
عملية  يف  لتحصد  األبرياء،  شعبنا  أبناء  بحق  اإلرهابيني  جرائم  تتواصل 
دموية جبانة جديدة ارواح عائلة كاملة يف قرية البو دور جنوب مدينة 

تكريت يف محافظة صالح الدين. 
التي ترتكبها منظامت اإلرهاب والقتل،  البشعة  الجرائم  ان تكرار هذه 
التوقف  واألمنية  العسكرية  األجهزة  ومختلف  الحكومة  عىل  يفرض 
عندها، واالقدام عىل اتخاذ مزيد من الخطوات لتجفيف منابع اإلرهاب 
العسكرية  التشكيالت  بني مختلف  وتفاهم  ثقة  وبناء جسور  والجرمية، 

واألمنية التي متسك األرض يف هذه وغريها من محافظات الوطن. 
القيام بعمليات استباقية ملطاردة فلول داعش، وتفعيل  ويتوجب كذلك 
الجهد االستخباري، والسعي اىل التفاهم والتعاون مع املواطنني، وتكوين 

أجواء من الثقة بينهم وبني املعنيني رسميا بحفظ االمن والنظام. 
ان من الواجب وضع حد فوري لهذه العمليات اإلرهابية، وملختلف اشكال 
النشاط االجرامي وازهاق أرواح املواطنني، وان تواصل الجهات الحكومية 
عن  وبعيدا  تردد  دون  من  وكشفهم،  واملجرمني  القتلة  مالحقة  الرسمية 
حسابات السياسة وغرفها املغلقة وعن مراعاة هذا الطرف او ذاك. فمن 

املفرتض اال تخضع حياة املواطنني الية مساومات او صفقات. 
توظيفه  يتوجب  ايجايب،  مؤرش  النكراء  الجرمية  لهذه  الواسعة  اإلدانة  ان 
وتفكيك  اإلرهاب  وأد  اىل  الرامي  والتنسيق  التعاون  من  مزيد   لتأمني 
حواضنه ومصادر متويله، واىل ضبط السالح املنفلت وتأكيد تحكّم الدولة 
املواطنني  حياة  وضامن  االمن  بحفظ  والدستورية،  الرسمية  ومؤسساتها 

وسالمتهم، وفرض سلطة القانون. 

2021-3-13

تنامي ظاهرة 
االتجار بالبشر!

بغداد – علي شغاتي
البرشية  األعضاء  بيع  ظاهرة  مؤخراً،  تنامت 
هذه  وتدير  زهيدة،  مالية  مبالغ  مقابل 
العملية عصابات منظمة مستفيدًة من انتشار 

الفقر والبطالة وقلة الوعي.
النصب  إىل  العمليات  هذه  ضحايا  ويتعرض 
االتجار  يجرم  قانون  وجود  ورغم  واالحتيال، 
بشكل  منوها  واصلت  الظاهرة  لكن  بالبرش 
التواصل  مواقع  تصفح  خالل  ومن  خطري 
االجتامعي الحظنا وجود صفحات عامة تنرش 
اعالنات عديدة من أجل الحصول عىل بائعني 

ألعضائهم البرشية وأهمها الكىل
رفض  الصحة،  قطاع  يف  مطلع  مصدر  ويقول 
كشف هويته لـ«طريق الشعب«، إن »عملية 
بني  وسطاء  عدة  خالل  من  تتم  الكىل  بيع 
»هناك  أن  ويضيف  واملشرتي.  الكىل  بائع 
عوائل كاملة يف بغداد ينهشها الفقر يعيشون 
كالهم،  ببيع  قاموا  أن  بعد  واحدة  كىل  عىل 
ومل يتوقف األمر عند هذا الحد بل استغلت 
عصابات االتجار بالبرش هؤالء من أجل اقناع 
شبكة  تشكلت  وبالتايل  كالهم،  ببيع  غريهم 

واسعة تعتاش عىل هذه العملية«.

بغداد – طريق الشعب 
رئيس  السيد  مع  املدنية  القوى  من  وفد  التقى 
األحد  يوم  الحلبويس  محمد  السيد  النواب  مجلس 
14 /3 /2021 حول املناقشات الجارية إلقرار قانون 

املحكمة االتحادية
البناء  يف  القانون  لهذا  الكبرية  االهمية  الوفد  وبني 
الدستوري والدميقراطي للدولة العراقية، ومسؤولية 
مجلس النواب يف ترشيع قانون رصني يتضمن قيام 

محكمة دستورية، تؤدي مهامها وفق مبادئ املواطنة 
الدستور  واحرتام  الدميقراطية  ومعايري  واالستقاللية 

نصاً وروحاً.
الحفاظ  أهمية  عىل  الوفد  شدد  االطار  هذا  ويف 
تعديل  يف  والتأين  العراقية،  الدولة  مدنية  عىل 
الخالفات  استمرار  االتحادية بسبب  املحكمة  قانون 

السياسية حوله منذ 17سنة.
الوقت  هذا  يف  جديد  قانون  طرح  ان  الوفد  وأكد   

غري مالئم، وترى العديد من القوى املدنية أن يكون 
لسنة 2005   30 رقم  القانون  تعديل  باتجاه  الخيار 
املحكمة  قوام  يف  شاغر  اي  ملء  خالل  من  النافذ، 
األعىل  القضاء  ومجلس  املحكمة  بني  بالتشاور 

االتحادي ومجلس القضاء يف إقليم كردستان.
النواب  مجلس  رئيس  السيد  اعرب  جانبه  ومن 
محمد الحلبويس عن تفهمه لالراء والتحفظات التي 
تطرحها القوى املدنية بشأن مرشوع القانون، مؤكدا 
النص  مع  منسجام  القانون  يكون  ان  عىل  حرصه 
الدستوري، ومبا ال ينتقص من الطابع املدين للدولة  
وان ال يحتوي عىل فقرات قد تؤدي اىل التمييز بني 
امام  متساوين  كمواطنني  حقوقهم  وعىل  املواطنني 

القانون ويف الحقوق.
بدور  املتعلقة  املقرتحات  بعض  الحلبويس  وارش 
والتي تحرص مهمتهم يف  االسالمي  الفقه  الخرباء يف 
الدستورية  باملادة  مساس  لها  التي  بالقضايا  النظر 

الخاصة باحرتام ثوابت احكام االسالم.
اللجنة  سكرتري  فهمي  رائد  الرفيق  اللقاء  وحرض 
عيل  والدكتور  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 
االجتامعي  التيار  لحزب  العام  األمني  الرفيعي 
املحامني  نقيب  السعدي  والسيد ضياء  الدميقراطي، 
والدكتور احمد عيل إبراهيم القيادي يف حزب التيار 
االجتامعي والدكتور عيل مهدي عضو اللجنة املركزية 

للحزب الشيوعي العراقي.

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي وفد القوى المدنية

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

No. 57 Year 86 Tuesday 16 March 2021

العدد 57 السنة 86 الثالثاء 16 آذار 2021

4

3

يا لرخص النفس 
نزيهة الدليمي..2                 العراقية! 

ذاكرة نضال
خطط التنمية

9                 واالستثمار األجنبي  شناشيل الشيوعية 7                 
في مدينة البصرة 11

ذاكرة اقتصاد شهاداتأخبار وتقارير

No. 43 Monday 25 January 2021 العدد 43 االثنني 25 كانون الثاين

ماذا قدمنا للنخلة العراقية ؟! 

أعلنت وزارة الزراعة ان ٦٠٠ الف طن من التمور )خاصة الزهدي 
والخستاوي( صدرت اىل الخارج يف املوسم الحايل. 

يف   يصدره  العراق  كان  ما  اىل  الكميات   تصل  مل  وان  جيد،  خرب 
الصدارة عامليا يف  ، حني احتل  القرن املايض  ستينيات وسبعينيات  

التمور.  تصدير 

يثري  فانه  الصحيح،  باالتجاه  خطوة  املصّدر  حجم  يعترب  وفيام 
نقول  )وال  دخول  باستمرار  يتعلق  ما  خاصة  مرشوعة،  تساؤالت 
استرياد( التمور اىل العراق من دول اخرى، ثم بالكيفية التي تُصّدر 
قيمتها  من  ترفع  حديثة  تعبئة  وال  تصنيع،  دون  من  متورنا  فيها  

وقدرتها عىل املنافسة. 
)أكياس( مثال، يعود  املصّدر يف  العراقي  الزهدي  نشري اىل هذا ألن 

الينا ُمصّنعا  باحدث الطرق ، وطبعا بأسعار اعىل بكثري. 
الجهد  من  الكثري  اىل  يحتاج   بالدنا  يف  النخيل  ان  القول  ويبقى 
النخيل،  والدعم والحامية، وبضمنها وقف تجريف البساتني وحرق 
وتكثري األصناف الجيدة  ودعم توزيعها عىل الفالحني واملزارعني.    

راصد الطريق 

تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

الحوار الوطني المطلوبجريمة إرهابية نكراء أخرى
اطلقت جهات سياسية  عدة، رسمية وغري رسمية، يف الفرتة 
اىل  مناشدات  تضمنت   وطني،  حوار  اىل  دعوات  األخرية، 
للقاء  انتفاضة ترشين،  السياسية واىل قوى  مختلف األطراف 
التباحث  يجري   التي   للقضايا  تحديد  دون   من  والتحاور 
هي  فهل  الناس.  غالبية  مطالب  خاصة  بشانها،  والتحاور 
تشكل مشرتكات عند القوى التي تطلق دعوات الحوار وتلك 

املدعوة اليه ؟!
الحوار  فكرة  عىل  املبدأ  حيث  من  االعرتاض  ميكن  ال  وإذ    
وتدشني لقاءات بني مختلف القوى السياسية العراقية، أحزابا 
التساؤالت  من  الكثري  اثارت  الدعوات  تلك  فان  وشخصيات، 
املرشوعة عن أهدافها ومراميها، كذلك عن توقيتها، ال سيام 
ماسكة  قوى  من  او  حكومية  جهات  من  جاءت  التي  منها 

بالسلطة والقرار منذ ٢٠٠٥ حتى وقتنا  الراهن .
القوى  كانت  اذا  عام  نحن،  نتساءل  كام  املواطن،  ويتساءل 
املتنفذة تحتاج اىل حوار يف ما بينها واىل دعوة بعضها للقاء 
يف  كانت  سواء  عدة  عىل صعد  تلتقي  التي  وهي  والتشاور، 
مير  يكاد  ال  حتى  او غريهام،  النواب  مجلس  او يف  الحكومة 

قرار يف الدولة اال وهو يحمل بصامتها.
وِفيهم  الجميع،  اىل  توجه  الدعوات  ان هذه  الالفت  واليشء 
من هو مسؤول عام آلت اليه أوضاع البلد وما حصده شعبنا 
من مآٍس وكوارث، بل وتحوم حول بعضهم شبهات فساد، كام 
تعلن ذلك  الجهات الرسمية ذاتها او بعض القوى يف لحظات 
وعىل  ونفوذها،  مصالحها  عىل  وتدافعها   رصاعاتها  احتدام 

تقاسم مناصب الدولة يف املركز واملحافظات. 
الحالية  الحكومة  فان  معروف،  هو  وكام  آخر  جانب  من 
االستقالة  فرضت  التي  املجيدة  ترشين  انتفاضة  بعد  جاءت 
برنامج  يف   مفردات  فرضت  كام  السابقة،  الحكومة  عىل 
املتظاهرين  قتلة  بكشف  يتعلق  ما  خاصة  الحايل،  الحكومة 
وتوفري  االغتيال  عمليات  ووقف  الشهداء،  عوائل  وتعويض 
السلميني، والرشوع  يف حملة  الحامية للمحتجني واملنتفضني 
ومبارشة  برامج  واطالق  والفاسدين،  الفساد  ملكافحة  جادة 
العراقي،  الشعب  غالبية  املعاناة عن  لرفع  خطوات ملموسة 
العيش  ومستلزمات  العمل  فرص  وتوفري  الخدمات  وتحسني 
االحتجاجية  الحركة  زالت  ما  وغريها  القضايا   هذه  الكريم. 
تنتظر تحقيقها، فضال عن ان دماء زكية جديدة قد اهدرت، 
والتغييب  االغتيال  وعمليات  الناشطني  مالحقة  واستمرت 
فعال  ومالحقتهم  للجناة  كشف  او  رادع  دون  من  القرسي  

وتقدميهم اىل املحاكم. 
ان اية  دعوة لحوار جاد ال بد ان تسبقها معالجة هذه األمور 
وغريها، ما يبعث رسائل ثقة واطمئنان اىل وجود رغبة جدية 
يف  جديدة  مسرية  وتدشني  مختلفة،  أوضاع  اىل  االنتقال  يف 

حياة البلد ينتظرها املواطنون بفارغ الصرب. 
توجهات  ورسمت  اهدافا  وضعت  الحية  وقواها  فاالنتفاضة 
ترتبط وثيقا بعملية التغيري املنشود، والذي  يراد له ان يكون 
السياسات  التفكري، ويف  واألداء ومنط  الحكم  منهج  تغيريا يف 
الصعد.   املليون فشلها عىل مختلف  للمرة  ثبت  التي  املتبعة 
فهل القوى التي تدعو اىل الحوار جادة يف وضع قضية التغيري 
حرف  الدعوات  من  يراد  ام  والتداول،  للنقاش  الطاولة  عىل 
حالة  وعبور  البلد،  وضع  اليه  آل  ما  مسؤولية  عن  االنتباه 
الذي  والوضع  القوى،  تلك  من   عدد  يعيشها  التي  االختناق 
وجدت فيه نفسها بفعل سياساتها ومنهجها وترصفاتها وسوء 
ادارتها وتبديدها املال العام، وعدم استثامر املوارد الضخمة 
تنمية  تحقيق  دون   من  وأهدرت  البلد  عليها  حصل  التي 

حقيقية، فيام تستمر معاناة الناس عىل مختلف الصعد؟!  
السالح  املواطنني:  اهتامم  تستقطب  أخرى  عناوين  وهناك 
املتكافئة  الفرص  توفري  االستقرار،  عدم  وحالة  املنفلت 
تكون  وان  ذريعة،  او  سبب  الي  بينهم  التمييز  وعدم  لهم 
الخالص  اتجاه  يف  الحكم  ملنظومة  شاملة  مراجعة  هناك 
العدالة  من  قدر  وتوفري  عناوينها،  بكافة  املحاصصة  من 

االجتامعية.   
ان حوارا جادا ومسؤوال البد ان يأخذ كل ذلك بعني االعتبار، 
وان تتشكل االصطفافات يف ضوئه، وان يكون  هناك وضوح 
يف التوجه  نحو القطيعة مع حالة الالدولة  والسالح املنفلت، 
املحاصصة والفساد، وضامن  الخالص من منظومة  اىل جانب 
وان  املستقل،  الوطني  وقرارها  واستقاللها  البالد  سيادة 
دولة  املواطنة،  دولة  نحو  انطالق  نقطة  الوضوح  هذا  يكون 
املدنية  الدولة  االجتامعية،   والعدالة  والقانون  املؤسسات 

الدميقراطية.

ممثلو القوى املدنية والدميقراطية يف مؤمترهم الصحفي يوم أمس حول مرشوع قانون املحكمة االتحادية

على طريق الشعب

تهنئة
يف مناسبة حلول عيد البنجة »الربونايا« أتقدم باعطر التحايا 
والتهاين البناء شعبنا من الصابئة املندائيني، متمنني لهم، أينام 

كانوا، السالم والتقدم واالزدهار.
من  يستحقون  اصيل،  عراقي  كمكون  املندائيني  الصابئة  ان 
الدولة ان تقدم لهم الدعم واالسناد والتمتع بحقوقهم كاملة، 

وان ميارسوا طقوسهم وتقاليدهم بحرية تامة.
امنيات صادقة ان ينعم الصابئة، واطياف شعبنا العراقي كافة 

بالخري واالستقرار، والحياة الحرة الكرمية اآلمنة.



النجار تكشف عن 970 مشروعًا  وهميًا و800 متلكئًا
ـ طريق الشعب بغدادـ 

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لالستثامر سهى النجار، عن وجود 970 مرشوعاً وهمياً، نسبة االنجاز فيه صفر، و800 مرشوع متلكئ.
ان “مجموع  مبينة,  واملتلكئة”,  الوهمية  املشاريع  بشأن  االستثامر  لدى هيئة  إحصائية  إّن “هناك  النجار يف حديث صحفي,  وقالت 

االجازات الصادرة منذ بدء الهيئة عملها لغاية اليوم بلغت 2400 إجازة”.
وأضافت النجار أن “من بني هذه اإلجازات يوجد 970 مرشوعاً نسبة االنجاز فيه صفر، والتي تعترب وهمية، إضافة اىل 800 مرشوع 

متلكئ نسب االنجاز فيها متفاوتة ولكن مل تنجز, وعدد املشاريع املنجزة هو 500 مرشوع فقط”.
واكملت النجار أن “تسهيالت منح الفيزا للرشكات االستثامرية تكون حسب قانون االستثامر، والرشكات التي تعمل يف العراق يسمح لها 

بجلب 50 يف املائة من العاملة، ومتنح لهم الفيزا عن طريق هيئة االستثامر”.
وبيّنت النجار أن “الهدف من السامح للرشكات بجلب 50 يف املائة من العاملة األجنبية، هو لتشجيع اليد العاملة العراقية، وإجبار تلك 

الرشكات عىل تشغيل 50 يف املائة من العاملة العراقية”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
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وطن حر وشعب سعيد

يا لرخص النفس العراقية! 

محمد عبد الرحمن 

وحكومته  جفن،  له  يغمض  ال  واالردن  ايام  ثالثة  منذ  
كمن يتقافز فوق سطح صفيح من جمر، ال تدري كيف 

تداري الغضب املتفجر يف طول البالد وعرضها .. 
فقد شهدت مستشفى مدينة السلط يوم السبت جرمية 
اردنيني من مرىض  إهامل شنيع تسبب يف وفاة  تسعة 

فريوس كورونا نتيجة انقطاع االوكسجني عنهم.
ومل يكد الخرب ينترش حتى استقال وزير الصحة، وسبقه 
ساخطني،  الضحايا  اهايل  تجمع   فيام  املستشفى،  مدير 
عن  املسؤولني  مبحاسبة  تطالب  مظاهرات  واندلعت 

ومعاقبتهم. الجرمية 
وهرع امللك وويل عهده اىل املستشفى متفقدين وساعني 

اىل التهدئة.
واعتقل مدير املستشفى ومساعدوه االربعة.

ودعي مجلسا النواب واالعيان اىل جلسة طارئة.
اجمعوا  الذين  املواطنني،  وعموم  الضحايا  أهايل  لكن 
رئيس  باستقالة  يطالبون  ظلوا  “كارثة”،  اعتبارها  عىل 
الوزراء - املسؤول التنفيذي االول، وانزال العقاب بكل 

من تسببوا فيها. 
يحدث هذا كله يف االردن املجاور وليس يف اي بلد اوريب 
او آخر عريق يف الدميقراطية واحرتام االنسان وتقديس 

البرشية. النفس 
ونتابع الحدث نحن العراقيني، فنستذكر ضحايانا املئات 
واآلالف، شهداء ومصابني ومعوقني ومختطفني ومغيبني، 
واستهتارا،  ظلام  اليوم  حتى  دماؤهم  تسفح  ومن 
وآخرهم املغدور جاسب والد املغيب  عيل يف العامرة .         
اعُتقل  من  جميعا  هؤالء  قتلة  بني  هل  ونتساءل: 
وحوسب، وال نقول عوقب وفرض عليه دفع مثن جرميته؟ 
وهل حوسب من تسبب يف ازهاق أرواح عراقيني مرىض 
بكورونا او بغريها، نتيجة التقصري وسوء خدمات النظام 
الواضح  التاخري  هذا  مسؤولية  يتحمل  من  او  الصحي؟ 
يف توفري اللقاح للعراقيني اسوة بدول العامل، التي انتقل 

بعضها اىل تقديم الجرعة الثالثة مثل دولة  االمارات؟ 
 كم من مسؤول عراقي يتوجب ان يستقيل حاال، وكم 
ماسوف  غري  القضبان  خلف  يقبع  ان  يتوجب  منهم 

عليه؟    
وارخص   .. العراقي  الدم  من  ارخص  هناك  هل  واخريا، 

من النفس العراقية ؟

التظاهرات الشعبية تتصاعداضاءة

المحلية مستمرة الحكومات  إقالة  احتجاجات 

فرص  بتوفري  املطالبة  االحتجاجات  تواصلت  فيام 
العمل وتحسني الواقع االقتصادي للمواطنني يف عدد 

آخر من املحافظات.

صدامات في النجف
واسعة،  احتجاجات  النجف  محافظة  وشهدت 
للمطالبة باقالة املحافظ لؤي اليارسي, قابلتها القوات 
االمنية باستخدام العنف املفرط تجاههم، ما تسبب 
وقال  بليغة.  بجروح  املحتجني  من  عدد  اصابة  يف 
املحتجني  من  “املئات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل 
واصلوا احتجاجاتهم املطالبة باقالة الحكومة املحلية، 
داخل  الرئيسية  الطرق  من  عدد  قطع  خالل  من 
املحافظة, قبل ان تقابلهم القوات االمنية باستخدام 
يف  تسبب  ما  الصيد,  وبنادق  للدموع  املسيل  الغاز 

اصابة العرشات من املتظاهرين بجروح متفرقة”.

احتجاجات في بابل والمثنى
بابل,  محافظة  يف  املحتجون  جدد  جانبهم,  من 

تظاهراتهم املطالبة باقالة املحافظ حسن قنديل.
من  كبرية  “اعدادا  ان  الشعب,  “طريق  مراسل  وبنّي 
املحتجني جددوا احتجاجاتهم املطالبة باقالة املحافظ 
اوضاع  وتردي  الخدمات  لسوء  نتيجة  قنديل،  حسن 
املحافظة بشكل عام”, مشريا اىل ان “املحتجني طالبوا 
بتعيني شخصية كفوءة ونزيهة الدارة املحافظة”, داعني 

اىل “ابعاد منصب املحافظ عن منهج املحاصصة”.
املحتجني  من  املئات  واصل  املثنى,  محافظة  ويف 
وذكر  املحلية.  الحكومة  بإقالة  املطالبة  تظاهرات 

من  غفرية  “اعدادا  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل 
املحتجني واصلوا احتجاجاتهم املطالبة بإقالة الحكومة 
مهامها  اداء  يف  الفشل  بسبب  املحافظة،  يف  املحلية 
الفساد”, مشريا اىل “حدوث صدامات بني  واسترشاء 
املحتجني والقوات االمنية”. ويف السياق, نظم عدد من 
خريجي اإلدارة واالقتصاد واملعهد املحاسبي، تظاهرة 
فرص  بتوفري  مطالبني  املثنى،  محافظة  مبنى  قرب 
العقود واالجور  العمل، فيام نظم عدد من اصحاب 
اليومية يف دوائر مديرية الكهرباء، وقفة احتجاجية، 
دعوا من خاللها اىل رصف اجورهم املتأخرة، وتضمينها 

يف موازنة العام الحايل.
يف  املحتجون  نظم  التقرير  هذا  اعداد  ساعة  ويف 
محافظة البرصة مسرية تضامنية مع بقية املحافظات 

املطالبة باقالة الحكومات املحلية.

الطلبة يحتجون..
وتلبية لدعوة اطلقها اتحاد الطلبة العام يف جمهورية 
العراق، تظاهر العرشات من الطلبة امام مبنى وزارة 
بتحديد  للمطالبة  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
وشدد  املحارضات.  اليات  نفس  عىل  االمتحان  آلية 
الشعب”,  “طريق  تلقت  بيان  يف  املحتجون  الطلبة 
نسخة منه, عىل “رضورة اتخاذ القرارات مبا يتناسب 
الطلبة”،  ممثيل  مع  وبالتشاور  الحايل  وضعهم  مع 
حضورياً،  االمتحان  اجراء  قرار  “رفضهم  مؤكدين 
مع استمرار تلقي التعليم الكرتونياً”. ونصح الطلبة 
اتخاذ  الطلبة وعدم  الوزارة “باالستجابة اىل مطالب 
منوهني  دائم”,  حرج  يف  تضعها  مستعجلة  قرارات 
االستجابة  اخرى يف حال عدم  بوقفات  “قيامهم  اىل 
ملطالبهم”. ودشن “معتصمو العالوي” من خريجي 

العليا، مسرية  الشهادات  االختصاصات وحملة  كافة 
احتجاجية، انطلقت من فندق بابل نحو بوابة املنطقة 
الخرضاء يف  احة الحرية، مطالبني بتوفري فرص العمل.

يف املقابل, تظاهر العرشات من املواطنني يف منطقة 
احتجاجا عىل  بغداد،  العاصمة  والكرادة يف  الشعب 

قرار فرض حظر التجوال وغالء االسعار.
وقال مواطنون مشاركون يف التظاهرة, ان “رفض القرار 
الوباء, لكن اوضاعنا  ال يأيت بسبب االستهانة بخطر 
تأثرت بشدة من جراء إجراءات حظر التجوال ما اثر 
بشكل مبارش عىل قوت عوائلنا”, مبينا ان “الحكومة 
تفرض حظر التجوال لكنها ال تأخذ يف الحسبان اوضاع 

العوائل الفقرية”.

احتجاجات متنوعة في ذي قار
احتجاجية  تظاهرات  قار،  ذي  محافظة  وشهدت 
الخدمات  وتوفري  الفساد  مبكافحة  تطالب  عديدة، 

وفرص العمل.
من  “العرشات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
الجبايش,  قضاء  قامئقامية  مبنى  اغلقوا  املحتجني 
رفضا لتكليف حسام عبد الباري كقائم مقام جديد 
إلدارة  مستقل  بديل  بتسمية  واملطالبة  للقضاء 
املئات  فيها  “تظاهرة شارك  ان  اىل  القضاء”, مشريا 
من اصحاب العقود واالجور اليومية يف مديرية انتاج 
الكهرباء، امام مبنى الدائرة للمطالبة برصف رواتبهم 
املتأخرة منذ عرشة اشهر”. واضاف ان “العرشات من 
خريجي كليات الهندسة والقانون واإلدارة واالقتصاد 
التعيينات عىل رشكة  احتياط  من  التقنية  واملعاهد 
نفط ذي قار, اغلقوا املصفى للمطالبة بتوفري فرص 
العمل”, مبينا ان “اهايل منطقة الحبيلية رشق مدينة 

الرسيع  املرور  طريق  قطع  عىل  اقدموا  النارصية، 
من خالل حرق االطارات، احتجاجا عىل تردي واقع 

الخدمات يف مناطقهم”.

تظاهرات للمهندسين
محافظة  يف  الهندسة  كليات  خريجو  جدد  ذلك,  اىل 
البرصة، مسريتهم االحتجاجية نحو رشكة نفط البرصة، 

للمطالبة بتوفري فرص العمل.
وقال املشارك يف املسرية عيل حميد لـ”طريق الشعب”, 
ورغم  اشهر،  منذ حوايل 7  “احتجاجاتنا مستمرة  ان 
الحكومة ووزرائه,  الحكومية من قبل رئيس  الوعود 
مؤكدا  الوعود”,  هذه  تنفيذ  ننتظر  زلنا  ما  لكننا 
“استمرارهم يف االحتجاج حتى تلبية مطالبهم”. هذا 
ونظم عدد من املتعاقدين مع رشكة ابن ماجد التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن، وقفة احتجاجية أمام بوابة 
املتأخرة،  البرصة، مطالبني برصف رواتبهم  الرشكة يف 

وتجديد عقودهم من قبل الوزارة.
يف االثناء, جدد العرشات من خريجي كليات الهندسة 
يف محافظة واسط، مطالبتهم بتوفري فرص عمل لهم يف 
املؤسسات النفطية. وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان 
“العرشات من املهندسني نظموا وقفة امام مقر نقابة 

املهندسني، للضغط عىل الحكومة بتلبية مطالبهم”.
ويف غضون ذلك, تظاهر العرشات من املزارعني امام 
رصف  اىل  داعني  ميسان،  يف  الحبوب  تسويق  رشكة 
الحنطة  محصويل  تسويق  اموال  من  مستحقاتهم 
“طريق  مراسل  وقال  املايض.  للموسم  والشعري 
جراء  اموالهم  بدفع  طالبوا  “املزارعني  ان  الشعب”, 
متهمني  املايض”,  للعام  الحنطة  محاصيل  تسويق 

“الحكومة بالتهرب من دفع مستحقاتهم”.

دعوات لتدخل مجلس القضاء االعلى في القضية
استنكار واسع الغتيال والد المغيب علي جاسب

ـ طريق الشعب بغدادـ 
استنكرت اعداد كثرية من املحتجني يف مختلف 
املحافظات، حادثة اغتيال والد الحقوقي املغيب 
عيل جاسم )الشاعر جاسب الهليجي(. فيام دعت 
مفوضية حقوق االنسان، مجلس القضاء االعىل 
اىل تشكيل لجنة قضائية للنظر يف قضية الشهيد 

الهليجي وولده املغيب عيل جاسب.

غضب في ميسان
من  العرشات  تظاهر  ميسان,  محافظة  ويف 
املحافظة،  رشطة  قيادة  مبنى  امام  املحتجني 
تستهدف  التي  الجهة  عن  بالكشف  مطالبني 

املحتجني.
“طريق  طالعته  بيان  يف  املحتجون  ودان 
الشعب”, “عملية تصفية الهليجي التي وصفوها 
قبل  من  “تنفذ  انها  اىل  مشريين  باإلرهابية”، 

جهات معروفة لدى الجهات االمنية”.
عدم  حال  عدم  حال  “يف  انه  املحتجون  ويؤكد 
تنفيذ مطالبهم فان اقالة قائد الرشطة واملحافظ، 
سيكون خيارهم القادم”. وطالب محمود حطاب 
الهليجي “شقيق جاسب” )وفد الداخلية( الذي 
زارهم برئاسة الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء 
دفعت  التي  الجهة  عن   بالكشف  معن  سعد 
القاتل لتنفيذ جرميته النكراء. وقال الهليجي إن 
“القاتل من أبناء عمومتنا لكن نحن طالبنا )وفد 
الداخلية( بكشف الجهة التي دفعته، فنحن نشك 

يف أن هناك جهات دفعته لتنفيذ جرميته”.
 واوضحت عائلة )جاسب الهليجي( يف ميسان أن 
الشخص املعتقل واملتهم بالحادث بالفعل “أحد 
مسلحة  جهة  مع  يعمل  لكنه  عمومتنا”  أبناء 
عيل  املحامي  املغدور،  ابن  باختطاف  متهمة 

جاسب.

تضامن في ذي قار
من جانبهم, تظاهر املئات من املحتجني يف ساحة 
الحبويب، وسط مدينة النارصية، مطالبني بالكشف 

عن قتلة املتظاهرين والجهات التي تستهدفهم.
“طريق  طالعته  بيان  يف  املحتجون  وشدد 
مالبسات  عن  الفوري  “الكشف  عىل  الشعب”, 
املتهمني فيها وعدم تسويف  الجرمية ومحاكمة 
الحادث”, مطالبني بـ”الكشف عن مصري الناشطني 
املغيبني ومنهم عيل جاسب وسجاد العراقي”. ويف 
السياق, دان متظاهرو قضاء اإلصالح التابع إىل 

محافظة ذي قار، حادث اغتيال الهليجي.
“طريق  تلقت  بيان  يف  املتظاهرون  واعلن 
الشعب”, نسخة منه، عن “ادانتهم واستنكارهم 
للعمل االجرامي الذي تعرض  له الشاعر جاسب 
إىل  البيان  الهليجي يف محافظة ميسان”. وأشار 
للسالح  نتيجة  األعامل  هذه  مثل  “استمرار  أن 

املتظاهرين  حياة  عىل  خطرا  يشكل  املنفلت، 
الجهات  من  يتطلب  الذي  األمر  والناشطني، 
األمنية اخذ دورها الحقيقي لحامية املتظاهرين 

والناشطني واملواطنني”.

وقفات متفرقة
املتظاهرين  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
وقفة  نظموا  الديوانية،  محافظة  يف  والناشطني 
باغتيال  للتنديد  الساعة  ساحة  يف  احتجاجية 
يف  املحتجني  من  كبرية  أعداداً  أن  يُذكر  الهليجي.  
مدينة الساموة، استنكروا حادث االغتيال من خالل 
تظاهرة كبرية، نظموها قرب مبنى املحافظة، تخللتها 
صدامات بني املحتجني والقوات االمنية. ويف السياق, 
بغداد  العاصمة  املحتجني يف  العرشات من  تضامن 
مع عائلة الشهيد، معلنني رفضهم القاطع الستمرار 
يف  املتظاهرون  حّمل  ذلك,  اىل  االمني.  االنفالت 

مسؤولية  ميسان  رشطة  قيادة  كربالء  محافظة 
من  وذلك  جاسب،  عيل  املختطف  والد  استشهاد 
الرتبية  ساحة  يف  نظموها  احتجاجية  وقفة  خالل 
وسط كربالء. يُشار اىل ان محافظات بابل وواسط 
الستنكار  مامثلة  احتجاجات  شهدت  والنجف 
الجرمية وللمطالبة بحرص السالح بيد الدولة والقضاء 

عىل العصابات التي تنفذ هذه االعامل.

لجنة من مجلس القضاء
لحقوق  العليا  املفوضية  عضو  اكد  املقابل,  يف 
“تويرت”  عىل  تغريدة  يف  البيايت،  عيل  االنسان 
يشكل  أن  “رضورة  الشعب”،  “طريق  طالعتها 
مجلس القضاء االعىل لجنة قضائية للنظر يف قضية 
املقتول  ووالده  املختطف  جاسب  عىل  املحامي 
وبشكل عاجل قبل أن تكرب القضية اكرث وتتحول 

ميسان إىل ذي قار الثانية”.
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بغداد ــ طريق الشعب
تصاعدت خالل االيام املاضية 

االحتجاجات املطالبة بإقالة 
الحكومات املحلية، يف عدد 

من املحافظات. ورافقت 
هذه االحتجاجات حمالت 

قمع واعتقال طالت عددا من 
املحتجني، مع اصابة اعداد اخرى 

منهم، نتيجة الستخدام بنادق 
الصيد والصجم والغاز املسيل 

للدموع صوب املتظاهرين.

تعزية 
حسني  محمود  الراحل  الرفيق  عائلة 

كعيد )أبو عادل( املحرتمون
رحيل  نبأ  عميقني  وحزن  بأمل  تلقينا 
الوطنية  الشخصية  عادل(  )أبو  الرفيق 
واملناضل الشيوعي والشاعر الذي وقف 
 ، وكادحيه  الشعب  قضايا  جانب  اىل 
وتغنى بامجاد الحزب والشعب، ومجد 

شهدائهام.
نتقدم  الحزينة،  املناسبة  هذه  يف 
ورفاقه  الفقيد،  عائلة  اىل  بالتعازي 
الصحة  للجميع  متمنني  وأصدقائه، 

والعافية.
دوماً،  الطيب  الذكر  الفقيد  للرفيق 

ولكم الصرب والسلوان.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/3/15
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أصدرته أحزاب ومنظمات وشخصيات مدنية وديمقراطية

بيان مشترك حول تشريع قانون المحكمة االتحادية

بيانات رفض من تحالف المادة 38 واقليم كردستان

عشرات المنظمات المدنية ترفض مواد في مشروع قانون المحكمة االتحادية

ـ طريق الشعب بغدادـ 
أصدرت العرشات من األحزاب واملنظامت والشخصيات 
التي  االشكالية  بخصوص  مشرتكا  بيانا  أمس،  الوطنية، 
االتحادية  املحكمة  قانون  عىل  التعديل  مقرتح  رافقت 

واقحام “خرباء الفقه” فيه. 

اعتراض كبير
مؤمتر  خالل  البيان  أصدرت  التي  األطراف  وأوضحت 
يف  الجيولوجيني  نقابة  قاعة  يف  عقدته  مشرتك  صحفي 
بغداد، وحرضته “طريق الشعب”، ما ييل: “يواصل مجلس 
املحكمة  قانون  مرشوع  مواد  عىل  التصويت  النواب 
االتحادية،  وسط مخاوف من ان يؤدي متريره بصيغته 
االنقسام يف  اىل إشكاالت عدة، ويزيد من حدة  الحالية 
البالد، ويخل بالتواؤم يف مجتمعنا العراقي املتسم بالتنوع. 
بعد  هي،  التي  املواد  بعض  عند  املجلس  توقف   وقد 

17 سنة من إصدار الدستور، محل خالف وجدل قانوين 
املدنية وبنائها  الدولة  وسيايس، ألنها متس أسس وأركان 
دور  من  وتنال  الدستور،  يف  عليها  نص  كام  الدميقراطي 
السلطة القضائية مبا تقيض به من اضافة أعضاء من غري 
القضاة يف تشكيلة املحكمة االتحادية العليا. إن املحكمة 
االتحادية متثل ركنا أساسيا يف النظام الدستوري للدولة، 
االنتقاص من مدنية  يتوجب عدم  قانونها  وعند ترشيع 
وحريات  لحقوق  ضامنا  وابقائه  وروحا،   نصا  الدستور 
جميع أطياف الشعب، بتنوعه الديني واملذهبي والقومي 
والثقايف.  ونظرا لألهمية التي تتمتع بها املحكمة االتحادية، 
فان ترشيع قانونها يتطلب قبوال واسعا من جانب االطراف 
من  أجواء  ويف  وخارجه،  النواب  مجلس  داخل  املختلفة 
الثقة املتبادلة، واألخذ برأي الجهات القضائية والقانونية 
الحقوقيني  واتحاد  املحامني  نقابة  جانب  إىل  املختصة، 
الجامعات املتخصصني يف  الحقوقية وأساتذة  واملنظامت 

ترشيع  مهمة  قرص  وعدم  الدستوري،  والقانون  القضاء 
مجلس  يف  حاليا  املمثلة  السياسية  الكتل  عىل  القانون 
نحن،  نطالب  والظروف  األوضاع  النواب. ويف ظل هذه 
الوطنية  السياسية والشخصيات  القوى واألحزاب  ممثيل 
الداعية إىل مدنية الدولة وبنائها الدميقراطي القائم عىل 
واألديان  القوميات  يف  التنوع  احرتام  وعىل  التعددية 
أن  ييل:  مبا  والفكرية،  السياسية  والتوجهات   واملذاهب 
أجواء  ظل  يف  االتحادية   املحكمة  قانون  ترشيع  يجري 
مناسبة، وليس يف الظروف الحالية غري املواتية واملتسمة 
بعدم الثقة املتبادلة، أن ال يكون الترشيع ضمن صفقة 
املوازنة،  قانون  سياسية، وبالتزامن واالرتباط مع ترشيع 
وتحت ضغط إجراء االنتخابات املبكرة، حيث عودتنا الكتل 
السياسية عىل السعي يف اطار مثل هذه الصفقات  اىل  
تكريس هيمنتها وتشبثها مبغانم السلطة والنفوذ، أن يقوم 
تشكيل املحكمة االتحادية عىل مبادئ املواطنة والنزاهة 

املحاصصة  أشكال  كل  عن  بعيداً  واالستقاللية،  والكفاءة 
الدينية والطائفية والقومية. وبالنظر اىل الظروف الراهنة 
ومن اجل تجنب ما يثريه ترشيع قانون املحكمة االتحادية 
عىل  االتفاق  يف  يكمن   الحل  ان  نرى  الحالية،  بصيغته 
تعديل املادة الثالثة من قانون املحكمة االتحادية النافذ، 
أّي شاغر يف  “عند حدوث  ييل:  نصها كام  يكون  بحيث 
نصاب املحكمة، يتم التعيني من خالل  التشاور بني قضاة 
املحكمة االتحادية ومجلس القضاء األعىل ومجلس القضاء 
االتحادية يف  املحكمة  اإلقليم( وذلك ضامنا الستمرار  يف 

أداء مهامها.

