
بغداد ـ طريق الشعب 

خرج املئات من الطلبة يف أربع 
محافظات، يوم أمس، يف احتجاجات 

غاضبة ضد قرار وزارة الرتبية املفاجئ، 
الذي حدد موعداً لالمتحانات يف الـ 

20 من الشهر الجاري، الذي يبدو أن 
الجميع غري مستعد له، كام أن إدارات 

املدارس، مل تضع جدوالً لالمتحانات 
بعد. واعترب اتحاد الطلبة العام يف 

جمهورية العراق، قرار وزارة الرتبية 
»صادماً«، بعد ان أمهل القرار الطلبة 

ثالثة ايام قبل أداء االمتحانات. وبذلك 
فإن الوزارة قد تجاهلت متاماً اخفاقاتها 

يف مجال التعليم االلكرتوين. 

تظاهرات طالبية 
أمس  الثانوية،  املدارس  طلبة  من  املئات  وتظاهر 
االربعاء، امام مبنى املديرية العامة لرتبية ذي قار، 
موعدها  التي حددت  بتأجيل  االمتحانات  مطالبني 

وزارة الرتبية يف الـ 20 من اذار الجاري. 
وقال شهود عيان، ان املئات من املتظاهرين خرجوا 
تنديدا  قار،  ذي  لرتبية  العامة  املديرية  منبى  امام 
امتحانات  إجراء  أعلنت  التي  وزارة  الرتبية  بقرار 

الكورس االول قبل أربعة ايام فقط من إجرائها. 
وقال أحد الطالب، إن »الفرتة املحددة تحرجنا أمام 
مراجعة املناهج الدراسية، السيام ان معظم الطلبة 
االلكرتونية،  الدراسة  كبري  عىل  بشكل  يعتمدون 
بتأجيل  نطالب  لذا  الحضوري،  الدوام  عن  بعيدا 

موعد االمتحانات«. 
مبنى  امام  اإلعدادي  السادس  طلبة  وتظاهر 
موعد  بتأجيل  مطالبني  السليامنية،  محافظة  تربية 

االمتحانات، وتقليص املنهج  الدرايس.   
 وتناقلت وكاالت االنباء، صورا تبني تجمع العرشات 
من طلبة املرحلة الـ 12 أمام مبنى تربية السليامنية، 
احتجاجا عىل  املوعد الذي قررته وزارة الرتبية بشأن 

االمتحانات النهائية. 
وأبدت العديد من املدارس، يف منطقتي الزعفرانية 
لوزارة  املفاجئ  املوعد  عىل  اعرتاضها  والكرادة، 
الرتبية، مشرية اىل انها مل تتسلم الدفاتر االمتحانية 
من املديرية بعد، كام أنها مل تعد جدول امتحانات 

وفقا للموعد املحدد.

رفض طالبي في البصرة وواسط  
وخرج مجموعة من الطلبة يف البرصة بتظاهرة كبرية، 

رفضا للموعد املستعجل لقرار وزارة الرتبية االخري. 
وقالوا الطلبة يف بيان حصلت »طريق الشعب«، عىل 
نسخة منه، »اننا نرفض املوعد املحدد من قبل وزارة 
الطلبة«،  استعدادات  ظروف  تراع  مل  التي  الرتبية، 
معتربين ان »ذلك تخبط سوف يؤثر عىل املستوى 

العلمي للطلبة«. 
وطالب البيان »وزارة الرتبية بتأجيل املوعد والنظر 

يف الظروف التي مير بها الطلبة يف هذا العام«.
واسط  محافظة  يف  طلبة  نظم  ذاته،  املنوال  وعىل 
وقفة احتجاجية، امام مديرية الرتبية، واصفني القرار 

بأنه »ظامل«.
وطالب لفيف من الطلبة يف محافظة واسط بتأجيل 

االمتحانات اىل وقت الحق. 

موعد مفاجئ 
وحددت وزارة الرتبية، أمس االول، مواعيد امتحانات 
الحايل  الدرايس  للعام  األول ونصف  السنة  الكورس 

2020 – 2021 ولجميع املراحل الدراسية. 

الشعب«،  »طريق  طالعته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
النطالق  الرسمية  املوافقات  إنها   «استحصلت 
االول  ونهاية  الكورس  السنة  نصف  امتحانات 

االبتدائية والثانوية«.  للدراسة 
لالمتحانات  الدامئة  »اللجنة  ان  اىل  البيان  واشار 
آذار  شهر  من  املوافق  الـ20  السبت  يوم  حددت 
االمتحانات،  تلك  النطالق  موعدا   2021 لعام 
يوم  االبتدائية  الدراسة  ستنتهي  امتحانات  حيث 
االثنني املوافق الـ29 من الشهر ذاته اما  امتحانات 
املوافق  االربعاء  يوم  يف  فتنتهي  الثانوية  الدراسة 
يوم  يكون  ان  عىل  الحايل،  شهر  آذار  من  الـ31 

السبت ضمن ايام اداء االمتحانات«. 
يتم  االمتحانية  »الجداول  ان  البيان  واوضح 
اىل  داعيا  إدارات  املدارس«،  قبل  من  تحديدها 
»إلزام ادارات املدارس بتطبيق اإلجراءات الوقائية 

االجتامعي«.   والتباعد 
الزاميل،  الربملانية عباس  الرتبية  لجنة  ورجح عضو 
السنة  نصف  امتحانات  نتائج  اعتامد  يتم  ان 
استمرار  بحال  نهائية  كنتيجة  االول  والكورس 
ومل  االصابات،  من  االعداد  بهذه  كورونا  جائحة 

العام  نهاية  امتحانات  اجراء  امكانية  هناك  تكن 
االمتحانات  اجراء  ان  اىل  اشار  فيام  الدرايس. 
وزارة  من  مستعجل  اجراء  هو  املقبل،  السبت 
نهاية  االمتحانات يف  تكون  ان  نتوقع  »كنا  الرتبية 

الشهر الجاري« حسب رأيه.

»كفى قرارات صادمة« 
يف  العراق،  جمهورية  يف  العام  الطلبة  اتحاد  وقال 
منه،  نسخة  عىل  الشعب«،  »طريق  حصلت  بيان 
الطلبة  ان »الوزارة طلت علينا بقرار مفاجئ يلزم 
بأداء االمتحانات يف العرشين من الشهر الجاري«، 
مهلة  ايام  ثالثة  سوى  للطالب  ترتك  »مل  انها  مبيناً 
املواد، وكذلك هي متناسية كل اخفاقاتها  ملراجعة 

يف مجال التعليم االلكرتوين«.
وعرّب االتحاد عن استغرابه من »وضع اليوم االول 

من االمتحانات ضمن ايام الحظر الشامل«.  
اىل  املعنية  والجهات  الرتبية  »وزارة  االتحاد  ودعا 
ملثل  القاطع  »رفضه  عن  معرباً  قرارها«،  مراجعة 
ال  اعامل  ترصيف  عن  تنم  التي  القرارات  هذه 

أكرث«. 
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قانون عصري يليق بالعراق 
قوى اليسار االمريكي 2                 ويستحق المواجهة

وخطة االنقاذ
متقاعدون: شركات 
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ً
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كومونة باريس 9
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كفوا عن استخدام العنف!

تبني االحصائيات املنشورة ان اكرث من 700 منتفض لقوا مرصعهم خالل 
انتفاضة ترشين، وما يزيد عىل 25 الفا آخرين جرحوا جراء العنف املفرط 

الذي استخدمته الحكومة املستقيلة، ملنع بلوغ االنتفاضة اهدافها.
كبرية  هزة  اعتباره  ميكن  ما  حدث  الشجعان  الشباب  هؤالء  وبفضل 
يزال  ال  الذي  املحاصصة  جدار  وتصدع  السياسية،  العملية  لها  تعرضت 

املعرب الوحيد للقوى املتنفذة والفاسدة.

التزامها  معلنة  بالدم،  معبد  طريق  عىل  الجديدة  الحكومة  وتشكلت 
من  حاليا  يستخدم  ما  لكن  وبالفعل.  بالقول  املحتجني  مطالب  بتنفيذ 
عنف مفرط بحق املحتجني يف كل املحافظات، يبني انها مل تلتزم مبا الزمت 

نفسها به.
يتحدث الشباب الذين تعرضوا للعنف، عن االعتداءات املتكررة من قبل 
قوات مكافحة الشغب، والقوات األمنية االخرى، التي تقوم رغم تجاوز 
التظاهر،  وتأمني  الوضع  املتظاهرين، وقدرتها عىل ضبط  اعداد  اعدادها 
مبامرسات منافية للقانون والحقوق التي كفلها الدستور. كام يؤكدون إن 
الالزمني  الخربة والتدريب  القوات، ال متتلك  افراد هذه  اعدادا كبرية من 

الحرتام حقوق االنسان خالل االحتجاجات.
فمتى يحرتم حق التعبري، ومتى يستجاب ملطالبهم؟

راصد الطريق 

اتحاد الطلبة: كفى قراراٍت صادمة 

تظاهرات طالبية في 4 محافظات
تندد بموعد االمتحانات المفاجئ

المطلوب محكمة اتحادية
تعزز البناء المدني 
والديمقراطي للدولة

مجلس  يف  محتدما  االتحادية  املحكمة  بشأن  الجدل  زال  ما 
هذا  اىل  الثالثاء  امس  اول  من  جلسته  اجل  الذي  النواب، 
اليوم الخميس، الستئناف مساعيه إثر فشل الكتل الربملانية يف 
الوصول اىل توافق بشأن مرشوع قانون املحكمة الجديد، الذي 

تم التصويت عىل العديد من مواده وبقيت ثالث خالفية . 
َعىل  النواب  مجلس  ادرج  التوافق،  تعرس  وبعد  االثناء  ويف 
 ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠ رقم  املحكمة  قانون  تعديل  عمله  جدول 
عملها  واطالق  املحكمة  تركيبة  استكامل  يتيح  مبا  النافذ، 

املعطل االن بسبب النقص يف عدد القضاة املطلوب .
خالفا  االتحادية  املحكمة  قانون  بشأن  هناك  ان  ومعروف 
اىل  بالنظر  منذ سنوات،  متواصلني  وسياسيني  قانونيني  وجدال 
ويف  العراقي  القضاء  اركان  من  أساسيا  ركنا  يعد  قانونها  ان 
لها  امللزمة  القطعية  قراراتها  وان   ، للدولة  الدستوري  البناء 
الحياة، وذات صلة مبارشة  الكبري عىل مجمل مناحي  تاثريها 
أطياف  لحقوق مختلف  تكون ضامنة  ان  باملواطنني ويفرتض 

الشعب العراقي واحرتام التنوع والتعددية فيه. 
صحيح ان انجاز قانون املحكمة االتحادية امر رضوري لقيامها 
مبهامها الدستورية، وليك تصادق عىل نتائج االنتخابات وتنظر 
اال  يتوجب  هذا  لكن  اليها.  املقدمة  والطعون  الشكاوي  يف 
خالفات  اجواء  ويف  مناسبة،  غري  وأوضاع  ظروف  يف  يجري 
يومنا  حتى  القانون  إقرار  تأجيل  يف  سببا  ظلت  وانقسامات 
هذا. كام يتوجب اال ميس روحية مواد الدستور، التي تشدد 
العراقية، وان ال  الدميقراطي للدولة  البعد املدين والبناء  عىل 
يف  والتمييز  والتشظي  االنقسام  من  املزيد  اىل  مدعاة  يكون 

املجتمع العراقي . 
اال  فيه  املمثلة  السياسية  والكتل  النواب  مجلس  عىل  ان 
ينطلقوا من مصالحهم الضيقة الراهنة، وعىل حساب مصلحة 
الهام  القانون  هذا  يُخضعوا  واال  العراق،  وأبناء  بنات  عموم 
واالسايس يف الدولة اىل مساومات وصفقات قد ال تدوم طويال 
غالبية  تطلعات  يخالف  أعرج  إشكاليا  قانونا  تولد  فيام   ،
كانت مسمياتها،  اية عناوين، مهام  اقحام  اىل عدم  العراقيني 
عىل  الحفاظ  يتوجب  التي  القضائية  املؤسسة  جسم  يف 
املحاصصات والصفقات عىل  بعيدة عن  وابقائها  استقالليتها، 
اختالف أنواعها. كذلك الحفاظ عىل مبدأ الفصل بني السلطات 
املؤسسات  تسييس  وعدم  والتنفيذية،  والقضائية  الترشيعية 
ودهاليزها  السياسة  إشكاليات  يف  زجها  وتجنب  الدينية 

ومساوماتها . 
هذا  مثل  مترير  عىل  يقدم  باال  مطالب  النواب  مجلس  ان 
ان  تاريخية  مسؤولية  النواب  وسيتحمل  االشكايل،  الترشيع 
انهم رأوا وسمعوا هذا  هم ارصوا عىل امليض يف ذلك. والبد 
الرفض الواسع لتمرير مرشوع القانون بصيغته املعروضة االن 
أخرى  بقضايا خالفية  تم ربط ذلك  انه  املجلس، واألخطر  يف 
مثل املوازنة وغريها. بينام ينبغي عدم نسيان ان لكل قانون 
حال،  باي  الترشيعية”  “الحزم  ادخال  يجوز  وال  خصوصيته، 
القضاء واستقالليته، واملواطن الذي سيدفع  فالخارس سيكون 

الثمن اليوم وغدا، والدولة وبناؤها املدين والدميقراطي. 
القانون، نظرا ملا  نؤكد من جديد أهمية تأجيل مرشوع هذا 
هي  وانقسامات،  إشكاليات  من  متريره  عىل  االرصار  سيولده 
آخر ما يحتاجه شعبنا اليوم ، وستضاف اىل املرتاكم من املآيس 
التي  ذاتها،  املتنفذة  السياسية  الكتل  سببتها  التي  والكوارث 
“تعظيم”  اليوم  وتريد   ،٢٠٠٥ منذ  العراقي  بالقرار  تحكمت 
رصيدها من الفشل واألداء اليسء وتبديد املال العام، وتقزيم 

سيادة واستقالل بلدنا وقراره الوطني املستقل.
لقد اصبح الطريق واضحا امام مجلس النواب، وهو يتمثل يف 
والذي  الجمهورية  رئاسة  املرسل من  التعديل  التصويت عىل 
اعاملها  اىل  وعودتها  االتحادية  املحكمة  قوام  استكامل  يتيح 

ومهامها الدستورية.  
والشخصيات  واملنظامت  واألحزاب  القوى  عىل  ان  رأينا  ويف 
والقانون  املواطنة  دولة  بناء  اىل  واملتطلعة  الحريصة 
واملؤسسات ، الدولة املدنية الدميقراطية ، ان تواصل حراكها 
بنص  التقيد  عام ضاغط، لضامن  رأي  بناء  اىل  املؤثر وتسعى 
وروح الدستور وشّل أيدي قوى منظومة املحاصصة والفساد 
األذى  من  مزيد  الحاق  من  ومنعها  السياسية،  والطائفية 
واملفرقة  األنانية  وخططها  مشاريعها  ودحر  ووطننا،  بشعبنا 

أيام ويوقد أحفاد كاوه الحداد يف كردستان نار نوروز الربيع

كتب المحرر السياسي



اتحادات ونقابات تطالب بتأجيل اقرار قانون المحكمة االتحادية
بغداد – طريق الشعب

اصدر عدد من النقابات واالتحادات، بيانا مشرتكا بشأن مرشوع قانون املحكمة االتحادية املعروض عىل مجلس النواب. وذكرت النقابات 
واالتحادات يف بيانها الذي تلقته “طريق الشعب”, انه “نظرا لألهمية التي تتمتع بها املحكمة االتحادية، لذا فان ترشيع قانونها يتطلب قبوال 
واسعا من االطراف املختلفة داخل مجلس النواب وخارجه”.  واكد البيان “رضورة االخذ برأي الجهات القانونية املختصة اىل جانب نقابة 
املحامني واتحاد الحقوقيني واساتذة الجامعات املتخصصني يف القانون الدستوري”, رافضا االكتفاء بإرادة الكتل السياسية املمثلة حاليا مبجلس 
النواب، يف ترشيعه.  وطالب ممثلو النقابات واالتحادات بـ”تعديل املادة الثالثة من قانون املحكمة االتحادية النافذ ليكون نصها )عند حدوث 
اي شاغر يف نصاب املحكمة يتم التعيني من خالل التشاور بني  قضاة املحكمة االتحادية ومجلس القضاء االعىل ومجلس القضاء يف االقليم( 
لضامن استمرار املحكمة االتحادية يف أداء مهامها”. ونصح البيان بـ”تأجيل ترشيع قانون جديد للمحكمة االتحادية اىل الدورة النيابية القادمة 

لعدم مالءمة الظروف الحالية، إلقرار قانون كهذا”.
وحمل البيان تواقيع كل من نقابة الجيولوجيني، نقابة الكيامئيني، نقابة االطباء، نقابة االطباء البيطريني، االتحاد العام للنقابات يف العراق، 
ذوي املهن الهندسية الفنية، نقابة االكادمييني، نقابة الفنانني، اتحاد الحقوقيني، نقابة الصيادلة، نقابة اطباء االنسان، ذوي املهن الصحية، نقابة 