الموقعون 
األمة  “حزب  من  كل  بتوقيع  املشرتك  البيان  واختتم 
العراقية، الحزب الشيوعي العراقي، حزب التيار االجتامعي 
الدميقراطي، الجبهة الفيلية، حركة انتفاضيون، حزب اإليثار 

العراقي، حزب البصمة الوطنية، حزب الحوار للتغيري، حزب 
الخيار العريب، حزب الشباب للتغيري، تجمع وطن املدين 
العراقي، الحزب الوطني اآلشوري، العراق هويتنا، حزب 
الحرية والدميقراطية االيزيدي، حزب بيارق الخري، التيار 
امتداد،  حركة  العراقي،  الوطني  الوفاء  حزب  القاسمي، 
العراقية،  العشائر  الوطني  التيار  الوطني،  االتفاق  حزب 
حزب الحق الوطني، الحركة الدميقراطية األشورية، حزب 
التقدمي، حزب  الوطني  التجمع  الجامهري، حزب  صوت 
بيث النهرين الوطني، كتلة املستقبل الكردستاين، التحالف 
الوطني/ إقليم كردستان، تحالف العمل الوطني، د. شاكر 
الكردستاين،  الدميقراطي  للحزب  الخامس  الفرع  كتاب، 

الحركة املدنية الوطنية. 
الوطنية  الشخصيات  مئات  أيضاً  البيان  ووقع  هذا 
واالكادميية والثقافية واالعالمية اىل جانب ممثيل منظامت 

املجتمع املدين.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
أصدرت 181 منظمة مدنية وشخصيات منضوية تحت 
منظمة   11 عن  فضال  الدستورية،   38 املادة  تحالف 
أخرى يف اقليم كردستان، بيانات بخصوص ترشيع قانون 
املحكمة االتحادية، معلنة رفضها محاولة اقحام “خرباء 

الفقه” ضمن قوام املحكمة.

مؤتمر صحفي في اتحاد االدباء
مؤمترا  أمس،  يوم  الدستورية،   38 املادة  تحالف  وعقد 
القي  العراقيني،  والكتاب  األدباء  اتحاد  بناية  يف  صحفيا 
خالله بيان تفصييل بخصوص املوقف من ترشيع قانون 

املحكمة االتحادية والتعديالت املقرتحة بشأنه.
الرساي،  عمر  الشاعر  القاه  الذي  البيان  خالل  وجاء 
ييل:  ما  الشعب”  “طريق  حرضته  الذي  املؤمتر  خالل 
املدين  املجتمع  منظامت  ممثلو  أدناه  املوقعون  “نحن 
املجتمعني  العامة،  والحريات  االنسان  حقوق  ونشطاء 
باهتامم  نتابع  الدستورية،   38 املادة  تحالف  اطار  يف 
وقلق بالغني نقاشات مجلس النواب بشأن ترشيع قانون 
الدستوري  القضاء  عامد  تعترب  التي  االتحادية،  املحكمة 
وجزءا مهام من اركان السلطة القضائية املستقلة. نود ان 
نلفت انتباه املرشعني يف مجلس النواب، اىل ان زمالءهم 
االحتجاجي  الحراك  اثر  عىل   ،2016 العام  يف  السابقني 
كنهج  البغيضة(  )الطائفية  ادانة  عىل  اتفقوا  الشعبي، 
للنظام السيايس، واتخذوا القرارات بالبدء بعملية اصالح 
شاملة للخروج من نفق الطائفية واملحاصصة يف تقاسم 
السلطة واملناصب، والعمل عىل االلتزام بتطبيق الدستور 

الشعب مصدر  بان  الدميقراطي  الحكم  قواعد  ارساء  يف 
السلطات ورشعيتها، والتداول السلمي للسلطة والفصل 
تنطلق  التي  والحريات  الحقوق  السلطات، وحامية  بني 
من ان العراقيني متساوون امام القانون دون متييز، وان 

تكافؤ الفرص حق مكفول لهم جميعا”.
املوعود،  االصالح  تحقيق  يف  التلكؤ  “مع  البيان  وأضاف 
املدنية  للدولة  داعية   2019 ترشين  انتفاضة  انطلقت 
اسرتخص  واالجتامعية،  والعدالة  املواطنة  عىل  القامئة 
الشباب املنتفض ارواحهم لتحقيق هذا الهدف الذي بات 
يشكل مطلبا محوريا النتشال بلدنا من الدمار والفساد، 

التامسك  وحامية  والتطرف،  االرهاب  منابع  وتصفية 
شدد  كام  لشعبنا.  الجامعة  الوطنية  والهوية  املجتمعي 
العراق، عىل  البابا فرنسيس يف زيارته مؤخرا اىل  قداسة 
وطوائفه  وقومياته  اديانه  بكل  لشعبنا  العريق  التاريخ 
املدنية  للدولة  الدعوة  مؤكدا  االجتامعية،  ورشائحه 
بوصفها ضامنا وخريطة لطريق تحقيق السالم والتعايش 
السلمي واالزدهار يف العراق”، مبينا أنه “يف ظل الظروف 
العصيبة التي مير بها شعبنا، نؤكد موقفنا الرافض ملحاولة 
املحكمة  هيكلية  يف  الطائفية  وترسيخ  الدين  اقحام 
الطائفي  والتمزق  النزاعات  ستؤجج  التي  االتحادية، 

والعنف الدموي، وستعطل هذا الجهاز الهام من القيام 
مصالح  وحامية  الدستور  تطبيق  يف  الحساسة  بوظيفته 
العراق بلدا وشعبا”. وأردف “اننا وباسم تحالف املادة 
ترشيع  بتأجيل  النواب  مجلس  نطالب  الدستورية،   38
إلخضاع  القادمة  الدورة  اىل  االتحادية  املحكمة  قانون 
والتدقيق مبشاركة  الدراسة  للمزيد من  القانون  مرشوع 
واسعة من ذوي االختصاص والخرباء ومنظامت املجتمع 
املحكمة  قانون  تعديل  يف  لإلرساع  وندعوكم  املدين، 
االتحادية النافذ مبا يضمن لها مامرسة دورها يف املصادقة 
عىل نتائج االنتخابات املقبلة”. يُذكر أن البيان عنون إىل 

كل من رئيس الربملان ونوابه، فضال عن أعضاء الربملان.

بيان منظمات االقليم
وعىل صعيد ذي صلة، أصدرت منظامت املجتمع املدين 
قانون  مرشوع  بخصوص  آخر  بيانا  كردستان،  اقليم  يف 

املحكمة االتحادية.
إنه  الشعب”،  “طريق  تلقته  بيان  يف  املنظامت  وذكرت 
مرشوع  من  والثانية  االوىل  القراءتني  ان  املعلوم  “من 
الربملان  يف  متتا  قد  االتحادية  املحكمة  قانون  تعديل 
العراقي، وهناك قرار بالتصويت عىل إقرار هذا القانون 
مرشوع  فقرات  واحدى  الجاري،  آذار  شهر  من   15 يف 
االتحادية  املحكمة  يف  اعضاء  فرض  تتضمن  القانون 
يف  الدينية  القوى  وتحاول  القضايئ،  الجسم  خارج  من 
الربملان الضغط عىل الكتلة الكردية والقوى املدنية بعدم 
اقرار قانون  اذا مل يتم  املوازنة االتحادية  التصويت عىل 

املحكمة االتحادية”.

وأشار البيان إىل أن “عمل املحكمة االتحادية الفيدرالية 
تتقاطع  ال  التي  والقرارات  القوانني  مراقبة  يف  يتلخص 
مع الدستور، ومن حقها عند حدوث خالف بني السلطة 
االتحادية وسلطة االقليم او اية خالفات قانونية اخرى، 
الخالفات، أي أن مهامتها   تلك  تتخذ قرارات تحسم  ان 
وقاطعة  حاسمة  وقراراتها  الخالفات،  وحسم  املراقبة 
وليس من حق اي محكمة اخرى نقض قرارات املحكمة 
نعيش  اقليم كردستان، حيث  نحن يف  لذلك  االتحادية. 
الدولة  الفيدرايل، واملكون من  العراق  اطار دولة  ضمن 
املحكمة  قانون  فإن  لذلك  فقط،  واحد  واقليم  املركزية 
“أننا يف  الفيدرالية غاية يف االهمية”، مضيفا  االتحادية 
بها  يقوم  التي  الحملة  فيه  وندعم  نساند  الذي  الوقت 
وخرباء  والنقابات  االنسان  حقوق  مجال  يف  الناشطني 
النسائية  واملنظامت  الوطنية  والشخصيات  القانون 
الفقرات  رفض  يف  العراقي،  املدين  املجتمع  ومنظامت 
والتي  الفيدرالية  االتحادية  املحكمة  قانون  مرشوع  يف 
تفرض فيها تعيني اشخاص يف املحكمة من خارج الجسم 
رفض  اىل  الكردي  الشعب  ممثيل  ندعو  فأننا  القضايئ، 

التصويت عىل هذه الفقرة من هذا املرشوع”.
ودعا بيان املنظامت إىل التأكيد عىل “رضورة املحافظة 
الدستور  ضمنها  التي  والحريات  املنجزات  عىل 
الدينية  مكوناتهم  مبختلف  العراقيني  املواطنني  لكافة 
والقومية. فان وجود محكمة اتحادية فيدرالية مستقلة 
هي الضامن لهذه الحقوق، وان فرض اعضاء من خارج 
أمر  املحكمة  يف  اعضاء  بصفتهم  القضائية  املنظومة 

نرفضه بشدة”.

نقابة المحامين: إشراك غير القضاة 
في المحكمة االتحادية انتهاك واضح

ـ طريق الشعب بغدادـ 
أصدرت نقابة املحامني العراقيني، السبت املايض، بياناً خاصاً تضمن رؤيتها القانونية حول قانون 

املحكمة االتحادية العليا، و اإلشكاليات املطروحة والتي »تعرقل اإلرساع يف ترشيعه«.
وذكرت النقابة يف البيان الذي تقلت »طريق الشعب«، نسخة منه، ما ييل: »أوال: سبق للنقابة 
وتقديراً منها لحراجة املوقف الذي نشأ عن نقص النصاب القانوين للمحكمة االتحادية، وقرب 
العليا رقم  موعد االنتخابات املبكرة بوضع مسودة مرشوع لتعديل قانون املحكمة االتحادية 
)30( لسنة 2005 النافذ، مبا يؤمن معالجة النقص الحاصل يف نصابها لتمكينها من القيام مبهامها 
تقديم  وتم  النافذ،   2005 لسنة  العراق  دستور جمهورية  من   )93( املادة  يف  عليها  املنصوص 
املرشوع اىل رئاسة مجلس النواب بتاريخ 5/9/2020، ولكن لألسف مل تحَض هذه املبادرة التي 
تقدم حالً رسيعاً لسد النقص يف عضوية املحكمة اي استجابة. ثانيا: ناقش مجلس النواب عىل 
امتداد جلساته االخرية مرشوعاً لقانون املحكمة االتحادية يستند اىل املادة )92( من الدستور 
العليا من رئيس ونائب رئيس و)7(  االتحادية  املحكمة  تتكون  النافذ. ومبوجب هذا املرشوع 
اعضاء قضاة، يضاف لهم )4( خرباء يف الفقه االسالمي وعضوين )2( من فقهاء القانون، يحق 
لهم جميعاً ان ميارسوا دور القضاة يف التصويت عىل القرارات التي تتخذها املحكمة. ثالثا: ان 
العلمية والفنية  لبيان االمور  الخبري  القايض والخبري حيث يضطلع  القانوين قد فرق بني  املبدأ 
دون التطرق اىل الجوانب واملسائل القانونية التي تنحرص وتدخل يف مهام القضاة، ويف القضايا 
والدعاوى التي تستدعي االستعانة بالخرباء، ويف كل االحوال والحاالت فان رأي الخبري ال يقيد 
املحكمة وليس ملزماً لها. رابعا: ان هذا يستدعي التأكيد عىل ان القضاة يف املحكمة االتحادية 
القضائية،  والقرارات  االحكام  اصدار  يف  القانونية  الصالحية  ميتلكون  غريهم  دون  لوحدهم 
وفقهاء  االسالمي  الفقه  يف  الخرباء  برأي  الرضورة  عند  االستعانة  االتحادية  املحكمة  وبإمكان 
مع  يتعارض  قانون  سن  جواز  بعدم  املتعلقة  الدستورية  القانونية  بالوجائب  والتقّيد  القانون 
ثوابت احكام االسالم ومبادئ الدميقراطية، طبقاً ألحكام املادة )2( من دستور جمهورية العراق 
لسنة 2005. خامساً: ان ارشاك غري القضاة بإصدار االحكام والقرارات القضائية تحت عناوين 
خرباء وفقهاء أو أي مسمًى آخر، يعد خروجاً عن مفهوم القايض ويشكل انتهاكاً لسلطة القايض 
املستقل الذي ال سلطان عليه لغري القانون، وتدخالً يف شؤون العدالة املحظور يف املادة )88( من 
الدستور، ويرتب اثاراً خطرية عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي والثقايف من الصعوبة تداركها 

واحتواؤها«.
ووجهت النقابة بيانها إىل »رئيس واعضاء مجلس النواب واىل ابناء الشعب العراقي كافة، ادراكاً 
ألهمية املحكمة االتحادية العليا ودورها الوطني الكبري يف بناء الدولة واملجتمع وحامية وحدة 

العراق واستقالله وسيادته«.

مجلس السلم والتضامن واتحاد الحقوقيين العراقيين:

فرض أعضاء من خارج الجهاز القضائي على المحكمة 
االتحادية أمر خطير

ـ طريق الشعب بغدادـ 
واتحاد  والتضامن،  للسلم  العراقي  املجلس  عّد 
من  أعضاء  ادراج  محاولة  أمس،  العراقيني،  الحقوقيني 
“أمر  االتحادية  املحكمة  عىل  القضايئ  الجهاز  خارج 

خطري ومرفوض”.
“طريق  تلقته  بيان  يف  املجلس  سكرتارية  وذكرت 
أخطر  عىل  املصادقة  الربملان  نية  “يف  إنه  الشعب”، 
والحريات  املدنية  الدولة  مستقبل  عىل  القوانني 
يف  العراقي  املجتمع  اطياف  بني  واملساواة  الدميقراطية 
يف  العراقي  الدستور  عليها  نص  والتي  املدنية  الحقوق 
ديباجته ويف اكرث من مادة فيه. أال وهو قانون املحكمة 

العليا”. االتحادية 
الجهاز  خارج  من  أعضاء  “فرض  أن  البيان،  وأكد 
مخالفه  املحكمة  جسم  عىل  كانت  صفة  بأي  القضايئ 
الدستور  من  أوالً(   ٩٢( املادة  لنص  وواضحة  فاضحة 
أعداد  لتحديد  املادة  من  )ثانياً(  يف  املرشع  اراده  وما 
املادة  بنص  يخل  ال  ومبا  املحكمة  تكوينات  وواجبات 
أن  إىل  الفتا  الدستور”،  من  الثالث  الفصل  من   )٨٨(
“ترشيع القانون االن وقبل عودة املحكمة اىل مامرسة 
القانون  يفقد  فيها  الحاصل  النقص  بتعويض  نشاطها 
رشعيته بعدم النظر يف الطعون يف القانون والتي كفلها 

للمواطنني”. الدستور 
وتابع بيان املجلس “لقد نأت املحكمة االتحادية طيلة 
الحزبية  املحاصصة  لوثة  عن  بنفسها  املاضية  الفرتة 

من  تبقى  ما  آخر  عىل  لإلجهاز  الربملان  يسعى  واليوم 
املحاصصة  وتكريس  لرشعنة  مبحاوالته  الدولة  جسد 
وقد  الشعب  يرفضها  التي  الحزبية  والطائفية  االثنية 
ال  جسيم  خطر  هو  األمر  هذا  إن  األمرين.  منها  عاىن 
مربر له ويهدد للسلم االهيل ويعمق التناشز االجتامعي 
ويعيق مشاريع القوانني التي تصب يف خدمة الشعب 
للسلم  العراقي  املجلس  ويستشعر  البالد.  واستقرار 
فإن  البالد. وعليه  الخطر عىل مستقبل  والتضامن هذا 
وقوة  بإلحاح  يدعو  والتضامن  للسلم  العراقي  املجلس 
مجلس النواب رئاسة وأعضاًء إىل اعادة النظر يف مرشوع 
القضاة  عىل  العليا  االتحادية  املحكمة  وقرص  القانون 
حرصا كام هو معمول به يف كل النظم الدميقراطية يف 
العامل، وال بأس ايضا من مستشارين وخرباء من خارج 
املحكمة ملزج آرائهم فيام تقتيض املشورة فحسب. كام 
ومنظامت  الدميقراطية  املدنية  القوى  املجلس  يدعو 
والشخصيات  واالتحادات   والنقابات  املدين  املجتمع 
والخارج،  الداخل  يف  االجتامعية  والفعاليات  الوطنية 
اليه  املشار  القانون  رفضها  عن  تعبريا  صوتها  رفع  إىل 
ويتوافق  املدنية  الدولة  بناء  مع  ينسجم  مبا  وتعديله 

مع دستور البالد”.

موقف الحقوقيين العراقيين
املقر   – العراقيني  الحقوقيني  اتحاد  شدد  السياق،  ويف 
بقانون  يتعلق  فيام  الخطوة  هذه  خطورة  عىل  العام، 

االتحادية.  املحكمة 
وطالب االتحاد يف بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة 
املحكمة  تكون  بـ”أن  العراقي  النواب  مجلس  منه، 
مقترصة عىل القضاة مع مراعاة املادة 92 من الدستور 
الرشيعة  فقهاء  بارشاك  تتعلق  والتي  النافذ  العراقي 
والقانون يف املحكمة العليا. اذ يكون دورهم استشاريا يف 
القضايا الهامة بحدود االختصاص”، مبينا أن “مشاركة غري 
القضاة يف االحكام القضائية تحت مسمى خرباء وفقهاء 
يعد امرا غري مقبول وتدخال يف شؤون العدالة وارباكا يف 
حيث  باستقاللها.  الكل  ينادي  التي  القانونية  املنظومة 
او  الطائفية  االتحاد تحتم عليه أن يرفض  إن مسؤولية 
املذهبية يف عمل القضاء واملحاكم كوننا دولة دميقراطية 
ان  حيث  التمثيل  يف  والعدالة  املساواة  جانب  تكرس 
وجود فقهاء من مكونات محددة فيه اقصاء لألقليات”.

وأردف البيان أن “وجهة نظرنا كحقوقيني ورجال قانون 
ان  ونرى  متييز  دون  واالديان  الطوائف  بجميع  نؤمن 
ارشاك الفقهاء والخرباء يف املحكمة االتحادية العليا يعد 
استقاللها  يف  القضائية  السلطة  صالحيات  عىل  اعتداء 
واالستقاللية.  االختصاص  مبدأ  وفق  القرارات  باتخاذ 
العراقي  النواب  مجلس  واعضاء  رئيس  من  نأمل  وبهذا 
املحكمة  استقالل  عىل  الحفاظ  اجل  من  معنا  الوقوف 
االتحادية العليا من اجل تأدية دورها الوطني الكبري نحو 
حامية العراق والحفاظ عىل سيادته وازدهار شعبه بكل 

رشائحه ومختلف طوائفه”.

املؤمتر الصحفي ملنظامت املجتمع املدين يوم امس يف مقر اتحاد االدباء ببغداد



بغداد ـ عبد الله لطيف 

شهدت محافظة ذي قار موجة احتجاجات عنيفة، طالبت 
بتوفري الخدمات األساسية لها، واالعالن عن اسامء قتلة 
ويقول  املختطفني.  مصري  عن  والكشف  املتظاهرين، 
مسؤولون سابقون يف املحافظة، إن ما أثار غضب أهايل 
ذي قار، هو نقص الخدمات يف املحافظة رغم مرور وقت 
منصب  املستقيل(،  )املحافظ  الوائيل  ناظم  تسنم  عىل 
املحافظ.  ويعترب العديد من املسؤولني يف املحافظة، ذي 
قار مدينة “منكوبة” بسبب نقص الخدمات، مشريين يف 
الوقت ذاته إىل مشاريع اخرى متلكئة خارج خطة تنمية 

األقاليم.

 فساد يعطل المشاريع 
حديث  يف  عيل  حسني  قار،  ذي  يف  املدين،  الناشط  وذكر 
انطالق  منذ  طالبوا  “األهايل  إن  الشعب”،  “طريق  لـ 
التحتية  البنى  وتطوير  األساسية  بالخدمات  االحتجاجات 
للمدينة”.  وأكد ان “املستشفى الرتيك، الذي انجز قبل أربع 
سنوات وتعطل افتتاحه بسبب الفساد، ورغبة استغالله يف 
االنتخابات القادمة، هو من أهم املشاريع التي تحتاجها 
ذي قار”.   وأضاف أن مشاريع خدمية كثرية متوقفة أو 
واملجاري  املاء  وتسليك  الشوارع  إكساء  تخص  متلكئة 
لألحياء الواقعة يف أطراف املدينة، إضافة إىل مرشوع الطاقة 
الحرارية املركّبة.  ولفت الناشط إىل أن “املحافظ مل ينجز أي 

يشء من املهام التي قال إنه سيعمل عىل انجازها”. 

»مدينة منكوبة« 
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار السابق، شهيد الغالبي 
لـ”طريق الشعب”، ان ذي قار مدينة “منكوبة”، بسبب 
التي بذلت يف  تلكؤ العديد من املشاريع، رغم الجهود 

السابق، وهذا ما أثار غضب أهايل املحافظة. 
وأضاف أن الخدمات يف املحافظة متدنية مبا فيها الخدمات 

“البلدية والصحية”، حيث ان مرشوع “املستفىش الرتيك” 
ما زال متلكئاً، وهو من أهم املشاريع يف املحافظة، وكل 
الوعود التي قطعت النجازه مل تنفذ رغم انه مل يتبق إال 

القليل إلنجازه. 
التعليم شبه  التحتية لقطاع  الغالبي أن “البنى  وأوضح 
منهارة، كنا نتحدث عن حاجة املحافظة إىل 700 بناية 

مدرسية لفك الدوام املزدوج، ومل يتم بناء أي مدرسة رغم 
تخصيص مبالغ لها”.  

المبالغ المخصصة ال تصرف بالشكل المطلوب
وأشار إىل أن “مشاريع أخرى يف مجال الرثوة الحيوانية 
معطلة”،  تزال  ال  والنقل  البلدية  والخدمات  والزراعة 
مبيناً أن “املبالغ املخصصة للمحافظة، إذا رصفت بالشكل 
املطلوب، سنشهد محافظة جديدة تتوفر فيها الخدمات 

األساسية”. 
قبل  من  “تدخالت  شهدت  فرتته  ان  الغالبي،  وأكد 
القوى املتنفذة”، ما أدى إىل شلل املحافظة يف تقديم 
املتنفذة  “القوى  أن  إىل  الفتاً  ينبغي،  كام  مهامتها 
كانت هي من تسرّي عمل املحافظة، لذا تلكأت الكثري 
وذكر  لها”.   الكايف  املايل  الرصيد  رغم  املشاريع  من 
املخصصة  األموال  أغلب  أرجع  السابق  “املحافظ  أن 
املدة  وفق  يرصفها  ومل  الحكومة،  إىل  للمشاريع 

القانونية املقررة للرصف”. 

مشاريع وزارية
وأكد املهندس عادل كنو لـ”طريق الشعب”، أن “بعض 
التخصيصات  توفري  عدم  بسبب  تلكأت  املشاريع 
املالية لها، وبعضها تلكأت بسبب احالتها عىل رشكات 
غري كفوءة”، مشرياً إىل أن “مشاريع أخرى متلكئة هي 
خارج خطة تنمية األقاليم، وهي مشاريع وزارية. أي 

أن الوزارات هي املسؤولة عنها”. 

الغالبي  ذكر  املتلكئة،  الوزارية  املرشوعات  بني  ومن 
املجاري  ومرشوع  املياه،  محطات  انشاء  “مشاريع 

الكبري يف النارصية”.
الجديدة  املحلية  الحكومة  إمكانية  عن  الحديث  ويف 
املهامت  تنفيذ  من  االسدي،  الغني  عبد  برئاسة 
مبكر  “الوقت  الغالبي  قال  امامها،  التي  الخدمية 

للحديث عن الحكومة املحلية الحالية”.
الوزارات  تتابع  أن  هو  اآلن  مطلوب  “ما  وزاد 
مشاريعها، وأن تتابع الحكومة املحلية مشاريعها التي 

مل تنجز، وتحاسب املقرصين”.  

لجنة جديدة 
بدورها، كشفت لجنة الخدمات واإلعامر الربملانية، 
مشاريع  يف  للتحقيق  برملانية  لجنة  تشكيل  عن 

الخدمات يف ذي قار واملحافظات الجنوبية.
لجنة  رئيس  عن  الرسمية  االنباء  وكالة  ونقلت 
الخدمات، وليد السهالين قوله: إن “الربملان شكل 
لجنة للتحقيق يف مشاريع الخدمات بشكل عام يف 
باعتبار  الجنوبية،  واملحافظات  قار،  ذي  محافظة 
واملجاري  الخدمات  قطاع  يف  مشاكل  هناك  أن 
الشهرين  أحيلت خالل  التي  البلديات،  ومشاريع 
معينة”،  استفهام  عالمات  فيها  والتي  املاضيني، 
الفتاً إىل أن “مشكلة النارصية ليست وليدة اليوم، 
بل هي مشكلة منذ أكرث من 17 عاماً بسبب قلة 

املالية”. التخصيصات 
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ناشطون ومسؤولون يعتبرون الناصرية »مدينة منكوبة«  

لجنة برلمانية جديدة للتحقيق في مشاريع الخدمات في ذي قار 

بعد زيارة البابا .. شبح االغتياالت يعود الى البالد

قانونيون وناشطون يشككون في اعترافات قاتل الحطاب: هذه جرائم ممنهجة
بغداد – طريق الشعب

بعد أيام قليلة مرت عىل ختام زيارة البابا اىل العراق، 
التي ُشدد خاللها عىل أهمية السالم واالمن املجتمعي، 
تحت  والناشطني،  املدنيني  اغتياالت  سلسلة  عادت 
عائلية  خالفات  اىل  االمنية  الجهات  تنسبها  تربيرات 

وعشائرية.
املغيب  الناشط  والد  قتل  لجرمية  االولية  والتحقيقات 
عيل جاسب التي توصلت اليها الجهات االمنية، وصفها 
بـ«الزائفة  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  ناشطون 
وتكتيم  الرعب  إلثارة  محاولة  وانها  املقنعة«  وغري 

االفواه.

سجال حول اعترافات القاتل
يف  صفحتها  عىل  نرشت  شوقي،  افراح  الصحفية 

بحسب  الحطاب،  جاسب  لقاتل  صورة  »فيسبوك« 
فداء  »كبش  عليها:  تعليقا  وكتبت  الداخلية،  وزارة 
كاذبة  اعرتافات  املليشيات.  جرائم  عىل  للتغطية 
ومرسحيات حكومية جديدة. والنتيجة ضيعوا دم االب 
املغدور وابنه املختطف«، وختمت بالقول »الحبل عىل 

الجرار ياشعب«.
شكوك  الكناين،  عدنان  السيايس  املحلل  يؤيد  مل  فيام 
شوقي وكثري من املواطنني، يف صحة املعلومات الواردة 
من وزارة الداخلية عن قاتل الحطاب. وقال ان »إفادة 
املغيب عيل جاسب  املحامي  والد  قتل  مرتكب جرمية 
الجرمية،  بارتكاب  ابتدائيا وقضائيا، وانه اعرتف  دونت 

نتيجة لخالفات عائلية«.
زيفا  االعرتاف  املعقول  من  »ليس  انه  الكناين  وقال 

بارتكاب جرمية حكمها القضايئ االعدام«.

تبريرات االختطاف وقتل الناشطين
ان  السعدي:  ضياء  املحامني  نقيب  قال  جهته،  من 
يعرب  وذويهم،  الناشطني  وقتل  االختطاف  »عمليات 
الحقوق  تعمل عىل مصادرة  عن وجود سلطة قمعية، 

الدستورية«.
من  »ليس  انه  الشعب«،  لـ«طريق  السعدي  وقال 
التي  واالختطاف  القتل  عمليات  تربير  املعقول 
عائلية،  او  عشائرية  أسباب  اىل  الناشطني  تستهدف 
خاصة وان هذه املامرسات ـ مهام كانت اسبابها ـ فهي 
الزام  عرب  لها  حد  وضع  الحكومة  واجب  ومن  جرائم، 

العقوبة تحت سياقات قانونية، ال اطالق التربيرات«.
وضع  يف  »امليض  برضورة  الحكومة  السعدي  وطالب 
الناشطني  قتل  لجرائم  قانونية  تحقيقية  سياقات 
التي  الجهات  عن  الكشف  عن  فضال  واملتظاهرين، 

العراقي  املواطن  حق  وتصادر  الجرائم،  بهذه  تقوم 
مبامرسة حرية التعبري«.

تصريحات متضاربة
فارس حرام »ترصيحات  والناشط  الكاتب  أرّش  بدوره، 
متضاربة بني الجهات الحكومية وارسة الشهيد جاسب 
الحطاب«، مشريا اىل ان ذلك »يعكس وجود خلل كبري 
املتظاهرين يف  اكد عليه  الذي  امللف االمني،  ادارة  يف 

ساحات االحتجاج«.
تتجرأ  ان »الحكومة ال  الشعب«  لـ«طريق  وقال حرام 
عىل االقرتاب من ملفات القتل السيايس املمنهج، فهي 
لجان  تشكيل  تربيرات  باطالق  تكتفي  الجانب  هذا  يف 

تحقيق ال اكرث دون التوصل اىل النتائج«.
تحت  ترتكب  التي  االجرامية  »العمليات  ان  وأضاف 

اىل  الحكومة  معها  تتسارع  العائلية،  الخالفات  ذريعة 
اعالن نتائجها، يف محاولة منها الرضاء الشارع ال اكرث«.
وعّد الناشط واالكادميي ان »التشكيك يف النتائج التي 
الحطاب  الداخلية، حول مقتل  قبل وزارة  عرضت من 
تشري  كبرية  اعتقادات  هناك  ان  خاصة  جدا،  وارد  امر 
فصائل  عليه  تسيطر  البالد  يف  االمني  امللف  ان  اىل 
عىل  مبنية  مؤسسية،  حكومية  ادارة  وليس  مسلحة، 

فكرة االنتصار للمواطن قبل كل يشء«.
من  ايضاح  عىل  الحصول  الشعب«  »طريق  وحاولت 
يف  والناشطني  الشارع  شكوك  شأن  يف  الداخلية  وزارة 
صحة املعلومات التي افادت بها الوزارة، بالتوصل اىل 
باسم  املتحدث  ان  اال  الحطاب،  املغدور جاسب  قاتل 
تساؤالت  عىل  الرد  عدم  فّضل  املحنا،  خالد  الوزارة 

املراسل.

الفقر والبطالة والفساد أبرز االسباب

تنامي ظاهرة االتجار بالبشر رغم وجود القوانين الرادعة
ـ علي شغاتي  بغدادـ 

تنامت مؤخراً، ظاهرة بيع األعضاء البرشية مقابل مبالغ 
منظمة  عصابات  العملية  هذه  وتدير  زهيدة،  مالية 

مستفيدًة من انتشار الفقر والبطالة وقلة الوعي.
ويتعرض ضحايا هذه العمليات إىل النصب واالحتيال من 
قبل عصابات االتجار بالبرش، ورغم وجود قانون يجرم 
االتجار بالبرش لكن الظاهرة واصلت منوها بشكل خطري، 
هذه  انتشار  أسباب  أن  ومختصون  متابعون  ويعتقد 
الظاهرة إىل الفقر والفساد وضعف األجهزة األمنية وعدم 
تطبيق وترشيع قوانني تضمن تطبيق العدالة االجتامعية.

عروض لرشاء األعضاء
الحظنا  االجتامعي  التواصل  مواقع  تصفح  خالل  ومن 
أجل  من  عديدة  اعالنات  تنرش  عامة  صفحات  وجود 
الكىل،  وأهمها  البرشية  بائعني ألعضائهم  الحصول عىل 
ونرشت صفحة تحمل اسم »بيع الكىل يف العراق«، خالل 
الشهر املايض 4 منشورات، عرضت من خاللها رشاء الكىل 
مقابل مبالغ مالية مل تفصح عنها، مشرتطني حضور املتربع 
له عرض سكن يف فندق راق يف  أمره مقدمني  مع ويل 
أربيل أو السليامنية، ومرصف يومي قدرة 60 ألف دينار، 
عىل  أخرى  إعالنات  وهناك  الكىل،  بيع  سعر  غري  من 
والذي  العراق«.  »للبيع يف  مثل موقع  الكرتونية  مواقع 
عرض سعرا مقداره 13 مليون مقابل الكىل مع تحملهم 

مصاريف النقل والسكن واملصاريف اليومية.

12 مليون سعر الكلى
كشف  رفض  الصحة،  قطاع  يف  مطلع  مصدر  ويقول 
تتم  الكىل  بيع  إن »عملية  الشعب«،  لـ«طريق  هويته 

من خالل عدة وسطاء بني بائع الكىل واملشرتي حيث 
عراقي  دينار  مليون   12 مايقارب  عىل  البائع  يحصل 
الواحدة، فيام تذهب 6 ماليني دينار إىل  الكىل  مقابل 

الوسطاء وعصابات االتجار يف البرش«.
ويضيف أن »هناك عوائل كاملة يف بغداد ينهشها الفقر 
كالهم،  ببيع  قاموا  أن  بعد  واحدة  كىل  عىل  يعيشون 
ومل يتوقف األمر عند هذا الحد بل استغلت عصابات 
ببيع  غريهم  اقناع  أجل  من  هؤالء  بالبرش  االتجار 
كالهم، وبالتايل تشكلت شبكة واسعة تعتاش عىل هذه 
العملية«، مؤكدا أن »األجهزة األمنية عاجزة عن القضاء 
عىل هؤالء نتيجة اتباعهم أساليب يصعب عىل الدولة 
والفساد  األمنية  األجهزة  لضعف  نظرا  عليها  السيطرة 

املسترشي يف الدوائر املعنية مبتابعة هذا امللف«.
حدد  العوائل،  هذه  إىل  للوصول  سعينا  معرض  ويف 
العوائل  إحدى  مع  موعدا  الشعب«،  »طريق  مراسل 
التي قام افراد من عائلتها ببيع أعضائهم، وعند انتقالنا 
عن  العائلة  اعتذرت  مسبقا،  عليه  املتفق  املكان  إىل 
اللقاء وتقديم أي معلومة، ووفقا ملختار املنطقة الذي 
كان وسيطا يف اللقاء، فأن »هؤالء االشخاص يخافون من 
ببعض  علمه  رغم  العلن  يف  معلومة  أي  عىل  اإلفصاح 
املشاكل  من  عدد  حل  يف  لتدخله  نتيجة  التفاصيل 
هذه  أفراد  بعض  رفض  بسبب  كانت  والتي  العائلية 
العوائل بيع أعضائهم ما دفعهم للجوء إليه خوفا من 

إجبارهم عىل بيع أعضائهم«.

ظاهرة متنامية
الربملانية  االنسان  حقوق  لجنة  عضو  يؤكد  ذلك،  إىل 
احمد الكناين، أن بيع األعضاء البرشية ظاهرة متنامية 

باألعضاء  املتاجرة  مفهوم  ضمن  وتأيت  العراق،  يف 
القانون،  عليه  ويحاسب  مرفوض  أمر  وهو  البرشية، 
املتاجرة«،  ملف  يف  ينشط  من  حيال  عقوبات  وهناك 
الفقر  تستغل  البرشية  باألعضاء  »املتاجرة  أن  مضيفا 

وحالة العوز املادي الصطياد ضحاياها«.
ويدعو النائب، »القوات األمنية إىل لعب دور يف حسم 
يف  والبسطاء  الضعفاء  تستغل  التي  العصابات  ملف 

املتاجرة بأعضائهم«.
العراقي لضحايا االتجار بالبرش كشف يف  وكان املرصد 
تقرير له يف عام 2019، أن »معظم جرائم االتجار بالبرش 
تديرها  ومجموعات  صفحات  عرب  تتم  أشكالها  بكافة 
االجتامعي  التواصل  منصات  عىل  وهمية  حسابات 
بحرية شبه مطلقة«، مبينا ان »شبكة االتجار باألعضاء 
البرشية تصطاد ضحاياها عرب مواقع التواصل االجتامعي 
ليتم نقلهم من العاصمة إىل محافظة السليامنية إلجراء 

عمليات انتزاع األعضاء داخل مستشفيات خاصة«.

إجراءات أمنية
التجارة  هذه  متابعة  يف  الحكومة  إجراءات  وحول 
باألعضاء  االتجار  مكافحة  مدير  يقول  الرشعية،  غري 
يف  الزبيدي،  وسام  العميد  الداخلية  وزارة  يف  البرشية 
املعنية  الداخلية  وزارة  »مفارز  إن  تلفزيوين،  ترصيح 
املستشفيات  باألعضاء موجودة يف كل  التربع  مبواضيع 
العاصمة بغداد، لغرض متابعة هذا املوضوع«، مبينا أن 
»عصابات بيع األعضاء البرشية تعلن عن أعاملها بشكل 
رسي جدا متخذة من مواقع التواصل االجتامعي مكانا 
لنشاطها، ومتكنت أجهزتنا األمنية من اخرتاقها، و اصدر 
ملدة  السجن  إىل  الردع وصلت  احكاما شديدة  القضاء 

15 سنة  يف 160 قضية«.
متربعون  هم  الوسطاء  »اغلب  أن  العميد،  ويوضح 
يف  ضحية  وقعوا  أن  بعد  الفكرة  تستهويهم  سابقون 
وضعت  الدولية  »املنظامت  أن  إىل  مشريا  البداية«، 
املبذولة  الجهود  بفضل  الثاين  التصنيف  يف  العراق 

ملحاربة هذه التجارة«.