املعلمني.
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وطن حر وشعب سعيد

قانون عصري يليق بالعراق 
ويستحق المواجهة

جاسم الحلفي

مل يتوقف كفاح الحركة االجتامعية العراقية عند حد معني يف 
تصديها لطغمة الحكم. وقد شكلت إنتفاضة ترشين الباسلة 
اىل  الهادفة  املرشوعة،  املجابهة  يف  ومهام  رئيسيا  منعطفا 
تغيري بنى النظام السيايس ألجل إحالل املواطنة كوحدة لبناء 
بتبديل  التغيري  تبنت  عندما  رؤيتها  تحرص  مل  فهي  الدولة.  
الوجوه فقط،  بل ركزت عىل إزاحة املتنفذين الذين إستغلوا 
أياديهم  وإمتدت  ضيقة،  وحزبية  شخصية  ألغراض  السلطة 
األداء،  يف  وفشلوا  الفساد،  مبال  وإغتنتوا  العام،  املال  اىل 
الشخصيات  هذه  القوانني.  عىل  والتفوا  بالقسم،  وحنثتوا 

التي يجب ان تحتويها السجون ال كرايس السلطة. 
أو  انطفاءها  يعني  ال  االنتفاضة  لوهج  املوقت  الخفوت  أن 
االنتفاضة  ان  يقول:  العميل  فاملنهج  مجددا،  سطوعها  عدم 
التي  االجتامعية  الحركة  أنشطة  لجميع  إمتدادا  إال  ليست 
سبقت إندالعها، من وقفات وإحتجاجات وتظاهرات وهّبات 
املحرومني،  لكفاح  امللهمة  املأثرة  وهي  وستكون  شعبية، 

رافعة ملوجات معارضة شعبية قادمة ال ريب فيها.
متنوعة،  بأشكال  االجتامعية  الحركة  تنشط  االيام  هذه  ويف 
املتساوية  املواطنة  بدعم  املتنفذين  ادعاءات  زيف  فاضحة 
)املوزاييك  بجامل  تشدقهم  ومعّرية  والواجبات،  بالحقوق 
العراقي( يف ترصيحاتهم املداهنة. وها هو مسعاهم الخائب 
تكرس  بصيغة  االتحادية  املحكمة  قانون  مترير  اىل  الهادف 
أقوالهم. ولالسف ال يتسع  السياسية، يكشف زور  الطائفية 
يراد  الذي  القانون  فقرات  بعض  عيوب  لتبيان  هنا  املجال 
متريره، وآثاره الوخيمة عىل موضوعة املواطنة، مؤكدا متسك 

البغيض.  املتنفذين مبنهج املحاصصة 
أن التشبث بالفقرة ثانيا من املادة الدستورية ٩٢، وبصياغتها 
تعديلها،  الواجب  الدستور  الغام  أحد  هي  التي  املتلبسة 
يرجع اىل ما جاء فيها من ان املحكمة االتحادية العليا تتكون 
اإلسالمي، وفقهاء  الفقه  والخرباء  يف  القضاة  “من عدٍد من 
وعمل  اختيارهم  طريقة  وتنظم  عددهم  يُحدد  القانون، 
املحكمة بقانوٍن يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.” 
 وتجدر اإلشارة اىل ان كلمة “تتكون” التي وردت يف النص، 
ارتباطها  يف  تفسريها  ميكن  حيث  “تتشكل”  كلمة  غري  هي 
الهيكل  القانون ضمن  وفقهاء  اإلسالمي  الفقه  خرباء  بتعيني 
االداري للمحكمة باعتبارهم خرباء ومستشارين. اما املحكمة 
القضاة فقط حني تفصل يف االحكام كام  ذاتها فتتشكل من 

هو السياق املتبع يف املحاكامت.
بادعائهم  املتنفذين  مراوغة  يكشف  دليل  اىل  بحاجة  ولسنا 
مواده  مع  اإلنتقايئ  تعاملهم  من  أوضح  بالدستور،  التمسك 
عىل وفق مصالحهم  الخاصة. فها هي مواد الباب الثاين من 
الدستور معطلة من دون ان يعريوها اهتامما، والسبب هو 
أنها تتناقض مع مصالحهم وتخص الحقوق وحريات املواطن 
الباب  مواد  فهي  واالجتامعية.  والطبية  التعليمية  وضامناته 

التي مل تَر النور!
املدنية  الدولة  اىل  املتطلعني  بني  املجابهة  تشتد  حني  ويف 
املتشبثني  وبني  االجتامعية،  العدالة  قاعدة  الدميقراطية عىل 
عرص  لنبض  تستجيب  ال  التي  السياسية  األنظمة  بنامذج 
حقوق االنسان والعدالة واملساواة، تواصل الحركة االجتامعية 
العراقية كفاحها بال هوادة من اجل رفعة االنسان وتقدمه. 
وقطعا مل  تكن انتفاضة ترشين الباسلة الدرس الوحيد الذي 
بنّي قدرات الحركة التي هزت اركان نظام املحاصصة، وأقّضت 
اليوم  مضجع طغمة الحكم املستأثرتة بالسلطة. فهي تدرك 
ويحافظ  املجتمع  يوحد  عرصي  قانون  اجل  من  كفاحها  يف 
وان  وضحاها،  ليلة  بني  يأيت  ال  النرص  ان  الرثي،  تنوعه  عىل 
املطلوب  ان  بل  واحد.  احتجاجي  فعل  يحسمها  ال  املنازلة 
يكل  ال  ومتواصل،  دائب وصبور  منظم  نضال  ذلك  لتحقيق 

وال يكف.

مطالبات بتوفير فرص العملكل خميس

احتجاجات ال تهدأ.. حملة اعتقاالت وقمع لمحتجي النجف وبابل

غضب في النجف وبابل
شوارع  النجف,  محافظة  يف  املحتجون  وجاب 

املدينة، مطالبني بإقالة الحكومة املحلية.
يف  “املحتجني  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
هدفهم  تحقيق  عىل  ارصارهم  واصلوا  املحافظة 
الفساد”,  ومكافحة  املحلية  الحكومة  بإقالة 
الطرق  من  عددا  قطعوا  “املحتجني  ان  اىل  مشريا 
الرئيسية يف املحافظة، فيام قابلتهم القوات االمنية 
من  العرشات  بإصابة  تسبب  ما  املفرط،  بالعنف 
املحتجني”. من جانبهم, واصل املحتجون املطالبون 
منصبه،  من  قنديل  حسن  بابل  محافظ  بإقالة 
“طريق  مراسل  وذكر  الغاضبة.  احتجاجاتهم 
تظاهروا  املحتجني  من  “املئات  ان  الشعب”, 

بإقالة  مطالبني  الرئيسية،  االعتصامات  ساحة  يف 
املحافظ حسن قنديل والحكومة املحلية بالكامل، 
وتعيني شخصيات كفوءة ونزيهة للمنصب”، مبينا 
ان “القوات األمنية قامت بحملة اعتقاالت واسعة 
لتطلق  عادت  ثم  املحتجني،  من  عددا  شملت 
رساحهم يف ما بعد، بسبب التصعيد الذي قام به 

املتظاهرون”.

الكشف عن قتلة المتظاهرين
محافظة  يف  املتظاهرين  من  عدد  نظم  جانبهم,  من 
قتلة  مبحاسبة  للمطالبة  احتجاجية,  وقفة  ميسان، 
“طريق  مراسل  ونوه  للقضاء”.  وتقدميهم  املتظاهرين 
الشعب”, بان “الوقفة تأيت للمطالبة بالكشف عن قتلة 
أبو احمد الهليجي وجميع ضحايا التظاهرات، وإيقاف 
نزف الدم املستمر”. ورفع املحتجون شعارات تطالب 
التدهور  بسبب  املحافظة  يف  االمنيني  القادة  بتغيري 

االمني.

قطع للجسور
يف  الجسور  من  عدد  قطع  قار,  ذي  محافظة  وشهدت 
من  نزيهة  بتعيني شخصية  للمطالبة  النارصية،  مدينة 
الكتل  مرشح  ورفض  املحافظ,  ملنصب  املحافظة  ابناء 
املتنفذة. وبنّي مراسل “طريق الشعب”, ان  السياسية 
النرص  قطع جسور  اقدموا عىل  املحتجني  من  “املئات 
والتوجه  بإرادتهم,  فتحها  قبل  والحضارات,  والزيتون 
نحو ساحة التحرير”, مشريا اىل ان “الهدف من التصعيد 
هو التأكيد عىل رفض مرشح الكتل السياسية املتنفذة 
ملنصب املحافظ”, مؤكدين عىل “تعيني شخصية نزيهة 
قار”.  املحافظة ملنصب محافظ ذي  ابناء  وكفوءة من 
يف االثناء, قطع محتجون من أهايل قضاء الغراف شامل 
املحافظة, الطريق العام الرابط مع مركز املحافظة من 
قامئقام  وتغيري  بإقالة  للمطالبة  اإلطارات،  حرق  خالل 
الخدمات.  واقع  تردي  بسبب  البلدية,  ومدير  القضاء 
بوابة  واالجور  العقود  اصحاب  من  محتجون  وأغلق 
محطة كهرباء النارصية الحرارية يف تصعيد احتجاجي، 

للمطالبة برصف مستحقاتهم املالية املتأخرة منذ عرشة 
أشهر.

توفير فرص العمل
يف غضون ذلك, رفض خريجو ذي قار، املعتصمون أمام 
مصفى املحافظة فض اعتصامهم ورفع خيامهم من أمام 
املصفى، وذلك بعد فشل املفاوضات التي جرت معهم 
من قبل وفد برئاسة املحافظ عبد الغني األسدي وقائد 
عمليات سومر. وقال املتظاهر محمد جاسم، لـ”طريق 
وزارة  كون  االعتصام  فض  رفض  “سبب  ان  الشعب”, 
النفط تعمل بالتمويل الذايت، وال تحتاج اىل اقرار املوازنة 
ملطالبهم”,  االستجابة  لغرض  النواب  مجلس  قبل  من 
مؤكدا “استمرار اعتصامهم وغلق املصفى لحني االستجابة 
ملطالبهم”. ويف السياق, نظم العرشات من خريجي كليات 
الهندسة يف محافظة البرصة, مسرية راجلة انطلقت باتجاه 
رشكة نفط البرصة للمطالبة بتوفري فرص العمل, فيام دعوا 

الجهات املعنية اىل االستجابة ملطالبهم وحل مشاكلهم.

عدد المتنافسين متواضع وأربع محافظات بال مرشحين

شركة بريطانية تشرف على فحص أجهزة االقتراع وإعالن نتائج االنتخابات
ـ طريق الشعب بغدادـ 

اختيار رشكة  عىل  باإلجامع  أمس،  املفّوضني،  مجلس  وافق 
واألجهزة  االقرتاع  ألجهزة  الفاحصة  الربيطانية   )PWC(
امللحقة بها ضمن مساعي ضامن نزاهة العملية االنتخابية 
هذه  وتأيت  املفوضية.   عليه  تؤكد  ما  بحسب  وشفافيتها، 
الخطوة يف الوقت الذي أصدرت فيه املفوضية تحديثاً غري 
مطمنئ عن عدد املرشحني، الذي ما زال إىل االن ضعيفا جدا. 
فيام بقيت أربع محافظات من دون أي مرشح حتى اللحظة.

اختيار شركة بريطانية
الشعب”،  “طريق  طالعته  بيان  يف  املفوضية  إعالم  وذكر 
رشكة  اختيار  عىل  باإلجامع  وافق  املفّوضني،  “مجلس  إن 
واألجهزة  االقرتاع  ألجهزة  الفاحصة  الربيطانية   )PWC(
امللحقة بها والربامجيات املستخدمة والوسط الناقل وجهاز 
تّم يف  مراحل  عّدة  بعد  النتائج  إعالن  اإلرسال وسريفرات 
ضوئها التأكّد من رصانتها واستيفائها للرشوط واملواصفات 
الفنية املطلوبة. حيث انها األفضل من بني الرشكات التي 
يف  االنتخابية  للمساعدة  املّتحدة  األمم  مكتب  رّشحها 
العراق )UNAMI( والتي تعمل يف إطار فني وتكنولوجي 
يتامىش واملبادئ األساسية لعمل املفّوضية مبا يضمن نزاهة 
العملية االنتخابية وشفافيتها”. ووفقا للبيان “ُشكِّلت بهذا 
الصدد لجنة مبوجب األمر الديواين املرقم بالعدد )3( لسنة 
وعضوية  املفّوضني،  مجلس  من  مفّوض  يرأسها   ،2020
مدير قسم االتّصاالت املؤّمنة، ومدير قسم الربمجيات يف 
وزارة االتّصاالت، وعضو من الجهات األمنية، تتوىّل إحالة 
متخّصصة  فاحصة  إىل رشكة  االنتخابية  العملية  متطلّبات 

التي  الناقل  االنتخابية والوسط  برمجيات األجهزة  بفحص 
ستستخدم يف االنتخابات املقبلة”.

أهمية الشركة
ملراقبة  العراق  عني  شبكة  رئيس  البطاط،  سعد  وقال 
مهم،  أمر  الربيطانية  الرشكة  مع  “التعاقد  إن  االنتخابات، 
وهو من ضمن ترشيحات فريق يونامي لالنتخابات، من أجل 
فحص األجهزة وبيان أهليتها، وسبق أن طلبنا كمنظامت 
معنية باالنتخابات بتحقيق هذا التعاقد”.  وأوضح البطاط 
لـ”طريق الشعب”، أن “تعاقدات أخرى ايضا ستكون عىل 
هامش التحضريات لالنتخابات القادمة، منها تتعلق بتصميم 
الدوائر  عدد  مبثل  عددها  سيكون  التي  االقرتاع  بطاقة 
كثرية”،  فنية  وأمور  والتأهيل  للصيانة  وأخرى  االنتخابية، 
الفتا إىل إن “املفوضية والجهات املختصة سترشف عىل عمل 
الرشكة الربيطانية من الناحية الفنية واملالية واإلدارية، بينام 
تقوم منظامت الرقابة واألمم املتحدة مبتابعة سري العملية 

االنتخابية ورقابتها”.

قلة أعداد المرشحين
قبل  من  جيدة  “التحضريات  فإن  البطاط،  وبحسب 
املفوضية، إال إن الجداول التي اعلنتها مؤخرا تثري القلق، 
حيث إن تحديثاتها ال تبرش بخري فبعض املحافظات ما زالت 
املرشحني يف  اعداد  قلة  عن  فضال  مرشح،  أي  بال  االن  إىل 
بقية املحافظات، وهذا ميكن أن يهدد موعد االنتخابات”.
أن  مفاده  سياسية،  قيادات  من  كالم خطري  “هناك  وتابع 
االنتخابات لن تجرى مبوعدها، وهذا األمر غري مقبول متاما”. 

ووفقا للجدول الذي نرشته مفوضية االنتخابات مؤخرا، فإن 
اعداد املرشحني يف املحافظات جاءت كام يأيت: “أربيل/ بال 
السليامنية/2  مرشح،  البرصة/7  مرشح،  األنبار/2  مرشح، 
النجف/  مرشح،  املثنى/3  مرشح،  بال  القادسية/  مرشح، 
مرشح واحد، بابل/ 19 مرشح، بغداد/ 20 مرشح، دهوك/ 
بال مرشح، دياىل/ 14 مرشح، ذي قار/ 2 مرشح، صالح الدين/ 
25 مرشح، كربالء/ 5 مرشح، كركوك/ 10 مرشح، ميسان/ 
بال مرشح، نينوى/ 49 مرشح، واسط/ 10 مرشح”، أي إن 
املجموع لعدد مرشحي املحافظات 192 مرشح فقط وهو 

أقل من عدد مقاعد الربملان.

اجتماع اللجنة األمنية لالنتخابات
ويف سياق االستعدادات لالنتخابات، عقدت اللجنة االمنية 
العليا لالنتخابات برئاسة الفريق الركن عبد االمري الشمري، 
اجتامعها الدوري، أمس األول، مبقر املفوضية العليا املستقلة 
خالل  “جرى  فأنه  املفوضية،  بيان  وبحسب  لالنتخابات. 
اللجنة  بعمل  املتعلقة  املواضيع  من  عدد  بحث  االجتامع 
ومنها االستامع اىل ايجازات قدمها مسؤولو اللجان الفرعية 
منها امليدانية واالعالمية واالستخبارية، وشدد رئيس اللجنة 
االمنية عىل اهمية مضاعفة الجهود، وتذليل العقبات التي 
أمنية رصينة  لقاعدة  اللجان ومبا يجهز  تعرتض سري عمل 
عموماً”،  االنتخابية  والعملية  الناخب  أمن  معها  يضمن 
البنى  بتهيئة  االستمرار  اهمية  املجتمعون  “بحث  مضيفا 
التحتية الالزمة واملتعلقات اللوجستية الخاصة باالنتخابات 
وخلص املجتمعون اىل عرض توصيات ومتابعة تنفيذ جدول 

اعامل اللجنة األمنية”.
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ـ طريق الشعب بغدادـ 

تواصلت الفعاليات االحتجاجية 
خالل اليومني املاضيني, للمطالبة 

بإقالة الحكومات املحلية 
ومكافحة الفساد والكشف عن 

قتلة املتظاهرين.
ورافق االحتجاجات يف محافظتي 

النجف وبابل، حملة اعتقاالت 
وقمع طالت املحتجني، 

استخدمت فيها القوات االمنية 
العنف املفرط, فيام اتسعت 

رقعة االحتجاجات املطالبة بتوفري 
فرص العمل يف عدد آخر من 

املحافظات.