العقوبة واألسباب والمعالجات
من جانبه، يقول استاذ القانون محسن كريم، لـ«طريق 
من  برشي  عضو  زرع  أو  نقل  »عملية  إن  الشعب«، 
جراحية  عملية  بواسطة  مقابل  دون  آخر  إىل  شخص 
طبية يف العراق هو إجراء قانوين سليم يخضع ألحكام 
ومنع  البرشية  األعضاء  زرع  عمليات  تنظيم  قانون 
»وجود  إىل  مشريا   ،»2016 لسنة   11 رقم  بها  االتجار 
قانون آخر يسهم يف مكافحة هذه الجرمية وهو قانون 

مكافحة االتجار بالبرش رقم )28( لسنة 2012«.
ويضيف أن »القانون يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 
7 سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة ماليني دينار وال 
تزيد عىل عرشة ماليني دينار كل من استأصل أو زرع 
أحد األعضاء البرشية أو أنسجته خالفا ألحكام القانون، 
ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 10 سنوات وبغرامة 
تزيد عىل عرشين  دينار وال  تقل عن عرشة ماليني  ال 
أو  منه  جزًءا  أو  عضواً  استأصل  من  كل  دينار  مليون 
نسيجاً من إنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان 
بقصد  االكراه  أو  التحايل  أو  باإلعالن  قام  أو  وسيطا 
 ،« القانون  نفس   ألحكام  خالفا  آخر  جسم  يف  زرعه 
التي  منوها إىل »فرض عقوبة السجن املؤبد والغرامة 
ال تقل عن عرشين مليون دينار وال تزيد عىل أربعني 

موت  العضو  استئصال  عن  ترتب  إذا  دينار  مليون 
املتربع« .

ويوضح كريم، أن »هناك مجموعات إجرامية منظمة 
مهمتها  العامل  أنحاء  مختلف  يف  رّسي  بشكل  تنشط 
بالبرش  االتجار  فظاهرة  البرشية،  باألعضاء  املتاجرة 
مستغلة  العراق،  عىل  تقترص  ال  دولية  ظاهرة  هي 
تعاين من مشاكل سياسية وأمنية  التي  الفقرية  الدول 

عملياتها«. لتنفيذ 
العدالة  وغياب  والبطالة  »الفقر  أن  كريم،  ويعتقد 
وضعف  القانون  تطبيق  عن  والتقاعس  االجتامعية 
أسباب ظاهرة  أهم  أحد  األمنية هي  األجهزة  مراقبة 
املتاجرة باألعضاء البرشية«، مبينا أن »مواقع التواصل 
ألنها  الظاهرة  هذه  انتشار  يف  ساعدت  االجتامعي 
طفل  ورشاء  بيع  اآلن  ميكن  أنه  حتى  أمناً  أكرث  تعترب 
إلكرتونية أو صفحات عىل  أو كلية عن طريق مواقع 

موقع الفيس بوك أو عرب االنرتنيت األسود«. 
والقوانني  الترشيعات  »تطوير  إىل  كريم،  ويدعو 
املعنية بشكل مبارش وغري مبارش يف موضوع االتجار يف 
املتورطني  لكل  رادعة  البرش من خالل وضع عقوبات 
من  املجتمع  تطوير  عىل  والعمل  الجرمية،  هذه  يف 
خالل توفري وترصني التعليم  ومكافحة البطالة وتوفري 
الضامن  وتفعيل  املسحوقة،  للفئات  الحكومي  الدعم 
لتعريف  تربوية  برامج  وضع  عن  فضال  االجتامعي، 
مكافحتها  وآليات  بالبرش  االتجار  بجرمية  املجتمع 
عىل  مشددا  املدين«،  املجتمع  منظامت  دور  وتفعيل 
وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني  التنسيق  »رضورة 
القضاء عىل هذه  النجاح يف  إقليم كردستان من أجل 

الجرمية«.

احد شوراع ذي قار
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بغداد ــ سيف زهير

بدأ طلبة الدراسات العليا، أمس، خوض امتحانات نهاية 
الفصل الدرايس األول، وسط غضب كبري واعرتاضات كثرية 
االمتحانات  بإقامة  السابق  القرار  تغيري  بسبب  أبدوها 
الكرتونيا، وإجبارهم عىل إجراؤها حضوريا يف ظل تفيش 
التواصل  منصات  عرب  الطلبة  ودعا  كورونا.   فريوس 
االجتامعي، إىل إيجاد حل لهذه املشكلة، من أجل تأمني 
إجراء االمتحانات بسالمة، أو تأجيلها إلشعار آخر.  فيام 
تؤكد وزارة التعليم العايل جاهزيتها إلنجاح االمتحانات 

بأمان، وقدرتها عىل توفري كافة مستلزمات السالمة.

أسباب االعتراض
جلستها  يف  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وقررت 
املنعقدة بتاريخ 2021-3-3، أن “تستمر وزارة التعليم 
الدراسية  املحارضات  بتنظيم  العلمي،  والبحث  العايل 
اللجنة أيضا، جرى “استثناء  الكرتونيا”. وضمن قرارات 
األسنان  البرشي وطب  الطب  لكليات  املنتهية  املراحل 
والتمريض بالدراسة الحضورية )العميل( عىل أن تكون 
امتحانات  “استئناف  عن  فضال  األسبوع”،  يف  ليومني 
 2021 –  3  – املوافق 15  االثنني  يوم  العليا  الدراسات 

حضوريا”، بعدما تقرر سابقا أن تكون الكرتونية.
يف  السياسية  العلوم  يدرس  وهو  ستار،  عالء  وتساءل 
حضوريا  االمتحانات  إقامة  “سبب  عن  بغداد،  جامعة 
بعدما تم تأجيلها يف وقت سابق، بناًء عىل وصول عدد 
اإلصابات اليومية بفريوس كورونا إىل 1000 إصابة فقط”.

وقال ستار لـ”طريق الشعب”، إن قرار إجراء االمتحانات 
حاليا “غريب جدا وغري منطقي، فاإلصابات بدأت تتجاوز 
عتبة الـ 5000 واالن يريدون أن منتحن حضوريا، وهذا 

أمر خطري علينا كطلبة، خصوصا وأن األقسام الداخلية 
سجلت إصابات عديدة، وهذا معلوم لدى وزارة التعليم 
العاملية  الصحة  “منظمة  داعيا  املعنية”،  والجهات 
النظر مبا يحصل حاليا”.  ومفوضية حقوق اإلنسان إىل 
يف  املشكلة  لحل  مناسبة  “صيغة  بإيجاد  ستار  وطالب 

بدايتها قبل أن تتفاقم”.

رسالة موسعة
بيانا  العراق،  عموم  يف  العليا  الدراسات  طلبة  وأصدر 

موجها إىل عرش جهات رسمية، طالبوا فيه بحسم مصري 
الدكتوراه(  املاجستري،  )الدبلوم،  لطلبة  االمتحانات 
اقامة  عند  الكثري،  من  ينال  ان  ميكن  الذي  الخطر  ودرء 

االمتحانات الحضورية، حسب قولهم.
منه،  الشعب” نسخة  تلقت “طريق  الذي  للبيان  ووفقا 
أرواحنا ونعرض عائالتنا  نريد أن نضيع  الطلبة: “ال  قال 
قرارات  بسبب  الخطر،  إىل  لدينا  السن  وكبار  وأطفالنا 
وأضاف  تجارب”.  حقل  نكون  أن  منا  تريد  اجتهادية 
كانت  عندما  االمتحانات  إلجراء  مستعدين  “كنا  الطلبة 

اجتهاد شخيص من وزارة  قليلة، ولكن بسبب  اإلصابات 
تريد  بينام  االمتحانات،  تأجلت  املوقرة  العايل  التعليم 
اإلصابات  أرقام  تضاعفت  بعدما  إقامتها  اآلن  األخرية 
حضوريا”.  إجرائها  عىل  ترص  وهي  مرات،  ثالث  حوايل 
وأردف البيان أن “أعداد طلبة الدراسات العليا يف جميع 
وطالب،  طالبة   10000 –  5000 بني  ترتاوح  البلد  أنحاء 
فيها  ويتشاركون  الداخلية،  األقسام  منهم  الكثري  يسكن 
الغرف والحاممات واملطابخ، أي أنها سبب قوي للمالمسة 
واالختالط ويخالف جميع تعليامت الوقاية، كام أنه خطر 

يجعلنا نرفض االمتحان حضوريا يف هذه األيام”، داعيا إىل 
“تأجيل االمتحانات إىل إشعار آخر، أو إجراء االمتحانات 

الكرتونيا، أسوة بغالبية الدول”.

موقف وزارة التعليم
وزارة  باسم  املتحدث  الربيعي،  حيدر  أكد  جانبه،  من 
التعليم العايل، إن وزارته مستعدة متاما إلقامة االمتحانات 
حضوريا وهي ملتزمة بقرارات اللجنة العليا بهذا الشأن. 
وقال الربيعي يف لقاء متلفز تابعته “طريق الشعب”، إن 
االمتحانات الحالية “هي تتويج لفصل درايس كامل استمر 
بشكل حضوري طوال 15 أسبوعا، ابتداًء من 1/11/2020، 
لذا فإن إجراءها استحقاق وأمر طبيعي”، مبينا أن الوزارة 
“تنفذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة املهنية، ومبا 
أن األخرية قررت أن االمتحانات ستكون حضورية وخالل 
األيام التي يسمح للمواطنني فيها بالتجوال، فان جامعاتنا 
مستعدة متاما لهذا األمر، ووفرت كافة مستلزمات الوقاية 
مع  فيها  الوضع  مقارنة  ميكن  وال  والتعقيم  والتباعد 

التجمعات يف األسواق واألماكن العامة”.

مخاوف مشروعة
ويف السياق ذاته، أكدت منال بدر، أستاذة جامعية، أن 
“الحفاظ عىل التباعد االجتامعي أمر صعب تحقيقه خالل 
االمتحانات الحضورية”. وبينت بدر لـ”طريق الشعب”، 
أن األستاذ سوف “يالمس العرشات من الدفاتر االمتحانية، 
حتى  ورزمها  وتقطيعها  ترقيمها  عىل  العمل  خالل  من 
لحظة وصول تسليمها، علام أن الدفرت يبقى بيد الطالب 
حوايل 3 ساعات، وبهذا سيالمس األستاذ الطلبة حتى وأن 
كانت املعقامت حارضة، فال بد من الوقوع بالخطأ أثناء 

هذه العملية املتعبة”.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
كورونا،  بفريوس  املصابني  أعداد  املقلق يف  االرتفاع  برغم 
اجراءات  من  يقابلها  وما  الخطرة،  الجديدة  بساللته 
الكثري  يستمر  الوباء،  تفيش  من  للحد  وقائية  حكومية 
بأشكال  االجتامعي  التباعد  املواطنني مبخالفة رشوط  من 
مختلفة، غري آبهني بخطورة املوجة، فيام تتعامل الجهات 
الحاالت؛  تلك  مع  ومناطقية  بانتقائية  املعنية  الحكومية 
إذ أنها تتشدد هنا، وتتجاهل هناك، لتبقى التجمعات غري 
والحفالت  الوالئم  واقامة  املتبادلة  والزيارات  الرضورية 
التي  الجهود  الكثري من  قامئة عىل قدم وساق، متجاهلة 

تقدمها كوادر الجيش األبيض.
وأعلنت وزارة الصحة، يوم امس، املوقف الوبايئ الخاص 
يف جائحة كورونا يف العراق، مسجلة “4901 حالة إصابة 

جديدة بالفريوس، و 4850 حالة شفاء، مقابل 37 وفاة”.

كسر الحظر الصحي
استغرابهم  مواطنني  الشعب” عن  مراسل “طريق  ونقل 
من قيام القوات األمنية بقطع الكثري من الطرق الرئيسية 
بواسطة “الصّبات الكونكريتية”، مؤكدين ان ذلك يعني 

عدم قدرة هذه القوات عىل فرض الحظر.
ذات  الشعبية  واملناطق  القناة  رشق  مناطق  إن  وقال: 
تراعي  “ال  والرصافة،  الكرخ  السكانية يف جانبي  الكثافة 
اجراءات الحظر الصحي، كون اغلب ساكني هذه املناطق 
من الكادحني. وبالتايل فهم يضطرون لكرس الحظر لكسب 

قوت يومهم”.
وتحّدث املواطن جبار حيدر، أحد سكنة منطقة املشتل، 
يف  الطرقات،  قطع  مع  قّصته  عن  الشعب”  لـ”طريق 
احد  اىل  للذهاب  اضطر  إنّه  قائال  الكيل،  الحظر  أيام 
املستشفيات، الصطحاب ابنه املريض، لكنه فوجئ بقطع 
الكثري من الطرق بواسطة الصبات الكونكرتية، ما أجربه 
عىل االنتظار ضمن زحام قاتل يف مدخل احدى السيطرات 
التي تنظم التجوال، مبيناً ان الجميع مر من هناك باستثناء 

او من دونه. 
وقال حيدر ان “قطع الطرق بالصبات الكونكرتية يشكل 
اجراء بسيطا يتخذه الضابط املسؤول عن أمن منطقة ما، 
ليتجنب املساءلة، لكنه يف نفس الوقت مرض جداً للحاالت 

الطارئة”.

الحظر غير مجٍد
ونرشت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق، مؤخراً، 
بإصابات  كبريا  ازديادا  تتضمن  أرقام  عىل  يحتوي  جدوالً 
ووفيات فريوس كورونا الذي أصبحت موجته الثانية خطرية 

جدا، وفق التحذيرات املحلية والدولية املستمرة.  
منصة  عىل  تغريدة  يف  البيايت  عيل  املفوضية  عضو  وقال 
عديم  “الحظر  إن  الشعب”،  “طريق  طالعتها  “تويرت” 
يف  يزال  ال  والوفيات  اإلصابات  فعدد  العراق،  يف  الفائدة 

زيادة”.    
والوفيات  االصابات  اعداد  يوضح  جدوال  البيايت  وارفق 

اسبوعيا يف ظل حظر التجوال الذي فرضته لجنة الصحة 
والسالمة العليا ملواجهة وباء كورونا.

مشاكل االستثناءات
الحظر مشاكل كثرية  الوسط الصحفي خالل فرتة  وواجه 
توزيع  عشوائية  من  منهم  كثري  يشكو  إذ  عملهم؛  خالل 
التي  املشرتكة،  العمليات  من  الصادرة  االستثناء  هويات 
رسبت اىل عنارص دخيلة عىل الوسط الصحفي، فضال عن 
اتباع أساليب املحسوبيات يف منحها للمؤسسات اإلعالمية.
وتحدث الصحفي احمد الحاج لـ “طريق الشعب” حول 
بعملية  لحقت  التي  السياسية  واملجامالت  املحسوبيات 
منح رخص التجوال للصحفيني يف ساعات الحظر الصحي. 
سياسية  ملجامالت  التخاويل خضع  تلك  منح  “ان  وقال: 
كبرية، فهناك تراخيص منحت اىل أبناء املسؤولني ليتسنى 
لهم الحركة خالل ساعات الحظر الصحي، فضال عن وجود 
تخاويل وزعت عىل عنارص دخيلة عىل الوسط اإلعالمي”.

ان  مبينا  بغداد،  يف  الصحفيني  اعداد  اىل  الحاج  وتطرق 
“عدد التخاويل التي منحت من العمليات املشرتكة تجاوز 
8 آالف تخويل”، مشريا اىل أن “هذا العدد ال ينسجم مع 

اعداد الصحفيني يف بغداد”.

حظر أمني وليس صحيا
أيام  خالل  شامال  يكون  أن  تقرر  الذي  الحظر  أن  ورغم 
الجمعة والسبت واألحد، وبشكل جزيئ خالل أيام األسبوع 
املتبقية، إال إن تجمعات املواطنني غري الرضورية استمرت 
دون أي التزام من خالل األفراح وإقامة الوالئم واللقاءات 

العشائرية خصوصا يف املناطق الشعبية.
وتحدث املنتسب يف وزارة الصحة مبحافظة البرصة، أمري 
عيل، عن التقصري الكبري من قبل الجهات املعنية باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة ملواجهة هذه املخالفات.
وقال عيل لـ”طريق الشعب”، ان “أعداد اإلصابات الحالية 
محافظة  ففي  الصعود؛  مرحلة  بدأنا  نحن  اآلن  مقلقة. 
البرصة هناك إصابات متزايدة ورسعة يف انتشار الساللة 
بالالزم  يقوموا  مل  القرار  “أصحاب  أن  مضيفا  الجديدة”، 
طبية  أية محطات  بناء  نشهد  ومل  املاضية،  األشهر  طيلة 
جديدة أو القيام بالخطوات االحرتازية، علام أن الكوادر 

املواطنون  فيام  واضحا،  نقصا  تعاين  والتمريضية  الطبية 
األسف  األوقات مع  غالبية  االجراءات يف  تلك  يراعون  ال 

الشديد”.
وضمن السياق، يعلق الباحث يف الشأن االجتامعي، باقر 
املوسوي قائال: “انترشت يف املجتمع ظاهرة الال مسؤولية 
بشكل مخيف، فرغم تزايد اعداد االصابات نرى استمرار 
التجمعات غري الرضورية، وكأنها تتحدى الفريوس وجهود 
الكوادر الصحية، يف حني تتحمل الدولة جزءا كبريا من هذا 
الخلل، فعندما تطبق اجراءات الحظر نراها تستهدف أفرادا 

ألسباب غري منطقية، وتتجنب محاسبة االغلبية”. 
ويوضح املوسوي لـ”طريق الشعب”، أن “القوات األمنية 
داخل  العائالت  تحاسب  الجزيئ  الحظر  اجراءات  خالل 
أمر  وهذا  الكاممة،  يلبسون  ال  أفرادها  ألن  سياراتهم، 
فأي  صحية،  وليست  أمنية  القضية  وكأن  فعال،  مضحك 
وال  بالكامل،  مصابة  تكون  مصاب،  فيها  كان  إن  عائلة 
أعرف ما الغاية من طلب لبس الكاممة يف السيارة، يف حني 
يتجول املئات يف األسواق والشوارع العامة، دون اي اجراء 

احرتازي”.

المواطن يتحمل الجزء االكبر
وتعليقا عىل ذلك، قال أمري صالح، ممرض أقدم يف دائرة 
أي  يحقق  “ال  الحايل  التجوال  حظر  إن  الساموة،  صحة 
جدوى وهو استعراض صوري لنقل املواقف إىل الجهات 
الساللة  مواجهة  بإجراءات  يتعلق  فيام  أكرث،  ال  العليا 

الجديدة”.
“التجمعات مستمرة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  وبنّي صالح 
عىل قدم وساق يف املناطق الشعبية، والتشديد عىل حركة 
ومراكز  الرئيسية  الشوارع  عىل  مقترصة  والتنقل  السري 
املحافظات، واملواطنون يتحملون جزءا كبريا من املسؤولية، 
وليست وزارة الصحة أو الحكومة لوحدها؛ ففي حاالت 

الوباء يجب أن يتعاون جميع األطراف”.
ونبه اىل أن “االستهتار وصل إىل مستويات كبرية من قبل 
بعض املواطنني، فرغم استمرار الفريوس باالنتشار إال إن 
يف  خصوصا  حالها  عىل  بقيت  الرضورية  غري  التجمعات 
أطراف املدن واملحافظات التي تكون الرقابة فيها ضعيفة 

جدا”.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
تفاصيل  عن  مؤخرا،  التميمي،  الصحة حسن  وزير  تحدث 

اللقاحات التي ستصل إىل العراق “نهاية العام الجاري”. 
ويأيت ذلك يف الوقت الذي حددت فيه وزارة الصحة، ترتيب 
البالد حسب املوقف الوبايئ العاملي لجائحة كورونا، بعدما 

أكدت أن نجاح إجراءات الحظر مرهون بالتزام املواطنني.
 

في انتظار 16 مليون جرعة
جرعة  مليون   16 عىل  تعاقد  “العراق  إن  التميمي،  وقال 
من لقاح كورونا من رشكات متعددة، أقرتها منظمة الصحة 

العالية”.
وأشار يف ترصيح صحفي إىل أن “اللقاح سيصل إىل العراق 
إن  كام  الحايل.  العام  نهاية  وإىل  اآلن،  من  مراحل  عىل 
اللقاحات التي اعتمدناها هي فايزر واسرتازينكا وجونسون 
أند جونسون”، مبينا إن “الغاية من حظر التجوال الجزيئ 
والكيل هو لقطع سلسلة انتشار الفريوس. لكن الحاجة تبقى 
العليا  اللجنة  بتوجيهات  لاللتزام  املواطنني  لتعاون  ماسة 

للصحة”.

مرتبة العراق بين الدول
ويف غضون ذلك، حددت وزارة الصحة والبيئة، ترتيب البالد 

حسب املوقف الوبايئ العاملي لفريوس كورونا.
وذكر بيان للوزارة، طالعته “طريق الشعب”، إن “العراق 
جاء  بالرتتيب ٢٤ من حيث عدد اإلصابات الجديدة ليوم 
االحد )أول أمس( حيث تتقدمه ٢٣ دولة. وأما فيام يتعلق 
بالوفيات الجديدة، فكان ترتيب العراق ٣٧ إذ تتقدمه ٣٦ 

دولة”.
وتابع البيان “أما بالنسبة ملعدل اإلصابات لكل مليون فرد، 
فالعراق كانت نسبة اإلصابة فيه بواقع ١٨٢٥٧ إصابة لكل 
نسبة  أوضحت  بينام  الدول.  بني   93 باملركز  وحّل  مليون، 

الوفيات وفقا لهذا الجانب، وفاة 335 فردا لكل مليون”.
دائرة صحة  يف  األقدم  املمرض  تحدث  ذلك،  عىل  وتعليقا 
هذه  اإلصابات  “نسب  أن  مبينا  الدراجي،  سيف  واسط، 
نتائج  عىل  تعتمد  الصحة  وزارة  ألن  متاما  دقيقة  ليست 
إىل  ترد  التي  اإلصابة  وحاالت  تأخذها  التي  املسحات 
الذين  املصابني  أعداد كبرية من  مؤسساتها، يف حني هناك 
وبذلك،  مستشفى.  أي  يراجعون  وال  بهم  أحد  يعلم  ال 
أعتقد جازما أن العراق يف ترتيب أعىل بخصوص اإلصابات 

تحديدا”.
كامل  عام  قائال “مر  الشعب”  لـ”طريق  الدراجي  وأضاف 
مرتدية  الصحية  املؤسسات  زالت  وما  الجائحة  هذه  عىل 
بشكل كبري، ومل نلمس جهدا حقيقيا للتوجه نحو النهوض 
أو  الرقم  متسائال “عن مصداقية هذا  الصحة”،  بقطاعات 
دقته فيام يتعلق باإلصابات، خصوصا وأن املستشفيات التي 
تواجه الجائحة تفتقد مستلزمات التعقيم واألدوات الالزمة 
للكوادر الصحية، فام بالك بوضع البلد ودوائره واالنفالت 
الحاصل من املواطنني الذين ال يلتزمون بإجراءات الوقاية”.

طلب مليوني جرعة صينية
رشاء  الصني،  عىل  املاضيني  اليومني  خالل  العراق،  وعرض 
مليوين جرعة لقاح مضاد لفريوس كورونا، فيام أكدت األخرية 
استعدادها إلرسال مائتي ألف جرعة يف الفرتة القريبة املقبلة 
يف  الخارجية  وزارة  وقالت  سابقاً.  أرسل  ملا  إضافية  كمنحة 
بيان حصلت “طريق الشعب”، عىل نسخة منه، إن “الوزير 
فؤاد حسني هاتف نظريه الصينّي، وانغ ييي، لبحث العالقات 
الثنائّية بني البلدين وُسُبل تطويرها بعد الوصول إىل مرحلة 
شكره  عن  وأعرب  كورونا.  فايروس  جائحة  عىل  السيطرة 
العالقات  مسرية  طول  عىل  الصني  وشعب  حكومة  ملواقف 
بني البلدين التي كان آخرها منح الشعب العراقي 50 ألف 
جرعة من لقاح كورونا”. ووفقا للبيان، أشار الوزير الصيني 
إىل أن حكومة بالده “قررت إرسال مائتي ألف جرعة يف الفرتة 
القريبة املقبلة إىل العراق كمنحة إضافية ملا أرسل سابقاً”، 
العراق  الصيني حاجة  ان حسني “عرض عىل نظريه  مضيفا 
لرشاء مليوين جرعة لقاح من الصني وبالرسعة املمكنة. ورداً 
الصينية  الحكومة  أن  الصيني  الوزير  أكد  الطلب  عىل هذا 
ستطلب من الرشكة املعنية ترتيب مستلزمات الطلب عىل أن 
تكون بشكل دفعات، والبدء يف الشهر الرابع بإرسال الدفعة 

األوىل من الطلب”.

إشكاليات حظر التجوال
ويوم أمس، قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون 
العبادي، إن “اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية التقت 
مسؤولني يف وزارة الصحة وطلبت منهم معرفة مدى إمكانية 
رفع حظر التجوال، كونه يرض املواطنني وخاصة ذوي الدخل 
املحدود والقوت اليومي، لكن الوزارة قدمت تقارير صادمة 
فقط،  أسبوعني  ملدة  للحظر  حاجتها  وأكدت  الوضع،  عن 
تنتهي يف 22 آذار الجاري”. وأضاف العبادي، أن “إجراءات 
الحظر أرضت كثرياً باملواطنني، ورفعه بات رضوريا مع تشديد 
للتعليامت  واملخالفني  التجمعات  عىل  الوقائية  اإلجراءات 
أن عّدت عضو مفوضية حقوق  بعد  ذلك  ويأيت  الصحية”. 
الجزيئ يف  التجوال  الحلفي، قرار فرض حظر  فاتن  اإلنسان، 
العراق ال فائدة منه، ويجب إلغاؤه ألن فرق املفوضية أرشت 
ارتفاعا باإلصابات والوفيات خالل أيام الحظر الجزيئ، الفتة 
الجانب،  هذا  املسؤولية يف  كل  تتحمل  ال  الحكومة  أن  إىل 
وعن  الوقائية”.  باإلجراءات  يلتزم  ال  العراقي  املواطن  ألن 
الربملانية  األزمة  خلية  عضو  أكد  والشامل،  الجزيئ  الحظر 
رياض املسعودي، أن اإلجراءات املشددة من حظر التجوال 
الشامل والجزيئ وغريهام أوقفت “انفجار” حصيلة اإلصابات 
اليومية، حسب قوله. وقال املسعودي يف ترصيح صحايف، إنه 
“رغم عدم التزام بعض املواطنني باإلجراءات الوقائية وكذلك 
اإلجراءات الحكومية، إال إن عدد اإلصابات اليومية، مل يرتفع 
كثرياً”، مبينا أن “تراجع اإلصابات اليومية، يكون من خالل 
فريوس  عىل  فالقضاء  الوقائية،  باإلجراءات  املواطن  التزام 
كورونا، ميكن من خالل ارتداء الكاممات والتباعد الجسدي، 

والبقاء قدر اإلمكان يف املنازل ومنع أية تجمعات”.

طلبة الدراسات العليا: 
االمتحانات الحضورية مع تفشي كورونا تعرضنا للخطر

الحظر.. صحي أم أمني؟

تعامل انتقائي في مقابل تفاقم االحصائيات
العراق ينتظر 16 مليون 

من لقاحات كورونا
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السكان طالبوها بـ “التريث” 

المالية تلزم متجاوزين 
في الفاو بإخالء بنايتين

الفاو – وكاالت
ألزمت وزارة املالية، أكرث من 114 عائلة تسكن يف مبنيني حكوميني كانا تابعني لحزب 
البعث املنحل يف قضاء الفاو جنويب البرصة، بإخالء املبنيني. وفيام طالبت العائالت، 

الوزارة بالرتيث يف تنفيذ هذا القرار، دعتها إىل توفري بدائل أخرى لسكنهم. 
انهم  للسقوط،  اآليلني  املبنيني  هذين  سكان  من  عدد  ذكر  حديث صحفي،  ويف 
يسكنون هنا منذ نحو مثاين سنوات، مبينني أن وزارة املالية كانت قد رفعت ضدهم 

قضايا إلخالء املبنيني.
تأجيل  باتجاه  املحلية للضغط  الحكومة  أنه بعد مناشدات وجهوها إىل  وتابعوا، 
تنفيذ قرار اإلخالء، قررت األخرية الرتيث يف التنفيذ، عىل اعتبار ان هناك قرارا صادرا 
عن مجلس الوزراء، يقيض بعدم إخالء أي تجاوز سكني، بسبب عدم وجود إمكانية 

مالية لتعويض السكان املتجاوزين.
تنفيذ  ترفض  املالية،  لوزارة  التابعة  الدولة  عقارات  دائرة  أن  إىل  السكان،  ولفت 
قرار الحكومة املحلية بالرتيث والتنازل عن القضية املرفوعة ضد السكان، والتي 
غالباً ما تفعل بحقهم مذكرات إلقاء قبض من مركز الرشطة يف القضاء، مطالبني 
محافظ البرصة أسعد العيداين، بتوفري قطع أراض سكنية لهم، يك ينتقلوا إليها ويخلوا 

البنايتني. 
مع  متعاطفة  القضاء  إدارة  إن  الرشيفي،  وليد  الفاو  مقام  قائم  قال  جانبه،  من 
األهايل، كونهم من ذوي الدخل املحدود، وال ميكنهم أن يوفروا سكنا بديال، مضيفا 
يف حديث صحفي، إن إدارة القضاء خاطبت الحكومة املحلية بتخصيص قطع أراض 
لسكان البنايتني، إال أن األخرية تنتظر من رشكة النفط العاملة يف القضاء، االنتهاء 
من وضع التصميم األساس للقضاء، والذي غالباً لن تكون فيه أي “إفرازات” بسبب 

املحرمات النفطية.

كركوك – وكاالت 
خرج حشد من أصحاب املحال التجارية يف مدينة 
احتجاجا عىل  تظاهرة  املايض، يف  الخميس  كركوك، 
محمد  وقال  الوقايئ.  التجوال  حظر  فرض  متديد 
جليل، أحد املشاركني يف التظاهرة، إن اصحاب املحال 
يطالبون بإلغاء الحظر واالكتفاء باإلجراءات الصحية 
املتبعة، مضيفا يف حديث صحفي، ان الحظر، سواء 
كان جزئيا أم شامال، تسبب يف خسائر كبرية ألصحاب 
املحال، الذين باتوا ال يستطيعون ترصيف بضائعهم. 
وأوضح، أن “الحظر الشامل الذي يفرض ثالثة أيام 
يف األسبوع، يشل حركة السوق، فيام يعاين أصحاب 
املحال أيضا، من الحظر الجزيئ، الذي يلزمهم بإغالق 

محالهم عند الساعة الثامنة مساء”.

أصحاب محال في كركوك يحتجون على الحظر الوقائي

الى هيئة التقاعد العامة

*تعزي “ أرسة “ طريق الشعب” عائلة الرفيق والزميل 
عبد الحسني سلطان

عاطر  وله  السالم  لروحه  عضال.  مرض  اثر  تويف  الذي 
الذكر ولعائلته الكرمية الصرب الجميل والسلوان. 

*وداعا عبد الحسني سلطان 
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى 
نذر  الذي  سلطان  الحسني  عبد  الرفيق  الديوانية 
حقيقيا  مدافعا  وكان  والحزب،  الوطن  لخدمة  حياته 
“طريق  لـ  مراسال  الفقيد  عمل  الكادحني.  مصالح  عن 
الطغاة  قبل  من  واملطاردة  لالعتقال  وتعرض  الشعب” 
وقطعان البعث، وبعد سقوط النظام الفايش التحق مع 
الشعب”  “طريق  ورفد  الشامية،  منظمة  رفاقه العادة 
مشاكل  عن  املعربة  الصحفية  والتقارير  باألخبار 
فارق  حتى  واخالص  بتفان  العطاء  وواصل  الكادحني، 

الحياة.
وللعائلة  بسالم،  روحك  ولرتقد  عيل  ابا  العني  قرير  نم 

الكرمية ولنا ورفاقك وشاميتك الصرب والسلوان.
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تعزي 
حاتم  الرفيق  بهرز،  يف  للحزب  األساسية  واللجنة  دياىل 
شوكت بوفاة والدته اثر مرض عضال أمل بها.  للفقيدة 

الذكر الطيب ولعائلتها يف بهرز الصرب والسلوان.
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 
النجف، الرفيق املناضل كاظم منخي االزيرجاوي ) ابو 

ظافر( الذي تويف  اثر مرض عضال.
 لقد كان رفيقا مقداما مخلصا للحزب والشعب، تعرض 
الفصل  اىل  السجن  من  الضغوطات  انواع  شتى  اىل 
مواصلة  عن  يثنه  مل  ذلك  كل  مدينته..  من  والتهجري 
طريق النضال. املجد والخلود للرفيق ابو ظافر ولروحه 
وألوالده  لعائلته  والسلوان  والصرب  والتعازي  السالم، 

ظافر وهشام وسامر وعيل، ولرفاق حزبه.
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 
)ابو ظافر( عضو محلية  الرفيق كاظم منخي  النارصية 
النجف، الذي فارق الحياة بعد رصاع مع مرض مل ميهله 
الصرب  ورفاقه  ولعائلته  الطيب  الذكر  للفقيد  طويال. 

والسلوان
*هيأة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي يف الحي تنعى 
)ام عامر(.  الشطري  القاص موىس غافل  الرفيق  زوجة 
لألرسة  والسلوان  والصرب  دوما  الطيب  الذكر  للفقيدة 

الكرمية.
سوق  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  *تنعى 
)ابو  حبيب  سامل  رياض  الشاعر  حزبنا  صديق  الشيوخ 

رطب(. للفقيد الذكر الطيب وألهله الصرب والسلوان.
*تعزي أساسية الشهيد محمد الخرضي للحزب الشيوعي 
العراقي يف قضاء الخرض/محافظة املثنى، الرفيق محمد 
عيل جرب بوفاة ابن خاله نارص عريبي اثر مرض عضال. 

للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان.
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تتقدم 
الكرخ األوىل، بأحر التعازي واملواساة اىل الرفيق جامل 
نايف الزكم لوفاة شقيقه صالح اثر مرض عضال مل ميهله 
طويال. الصرب والسلوان لرفيقنا والعائلة الكرمية والذكر 

الطيب للراحل.
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 
الرصافة الثالثة، مبزيد من االمل واالىس، رحيل واحد من 
الرواد، املناضل والشاعر واإلنسان حمود حسني  رفاقها 
نعومة  منذ  النضال  واكب  الذي   ،) عادل  ابو   ( كعيد 
مبادئه  عىل  ثابتاً  أمينا  وظل  املجيد،  حزبه  يف  أظفاره 

ليوم رحيله.
الكرمية  ولعائلته  والخلود  والطأمنينة  السالم  لروحه 

ورفاقه مزيد من الصرب والسلوان.

مواساة

وزارة النفط
شـركـة نفــط الشـمال

اعالن مناقصة محلية عامة
) اعالن للمرة األولى (

م/ )المناقصة المرقمة: 2021/2(
) FIELD INSTRUMENTS تجهيز أجهزة حقلية (

يرس )وزارة النفط/ رشكة نفط الشامل( بدعوة املجهزين الراغبني باالشرتاك لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )أجهزة حقلية FIELD INSTRUMENTS(  الكمية )حسب قامئة 
املواصفات الفنية والكميات املرفقة يف الوثيقة القياسية( املنشأ: )امرييك/ ياباين/ املاين/ فرنيس/ إنكليزي/ كندي/ ايطايل( وفق الرشوط واملواصفات الفنية املدرجة يف الوثيقة 

وحسب الرشوط اآلتية:-
1 - تطلب وثائق املناقصة من )رشكة نفط الشامل/ قسم العقود – كركوك - عرفة( عىل شكل قرص  )CD(من قبل املدراء املفوضني او املخولني الرسميني مبوجب وكالة 

صادرة من دائرة الكاتب العدل، او تخويل مصدق من السفارة العراقية للرشكات األجنبية.
2 - سعر رشاء وثيقة املناقصة )150.000( مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد.

3 - تقديم العطاءات من قبل الرشكات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة.
4 - عىل املشرتك عند رشاء وثيقة املناقصة يتطلب تقديم صورة ملونة من شهادة التأسيس للرشكات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة والهوية الرضيبية املوحدة 

وبالنسبة للرشكات األجنبية الراغبة باملشاركة تقديم شهادة تأسيس الرشكة وكتاب تأييد تسجيل الرشكة لدى دائرة تسجيل الرشكات/ وزارة التجارة.
5 - تقديم كتاب عدم املامنعة باالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط الشامل )النسخة االصلية(.

6 - تقديم هوية رضيبية موحدة للسنة الحالية متضمنة الرقم الرضيبي لالفراد والرشكات ويف حالة عدم وجود الهوية الرضيبية املوحدة يستبعد من املناقصة.
7 - تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية.

8 - تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني املصادق عليها من قبل محاسب قانونية وبالنسبة لرشكات القطاع العام تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من 
قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي.

9 - تقديم تأمينات أولية لضامن جدية املشاركة والبالغة )5.000.000( خمسة ماليني دينار عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضامن )يتضمن االسم والعنوان 
الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين مبلغ الخطاب رقامً وكتابة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطها والغرض من إصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة( صادرين من املصارف 
املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( مثانية وعرشون يوماً بعد انتهاء فرتة نفاذية العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف )تحت التصفية وارشاف ووصايا 

وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي( وملزيد من املعلومات مراجعة الربيد االلكرتوين )cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصريفة.
10 - الكلفة التخمينية للمناقصة هي: )195.900.000( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعامئة الف دينار عراقي.

-11 يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن )+ - %20( من الكلفة التخمينية.
-12 تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد.

13 - مدة تنفيذ املناقصة )180( مائة ومثانون يوماً.
14 - يدخل العقد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ مصادقة القسم القانونية عىل العقد او أي تاريخ آخر حسب طبيعة مواد املناقصة.

15 - يعقد املؤمتر الفني الخاص باالجابة عن استفسارات املشاركني الخاصة باملناقصة يف متام الساعة )12.00( الثانية عرشة ظهراً من يوم الخميس املوافق 1 /4 /2021 يف 
قاعة السينام )عرفة(.

16 - تاريخ غلق املناقصة يف متام الساعة )12.00( الثانية عرشة ظهراً من يوم االحد املوافق 18 /4 /2021
17 - اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.

18 - تودع العطاءات يف صندوق رقم )2( الخاص بالتجهيز املحيل الكائن يف استعالمات دوائر منطقة عرفة كركوك وقبل )12.00( الساعة الثانية عرشة ظهراً يوم غلق 
املناقصة.

19 - ال يسمح بتقديم العطاءات االلكرتونية، وميكن استالم العطاءات عرب الربيد املسجل عىل ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد 
موعد الغلق.

20 - تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مبارشة وبشكل علني وبحضور املجهزين املشاركني.
21 - تستبعد العطاءات التي ال تتضمن عىل وصل رشاء أوراق املناقصة.

22 - الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
23 - يف حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطاءه؟

24 - للرشكة الحق يف الغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد مثن وصل رشاء وثائق 
املناقصة.

25 - جميع املواد املجهزة يتم قبولها واستالمها نهائياً بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
26 - يف حالة رفض املواد املجهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل )15( يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بان املواد غري مطابقة للمواصفات املطلوبة.

27 - يجب ان تكون املواد املجهزة خالية من أي تلوث اشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
28 - عىل الراغبني باملشاركة يف املناقصات يتطلب تقديم املستمسكات الثبوتية اىل قسم العالقات العامة لغرض استحصال املوافقات األمنية قبل اإلحالة والتعاقد.