الشيوعي يستقبل 
الوطني االشوري

استقبل الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتري 
العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة 
امس االربعاء يف مقر الحزب ببغداد، السيد 
للحزب  املركزية  اللجنة  عضو  نيسان  منري 

الوطني األشوري.
وتداول الطرفان يف لقائهام مبقر العالقة بني 
القوى  الحزبني،  واألصداء االيجابية لتحرك 
مجلس  مناقشات  عىل  وتأثريها  املدنية 
االتحادية،  املحكمة  قانون  حول  النواب 
واتفقا عىل رضورة ان تكون هذه الخطوة 
تجاه  املدنية  للقوى  اوسع  لتحرك  مقدمة 
مواقف  واتخاذ  البالد  يف  الجارية  االحداث 

موحدة إزاءها. 
الجاري  العمل  اىل  ايضا  الجانبان  وتطرق 
الدميقراطي  التيار  اىل  النشاط  إلعادة 
العراقي، وتفعيل دوره يف بغداد واملحافظات 
كإطار مجتمعي لتعبئة الطاقات التي ميثلها 
الطيف الدميقراطي الواسع.  كام اتفقا عىل 
املشرتك  العمل  بتجارب  االعتبار  رضورة 
والوطنية  والدميقراطية  املدنية  للقوى 
واستبعاد  الجامعي  العمل  قيم  وترسيخ 

التهميش واالقصاء.
وحرضت اللقاء اىل جانب السيد منري الست 

فريال من الحزب الوطني االشوري.
الجزائري  الرفيق  جانب  اىل  شارك  فيام 
الرفيقان عيل مهدي  وفاضل املوسوي عضوا 

لجنة العالقات املركزية.
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التخطيط تؤكد سعيها لمكافحة »الفضائيين« و »الوهميين« 

سببان يؤخران انجاز »الرقم الوظيفي« لضبط رواتب الموظفين

االن، عاملني معرقلني، وهام:  الفرق، حتى  تلك  وتواجه 
البيانات الورقية التي ال تزال تعمل بها بعض املؤسسات. 
كذلك تخوف االجهزة االمنية من ترسّب معلوماتها اىل 
تشكيل  اىل  الحكومة  اضطر  الذي  االمر  أخرى،  جهات 

“لجنة رديفة” ملعالجة هذه املشكلة.
فان  عالوي،  عيل  املالية  لوزير  سابق  ترصيح  ويف 
دون  من  الرواتب  قوائم  يف  )مسجلون  “الفضائيني” 
بعض  رواتبها  يتقاىض  وهمية  أسامء  أو  عمل  مزاولة 
ألف  و250  ألف   200 بني  عددهم  يرتاوح  املسؤولني(، 
شخص، مضيفا “أما املوظفون الذين بال دوام فأعدادهم 

أكرث من ذلك”. 
وذكر عالوي أيضا، أن هاتني الفئتني تشكالن 15 إىل 20 
لهم %20 من موازنة  املوظفني، وتخصص  املائة من  يف 
التي تذهب  مليار دوالر سنويا،  البالغة 43.3  الرواتب 

غالبيتها إىل جيوب الفاسدين.

ما هو الرقم الوظيفي؟ 
ويعني هذا النظام أن يكون لكل شخص يتقاىض مرتبا 
وحتى  موظفا،  أو  متقاعدا  كان  سواء  الدولة،  من  ماليا 
الحامية  وشبكة  اليومية  واالجور  العقود  أصحاب 
الرواتب  مبخرجات  يرتبط  وظيفي،  رقم  االجتامعية، 
سيكون  وبالتايل  املالية،  وزارة  لدى  تفاصيلها  املوجودة 

ضامنا لعدم تسلم املوظف اكرث من راتب حكومي.
التخطيط  وزير  برئاسة  لجنة  التخطيط  وزارة  وشكلت 
الرقم  بشأن  الجهات،  من  ومجموعة  بتال،  خالد 
وعىل  الوزراء،  مجلس  إىل  توصياتها  رفعت  الوظيفي، 
ضوئها تم تشكيل اللجنة التنفيذيَّة، وهي برئاسة رئيس 
واملاليَّة  الداخليَّة  وزارات  عن  وممثلني  اإلحصاء  جهاز 

واالتصاالت وديوان الرقابة املاليَّة ومكتب رئيس الوزراء 
تواصل  اللجنة  وهذه  الوزراء.  ملجلس  العامة  واألمانة 
عملها منذ بداية العام من خالل تشكيل فرق جوالة من 
الجهاز املركزي لإلحصاء، ملراجعة الوزارات واملحافظات، 

إلكامل البيانات الخاصة باملوظفني يف وزارات الدولة.
مقرتح آخر  

وطرح رئيس هيئة النزاهة االسبق موىس فرج لـ”طريق 
الشعب”، مقرتحا آخر، يتلخص بوضع رقم لكل مواطن 
للتزوير  تجنبا  ومعلوماته،  بياناته  يتضمن  عراقي، 

والتالعب يف القانون.
وقال فرج، ان “متطلبات عمل الدولة هي اكامل قاعدة 

املعلومات، وليس الرقم الوظيفي فقط”.
قائال  الدولة،  يف  الفضائيني  قضية  عىل  املتحدث  وعّرج 
انهم نوعان: االول، هم اسامء وهمية ال وجود لها اساساً، 
وتذهب اموالهم لتمويل كبار االحزاب. بينام حدد النوع 
الثاين مبوظفني موجودين يف الدولة “ال يقدمون اي عمل 
الفضائيني  من  النوع  هذا  دوامهم.  عىل  يواظبون  وال 

متورط  فيه عدد من مدراء الدوائر وكبار الضباط”. 
ونّوه فرج بأن “الرقم الوظيفي سيوفر املليارات رشط ان 

يستخدم بالشكل الصحيح”.
ولفت اىل أن “مسألة الرقم الوظيفي ليست جديدة، امنا 

طالبنا به منذ العام 2004”.  

لجنة رديفة 
عبد  التخطيط  وزارة  باسم  املتحدث  أكد  جهته،  من 
الزهرة الهنداوي، ان “جهاز االحصاء يف الوزارة، ما زال 

مستمرا يف استالم بيانات املؤسسات الحكومية”. 
وأضاف يف حديث خص به “طريق الشعب”، أن “الوزارة 

تحتاج املزيد من الوقت والبنى التحتية. بعض الوزارات 
ال تتوفر لديها قاعدة الكرتونية، امنا تعمل عىل الورق. 
املعلومات  هذه  نحول  يك  طويال  وقتا  نحتاج  وبالتايل 

الورقة اىل البيانات الكرتونية”. 
وأشار اىل قيام “فرق جوالة بزيارة الوزارات واملؤسسات 
الحكومية يف املحافظات”، متوقعا ان ينجز العمل خالل 

االشهر املقبلة.
ومل ينِف املتحدث وجود فضائيني ومزدوجي رواتب يف 
عن  الحديث  يعد  لكنه  الحكومية،  والدوائر  الوزارات 

إحصائيات “سابقا ألوانه”.
وأقر الهنداوي بوجود مخاوف لدى االجهزة االمنية من 
الكشف عن بيانات كوادرها، مردفا انه تم “تشكيل لجنة 
رديفة من اللجنة الرئيسية إليجاد املعالجات التي تخص 
الدوائر االمنية، يك مننع ترسب معلومات هذه االجهزة”. 
الختبار  الرتبية  وزارة  اختيار  التخطيط  وزارة  وقررت 

نظام الرقم الوظيفي، ومن ثم تطبيقه عىل باقي وزارات 
الدولة.

وزارة  يف  بدأنا  “أننا  الهنداوي  يقول  ذلك  عىل  وتعقيبا 
كونها صاحبة  عليه،  نعمل  الذي  نظامنا  الرتبية الختبار 
انحاء  كل  يف  منترشون  وهم  املوظفني،  من  عدد  اكرب 
مع  العمل  اثناء  معنا  ستحدث  اشكالية  فأي  العراق، 

الرتبية، لن تتكرر مع وزارة او مؤسسة اخرى”. 
واختتم متحدث وزارة التخطيط حديثه بأنه “ال ميكننا 
أن نحدد أي سقف زمني إلنجاز املوضوع. بعض الجهات 
تحتاج اىل وقت طويل لتحويل بياناتها اىل الكرتونية”.  

الرقم الوظيفي مرهون بالبصمة
من جانبه، علّق الخبري املايل مصطفى حنتوش بقوله ان 
“النظام يقيض بأن يكون لكل شخص يتقاىض مرتبا ماليا 
من الدولة، سواء  كان متقاعدا أو موظفا، رقم وظيفي”. 

وقال حنتوش لـ”طريق الشعب”، إنه “بعد ان تتقاطع 
معلومات املوظفني، ويصبحون معروفني ببطاقة وظيفية 
تحتوي عىل أرقامهم وتسلسالتهم ودرجاتهم الوظيفية، 
 ورواتبهم وجميع التفاصيل االخرى”، مشرياً اىل أن “هذا 

النظام سيقيض عىل اصحاب الرواتب املزدوجة”. 
البيانات  اصحاب  من  للفضائيني  بالنسبة  انه  وأضاف 
املتوفرة، فإنهم لن يتمكنوا من تسلّم أرقامهم الوظيفية 

من دون ان تأخذ بصامتهم.
تبلغ  مليون،   7 اىل  واملتقاعدين  املوظفني  اعداد  وتصل 
هذه  سيوفر  سنوياً.  ترليون   70 حوايل  رواتبهم  اعداد 

النظام املليارات للبالد. 
يذكر انه يف وقت سابق، قال وكيل الوزارة ماهر حامد، 
ليك  رقم  مليوين  من  اكرث  نحو  الوزارات  تسليم  تم  انه 
سيتم  بعدها  االخرى،  التعريفية  االجراءات  يكملون 

تدقيقها وتطابقها يف وزارة املالية مع كل الشبكات.

بغدادـ  عبدالله لطيف 

تواصل وزارة التخطيط عملها يف نظام الرقم الوظيفي الخاص مبوظفي الدولة، 
يف إطار الجهود الحكومية، الرامية اىل مكافحة ظاهرة “الفضائيني والوهميني” 

ومزدوجي الرواتب يف الدوائر واملؤسسات الرسمية.
وال تزال الفرق الجوالة التي شكلتها الحكومة، تجوب أروقة الوزارات واملؤسسات 

والهيئات، لتوثيق أعداد املوظفني.

ناشطون: المحاصصة الطائفية قائمة وتتسبب في كوارث

إحياء شعبي ورسمي للذكرى 33 لجريمة حلبجة 
بغداد ــ سيف زهير

استذكر العراقيون خالل اليومني 
املاضيني، واحدة من ابشع جرائم النظام 

الدكتاتوري املباد التي اقرتفها بحق 
الكرد والشعب العراقي، عندما استخدم 

االسلحة الكياموية ضد املواطنني 
املدنيني يف مدينة حلبجة، مخلفا اآلالف 

من الشهداء واملصابني الذين ما زالوا 
يعانون رغم مرور ثالثة وثالثني عاما 

عىل هذه الفاجعة األليمة. 
وبعدما اصدرت الرئاسات الثالث 

وجهات أخرى، مواقف رسمية بشأن 
هذه الفاجعة االليمة، أكد ناشطون أن 
املأساة ما زالت مستمرة بسبب الفساد 
واملحاصصة وتقويض الجهود التي تريد 

بناء دولة املواطنة والكرامة والعدالة 
االجتامعية.

مواقف رسمية
والثالثني  الثالثة  الذكرى  الرسمية خالل  املواقف  وتوالت 
بحق  الدموي  نظام صدام  ارتكبها  التي  الجبانة  للجرمية 

أهايل حلبجة املغدورين.
ووصف رئيس الجمهورية برهم صالح، الحادثة بـ”الجرمية 

النكراء”، معتربا أنها تجسيد ملعاناة الشعب الكردي.
وقال صالح يف تغريدة عىل “تويرت” اطلعت عليها “طريق 
وجداننا.  يف  الغائر  الجرح  هي  “حلبجة  إن  الشعب”، 
تتجسُد فيها معاناة الشعب الكردي ونضاله لنيل الحرية 
الضحايا  “انصاف  معتربا  للتضحية”،  رمزاً  اضحت  حتى 

اعظم  االستبداد  عودة  ملنع  والتكاتف  االعامر  وإعادة 
تقدير لشهدائها”.

ان  اكد  فقد  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  أما 
“الفاجعة متثل جرحا غائرا بسبب الظلم الذي يكون اداة 

بيد الحاكم”.
ووفقا لبيان اصدره مكتب الكاظمي، فإن “ذكرى الجرمية 
التي اودت بحياة االالف من املدنيني متثل انعطافة مؤملة 
يف تاريخ نضال الشعب ضد الطغيان والدكتاتورية. حيث 
تنذر مرارة تلك املأساة املستمرة مبا ميكن ان يرتكب اليوم 

باسم الكراهية والعنرصية”.
النواب، محمد الحلبويس، عىل  وفيام أكد رئيس مجلس 
املستقبل،  تحديات  ملواجهة  الجهود  توحيد  “رضورة 
االقليم  رئيس  دعا  حلبجة”.  ضحايا  ذوي  مع  والتضامن 

نيجريفان بارزاين، الحكومة االتحادية إىل “تأدية واجباتها 
يف تعويض السكان والبيئة املسممة ملدينة حلبجة”.

إبادة جماعية
التواصل  منصات  يف  واسع  نطاق  عىل  املدونون  وتداول 
االجتامعي، صور الجرمية البشعة، مستذكرين التضحيات 
التي قدمها الشعب العراقي الذي ما زال يطالب بدولة 

الكرامة والعدالة االجتامعية.
وعلق الناشط املدين، شهاب االركوازي عىل هذه الجرمية 
قائال إن “الجرمية التي اقرتفها النظام السابق بحق أهايل 
حلبجة، تعترب واحدة من ابشع وارشس االبادات الجامعية 
يف تاريخ العراق الحديث والعامل أيضا. حيث قتل قرابة 
خمسة آالف مواطن بريء من اهايل مدينة حلبجة التابعة 

ملحافظة السليامنية، يف هجوم كياموي جوي طال الرجال 
والنساء واألطفال”.

أنه  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  االركوازي خالل  وأوضح 
رغم مرور ثالثة عقود عىل هذه الجرمية “ما زال الناجون 
يعانون مضاعفات صحية كبرية وبعضهم ال يالقي الرعاية 
الصحية الالزمة يف ظل تردي الوضع الصحي الذي تعمق 
مل  الحالية  الحكم  تجربة  إن  كام  كورونا.  جائحة  بسبب 
تقدم منوذجا يحتذى به لنتجاوز مرحلة الدكتاتورية. امنا 
مرارتها  يتذوقون  العراقيون  فيام  مجددا،  املأساة  عادت 

منذ العام 2003 لألسف الشديد”.
وعن املصابني يف هجوم حلبجة، أكد لقامن عبد القادر، 
رئيس جمعية القصف الكياموي لحلبجة، أنه “قبل انتشار 
فريوس كورونا كان بعض الناجني يرسلون إىل دول الجوار 

بسبب  كثرية  مصاعب  االن  يواجهون  إنهم  إال  للعالج. 
عدم وضع برامج صحية لهم من قبل حكومة كردستان 

والحكومة العراقية”.
ودعا عبد القادر، يف ترصيح صحفي، الجهات املعنية إىل 
فالكثري منهم  العالج.  لتلقي  أوروبا  املصابني إىل  “إرسال 

يعانون من ضيق التنفس وضعف يف النظر”.

وعود ال أكثر
اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  الناشط  أوضح  السياق،  ويف 
أو  املترضرين  تعويض  عن  الحديث  إن  صباح،  مهدي 
املصابني، ال يكون منطقيا عندما تطلقه جهات  معالجة 

حكومية ورئاسية مسؤولة.
من  الكثري  “هناك  إن  الشعب”،  لـ”طريق  صباح  وبنّي 
للمواد  التعرض  مضاعفات  من  يعانون  الذين  املواطنني 
االلتفات  واالقليم  املركز  حكومتي  عىل  ويجب  السامة، 
لهم، فضال عن باقي املواطنني الذين يرهقهم املرض، وال 
قدرة لهم عىل العالج، فهذا افضل من الرصاعات السياسية 
املستمرة من اجل تقاسم السلطة واملال السيايس”، الفتا 
اىل أن “حكام العراق الجدد مل يتعظوا من جرائم نظام 
مثلام  املجازر  تكرار  يف  اسايس  بشكل  وساهموا  البعث، 
حصل يف املوصل وقاعدة سبايكر والصقالوية والعرشات 
من الكوارث، التي كان آخرها الجرائم التي يقرتفها إىل االن 

نظام املحاصصة بحق املتظاهرين السلميني”. 
وبحسب االحصائيات املتاحة، فإن قرابة 500 مصاب يف 
فاجعة حلبجة، ما زالوا يعيشون يف وضع صحي صعب، 
ويعانون من تداعيات املأساة.ى وزاد املتحدث أن “من 
املفارقات الكبرية أن يتحدث املسؤولون عن هذه الجرمية، 
ويؤكدون عدم سامحهم لعودة هذه املشاهد. بينام نرى 
الجرائم بحق شعبنا مستمرة، وتعززها االزمات االقتصادية 
النظام  “تعزيز  اىل  داعيا  املستمرة”،  والصحية  واالمنية 
الحريات  امام  الدميقراطي بشكل حقيقي وفسح املجال 
العامة، وفتح ملفات حقوق االنسان املغلقة والتي تضم 
االالف من املآيس والقصص، وانصاف العوائل التي اكتوت 
بنار الحرب وتوفري املناخ الالزم للعيش الكريم”، معتربا 
املايض،  آثار  وتجاوز  البلد  لبناء  اساسية  “مقومات  ذلك 
وليس الحديث االستعرايض الذي مرارا ما ينتهي بالوعود، 
بينام يستمر الفساد والسباق نحو السلطة بقتل االبرياء”. 

مقربة الشهداء يف حلبجة 



ـ علي شغاتي بغدادـ 

يحتفل العامل منذ العام 1993، يف 22 من 
اذار، كيوم عاملي للمياه. ويرتكز االحتفال 

عىل اهمية املياه العذبة, ويُراد من االحتفال 
التذكري بتعذر حصول ما يزيد ملياري انسان 
عىل املياه الصالحة للرشب. ويواجه العراق 

تحديا حقيقيا يف موضوعة الحصول عىل 
حصته املائية من نهري دجلة والفرات، بسبب 

انشاء دول املنبع، عددا من السدود وخاصة 
عىل نهر دجلة, ما يهدد بجفاف مساحات 

واسعة من البالد، وفرض تغيريات دميوغرافية 
عىل الحياة، يف حال انحرس امدادات مياه 

االنهر الداخلة للعراق. وتتعرض الحكومات 
املتعاقبة النتقادات الذعة، بسبب انحسار 

امدادات املياه من دول املصب النهري، وعدم 
توصلها اىل اتفاقات مع هذه الدول التي يؤكد 

مراقبون انها ترفض التوقيع عىل اتفاقيات 
لتحديد الحصص املائية مع استمرارها يف 

انشاء  سدود اخرى.

مؤتمر للمياه في بغداد
ويف ظل سعي الحكومة الحالية ملعالجة املوضوع, 
يف  نوعه  من  االول  للمياه،  دوليا  مؤمترا  عقدت 
واالحد  السبت  يومي  أعامله  بدأ  حيث  بغداد، 
املاضيني. ومبشاركة وزير املوارد املائية مهدي رشيد 
ومبعوث الرئاسة الرتكية إىل العراق فيصل أر أوغلو 
سوريا  عن  ممثلني  إىل  باإلضافة  مريئ،  اتصال  عرب 

واألردن وهولندا, مع تخلف ايران عن املشاركة.

اصعب المراحل
ويف حديثها خالل الجلسة االفتتاحية للمؤمتر السبت 
العام  لألمني  الخاص  املمثل  نائبة  أكّدت  املايض، 
لألمم املتحدة يف العراق، املنسقة املقيمة ومنسقة 
الشؤون اإلنسانية إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو، أن 
فحسب،  للعراق  مهم  عيٍش  مصدَر  ليست  املياه 
ولكنها أيضاً محرٌك مهمٌّ للسالم والتنمية املستدامة 

واالزدهار يف املستقبل.

الدويل  املؤمتر  “هذا  املريئ  االتصال  عرب  واضافت 
عىل  املياه  تقاسم  ينبغي  وللمنطقة.  للعراق  مهمٌّ 
الدول،  وبني  وإقليميا،  عاملياً،  املستويات:  جميع 
وبني الرجال والنساء عىل مستوى املجتمع. ويجب 

أن تكون مصدراً للتعاون وليس للرصاع”.

اجتماعات مكثفة لضمان الحصة المائية
مهدي  املائية،  املوارد  وزير  أعلن  املؤمتر،  وعقب 
رشيد، أن “الربملان الرتيك وافق عىل مذكرة التفاهم 
العادلة  املائية  الحصة  بإطالق  تركيا  تلزم  التي 
الخاص  الرتيك  “املبعوث  ان  اىل  مشريا  للعراق”, 
أكد أن هناك اتفاقيات يف األفق ومذكرات تفاهم 
الربملان  وافق  بعدما  العاجل،  القريب  يف  ستكون 
الحكومة  تلزم  التي  التفاهم  مذكرة  عىل  الرتيك 
واملنصفة  العادلة  املائية  الحصة  بإطالق  الرتكية 

للعراق”.
وأضاف، أن “هذا املوضوع أعقبه بروتوكول عراقي 
تنفيذي قدمته الحكومة العراقية، وحققنا أكرث من 
5 اىل 6 اجتامعات مع الجانب الرتيك يف هذه الفرتة، 

وهذا ما مل يحصل منذ سنني”.

عدم استخدامها بالشكل االمثل 
من جانبه, أكد السفري الرتيك لدى بغداد فاتح يلدز 
التفاهم املربمة بني  عىل هامش املؤمتر, أن مذكرة 
التنفيذ  حيز  ستدخل  املياه،  بشأن  والعراق  بالده 

قريبا.
مع  للتعاون  بإيجابية  تنظر  “تركيا  ان  يلدز,  وقال 
2019 خطة  عام  وقدمت  املياه,  بخصوص  العراق 
العراقي  الجانب  إىل  املياه  مشكلة  بشأن  عمل 
حينها، تضمنت خططا ومشاريع يف مناطق محددة 

حسب حاجتها إىل املياه”.
وأضاف “التباين يف وجهات النظر بني أنقرة وبغداد 
يف موضوع املياه، ينبع من نظرة العراق إىل القضية 

عىل أنها مشكلة تقاسم للمياه”.
وبنّي السفري ان “للمشكلة خطوطا أبعد من حصص 
للمياه  العراق  استخدام  عدم  يف  وتكمن  املياه، 
 ،2018 عام  “القحط  ان  مضيفا  األمثل”,  بالشكل 
يستغل  ال  العراق  أن  أظهرا   ،2019 عام  والسيول 

موارده املائية بشكل صحيح”.
لتقاسم  أنقرة  استعداد  يلدز  أكد  ويف مقابل ذلك، 
خرباتها مع بغداد، سواء من الناحية التقنية أو من 

حيث املوارد البرشية.
يف  تفاهم  مذكرة   2014 عام  وتركيا  العراق  ووقع 
التأكيد عىل  أبرزها  املياه تتضمن 12 مادة،  مجال 

أهمية التعاون يف مجال إدارة املوارد املائية لنهري 
دولة  لكل  املائية  الحصة  وتحديد  والفرات،  دجلة 
يف مياه النهرين، والتأكيد عىل أهمية تقييم املوارد 

املائية.

“خارطة عمل مشتركة” 
املائية  املوارد  وزارة  يف  املستشار  قال  جهته,  من 
يؤكد  “العراق  ان  الشعب”,  لـ”طريق  ذياب  عوين 
الرتيك,  الجانب  مع  اتفاقية  اىل  الوصول  رضورة 
للعراق  واملنصفة  املعقولة  املائية  الحصص  تحدد 
من النهرين”, مبينا ان “مذكرة التفاهم هي خارطة 
الجانب  مع  اتفاقية  اىل  الوصول  اجل  من  الطريق 
عىل  الرتيك  الجانب  من  تأييد  عىل  وحصلنا  الرتيك, 

التزامهم بالوصول اىل الهدف”.
البلدين  بني  التفاهم  مذكرة  “تنفيذ  ان  واضاف 
العراق  حصول  اتجاه  يف  لألمام  نوعية  نقلة  هي 
عىل حصته من املياه”, مشريا اىل “وجود اجراءات 
الرشوع  قبل  تنفيذها  يجب  البلدين  بني  واعامل 
بتطبيقها”. واكد ان “يف حال مصادقة الربملان الرتيك 
عمل  خارطة  ستوفر  فانها  التفاهم  مذكرة  عىل 
مشرتك بني البلدين من اجل حل املشاكل العالقة”.

رد على السفير
وبنّي ذياب ان “الحديث عن سوء ادارة املياه الذي 
العراق  يف  والنواب  املسؤولني  وبعض  تركيا  تردده 
مياه  هناك  كانت  ولو  علمية  غري  طروحات  هي 
تذهب اىل الخليج ملا وصلت مياه الخليج اىل شط 

العرب ودمرت بيئته”.
االعامل  انجاز  من  نتمكن  “مل  ان  املتحدث  وتابع 
االروائية  املشاريع  منظومة  اصالح  مثل  الرضورية 
االموال  الري بسبب نقص  وزيادة كفاءة منظومة 
املخصصة  املالية  “املبالغ  ان  مؤكدا  والحروب”, 
هو  ما  انجاز  عرقلت  ما  وهي  جدا  قليلة  للوزارة 
والظروف  الوقت  عامل  اىل  باالضافة  مطلوب، 

املحيطة بالبالد”.
ونوه ذياب, اىل ان “العراق سبق دول املنطقة يف 
املتطورة  واالساليب  الحديثة  التقنيات  استخدام 
مثل الري بالتنقيط والري املغلق وإدارة املشاريع 
بدل  لكن  املايض,  القرن  سبعينيات  يف  بعد  عن 
الذهاب اىل البناء وتنفيذ املشاريع العمالقة، ذهبنا 
اىل الحرب, ومنذ ذلك الحني، ونحن يف حالة حرب”.
هو  ما  “ندرك  بالقول  حديثه  املتحدث  واختتم 
قاسية  البالد  ظروف  لكن  الوزارة  من  مطلوب 
ذلك  معرفة  الخارج  من  املتفرجني  وعىل  وصعبة 

الواصلة  “املياه  ان  مؤكدا  املائية”,  واطالق حصتنا 
للعراق اقل من احتياجاته بكثري”.

  
تركيا تنتهك االعراف والقوانين

اىل ذلك, قال عضو فريق حامة دجلة سلامن خري 
الله لـ”طريق الشعب”, بان “االنهار املشرتكة يجب 
ان تخضع لالعراف الدولية، وان يجري تقاسمها وفق 
واالستخدام  مجراها  عند  القاطنني  السكان  نسب 
نفوذ  لتوسع  “نتيجة  انه  مبينا  ملواردها”,  االمثل 
قامت  املاضية,  السنوات  خالل  املنطقة  يف  تركيا 
برضب االعراف والقوانني الدولية عرض الحائط من 
خالل رفضها التوقيع عىل اتفاقية مجاري املياه غري 
امللحية, وترفض الدخول يف مفاوضات مع العراق, 
وترص عىل ان ما يحدث بينها وبني العراق هو مجرد 

مباحثات”.
اية  تعط  مل  الرتكية  “الحكومة  ان  الله  خري  وبنّي 
وعود جدية لرئيس الحكومة العراقية خالل زيارته 
االخرية اىل تركيا”, مشريا اىل “عدم وجود مباحثات 
جدية مع تركيا غري التي بدأها الوزير السابق حسن 

الجانبي، ومل يستطع من اكاملها”. 

75 مترا مكعبا بالثانية لصد اللسان الملحي
العراق,  يف  املائية  املوارد  ادارة  الله  خري  وانتقد 
 ,2018 عام  لغاية  بلغت  التي  التجاوزات  بسبب 
دجلة  نهري  عىل  تجاوز  الف  وعرشون  ثالثة 

والفرات بينها تجاوزات ملؤسسات حكومية واخرى 
للمزارعني”, مؤكدا ان “العراق بحاجة اىل 75 مرتا 
اللسان  صد  اجل  من  املياه  من  الثانية  يف  مكعبا 
امللحي, غري ان املياه مل تتجاوز 60 مرتا مكعبا منذ 
العام 2009”. وتابع ان “حصة املياه العراقية من 
االنهر متفاوتة، وتعتمد عىل املزاج الرتيك والكميات 
وفرة  “سبب  ان  موضحا  الخزانات”,  يف  املوجودة 
املياه يف الفرتة املاضية هو نتيجة رسعة امتالء سد 

اليسو وعدم وجود خزانات اضافية يف تركيا”.
 

تحذيرات من سدود امنية 
السنوات  خالل  تركيا  “سعي  من  خريالله  وحذر 
اليسو،  سد  بعد  امنية  10 سدود  بناء  اىل  القادمة 
عن  اخر  سد  يبعد  ال  فيام  الجزرة,  سد  اخطرها 
العراقية سوى بضعة كيلومرتات من جهة  الحدود 
محافظة دهوك”, مبينا ان “الفكرة من انشاء هذه 
السدود هي السيطرة عىل املياه الخارجة من سد 
لغرض  الرتكية  االرايض  يف  تقسيمها  واعادة  اليسو، 
عىل  كبريا  خطرا  ميثل  ما  زراعيا،  واحيائها  انعاشها 
العراق، الذي مل تتحرك حكومته رغم علمها باالمر”. 
واكد ان “تركيا ال متتلك وصايا عىل نهر دجلة لكنها 
بشكل  املائية  املوارد  ادارة  عدم  حجة  تستخدم 
صحيح يف املفاوضات مع االطراف العراقية وحتى 
يف  الدخالها  العراق  سعى  التي  الثانية  االطراف 

املوضوع”.
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في اليوم العالمي للمياه 

رغم التطمينات الحكومية.. تركيا مستمرة في انتهاك القوانين واالعراف الدولية

كورونا تقّيد أعياد نوروز للمرة الثانية 
احتفاالت داخل المنازل

اشتكوا من »طرق ملتوية« تفرض عليهم كيفية تسلم رواتبهم

متقاعدون في مواجهة »عموالت مجحفة«:
شركات الصرافة تسرق معاشاتنا

ـ طريق الشعب بغدادـ 
مل تسلم رواتب املتقاعدين شهراً من االنتهاكات، التي 
تفتعلها الحكومة حيناً، ويف غالب االحيان تكون تحت 
رحمة عموالت رشكات الصريفة واملصارف األهلية، التي 

مرارا ما تتجاوز الحد املقرر لها.
وشكا متقاعدون، مؤخرا، من انتهاكات طالت معاشاتهم، 
أثناء تحويل بطاقاتهم الخاصة بالراتب من “يك كارد” إىل 

“ماسرت كارد”.

تالعب في مصير المتقاعدين
“طريق  ملراسل  الصبيحاوي  يارس  املتقاعد  ويقول 
عليها  إحالتي  التي جرت  النخيل  إن “رشكة  الشعب”، 
بطريقة تعسفية، تستقطع من راتبي وللشهر الرابع عىل 
التوايل أكرث من 10 آالف دينار. بينام االستقطاع سابقا مل 

يكن يتجاوز 3 آالف بواسطة بطاقة اليك كارد”.
ويضيف املتحدث املتقاعد، انه يجهل “ملاذا جرى تحويل 

بطاقاتنا من رشكة اىل أخرى؟”.
ويوضح الصبيحاوي أن عددا كبريا جدا من املتقاعدين 
“تم إجبارهم بطرق قرسية عىل تحويل بطاقات اليك 
كارد الخاصة بهم، إىل املاسرت كارد، علام أن األوىل كانت 
بينام  سنوات.   10 صالحيتها  ومدة  القليل  تستقطع 
الثانية تستقطع مبالغ كبرية وصالحيتها 3 سنوات فقط”، 
جاء  أخرى،  إىل  بطاقة  من  التحويل  “قرار  ان  مضيفا 
بشكل مفاجئ بعدما أوقفوا رواتبنا وأبلغونا بعدم رصفها 
ما مل نقم بالتحويل. وهذا ما حصل أيضا مع الذين تم 
الرشيد من  إىل مرصف  الرافدين  تحويلهم من مرصف 

دون علمه”.
“انتهاكا  البداية  منذ  كانت  القضية  أن  املتحدث  وأكد 
املتقاعدون  تعرض  معه، حيث  التعامل  يجر  مل  خطريا 
لعملية ابتزاز بدأت بتهديدات مرصف الرشيد برضورة 
استبدال البطاقات الذكية التي كانت بحوزتهم إىل ماسرت 
كارد، أو إيقاف رواتبهم خالفا لذلك، علام أن املتقاعدين 

أن  إىل  تلقوا رسائل نصية حينذاك عرب هواتفهم تشري 
مبالغ رواتبهم قد تم استقطاع جزء بسيط منها، لكنهم 

تفاجأوا باستقطاع نحو 30 – 20 ألف دينار”.