29 - تتحمل الرشكة املحالة اليها املناقصة أجور النرش واالعالن.
قسم العقود
رشكة نفط الشامل

اعـالن
دعوى  مهدي(  صالح  )فاضل  املواطن  قدم 
بدالً  )الشيخيل(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 
من )الشنمي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

مديرية مكافحة اجرام بغداد
قسم الكرخ ملكافحة االجرام

مكتب الكرخ ملكافحة رسقة السيارات
) ر. م. ت (

مذكرة قبض وتحري
استناداً الحكام املادة 13 من قانون أصول املحاكامت الجزائية رقم 17 لسنة 2008

اىل أعضاء الضبط القضايئ انكم مأذونون بالقبض عىل املتهم:
1 - الرتبة: نقيب

2 - االسم: حيدر ناهي سباهي عيل الطايئ
3 - اسم االم: غزالة شيال

4 - مكان العمل: مديرية رشطة محافظة نينوى واملنشآت
5 - املادة القانونية: 331 ق.ع وبداللة املادة )65( من قانون أصول املحاكامت الجزائية رقم 17 لسنة 2008

6 - العنوان: محافظة البرصة/ حي الخليج م2/ د667
ويف حالة القبض عليه ارساله مخفوراً الينا لوجود مجلس تحقيقي مشكل بحقه برئاستنا.

ر. م. ت
العميد/ احسان عيل شنيار

اعـالن
واوالده(  عباس  خضري  )كريم  املدعي  قدم 
اىل  )عفش(  من  اللقب  تبديل  فيه  يروم  طلباً 
الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن  )التميمي( 
اقصاها  مدة  خالل  املديرية  هذه  مراجعة 
ينظر  سوف  وبعكسه  يوماً(  عرش  )خمسة 
قانون  من   )22( املادة  احكام  وفق  بالدعوى  

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

محكمة األحوال الشخصية يف الطوز

العدد 196

التاريخ 15 /3 /2021

اعالن فقدان
اىل املفقود/ جاسم سمني عبد

قدمت زوجتك املدعوة هدى وصفي حميد طلباً تطلب فيه نصبها قيمة عليك لفقدانك بتاريخ
اعالناً  تبليغك  املحكمة  التحقيقية عليه قررت  األوراق  ثابت من  ما هو  /11 /2015 حسب   11 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوماً اذا كنت 
داخل العراق وخالل ثالثون يوماً اذا كت خارج العراق كام تطلب هذه املحكمة من كل مواطن 
املحكمة  تتخذ  وبعكسه سوف  املذكورة  املدة  مراجعتها خالل  املفقود  معلومات عن مصري  لديه 

القرار املناسب وفقاً الحكام القانون.
القايض/ وسام جاسم توفيق

قفطان،  بشار  املتقاعد  الصحي  املوظف  اين 
احلت  العايل.  الدبلوم  شهادة  عىل  حاصل 
يف  خدمة  بعد   ،١٩٩٠ العام  منذ  التقاعد  اىل 

املؤسسات الصحية ألكرث من 28 عاما. 
آذار  يف  وتحديدا  املباد،  النظام  سقوط  بعد 
املحيل  املجلس  يف  عضوا  انتخبت   ،٢٠٠٥
راتبي  فألغي  الحي يف محافظة واسط،  بقضاء 
وظيفتي  عن  راتبا  اتسلم  ورصت  التقاعدي 

 ،٢٠١٩ العام  من  الثاين  ترشين  ويف  الجديدة. 
معاملة   فروجت  املحلية،  املجالس  حل  تم 
إلعادة راتبي التقاعدي السابق، فأعيد الراتب 
إال  الثاين 2020.  كانون  بدءا من  واحتسب يل 
يف  إمنا  املقرر،  الوقت  يف  مل يرصف  الراتب  ان 
ألف   675 ومببلغ  نفسه،  العام  من  أيار  شهر 
دينار، ما يعني أن رواتبي لخمسة شهور )من 
كانون الثاين حتى أيار( ال تزال يف ذمة الدولة. 

فتم  املعنية،  الدائرة  راجعت  ذلك،  وبناء عىل 
ماليني   3 مبلغ  الدولة  ذمة  يف  يل  بأن  إبالغي 
الشهور  رواتب  يعادل  ما  دينار،  ألف  و300 
الخمسة، لكن من دون وصول إشعار بالرصف. 
النظر  العامة  التقاعد  هيئة  من  أرجو  لذلك، 
يف مشكلتي هذه، واتخاذ اإلجراء الالزم لرصف 
ذمة  يف  املتبقية  الخمسة  الشهور  رواتب 

الدولة. 



3 ماليين يعانون نقص الغذاء
االغذية  منظمة  عن  الصادر  التقرير  وبحسب 
السابقة  السنوات  خالل  الفالح  حياة  فإن  العاملية، 
اىل  أدت  التي  العديدة  واملشاكل  بالهموم  اتسمت 
نزوح 40 يف املائة منهم صوب املدن، وذلك نتيجة 
توفر  عدم  منها  والتي  يواجهونها  التي  الصعوبات 
الدعم الذي تقدمه الدولة لهم، اضافة اىل تكاليف 

الزراعة الباهظة. 
لربنامج  التابع  الجوع  نظام مراقبة  بيانات  وأشارت 
الثاين  ترشين  يف  جمعها  تم  التي  العاملي،  األغذية 
املايض، أن حوايل 3 ماليني شخص يف العراق يعانون 
يجب  الذي  االمر  الغذاء,  استهالك  كفاية  من عدم 
العراقية  السياسات  يف  النظر  اعادة  ضوئه  عىل 

االقتصادية.

الزراعة: خططنا متواضعة
النايف  حميد  الزراعة،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
لـ”طريق الشعب”، إّن “الكثري من االرايض تصّحرت، 

نتيجة لقلة التخصيصات املائية لها”. 
املحميات  زراعة  عىل  عملت  “الوزارة  ان  وأضاف 
وحجم  يتناسب  ال  الوزارة  عمل  لكن  واالشجار، 
التصحر يف البالد”، مؤكداً “اننا نحتاج زراعة مليارات 
االشجار، متعددة االغراض، ونحتاج اىل مبالغ كبرية 

ال تستطيع توفريها الحكومة”. 
متواضعا  يعد  الزراعة  وزارة  به  تقوم  “ما  ان  وأكد 

قياسا لحجم املساحات الصحراوية الكبرية يف البالد”.
الرشكات  الزراعة،  وزارة  باسم  املتحدث  ويدعو 
“تأخذ  ان  اىل  العراق  جنوب  يف  سيام  ال  النفطية 
عىل عاتقها تشجري املناطق التي تعمل فيها، إلنهاء 

ظاهرة التصحر”، عىل حد قوله. 

المياه تحد من توسع الزراعة
املوارد  “وزارة  ان  املتحدث  قال  آخر،  جانب  من 
املائية هي من تحدد كمية املياه املخصصة للزراعة، 
وال ميكن لوزارة الزراعة ان تزرع مساحات اضافية 

من دون موافقة الوزارة املعنية”. 
6 ماليني دونم  زراعة   نريد  كنا  العام  وتابع “هذا 
ضمن املساحات االروائية لكن وزارة املوارد املائية 
رفضت، وخصصت لنا ما يكفي 5 ماليني فقط، ضمن 

الخطة االروائية”.  
عىل  تعتمد  االخرى  املزروعة  “املساحات  أن  وذكر 
دونم”،  مليون   9 تبلغ  التي  واآلبار،  الدميية  املياه 
 14 هو  العام  هذا  زرعه  تم  ما  “مجمل  ان  مبيناً 

مليونا و500 الف دونم”.
 

الموارد المائية تبرر  
من جهته، ذكر املتحدث باسم وزارة املوارد املائية، 
عوين ذياب، لـ”طريق الشعب”، ان “االرايض القابلة 
ان  ميكن  التي  لكن  جداً،  كبرية  العراق  يف  للزراعة 
ضمن  محددة  هي  مياه  من  لدينا  يتوفر  مبا  تزرع 

املخطط، وهي بحدود 14 مليون دونم”.
وقال ان “موارد العراق املائية ثابتة، لذا نحاول ان 
“الزيادة  ان  اىل  مشرياً  شكل”،  بأفضل  نستثمرها 
دجلة  نهري  عىل  الواقعة  املناطق  يف  السكانية 
نقصان  يف  تسهم  وخارجة،  العراق  داخل  والفرات، 

املياه املخصصة لألرايض الزراعية”.
املناطق  يف  االيجايب  “التحول  اىل  املتحدث  وأشار 
اآلبار  عىل  زراعتها  يف  تعتمد  التي  الصحراوية 
واملرشات املحورية، خاصة يف محافظة صالح الدين 

واالنبار وكربالء”.

المزارعون بال دعم  
ويف السياق، أكد رئيس الجمعيات الفالحية، حيدر 
العبادي، ان “اسباب عديدة تقف وراء نزوح آالف 
للدعم  وجود  ال  ان  اهمها  املدينة،  نحو  املزارعني 

الحقيق من قبل الحكومة لهم”. 
وقال ان “املاكنات الزراعية التي تتحدث الحكومة 
عن انها مدعومة للفالحني أمر غري صحيح، فالحاصدة 
الزراعية املدعومة من قبل الحكومة تباع عىل الفالح 
بسعر قدره 125 مليون دينار عراقي، بينام هي من 
دون دعم موجودة يف السوق السوداء بسعر قدره 

85 مليون دينار”. 
املالية  املستحقات  دفع  “عدم  ان  العبادي،  وذكر 

أن  اىل  الفتا  الفالحني”،  نزوح  يف  دور  له  للفالحني 
“عمليات الحرق التي تطال بعض االرايض الزراعية 

يف موسم الحصاد له دور بسيط يف ذلك ايضاً”. 

مطالبة بدفع المستحقات 
وعىل صعيد متصل، طالبت الجمعيات الفالحية يف 
مستحقات  باطالق  والتجارة،  املالية  وزاريت  كربالء، 
للموسم  للحنطة  املسوقني  واملزارعني  الفالحني 
املحيل  االتحاد  رئيس  وقال  الحايل.  الزراعي 
التعاونية يف كربالء وليد حمد  للجمعيات الفالحية 
“نطالب  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  الكريطي 
مستحقات  باطالق  املالية  ووزارة  التجارة  وزارة 
الحنطة  محصول  مسوقي  من  واملزارعني  الفالحني 
للموسم الزراعي 2020 - 2021 والبالغة 3 مليارات 
أن  إىل  الكريطي  ولفت  دينار”.  مليون  و698 
“مجموع املبلغ الكيل ملسوقي الحنطة يف املحافظة 
مليارات”،   8 مؤخرا   منها  أطلق  دينار،  مليار   35
منوها بأنه “جاء ذلك بعد مطالبات حثيثة من قبل 
الجمعيات الفالحية”. وشدد الكريطي عىل “رضورة 
اطالق مستحقات مسوقي الحنطة املتبقية لتشجيع 

الفالحني واملزارعني عىل دميومة الزراعة”.
محصول  تسويق  من  كربالء  “حصة  أن  اىل  وأشار 

الحنطة لهذا العام بلغت 666350 طنا”.

ارتفاع صادم لالسعار
ان  الشعب”  لـ”طريق  ذكرت  عيل  سارة  املواطنة 
اسعارها  ارتفعت  الرئيسية  الغذائية  املواد  “اغلب 
بعد متديد الحكومة فرض حظر التجوال”. وبّينت ان 
قنينة زيت الطعام التي كانت تباع قبل متديد حظر 
التجوال مقابل 2500 دينار وصل سعرها اليوم اىل 3 
االف و500 دينار. وبينام كان سعر كيس الرز )30 
كغم( يبلغ 40 الف دينار، ارتفع اليوم اىل 52 الف 
دينار.واشارت اىل ان اغلب التجار يستغلون حاجة 
مفردات  وان  خاصة  الغذائية،  املواد  اىل  املواطنني 

الحصة التموينية غائبة منذ اشهر.
وترى املواطنة سارة ان “فرض حظر التجوال الصحي 
اجراء ال بد منه، ولكن تطبيقه يفتقر اىل عدد من 

االجراءات املكملة. فهناك آالف العوائل التي يعمل 
اليوم مع فرض حظر  يومية، وهم  بأجور  معيلوها 
التجوال توقفت مصادر ارزاقهم، ومع ارتفاع اسعار 
املواد الغذائية تفاقمت معاناتهم، وليست هناك اية 

التفاتة حكومية”. 
سكنة  من  موىس  حسام  التاجر  اتهم  جهته،  من 
باستغالل  الغذايئ  االمن  حامية  افراد  الزعفرانية 
الغذائية  املواد  اسعار  ارتفاع  يف  والتسبب  االزمات 
والباعة  املواطنني  تعاونا الستغالل  ان “هناك  وقال 
وبعض  الغذايئ  االمن  لحامية  تابعني  افراد  بني 

التجار”.
املحال  يف  “الباعة  ان  الشعب”  لـ”طريق  وبنّي   
االستغالل،  اىل  املواطنني  شأن  يتعرضون  التجارية 

الغذائية  املواد  مترير  عىل  يعملون  التجار  فبعض 
بعيدا عن مراقبة االمن الغذايئ، وبيعها عىل الباعة 
تكاليفها  يتحمل  مرتفعة،  اسعار  مقابل  السوق  يف 

املفروضة كل من البائع واملواطن”.
بعض  بالتعاون مع  “يتم  ذلك  ان  اىل  ونّبه موىس   
بعبور  تسمح  اتفاقات  عرب  الغذايئ  االمن  سيطرات 
يتقاسمها  مالية  استفادة  مقابل  الغذائية  املواد 
االمن  سيطرات  عنارص  مع  التجار  من  البعض 
مراقبة  مهمة  عاتقهم  عىل  تقع  الذين  الغذايئ، 
وصوالت بيع املواد الغذائية اىل الباعة مقابل اسعار 

محددة تفرضها وزارة التجارة”.

حقوق االنسان” تطالب الحكومة”
من طرفها حّملت مفوضية حقوق االنسان الحكومة 
مسؤولية تعويض املواطنني املترضرين من اجراءات 
الغذائية،  املواد  اسعار  وارتفاع  التجوال  فرض حظر 
مشددة عىل رضورة االلتفات اىل املواطنني من ذوي 

الدخل املحدود.
ترصيح  يف  قال  الغراوي  فاضل  د.  املفوضية  عضو 
اطلعت عليه “طريق الشعب” ان”اجراءات الحظر 
املحدود  الدخل  ذوي  من  العديد  افقدت  االخرية 
قوتهم اليومي، الذي يعتمدون عليه لسد حاجاتهم 
االنسانية”. واضاف “ان ارتفاع اسعار املواد الغذائية 
اىل  مالية  تعويضات  بتقديم  الحكومة  قيام  وعدم 
مفردات  توزيع  اطالق  او  املحدود  الدخل  ذوي 
فاقم  الحاجة،  لسد  كايف  بشكل  التموينية  البطاقة 

كثريا من معاناة املواطنني اليومية”.
ونبه الغراوي اىل ان “قطع ارزاق املواطنني ومنعهم 
ميثل  يذكر،  تعويض  دون  الحظر  بحجة  العمل  من 
ان ذلك  اىل  واشار  االنسان”  لحقوق  انتهاكا صارخا 

“يستدعي من الحكومة  امليض بتدابري رسيعة، عرب 
تغيري اجراءات الحظر من أمنّية اىل اجراءات صحية 

وقائية”.

تقرير خطير لمنظمة دولية
حقوق  مفوضية  يف  آخر  عضو  دعا  جانبه  من 
صحفي  ترصيح  يف  العزاوي  أنس  د.  هو   االنسان 
ألعادة  عملية  أجراءات  “أتخاذ  اىل  التجارة  وزارة 
األكرث  العراقي  املجتمع  لفئات  الغذايئ  التوازن 
ترضرا من رفع سعر رصف الدوالر ونتائجه السلبية 
الغذائية بنسبة ١٤  السلع واملواد  عىل رفع أسعار 

باملائة”.
“طريق  عليه  اطلعت  الذي  ترصيحه  يف  واشار 
والصحية  االقتصادية  “االجراءات  ان  اىل  الشعب” 
املتبعة يف البالد تشكل تهديدا خطريا لالمن الغذايئ، 

وتضاعف مستويات الفقر املعلنة يف العراق”.
العاملي  االغذية  برنامج  “تقرير  ان  العزاوي  وقال 
التابع اىل االمم املتحدة ارش مؤخرا خلل االجراءات 
السوق  عىل  واثرها  املدروسة،  غري  الحكومية 
واالنساين،  الغذايئ  العراق  وامن  املعييش  واملستوى 
ومدى تطابق ذلك مع االحصائيات املعلنة من وزارة 

التخطيط واملنظامت الدولية االخرى”.
ان  اكدت  الصادرة  التقارير  “جميع  ان  واوضح   
باملائة”،  العراق تجاوزت حاجز 31  الفقر يف  نسب 
ونّبه يف الوقت نفسه اىل ان ذلك “سيزيد من ازمة 
االقتصادي  االستقالل  وسيجعل  االقتصادية  العراق 
واالمن الغذايئ للبالد يف وضع ضعيف، وتحت طائلة 
وتحت  املانحة،  الدول  من  اضايف  دعم  اىل  الحاجة 
رحمة اشرتاطات وسياسات البنك الدويل، ما مل تتخذ 

الحكومة إجراءاتها العاجلة”.
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اقتصاد
وقفة اقتصادية

البصرةـ  حافظ الجاسم 

كشفت تقرير صدر مؤخرا عن منظمة األغذية والزراعة، التابعة لألمم 
املتحدة، عن تحول 53 يف املائة من االرايض الزراعية يف العراق إىل “مناطق 

صحراوي”، األمر الذي عزته وزارة الزراعة اىل “قلة التخصيصات املالية”.
وتؤكد الوزارة أن ما تعمل عليه ال يناسب حجم التصحر، الذي يحتاج اىل 

“مليارات االشجار متعددة االغراض”، ملقاومته. وتشري الزراعة اىل عامل آخر 
يحول دون التوسع يف خططها الزراعية يتمثل بـشح املياه، والذي عللته وزارة 

املوارد املائية بزيادة الكثافة السكانية مبحاذاة نهري دجلة والفرات.

بغداد- نورس حسن

مع استمرار غياب مفردات الحصة التموينية، شهدت اسعارغالبية املواد 
الغذائية خالل ايام فرض حظر التجوال ارتفاعا كبريا يف االسعار. وحسب 

احد تجا ر الجملة ان “املواطنني يتعرضون اىل استغالل شديد خالل فرتات 
االزمات، نظرا لضعف الرادع الحكومي وغياب القانون” وان هناك “مافيات 

تعمل يف مجرى سعيها لتكديس االرباح عىل فرض زيادات يف االسعار، يتحمل 
جزءا منها الباعة والجزء االكرب يقع عىل عاتق املواطنني”.  من جانبها طالبت 
مفوضية حقوق االنسان بتعويض املترضرين من اجراءات الحظر، عرب تقديم 

منح مالية او اطالق مفردات الحصة التموينية، مؤكدة “رضورة امليض يف 
حظر صحي غذايئ، وليس فرض حظر امني عىل املواطنني”.

سببها عدم دعم الحكومة وقلة االطالقات المائية 

الزراعة تقر: خطط مواجهة التصحر »متواضعة«
نحتاج لمليارات االشجار

شكوى من ارتفاع اسعار المواد الغذائية

»حقوق االنسان«: المطلوب حظر صحي ال حظر 
أمنّي بجانب تعويض المتضررين

خطط التنمية
واالستثمار األجنبي 

ابراهيم المشهداني

اسرتاتيجيات  عىل  رسمت  التي  األهداف  حزم  إن 
الخطط  هذه  تعدد  برغم  النور  تر  مل  الوطنية  التنمية 
واالستقرار  األمن  باستعادة  تتلخص  التي  واألهداف 
توفري  والسيام  االساسية  الخدمات  وتطوير  وتأهيل 
الوطنية  الحاجة  تسد  التي  بالكميات  واملاء  الكهرباء 
التي  البطالة  أزمة  وحل  العمل  فرص  توفري  عن  فضال 
هذه  كل  يف  والسبب  صادمة،  معدالت  إىل  وصلت 
التنفيذ  إلزامية  وغياب  التمويل  ضعف  اإلخفاقات 

إلقرارها بال ترشيع. 
املسافة  أن  أثبتت  األهداف  تلك  تنفيذ  تجربة  أن  غري 
بني الواقع والطموح طويلة ومليئة باملطبات واأللغام، 
وألن إزالة هذه االلغام بحاجة قبل كل يشء إىل إرادة 
متقد  اقتصادي  وفكر  وصادقة  حازمة  حقيقية  سياسية 
التمويل وحاميتها من مافيات  قادر عىل تأمني مصادر 
عرب  باستمرار  متارس  التي  الفساد  وحيتان  الرسقة 
عمليات النصب والحذلقة لالستحواذ عىل فيض املوارد 
عام  قبل  البرتول  أسعار  الهائل يف  االرتفاع  املتأتية من 

.2014
تلك  التنمية  خطط  أهداف  تنفيذ  أن  الواضح  ومن 
تحقيق  عىل  الرتكيز  دون  تحقيقها  السهل  من  ليس 
اإلدارة  توافر  يكفل  مبا  االقتصادية  االصالحات 
جميع  يف  دميقراطية  أسس  عىل  وارسائها  االقتصادية 
يف  القوانني  وترشيع  االنتقائية،  عن  بعيدا  املجاالت 
واالستثامر  املالية  واألوراق  واملصارف  الرشكات  مجال 
حاميته  وتأمني  الرصف  سعر  واستقرار  املالية  واإلدارة 
من املضاربات يف السوق املوازية، كل هذه اإلجراءات 
من أجل تحقيق أعىل قدر من املردود االقتصادي لتلك 

الخطط.
الهائل  إن تجربة املرحلة االنتقالية كشفت عن الحجم 
من املصاعب والتحديات التي وقفت وما زالت مصدا 
والسيام  الالحقة،  أجياله  ومصري  العراق  مستقبل  أمام 
وأثبتت  االعامر،  وإعادة  االقتصادي  الصعيد  عىل 
وسياسات  بخطط  التمسك  يستلزم  عليها  التغلب  أن 
الوطنية  االقتصاد  حاجات  ضوء  يف  سليمة  اقتصادية 
إال  تسفر  مل  تجارب  استنساخ  يف  االنتقائية  عن  بعيدا 
إدارة  اتباع  وبعكسها  املجتمع،  إفقار  من  مزيد  عن 
من  ومتحررة  والخربات  الفكر  يف  سليمة  اقتصادية 
قوى  من  الرثوات  وهدر  واملحاباة  الفساد  مظاهر 
وانترشت  العراقية  الدولة  عمق  يف  تغلغلت  طفيلية 
كالنباتات الطفيلية املتسلقة، وأن معالجتها بكل تأكيد 
البنية  يف  تغيري  إحداث  يف  التقدم  مدى  عىل  يتوقف 
السياسية وتأمني قيادات واعية تراعي مصالح الشعب 
التطور  مواكبة  عىل  قادر  مؤسسايت  نظام  قيام  وتأمني 

العاملي.
القاعدة املادية  ومن األمور املهمة التي تسهم يف بناء 
القتصاد نام ومتطور التي غالبا ما أثري الجدل حولها هو 
كيفية االستفادة من مزايا االستثامر األجنبي، والخطط 
املثىل الجتذابه دون ان يكون ذلك عامال سلبيا يف التأثري 
عىل االستقالل االقتصادي ودينامياته الوطنية والتعامل 
ومن  التنموية.  الخطط  نجاح  تحقق  آليات  وفق  معه 
حول  االختالف  منطق  أن  االقتصاديني  لدى  املعروف 
االستثامر االجنبي هو كيفية التفضيل بني نوعيه املبارش 
وغري املبارش، فاألول ميثل استثامرا حقيقيا طويل األمد 
الوطني  لالقتصاد  والخدمية  االنتاجية  القطاعات  يف 
أما  كالصناعة والزراعة والطاقة والسياحة واالتصاالت، 
النوع اآلخر غري املبارش فيرتكز يف األسواق املالية ومتلك 
يهمنا يف  الحكومية. وما  أو  الخاصة  األسهم والسندات 
البحث يف مزايا االستثامر االجنبي  العراق هو استمرار 
خارجي  متوييل  كمصدر  فوائده  عند  والتوقف  املبارش 
االسرتاتيجية  إطار  يف  والخدمية  االقتصادية  للمشاريع 
اإلمنائية الوطنية وأولوياتها، خاصة أن مزايا هذا النوع 
التجارب  من  العديد  يف  واضحة  باتت  االستثامر  من 
من  والربازيل  واملكسيك  والصني  الهند  يف  كام  الالفتة 
البطالة  ومكافحة  الحديثة  التقنيات  اكتساب  خالل 
إعادة  إىل  الحاجة   بأمس  والعراق  الصادرات،  وتنويع 
إذ  الصينية  التجربة  يف  التأمل  املفيد  ومن  اإلعامر، 
من  نسبة  بأعىل  التمتع  يف  هناك   الحكومة  نجحت 
التنمية  معدالت  أعىل  وحققت  األجنبية  االستثامرات 
يف العامل وأكرث من ضعفي معدالت التنمية يف الواليات 
عىل  التجربة  هذه  تؤثر  أن  دون  االمريكية  املتحدة 
مبا  الوطنية  وسيادتها  االقتصادية  مبصالحها  التفريط 
بالنسبة  مفيدة  واجتامعية  فكرية  دالالت  من  تحمله 
للجدل الذي يستمر حتى اآلن حول قانون االستثامر يف 
العراق والذي ميكن معالجته من خالل الربط بني القرار 
االقتصادي والقرار السيايس اللذين يأخذان يف الحسبان 

مصلحة الوطن فوق االعتبارات الثانوية األخرى.
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عام  نهاية  ففي  الخطر..  ناقوس  املتحدة  األمم  تدق 
من  يعانون  شخص  مليون   88 من  أكرث  كان   ،2020
بزيادة   – االستقرار  وعدم  الرصاع  بسبب  الحاّد  الجوع 
قدرها %20 يف عام واحد. وتشري التوقعات لعام 2021 

إىل استمرار هذا االتجاه املخيف.
افرتايض  وحسب معلومات رسمية صدرت عن اجتامع 
الدوليني،  واألمن  السالم  بصون  يتعلق  األمن  ملجلس 
كان نقاش أعضاء املجلس العالقة بني الرصاعات واألمن 
اإلنساين  العمل  عن  العامة  اللمحة  تتوقع  إذ  الغذايئ، 
العاملي 2021 بلوغ مستوى تاريخي من انعدام األمن 
من  العديد  يف  األفق  يف  املجاعة  تلوح  حيث  الغذايئ، 

البلدان، ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل الرصاعات.
الواليات  ترأسه  الذي  األمن،  مجلس  أمام  كلمته  ويف 
املتحدة،  العام لألمم  الشهر، حذر األمني  لهذا  املتحدة 
إجراءات  اتخاذ  بدون  أنه  من  غوترييش،  أنطونيو 
فورية، سيصل ماليني األشخاص إىل حافة الجوع املدقع 

والوفاة.
إذا مل تطعم  “اليوم لدي رسالة واحدة بسيطة:  وقال: 
الجوع  إىل  يؤدي  الرصاع  الرصاع.  تغذي  فإنك  الناس، 

واملجاعة؛ والجوع واملجاعة يقودان الرصاع”.
ميدانية  بعثة  استهداف  بحادثة  العام  األمني  واستشهد 
جمهورية  يف  املايض  الشهر  العاملي  األغذية  لربنامج 
الزميل  مقتل  إىل  أّدى  مام  الدميقراطية،  الكونغو 
األمني،  ومرافقه  اإليطايل  والسفري  مالمبو،  مصطفى 
وأكد أن هذا مثال صارخ عىل أن الرصاع والجوع هام 
ميكن  وال  البعض،  بعضهام  ويعززان  مظلم”،  “تحالف 

حلّهام يف معزل عن بعضهام البعض.

الفقر والجوع وعدم المساواة
وأوضح السّيد غوترييش أن الجوع والفقر يجتمعان مع 
عدم املساواة، والصدمات املناخية، والتوترات الطائفية 
الرصاع  والعرقية، واملظامل بشأن األرض واملوارد، إلثارة 

ودفعه. ويتفاقم كل ذلك مع جائحة كـوفيد19-.
ويف الوقت نفسه، يجرب الرصاع الناس عىل ترك منازلهم 
وأراضيهم ووظائفهم؛ ويعطّل الزراعة والتجارة؛ ويحد 
والكهرباء،  املياه  مثل  الحيوية  املوارد  إىل  الوصول  من 

مام يؤدي إىل الجوع.
وتابع يقول: “مل تعد املجاعة والجوع متعلقني بالغذاء. 
هام اآلن من صنع اإلنسان إىل حّد كبري – وأنا أستخدم 
املترضرة  البلدان  يف  يرتكزان  وهام  قصد.  عن  املصطلح 
من نزاع واسع النطاق وطويل األمد. وهام يف ارتفاع”.

الماليين على ُبعد خطوة من المجاعة
وأبلغ األمني العام مجلس األمن أن التوقعات تشري إىل 
الساحل  منطقة  وتنترش عرب  تتصاعد  الجوع  أزمات  أن 
واليمن  السودان  وتتسارع يف جنوب  األفريقي  والقرن 
أكرث  يف  شخص  مليون   30 من  أكرث  ومثّة  وأفغانستان. 
إعالن  من  فقط  واحدة  بُعد خطوة  عىل  دولة   30 من 

املجاعة.

وميوت  بالفعل،  موجودة  املجاعة  البلدان،  بعض  ويف 
الناس من الجوع ويعانون من معدالت حرجة من سوء 
السودان  وجنوب  اليمن  من  أجزاء  إن  وقال  التغذية. 
وبوركينا فاسو واقعة يف براثن املجاعة أو ظروف شبيهة 
لخطر  معرّضون  ألف شخص   150 من  وأكرث  باملجاعة، 

الجوع.
اليمن وجنوب السودان والكونغو 

الديمقراطية
نزوح  إىل  الرصاع  من  أعوام  خمسة  أّدت  اليمن،  يف 
املتوقع  ومن  البالد.  عموم  يف  شخص  ماليني  أربعة 
 – الخامسة  سّن  دون  األطفال  نصف  حوايل  يواجه  أن 
الحاد يف عام 2021.  التغذية  2.3 مليون طفل – سوء 
ويواجه حوايل 16 مليون شخص انعدام األمن الغذايئ.

انعدام  مستويات  أعىل  فيواجه  السودان،  جنوب  أما 
 10 قبل  استقاللها  الدولة  إعالن  منذ  الغذايئ  األمن 
الجوع بشكل  السكان يعانون من  سنوات. و%60 من 
املواد  أسعار  “ارتفعت  العام:  األمني  وقال  متزايد. 
الغذائية لدرجة أن طبقا واحدا من األرز والفول يكلّف 
ما  أي   – اليومي  الراتب  متوسط  من   180% من  أكرث 

يعادل 400 دوالر هنا يف نيويورك”.
املايض  العام  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  وشهدت 
من  يقرب  ما  واجه  حيث  العامل،  يف  غذائية  أزمة  أكرب 

21.8 مليون شخص الجوع الحاد بني شهري متوز/يوليو 
وكانون األول/ديسمرب.

وأضاف السّيد غوترييش يقول: “هذا هو الواقع املدّمر 
مسؤولية  عاتقنا  عىل  تقع  العامل.  حول  الرصاع  ملناطق 
القيام بكل ما يف وسعنا لعكس هذه االتجاهات، بدءا 

من درء املجاعة”.

تشكيل فريق عمل لدرء المجاعة
عمل  فريق  تشكيل  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أعلن 
األمم  منسق  بقيادة  املجاعة،  لدرء  املستوى  رفيع 
فريق  لوكوك.. وسيضم  مارك  الطارئة،  لإلغاثة  املتحدة 
ومنظمة  العاملي  األغذية  برنامج  عن  ممثلني  العمل 

األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(.
الفريق  هذا  سيجلب  غوترييش،  السّيد  وبحسب 
وحشد  املجاعة  ملنع  املستوى  رفيع  املنسق  االهتامم 

البلدان لدعم الدول األكرث ترضرا.
الحكومية  غري  املنظامت  مع  املجموعة  وستتعاون 
وكاالت  ومع  الدولية  املالية  املؤسسات  مع  وستعمل 
األمم املتحدة املتخصصة األخرى، مبا يف ذلك الصندوق 

الزراعية. الدويل للتنمية 
املجلس  هذا  أعضاء  جميع  “أحّث  العام:  األمني  وقال 
العمل بكل طريقة ممكنة، وبذل كل  عىل دعم فريق 

ما يف وسعهم التخاذ إجراءات عاجلة ملنع املجاعة”.
34 مليون شخص  بأكرث من  للتفكري  العام  األمني  ودعا 
األمن  انعدام  من  طارئة  مستويات  بالفعل  يواجهون 
النتيجة  تصبح  أال  رضورة  عىل  وشدد  الحاّد.  الغذايئ 
املستوى  رفيع  التعهدات  لحدث  لآلمال  املخّيبة 
جميع  من  “أطلب  منطا.  اليمن  بشأن  املايض  األسبوع 

البلدان إعادة النظر يف مسؤولياتها وقدراتها”.
يف  املستخدمة  نسبيا  الصغرية  املبالغ  إن  وقال 
األشخاص  يف  استثامرا  ليست  اإلنسانية  املساعدات 

فحسب، بل هي استثامر يف السالم.

النساء والفتيات أكثر المتأثرين
ملنظمة  التنفيذية  املديرة  بورش،  غابرييال  وقّدمت 
مجلس  أمام  افرتاضية  إحاطة  إنرتناشونال،  أوكسفام 
كانت  التي  الدول  من  الكثري  إن  فيها  قالت  األمن، 
معرّضة  تزال  ال   2017 عام  يف  املجاعة  لخطر  معرّضة 

لهذه املخاطر، واآلن انضّم املزيد من البلدان إليها.
وقالت: “النساء والفتيات يتأثرن بشكل غري متناسب، 
حيث كثريا ما يكّن آخر من يتناول الطعام أو يتناولنه 
ليسوا جوعى،  األماكن  الناس يف هذه  أقّل.  )بكميات( 

بل يتم تجويعهم”.
وقالت بورش إن التجويع هو من أعراض مشكلة أعمق، 

وأزمة الجوع املتنامية تحدث يف عامٍل فيه أرباح رشكات 
األغذية واملرشوبات يف مثاين دول هي أكرث بثالث مّرات 
اليوم  مساعدات  من  اإلغاثية  املنظامت  تطلبه  مام 
تنعدم  بل  الغذاء،  ينعدم  “ال  وقالت:  الكارثة.  لدرء 

املساواة”.

الجوع يهدد 270 مليون شخص
التنفيذي  املدير  قال  االفرتاضية،  إحاطته  يف 
لربنامج األغذية العاملي، ديفيد بيزيل، إن النزاعات 
وجائحة  املناخية  الظروف  إىل  باإلضافة  املسلحة، 
يف  األشخاص  من  عدد  بدفع  تهدد  كوفيد19-، 
العامل إىل حافة الجوع، من 135 مليون شخص قبل 

كوفيد19- إىل 270 مليون شخص اآلن.
العام  الوقت،  نفس  يف  وحزين  فخور  “أنا  وقال: 
 114 إىل  العاملي  األغذية  برنامج  وصل  املايض 
أعىل  وهو  للحياة،  منقذة  مبعونات  مليون شخص 

رقم إجاميل سنوي يف تاريخنا”.
الغذايئ  األمن  انعدام  توقعات  أن  إىل  أشار  لكّنه 
لعام 2021 صادمة: من املتوقع أن تصبح جمهورية 
أكرب حالة طوارئ  العام  الدميقراطية هذا  الكونغو 

للجوع يف العامل )19.6 مليون شخص(.
حوايل  اآلن  يبلغ  أفغانستان  يف  الجوعى  وعدد 
مليون   13.9 من  ارتفاع  وهو  شخص،  مليون   17
شخص. أما يف نيجرييا، فالعدد اآلن هو 13 مليون 
شخص، وهو ارتفاع من 5 ماليني..ويف سوريا، أكرث 
من  مستويات  يواجهون  شخص  مليون   12 من 
 9.3 من  ارتفاع  وهو  الغذايئ،  األمن  انعدام  أزمة 

مليون شخص.