من المسؤول؟
يشكو  التي  االستقطاعات  مبتابعة هذه  يتعلق  ما  ويف 
املتقاعدون منها، يتحدث باسم عطية، موظف يف هيئة 
التقاعد الوطنية، عن سبب استقطاع مبالغ من رواتب 

املتقاعدين.
إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  عطية  ويشري 
أن  إال  كاملة  املتقاعدين  رواتب  تدفع  “الهيئة  أن 
االستقطاعات التي تحدث تذهب إىل جباية املصارف. 
فالدفع أصبح بطريقة الكرتونية بعدما تعاقدت املصارف 
مع رشكات ضمن اتفاقات معينة، يتم استقطاع مبالغ 
لهيئة  دخل  ال  لذلك  مبوجبها.  املتقاعدين  رواتب  من 

التقاعد بذلك”.
وتعليقا عىل ذلك، يلفت مهدي العيىس، رئيس الجمعية 
من  األمر  هذا  متابعة  أن  إىل  للمتقاعدين،  العراقية 

مسؤولية البنك املركزي قبل أي طرف آخر.
ويكشف العيىس لـ”طريق الشعب”، عن تحديد البنك 
املتقاعدين  لرواتب  االستقطاع  عمولة  “نسبة  املركزي 
البطاقتني  تبلغ 6 يف األلف يجري تطبيقها عىل  والتي 
بـ  تقدر  نسبة  وهي  كارد.  واليك  املاسرت  االلكرتونيتني 
تضع  الرصف  مكاتب  لكن  مليون.  لكل  دينار   6000
ونرى  األمر  هذا  ضبط  يتم  وال  إضافية.  عموالت 
االستقطاعات متباينة، وكل طرف يحدد وفق ما يناسبه 
علام أن عمولة التاجر مثبتة برشيط السحب عند استالم 
الراتب ولكن مع هذا فالتالعب مستمر، وتضاف نسب 
استقطاع جديدة إىل األصلية بدون وجه حق” حسب 
قوله.وتابع قائال ان “الحالة التي ملسناها، هي أن مرصف 
الرشيد ورشكة النخيل تستقطعان مبالغ رغم احتجاجنا 
وإقامتنا دعاوى عليهم. وإضافة إىل هذه االستقطاعات، 

جديدة  وإصدار  البطاقة  تغيري  وأخرى  فرتة  بني  يتم 
محلها، مثل تحويل اليك كارد إىل ماسرت كارد، ما يتطلب 
تفاصيل مالية تلقى عىل عاتق املتقاعد رغم عدم رغبته 

يف ذلك”.

أساليب ملتوية
له  ما تعرض  املتقاعد بالل حمدي،  من جانبه، يرشح 
أثناء تسلمه راتبه لشهر شباط املايض، ويقول لـ”طريق 
التي “استلم راتبي خاللها  انه وجد بطاقته  الشعب”، 
التحويل إىل  معطلة وبدون سبب يذكر، وأجربت عىل 
النخيل. وعند مراجعتي إلنجاز ذلك طلبوا مني  رشكة 
مبلغ 10 آالف دينار الستنساخ أوراقي الثبوتية رغم أن 
بالرفض  وقوبلت  فقط.  دينار   500 يكلف  استنساخها 
القاطع عندما قدمت لهم نسخة من األوراق، بسبب ما 
اسموه بـ )التعليامت( التي تفرض أن أعطي هذا املبلغ، 
ومن ثم طالبوين برشيط االستالم آلخر راتب. ومبا أين مل 
أكن أملكه وهذا أمر طبيعي، أجربوين عىل دفع مبلغ 
مبلغ 10 آالف  دفع  لتعويضه، فضال عن  دينار   5000
دينار كرسوم للبطاقة الجديدة، وبالتايل وجدت نفيس 
ادفع قرابة 30 ألف دينار بدون أي وجه حق وبعملية 

رسقة واضحة جدا”.
صادف  الحكومي،  املرصف  مراجعته  أثناء  انه  ويؤكد 
كثريا من املتقاعدين الذين يواجهون املشكلة ذاتها، فيام 
الكبري  والغضب  املطالبات  رغم  لنا  االستجابة  تتم  “مل 

واالعرتاضات التي قدمناها”، حمدي.
بالتحقيق يف  االتحادية  النزاهة  وطالب حمدي “هيئة 
عمليات التالعب بالرواتب ونسبة االستقطاع )العمولة( 
غري املعقولة، ومحاسبة الجهات املتورطة يف رسقة رواتب 
بطرق  بطاقاتهم  تحويل  عىل  وإجبارهم  املتقاعدين 
تعسفية، فضال عن رضورة قيام االدعاء العام يف رئاسة 
عن  املسؤولني  إلحالة  بالتحري  األعىل،  القضاء  مجلس 

هذه الرسقات إىل التحقيق”.

بغداد- نورس حسن

التوايل،  عىل  الثانية  وللمرة  املواطنون  يستقبل 
وتشديد  وقائية،  بإجراءات  )نوروز(،  الربيع  أعياد 
عىل حركة التنقل الذي فرضته الحكومات املحلية، 
بعد أن تزايدت االصابات، تزامنا مع دخول املوجة 
االيام  هذه  فخالل  كورونا.  جائحة  من  الثانية 
كردستان  اقليم  يف  األهايل  يستعد  عام،  كل  من 
الجميلة،  الربيعية  نوروز  ألعياد  الكردية  واملناطق 
ويتوجهون اىل االسواق ليشرتوا املالبس الفلكلورية 
من  اجواء  وسط  االحتفاالت  إلقامة  ويحرّضوا 

الفرح والرسور. 
وللمرة الثانية، يقّيد وباء كورونا املحتفلون بنوروز، 
بعيدا  الخاصة،  لالحتفال عىل طريقتهم  باضطرارهم 

عن التالمس مع االخرين.

تأثيرات كورونا
ويقول سكرتري الحزب الشيوعي الكردستاين، كاوه 
محمود، إن “املواطنني يف إقليم كردستان، يجرون 
كل عام استعدادات كثرية الستقبال أعياد الربيع، 
متحدين جميع الظروف، إال أن الوضع هذه املرّة 

مختلف بسبب ما منر به من تحٍد جسيم”.
فريوس  إن  الشعب”،  لـ”طريق  محمود  ويوضح 
عامة،  بصورة  املواطنني  حياة  عىل  “أثّر  كورونا 
حيث  فحسب،  كردستان  إقليم  أهايل  عىل  وليس 
إىل  مشريا  وتحدياتها”،  الحياة  مصاعب  عزز 
التجمعات،  إقامة  بعدم  توجيهات صحّية  “وجود 
من  وغريها  الكاممات  ارتداء  عىل  والتشديد 
بشكل  الفريوس  لتفيش  تالفيا  الصحية،  الرشوط 

أوسع بني املواطنني”.
املواطنون  فيها  يقرتب  التي  األيام  هذه  وخالل 
من أعياد الربيع، كرثت التحذيرات الصحية داخل 
والتباعد  بالوقاية  االلتزام  رضورة  من  االقليم 

االجتامعي، لتجنب تفيش الوباء الخطري.

حركة االسواق ضعيفة
من جانبه، يرى امري ججو، صحفي يف قضاء خانقني، 
األسواق  عىل  القضاء  يف  الكرد  املواطنني  اقبال  ان 

ضعيف جدا هذا العام.
إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  ججو  ويلفت 
كبريا  زخام  تشهد  كانت  التي  الخياطة  “أسواق  أن 
الكردية  املالبس  يخيطون  الذين  من  واسعا  واقباال 
شبه  اليوم  أصبحت  العيد،  حلول  مع  الجميلة 
كورونا،  فريوس  من  والوقاية  الحظر  بسبب  خالية 
املحال  واصحاب  بالباعة  كثرية  ارضارا  الحق  الذي 
من  الكثري  عىل  “ينطبق  ذلك  أن  مبينا  التجارية”، 
لوحده”،  خانقني  قضاء  يف  وليس  االقليم  مناطق 
منعت  كردستان  إقليم  “حكومة  أن  إىل  لفت  فيام 
أيام  خالل  العامة  والساحات  الطرق  يف  التجمعات 

االحتفال بأعياد نوروز”.

احتفاالت بطرق أخرى 
ويف السياق، تشري املواطنة بان جعفر، من محافظة 
العام،  هذا  املواطنني  “احتفاالت  أن  اىل  أربيل، 
اقترصت استعداداتهم يف استقبال أعياد نوروز عىل 

صناعة الحلويات واالحتفال باملنازل”.
الشعب”،  لـ”طريق  حديثها  خالل  جعفر  وتوضح 
قائلة “كنت يف كل عام أواظب مع افراد ارسيت عىل 
اىل  والذهاب  الكردي  للزي  جديدة  أزياء  خياطة 
الدبكات  إلقامة  الخرضاء  واملنتزهات  القلعة  ساحة 

الكردية”.
وبسبب  املايض،  والعام  العام  هذا  “اما  وتضيف 
فريوس  انتشار  عن  فضال  الصحية،  اإلجراءات  فرض 
الصعبة،  االقتصادية  األوضاع  اىل  اضافة  كورونا، 
السنوي  قلصت األوضاع كثريا من مراسيم االحتفال 
افراد  مع  ستكتفي  انها  اىل  مشرية  نوروز”،  ألعياد 
عائلتها عىل ارتداء االزياء الكردية التي عملت عىل 
ال  دارها  يف  واالحتفال  املايض  العام  منذ  خياطتها 

اكرث”.



ارض  على  تغييرا  نلمس  لم  االن،  حتى  المركز: 
الواقع في ما يخص ملف االغتياالت المستمر، 

وبالتالي ال يزال الغضب الشعبي كبيرا وعارما؟
رحمة الله: ملف االغتياالت مل يغلق سابقا. وهو ملف 
املوت  الحني، وفرق  بدءا من ذلك  موجود منذ 2003. 
الكفاءات  الناس:  كل  بحق  االجرامية،  االعامل  تنفذ 
لسياسات  املعارضة  العالية  االصوات  وكل  الوطنية، 
النظام  يتبعها  التي  والسياسات  املجتمع  عسكرة 
الغتيال  اسُتخدمت  الفرق  وبعض  الراهن.  السيايس 
والبعض  املعارضة،  االصوات  وناشطني، السكات  فاعلني 
البرصة  يف  حصل  كام  تنفيذي،  ملركز  للوصول  االخر 

ومحافظات اخرى. 
ملف االغتياالت لن يتوقف طاملا هناك رصاع بني القوى 
االقليمية. كل هذه الخاليا مدعومة بغطاء سيايس. وكل 
املجاميع املسلحة هي متنفذة يف الدولة، ولديها رواتب 
كبري  امني  وغطاء  حاميات  لديها  وايضا  الدولة  من 
والغتيال  للقصاص  سيايس  وغطاء  رشعية  ولديها  جدا، 
جيدا  تعلم  واالمنية  االستخباراتية  االجهزة  املعارضني. 
من الذي يخطط، ومن الذي ينفذ عمليات االغتيال يف 

كل املحافظات. هذه جرائم سياسية بامتياز.

الفوضى تمارسها جهات متنفذة

الزائرين  على  اعتداءاٍت  مؤخرا  شهدنا  المركز: 
المحامي  والد  اغتيال  ثم  ومن  بغداد،  في 
جرت  الدين  صالح  وفي  جاسب.  علي  المغيب 
دور  هو  ما  العائالت.  احدى  بحق  كبرى  جريمة 

الجهات االمنية؟
تحاول  اغلبها  او  القوى  هذه  معظم  حسين:  واثق 
ثانيا،  بالفوىض.  اال  تعيش  ال  النها  الدولة  تضعف  ان 
ما  دامئا  الجرائم  لهذه  السلطة  تقدمها  التي  التربيرات 
الطائفية  القوى  الن  طائفيا،  بعدا  تعطيها  ان  تحاول 
من  الوجود  اىل  نفسها  تعيد  ان  تحاول  لذلك  افلست، 
الجرائم غيض من فيض.  بالسلطة. هذه  التمسك  اجل 
السلطة  اجل  من  رصاعات  هناك  كثرية.  جرائم  هناك 

والنفوذ.
متارسها  فوىض  هي  ما  بقدر  أمنية  فوىض  ليست  هي 
وهيمنتها.  سيطرتها  فرض  اجل  من  املتنفذة  القوى 
اثر  له  والدفاع  الداخلية  وزاريت  القوى يف  تغلغل هذه 

كبري يف التغطية عىل هذه الجرائم.

الحكومة غير جادة
في محاسبة قتلة المتظاهرين

المركز: أحد وعود الحكومة يتعلق بحصر السالح 
قتلة  وخصوصا  القتلة  وتقديم  الدولة،  بيد 
لم  اليوم  الى  لكن  العدالة،  الى  المتظاهرين 

يلمس المواطن أية نتيجة تذكر؟

رحمة الله: لن نشهد أية نتيجة. هذه الحكومة اتت 
وعالقات  وساطات  استغلت  بسابقاتها.  اشبه  بطريقة 
الحكومة  هذه  وداخلية.  اقليمية  قوى  بني  وتوازنات 
الحكومة  املتظاهرين.  قتلة  محاسبة  يف  جادة  غري 
خلية  رئيس  تغيري  امنيني،  قادة  عدة  لتغيري  ذهبت 
الداخلية  وزارة  يف  عدة  امنية  مراكز  وغرّيت  الصقور، 
اىل  يؤِد  مل  هذا  كل  لكن  العسكرية.  واالستخبارات 
ان هذه  اىل  باالضافة  املوجودة.  القتل  عمليات  وقف 
تستخدم  إنها  مملة.  شبه  بخطوات  متيش  الحكومة 
الليبي.  النظام  وايضا  السوري،  النظام  اتبعها  حلوال 
الخارج. ومل تقدم  الحلول مستوردة من  وبالتايل هذه 

حكومتنا حال حقيقيا.
الحكومة نحو تكليف احد املحققني، وتشكيل  اتجهت 
لجنة تقيص الحقيقة شبيهة بلجنة بسيوين يف البحرين. 
ملف  امللف،  هذا  يكون  ان  اىل  ذاهبون  هم  وبالتايل 
تسوية، يخرج بصفقة من خالل ارشاك احزاب جديدة، 
لألحزاب  ظالل  اال  هو  ما  حقيقته  يف  منه  والعديد 
“الرحمة  خالل  من  االمر  تسوية  وتتم  املوجودة. 
بضباط  التضحية  مقابل  ترشين!”  لشهداء  واملغفرة 

وافراد من القوات االمنية!

مهامها،  الحكومة  تسلم  بداية  في  المركز: 
كانت  المتظاهرين  قتل  عمليات  ان  العذر  كان 
اليوم  لكن  سبقتها،  التي  الحكومة  وقت  في 
مستمرة  اغتيال  وعمليات  جرائم  عن  نتحدث 

الى هذه اللحظة؟
السابقة كانت واضحة جدا يف  الحكومة  رحمة الله: 
عدائها للحراك االحتجاجي. واعلنت بشكل رصيح بأن 
هذه  املحتجني.  قمع  يف  اشرتكت  الرسمية  املؤسسات 
الحكومة تعمل بطريقة مغايرة، لكنها ال تتدخل مبنع 

الجرائم، هذه الحكومة تصور نفسها بانها املنقذ.

الجرائم ال تنتهي بالتقادم

المركز: المواطن يطرح سؤاال، وهو اننا ال نرى 
متابعة  في  الحكومة  جدية  على  دليل  ابسط 

ملف االغتياالت؟
لهذه  متابعة  هناك  الحقيقة  يف  حسين:  واثق 
ما  لعرض  قرار  اتخاذ  لكن  جدية،  ومتابعة  امللفات، 
توصلت اليه هذه اللجان امر مفقود. وقد توصلوا اىل 
ان  يستطيع  ال  املرحلة  هذه  يف  الحكومة  لكن  نتائج، 

يفعل شيئا.
االيام  من  يوم  ويف  بالتقادم،  تنتهي  ال  الجرائم  هذه 
القوى  زعزعت  ترشين  انتفاضة  املجرمون.  سيحاسب 
نهجهم  يف  استمرارهم  ان  يعلمون  ال  لكنهم  الحاكمة. 
الفرتة  ويف  جديدة.  انتفاضة  اىل  سيؤدي  الخاطئ 
االخرية لجأت اعداد من الناشطني اىل كردستان وتركيا 
وبعضهم  ومالحقتهم،  للتهديدات  نتيجة  وغريهام، 

السياسية  القوى  ان  يؤكد  هذا  كل  عليه.  االعتداء  تم 
محافظات  جميع  يف  مقارها  احرقت  والتي  املتنفذة، 
العلني يف  العمل  قادرة عىل  تكن  مل  الجنوب،  الوسط 
التظاهرات بدأت تعود  ايام االنتفاضة. ونرى االن ان 

بقوة. وانها ستكون اقوى يف الفرتة املقبلة.

ال حوار بين الضحية والجالد

وتشكيالت  قوى  وجود  عن  نتحدث  المركز: 
تقدر  ال  المتنفذة،  للقوى  تابعة  مسلحة 
الكاظمي  السيد  محاسبتها.  على  الحكومة 
السياسية  القوى  مع  حوارية  مبادرة  اطلق 
ومع  السياسي  للنظام  والمعارضين 
المحتجين. وقوبلت هذه المبادرة بالترحيب من 
رفض  هناك  بينما  السياسية،  االطراف  بعض 
من المحتجين. هل من الممكن ان تحقق هذه 

الدعوة شيئا عمليا؟
2003، وهي  القوى موجودة منذ  الله: هذه  رحمة 
وهناك  الجرائم،  هذه  تنفيذ  يف  سنوات  منذ  مستمرة 
الجرائم.  هذه  الخفاء  كبري  وسيايس  حكومي  غطاء 

حتى قصة فرقة املوت يف البرصة هي قصة اعالمية!
كيف  ميتة رسيريا.  تكون  ما  اشبه  الحوار  اىل  الدعوة 
هذه  ذهبت  والجالد؟  الضحية  بني  الحوار  يكون 
املتنفذة،  السياسية  القوى  ارضاء  اجل  من  الحكومة 
تحمل  مجاميع  وشاهدنا  للعنف،  الفضاء  واطلقت 
اسامء قوى سياسية معينة تحرض عىل قتل الناشطني. 
الحركة  بها  تنسجم  خصائص  توجد  ال  وبالتايل 

االحتجاجية مع هذا الحوار.
الكثري  واملجرمني.  بالفساد  غارقة  الجنوبية  املحافظات 
ال  حقيقة  وهذه  محافظاتهم  غادروا  الناشطني  من 
ان  الحكومة  فعىل  للحوار،  ذهبنا  إن  وبالتايل  تنكر. 
االحزاب.  هذه  عن  بعيدا  حكومة  وتشكل  تستقيل 
انتقالية،  حكومة  تشكيل  مطلب  املحتجون  رفع 
من  اهتامم  هناك  ليس  استثنائية.  بصالحيات  تكون 
الشارع املحتج بدعوات الحكومة للحوار مع االطراف 
بالحوار،  الزعامء السياسيني رحب  السياسية. عدد من 
النهم جزء من اختيار الكاظمي. اليوم ال توجد ثقة من 

قبل الشعب بهذه الحكومة.

القضاء يتعرض لضغوط من القوى المتنفذة

المركز: ما هو دور القضاء واللجان التحقيقية 
المتعلقة  الملفات  لمالحقة  شكلت  التي 
المجرمين  بعض  واالستهدافات.  باالغتياالت 
يتم االمساك بهم، لكن يتم تغيير جنس التهم 
الى  اغتيال  قضية  من  ـ  المثال  سبيل  على  ـ 

قضية عشائرية؟ 
يتعرضون  والقضاة  مغّيب.  القضاء  حسين:  واثق 

هذه  تحاول  املتنفذة.  القوى  قبل  من  كبرية  لضغوط 
مسألة  يف  يحصل  ما  بيدها.  العوبة  تجعله  ان  القوى 
النزاهة  لجنة  ذلك.  دليل عىل  االتحادية خري  املحكمة 
قدمت الكثري من القضايا بخصوص الفساد، والقضاء مل 
متارسها  التي  للضغوط  نتيجة  شيئا،  يفعل  ان  يستطع 

السياسية. القوى 
يكون  ان  أرضية ال ميكن  تتوفر  مل  إذا  للحوار،  بالنسبة 
من  الكثري  متوفرة.  غري  االرضية  هذه  حوار.  هناك 

الناشطني يرفضون هذا الحوار.
االغتيال  عمليات  نهجها.  يف  مستمرة  السياسية  القوى 
وجودها  لتأبيد  قوانني  ترشيع  محاوالت  مستمرة. 
مستمرة ايضا. القضاء يف الحقيقة مغلوب عىل امره. مع 
العلم ان هناك قضاة يرصون عىل احقاق الحق، لكنهم 
بسبب  لالستقالة  يضطرون  او  لالغتيال  يتعرضون  اما 

التهديدات.

مؤسسة عسكرية لحماية المواطنين

لديه تشكيالت عسكرية وامنية  العراق  المركز: 
الموقف  هو  ما  متواصل.  القتل  لكن  كثيرة، 
تعاني  هل  االمنية،  االجهزة  اداء  بخصوص 
نقص خبرة ام بسبب تدخالت سياسية تؤثر في 

أدائها؟
للمحاصصة  تخضع  االمنية  القوى  الله:  رحمة 
العسكري  والتدرج  الكفاءة  عن  بعيدا  الحزبية، 
وتوصيات  سياسية  المتيازات  وتخضع  الصحيح. 
تنسيق يف  نشاهد عدم  بالتايل  بقوى سياسية.  مرتبطة 

عملها.
عامني  مدراء  استبدال  فيها  يحصل  حكومية  دورة  كل 
فرتة  اىل  يحتاج  اخرين. هذا  باشخاص  وألوية وضباط 
طويلة حتى يكون جزءا من منظومة العمل العسكري 
التجديد  األمني.  االستقرار  اىل  لنصل  واالستخبارايت، 
الكتلة  من  الوزير  كان  اذا  الوزير:  حسب  يكون 
الفالنية يأيت ومعه ضباط وألوية ومراتب بتوصية من 
الكيان السيايس، الذي ميثله هذا الوزير. وتحصل هذه 

التغيريات اضافة اىل ترفيعات غري مهنية.
هناك  الحالية  الحكومة  قدوم  منذ  املثال،  سبيل  عىل 
بشكل  ساهموا  وضباط  أللوية  ترفيعات حصلت  عدة 
االحتجاج.  سوح  يف  الفردية  الحاالت  بعض  يف  مبارش 
مستقر،  غري  ووضع  استثنايئ  ظرف  يف  نحن  االن 
املؤسسة  تكون  الن  يحتاج  استثنائية.  لقرارات  يحتاج 
حامية  عىل  قادرة  تكون  وان  مستقلة،  العسكرية 
املواطنني املعارضني لهذا النظام، وان ال تتحول املؤسسة 

العسكرية اىل مؤسسة قامعة الصوات املتظاهرين.

الظروف الدولية ال تساعد
على تدويل قضية االغتياالت 

تطلقها  التي  بالدعوات  رأيكم  ما  المركز: 
تدويل قضية  بخصوص  المحتجة  االصوات  بعض 
االغتياالت، لتوفير حماية من المجتمع الدولي. 

هل هذه ممكنة ومجدية؟
غاية  يف  العراق  يف  الوضع  حقيقًة،  حسين:  واثق 
خصوصا  مستبعدة.  ليست  التدويل  قضية  التعقيد. 
نزف  توقف  ال  التي  اآلمثة  السياسية  القوى  هذه  وان 
الدم املستمر للشعب العراقي، لكن انا اعول اكرث عىل 
مسألة احياء االنتفاضة من جديد. رأينا خالل انتفاضة 
ملطالب  رضخت  املتزمتة  السياسية  القوى  أن  ترشين 

املتظاهرين.
تدويل القضية بالوقت الحارض صعب، الن هذا يحتاج 
اىل دعم دويل. ال أعتقد ان الدول يهمها الوضع حاليا، 
قتل  مثل  القضايا  بعض  تدويل  عىل  العمل  ميكن  لكن 
ضد  شكوى  وقدمت  املانيا،  يف  حدث  مثلام  الناشطني، 
تدويل  لكن  املانيا،  يف  محاكمته  ومتت  سوري،  ضابط 

القضية صعب االن، الن الظروف الدولية غري مهيأة.

موجات احتجاجية جديدة

أن  تعتقد  هل  االحتجاج.  عودة  قضية  المركز: 
في  المتزايد  الغضب  هذا  مع  العراقي  الشارع 
مقبال  سيكون  الحكومي،  الفشل  تفاقم  ظل 

على انتفاضة كبيرة مجددا؟
سيبدأ  الشعب  أن  شخيص  بشكل  اعتقد  الله:  رحمة 
مبوجات احتجاجية قد تكون يف تصاعد وتنازل، وقد تصل 
يف اوقات اىل اعىل موجة، وقد ترتاجع، الن هناك الكثري 
من الناس مقتنعون قناعة تامة بأن من املمكن ان يحصل 
تغيري يف االنتخابات. هذا هو اعتقاد لدى بعض الكيانات 
الناشئة. انه من املمكن ان نذهب باتجاه خيار االنتخابات، 
اتحادية. شكل  بوجود محكمة  التغيري  يحصل هذا  وان 
هي  اخرى،  مرحلة  اىل  بنا  سيذهب  االتحادية  املحكمة 
استنساخ لنتائج التجربة اللبنانية. الحراك اللبناين خالل 
انتخابات 2018 شارك يف االنتخابات، وبالتايل تفاجأ بكم 
لبنان  ثم عادت  التصويت،  والغاء  الذي حصل،  التزوير 
لتلتحق بالعراق يف 17 ترشين. نحن االن امام موجة ال 
ويف  للتظاهر،  نزول  هناك  لكن  توقعها،  عىل  قادر  احد 
لحظة من املمكن ان تصعد هذه املوجة، ويف أي لحظة 
بعد  لكن  املوجودة.  واملعطيات  الظروف  وفق  ترتاجع 
االنتخابات انا عىل يقني بأن هذه القوى السياسية، التي 
تحمل السالح من جانبني: جانب قوى الدولة، ومن جانب 
الشارع.  اىل  بالسالح  ستنزالن  كلتاهام  الالدولة.  قوى 
موجة  امام  نحن  وبالتايل  املجتمع،  سريفضهام  كلتاهام 

كبرية ستحدث يف العراق بعد االنتخابات.

ساحات االحتجاج تجدد نفسها في مواجهة 
الفساد وفشل القوى السياسية المتنفذة

قاسيا  يبدو  قد  المتظاهرين  استهداف  المركز: 
جدا، لكن بعض الناشطين والمتظاهرين يؤكدون 
القوى،  قبل هذه  االسلوب من  انتهاج هذا  ان 
سر 

ُ
ك ان  بعد  دليل على خوفها وإفالسها،  هو 

حاجز الصنمية، وان المواطن بات اليوم ال يخاف؟
وبالتأكيد هو دليل عىل  واثق حسين: هذا صحيح، 
بسلطتها.  يطيح  تغيري  حدوث  من  القوى  هذه  رعب 
مثل  الخطوات  من  كثري  اتخاذ  عىل  عملت  ذلك 
من  الساحات  وافراغ  تهديدهم  او  الناشطني  اغتيال 
املتظاهرين. كذلك عىل املستوى الترشيعي تحاول اقرار 
ببعض  تقوم  القوى  هذه  االتحادية.  املحكمة  قانون 
لكنها  االموال.  من  كمية  اكرب  عىل  لالستيالء  العمليات 
التي نراها كأنهم يستعدون للرحيل. ورأينا ان  الصورة 
استهداف الناشطني يف الفرتة االخرية بدأ يزداد، الن هذه 
لها  اخر  وقسم  التظاهرات  يف  شارك  منها  قسم  القوى 
من  اشخاص  بتحديد  وبدأوا  املظاهرات،  يف  جواسيسها 
آلالف  تهديدات  متثل  القوى  هذه  استهدافهم.  أجل 
الناشطني. لكن الساحات تجدد نفسها والشباب العراقي 
معطاء، خصوصا امام هذا الفساد الواسع، وعدم وجود 
اىل  فشل  من  تنتقل  السياسية  القوى  هذه  الخدمات. 
فشل، ومل تستفد من تجربتها، لذلك ارضية التظاهرات 

موجودة، وازدادت ايضا يف الفرتة االخرية.
تحاول  بدأت  السلطة  يف  املوجودة  القوى  بعض  ان 
استخدامهم  ومحاولة  املتظاهرين،  عطف  تكسب  ان 
رئيس  او  الحكومة  رئيس  سواء  الحكومة،  مواجهة  يف 
ملظاهرات  مهّيئ  الجو  ان  اعتقد  بالتايل  الجمهورية. 
وبالذات  القوى  هذه  فإن  انتخابات  حدثت  اذا  كبرية. 
امليليشاوية لن تخرس مواقع كثرية، الن قانون االنتخابات 
من  نشاطاتها  بدأت  القوى  هذه  تريد.  ما  وفق  فّصل 
االن، واعتقد انها ستحصل عىل اصوات اكرث يف املناطق 
مستعدة  النها  ودياىل،  الدين  وصالح  املوصل  املحررة: 
لتهديد املواطنني: أما ان نتهمكم باالرهاب او تصوتون 
لنا. لذلك ال اعتقد ان هذه القوى ستخرس الكثري يف هذه 
االنتخابات. وال القوى الوطنية واملتظاهرون سيحصلون 

عىل اصوات كثرية.

لبرنامج “يحدث في العراق”:

واثق حسين: استمرار النهج الخاطئ يقود الى انتفاضة جديدة
د. موسى رحمة الله: الشارع المحتج لم يقنع بدعوات الحوار

بغداد ـ طريق الشعب

شكّلت تداعيات اغتيال الناشطني وتصاعد حراك املطالبني بالكشف عن ملفات املخطوفني والجهات التي تقف وراءها، ابرز 
أحداث االسبوع املايض، يقابلها عجز أمني كبري عن معرفة مصري املخطوفني، ووضع حد لعصابات السالح، التي تستمر يف مالحقة 

الناشطني وذويهم، األمر الذي فاقم السخط الشعبي بشكل واسع.
الربنامج االسبوعي “يحدث يف العراق” الذي يقدمه املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي يف صفحة الحزب الرسمية عىل 

“فيسبوك”، سلط الضوء عىل هذا امللف يف حلقة بعنوان: “اغتياالت الرعب.. فشل أمني وتكريس للغة االنتقام”، والتي ضّيف 
فيها عضو العالقات الخارجية ملركز ميرتو واثق حسني، واملدافع عن حقوق االنسان الدكتور موىس رحمة الله، فيام أدار الحلقة 

االعالمي والناشط املدين سيف زهري.
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يحدث في العراق

واثق حسني د. موىس رحمة الله
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اعالنات
منوذج اعالن / دعوة تقديم العطاء

جمهورية العراق / وزارة النفط
شـركة الحفــر العراقيـة / رشكة عامة

اىل الرشكات املتخصصة يف مجال الفحص

م / اعالن املناقصة العامة )بطريقة التأهيل 
الفني( املرقمة 9 – خدمات – 2021 البرصة

نوع املوازنة )تشغيلية( - نوع التبويب/ مقاوالت 
وخدمات

املؤهلني  العطاءات  مقدمي  دعوة  عامة(  - رشكة  العراقية  الحفر  1- يرس )رشكة 
فحص  اعامل  خدمة  بـ)تقديم  الخاص  للعمل  عطاءاتهم  لتقديم  الخربة  وذوي 
الحفر واالستصالح بصيغة  العاملة يف نشاط  معدات وانابيب وملحقات األجهزة 
وحسب  والنقصان  للزيادة  قابلة  واستصالح  حفر  جهاز  لـ)20(   )CALL OFF(

الطلب طيلة فرتة العقد البالغة )1095 يوم عمل تقوميي(.
2- تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية - رشكة عامة( التخصيصات املالية ضمن املوازنة 
التشغيلية وتنوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )تقديم خدمة اعامل فحص 
الحفر واالستصالح بصيغة  العاملة يف نشاط  معدات وانابيب وملحقات األجهزة 
وحسب  والنقصان  للزيادة  قابلة  واستصالح  حفر  جهاز  لـ)20(   )CALL OFF(

الطلب طيلة فرتة العقد البالغة )1095 يوم عمل تقوميي(.
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغات )اللغة العربية( 
محافظة  يف  عامة  – رشكة  العراقية  الحفر  )رشكة  اىل  تحريري  طلب  تقديم  بعد 
البرصة – الزبري – الربجسية(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة 
)300.000( ثالمثائة الف دينار عراقي. بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول 

عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف أعاله.
يف  العراقية  الحفر  رشكة  )مقر  اآليت  العنوان  اىل  العطاءات  لتسليم  يوم  آخر   -4
العطاءات( يف املوعد املحدد هو  الزبري – الربجسية - مقرر لجنة فتح  البرصة – 
ترفض  وسوف  ظهراً(  عرشة  الثانية  )الساعة   )2021/4/5 املصادف  االثنني  )يوم 
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان اآليت )البرصة – الزبري – الربجسية – مقر رشكة الحفر 
العراقية – لجنة فتح العطاءات( يف الزمان والتاريخ )الساعة الثانية عرشة ظهراً 
من يوم االثنني املصادف 2021/4/5(. يجب ان تتضمن العطاءات ضامن للعطاء 
)خطاب ضامن مرصيف او صك مصدق او سفتجة( ومببلغ  )33.408.000( ثالثة 

وثالثون مليون واربعامئة ومثانية آالف دينار عراقي.
5- آخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 2021/4/1.

6- يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي 
يكون فيه دوام رسمي ويكون موعداً لفتح العطاء.

تبلغ  تقوميي(  عمل  يوم   1095( ملدة  االعامل  لتنفيذ  التخمينية  الكلفة   -7
دينار  الف  ومثامنائة  مليون  واربعون  وثالمثائة  مليارات  ثالثة   )3.340.800.000(

عراقي ما يعادل )2.304.000$( مليونان وثالمثائة وأربعة آالف دوالر امرييك.
8- يف حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

فانه سيتم استبعاد عطاءه.
9- يتم استبعاد العطاء الذي مل ترفق به معايري التأهيل املطلوبة مبوجب وثائق 

املناقصة.

عـ . المديـر العـام
رئيس مجلس االدارة

محكمة األحوال الشخصية يف كركوك
رقم الدعوى 8074/ش/2021

املدعى عليه/ معمر نبيل محمود

تبليـغ
)نهلة  املدعية  زوجتك  قبل  من  املقامة  الرشعية  للدعوى 
نفقة  فيها  تطلب  والتي  أعاله  بالعدد  احمد(  عبدالرحمن 
اقامتك  محل  وملجهولية  واسينات(  )يونس  ولطفليكام  لها 
املرافعة 23  بواسطة صحيفتني رسميتني، موعد  تبليغك  تقرر 
او ارسال من ينوب عنك  /3 /2021 ويف حالة عدم حضورك 

ستجرى املرافعة غيابياً بحقك لذا اقتىض تبليغك.
القايض/ نهاية محسن شاكة

فقدان وصل

االرساء  كلية  من  الصادر  الوصل  فقد 
جعفر(  كاظم  )عيل  بإسم  الجامعة 
بالرقم  دينار  الف   )300000( باملبلغ 
الفقدان 2021/2/23  تاريخ   )153475(
عليه  يعرث  ممن  يرجى  الحاسبات  قسم 

تسليمه اىل جهة اإلصدار.