اليمن أسوأ مجاعة في التاريخ الحديث
اليمن،  يف  كنت  فقط،  يومني  “قبل  بيزيل:  وقال 
أزمة  شخص  مليون   16 من  أكرث  اآلن  يواجه  حيث 
مستويات الجوع أو أسوأ.. هؤالء ليسوا أرقاما فقط، 
هؤالء أشخاص حقيقيون. نحن نتجه مبارشة نحو أكرب 
مجاعة يف التاريخ الحديث.. إنه جحيم عىل األرض يف 

العديد من األماكن يف اليمن اآلن”.
وحذر بيزيل من وفاة حوايل 400 ألف طفل يف اليمن 
وقال:  عاجل.  بشكل  التدخل  يتم  مل  إذا  السنة  هذه 
ثانية.. أي  “هذا يعني أن طفال واحدا ميوت كل 75 
طفل  هناك  وربع  دقيقة  كل  هنا  جلوسنا  مع  أننا 
ميوت.. هل سندير ظهورنا حقا ونشيح أنظارنا عنه؟”
الطعام  لتقديم  املساعدات  توفري  إىل  بيزيل  ودعا 
للماليني، مشريا إىل أن تكاليف العنف هائلة: يف عام 
السنة –  تريليون دوالر يف   14.5 2019 فقط، بلغت 
وقال:  العاملي..  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من   15% أي 
يف  ما  كل  ببذل  أخالقي  التزام  األمن  مجلس  “عىل 

وسعه إلنهاء هذه الحروب”.
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شبح المجاعة يالحق الماليين في مناطق النزاعات*

على حافة الجوع: من 135 مليونا قبل كوفيد19 إلى 270 مليونا اآلن

زعيم يساري يقدم درسا جديدا للساسة الفاسدين

لوال دا سيلفا: أكبر كذبة قضائية في 500 عام من تاريخ البرازيل
رشيد غويلب

خاطب  بالفساد،  إدانته  قرار  إلغاء  من  يومني  بعد 
سيلفا  دا  لوال  إيناسيو  لويس  االسبق  الربازييل  الرئيس 
ضحية  كنت  “لقد  بالقول:  الربازيليني   )2011–2003(
ويف  التاريخ”.  من  عام   500 خالل  قضائية  كذبة  أكرب 
مقر نقابة عامل املعادن بالقرب من ساو باولو، أكد أنه 
واملبنية  العادلة،  غري  املحاكمة  بشأن  أمل  بأي  يشعر  مل 
 500 من  ألكرث  بالسجن  ومكوثه  سياسية،  دوافع  عىل 
يُسمح  إىل مرض زوجته ومل  ذلك  أدى  وإن  يوم. حتى 
كان هناك  “إذا  أخيه:  تشيع  للمشاركة يف  بالذهاب  له 
برازييل يجب أن يشعر باإلهانة الشديدة، فهو أنا. لكن 
حزب  يف  األهم  الرمز  لوال  وأضاف  كذلك”،  اكون  لن 
العامل الربازييل: إن “ املعاناة التي يعيشها فقراء البالد 

أكرب بكثري من أي جرمية ارتكبوها ضدي “.
وأعلن املناضل األكرث شهرة ضد الجوع وعدم املساواة 
كونه  من  للمواطن  أكرب  أمل  هناك  “ليس  الربازيل:  يف 
آخر  يف  راتب  عىل  يحصل  لن  وإنه  العمل  عن  عاطال 
أن  إىل  االسبق  الرئيس  واشار  األرسة”.  إلعالة  الشهر 
عدد ضحايا وباء كورونا بلغ أكرث من 270 ألف ضحية 
يف  والعاملني  أقاربهم  مع  تضامنه  عن  معربا  البالد،  يف 
قطاع الصحة: “أنتم تعلمون أن مسألة التطعيم ليست 
مسألة توفر األموال الالزمة من عدمه، فام هو إذاً دور 
بحدة  لوال  وهاجم  شعبه “.  رفاهية  رعاية  يف  الرئيس 
الرئيس  ينتخب  “مل  بولسونارو:  جائري  الربازييل  الرئيس 
للتحدث عن الهراء أو األخبار الكاذبة. ومل يتم انتخابه 

لتشجيع رشاء األسلحة، كام لو كنا بحاجة إليها”.
واكد لوال أن الربازيل ال تستحق أن متر مبا متر به، واثبت 

أنه خطيب مؤثر. لقد فشل جائري بولسونارو عىل جميع 
ميلك  ال  ألنه  وممزق  البلد مضطرب  “هذا  املستويات: 
ال  ألنها  حكومة.  لديه  ليس  البلد  هذا  أكرر:  حكومة. 
والصحة،  واألجور،  العمل،  وفرص  باالقتصاد،  تهتم 
فام   - الضواحي  شباب  وبالشباب،  التعليم،  والبيئة، 

الذي تهتم به؟ “
بشكل  سيلفا  دا  لوال  ضد  الصادر  الحكم  إلغاء  تم 
مفاجئ من قبل قايض املحكمة العليا. وهو اآلن يناضل 
أصدر  الذي  مورو،  سريجيو  القايض  مساءلة  أجل  من 
“أنا  لوال:  وقال  بحته،  أيدولوجية  ألسباب  ضده  قرار 
وترك  عانيت “.  مام  أكرث  اليوم  يعاين  أنه  من  متأكد 
ترشحه  إمكانية  بشأن  مفتوًحا  الباب  اليساري  الزعيم 
ومبوجب  املقبل.  العام  يف  الرئاسية  االنتخابات  لخوض 
اآلن  األسبق  الربازيل  لرئيس  العليا ميكن  املحكمة  قرار 
الرتشح ألي ملنصب سيايس مرة أخرى. يذكر ان القايض 
الفايش  الرئيس  للعدل يف حكومة  وزيرا  أصبح  املذكور 

الحالية.
بامتالكه  يشعر  أنصاره،  لوال  أبلغ  األسبوع  هذا  وخالل 
من قوة الشباب ما يكفي للسفر يف أنحاء البالد املختلفة 
والتحدث للشعب، الذي رسقوا منه “القدرة عىل الحلم 
والنمو”. وكالعادة أنهى لوال خطابه للربازيليني بعاطفة 
راديكايل،  أنا  راديكايل.  أنا  مني.  تخافوا  “ال  ثورية: 
أنا  البالد.  هذه  مشاكل  جذور  إىل  الوصول  أريد  ألين 
بناء عامل عادل، عامل  املساعدة يف  أريد  راديكايل ألنني 

أكرث إنسانية”.
االتحادية إدسون فاتشني قد  املحكمة  القايض يف  وكان 
ألغى أربعة أحكام فساد ضد الرئيس الربازييل األسبق. 
نظيفا  اليساري  للزعيم  الجنايئ  السجل  عاد  وبذلك 

لوال  أخرى. ورحب  مرة  سياسية  مناصب  وميكنه شغل 
كنا  بأننا  يعرتف  القضايئ  “القرار  تويرت:  عرب  بالحكم 

طوال الوقت عىل حق”.
ضوء  يف  سيئة.  ليست  انتخابه  إعادة  يف  لوال  فرص  إن 
استطالعات  تؤرش  كورونا،  وأزمة  االقتصادية  األزمة 
وفًقا  بولسونارو.  عىل  متقدم  بالفعل  إنه  الرأي، 
قدر من  بأكرب  لوال  يتمتع  الراي،  ايبك الستطالع  ملعهد 

اإلمكانات للفوز يف االنتخابات الرئاسية يف العام املقبل، 
وأن يتم انتخابه للمرة الثالثة.

ومرة أخرى يقدم زعيم يساري درسا للساسة الفاسدين 
يف املراكز الرأساملية وبلدان األطراف، ففي املانيا ال تزال 
فضيحة نواب اليمني تتفاعل، والتي حصلوا مبوجبها عىل 
كاممات  بيع  صفقات  نتيجة  اليورو  من  اآلالف  مئات 
فضيحة  أخريا  األملانية  الصحافة  لها  وأضافت  الوقاية، 

املساعدات  اسالموية،  منظامت  توظيف  بشأن  جديدة 
لدعم  كورنا،  ملواجهة  األملانية  الحكومة  قدمتها  التي 
الفساد  ينخره  العراق  مثل  بلد  ويف  اإلرهايب.  النشاط 
الذي ترعاه الكتل املتنفذة، مل يرتدد الفاسدون يف رسقة 
للرعاية  أو  اإلرهاب،  ملهجري  املخصصة  األموال  حتى 
الحصول  صفقات  حول  تحوم  والشكوك  االجتامعية، 

عىل اللقاح.

لوال خطيب المع

ماليني الجياع عرب العامل ينتظرون الظعام
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في مناسبة يوم المرأة وذكرى تأسيس الرابطة العريقة

نزيهة الدليمي.. ذاكرة نضال تضع خطوات لمستقبل زاهر
وصمودها  وتضحياتها  العراقية  املرأة  عن  الحديث 
تاريخ  يف  انسانية  ملسات  من  وضعته  وما  البطويل 
يليق  استذكاراً  بالرضورة  يستدعي  الحديث،  العراق 
مناسبتني  ويف  الزاهية،  الورد  باقة  ثنايا  ومن  بها. 
والعراقية  العاملية  النسوية  الحركة  عىل  عزيزتني 
رابطة  وتأسيس  العاملي  املرأة  يوم  االخص،  عىل 
الذي  الحوار  من  أجزاء  نستذكر  العراقية،  املرأة 
نزيهة  الدكتورة  الراحلة  مع  الشعب”  “طريق  اجرته 

الدليمي، يف مغرتبها القرسي عام 1998.

الدليمي تستعرض سيرتها
وتبعني  بكر،  ابنة  بغداد،  يف   1923 العام  يف  ولدُت 
يف  نشأت  واختان.  اخوة  اربعة  اخرين  اطفال  ستة 
والدي  كان  حيث  متوسط  دخل  ذات  عائلة  وسط 
يعمل مستخدما يف اسالة ماء بغداد. وعىل الرغم من 
كرب عدد افراد االرسة )كانت جديت والدة أمي تعيش 
الثقافية  االهتاممات  تنمية  اىل  ايب  ايضا(، سعى  معنا 
اليومية  املسائية  اللقاءات  يف  لنا  يوصل  فكان  لدينا 
للكتب  قراءته  من  يجمعها  التي  العامة،  املعلومات 
التاريخية واالجتامعية، وكان يقرأ لنا ما تنرشه الجرائد 
“حبزبوز”،  بجريدة  متعلقني  اصبحنا  حتى  اليومية 
ونقدها لالوضاع السائدة باسلوبها الساخر، وعن هذا 
والتساؤل،  املناقشة  عىل  القدرة  لدينا  منت  الطريق 

وازداد تعلقنا برتاثنا، وحبنا لوطننا وشعبنا.
وكنا  طالبة،  كنت  الثانية  العاملية  الحرب  اعوام  يف 
اقرب  ان  اال  املعظم،  باب  قرب  منطقة  يف  نعيش 
املعلامت”،  دار  “تطبيقات  مدرسة  كانت  لنا  مدرسة 
درست  وفيها  منوذجية  مدرسة  حينها  يف  وكانت 
فقد  االعدادية  الدراسة  اما  واملتوسطة،  االبتدائية 

اكملتها يف الثانوية املركزية للبنات.
ان  وتحاول  علوم  من  تدرس  مبا  تتأثر  طالبة  كنت 
تفهم من خاللها ما تشهده من اوضاع ومعاناة مريرة 
يف  الطبية  الكلية  دخول  بعد  خاصة  شعبنا،  يعيشها 
االطالع  فرصة  يل  اتاح  الذي   ،1942  –  1941 عام 
شعبي  وابناء  بنات  بني  االمراض  مختلف  تفيش  عىل 

وارتباطها باوضاعهم املعيشية املرتدية.

حياتها الجامعية وصحيفة “تحرير المرأة”
كن  كلية  كل  طالبات  ان  الدليمي:  الراحلة  تضيف 
الكليات  جانب  واىل  وحدهن،  اجتامعهن  يعقدن 
املؤسسات االخرى، فقد عقدنا مثال،  كنا نستفيد من 
االعظمية  يف  االوملبي  الريايض  النادي  يف  اجتامعا 
عفيفة  فيه  تحدثت  امرأة،  مائة  من  اكرث  حرضته 
رؤوف عن املؤمتر االول للنساء العربيات، الذي عقد 
فيه  اليه، ومثلتنا  الرابطة مدعوة  القاهرة. وكانت  يف 
لعقد  املبادرة  هي  الشعراوي  هدى  وكانت  الرئيسة، 
كل  يف  نساء  اتحاد  تأسيس  قراراته  من  وكان  املؤمتر، 
قطر عريب، ال جمعية نسائية. بالنسبة للعراق حرضت 
املؤمتر اىل جانب “رابطة النساء العراقيات”، كل من 
“جمعية مكافحة االمية”، وهي جمعية تقدمية ايضا، 
التي  وهي  روز خدوري،  الدكتورة  فيها  تعمل  كانت 
ومثلتها  الطفل،  حامية  وجمعية  املؤمتر،  يف  مثلتها 
دور  أهمية  املؤمتر  واكد  زيك.  امني  سائحة  الدكتور 
اىل  والصهيونية،  االستعامر  ضد  النضال  يف  املرأة 
املرأة  عمل  ان  اي  حقوقها.  سبيل  يف  نضالها  جانب 
سمة  وتلك  والقومي،  الوطني  لالطار  مراعيا  كان 
محضا  انثويا  عمال  يكن  ومل  العهد،  ذلك  سامت  من 
متخض  وفعال  الوطنية.  وقضاياه  املجتمع  عن  منعزال 
اجتامع النادي االوملبي الذي متثلت فيه كافة ممثالت 
النسايئ  “االتحاد  تأسيس  عن  املذكورة  الجمعيات 
فيها  ُمثلت  التي  االدارية  هيئته  وتشكيل  العراقي” 
“رابطة النساء العراقيات”، بثالث عضوات وكان ذلك 
يف عام 1945. واصدرنا صحيفة باسم “تحرير املرأة”، 
فكانت  الفكري  التوجيه  اما  خواطرا  فيها  نكتب  وكنا 
عفيفة رؤوف مسؤولة عنه. وكانت أشياء لطيفة جدا 
تخص حياة املرأة والطفل والحرمان يف العراق، الزلت 
به  تأثرت  تظهر  “الحرمان”،  اسمه  لها  تعقيبا  اذكر 
الشعب.  ملشاكل  كشفه  واسلوب  محتواه  لعمق  جدا 
مل يتحمل نظام نوري السعيد هذه الصحيفة فاغلقها 
يف عام 1947، مع بداية الحملة الشعواء ضد الحريات 
يف ذلك العام، )ومل يكن قد صدر منها سوى عددين(.

بدايات االنتماء الحزبي
اىل  االنتامء  قررت   1947 عام  يف  الحملة  اوج  يف 
الشيوعي،  الحزب  اىل  ثم  ومن  الوطني  التحرر  حزب 
الحزب  وهو  رسميا،  الجازته  طلبا  قدم  قد  كان  النه 
اىل  االمر  يحتاج  وال  انذاك  نعرفه  الذي  الجامهريي 
بحث وتقيص، ولكن السلطة مل تجزه، عندئذ انتميت 
الشيوعي  الحزب  اىل  االخرين  االعضاء  الكثري من  مع 

العراقي.
خالل  من  الشيوعي  الحزب  افكار  عىل  تعرفت 
النقاشات التي كانت تدور يف الكلية بني الطلبة وكان 
الطلبة من مختلف االحزاب  العديد من  فيها  يشارك 
العراقية. اضافة اىل ذلك كانت هناك صحف وطنية، 
الوطني  الحزب  وجريدة  الشعب  حزب  جريدة  مثل 
الدميقراطي، وهام “الوطن” و”االهايل” وغريهام من 
الشيوعي  الحزب  وكان  الليربالية،  التقدمية  الصحف 
الطلبة  وسط  متميزة  شعبية  عىل  يحوز  العراقي 
اهدافه،  لوضوح  نظرا  االخرى،  باالحزاب  مقارنة 
القضايا  حول  مراوغته  وعدم  وصالبته،  وصموده، 

الوطنية التي كان يطرحها بالشكل الصحيح.
كان للحزب نشاط يف كليتنا وكان ميثله آنذاك فاروق 
الرسية  الحزب  بجريدة  يزودنا  كان  الذي  برتو، 
وادبياته االخرى، وميكن القول ان الدكتور فاروق برتو 
كان اول من عرفني عىل الحزب، وكان تحركه مقترصا 
نشاطات  لدينا  وكانت  الحزب.  ادبيات  ايصال  عىل 
السلطات  اعدمت  فعندما  اخرى،  وطنية  قوى  مع 
صفنا،  طلبة  قام  االربعة،  الربزانيني  الضباط  امللكية 
عن  بارضاب  واالتجاهات  امليول  مختلف  من  وهم 
اخربانا  اللذان  الباريت هام  الدراسة، وكان زميالن من 
بجرمية االعدام، وهام جامل رشيد فرج، وكامل ناجي، 

فاعربنا عن تضامننا الوطني.
العلنية  الجرائد  نقرأ  سياسية،  نقاشات  نخوض  وكنا 

ونناقش ما فيها.. وكل هذا وسع من مداركنا.
العضوية يف  ونلت رشف   ،1947 عام  للحزب  رشحت 
 ،1948 عام  يف  بورتسموث  معاهدة  ضد  الوثبة  سنة 
ويف هذه السنة تخرجت من الكلية وبارشت مامرسة 
صفوف  يف  السيايس  عميل  وساعدين  الطب  مهنة 
الحزب، والتمعن يف ادبياته وافكاره، عىل تفهم اعمق 
ملشاكل ابناء وبنات شعبي، االمر الذي ساعدين ايضا 
عىل االندفاع يف خدمة شعبي ووطني، كام اتاحت يل 
مهنتي كطبيبة االطالع عن قرب عىل مشاكل الشعب.

صعوبات في عمل المرأة
واجهت  كربالء  محافظة  يف  كطبيبة  عميل  اثناء 
صعوبات كثرية وكنت مضطرة، مثال، اىل لبس العباية، 
لفحص  اذهب  عندما  عديدة حتى  امور  مراعاة  واىل 

مريض يف البيت.
العام  الصحة  مدير  تليفونيا  يب  اتصل  االيام  احد  يف 
ملنظمة  مرشوع  هناك  قائال:   – الطوخي  الدكتور   –
عىل  توافقني  هل  البجل،  ملكافحة  العاملية  الصحة 
تردد: “موافقة”،  فيه؟ فأجبته حاال ودون أي  العمل 
كربالء.  يف  عيل  املفروضة  القيود  من  التخلص 
غرضه  وكان   ،1950 عام  يف  باملرشوع  والتحقت 
امراض  من  مرض  )وهو  البجل  مرض  عن  التقيص 
primitive syphi�  الصحة العامة الشائعة، ويسمى
املياه.  حول  الواقعة  السكانية  التجمعات  يف   )lis
اىل  الفرات  واخذنا  املوصل  حتى   مثال  دجلة  فأخذنا 
اىل كل مناطقها يف  االهوار،  اىل  نزلنا  بعد ذلك  عانة، 

العامرة والبرصة والنارصية، وهي واسعة جدا.

فرصة للقاء بالنساء
بالنسبة يل، فلو  كانت فرصة فريدة وكبرية ال تعوض 

حتى  وال  تعرفت  ملا  مكاين  يف  سنة  خمسني  بقيت 
تصورت حياة الناس ومعيشتهم يف مثل تلك االحوال 
التي رأيتها، خاصة واننا كنا نتابع اوضاعهم الصحية. 
ويالها  الناس،  اوضاع  وعايشت  قرب  عن  فاطلعت 
مياه  النساء تخوض يف  احدى  رأيت  اوضاع، مرة  من 
منها  فطلبت  النفاس،  فرتة  يف  وكانت  الوسخة،  الهور 
تفعل،  ما  اىل خطورة  اياها  منبهة  بنفسها،  تعتني  ان 
احنه  االوادم،  من  تحسبينا  هل  دكتورة  “يا  فردت 

بهاي عيشتنا مو اوادم”، فأثرت يف كثريا.
او  بالكارت  يسمى  ما  الحملة  اثناء  نستخدم  كنا 
الفحوصات  نتائج  فيها  نثبت  التي  الصحية  البطاقة 
يف  منها  نستفيد  كنا  التي  املعلومات  من  وغريها 
من  فيها  مبا  منها،  االالف  لدي  تجمع  وقد  املتابعة. 
كراسا  ضوئها  يف  فاعددت  املعلومات  من  هائل  كم 
وفقا الجتهادي  عموما،  العراقية  املرأة  باوضاع  خاصا 

يف ذلك الوقت.
وبعد انتهاء مهمة التقيص امليداين، رجعت اىل بغداد 
يف عام 1951، للعمل يف املستوصف التابع للمرشوع 
لدي  تبلورت  البجل،  مرىض  فيه  نتابع  كنا  والذي   ،
العراقيات”،  النساء  “رابطة  نشاط  اعادة  فكرة 
رؤوف  عفيفة  الرئيسة  ان  فوجدت  التحرك،  وبدأت 
قد انجبت يف هذه الفرتة املزيد من االطفال وازدادت 
يف  املشاركة  عن  اعتذرت  ولذلك  العائلية  مسؤوليتها 
النساء، وبلغ عددهن  املهمة. عندئذ رشعت بتجميع 
ومنهن  الكليات،  خريجات  من  معظمهن  امرأة،   20

من هن شقيقات ملناضلني، وعدد منهن مناضالت.

الحزب الشيوعي ساعدني في تلك 
المهمة الصعبة

كان الحزب يساعدين، يزودين باسامء العوائل والنساء 
فأقوم بزيارتهن، ومنهن من تربطني معهن صداقات 
معي،  فاشرتكت  بيننا.  قامئة  ظلت  قدمية  شخصية 
القييس،  خالدة  الدكتورة  صفي  طالبات  احدى  مثال 
ورسم  مبناقشة  وبارشنا  الحقوق  بنات  من  والعديد 
سنة  ذلك  استغرق  وقد  وبرنامجها.  الرابطة  اهداف 
زيارات  شكل  عىل  اسبوعيا  نلتقي  كنا  بكاملها، 
اجتامعية اىل ان توصلنا اىل وضع االهداف والربنامج. 
االجازة  بطلب  الداخلية  وزارة  اىل  تقدمنا  وعندئذ 
جريدتنا  اسم  وهو  املرأة”،  تحرير  “جمعية  باسم 
مستغلني  علني،  بشكل  ننشط  ورشعنا  الذكر،  سالفة 
حق  املؤسسة  الهيئة  متنح  التي  باالجازة  البت  فرتة 

مزاولة النشاط الربعة اسابيع.

بدايات تأسيس الرابطة
اتذكر جيدا اننا اخرتنا اسامء نساء غري معروفات، ومل 
نضع يف طلب التسجيل اسامء نساء معروفات وعندما 
ذهبت عضوات الهيئة املؤسسة لتقديم الطلب لبسن 
عوائل  من  بنات  بينهن  كانت  اذ  للتمويه،  “البويش” 

وشيوعية. سياسية 
نشاطا  االجازة  وانتظار  التأسيس  فرتة  خالل  نشطنا 
مئات  فوصلتنا  يدعمنا،  الحزب  تنظيم  وكان  جيدا، 
التواقيع من املدن االخرى مثل البرصة والعامرة تؤيد 
الجمعية الجديدة وهيأتها املؤسسة. اما يف بغداد فقد 
حقق نشاطنا العلني الحصول عىل تأييد واسع، اال ان 

العامة”.  املصلحة  مقتضيات  عىل  “بناء  رفض  طلبنا 
وردا عىل ذلك عقدنا اجتامعا وقررنا باالجامع مواصلة 
والربنامج  االهداف  ذات  لتحقيق  بشكل رسي  العمل 
اىل  الجمعية  اسم  تغيري  ايضا  وقررنا  عليه.  املتفق 
“رابطة الدفاع عن حقوق املرأة العراقية”، وكان ذلك 

يف يوم 10 آذار 1952.
)تم طبعهام  الرابطة  وبرنامج  الداخيل  النظام  ونرشنا 
يف مطبعة رسية مبساعدة الحزب(، وبدأنا نعمل وفق 
اشبه  وهي  حلقات  فشكلنا  للرابطة  الداخيل  النظام 
الزائدة،  املركزية  من  خالية  التنظيم،  بسيطة   بلجان 
من  النساء  عىل  والتحرك  باالتصال  تقوم  حلقة  كل 
وبحقوق  الرابطة  وبرنامج  باهداف  تعرفهن  حولها، 
املرأة املهدورة. وكانت اهداف الرابطة تتضمن ثالثة 

محاور:
�1 النضال من اجل التحرر الوطني والسالم العاملي

�2 الدفاع عن حقوق املرأة
�3 حامية الطفولة العراقية

بدأنا العمل يف بغداد، ومن ثم عملنا يف املحافظات، 
وردتنا،   التي  والتواقيع  التأييد  ذلك  وقد شجعنا عىل 
فصار لنا اول االمر فرع يف السليامنية. وكانت االخت 
مع  واسعة  عالقات  ولها  نشطة،  هناك  املسؤولة 
جاء  ثم  ايضا،  فرعا  شكلت  حيث  اربيل،  يف  النساء 

دور البرصة والعامرة والنارصية وغريها.

حلقات تنظيمية واساليب من الحياة 
اليومية

اعتمدنا  بل  الهرمية،  التنظيمية  االساليب  نعتمد  مل 
بني  الصلة  وسيلة  جريدتنا  وجعلنا  الحلقات،  اسلوب 
بغداد والفروع، وكل من تريد تشكيل حلقة جديدة 

كانت تعرف عن طريقها ما ينبغي القيام به.
الحياة  من  املستنبطة  العمل  اساليب  اعتمدنا  لقد 
مسؤولياتها  كرثة  مراعني  العراقية،  للمرأة  اليومية 
اجتامع.  كل  بحضور  العضوات  نلزم  ومل  البيتية 
باملقابل كنا نذهب نحن اليهن، ونسعى اىل ان تكون 
كل عضوة قريبة منا. اليشء االخر هو سعينا لتحريك 
املتاحة.  واالمكانيات  اليومية  الحياة  بحدود  املرأة 
الطبية  للعيادات  املراجعات  النساء  نجمع  مثال  كنا 
عن  اليهن  ونتحدث  واملستشفيات  املستوصفات  يف 
الوقاية  رضورة  وعن  واهميتها،  وانواعها  االدوية 
اىل  الوقت  بنفس  ونشري  الطبية،  والرعاية  الصحية 
امرأة.  مائتي  يوميا عىل  الواحدة تكشف  الطبيبة  ان 
من هنا فهي )الطبيبة( ال تستطيع االهتامم باملريضة 
بالتأييد  تحظى  كانت  االمور  هذه  ومثل  يجب،  كام 
ونرشدهن  االستجابة  هذه  نغتنم  وكنا  واالستجابة، 
االزدحام عىل  فمثال، يف حالة  به.  يقمن  ان  ملا يجب 
املراجعات  النساء  بتحريك  نقوم  ما،  مستوصف 
او  املستوصف  لتوسيع  طلبا  يقدمن  ان  ونعلمهن 
ونعزز  فيه  العاملني  واملساعدين  اطبائه  عدد  لزيادة 
نقوم  كنا  املدارس  افتتاح  ايام  ويف  بالتواقيع.  الطلب 
بحملة توعية الفهام الرابطيات برضورة اطالق حملة 
توعية الفهام الرابطيات برضورة ان تقوم كل واحدة 
منهن بأخذ اخيها او اختها لتسجيله باملدرسة الفالنية، 
ويف حال رفض تسجيله لعدم وجود اماكن، تطلب من 
مدير او مديرة املدرسة افتتاح صف جديد، او زيادة 
عدد املعلمني. وقد جرت االستجابة للعديد من هذه 
املطالب. وتعاطف العديد من مديرات املدارس معها. 
ويف حالة الرفض كنا ننضم وفودا اىل وزارة املعارف، 
لسن  منهن  كبري  وقسم  املحلة،  نساء  فيها  تشرتك 
او  بفتح مدرسة  للمطالبة  رابطيات، تقودهن رابطية 
زيادة عدد الصفوف او عدد املعلمني. وحققنا الكثري 
االنشطة خصصنا  اىل هذه  اضافة  املطالب،  من هذه 
يف جريدتنا ركنا خاصا للقارئات يطرحن فيه ما لديهن 
ذلك  حرك  وقد  ومعالجات،  ومقرتحات  مشاكل  من 

االجواء النسائية كثريا.

نشاطات وطنية
من خالل نشاطي يف صفوف الحزب الشيوعي العراقي 
يف  وبدأنا  العراقية،  الوطنية  بالحركة  صلتي  تحققت 
فكنا  الوطنية،  الحركة  داخل  للنشاط  التوجه  الرابطة 
اىل  الوفود  والسياسية  الوطنية  االحداث  خالل  ننظم 
اعالن  او  موقف  البداء  او  تأييدا  السياسية،  االحزاب 
لرابطة  بكونها  معروفة  الوفود  وكانت  نظر.  وجهة 
املرأة. ورصنا نقرن يف نشاطنا بني  الدفاع عن حقوق 
العمل الرسي والعلني، عىل سبيل املثال انتمت اثنتان 
او ثالث عضوات من اعضاء اللجنة العليا للرابطة اىل 
السعيد  نوري  اجازه  الذي  العراقي  النسايئ  “االتحاد 
رئيسته  وكانت  العراقيات”  النساء  “جمعية  باسم 
فرحت  التي   – وهبي  توفيق  زوجة   – وهبي  آسيا 
بعد  املتميز،  لنشاطهن  نظرا  جمعيتها  يف  بوجودهن 

طالبات  فيها  تكن  ومل  يذكر،  نشاط  أي  افتقدت  ان 
كليات.

حصيلة ايجابية ومشاركة نسوية واسعة
العمل  لنا  اتاح  فقد  جدا،  ايجابية  كانت  الحصيلة 
منافذ  االخرى  النسوية  املنظامت  صفوف  يف  العلني 
وللتعريف  نشاطنا،  ملامرسة  جدا  ومفيدة  عديدة 
العمل  وسهل  الجامهري،  الوسع  الوطنية  بهويتنا 
كن  اللوايت  الفتيات  من  العديد  تحرك  اصال  العلني 
فأخذن  البيت.  من  الخروج  يف  كبرية  صعوبة  يجدن 
يحرضن الفعاليات املعلنة لجمعية مجازة رسميا، وقد 
عىل  شجعهن  والذي  قبلنا،  من  املعنوي  الدعم  لقني 

الخروج واملشاركة.
احتكاكنا بالنساء اتسع كثريا يف هذه املجاالت، فبدال 
من عقدنا اجتامعا يف بيت ال يتسع الكرث من عرشة اىل 
عرشين امرأة، كان الحضور الجتامع علني يدعو اليه 
اتحاد نساء، او جمعية نسائية مجازة رسميا، ال يقل 
عن مائة اىل مائتي امرأة. هذا باالضافة اىل استغاللنا 
للصحف اليومية العلنية، حيث كنا ننرش فيها ونزودها 
باالدبيات واملعلومات ونزورها يف املناسبات الوطنية، 
املرأة.  مشاكل  عليها  ونعرض  السياسية  االحداث  ويف 
معنا،  وتتعاطف  تستجيب  النساء  من  العديد  وكان 
تجمعا  نشكل  التجمع،  اسلوب  نعتمد  كنا  هذا  وعدا 
او نحرض تجمعا، تستطيع الرابطية عمل الكثري عربه. 
عىل  البيوت،  داخل  عادة  تجري  التجمعات  وكانت 
شكل حفلة او “جاي العباس” او ملناسبة مولود وغري 

ذلك.
يف  النشاط  ان  فأقول  الحزيب  العمل  اثر  اىل  اعود 
القيم  من  الكثري  االنسان  يكسب  الحزب  صفوف 
النضالية  العملية  يف  تعينه  التي  والسياسية  الفكرية 
اي انه ينوره ويدفعه للعمل بوعي اكرب، اما بالنسبة 
الساليب العمل، فقد كنا نتبع اساليب دميقراطية حقا 
التي  االقالم  بعض  تروجه  ملا  اطالقا  وفعال، وال صحة 

الحقيقة. تستهني بهذه 

دور محلي وعالمي
العاملي  الدميقراطي  النساء  اتحاد  اىل  رابطتنا  انتمت 
يف عام 1953، اي بعد سنة من تأسيسها، وتم قبولها 
الذي  كوبنهاغن،  يف  الثالث  العاملي  النساء  مؤمتر  يف 
بحقوق  خاصا  املؤمتر  وكان  عنها،  ممثلة  أنا  حرضته 
كل  من  نساء  مرة  الول  ارى  ان  يل  اتاح  وقد  املرأة، 

انحاء العامل.
مؤمتر  قرارات  بطبع  قمنا  العراق  اىل  رجوعي  بعد 
بشكل  ووزعناه  مستعار،  باسم  كراس  يف  كوبنهاغن 
ونظمنا  القراءة،  تعرف  ال  ملن  بقراءته  وقمنا  واسع 
اعقبناها  القرارات.  ملناقشة  كرست  اجتامعات 
التي  املشاكل  ومعالجة  ملناقشة  اوسع  باجتامعات 
كراس  يف  واصدرناها  العراقيات،  النساء  منها  تعاين 
ايضا،  مستعار  باسم  مشاكلها”،  تحل  “املرأة  باسم 
وتضمن امثلة وتجارب واساليب عمل لحركات نسوية 
تنتظر  ال  ان  املرأة  عىل  ان  خالصته  يف  وقلنا  اخرى، 
قضيتها  تاخذ  ان  يتعني  بل  مشاكلها،  ليحلوا  االخرين 
ابراهيم  الفتاح  عبد  االستاذ  كان  وباملناسبة  بيدها. 
الشخصية التقدمية املعروفة يساعدنا كثريا يف مسائل 

الطبع يف مطبعته.
لقد استفدت كثريا من حضوري ملؤمتر النساء العاملي 
بأهمية  قناعة  الرابطة  قيادة  لدى  واصبحْت  الثالث، 
نرسل  فأخذنا  املؤمترات  هذه  مثل  يف  املشاركة 
النساء  اتحاد  بفعاليات  للمساهمة  الرابطة  ممثالت 
يف  دامئة  ممثلة  للرابطة  واصبح  العاملي،  الدميقراطي 
انتخبُت يف مؤمتر  االتحاد. ويف عام 1959،  سكرتارية 
لجنته  لعضوية  العاملي  الدميقراطي  النساء  اتحاد 
التنفيذية، وبقيت عضوة تنتخب يف مؤمتراته الالحقة، 
اىل ان قام اتحاد السلطة بـ “ضغربته” يف عام 1979 
ومطالبتنا بعضوية مكتب االتحاد، وتأزم املوقف فيام 

بعد بني السلطة الحاكمة ورابطتنا.

كلمات للمستقبل.. انتصارا لقضايا المرأة
اعتقد ان العمل من اجل قضية املرأة وحقوقها عمل 
أيضاً خلق  كبريا ويتطلب  قبل كل يشء صربا  يتطلب 
أول  هذا  بنا.  املحيطات  النساء  باوساط  مرنة  عالقة 
تعمل يف  ان  تريد  من  ذهنية  يكون يف  أن  ينبغي  ما 
ودامئة  حميمية  صالت  لها  تخلق  ان  املرأة،  مجال 
بالنساء، تتعرف عىل مشاكلهن وتنمي االساليب التي 
امكانيتهن  اىل  وباالستناد  مشاكلهن  حل  يف  تساعدها 

واستعدادهن.
ال ينبغي ان نفرض مقدما اهدافا واساليب عمل، امنا 
يتعني ان نستقي االهداف واساليب العمل من خالل 
واالساليب  املعنيات،  النساء  مع  املبارش  احتكاكنا 

تختلف من مكان اىل اخر.

الدكتورة نزيهة الدليمي، من رائدات الحركة النسوية العراقية ومؤسسات رابطة املرأة العراقية. 
وأول وزيرة عراقية يف حكومة الجمهورية االوىل سنة 1959.
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في ذكرى وفاته الخامسة

 يا لخسارتنا.. برحيل زهير الدجيلي!
مفيد الجزائري

كبرية هي خسارتنا برحيل زهري الدجييل، املبدع الشاعر والكاتب واالعالمي، 
املناضل الثابت الويف واالنسان الحي املرشق.

لعل الشعر عنوانه االشهر. يشهد ديوانه الحافل الذي بدأ كتابته يف فتّوته، 
وهو ينهل من اول نبع يفيض حول مهده عىل  لسان امه التي تقول الشعر، 
ويتدفق من العيون الغزيرة يف البيئة الشطرية والجنوبية الخصيبة التي نشأ 
فيها. وبقي ستة عقود ونيف من السنني ينسجه ويرثي صفحاته، ومل يكف 
حتى وهو يصارع املرض اللئيم يف السنني االخرية. شاعر وال أرق، وشعر وال 
أعذب: حّنيت واترّجه .. اترّجه دلييل  وعيني .. بلجن عذاب فراكم بهداي 

من ياذيني.
وشاعر غناء بالسليقة: قلب الحبْيبة مثل شاطي ونهر ، مّري َيّه ياطيور 
 .. اضّمه؟  وين  جا  والقلب   .. روحي  تضيع  يه  مريتي  ما  واذا  الطايرة، 

وياهوى ايلمني وامله؟ 
ليس صدفة انه ُسمي: ابو االغنية العراقية. فكم شاعر وهب غناءنا مئة 
ومثانني اغنية؟ ومن االحىل واالعذب..وليس صدفة ان وضع موسيقاها خري 

امللحنني، وأّداها خري املغنني.
النتاجات  من  الكثري  الكثري  الدجييل  لنا  ترك  الشعري  االبداع  جانب  اىل 
وبقي  زمنه  منها  العديد  تخطى  التي  والتلفزيونية،  واالذاعية  الصحفية 

ما  وفيه  والدراسة،  املتابعة  يستحق  مبجموعه  وهو  بحيويته.  محتفظا 
يستحق النرش ايضا.

 ***** 
كبرية هي خسارتنا جميعا برحيل زهري الدجييل االنسان. 

الصديق الحبيب، النقي، العاشق، الكريم، الباسم املتفائل رغم املحن بالحياة 
والغد اآليت، الرقيق الوديع والشجاع، االصيل يف انسانيته ويف عراقيته، املحب 

للوطن والناس، املتشبث به وبهم ابدا.
ودربه،  حياته  رفيقة  عيل،  ام  برحيله،  املفجوعة  سؤال  فرصة  يل  تتح  مل 
ومرساته وعذاباته، وافراحه وهمومه، كيف كان يبدو وهو يرحل عن عاملنا. 
لكن خيل يل اين اراه  يف تلك اللحظات الفاصلة، فأبرص يف وجهه ظالل هموم 

تتكاثف، ثم تنحرس امام ظل ابتسامة، لتعود تنازع وتطبق عىل الجبني..
يعيش  عاليا،  محلق  طليق،   .. آٍت  بعراق  االمل  عيل  ايب  قلب  عّمر  ابدا 
البحبوحة، ويغمض العينني حني يغمض مطمئنا. لكن هذا القلب مل يعدم 
يوما الخوف عىل هذا الحبيب )او الحبيبة( من الضواري التي تطوقه، وتلك 

التي تحفر مختبأة يف ثناياه.
الكون  يغمر  وبالنور  والجامل،  بالخري  االيان  عيل  ايب  قلب  عّمر  ابدا 

والكائنات.
كبرية هي خسارتنا نحن الشيوعيني برحيل زهري الدجييل املناضل الباسل 

الويف املتفاين.

رضع النضال مع الشعر من ثدي امه.
ينقل عنه احد رفاقه يف السجن سنة 1963 وما بعدها، يف سجن بعقوبة 
ثم يف سجن الرمادي،  انه اوقف سنة 1954 يف مركز رشطة النارصية، وكان 
عمره سبع عرشة سنة، بتهمة االنتامء اىل الحزب الشيوعي العراقي. وكان 
يقلقه وهو يف املوقف ان تنهال عليه امه تقريعا حني تأيت لزيارته. لكن 
دكت  املوقف،  عليه يف حجرة  وقع برصها  انها حني  هزته  التي  املفاجأة 

بقدميها االرض واطلقت صوتها مدويا: نذرتك للشعب يبني!
التي  عيل،  ام  حبيبته  وشاركته  عرفته  وهكذا  مناضال،  امه  عمدته  هكذا 
تعرضت لالعتقال وهي حامل بابنتهام البكر، بسبب اشرتاكها يف مظاهرة 
تطالب باطالق السجناء السياسيني. كان ذلك يف سنة 1962، ويف السجن 
وضعت وليدتها. ستون سنة ويزيد، هو طول مسرية زهري الدجييل النضالية 
بالكفاح  بالتفاين،  املفعمة  املسرية  العراقي،  الشيوعي  الحزب  صفوف  يف 
بالغربة  والحرمان،  باملالحقة  السجون،  حياة  مبعاناة  وعلنا،  رسا  الجسور 
وقسوة الحياة بعيدا عن االهل والوطن، بالحنني والشوق واالمل الذي ال 
يذوي، بالوفاء للشعب وللوعد بسعادته، وللوطن والوعد بحريته، بالبقاء 

لصيقا بالشيوعيني وحزبهم.
املرض  لهجوم  تصديه  غمرة  ويف  سنوات،  ثالث  قبل  االيام  هذه  مثل  يف 
الزاحف، كتب ابو عيل مواويل يف الذكرى الـ 79 مليالد حزبه، كان آخرها 

بعنوان “الوصية”.  يف خامتته كتب:

المناضلة الجسورة جيران شيخ محمود

الهيئات  معظم  يف  واسعاً  حضوراً  املرأة  شغلت  لقد 
الحزبية وكان لها دور بارز يف محطات الحزب الشيوعي 
الحزب  ضد  الرشسة  القمعية  الحمالت  إبان  العراقي 
هيكلة  إعادة  يف  الرفاق  مقدمة  يف  وكانت  وقتذاك، 
املهام  إىل  باإلضافة  موجعة.  رضبة  كل  بعد  الحزب 
الطابعة  اآللة  عىل  والرضب  الطباعة  مثل  اللوجستية، 
بني  الحزب  املناشري ونرش سياسة  وتوزيع  الربيد  ونقل 
تبوأت  فقد  ذلك  عن  فضال  األدوية،  وتوفري  الجامهري، 

مسؤوليات أكرب يف الهيئات القيادية والوسطية.
لو نتفحص صندوق الذاكرة ونتمعن يف سرب غوره فنجد 
بالتفاصيل  مليئة  مراحل حياة جريان شيخ محمود  أن 
والنضاالت املتنوعة. حيث لعبت دورا استثنائيا وبروح 
شيوعية يف دفاعها املستميت عن حقوق املرأة ونشأتها 

ونضالها يف صفوف الحزب من أجل حقوق الكادحني.
قاعدة  يف  رفيقات  بثالث  التقيت   1983 عام  نهاية  يف 
كرجال لقوات األنصار البيشمركة )يف هورمان(.  وهن 
احمد.  ونيشتامن  محمد  خرمان  محمود،  شيخ  جريان 
التي  السليامنية،  مدينة  من  جاؤوا  الرفيقات  هؤالء 
كنت أعد النزول إليها يف مهمة حزبية يف أقرب فرصة.
كانت الرفيقات يتمتعن مبعنويات عالية جداً. أعاملهن 
واإلرادة  والصمود  التحدي  روح  عىل  تنم  الجريئة 
أجل  من  املحسوبة  املغامرة  وروح  واملثابرة  القوية 

توفري حياة كرية لآلخرين.
 املسؤولة الحزبية للخط النسايئ الرئييس كانت الرفيقة 
الذكر  اآلنفات  الثالث  الرفيقات  محمود.   جريان شيخ 
النسائية  )اللجنة  منرية  بسوس،  الرفيقة  مع  شكلن 
املهامت  إىل  إضافة  السليامنية(.  الحزبية داخل مدينة 
الحزبية امللقاة عليهن يف سعيهم الحثيث عىل تحريك                       
الخطوط  مع  بالتنسيق  يقمن  كن  الجامهري،  وتنظيم 
نزول  قبيل  املذكورة  األحداث  )هذه  األخرى.  الحزبية 

كاتب السطور إىل داخل السليامنية(.
الخط  هذا  صفوف  يف  الرفيقات  نشاط  يقترص  مل 
فحسب، بل امتدت إىل خطوط تنظيمية أخرى، كانت 
وقدمن  الجامهري  صفوف  بني  واسعة  نشاطات  لهن 
الناشطات يف هذا  النوعية.  الكثري من األعامل  للحزب 
الله كوران  الذكر، منهن هريو عبد  امليدان عىل سبيل 
وقمري خان زوجة الرفيق الراحل محمود حالق ومنرية 
وناسكة زوجة  أم شريدل  صالح وفاطمة عثامن سعيد 

الرفيق جامل وايل وشلري عبد
الحايل للحزب الشيوعي  املجيد عضو املكتب السيايس 

الكردستاين وعائشة أم كیفي وسوزة امني وئامانج امني 
ونجيبة محمود.