فقدان وصل

االرساء  كلية  من  الصادر  الوصل  فقد 
باملبلغ  بإسم )عيل كاظم جعفر(  الجامعة 
 )118027( بالرقم  دينار  الف   )330000(
قسم   2020/2/11 الفقدان  تاريخ 
تسليمه  عليه  يعرث  ممن  يرجى  الحاسبات 

اىل جهة اإلصدار.

فقدان هوية

وزارة  من  الصادرة  الهوية  فقدت 
الخطيب  ابن  مستشفى  الصحة/ 
يرجى  سعد(  هادي  )نجاة  بإسم 
ممن يعرث عليها تسليمها اىل جهة 

اإلصدار.

وزارة الصناعة والمعادن
شركة  أور  العامة
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رشيد غويلب

شهدت أوساط اليسار األمرييك بعد إقرار “خطة االنقاذ 
األمريكية”، بقيمة 1900 مليار دوالر، من قبل مجليس 
النواب والشيوخ، مناقشات عكست تقييم هذه القوى 
يف  به  القيام  القوى  هذه  من  مطلوب  وما  للحدث، 

املرحلة الالحقة.

الشيوعي األمريكي
 يف إطار اجتامعات أسبوعية بعنوان “صباح الخري أيها 
الفضاء  األمرييك عرب  الشيوعي  الحزب  يجريها  الثورة” 
الحزب  القيادية يف  الكوادر  من  ناقش عدد  االفرتايض، 
الخطة  تستطيع  “هل  سؤاال:  الحايل  اذار   12 ندوة  يف 

انقاذ أمريكا”؟
أساسية  فكرة  تطرح  أن  عقود،  منذ  مهام،  كان  لقد 
جديدة مرة أخرى، هي أنه بإمكان الحكومة أن تتحمل 
مسؤوليتها وتقدم عىل يشء ما. لقد بذلت الحكومات 
املحافظة منذ نيكسون وريغان كل ما يف وسعها لفرض 
فهم أسايس يقوم عىل أن الحاجة لدور الحكومة يجب 
كل  لتنظيم  للرشكات  املجال  فسح  لصالح  يتقلص  ان 
يشء. وبالضد من هذا بالضبط يأيت اصدار خطة الدعم، 
التي تسمى أيضا برنامج املساعدات، تحفيز االقتصاد، 

أو حزمة مساعدات كورونا.
“الصفقة  بـ  الحزمة  االجتامع  يف  املشاركون  قارن 
القرن  ثالثينيات  يف  روزفلت  للرئيس  الجديدة” 
من  الكبرية”  “الصفقة  بـ  إياها  واصفني  العرشين، 
للحزب  املشاركة  الرئيسة  تعبري  حد  عىل  الفقراء،  أجل 
أكدت  حني  يف  كامربون.  روزانا  األمرييك  الشيوعي 
سكوت هييل عىل القرار أنه: “ نتيجة لتعبئة الناس يف 
ويقول  تقدمي”.  محتوى  أجل  من  االنتخابية  الحملة 
ذلك،  ندعم  أن  كشيوعيني  علينا  ديفيد:”  مايكول 
وأشارت أنيتا ووترز إىل أنه: “ألول مرة يتم إقرار يشء 

ما للشعب العامل وليس للطبقة الحاكمة “. 

املقبلة  املهام  عىل  يركزون  األمريكان  الشيوعيني  إن 
واملتمثلة بـ:

بدال  ساعة،  دوالر/   15 اىل  لألجور  األدىن  الحد  رفع 
تم  الذي  املطلب  دوالر،   7,25 الحايل  األدىن  الحد  من 
املساعدات  حزمة  من  الشيوخ  مجلس  قبل  من  حذفه 
املائة  ينتشل 30 يف  ان  إقرارها، والذي كان ميكن  قبل 
الحزب  رئيس  جو سمز  أكد  كام  الفقر  من  السود  من 

الشيوعي األمرييك الذي أدار االجتامع. 
الشيوخ  مجلس  يف  التنظيم”  حق  “حامية  قانون  أقر 

بعد أن أقره مجلس النواب يف 9 اذار. ومن شأن هذا 
واألنشطة  اإلرضاب  لكارسي  حداً  يضع  أن  القانون 
العقوبات ألول مرة  للنقابات، ويرفع  املعادية  األخرى 
بسبب خرق قوانني العمل إىل 50 ألف دوالر، ويجعل 
مبثابة  وسيكون  بكثري.  أسهل  النقايب  التنظيم  عملية 
املناهضة  الترشيعات  من  عقود  مع  تاريخية  قطيعة 

للنقابات.
لواحد  بالنسبة  أولوية  القانون  هذا  إقرار  ويحتل 
ويف  العام.  لهذا  العاملية  النقابات  اتحادات  أكرب  من 

مجلس  بأعضاء  “لالتصال  التحرك  سيتم  السياق  هذا 
الشيوخ”. ويقوم االشرتاكيون الدميقراطيون األمريكيون 
اإلنرتنت؛ ويبلغ قوام هذا  بالتعبئة عىل مواقعهم عىل 
منظمة  أكرب  وهي  عضو،  ألف   92 اليساري  التنظيم 

اشرتاكية رسيعة النمو يف الواليات املتحدة.
كتب جون ووجيك رئيس تحرير جريدة “عامل الشعب” 
 9 يف  األمرييك  الشيوعي  الحزب  من  القريبة  اليسارية 
اذار: أن “خطة اإلنقاذ األمريكية تخطو خطوات كبرية 
ملكافحة الفقر وعدم املساواة واألمراض األخرى. ويجب 

أكرب مرشوع  هذا  إن  قربه.  يف  يتململ  أن  ريغان  عىل 
قانونًا “.  يصبح  الجديدة  الصفقة  منذ  العامل  لصالح 
ان القانون كالسييك، لذا فهو ليس جديًدا متاًما، ولكنه 
الكثري  أن  فإن: “من مشاكله  جديد بسعته. ومع ذلك 
بعضها  وأن  دامئة  ليست  الحزمة  يف  املساعدات  من 

سينتهي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. 
وسيوظف الجمهوريون جميع نقاط الضعف الستعادة 
النجاح  أجل  من  للضغط  إضايف  سبب  وهذا  السلطة. 
والعمل املستمر عىل التحالف الذي أخرج ترامب من 

البيت األبيض “.

بيرني ساندرز
أكد السناتور اليساري بريين ساندرز من والية فريمونت، 
األمرييك،  الشيوخ  مجلس  يف  امليزانية  لجنة  رئيس 
واملدافع بشكل استثنايئ عن رفع الحد األدىن لألجور اىل 
15 دوالًرا، يف حوار صحفي يف 13 اذار عىل: “نعم، األمر 
يختلف بشأن بعض النقاط التي كنت أرغب يف إقرارها، 
مع  انسجاما  األكرث  الترشيع  هو  الترشيع  هذا  لكن 
مصالح العاملني منذ عدة عقود. هذه الصفحات البالغ 
اهتاممات واحتياجات  عددها 628 صفحة ستغري حًقا 

األرس العاملة يف بلدنا”.

 ألكسندرا أوكاسيو- كورتيز
أهم  وأحد  نيويورك،  عن  اليسارية  الكونغرس  عضوة 
الشخصيات يف تنظيم االشرتاكيني الدميقراطيني األمريكان 
يف  مصورة  تغريدة  وعرب  كورتيز،  أوكاسيو-  ألكسندرا 
للجميع:  القرارات  تعنيه  ما  بالضبط  أوضحت  تويرت 
التنظيم  بالتعبئة، واآلن حان وقت  “عليكم أن تقوموا 
الذي  الكثري  هناك  يزال  ال  السيايس.  الضغط  ومامرسة 
نريد تحقيقه، وعلينا بناء القوة املطلوبة للقيام بذلك، 
وعلينا إدراك معنى ما حققناه وتقديره  ثم ننتقل إىل 
األمام. ألنه ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به، 

ولكن ما تحقق مهم، ومهم جدا”!

متابعةـ  طريق الشعب 
أزمة  وطأة  من  سنة  من  أكرث  منذ  اللبنانيون  يعاين 
اقتصادية تعد هي األسوأ، تتزامن مع ارصار عىل نهج 
تكنوقراط   حكومة  أي  تشكيل  يعيق  معني  سيايس 
من  أدىن  حد  تقديم  عىل  السلطة  قدرة  من  ويحّد 

الخدمات ملواطنني أضناهم تآكل أجورهم.

احتجاجات شعبية 
الشوارع  اىل  خرجوا  الذين  اللبنانيني  نقمة  بلغت 
الطبقة  أداء  عىل  احتجاجاً   2019 العام  خريف 
مرفأ  انفجار  إثر  ذروتها  بالفساد،  املتهمة  السياسية 
األرواح  يف  الخسائر  حجم  دفع  آب.   4 يف  بريوت 
استقالتها  تقديم  اىل  دياب  حسان  حكومة  والدمار 
رضبة  االنفجار  شكّل  الشارع.  غضب  المتصاص 
مرصفية  قيود  فرض  من  أشهر  بعد  لالقتصاد  قاضية 
لبنان عن  وتخلّف  الرصف  انهيار سعر  وبدء  مشددة 
مع  االنهيار  معامل  وتفاقمت  الخارجي.  دينه  سداد 
فرض تدابري إغالق مشدد عىل مراحل ملواجهة فريوس 
ودفع  االحتجاجات  وترية  من  أيضاً  حّد  الذي  كورونا 

مؤسسات إىل إقفال أبوابها.
اللبنانيون أنفسهم أمام ارتفاع جنوين يف أسعار  وجد 

الرشائية  قدراتهم  تراجعت  بينام  والخدمات،  السلع 
عرب  الوضع  احتواء  السلطة  حاولت  ترتاجع.  تزال  وال 
ومالحقة  استهالكية  سلع  كدعم  موضعية،  تدابري 
سعر  ليتجاوز  استمر،  اللرية  تدهور  لكن  رصافني. 
بينام  الدوالر،  مقابل  ألفاً   15 عتبة  الثالثاء  الرصف 

الرسمي مثبت عىل 1507 لريات.
احتياطي  نفاد  شأن  فمن  لالستمرار.  مرشح  والنزيف 
املرصف املركزي بالدوالر الذي يُستخدم بشكل رئييس 
لدعم استرياد القمح واملحروقات واألدوية، أن يجعل 

الدولة عاجزة عن توفري أبسط الخدمات.
اللريات  طبع  يف  استمراره  لبنان  مرصف  عىل  ويؤخذ 
اتخاذ  عن  عوضاً  أساساً،  املفرط  التضخم  يفاقم  ما 
ثقة  بناء  وإعادة  التدهور  للجم  حاسمة  إجراءات 
الخارج  من  األموال  وجذب  باملصارف  املودعني 

وتوحيد سعر الرصف. وفق محللني.
قطع  االحتجاجات.  الحايل  الشهر  مطلع  منذ  وعادت 
متظاهرون أليام طرقاً رئيسية يف أنحاء البالد. وتستمر 

التحركات بشكل شبه يومي، لكن بصخب أقل.

تشكيل الحكومة 
عن  منفصلة  أنّها  السياسية  القوى  أداء  يوحي 

خصوصاً  فرنسا  قادتها  دولية  ضغوط  رغم  الواقع، 
الحكومة  تأليف  ويصطدم  حكومة.  لتشكيل 
الجديدة برشوط واخرى مضادة واتهامات متبادلة 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  بني  بالتعطيل 
 22 منذ  الحريري  سعد  املكلف  الحكومة  ورئيس 

ترشين األول.
رئيس  تشّبث  أن  اىل  صحافية  تقارير  وتشري 
حّصة  عىل  بالحصول  السيايس  وتياره  الجمهورية 
حكومية مرجحة هو ما يعيق والدة الحكومة، رغم 
أنه ينفي ذلك. ومل تنجح مبادرات محلية وخارجية 

حتى اآلن يف تقريب وجهات النظر.
لوكالة  بريوت  يف  عريب  دبلومايس  مصدر  ويقول 
تسمح  الراهنة  “املعطيات  أن   برس”،  “فرانس 
سلوك  عىل  قياساً  لكن  اليوم،  حكومة  بتشكيل 
يبدو  التي  وحساباتها  املوجودة  السياسية  القوى 
يستمر  قد  متبادل  تعطيل  فهناك  تتغري،  مل  أنها 
الداخل مل  ألشهر” مضيفاً “قدمنا حلوالً كثرية لكن 

يتلقفها”.
ياسني  نارص  الجامعي  واألستاذ  الباحث  ويقول 
نتجه  بينام  كبري  سيايس  تأزم  “مثة  برس  لفرانس 
من  سيستفيد  كيف  فريق  كل  يبحث  الهاوية.  اىل 

مكتسبات معينة قبل االنهيار التام”.
يف  ومرافقها  الدولة  مؤسسات  فيام  ذلك  يحصل 
القيام  عن  “عاجزة  يجعلها  ما  تام”،  إنهاك  “حالة 
اليومية  الخدمات  توفري  من  واجباتها،  بأبسط 

وصوالً اىل حفظ األمن”.

“العتمة الشاملة”
يف  وزراء  ترصيحات  أثارت  املايض،  األسبوع  خالل 
نّبه  إذ  واسعة.  انتقادات  األعامل  ترصيف  حكومة 
الداخلية محمد فهمي يف مقابلة تلفزيونية إىل  وزير 

أن “الوضع األمني قد تالىش”.
تتجه  البالد  أن  من  غجر  رميون  الطاقة  وزير  وحّذر 
مل  ما  الحايل،  الشهر  نهاية  الشاملة”  “العتمة  نحو 
وزير  أعلن  بأيام،  قبلها  الفيول.  السترياد  سلفة  تُقّر 
ألسبوع  املدارس  إرضاب  املجذوب  طارق  الرتبية 
الحكومة مساعدات مالية  احتجاجاً عىل عدم تقديم 

لها. ولوجستية 
الوقود،  محطات  كافة:  القطاعات  شكوى  وترتفع 
نقابات األفران، املستوردون والتجار.. كلهم يهددون 
خالل  أبوابه  أقفل  بالفعل  وبعضهم  العمل.  بوقف 
أن  حتى  اللرية.  قيمة  تدهور  مع  األخريين  اليومني 

نادرة،  خطوة  يف  انتقد،  عون  جوزف  الجيش  قائد 
“الخفض املستمر واملتكرر ملوازنة” مؤسسته.

+الدولة  مفهوم  إىل  بعد  نصل  “مل  ياسني  ويقول 
الفاشلة+، مبعنى تفكّكها وانتهاء أدوارها، لكّن املؤكّد 

أن قدرتها عىل االستمرار ترتاجع يف كل يوم”.
اللبناين،  وقال عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
دخلت  “لبنان  ان  الشعب”،  لـ”طريق  راعي،  مروان 
االقتصادية  السياسات  بسبب  االنهيار  قلب  اىل 
السياسات  هذه  السلطة،  هذه  اتبعتها  واملالية  التي 

جاءت عىل حساب الطبقات  الفقرية”.  
شبه  اصبحت  للمواطن  الرشائية  “القدرة  ان  وأضاف 

معدومة، ما دفع الناس اىل  النزول اىل الشارع”.  
عىل  تتصارع  زالت  ما  السلطة  “احزاب  أن  وأوضح 
املناصب”، مبيناً أن “املرحلة تشهد بداية رفع الدعم 

عن املحروقات واملواد  االولية”.  
انتقالية  حكومة  اىل  ذهبنا  حال  “يف  اننا  اىل  وأشار 
رأسها  عليها مهامت عديدة عىل  تقع  الحكومة  هذه 
ان  أن  يجب  عىل  الوضع  االقتصادي”، مشدداً  انقاذ 
اللجوء  “خارج  املطروحة  االقتصادية  الحلول  تكون 
االزمة  من  جزء  هو  الذي  الدويل  النقد  اىل  صندوق 

اللبنانية”.   االقتصادية 

ما تحقق إيجابي لكن يبقى الكثير الذي يجب تحقيقه

قوى اليسار األمريكي وخطة االنقاذ في البالد

لبنان يواصل االنهيار 

المحاصصة تعيق تشكيل الحكومة 

ألكسندرا أوكاسيو- كورتيز : هناك الكثري الذي يجب تحقيقه

طرابلس ـ وكاالت 
ليبيا  يف  الجديدة  الوطنية  الوحدة  حكومة  تسلمت 
مهام عملها، أمس االول، من إدارتني متحاربتني حكمت 
إحداهام رشق البالد واألخرى غربها، لتكمل بذلك انتقاال 

سلسا للسلطة بعد عقد من الفوىض املشوبة بالعنف.
الوطني  الوفاق  وحكومة  الرئايس  املجلس  رئيس  وعانق 
السابقة يف طرابلس، فائز الرساج، منافسه رئيس الحكومة 

الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، أثناء تسليمه السلطة.
لرتسيخ  اليوم  هنا  “إنني  مقتضبة  مراسم  خالل  وقال 

مبادئ الدميقراطية”.
األسبوع  صادق  طويل  وقت  منذ  املنقسم  الربملان  وكان 
رحم  من  خرجت  التي  الدبيبة،  حكومة  عىل  املايض 
هذه  وستكون  املتحدة.  األمم  فيها  شاركت  محادثات 
وتوحيد  الخدمات  تحسني  عن  مسؤولة  الحكومة 
مؤسسات الدولة واإلرشاف عىل انتخابات عامة يف كانون 

األول.
طرابلس  يف  واملالية  والتعليم  الصحة  وزارات  وأصدرت 

بيانات تؤكد تسليم السلطة للوزراء الجدد. وأظهرت صور 
الداخلية  وزير  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  منشورة 
سيارته  يف  يغادر  وهو  باشاغا  فتحي  الوفاق  حكومة  يف 

الخاصة.
مدينة  يف  االثنني  يوم  الدستورية  اليمني  الدبيبة  وأدى 
يف  املتمركزة  اإلدارة  رحبت  حيث  البالد،  برشق  طربق 

الرشق بتعيينه.
تأيت هذه الحكومة بعد شهور من وقف إطالق النار بني 
الطرفني الرئيسيني يف الحرب األهلية. ومتثل عىل ما يبدو 
أفضل أمل لليبيا منذ أعوام للخروج من األزمة بعد عرشة 

أعوام من الفوىض.
وتعيني الدبيبة نفسه يشوبه مزاعم فساد مل يكشف عنها 

بعد فريق األمم املتحدة املعني مبراقبة العملية.
دستورية  عملية  وصياغة  انتخابات  إجراء  شأن  ومن 
للسامح بانعقادها أن ينطوي عىل تحديات هائلة خالفا 
ملهمة الحكومة املحددة األخرى، وهي استعادة الخدمات 

املوحدة. 

عمان ـ وكاالت 
العاصمة عامن  منها  األردنيني يف عدة مدن  مئات  خرج 
لليوم الثاين، بتظاهرات، عىل حظر التجوال املفروض من 

قبل السلطات الحتواء تفيش فريوس كورونا. 
استخدمت  األردن  يف  الرشطة  إن  وسكان  شهود  وقال 
الغاز املسيل للدموع لقمع احتجاجات عىل حظر التجول 

املفروض الحتواء تفيش فريوس كورونا.
وقالوا إن الرشطة اتخذت اإلجراءات بعدما تظاهر املئات 
يف عدة مدن منها العاصمة عامن لليوم الثاين وتحدوا حظر 

التجول اللييل الذي تم متديده األسبوع املايض.
باالستقالة  الحكومة  املتظاهرين  من  كثريون  وطالب 
بداية  منذ  بها  املعمول  الطوارئ  قوانني  بإنهاء  وطالبوا 
القوانني تنتهك  الجائحة. وتقول جامعات مدنية إن تلك 

الحقوق املدنية والسياسية.
وشعر آخرون بالغضب بعد وفاة تسعة أشخاص، معظمهم 
األكسجني  إمدادات  نفدت  عندما  كوفيد19-،  من مرىض 
التنفس الصناعي يف مستشفى حكومي لساعتني  ألجهزة 

عىل األقل.

رشطة  من  آالف  عدة  نرشت  السلطات  إن  شهود  وقال 
اعتقال  جرى  كام  املتظاهرين  لتفريق  الشغب  مكافحة 

عرشات النشطاء يف عدة مدن وبلدات.
املسيل  الغاز  استخدمت  الرشطة  أن  السكان  أحد  وذكر 
للدموع لتفريق الحشود يف عدة مدن مبا يف ذلك يف حي 

جبل نزال املزدحم بالعاصمة.
وقال مستخدمون ومصادر داخل قطاع االتصاالت لرويرتز 
إن السلطات حظرت بعض تطبيقات فيسبوك التي تسمح 
بالبث املبارش للمظاهرات. واستمر االنقطاع عدة ساعات.

متابعةـ  طريق الشعب 
شخص  مليون   10.3 أن  أمس،  إنسانية،  منظمة  أعلنت 
نزحوا عن ديارهم بسبب كوارث ناتجة عن تغري املناخ مثل 
الفيضانات والجفاف يف الشهور الستة املاضية معظمهم 

يف آسيا.
والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  وقال 
األحمر، إن “نحو 2.3 مليون آخرين نزحوا بسبب الرصاعات 

من  العظمى  الغالبية  أن  إىل  يشري  مام  نفسها،  الفرتة  يف 
الراهن كانت بسبب  الوقت  الداخيل يف  النزوح  عمليات 
تغري املناخ”. وقالت منسقة الهجرة والنزوح ملنطقة آسيا 
واملحيط الهادي يف االتحاد، هيلني برنت، إنه “عىل الرغم 
من أن البيانات تغطي فرتة ستة شهور فحسب من ايلول 
اتجاه  عىل  الضوء  تلقي  فإنها   2021 شباط  حتى   2020

عاملي متسارع للنزوح املرتبط باملناخ”.

وأضافت “األمور آخذة يف التدهور، حيث يفاقم تغري املناخ 
عوامل موجودة مثل الفقر والرصاع واالضطراب السيايس”.
يف  مليون   17.2 النازحني  عدد  بلغ  العامل  مستوى  وعىل 
 2020 أرقام  تتوفر  ومل   .2019 يف  مليون  و24.9   2018
بالكامل حتى اآلن، لكن تقرير املركز ملنتصف العام كشف 
النصف  يف  طبيعية  كوارث  بسبب  نزحوا  مليون   9.8 أن 

األول من العام املايض.

في انتقال سلس للسلطة 
الحكومة الليبية الجديدة تتسلم مهام عملها 

استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في االردن 

10 ماليين نزحوا خالل 6 شهور بسبب الكوارث المناخية
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اشكالية اختيار خبراءالفقه االسالمي 
هادي عزيز علي

الفقه  خرباء  وجود  ان  مناسبة  من  اكرث  ويف  بينا 
االتحادية  املحكمة  تكوين  ضمن  االسالمي 
ضمن  االشرتاك  يف  الحق  لهم  ان  يعني  ال  العليا 
املحكمة  بتشكيل  ونقصد   ، املحكمة  تشكيل 
يف  املتمثل  القضاة  عمل  يف  املهني  الجانب  هو 
املواضيع  للنظروالبت يف  القضاء  اعتالء كريس  يف 
احكام  وفق  عىل  يتم  الذي  امامهم  املطروحة 
 1969 لسنة   83 رقم  املدنية  املرافعات  قانون 
بالخلط  البعض  قيام  الحظنا  فقد   ، املعدل 
االخري  ان  حيث  والتشكيل  التكوين  بني  املتعمد 
املتعددة  املراحل  عرب  تأهيله  تم  ملن  اال  يتاح  ال 
القضائية  الترشيعية  املنظومة  تضمنتها  التي 
قانون  منها    القوانني  من  مبجموعة  املتمثلة 

وقانون  القضايئ  املعهد  وقانون  القضايئ  التنظيم 
املحاماة ـ، اذ ال يجوز مطلقا اعتالء كريس القضاء 
 . اعاله  التوصيف  وفق  عىل  منه  متكنوا  ملن  اال 
ملا تقدم فان خرباء الفقه االسالمي ليسوا بقضاة 
الن اسباب ورشوط التاهيل مل تكن متاحة لهم ، 
عليه ال يحق لهم اعتالء كريس القضاء واالشرتاك 
توصيفهم  ان  عن  فضال   ، املحكمة  تشكيلة  يف 
عن  مختلفة  الخربة  ان  يعني   ، بالخرباء  دستوريا 
القضاء لغة واصطالحا ووظيفة ، اضافة ملا تقدم 
فان اختيارهم عىل وفق ما جاء مبرشوع القانون 
يثري اشكاالت عدة  النواب  امام مجلس  املطروح 

منها :
ان  القانون  مرشوع  يف  ورد   – االول  املوضوع   
برتشيح  والسني  الشيعي  الوقفني  كلف  املرشع 
عضوية  اىل  االسالمي  الفقه  خرياء  من  اربعة 
ادارة  ان  ومعلوم   ، العليا  االتحادية  املحكمة 

املؤسسة  تشكيالت  ضمن  من  ليست  االوقاف  
ادارةعىل  لكونها   ، لها  منتسبة  وغري  الدينية 
ومنذ  االوقاف   الدارة  القانوين  التوصيف  وفق 
فانها  هذا  يومنا  اىل  العراقية  الدولة  تاسيس 
حسبام  الدولة  دوائر  تشكيالت  ضمن  مندرجة 
يقيض بذلك النظام الترشيعي املرشعن لوجودها 
تشكيالت  من  جزء  انها  يعني  هذا  ووظيفتها   
السلطة التنفيذية ، واالمر ذاته بالنسبة  لقانوين 
الوقفني الشيعي والسني الذين يربطانهام برئيس 
مجلس الوزراء الذي يعد راس السلطة التنفيذية 
ال  معهام  التعامل  فأن  كذلك  االمر  كان  وملا   .
املرشوعية  الصفة وهذه  من خالل هذه  اال  يتم 
الفقه  خرباء  ترشيح  مبهمة  تكليفهام  فان  لذا   ،
االسالمي يعني ان التكليف جاء من قبل السلطة 
يعد  التكليف  وهذا  املهمة  لهذه  التنفيذية 
تدخال من قبل هذه السلطة التنفيذية يف الشأن 

مستقلة  القضائية  السلطة  كانت   وملا   ، القضايئ 
وتتوالها املحاكم عىل اختالف انواعها ) املادة 87 
التنفيذية  للسلطة  سلطان  وال   ،  ) الدستور  من 
القضاة مستقلون وال  القضائية الن  السلطة  عىل 
سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وال يجوز 
العدالة  او شؤون  القضاء  التدخل يف  الية سلطة 
املادة ) 88 من الدستور ( عليه فأن ترشيح هؤالء 
الشأن  تدخال يف  يعد  التنفيذية  السلطة  قبل  من 
السلطان ويشكل مخالقة  القضايئ وانتهاكا لذلك 
دستورية  فضال عن مخالفته لقاعدة الفصل بني 

السلطات.
املوضوع الثاين – استقالل القضاء قاعدة دستورية 
آمرة ، وهذ يعني عدم جوازاالتفاق عىل ما يخالفها 
. ومعلوم ان استقالل القضاء امر حازم يف العملية 
االنسان حسبام  حقوق  من   النه حق  القضائية  
االنسان  لحقوق  العاملي  االعالن   ( يف   عليه  نص 
( وليس مجرد ميزة او صفة مضافة لهيبة القضاء 
ووقاره . ولكن  يالحظ ان الطريقة التي يتم فيها 
الوقفني  قبل  من  االسالمي  الفقه  خرباء  ترشيح 
القانون  مرشوع  يف  الواردة  والشيعي  السني 
تعتمد عىل رسوخ عقيدة الهوية الفرعية واالنتامء 
ام  كان  شيعيا  املرشح  لدى  للمذهب   الدوغاميئ 
سنيا وعىل حساب هوية املواطنة ، هذا يعني ان 

ايديولوجيا  معبأ  وهو  باملحكمة  يلتحق  املرشح 
سلوك  عىل  اثارها  تطرح  والتعبئة  وهذه  مسبقا 
التي  الجهة  اىل  باملطلق  منحازا  وتجعله  املرشح 
الحيدة  يفقدة  العقائدي  االنحياز  هذا   ، رشحته 
عندما يتعلق االمر باملفاضلة بني املذهب والدولة 
، فقدان الحيدة هذه تفيض اىل العبث باستقالل 
القضاء باعتباره قاعدة وستورية وحق من حقوق 

االنسان .
 3 – ثوابت احكام االسالم والتوظيف الطائفي : 
) ال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام 
ويقصد   ، الدستور  عليه  نص  ما  (.هذا  االسالم 
القطعية  االحكام  هي  االسالم  احكام  بثوابت 
للمختصني  واملعروفة  بها  االجتهاد  يجوز  ال  التي 
للنص  املختلفة  القراءات  ان  اال   . املختصني  وغري 
التي  املذاهب  لتأسيس  افضت  التي  هي  القرآين 
باحكام  وخرجت  بها  خاصة  لثوابت  اسست 
فقهية مختلفة  ومتناقضة  نالت من ثبوت تلك 
االحكام ، وافضت اىل هذا الوضع الطائفي عليه 
تشكيلة  ضمن  االسالمي  الفقه  خرباء  وجود  فان 
الكتب  من  املذهبي  النزاع  نقل  يعني  املحكمة 
قانوين  ترسيخ  وهذا  القضاء  سوح  اىل  العتيقة 
يف  ويدخلنا  الترشيعية  السلطة  ترتكبه  للطائفية 

نفق مظلم ال نور يف نهايته .

الفيتو في المحكمة االتحادية

ما  نادراً  التي  روسيا  أن  نجد  الحارض  الوقت  ويف 
العدوان  موقف  تقف  الباطل  الحق  لهذا  لجأت 
والتي  بسورية  الخاصة  القرارات  إليقاف  األمرييك 
السوري  الشعب  بحق  والقتل  الدمار  إليقاف  تدعو 
الدولية، وإمنا مبصالحها  العدالة  ألنها ال تفكر مبنطق 
يف  البحرية  قاعدتها  تفقد  قد  بأنها  تفكر  الذاتية. 
أما   ، إليها  بالنسبة  الفرس  مربط  طرطوس وهذا هو 
بعيداً  السوريون األحرار فهذا  يومياً  يقتل ويهجر  أن 

عن مصالحها الربغامتية.
قادتنا يف مجلس  من  الفيتو  باستخدام  فكر  من  لعل 
الدستورية  املحكمة  موضوع  يناقشون  وهم  الربملان، 
عىل  لالعرتاض  املسلمني  لفقهاء  ومنحها  العليا 
العراق  يف  الحكم  بإدارة  الخاصة  والقواعد  القوانني 
بالفيتو  النقض  سّموا  عامدين  لعلهم  الدميقراطي، 
القانون  لقواعد  املنتهكة  الدول  مبوقف  إلعجابهم 
القانون والعدالة  البعيد عن  النهج  الدويل يك ينهجوا 

املطلوبة يف العراق الجديد.
أن  الخطري  املوضوع  هذا  يف  أخوض  وأنا  يل  بد  ال 
تارة  التي   ، باملحكمة  املتعلقة  األمور  بعض  أناقش 
املحكمة  وتارة  العليا،  الفدرالية  املحكمة  تسمى 
النقاط  أن أضع  العليا  املحكمة  أو  العليا،  الدستورية 

عىل الحروف بكل رصاحة وشفافية.
التي  الحديثة  الدميقراطية  الدولة  أن  أرى  اوال: 
يجب  املفككة،  الحالية  الدولة  وليس  تنشأ  سوف 
نشاهده  كام  عليا  دستورية  محكمة  فيها  تكون  أن 
وجود  ألهمية  نظراً  الحديثة،  الدميقراطية  الدول  يف 
مثل هذه املحكمة للرقابة عىل القوانني الصادرة عن 
املجلس النيايب والتي تتعارض مع الدستور أو تناقض 
اإلدارات  بني  النزاعات  يف  تفصل  كام  بعضاً،  بعضها 
كل  يف  الفصل  الدور  لها  ويكون  واملركز.  املحلية 
يف  تتوفر  ان  يجب  لكن  واملنازعات.  املواقف  هذه 
عىل  يكون  ال  أن  أولها:  مهمة  رشوط  املحكمة  هذه 
مهمة،  قضائية  مؤسسات  ثالث  يرأس  قايض  رأسها 
األعىل،  القضاء  ومجلس  العليا  واملحكمة  التمييز، 
األخرى  املؤسسات عمل يختلف عن  فلكل من هذه 
بكل  فيه  والعمل  التفرغ  ورضورة  بالتعقيد  ويتميز 
الوقت فكيف يستطيع شخص واحد إدارة مثل هذه 

املؤسسات؟

املحكمة قايض  يكون عىل رأس هذه  أن  ثانياً: يجب 
القانونية  بثقافته  ويتميز  القضاء  يف  واسعة  خربة  له 

بالنزاهة  يتمتع  ان  يجب  كام  للقوانني  ومعرفته 
والكفاءة الالزمة إلدارة مثل هذه املؤسسة ، ويكون 
أو  الحزبية  التكتالت  من  أي  إىل  ينتمي  وال  مستقالً 
الطائفية أو القومية، حتى ال يقع تحت تأثري أي من 

التكتالت. هذه 
ثالثاً: يجب اختيار أعضاء املحكمة من القضاة األكفاء 
ومعرفة  القضاء  يف  العالية  والدراية  الخربة  أصحاب 
القوانني العديدة التي يتعلق بها مصري شعب يطمح 
مجلس  عىل  ويجب  حديثة.  دميقراطية  دولة  لبناء 
أن  العراقيني،  باحرتام  حالياً  يحظى  ال  الذي  النواب 
والقدرة  الكفاءة  منطلق  من  الحكام  هؤالء  ينتخب 
األن  بعد  مجال  فال  واالستقاللية،  والنزاهة  واملعرفة 
نسيج  دمرت  التي  اللعينة،  الطائفية  