 ويف خط آخر يقوده الرفيق دلري جالل والرفيق رحمن 
الناشطات يف املجال  غريب، ضم يف صفوفه عددا من 
الطاليب، حيث قمن بتوزيع البيانات وشعارات الحزب 
األسلحة  نقل  يف  للرفاق  املساعدة  وقدمن  املدارس  يف 
ماردین  رحیم،  كویستان  )زانا(،  عمر  زریا  وهن 
سعيد،  شکرية  عارف،  ئافان  غریب،  بروین  ابراهیم، 

كژال غريب وأخريات.
عرفت املناضلة جريان شيخ محمود منذ نعومة أظفارها 
الشخصية  طموحاتها  من  بعض  تحقيق  عىل  بإرصارها 
كام أثبتت صالبة املرأة الشيوعية يف الدفاع عن مصالح 
تحلت  كام  الظروف.  أحلك  يف  ذات  بنكران  شعبها 
النسايئ يف  التنظيم  قيادة  التي متكنها من  باملواصفات 
الاليت  رفيقاتها،  قوة  مصدر  وغدت  السليامنية  مدينة 
الدامئة  وابتسامتها  وحيويتها  وجودها،  بدفء  شعرن 

رغم اشتداد الظروف.
فتحت عينيها يف عام 1941 عىل قصبة قادر كرم، وهي 
اشتهرت  عائلة  وسط  كركوك،  جنوب  يف  تقع  ناحية 
السجن  أذاقها  الذي  ذلك  والطبقي  الوطني  بالنضال 
العمل  إىل  قادها  مناخ  يف  لتنشأ  واملوت،  والظلم 
قوة يف  أصبح مصدر  قد  الثوري  الزخم  وهذا  الثوري، 
املتتالية  األنظمة  املبديئ يف نضالها ضد  تثبيت رصاعها 
عىل العراق، فانضمت يف شبابها إىل املنظامت املهنية. 
الدموي  انقالب  بعد  الفاشية  السلطات  أقدمت  حيث 
يف 8 شباط عام 1963 عىل إعدام اثنني من أخوالها هام 
البطالن الشيوعيان شيخ مارف الربزنجي وشيخ حسني 
الربزنجي، وتعرضت العائلة إىل العديد من املداهامت 
من قبل االجهزة االمنية يف سنوات العهد املليك بسبب 
نشاطها السيايس والحزيب، كل ذلك مل يثبط من عزيتها 
أجل  النضال من  يف  قدماً  امليض  عىل  زادها ارصاراً  بل 

رفع راية الحزب خفاقة.
آذار  انتفاضة  يف  عيل  شيخ  ئاسو  ابنها  جرح  عندما 
ودنت  الحشد  بني  من  طريقها  شقت  املجيدة.   1991
من ابنها، ووجهها يطفح فخًرا واعتزازا وهي ترى ابنها 

يفدي حياته من أجل حياة حرة كرية للجميع.
بسبب  املدرسة  دخول  جريان  الرفيقة  تتمكن  مل 
ابتدائية  مدرسة  فتح  تم  حيث  االجتامعية،  األوضاع 
التعليم  للذكور فقط يف ناحية قادر كرم مام ُحرم من 
األمية  محو  مدرسة  تدخل  أن  اضطرت  طفولتها  يف 

وهي بعمر 14 سنة وتتفوق يف الصف وبعدها قدمت 
العائلة والرفيقات لها املساعدة يف التعليم متكنت من 

الحصول عىل شهادة االبتدائية.
وكانت  النساء  صفوف  بني  متميز  دور  للحزب  كان 
يف  واملساهامت  الناشطات  إحدى  جريان  الرفيقة 

نشاطات املرأة يف كركوك.
انطلقت مسريتها النضالية وهي يف سن السادسة عرش، 
حيث انتمت إىل منظمة رابطة املرأة العراقية قبل ثورة 
العراقية  املرأة  لرابطة  املجال  أن فسح  وبعد  14 متوز 
املحافظات  يف  للرابطة  فروع  وفتحت  العلني  بالعمل 

العراقية بعد ثورة 14 متوز 1958.
يف شهر كانون الثاين لسنة 1959 تشكلت يف السليامنية 
الرفيقة  القيادية للرابطة يف املحافظة وأصبحت  الهيئة 
جريان احدى عضواتها اضافة إىل العضوات التالية: زکية 
بابان، منرية رفیق سه عاتچی، حەالوخان زوجة شيخ 
لطيف الحفيد، رابعة خان أم ئامانج، شمسە مەحمود 
قادرمخێر،  نەجیبە  زیڕە،  خولە  شمسەی  املعروفة 
نوري  عطیة  غالب،  عەلی  حسین  زوجة  صالح  منیرة 
اخت الرفيق بهاء الدین نوری ابو سالم، نزیرە مجید، 
الربزنجی  عائشە شێخ حسێن اخت الشهید شێخ علی 

وخانم زهدی.
يف نهاية عام 1959 تزوجت الرفيقة جريان برفيق دربها 
الوقت  ذلك  وكان يف  الربزنجي  محمد  شيخ عيل شيخ 
وكانت  كركوك  محافظة  إىل  نقل  التعليم، حيث  يتهن 

الرفيقة مبعيته وكان كادرا حزبياً.
عمرها  من  عرش  الثامنة  بلغت  عندما   1959 عام 
العام  العضوية يف نفس  للحزب ونالت رشف  ترشحت 
صفوف  إىل  انضاممها  بعد  السيايس  وعيها  وتعمق 

الحزب.
فرتة  وبعد  الجامهري  بني  الواسع  نشاطها  خالل  ومن   
تحوي  والتي  قاعدية  لجنة  يف  عضوا  أصبحت  وجيزة 

بنشاطات  وقامت  الحزبية  الخاليا  من  مجموعة  عىل 
كركوك  يف  املرأة  ورابطة  الحزبية  املنظمة  يف  عديدة 
مع  كركوك  يف  للرابطة  القيادية  اللجنة  يف  وعملت 
الرفيقات ست سنیە جباری، ایتان جالل، جمیلە امین 
املؤمتر  يف  شاركت  وقد  الواحد  عبد  لوتفیە  یامولکی، 
الثالث لرابطة املرأة العراقية يف بغداد عام 1961، ومل 
متوز   14 ثورة  بعد  والثاين  األول  املؤمترين  يف  تشارك 
رغم انها انتخبت كمندوبة ألسباب خارجة عن إرادتها.

إىل  الرفيقة جريان  تحولت  الدموي  انقالب شباط  بعد 
بقوات  دربها  رفيق  والتحق  كركوك  يف  الرسي  العمل 

االنصار البيشمركة يف منطقة مبو.
زوجها  عودة  بعد  تنتقل  ان  أمنية  ألسباب  اضطرت   
يف  والعمل  السليامنية  مدينة  إىل  عيل  شيخ  الرفيق 
ظروف رسية. وبقرار من الحزب انتقال إىل اربيل ومن 
يف  هناك  االختفاء  ظروف  يف  وعملت  بغداد  إىل  ثم 
الفرتة 1963 - 1972، ومرة اخرى عادوا إىل السليامنية 

للعمل الحزيب.
نسائية  حزبية  لجنة  يف  عملت   1972 نيسان  عام  يف 
الرفيقات  من  مكونة  ئاال  لجنة  باسم  قضاء  مبستوى 
نەجییبە  صنوبر،  عەزیز،  ئافتاو  نازنین،  بابان،  زکية 

صدقی، قمری، رابعة.
ضد  البعث  سلطة  شنتها  التي  الرشسة  الحملة  بعد 
حزبنا الشيوعي العراقي وانسحاب الحزب من الجبهة، 
من  بقرار  الرسي  العمل  إىل  جريان  الرفيقة  تحولت 
الرفيقات  قيادية جديدة من  الحزب.. وتشكلت هيئة 
رابعة  حسین،  عائشة  قمري،  كوران،  الله  عبد  هیرو 
االتصال  إعادة  وجرى  جريان.  والرفيقة  ئامانج  أم 
بالرفيقات عىل أساس فردي وحول التنظيم إىل العمل 

الرسي
يف الربع األول من الثامنينات وجهت ملحلية السليامنية 
وأجهزته  الدموي  النظام  قبل  من  موجعة  رضبة 

القمعية حيث جرى اعتقال عدد من الرفاق يف محلية 
السليامنية ويف هذه الحملة مل تعتقل من الرفيقات يف 
الهيئة الحزبية سوى الرفيقة قمري التي صمدت تحت 

التعذيب يف تلك الحملة.
مراحل  يف  جريان  للرفيقة  العظيمة  النشاطات  تلك 
فرصة  لها  أتاحت  والعلني  الرسي  العمل  من  مختلفة 

كبرية لالحتكاك بالجامهري الواسعة.
بسبب ذلك العمل الشاق والعصيب ويف ظروف شائكة 
تجمعت لديها معلومات كثرية واكتسبت خربة واسعة 
للتعامل مع الوضع وواصلت نضالها يف صفوف الحزب 
بجد وتفان وعملت بدون كلل من أجل تحقيق أهداف 

الحزب.
رغم متابعة أجهزة النظام يف فرتات متفاوتة أمال منها 
والرباعة،  الحذر  شديدة  كانت  ولكن  بها،  االيقاع  يف 
متكنت باستخدام ذكائها من االفالت منهم وأن تستمر 

يف عملها يف الخفاء.
إىل   1984 الثاين  كانون   27 يف  التنظيم  تسلمي  بعد 
النسائية  املنظمة  لعبت  املجيدة،   1991 اذار  انتفاضة 
هاما  دورا  لها،  مسؤولة  جريان  الرفيقة  كانت  والتي 
الحزب  وتحريضيا بني الجامهري من خالل نرش سياسة 
السكنية.  املحالت  يف  البيانات  توزيع  يف  واملساهمة 
وبسبب نشاطها الفريد بني الجامهري النسوية، أظهرت 
للحزب قدرتها يف العمل الحزيب والجامهريي والسيايس 
عىل  تحرص  ملن  قدوة  غدت  حتى  متقدم،  ككادر 
دور  لها  كان  النضال.  ساحات  إىل  الجامهري  اجتذاب 
كبري يف متويل املنظمة باملال من خالل جمع التربعات 
واالشرتاكات. صارت للمنظمة قاعدة جامهريية واسعة 
فعلية  مساهامت  لها  كانت  حيث  توسيعها،  بعد 
 1984 عام  آیار  انتفاضة  دعم  يف  الجامهري  تعبئة  يف 
كافة  جنب  إىل  جنباً  املجيدة   1991 آذار  وانتفاضة 

الرفاق يف الخطوط التنظيمية األخرى.

سهيل الزهاوي

يف بعض األحيان ينىس املرء أن يُدون صفحات مرشقة يف ذاكرة التاريخ عن 
حياة املناضالت واملناضلني، الذين كرسوا جل حياتهم من أجل قضايا مصريية 
متس حياة الشعب. فهناك من النساء الاليت تَركن بصمتهن عىل زرقة السامء 

الصافية. ويف هذا الصدد ارتأيت االشارة إىل امرأة شامخة، امرأة مناضلة سجلت 
البطوالت والتضحيات يف أصعب الظروف وأخطرها دون تردد، بل ساهمت يف 

فرش البساط األحمر أمام اسامء غنمت من الثناء والتكريم ما يكفي ويزيد 
عندما كانت عىل قيد الحياة وكذلك يف مامتها ودخلت التاريخ من أوسع 
أبوابها، وبينام أولئك املناضالت اللوايت حملن أرواحهن عىل اكفهن بروح 

جهادية عالية يف ظرف دقيق وعصيب يصعب عىل املناضالت العمل فيه ما زلن 
كجنود مجهولني.

جیران شیخ محمود

كبل ما اموت ، وكبل ما تنكطع اوتار كلبي
ويسكت العود.. ويغمضولي الجفن

كبل ما اموت ، وكبل ما ينطفي نور المحبة 
بعيني 

وبالغربة اندفن
وكبل ما تبجي القصايد فوك كبري 

والقوافي تمطر دوع الحزن
كل للشيوعي انته خير الناس

ما مّديت ايدك ع الحرام وبكت مال الوطن
كل للشيوعي انته خير الناس

والشاهد عليك الشعب والتاريخ وايام المحن
كل للشيوعي انته اوفى الناس 

ما خنت االمانة وجنت ساس الفتن
الطيبات انكتبن بتاريخك وصفحاتهن ما ينمحن 

كل للشيوعيين ..
الشواهد والمجالس عن نزاهتكم حجن

امبارك عليكم عيدكم
مبارك عليكم كل االعياد اليجن ..
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شهادات
في الذكرى السنوية األولى لرحيله 

الشيوعيون العراقيون في فرنسا يحّيون الفنان صالح جياد
صالح جياد 

كائن من صنف الحمام
ابي

ّ
جمال العت

أبا يمامة...

وأنا أسرتجع املعاناة والهواجس مبذاقها الصعب واملر، حني جمعنا سقف )مجلتي(، ما زلت 
أتذكر عدد خطواتك املحسوبة بدقة، وأنت تدخل أروقة املجلة، يف عامرة الرواف املطلة عىل 
شارع أيب نواس، حقيبتك الجلدية ينوء بها جسدك النحيل، ابتسامتك الخجولة، ترسيحة شعرك 
املختلفة عن بقية الشباب، نظارتك العريضة السوداء، صوتك املنساب بهدوء يبتكر األلفة 
واملحبة، أحببتك منذ تلك اللحظة، واستمرت الرفقة، أي كائن سحري أنت يا صالح، كنت قد 
غادرت البلد، حني بدأت بغداد تلبس جالبيب الشحوب، لكنك تركت فينا محبة طافحة، غري 

قابلة لالستبدال..
أنت.. أيها القلب املفعم بالحب، أتخيل أنك ما زلت شاباً ال رصيد لك غري الفرشاة واألمل، 
القهر، لكن ذلك مل يثنيك عن  العذاب واألمل، وعشت سنوات صعبة، عرفت  لقد تذوقت 
العمل، وسالمة املوقف، باالنحياز لقضايا شعبك الوطنية، مؤمناً باختياراتك، ومل تكن مستعداً 

للمساومة عليها.
يف مرشوعك الفني، مل تكن تجريبياً، وال منفصالً عن الواقع، كنت متتلك قوة غريبة يف الحوار 
اإلبداعية،  الفنية  تجربتك  املتلقي،  نوابض  وتأخذك  الحداثة،  هاجس  يسكنك  اللون،  مع 
وحياتك، بانوراما واحدة، غاية يف الروعة، واألناقة، من ذا الذي يصدق ان هذا الجامل يصدر 
الكائن الوديع من صنف الحامم، ذلك هو عاملك الفسيح يا صالح! كنت تحمل  عن هذا 

مرشوعاً كبرياً للحب، نجحت يف ابالغه حتى وإن اخرتت االسرتاحة من كثافة ما عانيت.
فأي طراز من املبدعني انت يا صالح، إىل أية كوكبة تنتمي؟ وإىل أي عرص انتميت؟ هل كان 
مبقدورك ان تنتظر عرصك القادم، أم انك ال تقوى عىل العيش يف زمن منخور بالكذب والزيف؟
بعد عام من رحيلك ها انا أتطلع إىل قسامت وجهك الجميل، علني أطمنئ نفيس عىل أنك 

مل تغادر.
  ابا ميامة لقد حلّقت يف السامء لتلحق بركب النوارس والحامم.

باريس – طريق الشعب 
الفنان  فرنسا،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  حّيت 
التشكييل الراحل صالح جياد املسعودي، يف مناسبة الذكرى 

السنوية األوىل لرحيله، 16 آذار.
واستذكرت املنظمة يف بيان لها الفنان املسعودي “التشكييل 
بعد  عاما،   73 عن  الحياة  غادر  الذي  واملثقف”  الالمع 

معاناة ورصاع قاس مع املرض.
يحمل  الذي  الهادئ  “اإلنسان  بـ  الراحل  املنظمة  ووصفت 
مالمح طيبة البرصاوي، واملحب للجميع”، مذكّرة بجداريته 
خيمة  يف  مهمة  مكانة  تحتل  كانت  التي  الفنية  وأعامله 
“طريق الشعب” اثناء مشاركاتها يف دورات مهرجان جريدة 

الحزب الشيوعي الفرنيس “لومانتيه”. 
وأوضحت ان “فريوس كورونا حال دون إقامة حفل تأبيني 
يليق بقامة صالح، الذي انخرط منذ بواكر شبابه يف النضال 
مدينته  يف  الطالبية  التنظيامت  ضمن  مكافحا  الوطني 
اىل  باالنضامم  النضالية  مرحلته  وتّوج  وبغداد،  البرصة 
صفوف الحزب الشيوعي العراقي، والذي آمن بصدق نضاله 
يف سبيل حرية الوطن وسعادته والعيش الكريم، وبقي وفيا 

ملبادئه حتى آخر لحظة يف حياته”. 
كان  نضاله،  “بجانب  أنه  القول،  بيانها  يف  املنظمة  وتابعت 
جعله  ما  الرسم،  يف  موهبته  بفضل  مبدعا  فنانا  ميامة  أبو 
والعريب.  العراقي  التشكييل  الفن  متميزا وسط  موقعا  يتبوأ 
يف  الوطن  مغادرته  بعد  له  منفى  باريس  اختار  وقد 

سبعينيات القرن املايض”.

شناشيل الشيوعية في مدينة البصرة

بتلسكوبه  عظيمني  اكتشافني  جاليليو  اكتشف  لقد 
ميتلك  املشرتي  كوكب  ان  األول:  االكتشاف  املتواضع 
وثانياً،  حوله  تدور  التي  األقامر،  من  ضعيفة  حاشية 
أرسع  بدرجة  مدارات  يف  تدور  الداخلية  اقامره  ان 
كان  كام  مداراتها..  يف  الخارجية  اقامره  دوران  من 
الكواكب  بعض  لحركة  بالنسبة  تأكد  قد  كوبرنيكوس 
علمنا  لقد  أيضاً.  الشمس،  حول  التي  الدائرة  األخرى 
الطبيعة  يستنطق  ان  اإلنسان  بإمكان  ان  جاليليو 
وعن  عنها  االنسان  مالحظات  جميع  عىل  لالطالع 
الشمس  حركة  عن  أي  حقائقها،  جميع  وعن  تجاربها 

وعن دوران األرض حول نفسها.
ثم برهن اسحق نيوتن بعد ذلك نظريته الخاصة عن 
)الجاذبية( حيث تأكد وقوع الشمس يف مركز املنظومة 
انه  الشمسية، وعندها تآكلت فكرة )مركزية األرض(. 
الذين  الالهوتيني  جميع  عىل  لإلنسانية  كبري  انتصار 

يعتربون دينهم معصوما عن الخطأ.  

                ******** 
تقديم

ها هي بعض صفحات ذكريايت أقدمها للجيل الشيوعي 
الشاب، ولقراء تاريخ العراق من أبناء الجيل الشيوعي 
الحزب  يف  الثاين  الشيوعي  الجيل  وهو  الجديد، 
الشيوعية  األعمدة  عن  ذكريات  العراقي.   الشيوعي 
الشبيهة  الشيوعيني  القياديني  بعض  يف  املتجسدة 
بالنجوم  اآلخر  بعضها  الشبيه  و  السيارة  بالكواكب 
او  األرض  عىل  متحركا  ما  شيئا  شكلوا  الذين  من  او 
لواء  يف  احداثها   وحكايات سمعت  قصص  بعض  عن 
البرصة من تلك الصفحات ، التي عشُتها او قرأُت عنها 

اآلخرين  رفاقي  من  بسامعها  االستمتاع  ترجيُت  او 
قضوا  ألنهم  الرؤوس  مرفوعي  زالوا  ما  و  كانوا  وهم 
شبابهم و اجمل سنوات عمرهم او جزء منها، محاولني 
اجتذاب روح الشعب و خدمة أهدافه و تنوير جميع 
بهدف  الفعالة،  الصافية،  االنسانية  املالمح  اصحاب 
من  و  املغلق  العيش  يف  حريته  من  تحريره  تحقيق 
النوع،   والجديد  املتكرر،  الشيوعي،  العمل  يف  ارتباكه 
رغم اآلالم العنيفة، املتكررة عىل مر األيام، التي جابهوا 
يشق  هو  و  الشيوعي  الحزب  مسرية  خالل  صعوباتها 
النهار، من  الليل و طريقاً واسعاً يف   طريقاً ضيقاً، يف 
اجل ان يكون حزب الشيوعيني العراقيني  راعياً ألماين 
الشعب مبستوى عاٍل خاٍل من الصدمات السياسية يف 
و  االعتقال  بدوامة  مائلة  طويلة  نضالية  مسرية  زحام 
القول  عىل  القادرين  من  لست   . االغتيال  و  اإلعدام 
او عن نقل اقوال أخرى بان الشيوعيني ميتلكون الثقة 
ذاتياً،  وتطويرها،  امورهم  تدبري  يف  والقدرة  والبصرية 
ملواصلة  تؤهلهم  خصوصيًة  وبأحكاٍم  ذاتيٍة  مبعرفٍة 
النضال اليومي يف الساحات املبعرثة يف املدن الصغرية 
ساحة  حال  هو  كام  حجومها،  يف  واملتوسطة  والكبرية 
وساحة  البرصة  يف  البحرية  وساحة  بغداد  يف  التحرير 

الحبويب يف النارصية وغريها من الساحات. 
وجدُت  انني  الرضورية  املقدمة  بهذه  القول  خالصة 
أعضاء  من  رفاقي  او  الشيوعيني  أصدقايئ   اغلب 
الحزب او رفاقي يف اللجان األخرى داخل خاليا الحزب  
عمري  سنوات  من  عاماً  سبعني  خالل  الشيوعي، 
الشيوعي، كنت فيها انساناً، منتمياً و مراقباً،   إنساناً  
منتمياً  اىل صفوف الحزب الشيوعي، املخلوق الجديد 
يف  العواصف  و  التيارات  كل  بتحدي  متميزاً  النوع، 

وديان السياسة بأشياء مبهجة، مثل ابتهاجات العمل 
األنصاري يف كردستان العراق  و نتائجها يف التطبيقات 
و  الثوري  العمل  يف  الجديدة  صنوفها  و  العملية 
ما  و  املنتجة  الشيوعية  الفيزياء  رفاق   بني  العالقات 
توفر عنها من طاقات نضالية عظيمة ترتب عنها خلق 
شيوعي جديد ظل، حتى اآلن،  بؤرة قادرة عىل كشف 
بعضها،  مع  املتناسبة  النضالية  املسافات  اكتشاف  و 
بكردستان  الجامهريية  بالجاذبية  املتعلق  الرتكيز  يف 
هو  امرأة،  او  كان  رجالً  الشيوعي،  ان  كام  العراق. 
وكل  والبحريات  األنهار  جميع  عبور  عىل  القادر 
)تجارب  برهنت  كام  والدنيا..  الحياة  متاعب  انواع 

األنصاريني( وجميع تضحيات الشيوعيني عىل ذلك. 
استطاعت  التي  الصعبة،  الشيوعية  املهامت  رحلة  يف 
الخلية  ترسم يف عيون  ان  بداخلها  العضوية  الكيمياء 
من  خاٍل  مجتمع  بناء  يف  ممكنا  مستقبالً  الشيوعية 
استغالل االنسان ألخيه االنسان عندما تصبح البرشية 
صنع  يف  صحيحٍ  بناٍء  إلشادة  أخرى،  مرة  مستعدة، 
تصبح  قد  عديدة  عوامل  جانب  اىل  االشرتايك  الكون 

ناجحة يف خدمة اإلنسانية ببداية تكونها االويل.   
انني استشعر، يف الصفحات التالية، مواكب تنظيامت 
او  عضواً  وخاللها،  فيها  كنُت  ولجان(  )خاليا  شيوعية 
بأعىل  الفعاليات  بعض  يف  صائحاً  قيادياً،  او  منظامً 
الطيبة  املدينة  البرصة،  شوارع،  يف  الحرية  أصوات 
حولها.  اجتامعايت  ساعات  يف  رصيحاً،  حراً،  وكنت 
بالقمع  مكبوتًة  بالحالتني،  السحرية،  أنفايس  كانت 
فرتات  عدا  املظلمة،  وبسجونهم  العراقي  البولييس 
والدميقراطية  الحرية  انفاس  فيها  تصاعدت  قليلة 
ان  من  بالرغم   ،١٩٥٨ عام  متوز   ١٤ ثورة  قيام  بعيد 
كان  نصفها  ان  أقل  مل  إذا  متكاملة  تكن  مل  اساليبها 
تصاعد حب  قد  كان  بالياً.  كان  اآلخر  ونصفها  شكلياً 
البيان االول  الحرية للمرة الصادقة األوىل بعد سامع 
لثورة متوز ألنه احتوى كالماً قليالً، لكن بنغمٍة عذبٍة، 
صدور  فوق  الجامثة  الرهيبة  الغمة  انتزاع  هدفها 
رساً،  املتكررة،  النغمة  نفس  هي  العراقي.  الشعب 
املدنية  والجمعيات  الوطنية  األحزاب  أعضاء  بصدور 

االجتامعية. واملنظامت 
و  الشيوعيني  آمال  خابت  ما  رسعان  األسف،   مع 
اكرثية املواطنني، إذ مل متِض ساعات او ايام او أسابيع 
عىل قيام الثورة، حتى صارت بأفعال بعثية – نارصية 
 – عجائبية  تطبيقات  خالصات  من  رسيعة  سلسلة 
حيوانية كأنها خارجة تواً من حديقة الحيوان القومية 
العراقية اىل داخلها: ما مام  البالد  املسوقة من خارج 
أدى اىل كارثة مهلكة غري محتملة تزايدت احتامالتها 
الضخمة  مع    نيازكها  تراكمت صدامات  يوما فيوم و 
هيئة  داخل  من  قويتني،   رئيسيتني،  قبضتني  تصارع 
قيادة الثورة، القوة األوىل كانت متجسدة بتنظيامت 
القوة  و  العراق  يف  االشرتايك  العريب  البعث  حزب 
النارصية   – القومية  التنظيامت   يف  تجسدت  الثانية 
هاتان   كانت  األهداف،  متنوعة  و  متعددة  هي  و 
القوتان قد  مّهدتا لتدمري الثورة و الثوريني الحقيقيني 
و  املواطنني  اعامق  يف  إحساس  مجرد  الثورة  لتظل 
منهم الشيوعيون. كام اهتمت بتعذيب الثورة باملثري 
االول  صداهام،  املتجاوَب  واالنقسام  االختالف  من 

الحزب  وحول  العراقي  املجتمع  داخل  يف  والرئييس، 
اول  الشيوعيني،  عىل  الثناء  شاع  بالذات.  الشيوعي 
الجزع  للشيوعية  املناوئة  القوى  أشاعت  ثم  االمر، 
 ( صارت  حتى  الشيوعي،  الحزب  سياسة  جميع  من 
يؤمل  ال  كبرية  محنة  العراقي  الوطن  يف  الشيوعية( 
حاالٍت  بعد  خاصة  السجن،  او  املوت  غري  ورائها  من 
انفصَل فيها كيان الحزب الشيوعي العراقي عن غاللة 
دمه الحقيقي، أراد اعداؤه أن يرتبك نبضه عىل ساحل 
قادرون  أنهم  منهم  ظناً   ، الصعب  اليومي  النضال 
الشيوعي اىل ممرات خالية من  الحزب  اجتذاب  عىل 
هنا  انتاجه،    أعاقة  أرادوا  انهم  أو  املاركيس،  الضياء 
التنظيمي، حني اقبل  و هناك، يف حصاده السيايس و 
الزبد الحالك السواد من انقالب 8 شباط 1963 حيث 
العظمى يف )قرص  الشيوعي  الصمود  بطولة  تجسدت 
املقدمة من  النموذجية،   التضحية  بتويجات  النهاية( 
سالم عادل و محمد صالح العبيل  و جامل الحيدري 
بها،  لتكتمل  كثريون  غريهم  و  وهبي  الجبار  عبد  و 
منوذجية صعود )فهد( و )حازم( و )صارم(  اىل اعواد 
مضامني   اشكال  أرقى  صائغني    ،1949 عام  املشانق، 
الحثالة   ذهبت  حتى  املقاوم.   الشيوعي  الشعر 
يف  األسود  االنقالب  مستنقعات  من  النابعة  التعسة 
عادل  عرّب سالم  التاريخ حني  زبالة   اىل   1963 شباط 
و رفاقه عن نقاوة الورد الشيوعي و رائحته الفواحة 
خالل فرصة اللحظة الحرجة  املرتفعة بتضحية كواكب 
يف  سياراً،    كوكباً  األسايس  تشكيلها  أصبح  شيوعية 
ساموات النضال الشعبي بكل مكان يف العامل املتطلع 
نضال  لتحريك  الوطني  النضال  مصادر  من  واحد  اىل 
األوطان السيارة نحو توليد الغالف  الكثيف، لحامية 
الزمان  مع  االن  املرتفعة،  األسامء   ذات  الرتكيبات 
متعددة  سلسلة  كله  العامل  يف  الشيوعية  وستمنحها 
االشكال من توظيف تضحية الحياة من اجل شناشيل 
الشيوعية يك تظل مرتفعة ومتطورة  بتعاقبها املألوف 
ما  جميع  و  الشيوعي  الكوكب  يكون  ان  اجل  من 
و  االبدي  ببقائه  املرتقي  الشيوعي  الشناشيل  بوسط 

املعرفية. بتجاربه 
الشيوعية  أوغلت  اليوم،  حتى  اليوم،  ذلك  منذ 
الشعب،  أبناء  من  الكثريين  قلوب  يف  منّوها  العراقية 
البرصة  مدينة  يف  غرسها  التي  الوطنية،  البذرة  إلنقاذ 
من  خرجوا  عظامء،  وأباٌء  اجداٌد  كله،  والعراق، 
دروب  لينريوا  واالجتامعي،  الطبقي  الرصاع  غامر 
حقوق  عن  الدفاع  بوظيفة  امللتزمني  الشيوعيني، 
تتحقق  ان  أجل  الكفاح من  فرسان  وليكونوا  الشعب 
أرواحهم، املرفوعة عىل راية، ال تهزها اية رياح مهام 
سعيد،  وشعب  حر  وطن  راية  حالكاً،  سوادها  كان 
سهالً.  ليس  العراقية  الشيوعية  طريق  غدا  لو  حتى 
مركز  ان  مبارشة،  بصورة  عراقيون   وطنيون  لقد سرب 
الشيوعية هو املناطق السكانية الفقرية، أنها منظومة 
البلورية  الوطنية  الكرات  من  الواعني  تضم  واعية 
لرادار   خاضعة  كواكب  عىل  تشتمل  الشفافة  الثقافية 
النور و التنوير من أمثال شاكر محمود و عيل العضب 
االسدي  فريال  و  طعمة  هادي  و  ياسني  عائدة  و 
و  الحيدر  محمد  وشاكر  القرييش    جواد  محمد  و 
فيصل  و  املطري  و جاسم محمد  إبراهيم  الهادي  عبد 

الحجاج و محمد خضري و محمود عبد الوهاب و عبد 
الحميد نارص و محمد جواد طعمة و سمرية محمود 
و نارص عبود و كاظم الحجاج  ونورية عباس  وقاسم 
حنون و بهاء مانع شياع و فؤاد سامل و عبد اللطيف 
الشواف و عبد الواحد عزيز و الدكتور فيصل السامر 
و  الفياض  عباس  و  كريم حسني  و  رشيد  الله  عبد  و 
نصيف الحجاج .. كل هؤالء وآالف غريهم ان حسموا 
أصبحوا  بل  باملايض  متمسكني  يظلوا  مل  اذ  امرهم 
بدقة  والوصول،  املستقبل  اىل  النظر  عىل  قادرين 
مذهلة، اىل الحركة البلورية الشيوعية العاملية األقرب 
الينا مبعداتها وادواتها واصواتها الرنانة لتستبني طريق 
الناجحة  حركتها  يف  سادت  التي  الصحيح  الشيوعية 
بأرض الفقراء والكادحني مندفعني، جميعا، اىل طريق 
متاما  املعارص،  الفكر  مركزية  حول  الدائر  الشيوعية 
كام فعل كوبرنيكوس وجاليلو بوضع الشمس يف املركز 
حولها.  يدور  األرض،  كوكب  فيها  مبا  الكواكب  بينام 
ان الشيوعية بالوقت الحايل هي يف مركز الكون وكل 
األفكار مبا فيها األفكار البورجوازية محصورة يف مداٍر 
قادرين  الشيوعيون  يصبح  ان  يخشون  وهم  خاص 
 – اجتامعية   – سياسية  أنظمة  بناء  اىل  الوصول  عىل 
اقتصادية  أخرى ليست مامثلة اىل االتحاد السوفييتي 
القادة  أمثال  من  الفاسدين  امتيازات  اىل  تتوق  ال  و 
بغباء  التمسك  اىل  الرومان  و ال يعودون  الشيوعيني 
قادة شيوعيني آخرين لفقدان منبتهم األول  و عوامل 
اىل  ناظرة  و  املجردة  الحقيقة  عن  فيها  باحثة  أخرى 
سواء  برشا  باعتبارهم  واحدة  نظرة  الناس  جميع 
نوع  تقرير و حسم  وقادرة، من جديد، عىل  بسواء  
املنظومة الشيوعية الجدية، التي سيبنيها الشيوعيون 

الجدد.
استطاع كل هؤالء من الذين أوردت أسامءهم وآالف 
غريهم ان ينجحوا يف تحقيق ترديد عراقي بإشارات عن 
وفريدريك  ماركس  كارل  أطلقه  الذي  املاركيس  الفكر 
تابعني  بواسطة  البرصة  مدينة صغرية مبدينة  انجلز يف 
وعادات  ملعايري  املامثلة  جزئياته  بعض  ومطورين  له 
مختلفة  ثقافات  فعليا  يطبقون  انهم  او  سبقوهم  من 
يعرف  من  بتطبيقات  لكن  ومختلفة  مألوفة  وعادات 

مركز العامل ومنظوره الفكري املتعدد االشكال.
كلها، خالل  الشيوعي مشدودة خيوطها،   عيون  تظل 
او  بينهام  وما  الهواء،   و  النور  إىل  التطبيق  مرحلة 
أول  من  الوطِن،   و  باألرِض،  مشغوٌل  ألنه  جنبهام، 
انتامئه  تعلّم  أن يكون ، عامالً مواصالً  تدفق مساراته 
الشيوعية  مبادئ  ان    : مؤمناً  صمت،  بال  و  بصمت 
و  األبد  إىل  الهواء  و  بالنور  حافلة  املاركسية،   وأقلها 
مرتامية مع التاريخ اإلنساين إىل األبد ألنها تظل قادرة 
وجه  الستكشاف  جاليليو  بتلسكوب  تستبني  ان  عىل 
استكشاف  التبانة، كام  بالضبط يف مجرة درب  األرض 
ضوء  عىل  فيها  الناس  دور  و  املجتمعات  طبيعة 
االجتامع  )علامء  و  العوامل(  تعدد   ( فلسفة  مداوالت 
( املاركسيني فيها ، بدون خطأ، خاصة و يقال ان عمر 
من  مليارات  بعض  عىل  يزيد  فيه  نحن  الذي  الكون 

السنني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برصة الهاي يف 1 كانون الثاين 2020

جاسم محمد المطير

حكايات شعبية كثرية عن شناشيل الشيوعية يف لواء البرصة.. بعضها كان مصنوعاً 
او مقدراً لها ان تكون مصنوعة من أجل الناس املوجودين مبدنها وقراها.. كام 

ان بعض الحكايات مّثلْت خطورًة كبريًة عىل جامهريها وعىل ًمْن أضاء منظامتها، 
كذا ان بعض الحكايات صنعت احداثاً جعلْت البرصة مدينة يرىث لها. كذلك فيها 

حكايات شناشيلية بثت راداراتها اخباراً عن احتامالت تطور الكون وان بيتنا يف 
طفولتي مل يكن متحركاً. بل علمت ان األرض يف جميع العبادات الدينية هي 

ثابتة وان الشمس هي املتحركة وليس الكرة األرضية، وذلك بعد انتحار جاليليو 
احتجاجا عىل كل هرطقة واثم بهذا الصدد.  واملدينة يف املستقبل تتطور وتتغري 
برسعة الصوت أو الضوء، مثلام احتامل تطورها خالل آالف السنوات يف بالد ما 

بني النهرين، التي نجد فيها صعوبة تصديق ما يقال ان ارضها املتامسكة ذات عمر 
طويل - إذا ما اغفلنا ما قيل ويقال يف الكتب الدينية املقدسة - التي يتعامل بها 
املتدينون مثل )الكتاب املقدس( و )القرآن الكريم( كإشارات تاريخية واخالقية 

وادبيات مل متٍض عليها أزمان الحرفية الشديدة يف العامل القديم، يف عامل الجاهلية 
وبعد ظهور الدين اإلسالمي.
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تعلن رشكة مصايف الشامل )ش.ع( احدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية املرقمة )97200055(، املدرجة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين/ قضاء بيجي/ االستعالمات الخارجية/ لجنة فتح العطاءات الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره 
)100.000( فقط مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حال الغائها او تغيري أسلوب تنفيذها، ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2021/4/25، 

ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور نرش اإلعالن والرسوم القانونية.
Northern Refineries Company, one of the formations of the lraqi Ministry of Oil, announces the general import tender )97200055(, the details of which 
are listed below. Those wishing to participate who have the legal conditions must review our company website located in Salah al-Din - Baiji- External 
inquiries - Bid Opening Committee to receive a copy From the table of specifications and required documents for an amount of )1OO,OOO( only one 
hundred thousand lraqi dinars, which are not refundable except in the event of canceling the tender or changing the method of its execution, the bids 
should be delivered before One o’clock PM. On Sunday )25/4/2021( and in case the a/m. closing day was An official holiday, so the closing date shall be 
on the first official working day following the date of the holiday or the ban, and whoever is entrusted with the tender shall bear the fees for publishing 
the advertisement and the legal fees

* ميكن االطالع عىل كافة )الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والرشوط التعاقدية(، من خالل الرجوع اىل التعليامت الخاصة مبقدمي العطاءات لعقود تجهيز السلع الخاصة وضمن مرفقات 
https://nrc.oil.gov.iq املناقصة أعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت

To access information on ) required documents and contractual conditions( by reviewing the )Special lnstructions for Bidders( of Bid’s documents A/M 
which posted on our website : https://nrc.oil.gov.iq

قاسم عبدالرحمن حسين
المدير العام / رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق

وزارة النفط

رشكة مصايف الشامل/ مصفى الصمود )ش.ع(

Republic of lraq

Ministry of oil

North Refineries Company
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احتوت  التي  املقدمة  إىل  باإلضافة  الدراسة  تتضمن 
فصلني،  واملنهجية،  واألهداف  البحث  فكرة  عىل 
يوضح  حيث  املفاهيمي  اإلطار  إىل  األول  تطرق 
املشاركة  البحث:  أساس  هي  التي  األربعة  املفاهيم 
للمرأة، الحياة العامة أو الشأن العام، العوامل التي 
النسوية  الحركات  أو  والنسوية  املشاركة،  تلك  تعزز 

يف العراق. 
 2250  ،1325 األممية  القرارات  يف  قراءة  ومحور 
ومحور  القراران  يوفرها  التي  األدوات  دراسة  بغية 
غري  املنظامت  وقيادة  تشكيل  يف  النساء  مشاركة 
النساء  بقضايا  معنية  نسائية  منظامت  الحكومية: 
واملنظامت  العام  الشأن  املرأة يف  املتعددة ومشاركة 

التي ترأسها نساء كنوع من املشاركة يف الشأن العام. 
النساء والفتيات  الدراسة إىل مشاركة  وايضا تطرقت 

يف الفضاء الرقمي. 
املرأة  تناول موضوعة مشاركة  الثاين فقد  الفصل  أما 
يف الشأن العام والحراك النسوي والحراك االحتجاجي 
كدراسة ميدانية. موضحا أن مشاركة املرأة يف الشأن 
رجاليا  العام  الفضاء  زال  وال  ضعيفة  زالت  ال  العام 
وسلط  بنسبة ضعيفة،  إال  النساء  باهتامم  يحظى  ال 
الضوء يف هذا املحور عىل التغريات الحاصلة ملشاركة 
بعد  وخصوصا  العام  الشأن  يف  والفتيات  النساء 
أحداث انتفاضة ترشين 2020 حيث شهدت مشاركة 
من  وكانت  العام  الشأن  يف  للنساء  األدوار  متعددة 

التميز مبكانة اذهلت كثري من النشطاء واملشتغلني يف 
املجتمع املدين، كام ونتلمس التأييد الذي حظيت به 
الفاعلة  املشاركة  تلك  واستفزت  كام  املرأة،  مشاركة 
التي  العوامل  إىل  اإلشارة  متت  منها.  بالضد  رشائح 
التي  واملساحات  والشابات  الفتيات  مشاركة  تعوق 

العام، وقدمت  الشأن  املشاركة يف  تعرب عن مصطلح 
املدين  للمجتمع  العمل  وبرامج  املقرتحات  أيضا 
والفتيات  الشابات  مع  امليدانية  املقابالت  إىل  اضافة 
وقدمت  العام.  الشأن  يف  املشاركة  تعزيز  حول 
امليدانية  واملقابالت  للحوارات  تحليال  الدراسة 
والفتيات،  النساء  ورشيحة  الناشطات  لرشيحة 
تجاه  املجتمعي  الفهم  يف  عديدة  اشكاليات  فهناك 
املرأة وقضايا املرأة املتعلقة باملشاركة بالشأن العام، 
املجتمعية  العمل  مساحات  إىل  ايضا  االشارة  ومتت 
التي ينبغي الرتكيز عليها مع التأكيد أن هذا الجانب 
يبقى مدار البحث والتفكري وهو ما أوىص به البحث 
مشاركة  حول  الدراسات  تلك  تطوير  عىل  للعمل 
املرأة يف الحراك يف ترشين 2019. وقدمت عددا من 
التوصيات منها تشجيع التعليم وخلق بيئة آمنة عرب 
التعليم وتشجيع املواهب األدبية والعلمية والعملية 
وتشجيع العمل الريادي للفتيات واملشاريع الصغرية 
والتواصل  الوعي  لنرش  الرقمية  املساحات  وتوفري 
والتدريب والتشبيك مع تشجيع الناشطات الرقميات 
صور  البيئة  هذه  تحتاجه  ما  وأهم  البيئة،  تلك  يف 
يشء  وأخطر  والفتيات،  للنساء  النجاحات  وقصص 

يصل هذه البيئة هو صور االنتهاكات. 

وأيضا تشجيع النساء عىل العمل التطوعي وباألخص 
يف مجال التعليم للطالبات. مهم جدا ايجاد الفضاءات 
الثقافية لبلورة ثقافة نسوية عراقية هادئة ومتناغمة 
الهوية  وتطوير  العراقية  املجتمعية  الرشائح  مع 
النسوية عرب برامج لبناء الوعي بالذات والقدرة عىل 
املدافعة  الحمالت  وتطوير  الهوية  تلك  عن  التعبري 
فقط  مقابل  االيجايب  والضغط  املرأة  مشاركة  عن 
األجندة  وتطوير  املظامل،  ونرش  التشيك  عىل  العمل 
نظريات  ووضع  عراقية  نسوية  لحركة  السياسية 
جدا  مهم  الغايات.  لبلوغ  الطريق  وخرائط  العمل 
عملية التعاطي مع حركة االحتجاج والحراك السلمي 
املجتمعي  بالسلم  واملتعلقة  الوطنية  والقضايا 

املجتمعية. واملكونات 
بالعمل  الدراسة  أوصت  البحثي  العمل  خالل  ومن 
والحركة  املرأة  بقضايا  متخصصة  مكتبة  اعداد  عىل 
االنرتنت  عىل  محتواها  نرش  يتم  العراق  يف  النسوية 
مدن  كل  يف  حقيقية  مكتبات  تخصيص  إىل  اضافة 
أو  النسوية  املنظامت  ضمن  تكون  كأن  العراق 
أو  الربحية  غري  املؤسسات  بعض  مع  باملشاركة 
الفتيات  وتستقطب  الصلة  ذات  الدولة  مؤسسات 

والنساء باألنشطة والتدريب والندوات الثقافية. 

مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام - دراسة استطالعية
عرض: شميران مروكل 

“مشاركة النساء والفتيات يف الشأن العام دراسة استطالعية” لرابطة املرأة العراقية 
شارك يف انجازها مجموعة من الباحثني وبدعم من منظمة املرأة للمرأة السويدية 

صدرت مؤخرا عن دار الرواد املزدهرة يف 154 صفحة من القطع املتوسط والدراسة 
جزء من مرشوع )متكينها تعايش وسالم(. 
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وجهات في النظر

تدخل الحزبية في الرياضة جنت عليها
االصطفافات  بدأت مالمح   2003 التغيري يف  بداية  مع 
الحزبية وبدأت طموحات البعض ورغباتهم يف اختيار 
األحزاب  دون  له  والؤه  وإعالن  ذاك  او  الحزب  هذا 
القطاع  يف  تغلب  الطائفية  نغمة  وبدأت  األخرى، 

الريايض وتسيطر عليه واصبح توزيع الوظائف املهمة 
واملواقع، ليس عىل أساس الكفاءة، بل أساس الطائفة 
الوطنية  الهوية  تحولت  وهكذا  غريها،  دون  والقومية 
التي يفرتض ان تجمع العراقيني وتشد من وحدتهم اىل 

هوية ثانوية. 

الريايض،  القطاع  يف  تتدخل  األحزاب  بدأت  وفعال 
حيث وجدنا البعض من غري املختصني بالشأن الريايض 
دون  رياضية  اتحادات  او  الرياضة  مفاصل  يقودون 
الغياب  هذا  وبسبب  الريايض،  بالشأن  وعلم  معرفة 

وجدنا ان األلعاب قد تراجعت بشكل خطري.

الخالفات ما بين وزارة الشباب واالولمبية
تواصلت  الساعة  وحتى   2003 عام  التغيري  منذ 
الشباب  وزارة  الرياضيتني  املؤسستني  بني  ما  الخالفات 
استمرار  هو  الخالف  وكان  الوطنية،  األوملبية  واللجنة 
كانت مخفية بسبب  انها  اال  التغيري  قبل  ما  للخالفات 
بطش النظام وسطوة الدكتاتورية عىل مفاصل الحياة.

ما  الرياضية،  االتحادات  بني  ما  الخالفات  واشتدت 
استمر  وقد  تلك،  او  الكتلة  لهذه  ومعارض  مؤيد  بني 
األندية  لو كان مرشحو  التغيري، ولكن  الحال منذ  هذا 
واالكادمييني  املختصني  من  واالتحادات  الرياضية 
واالثنية  الطائفية  وهيمنت  ذلك،  كل  حصل  ملا 
أعمدة  بال  الرياضة  فاصبحت  والقومية  والعشائرية 
وال أسس رياضية. نعم، من املمكن لألحزاب ان ترشح 

قادرين  الرياضية النهم  املواقع  اىل  وكفاءات  مختصني 
عىل ادارتها وقيادتها واالرتقاء بها. 

الفساد والتالعب في المؤسسات الرياضية
بغري  دفع  الحزبية  والوالءات  الطائفية  اعتامد  ان 
أصبحت  وبالتايل  الحساسة  املواقع  لقيادة  الكفاءات 
ولجنة  واتحادات  رياضية  )اندية  الرياضية  املؤسسات 
االنتهازيني  من  والطارئني  املختصني  لغري  نهبا  اوملبية( 
األندية  بأموال  التالعب  وصار  الفرص،  وقنايص 
برميل  سعر  كان  عندما  سيام  ال  ورسقتها،  الرياضية 
االتحادات  الحال يف  اكرث من 100 دوالر، وكذا  النفط 
الرياضية املركزية التي كانت اليفرات واملشاركات دون 

حساب وتوجيه. 
فكانت  الرياضية  واملنشآت  املالعب  بناء  أيام  اما 
العموالت من املقاولني بال حساب او خوف، إضافة اىل 
يف  دورا  العراقي  للقضاء  وكان  العامة،  املصلحة  ضياع 
الرياضية  واألندية  االتحادات  أعضاء  تجاوزات  كشف 
املقدمة،  والقوائم  املرصوفة  باملبالغ  التالعب  يف 
واللجنة  الرياضية  االتحادات  كل  ان  باختصار  ونقول 

هيئتها  مقسومة  الرياضية  األندية  وجميع  األوملبية 
الفساد  اآلخر  الطرف  يحمل  وكل  نفسها  عىل  اإلدارية 
والتالعب باالموال، ولنا يف انتخابات املكتب التنفيذي 
أسابيع  قبل  جرت  والتي  الوطنية  األوملبية  للجنة 
االخالق  لجنة  اىل  شكوى  أعضائها  من  قسم  وقدم 
الن  الفائزين  بعض  ضد  الدولية  األوملبية  اللجنة  يف 
بعضهم،  عىل  اعرتاضات  وهناك  جنائية  قيود  لديهم 
االنتخابات  بإلغاء  الدولية  األوملبية  اللجنة  قرار  فكان 
عمل  الدارة  مؤقتة  لجنة  تشكيل  وتم  وعدم رشعيتها، 
األوملبية العراقية لحني إعادة االنتخابات. وكان الكثري 
قيود  لديهم  االتحادات  رؤوساء  من  املرشحني  من 
جنائية ومواعيد محاكامت بسبب الفساد، االمر الذي 
الرياضة  وتخليص  الحالة  لهذه  حلول  وضع  يتطلب 
أعضاء  من  بالذكر  ونخص  والفاسدين،  املتالعبني  من 
وزعامئها  الرياضة  قادة  النهم  املركزية  االتحادات 
ومسؤويل األندية الذين ميثلون قلب الرياضة العراقية. 
عجالة  عىل  ذكرتها  ومالحظات  أفكار  مجموعة  هذه 
الرياضيني  االكادمييني  من  البعض  يساهم  ان  أمتنى 

الشباعها من اجل املصلحة العامة. ولنا عودة. 

الرياضة العراقية في خطر
صراع المصالح والحزبية الضيقة دّمر الرياضة وضّيعها

منعم جابر

كنا قد تحدثنا يف الحلقة األوىل عن مشاكل الواقع الريايض حيث متيز هذا الواقع 
بصفات ثالثة قاتلة، فقد ظلت الرياضة بال فلسفة واضحة وال سياسة إضافة اىل 

الجهة التي تقودها، هل هي وزارة الشباب ام اللجنة األوملبية وكان االمر املهم هو 
غياب القوانني التي تحكم املؤسسات الرياضية وبهذا برزت الرصاعات والخالفات 

كل يغني عىل لياله مام جعل الرياضة مفرتسة من الجميع كل يسعى لتحقيق 
مصالحه عىل حساب األطراف األخرى. 

وهنا أضيفت مشاكل جديدة حيث غزتها الحزبية الضيقة والطائفية املقيتة 
واصابت الرياضة بأمراض جديدة كان للمحتل دور كبري يف زراعتها وتنميتها.

)2(

 ،1914 آب  أوائل  أوروبا  يف  الحرب  اندلعت  عندما 
أعلنت الدولة العثامنية الحياد تجاه الدول املتحاربة، 
عىل  املحافظة  بحجة  العام  النفري  حالة  وأعلنت 
كل  يف  التجارية  الحياة  رضبت  النفري  حالة  حيادها. 
الحياة  فروع  كل  وترضرت  العثامنية  الدولة  أرجاء 
دخول  قرار  يف  مرتددة  الحكومة  كانت  اإلقتصادية. 
الحرب، إنقسم رجال الدولة إىل فريقني، أحدهام يدعو 
إىل جانب  الحرب  إىل دخول  يدعو  الحياد، واآلخر  إىل 
وتم  أملانيا.  مع  التحالف  لدعاة  الحسم  وكان  أملانيا. 
إعالن فتوى الجهاد من شيخ اإلسالم “خريي أفندي” يف 
07 /11 /1914، وأيدها السلطان خليفة املسلمني من 
أجل الدفاع عن الدولة العثامنية. وبدأت حركة الجهاد 

يف العراق يف 09 /11 /1914.   
 16 وبتاريخ  الخليج،  منطقة  عىل  بريطانيا  هيمنت 
البواخر  من  قافلة  الهند  من  تحركت   ،1914/  10/
تقل حملة بريطانية بقيادة الجرنال “ديالمني” متجهة 
لحامية  بالذهاب  األوامر  كانت  العريب.  الخليج  نحو 
إلحتالل  وإستعداداً  عبادان،  يف  وأنابيبه  النفط  مصايف 
بداية  األوىل  العاملية  الحرب  نشوب  شكل  البرصة. 
عهد جديد يف تاريخ العامل، ألنها غريت خارطة أوروبا 
تغيرياً كبرياً. أما أهم حدث يف الرشق األوسط هو قيام 
الثورة العربية يف الحجاز التي تُعد رضبة قوية للدولة 

وحلفائها.  العثامنية 
بدأت مرحلة التنفيذ الفعيل للسيطرة عىل العراق بعد 
إعالن الحرب بأيام. بدأ الهجوم عىل الفاو بتاريخ 06 
/11 /1914، وتم إحتاللها بدون صعوبة. ويف 14 نوفمرب 
وصلت سبع عرشة باخرة محملة بالجنود الربيطانيني، 
بني  معارك  حدثت  كاملة.  عسكرية  فرقة  فتكونت 
القوات الربيطانية والعشائر العراقية تساندها القوات 
الشاطىء  عىل  الزين”،  “كوت  معركة  أشهرها  الرتكية، 

األمين من شط العرب مقابل املحمرة تقريباً، أستشهد 
فيها الكثريمن أبناء القبائل العراقية.  

 1914/  11/  21 ففي  البرصة،  إىل  التوجه  الهدف  كان 
البرصة. وبعد ذلك  العثامنية وإخالء  القوات  تم جالء 
الجنوب  أرجاء  بعض  إىل  الربيطانية  القوات  تغلغلت 
شديدة،  ملقاومة  اإلحتالل  قوات  تعرضت  العراقي. 
يف  العثامنية  القوات  يد  عىل  كبرية  بخسائر  منيت 
الشعيبة يف نيسان 1915، بلغت خسائر قوات  معركة 
وخسائر  وجريح.  قتيل  بني   ،)1200( زهاء  اإلحتالل 
األتراك ضعف هذا العدد، وقدرت خسائر املجاهدين 
أسري،  أكرث من )700(  بثالثة آالف، وكان عدد األرسى 

سيقوا إىل البرصة. 
وإنقسمت  شامالً  الربيطانية  القوات  توغل  استمر 
القطعات  واستمرت  القرنة.  عند  نصفني  إىل  الفيالق 
مجرى  مع  صعوداً  وبالتوغل  بإنتصاراتها،  الربيطانية 
بعض  سقطت  الشديدة  املقاومة  ورغم  النهرين. 
وغريها.  والعامرة  والساموة،  كالنارصية،  املهمة  املدن 
تخوم  عىل  صعباً  هجوماً  الربيطانية  القوات  واجهت 
لبغداد  األخري  الدفاعي  الخط  بوصفها  الكوت  مدينة 
عسكريا. منيت قوات االحتالل بخسائر وحورصت ملدة 
واإلمداد  التموين  وقلة  اإلعياء  أنهكها  أشهر،  أربعة 
الظروف  قساوة  عىل  عالوة  والتنظيم،  اإلدارة  وسوء 
الربيطانية بيد  القوات  املناخية. مام أدى إىل استسالم 

القوات العثامنية يف نيسان 1916، وإنهيار الحملة. 
إىل  أدى  القتال،  جبهات  يف  الحرب  أعباء  ثقل  أن  إال 
تقهقر القوات العثامنية، مام شجع القوات الربيطانية 
 03/  10 يف  بغداد  ملشارف  بصعوبة  الدخول  عىل 
التي إمتدت بني سقوط بغداد  الفرتة  /1917. شهدت 
حربية  معارك   ،1918/  10/  31 يف  الهدنة  وإعالن 
تطور  والربيطانية.  العثامنية  القوات  بني  عديدة 

الشام  يف  العثامنية  والهزائم  العراق  يف  األحداث 
دفع  أوروبا،  يف  القتال  وجبهات  واليمن،  والحجاز 
الحلفاء والدولة العثامنية إىل عقد هدنة “موردوس”، 
مواقع  من  العثامنية  الجيوش  إنسحاب  تضمنت  التي 
أي  العثامنية  للدولة  تعد  العراق، وبذلك مل  القتال يف 

سلطة عىل العراق.
بزرع  الخداع  أساليب  كل  اإلحتالل  سلطة  مارست 
وإحتواء  العشائري  النهج  وترسيخ  الطائفية،  الفتنة 
الخطباء،  الوعاظ،  الدين،  “رجال  من  إليهم  املوجهني 
باإلغراء  األُدباء”. نجحوا يف إجتذاب بعضهم  الشعراء، 
بالوعود  اإلحتالل  سلطة  أغدقت  بالتهديد.  وبعضهم 
بعد  الفرنيس  الربيطاين  الترصيح  آخرها  الوهمية، 
إنتهاء الحرب بتاريخ 07 /11 /1918. بأن الغاية التي 
أعباء  التي رزحت تحت  الشعوب  إليها تحرير  يرمون 
إستعباد الدولة العثامنية، وتأسيس حكومات وإدارات 
حالة  من  زاد  بالوعود  اإليفاء  عدم  ولكن  وطنية. 
التذمر، وأثار الناس عليهم. وملا ثبتت وتوطدت أقدام 
عاملوا  للعراقيني،  ظهورهم  أداروا  اإلحتالل  سلطة 
وفظاظة،  وشدة  قسوة  بكل  وزعامءهم  أحرارهم 
الرضائب  وفرض  املواطنني  بحقوق  باإلستهانة  وأمعنوا 

عليهم. الثقيلة 
كانت أخطاء بريطانيا فظيعة يف حربها يف العراق. أكد 
د. عيل الوردي، حسب رؤية الناقد العسكري الربيطاين 
يجمعون  يكادون  املعارصين  املؤرخني  إن   “ “باركر”: 

الغالب  يف  اديرت  قد  األوىل  العاملية  الحرب  أن  عىل 
العراق كانت أشد  إدارة حرب  بطريقة تخبطية ولكن 
الجبهات  يف  أخطائها  من  تستفيد  كانت  فقد  تخبطاً، 
تتنقل من غلطة  العراق فكانت  أما يف جبهة  األخرى، 
إىل أخرى”. خرست بريطانيا يف حرب العراق نحو مائة 
الحرب  إنتهت  وعندما  وجريح،  قتيل  بني  رجل  ألف 
وقف “ أندرو بونار لو” )Andrew Bonar Law( يف 
نكن  مل  أننا  لو  “أمتنى  قائالً:  الربيطاين  العموم  مجلس 

قد ذهبنا إىل العراق أصالً”. 
أخذ  املهانة،  تحمل  عىل  اإلستمرار  الشعب  يطق  مل 
الوعي القومي يف تلك الفرتة يأخذ طريقه إىل املثقفني 
العثامين،  الجيش  يف  كانوا  الذين  العرب  والضباط 
إىل  أدت  األمور  كل هذه  الرسية.  الجمعيات  فتكونت 
إنتفاضة شعبية يف العراق بلغت أوجها بثورة العرشين. 
التي أبدى فيها العراقيون من البسالة ما جعل اإلحتالل 
غريت  وفعالً  حساب.  ألف  لهم  يحسب  الربيطاين 
بريطانيا من سياستها الرامية إىل ضم العراق إىل إدارتها 
إقامة حكومة  منها  التنازالت،  بعض  وتقديم  الهند،  يف 
األجواء  تهيئة  عىل  العمل  األساسية  غايتها  مؤقتة، 

لتشكيل مجلس نيايب منتخب لسن الدستور.
األحداث التي وقعت يف العراق خالل الحرب العاملية 
األوىل أعطتنا دروساً قيمة، كشفت عن خفايا مجتمعنا 
الالحقة.  املراحل  فهم  يف  تساعدنا  قد  التي  العراقي، 
أهم صفة بارزة سيادة القيم البدوية بشقيها اإليجايب 

والغزو  العصبية  لقيم  إستفحال  هناك  والسلبي، 
قيم  اآلخر  الجانب  ومن  والثأر،  واألتاوة  والنهب 
طيلة  العراقي  املجتمع  عاش  لقد  والنخوة.   الضيافة 
الحضارية،  الناحية  العثامين يف فرتة مظلمة من  العهد 
ألن ما كان يهم الحكومة املركزية هو جباية الرضائب، 
فشاعت  يشاؤون،  ما  بأنفسهم  يفعلون  الناس  وتركت 
الطرق  وقطع  والنهب  والغزو  القبلية  املعارك  بينهم 
والثأر، فاضطروا إىل التمسك بالعصبية والقيم البدوية 

ليك يحافظوا عىل أرواحهم وأموالهم.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

املراجع:
العراق  تاريخ  الوردي: ملحات إجتامعية من  - د. عيل 
الحديث، ج4، ج5، ج6، دار كوفان للنرش، لندن 1992.

- د. عبد الوهاب الكيايل: موسوعة السياسة، املؤسسة 
العربية للدراسات والنرش، ج4. 

الوثائق  يف  العربية  الجزيرة  صفوة:  فتحي  نجدة   -
الربيطانية، املجلد الثاين، دار الساقي، لندن 1996.

النهضة  دار  السيايس،  القاموس  الله:  عطية  أحمد   -
العربية، ط4، القاهرة 1980. 

- املوسوعة العربية العاملية، العدد 16، ط 2، مؤسسة 
أعامل املوسوعة، الرياض 1999.

- موسوعة ويكيبيديا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكادميي عراقي مقيم يف بريطانيا

قرن على تأسيس الدولة العراقية

أحداث مهدت لتأسيس الدولة العراقية في 1921
»االحتالل البريطاني 1914«

د. عبد الحسين صالح الطائي

خططت بريطانيا للسيطرة عىل العراق، منذ القرن السابع عرش، ملا تزخر به أرضه 
من خريات، فضالً عن أن منطقة الخليج كانت متثل مركزاً إسرتاتيجياً وإقتصادياً 

وسياسياً كبرياً. وليس من الصدف أن أسست رشكة الهند الرشقية يف 1643م أول 
معمل لها يف البرصة، ويف 1763 أصبحت البرصة سوقاً تجارياً نشطاً لربيطانيا. 

وبعد ذلك خطت بريطانيا خطوة جديدة ضمن مخططها، فعينت مندوباً دامئاً لها 
يف البرصة يف 1798، الذي ساهم بإعطاء دراسات تفصيلية عن املنطقة. حصلت 
بريطانيا عىل تقارير مهمة، من ضابط اإلستخبارات الشهري لورنس، الذي أُرسل 

للعراق قبل 1911، وتقارير غريترود بيل )Gertrude Bell(، التي لعبت دوراً هاماً 
يف تدعيم اإلحتالل الربيطاين. كان الدافع األكرب إلحتالل العراق هو إكتشاف النفط 

يف منطقة عبادان، باإلضافة إىل املوقع الجغرايف واملصالح اإلقتصادية، التي تتمثل 
بوفرة املواد األولية الرخيصة.
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فرحان قاسم

االستبداد والعنف واالرهاب قديم 
يف املجتمعات البرشية واخذ مديات 

اكرب يف ظل التشكيالت االقتصادية 
االجتامعية االستغاللية، ولكننا حينام 

نتحدث عن الفاشية نتحدث عن 
مفهوم تاريخي ارتبط ظهوره مبرحلة 

االمربيالية. وهي مامرسة وسلوك 
قبل ان تكون أيديولوجيا ونظرية، 

والفاشيات تجاوزت جغرافية املكان 
وهي يف جميع انحاء العامل مسميات 

لجوهر واحد. 

من  فمنهم  الفاشية  ظاهرة  حول  الباحثون  اختلفت 
اعتربها أداة ضاربة موغلة يف الوحشية لتحقيق هيمنة 
حركة  عّدها  من  وهناك  االمربيالية،  ظل  يف  املال  راس 
رجعية مضادة للفكر االشرتايك تستخدم الوسائل األشد 
قمعية يف التعامل مع الحركات االشرتاكية. اعترب غراميش 
الفاشية ظاهرة انجبتها ظروف مل تستطع فيها الطبقتان 
الربجوازية والعاملة ايجاد حل حاسم الزمة املجتمع يف 

لحظة ما بعد الحرب العاملية األوىل. 
للحركة  عنيفة  كمعارضة  الفاشية  نشأت  اوروبا  يف 
العاملية والنقابات وألحزاب اليسار، وتلقت الدعم من 
الكثري  االرايض، وتعاطف معها  الصناعيني، ومالك  كبار 
أوروبا  أنحاء  جميع  يف  املحافظة  السياسية  القوى  من 
االقتصادية  القوى  ومن  االمريكية  املتحدة  والواليات 
املهيمنة. وتم تصديرها للبلدان الطرفية من قبل حيتان 
الراساملية ملواجهة الحركات الثورية الجذرية. ان هدف 
اختالف  رغم  واحد  هو  والحديثة  القدمية  الفاشيات 
األزمنة واالمكنة:  قطع الطريق عىل ثورة شعبية وقمع  

الفكر االشرتايك أحزابا ونقابات وحركات. 
تستخدم الفاشية وسيلتني الخضاع املجتمعات لها وهام 
أنواعها  واشد  باقىس  واإلرهاب  والعنف  القمع  وسيلة 
واغتياالت،  وخطف  وتعذيب  اعتقال  عمليات  من 
ولتحقيق  الذايت.  واالنضباط  والخضوع  االقناع  ووسيلة 
األيديولوجي  الخطاب  أساليب  اكرث  اىل  استندت  ذلك 

والشعبوي انحطاطا ورجعية وجعلت منه ركيزة أساسية 
يف جهازها اآليديولوجي واإلعالمي النها تعترب الجامهري 
من  وجهتها  وفق  وتقولبها  تصوغها  طيعة”  “عجينة 
خالل توظيف الدولة بكل ما متلك من أدوات عسكرية 
اىل  والجامعات  املدارس  وحولت  ومالية،  وإعالمية 
الشخصية  بعبادة  مهووس  سطحي  جيل  لصناعة  بؤر 
والتعصب القومي واالثني والطائفي واملذهبي وتقديس 
الرببرية واإلرادة العمياء والشوفينية العنرصية املتطرفة. 
 ويف املامرسة السياسية تعتمد انكار الرصاعات الداخلية 
والدفاع  القائد،  كاريزما  حول  الداخل  عنارص  وتوحيد 
عن العرق او الطائفة او املذهب لتزييف الوعي ونفي 
وتوحيدها  الداخل  يف  الطبقية  والتاميزات  الرصاعات 
تصنعه  وهمي  او  موجود  خارجي  عدو  من  بالضد 

بوسائلها املختلفة.  
االيدولوجيات  طبيعة  تعكس  الفاشية  تحالفات  ان 
وهي  للفاشية.  النهائية  باالهداف  ارتباطا  تتبناها  التي 
فيها.  نشات  التي  والبيئات  البلدان  باختالف  تختلف 
تحالفت الفاشية يف بلدان املركز الرأساملية مع السلطة 
الربجوازية عىل أساس برنامج مشرتك ملكافحة الشيوعية 
معها  وسحبت  آنذاك،  االقتصادية  االزمة  من  والخروج 
يف هذا التحالف جامهري غفرية من الربجوازية الصغرية 
العاطلني  الحرب  من  العائدين  والجنود  املهمشني  ومن 
واليائسني، وقطاعا من العامل ونقاباتهم التي تقاطعت 

دخل  إيطاليا  يف  االشرتاكية،  الحركة  سياسات  مع 
موسوليني فيها بتحالف مكشوف مع الحكومة حيث كان 
جنود الحكومة يرافقون العصابات الفاشية يف الشوارع 
للهجوم عىل مقرات الشيوعيني وجري تسليح هؤالء من 
ترسانات الجيش والرشطة، واستخدمت الفاشية خليطا 
متناقضا من ايديولوجيات متناقضة “فشعارات التعاون 
جذب  اىل  تهدف  الراساملية  عىل  والهجوم  الطبقي 
الربجوازيني الصغار والشعارات االشرتاكية تهدف جذب 
الرضاء  املاركسية  وتهاجم  الفقراء،  والفالحني  العامل 
ونبذ  العقل،  تحقري  عىل   الفاشية  وتعتمد  الربجوازية، 

التقدم التاريخي للمجتمع، وخلق االساطري”. 
وبدال من قوات التدخل االمريكية املبارشة لجات اإلدارة 
كثورة  الفاشية  العسكرية  االنقالبات  اىل  االمريكية 
مضادة لثورات شعبية تهدد مصالحها، فدعمت اليمني 
 ،1953 عام  ايران  يف  مصدق  ثورة  واجهضت  اليوناين 
 .1963 عام  العراق  يف  الفايش  شباط  انقالب  ودعمت 
و   ،1964 عام  الربازيل  يف  االصالحي  بالحكم  واطاحت 
بحكم سوكارنو يف اندونيسيا عام 1965، وكلفت الجرنال 
بينوشيت الفايش لإلطاحة بحكومة سلفادور اليندي يف 

تشييل عام 1973. 
االمريكية  املتحدة  للواليات  املامرسة  سياسة  ومتيزت 
التكتيكات  من  بخلطة  الطرفية  بالبلدان  الخاصة 
أحيانا،  ومتناقضة  متنافرة  تبدو  التي  والسرتاتيجيات 

فمن سياسة الردع واالحتواء اىل سياسة الهجوم الوقايئ، 
ومن دعم الحكومات الدكتاتورية الفاشية اىل نرش منط 
الحياة االمريكية وتصدير الدميقراطية والليربالية الجديدة 
البلدان  عىل  هيمنتها  ولتحقيق  األمرييك.  املقاس  عىل 
فاشية  األساليب  اشد  استخدام  عن  تتواىن  ال  الطرفية 
بضمنها االحتالل العسكري املبارش مثلام جرى يف العراق 
أنظمة  العسكرية السقاط  القوة  وأفغانستان واستخدام 

حكم متقاطعة مع التوجه األمرييك مثلام جرى يف بنام. 
حقق مرشوع “الدولة الوطنية” الذي انتجته معاهدة 
سايكس بيكو بعد الحرب العاملية األوىل “نجاحا كبريا” 
العربية  واملنطقة  األوسط  الرشق  تبعية  تعميق  يف 
من  مجموعة  عرب  الرأساميل  املركز  مصالح  اىل  برمتها 
األساليب  ابشع  مارست  التي  التابعة  الحكم  أنظمة 
اىل  تسعى  التي  الشعبية  الحركات  قمع  يف  الفاشية 
يكون  ان  غريبا  فليس  والسيايس.  االقتصادي  التحرر 
الدولية  القوى  مع  وبالتنسيق  األنظمة  تلك  فعل  رد 
القمع  العريب  الربيع  انتفاضات  تجاه  واإلقليمية 
والتشويه وااللتفاف لحرف تلك االنتفاضة عن أهدافها. 
بن  لنظام  بديال  تونس  املسلمني يف  االخوان  فاستخدام 
عيل، واالخوان ثم الجيش بديال لحسني مبارك يف مرص، 
واليمن،  سوريا  يف  الطاحنة  االهلية  الحرب  واشعال 
الباسلة هو جزء  انتفاضتها  بعد  السودان  وما جرى يف 
تلك  كل  من  األسايس  الهدف  وكان  اللوحة.  هذه  من 

وإصالح  تغيري  عن  البلدان  هذه  ابعاد  هو  األساليب 
جذري يف طبيعة ومحتوى الدولة يف املنطقة. 

بالرغم من اشرتاك انتفاضة ترشين يف العراق وانتفاضة 
انتفاضات  انطالقة  التي سببت  العامة  باالهداف  لبنان 
اىل  للوصول  الدولة  محتوى  تغيري  وهي  العريب  الربيع 
استقالل سيايس واقتصادي حقيقيني، اال انهام تختلفان 
كثريا من حيث طبيعة نظام الحكم وشكل الدولة والقوى 
املحركة للعمليات االجتامعية ولوحة التحالفات الناشئة 
عنها. فلبنان كدولة شكلها الفرنسيون عىل أساس طائفي 
واعتمدت اليات “الدميقراطية” يف الحكم من انتخابات 
النظام  تكريس  وتم  الخ  السلطات”  و”فصل  وبرملان 
الطائفي بعد اتفاق الطائف، والعراق شكلها االمريكان 
بعد االحتالل عام 2003 عىل أساس طائفي أيضا وضمن 

االليات الدميقراطية نفسها. 
يف  الحكم  نظام  عىل  كبريا  خطرا  االنتفاضتان  شكلت 
واإلداري  املايل  الفساد  ضد  جهة  من  النهام  البلدين 
اىل  يستند  اقتصادي  استقالل  تحقيق  اىل  وتسعيان 
الطاقات الوطنية وتنمية مستدامة تخدم غالبية سكان 
البلدين، وبسبب ذلك التوجه واجهتا عدوين لدودين: 
الربجوازية املحلية البريوقراطية والكومربادورية، ودوائر 
االنتفاضتني  فان  أخرى  ومن جهة   . العاملية  الراساملية 
الطائفية  عىل  املستند  الحكم  نظام  ضد  وبقوة  تقفان 
ورشائح  قوى  واجهتا  ذلك  وبسبب  واملناطقية  واالثنية 
داخلية وإقليمية تعتاش عىل التمرتس الطائفي واالثني. 
جعلهام  ولبنان  العراق  النتفاضتي  املعقد  املشهد  ان 
تواجهان قوى دولية وإقليمية وداخلية متتلك قوة الدولة 
واملال والسالح والتأييد والدعم واالعالم، ومقابل ذلك ال 
عن  للتعبري  السلمية  الوسائل  سوى  االنتفاضتان  متتلك 
القمع  مبواجهة  كانتا  األوىل  اللحظات  ومنذ  اهدافهام. 
العراق  يف  ترشين  انتفاضة  اما  وااللتفاف،  والتشويه 
فقد واجهت اشد األساليب وحشية كالخطف واالغتيال 

والتهديد وقدمت االف الجرحى ومئات الشهداء. 
األوسط  الرشق  يف  الشباب  دفعت  التي  العوامل  ان 
التي  البائسة  االوضاع  لالنتفاض عىل  العربية  واملنطقة 
وتتفاقم  قامئة  زالت  ما  البلدان  هذه  شعوب  تعيشها 
هناك  وانطفاء ضوء  هنا  وان خفوت شمعة  باستمرار، 
لن مينع أبدا شمس الثورات القادمة من اخرتاق العتمة 

التي تلف مجتمعاتنا.  
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يف الدكتاتورية - موريس دوفرجيه
االشرتاكية لعرص شكاك - رالف ميليباند

دور الفاشية في قطع المنعطفات الثورية

مل  أنها  والواقع  البدائل،  أبرز  هي  الجديدة  الليربالية  وكانت 
تكن جديدة يف يشء إذ بقي منطلقها األسايس هو سوق حرة 
دون ضوابط أو قيود. ولذلك اختار لها االقتصاديون التقدميون 
وصف الرأساملية املتوحشة بسبب ما ألحقته من أذى بالطبقة 

العاملة والطبقة الوسطى عىل حد سواء يف كل مكان تقريبا.
كل  أزمة  عىل  ردا  الوجود  إىل  املتوحشة  الرأساملية  وخرجت 
النظم االقتصادية التي كانت قامئة عشية االنهيار. فالرأساملية 
القحة عجزت عن الوفاء بوعودها رغم كل التقدم الذي أنجزته 
وخيبت  الوفرة.  وتحقيق  اإلنتاج  وتقدم  العلم  ميادين  يف 
يف  بالدميوقراطية  أطاحت  حني  التطبيق  يف  اآلمال  اإلشرتاكية 
االشرتاكية  أما  االجتامعية.  العدالة  ميدان  يف  إنجازاتها  مقابل 
عىل  اإلشرتاكية  تصالح  سوف  أنها  بدا  التي  الدميوقراطية 
رصيحة،  رأساملية  إىل  ببطء  تنحدر  أخذت  فقد  الدميوقراطية 

وأصبحت األزمة ثالثية.
وكان انهيار النظام االشرتايك قد ساعد عىل التعجيل بسقوط كل 
العاملي  الصعيد  عيل  تبلورت  قد  كانت  التي  الثالثية  املنظومة 
االتحاد  انتصار  توجها  والتي  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 
السوفيتي عىل أملانيا النازية آنذاك، وبرز إىل الوجود دور هذه 
املنظومة الثالثية املكونة من االتحاد السوفييتي ومعه البلدان 
كام  الثالث  العامل  بلدان  يف  الوطني  التحرر  وحركة  اإلشرتاكية، 

سميت آنذاك. وقد تكللت بالنجاح الذي أنجزته ضد االستعامر 
الضلع  ثم  الجديد،  االستعامر  ضد  تكافح  وأخذت  القديم،  
غرب  يف  االجتامعية  الدميوقراطية  أحزاب  يف  املتمثل  الثالث 
أوروبا، وتعلقت آمال الشعوب بهذه املنظومة التي رسعان ما 

انهارت بدورها.
انعقدت  قد  العامل  يف  الدميوقراطية  القوى  آمال  كانت  كذلك 
يف شامل  االجتامعية  الدميوقراطية  ألحزاب  الكبري  اإلنجاز  عىل 
أوروبا بشكل خاص، وتفاءل بها االشرتاكيون يف كل مكان ألنها 
وهي  اإلشرتاكية.  ظل  يف  الدميوقراطية  إلشكالية  حال  تقدم 

اإلشكالية التي ال تزال تشغل املفكرين اإلشرتاكيني.
الدميوقراطية تشكل نقطة  وظلت تجربة “السويد” االجتامعية 
جذب ملهمة للقوى التقدمية واالشرتاكية يف العامل كله لزمن طويل 
االشرتاكيني  واجهت  قد  كانت  ملعضلة  عبقريا  حال  قدمت  ألنها 
باعتبارها مرضا مالزما  نقاد االشرتاكية  يف كل مكان واستخدمها 

لالشرتاكية ال شفاء منه، أال وهي تغييب الدميوقراطية.
التقدمية  للقوى  نقطة جذب  السويد- وحدها-  تجربة  وظلت 
ثم  تراجعها  كان  ولذا  طويل,  لزمن  كله  العامل  يف  واإلشرتاكية 
سجل  يف  املعايري  بكل  فاجعا  مأساويا  حادثا  بدورها  انهيارها 
ملراجعة  العامل  أنحاء  كل  يف  االشرتاكيني  دعا  االشرتايك  العمل 

مسلامتهم املستقرة بحثا عن أفق جديد.

التجربة  عن  متعمقا  بحثا  ريفيو”  “النيوليفت  مجلة  قدمت 
كتبه جوران ثرييورن بعنوان “غسق الدميوقراطية االجتامعية يف 
الفكر واملامرسة  التي يواجهها كل من  السويد” ملخصا لألزمة 

للدميوقراطية االجتامعية عىل الصعيد العاملي.
للدميوقراطيني  االنتخابية  الهزمية  أمام  الباحث  توقف 
أن  فبعد  االنتخابات.  يف  نجاحهم  رغم  السويد  يف  االجتامعيني 
كانوا يحصلون عىل 45 يف املائة من األصوات تراجعت أصواتهم 

إىل 28.3 يف املائة.
الدميوقراطية االجتامعية يف  السويد قد أصبحت سيدة  وكانت 
إىل  وصوال  االصالحات  إجراء  يف  الفتا  نجاحا  نجحت  اذ  العامل، 
ينافس عىل  مفتوح  واقتصاد  بطالة،  أي  دون  الكامل  التشغيل 
إليه  العاملي، مع دولة رفاة ومجتمع مساواة تطلعت  الصعيد 

شعوب العامل، لكنه رسعان ما تعرض بدوره لألزمات.
تراثا  البرشية  راكمت  فقد  الجميع،  رضبت  األزمة  أن  ورغم 
توزيع  أفضل  وعن  العدالة،  عن  البحث  ميدان  يف  عظيام 
وتحالف  واملحافظني  الرجعية  قوة  تعاظمت  بينام  للرثوات، 
كبار الرأسامليني حفاظا عيل مصالحهم املهددة، واشتد الرصاع 

عىل الجبهات كافة.
فيه،  رجعة  وال  نهائيا  انتصارهم  اعتربوا  قد  االشرتاكيون  وكان 
يتأسس  جديد  نظام  أجل  من  الرصاع  يف  مجددا  انخرطوا  ثم 
أساليب  برزت  أفكاره، كام  تجددت  الذي  العظيم  تراثهم  عىل 
إىل  الوصول  وأصبح  التجديد.  هذا  سياق  يف  جديدة  وآليات 
أحد  املدهشة  ومبادراتها  الطازجة  برؤاها  الشابة  القوى 
االشرتاكية  حول  النظري  الفكر  وأخذ  بل  الرئيسية،  االهداف 
الفكر  ميدان  من  كل  الشابة يف  القوة  إبداع هذه  يراهن عىل 

النظري واملامرسة العملية.
ويلفت النظر أن هناك اآلن تنوعا شديد الرثاء يف ميدان الفكر 
النظري حول االشرتاكية بعد حالة الالمباالة التي أصابت غالبية 
السياسيني والنشطاء حني تعاملوا مع األفكار النظرية باعتبارها 
ترفا تأمليا شائعا بني املثقفني, وما أحوجنا اآلن للتعرف بعمق 
انشغلت  فذة  وعقول  منظامت  تنتجه  الذي  الجديد  هذا  عىل 
البلدان،  كل  ويف  املستويات  كل  عىل  العدالة  مبستقبل  دامئا 

لتكون مثل هذه املعرفة إحدى أدواتنا للولوج إىل املستقبل.
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بحثا عن نظام جديد
فريدة النقاش

مضت أكرث من ثالثة عقود منذ انهيار االتحاد 
السوفيتي وبلدان املنظومة االشرتاكية, ولكن 
انحرست يف السنوات األخرية مظاهر الفرح 

التي عمت األوساط املناهضة لالشرتاكية 
ألن البدائل التي جري طرحها لتحل محل 

االشرتاكية عجزت عن مواجهة املشكالت التي 
ترتبت عىل االنهيار، وأخذ العامل يبحث عن 

نظام جديد.

لودفيغ فيورباخ ونهاية 
الفلسفة الكالسيكية األلمانية

 

كتاب فلسفي ألنجلز أصدره عام 1886، لعب دوراً بارزاً يف الربهنة عىل املادية 
عن  “االطروحات  بكتابه  املؤلف  الحق  وقد  وتطويرهام.  والتاريخية  الجدلية 
الهيغيلية  الفلسفة  بتحويل جوهر  انجلز  وبدأ  ماركس.  التي وضعها  فيورباخ” 
والتناقضات الكامنة فيها. ويبنّي أن الجدل املاركيس والجدل الهيغيل متعارضان. 
ويعطي انجلز تعريفاً كالسيكيا للمسألة األساسية يف الفلسفة وجانبيها االثنني. 
املاديني  آراء  فيحلل  واملثالية،  للامدية  علمياً  تعريفاً  يعطي  الوقف  نفس  ويف 
اإلنكليز والفرنسيني يف القرنني السابع عرش والثامن عرش وآراء فيورباخ. وبعد 
أن يوضح انجلز االختالف األسايس بني املادية الجدلية وكل الفلسفات السابقة 
املادي  املفهوم  موجزة،  صورة  ويف  كتابه،  من  األخري  الجزء  يف  يعرض  عليها، 
للتاريخ. وهو يؤكد – وقد طور نظرية املادية التاريخية – الفكرة القائلة بأن 
االقتصادية  املادية  لنقد  كربى  أهمية  لهذا  وكان  نسبياً.  مستقل  الفوقي  البناء 
الثورة  وأهمية  ومضمون  ألسباب  أنجلز  وتحليل  الوقت.  ذلك  يف  التي ظهرت 
املادية  لجوهر  املبسط  وعرضه  الفلسفة،  يف  املاركسية  صنعتها  التي  الجذرية 
الجدلية والتاريخية يجعالن هذا الكتاب )الذي وضعه لينني عىل مستوى “بيان 
األساسية  األفكار  وتاريخ  أصل  لدراسة  عنه  غنى  ال  كتاباً  الشيوعي”(  الحزب 

للفلسفة املاركسية.

اعداد: د. صالح ياسر

نصوص جديرة بالقراءة 



زعيم الطائي/ أمريكا- خاص*

الصفوف  بنايات  فوق  النهار  آخر  حاممات  ستتجمع  قليل  بعد 
األخرية,او فوق السالمل و اغصان االشجار املحيطة بالسور. بعد قليل 
.سيغادر  املبللة  والرتبة  املقصوصة  الحشائش  اىل  الهدوء  سيعود 
الطلبة وهم يحملون الحقائب التي تركوها عند البوابة وقد انقىض 
العام.يغادرون الواحد تلو اآلخر,بصمت,مبسافات متفاوتةالبعد,غري 
االخرض  الفراغ  شمس  تكرس  منفرجة,بنطلونات  مرئية,سيقان 

الصامت,كأمنا تريد اللحاق بعضها ببعض.
غادر الطلبة كل اثنني منهم معا,منذ بداية اليوم,واستمع اىل النواح 

اليائس آلخر االوقات عند الصباح ,او يف الظهرية او املساء.
من املحتمل انه قد شم رائحة املطر املحرقة اول الصيف تلك الرائحة 
املنبعثة من ثيابها الوردية امللتصقة,ورأى لون الجدران خلف ساحة 

حديقة الكلية والتامثيل الساكنة,احنت رأسها الصغري وهمست:
-اردت ان تقول شيئا,ماذا اردت ان تقول؟

-يف بعض االحيان نريد ان نقول شيئا فالنقوله,ونقول شيئا اخر النريد 
ان نقوله.

هل حدث ان جلسا معا يف الصباح؟
تحت  نفسيهام  تأمال  ان  حدث  املساء؟هل  يف  او  الظهرية  وقت  او 
,او منذ وقت  تقابال منذ زمن  الوحيد؟هل  املنفردة والظل  الشجرة 
الضياء  تحت  وجهه  شحوب  تتأمل  جواره  اىل  جلست  قصري؟هل 
ينفرج  ووجهها  اليه  نظرت  املتخرث,هل  العابر  املساء  الراكد,او 
بابتسامة وتأملته عيناها بتوسل؟هل اختفت تلك االبتسامة رسيعا 
اخرى  ناحية  نحو  برصه  رافعا  الطويل  املقعد  بطرف  هو  والتصق 

محتميا بالظالل,هل اوشكت ان تقول له بصوت متعرث:
-انت قلت شيئا وانا قلت شيئا,انت نسيت شيئا وانا نسيت شيئا.

الهامسة,نصف  التلقائية  بالوحشة,بحركتها  الساعات  تترسب  سوف 
مظلمة  كاذبة,ساعات  سائلة,ساعات  نامئة,ساعات  راكضةونصف 
تنبض يف قلب الصمت مختلطة بايقاع الزمن املوجع,ترى ملاذا تتلفت 

الفتاة الصغرية وتهمس حني تقول :
-انا آسفة,انها أشياء التستحق الذكر.

رمبا قال الفتى:
-ماذا كيف ؟

-قلت انها أشياء تافهة,ارجو ان اليضايقك ذلك.
-اجل انها التستحق الذكر,ولكن ماهي تلك األشياء؟

قالت الفتاة:
وجهت  مات  اذا  حتى  كثريا,  اغويتني  معك,لقد  رصيحة  الكنني   -
نحوك مل اجد شيئا, مل متارس شيئا,واذهلني عجزك,انت ايضا تريدين 

ان اكون سعيدة لكنني اشعر ان سعاديت تلفظ انفاسها.
اطلقت أهه قصرية,وخالل بضع ثوان,ملس كفها البضة فحررت يدها 

من يده,التفت اىل الجانب االخر مبهورا ونظر اىل السامء التي فقدت 
نضارتها قال:

-يف البداية كان كل يشء جميال,البدايات دامئا هكذا,مالذي سنفعله 
اآلن ؟

للزرقة والتي جف عليها ظل حزن  املائلة  استمع اىل خفق اجفانها 
غامض,وتناهى اىل قلبه حفيف الريح بني دقائق شعرها االسود,نظر 
ابتعاد  اىل  املندهشة,وانتبه  الطويلة  االصابع  العارية ذات  يدها  اىل 
الطلبة وانقطاع اصواتهم .عند جدار مطعم النادي شاهد قطة ميتة 

وقد لفت بورق الجرائد,فربز جزء من جسدها تحت الجدار.
كانت هي قد ابعدت وجهها ,مرر يده عىل انفه,فاصغت اىل صوت 

ارهاقه وحريته,اقرتبت منه وقالت كامنا تروي حلام بلهجة مقهورة:
-ارجوك التتاثر كثريا,عده شيئا منتهيا.

قال وهو يتفحصها:
-ارجوك انت انك تحرجينني ..

-ان ذلك سيىء انا اعرف.
كبري,ان  الخطأ,انا مخطئ  كل  اجدين مخطئا  نفيس  اىل  انظر  -حينام 

وجودي منذ بدايته حتى نهايته هكذا .
اىل  التفاتة  منه  جديد,حانت  من  يتكلم  ان  اراد  ثم  برهة  صمت 
احالم  متبددة,عنفوان,اختالط  الضوء,حياة  تحت  املسرتخية  بطنها 
,كوابيس,رؤى قدرية,ساعات من عواصف ضوئية جبارة,هذا املساء 

وكل مساء, اقرتبا, افرتقا, لكنها قالت:
-مل اكن اقصد ذلك ,سامحني..

-انها احزان متشابهة,انه الرس الكامن يف االحزان.
من الطبيعي انها قالت :

ليس  انه  ,اال  زمن  منذ  ذلك  فعلت  ,لو  قبل  من  ذلك  فعلت  -لو 
بوسعي تحمله.

بدأت تنشط ريح خفيفة فاحدثت بعض الوريقات الصغرية املتساقطة 
من دفاتر آخر الطلبة صوتا عىل عشب الحديقة قرب املصطبة التي 
هي  امللفوفة,تنهدت  القطة  اىل  التفاتة  منه  عليها,حانت  يجلسان 

فقال وهو ينظر اىل الفراغ امللون تحت الشمس:
- هذا الصباح متشيت يف الرساي ,كنت ابحث عن وجه افتقدته منذ 
ذوات  بيضاء,بضفائر  غريبة  طفولتي..امرأة  من  قدمية  زمن,صورة 

نجوم,كانت معلقة يف بيتنا,انا اردت تلك الصورة.
-  امرأة ؟

-زمن بعيد ,ذكريات مثينة, احزان, ما الذي يضايقك يف ذلك؟
-الليلة املاضية شاهدت حلام,احلم هذه االيام احالما كثرية.

-احالم كثرية,اين ؟
-يف نومي.

- ملاذا ؟
- ماذا تقصد؟

-متى ؟
-أثناء النوم يف كل ليلة.

-مل ال ..؟
-قلت انك تحلمني دامئا...

-انا مل اقل دامئا,انا اقول انني احلم بعض االحيان.
نظر اىل فرجة فمها املندهشة ,وضاع يف انعكاسة ضوء النهار حول 

خصالت شعرها املتطاير, قالت :
-ماذا تريد ,حسبت نفيس اعرفك,القيت نفيس عندك,لكنك التريد 

ان تعرف حتى نفسك.
-انني أتأمل أشياء التحدث اال يف مخيلتي ,أشياء لن تتحقق ابدا, ان 

آمايل تحطمني .
-ارجوك ..

-ليست يب رغبة اىل يشء,حينام اتوجه اىل اي مكان الاعرف غالبا اين 
ان  ,اريد  تاخذين  اين  اىل  الاعرف  فيها  اسري  التي  وجهتي,والشوارع 
اقرتب من نفيس اكرث ,واين اجد ذلك ,ليست لدي وسيلة اخرى سوى 
ان انتحر او اموت او اترشد ,انني بعيد عن نفيس,بعيد جدا,كم هو 

مؤمل ان الارى كام ينبغي والاعرف شيئا كام اريد.
والثيل  املجذوذة  الخرضاء  الحشائش  اىل.  الهدوء  عاد  )االن,هل 
املبتل؟اآلن هل تركت الحقائق واختفت االبتسامات خلف الدموع, 

بعد نهاية العام ,او بعد نهاية كل عام ؟(
وتساقط  االشجار  نهايات  من  املنحرف  الضوء  قصرية,تكرس  لربهة 
حول مآقيها امللتمعة,احست هي باختالجة خديه وهو يحني رأسه 

تحت ضوء شديد الخرضة.
النسغ,  لها دوي اشياء محطمة, وقد تبخر منها  تناثرت اوراق كان 
تابعت عيناه تلك الوريقات املرتعدة مع هبوب الريح,وفجأة شعر 

بنفسه ميو ت بشكل مخيف ,ترى هل سمعها تقول ؟ :
اجل  كبريا من  تبذل مجهودا  ان  القادمة,عليك  السنة  اراك يف  -رمبا 

اسرتداد نفسك ..
قال: الادري , الاعتقد .

متيش  وهي  الصغرية  يدها  حقيبة  من  اخرجت  وقد  نهضت  لكنها 
احالمها  تدفن  سوداء,كأمنا  الحقائب,نظارة  مكان  باتجاه  متمهلة 

تحت أضواء اخر اليوم الشاحبة ..
وبلهفة  بحنان,  ركبتيه  ويتامل  نفسه,  اىل  مكانه,ينظر  جلس هو يف 
تطلع اىل السالمل الصامتة وبنايات الدرس التي ترشف عىل الحديقة 
من جهة السور ,احس بجرح غامض يف قلبه اليعرف مصدره,ونزف 
اذنيه  الريح تصفر يف  او يكف ,وقد اخذت  اليعرف متى سيتوقف 
قرب  ,ملفوفة  هناك  القطة  وكانت  ساكنا,  كان  كل يشء  ان  ,برغم 

الجدار .
ــــــــــــــــــــــــ

*قاص عراقي من جيل السبعينات يقيم يف أمريكا.

عالوة وهبي / الجزائر/ خاص
 

من اهم الكتب التي قرأتها مؤخرا كتاب الصديق 
د.  املتميز  والناقد  الباحث  ــ  املخرج  املرسحي 
ويليام  العبقري  والكتاب  عن   ، فاضل  سوداين  
بعد   مرسحي   كاتب  اهم   يعد  الذي  شكسبري 
عظامء اإلغريق األوائل . و عىل الرغم من ميض 
كل هذا الزمن  فان نصوصه مازالت تعيش بيننا 
ويف كل مرة نكتشف خفاياها الفنية  ألنها تعالج  
فإن   ولهذا  املختلفة   الحياة   أوجه  من  العديد 
نقاد  مختلف  من  تعددت  قد  شكسبري  قراءآت 

العامل . 
تجعلنا  مرة   كل  يف  الخالدة   اعامل شكسبري  ان 
او نقرأها الول مرة ملا فيها من  وكأننا نشاهدها 
برؤية  تُقدم  مرة  كل  ويف  وفلسفي   فني  عمق 
العامل   قد تصدمك   جديدة  يف مختلف مسارح 

لكنها بالتأكيد تشعرك باملتعة .
يعد كتاب د. فاضل سوداين واحد من اهم الكتب  
التي كتبت من قبل نقاد عامليني وكذلك  باحثون 
ونقاد من الوطن العريب ، ولهذا متتعت به شخصياً 
وأعتربه    من اجمل وامتع ما قرات عن شكسبري 
ألنه  تناول اعامل شكسبري املرسحية من جانب مل 
يسبق حسب علمي ان تناوله  بالدراسة العميقة 

والتحليل  التطبيقي ..
وقد يثري عنوان الكتاب  )العنف والفويض املنظمة 
مثل  والتساؤل  الجدل  بعض  يف مرسح شكسبري( 
كيف ميكن ان تجتمع الفويض مع التنظيم او كيف 

سؤال  وهو   . ؟  منظمة  تكون  ان  للفويض  ميكن 
سوداين  الدكتور  ومعالجة  طرح   ولكن   منطقي 
والفوىض   العنف  بني  املتشعب  شكسبري  لفكر 
ولقد عمد  ومقنعاً   منطقياً  كان  كذلك   املنظمة 
خالل صفحات كتابه الثالمثائة ونيف ايل الكشف 
عن جوانب هذا العنف وإرتباطه  بالفويض التي  
عالجها شكسبري يف جميع أعامله تقريباً  وكذالك  
يف  فقط  ليس  منظمة  فويض  انها  عيل  الربهنة 
النصوص الشكسبريية وإمنا يف العروض املرسحية 

لهذه النصوص . 
عن  سوداين  د.  يبتعد  هذه  الجديدة  قراءتة  يف 
مغاير  منهج  ايل  ويعمد  السابقة  القراءات  منهج 
)بالتحليل  ويسمية  البرصية   عيل  باالعتامد  لها  
النص  بقراءة  يقوم  أنه  مبعنى   ،  ) البرصي 
كام  املرسحي   العرض  قراءة  ثم  الشكسبريي 
شاهده يف املسارح املختلفة او الفرق العاملية التي 

عرضت يف كوبنهاكن التي  كان يتابعها  .
وقد ركز بشكل خاص عيل اكرب املأيس الشكسبريية  
مثال   )هاملت(  مرسحية  واعني  جدالً   واكرثها 
النص  محلال  األكرب   الجزء  كتابه   يف  لها  افرد  اذ 
املرسحي  وثم تحليله كعرض فوق املرسح وتحليل 
دراماتوجيا  للنص  املخرج  قراءة  او  املخرج  رؤية 
هذه  يف  الجديد  وما  وصغرية  كبرية  كل  يف  باحثا 
القراءة ليدلل من خالل ذلك عيل العنف املوجود 
يف ثنايا النص الشكسبريي والفويض املنظمة التي 
تعمه  ايل جانب ذلك جامليات النص او العرض 
او  الدراسات  حتي  مناقشة   يهمل  مل  وكذلك  

حبيبة  اوفيليا  جنون  حول  كتبت  التي  القصائد 
عنها   الشهرية  رامبو  لقصيدة  بقراء  فجاء  هاملت 
وكذلك قراءته لبعض اللوحات الزيتية التي رسمها 

رسامون لهذه األوفيليا وجنونها وانتحارها .
كل ذلك استعان به املخرج والباحث  د سوداين 
العنف  وهو  اليه  سعي  الذي  الغرض  ايل  ليصل 
والفويض املنظمة يف مرسح هذا العبقري فتنوعت  
قراءة الفكر الشكسبريي  من خالل  النص املكتوب  

قلعة  كان شاهدها يف  لعروض مختلفة  وقراءته  
مهرجان  فيها  ينظم  والتي  بالدامنرك  هلسنيور 
خاص احتفاء بهاملت وكاتبه  تحت اسم )مهرجان 
عروض  مختلف   فيه  تقدم  الصيفي  هاملت 
  ) العاملية  املرسحية  الفرق  مختلف  من  هاملت  
وقد جعلنا هذا الكتاب نعيش معه هذه العروض 
مثال  لنا  فيحلل  التبصريية   او  البرصية  بقراءته 
واخري  ليتوانيا  من  لفرقة  املهمة   العروض  أحد 
الصغري   الدمناريك  املرسح  فرقة  ثم  برمنجهام  من 
استخدام  عيل  معرجا  فقط   هاملت  عرض  عن 
ويتوقف   ، والراوي  احيانا  والتغريب  الغروتيسك 
قليال عند عرض املخرج  اوجني باربا عن هاملت  
دافعا بنا ايل عامل هؤالء املخرجني الذين قدم كل 
واحد منهم هاملت برؤية مختلفة عن اآلخر وهذا 
يجعلنا نتمتع بثالث عروض وثالث رؤى مختلفة 

عن أهم الشخصيات الشكسبريية القلقة .
ال يرتدد املؤلف يف االستعانة بكل ما يخدم رؤيته 
الكتشاف  سعيا  شكسبري  اعامل  وتحليل  لدراسة 
مرسحية  مع  فعل  وكذلك  فيها  والفويض  العنف 
شكسبري  مرسحيات  يف   وحتى  لري(    )امللك 
الحب   أهمية  عىل  املبنية  واألخرى  الكوميدية  

وغريها.
الكتاب.. قراءة جديدة وضعتنا  امام رؤيا جديدة 
ملرسح شكسبري واكتشافات جديدة كانت خافية 
اخري  انواع  من  فنية  اعامل  عيل  دلنا  كام  سابقاً 
لها ارتباط باعامل شكسبري وميكنها ان تزيد رؤيتنا 

وتعيننا عيل قراءتها املتجددة .
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t.althaqafiu@gmail.comالدلفي وبخشي وساهرة سعيد/ قصص
صدرت مؤخراً ثالث مجاميع قصصية عراقية جديدة هي: “ذاكرة الطباشري” 
اآلالم”  “سفر  و  بريوت.  البيضاء-  املحجة  دار  عن  الدلفي  كامل  للقاص 
ميساء”  السيدة  “عوامل  و  بغداد.  الفن-  فضاءات  عن  بخيش  سامل  للروايئ 

للقاصة ساهرة سعيد- عن دار ميزر- لندن.
الدلفي اصدر من قبل “طائر القصب” وبخيش اصدر “قال الشيخ، املخرب 

الرسي، إنانا والهباش” فيام أصدرت ساهرة سعيد اربع مجاميع قصصية. 

نصان
للشاعر فنجنسو رومانيوولو

ترجمها عن االيطالية: عبدالوهاب الدايني

 أنِت
ٌ

1 - خرافة

يف نظرتِك
تنعكُس روحي
 اليتوقف أبداً

تفكريي
ودون ان أحس

مربرات
صمت نًًفيس

............
تكوننًي انت....

جزيئ من الحياِة
نافوريت من ماِء نقٍي

الفرح املحتوم
تكونت ألجيل

من الروح
ومن القلب

 .................
كم من أبتساماٍت

كلامٍت طيباٍت
ولدن من جاملِك

انِت كل ذاك الذي
حلمُت 
تاملُت

والذي األله
قد خلقك

................
ماكنُت أفكُر أبداَ

أن ألعواطف
ستأخُذ من شكل

مشاعِر أاليدي التي
قد المستها

لكن قبلًة واحدًة منِك
تكفي للطريُ سعيداً

يف َسامؤِك

2 -  ذكرى واحدة فقط

يف ذهني ذكرى
واحدة فقط

مع ذلك فأنها
كانت ترعش

تقطع الهواء عن نََفيس
.......

كم من املشاعر
يف تلك االيام اوقفن القلب

خفيفة وفارغة
كان سعيداً

وهو يرتجف
مثل طفل

.......
كنت فرَحاً وعَذباً

لكن قبالتِك الحلوُة
كن نسامت

ببهجن روحي
مع ابتسامات صادقات

.......
كانت تكفي قبلٌة
رسقتها من الريح

املداعبة
التي تالمس القلب

وأنا كنت اطري
نحو السامء

سكران بالحب
......

بقيتي نجمتي
املرصعة يف بعض اجزاء من الكون

تؤرجحك الشمس
التي تديفء

قلبي من بعيد
دون حب

حفلة المساءقصة قصيرة 

عنف وفوضي شكسبيرية في رؤيا معاصرةقراءة
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

الموصل 

رّسامون شباب يمحون آثار داعش 
بالرسوم الملونة 

الموصل – وكاالت 
قبل نحو أربع سنوات، حمل جدار يطل عىل 
شارع عام يف “حي الزهور” بالجانب األيرس 
تنظيم  أفكار  تجسد  رسوما  املوصل،  من 
من  املدينة  تحرير  وبعد  املتطرفة.  داعش 
التنظيم اإلرهايب، محيت تلك الرسوم ومل يبق 
عىل الجدار سوى آثار رصاص وشظايا، األمر 
الذي دفع مجموعة من الرسامات والرسامني 
رسوم  تحت  اآلثار  تلك  إخفاء  إىل  الشباب، 
جديدة  حياة  يف  األمل  مالمح  تحمل  ملونة 

جميلة.
تطوعي  شبايب  فريق  وهي  املجموعة،  هذه 
يطلق عىل نفسه اسم “ ART7”، أخذت عىل 
عاتقها، منذ نحو عام، تجميل شوارع املوصل 

بجهودها الذاتية وعىل نفقتها الخاصة.
يقول مسؤول الفريق، تاج الدين، ان فريقه 
يحاول إضفاء يشء من الجاملية عىل شوارع 
ان  إىل  صحفي  حديث  يف  مشريا  املدينة، 

بالناس  يحيط  واليأس  صعبة،  باتت  “الحياة 
من  اليوم  نحاول  نحن  لذلك  ذهبوا،  اينام 
االبتسامة  غرس  امللونة،  الرسوم  بعض  خالل 

واألمل عىل وجوه الناس”.

ثناء المارة أعظم جائزة
ضمن  متطوعة  رسامة  وهي  احمد،  رسل 
وهي  الكبرية  سعادتها  عن  تعرب  الفريق، 
رسومهم.  قرب  الصور  يلتقطون  الناس  ترى 
نحصل  أن  ممكن  جائزة  “اعظم  أن  وتقول 
كلمة  هي  هذا،  الطوعي  عملنا  لقاء  عليها 
ثناء من املارة الذين يعجبون برسومنا. فهذه 
يستحق  نقدمه  ما  بأن  نشعر  تجعلنا  الكلمة 

منا الجهد والتعب واإلنفاق”. 

وسيلة للهروب من الواقع
إحدى  محمود،  سارة  تقول  جانبها،  من 
حتى  يستثمر  فريقها  أن  الفريق،  رسامات 

أيام حظر التجوال يف الرسم، مؤكدة أن هذه 
ولن  ينجزونها،  التي  األوىل  ليست  الجدارية 

تكون األخرية. 
عىل  الرسم  من  غايتهم  عن  سارة  وتتحدث 
مبادرة  كونها  إىل  باإلضافة  فهي  الجدران، 
والهروب  امللل  لقتل  وسيلة  املدينة،  لتجميل 

من الواقع “الذي أصبح صعبا جدا”.
عىل  الرسم  يف  وقتنا  نقيض  “اننا  وتقول: 
الجدران، ويف نهاية املطاف نقدم شيئا جميال 
للمجتمع، يف وقت نحاول فيه أن نزرع األمل 

يف نفوسنا مثلام نزرعه يف نفوس اآلخرين”. 
عىل  الرسم  “سنواصل  انه  سارة  وتؤكد 
ألنفسنا  نريدها  التي  الحياة  نرسم  الجدران.. 
ونقدم الرسائل التي تستحق أن يقرأها الناس. 
فالعامل والكاسب ومن شغلته هموم الحياة 
املعارض  لزيارة  لديه  العيش، ال وقت  ولقمة 
الفنية. لذلك نحن ننقل املعارض اىل الشوارع 

العامة يك تكون تحت مرأى الجميع”.

غائم جزئيC° 26طقس اليوم

صدر  بريوت،  يف  والنرش”  للطباعة  الفارايب  “دار  عن 
األممية”، من  الثورة  مع  “الثبات  بعنوان  كتاب  أخريا 

تأليف د. جورج حجار.
يلقي الكتاب الضوء عىل موضوعات سياسية واجتامعية 
وفكرية معارصة. ويتحدث عن “االنتفاضات الشعبية 
مواجهة  يف  “اإلقليمية  السوق”،  رأساملية  مواجهة  يف 
مواجهة  يف  الشعوب  “جبهة  القطبية”،  األحادية 
التحول  رطانة  مواجهة  يف  “اإلنسانوية  العسكرتاريا”، 

الدميقراطي” و”التحررية يف مواجهة العبودية”.

الثبات مع الثورة 
األممية 

إصدار

متحف الناصرية يعتزم إنتاج 100 نسخة من “لعبة أور”

في أحضان أهوار الجبايش

نساء ذي قار يحتفلن 
بيومهن العالمي 

الناصرية – طريق الشعب 
احتفى فرع رابطة املرأة العراقية يف محافظة ذي قار، االثنني املايض، 
أهوار  إىل  سياحية  سفرة  يف  وذلك  آذار،   8 للمرأة  العاملي  باليوم 

الجبايش، نظمها يف املناسبة. 
إىل  التهاين  السفرة،  املشاركات يف  والرابطيات  الناشطات  ووجهت 

نساء العامل والعراق يف عيدهن.
وألقي يف سياق السفرة التي شهدت جولة سياحية وفعاليات ثقافية 

وفلكلورية مختلفة، بيان الرابطة الصادر يف املناسبة.

الناصرية – وكاالت 
أعلن متحف النارصية الحضاري، عن قرب 
انتاج 100 نسخة من “لعبة أور” السومرية.
وهذه اللعبة التي يعود تاريخها إىل األلف 
مرة  أول  اكتشافها  تم  امليالد،  قبل  الثالث 
مدينة  يف  املايض  القرن  عرشينيات  ابان 
أور األثرية، وذلك عىل يد فريق آثاري من 

املتحف الربيطاين.
الخشب  من  قطعة  عن  عبارة  واللعبة 
مربعات  إىل  مقسمة  الشكل  مستطيلة 
العبان  ويلعبها  مختلفة،  رسوما  تحمل 
تلك  بني  لينتقال  الرند  باستخدام  يقومان 

الرسوم بواسطة أزرار بلونني مختلفني. 
يف  ذكر  الرزاق،  عبد  عامر  املتحف،  مدير   

مصطفى  د.  من  “بدعم  أنه  صحفي  بيان 
متحف  سيقوم  وصحايف(  )باحث  كامل 
من  نسخة   100 وانتاج  بصناعة  النارصية 
توزيعها كجوائز  ليتم  السومرية،  أور  لعبة 

عىل املبدعني واملتفوقني”.
وأضاف أن املتحف سيقوم بتعليم الشباب 
قواعد هذه اللعبة وتدريبهم عىل مزاولتها 
الرافديني”،  الرتاث  إحياء  بهدف  “وذلك 
مؤكدا أن هذه اللعبة تباع حاليا يف “سوق 
للقطعة  دوالرا  وبسعر 55  فقط،  امازون” 

الواحدة. 
صناعة  تنفيذ  أن  إىل  الرزاق،  عبد  ولفت 
النجارة  ورش  إحدى  يف  سيكون  اللعبة 

مبحافظة ذي قار.
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السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

بين الموازنة 
وصرف الدوالر !

عبد السادة البصري

قريتهم  يف  أخوة  ثالثة  عن  أيب  حّدثني  يوم  ذات 
نصف  ميتلكون  كانوا   ، البحر  تخوم  عند  الغافية 
أرايض القرية ، اختلفوا يف ما بينهم عىل آلية تقسيم 
يرغب،  مبا  حصته  زراعة  واحد  كل  ليتوىل  حصصهم 
حتى  طويلة  ملدة  وجزر  ومّد  وجذب  شّد  بني  فظلوا 
بارت أرضهم ومل تفلح زراعتها، ما اضطرهم إىل بيعها 
كأجراء  للعمل  املدينة  مركز  إىل  والرحيل  بخٍس  بثمٍن 

يف احد املعامل!
ونقرأ  نسمع  ونحن   ، عجالتها  رغم  قّصتهم  تذكّرت 
الربملانية  الكتل  بني  والرصاعات  الخالفات  ونشاهد 
بني  وما   ، املوازنة  حول  العباد  رقاب  عىل  املهيمنة 
كّل  وكأن  الدوالر،  رصف  حول  املالية  ووزير  الربملان 
واحد من هؤالء من دولة معادية لألخرى ، كل واحد 
عرض  ضارباً  رغيفه  إىل  النار  يجرِّ  أن  يريد  منهم 

الحائط مبصائر الناس جميعاً!
بلده  تكون عملة  أن  يرغب  أّي مواطٍن ال   : تساءلت 
أقوى وأعىل قيمة من غريها ؟! وأّي مواطٍن ال يرغب 
أن يعيش أهله يف بحبوحة عيٍش رغيد وأمان وسعادة 
؟! وأّي مواطن ال يرغب أن يكون اقتصاد بلده أعىل 

وأقوى اقتصاد يف العامل؟!
جداً  الضيقة  املصالح  ألجل  والرصاعات  الخالفات 
يف  وتنزله  الخراب  إىل  به  ستؤول  بل   ، بلداً  تبني  لن 

الحضيض !
أن  استطاع حكّامه وسياسّيوه  بلد فقري مادياً  كم من 
يطّوروه اقتصادياً ويتخلصوا من الديون واألزمات ؟!

متناسني  الفئوية  املصالح  عىل  التكالب  هذا  ملاذا 
مصلحة شعب قوامه أكرث من 35 مليون نسمة ، وتركه 
اليومي  مبرصوفه  والتفكري  املوازنة  إقرار  انتظار  بني 

متقلّباً عىل جمر األزمات ؟!
أبناء  بحياة  والالمباالة  واالستهتار  التهاون  هذا  ملاذا 
البلد الذين ابتلوا منذ أكرث من نصف قرن بحكومات 
أجل  من  والفساد  الدم  و  الحروب  غري  تعرف  ال 
حتى  وتلفظهم   ، األرضة  ستنخرها  بكرايس  االحتفاظ 

الحفر الحقرية إىل مزبلة التاريخ ؟!
إىل  ، عليه أن يسعى  يُِحبُّ شعبه بشكل حقيقي  َمْن 
ويشعر  شعبه  يُِحبُّ  وَمْن   ! الصور  بشتى  إسعاده 
املصالح  كل  يرمي  أن  عليه   ، إليه  الحقيقي  باالنتامء 
ونزاهة  إخالص  بكل  ويعمل   ، ظهره  وراء  الضّيقة 

ومحّبة من أجل رفع شأن بلده وناسه !
املتزايدة  األزمات  جمر  عىل  تتقلب  الناس  ترتكوا  ال   
النظر   ، تبحثون عن سعادتكم فقط  وانتم  واملتوالدة 
الوطنية  العملة  قيمة  وارتفاع  العملة  رصف  آلية  يف 
أهم من كل يشء ، وإقرار املوازنة يف وقتها املناسب 
بدال من الرصاعات والتأخري وموازنة ترصيف أعامل يف 
كل مرة هام العمل الوطني الحقيقي يف خدمة الوطن 

والناس دامئاً .

ليس مجرد كالم

الراحل الرفيق عبد الحسني سلطان )أبو عيل(.. قارئ 
يف  املثابر  وموزعها  الدائم  ومراسلها  الويف  الشعب”  “طريق 
الشامية مبحافظة الديوانية. )انظر “مواساة” يف صفحة حياة 

الشعب(.

من رابطة المرأة.. 
باقة ورد إلى الرائدة سافرة جميل حافظ 

بغداد – طريق الشعب 
يف مناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيسها، 
العراقية  املرأة  رابطة  احتفت 
سافرة  واألديبة  النسوية  بالرائدة 
سكرترية  بحضور  حافظ،  جميل 
من  وعدد  مروكل  شمريان  الرابطة 

الرابطيات.  
سافرة  السيدة  الرابطة  وكّرمت 
بها،  اعتزازها  تعبريا عن  بباقة ورد، 

عىل كونها من مؤسسيها األوائل.

املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي


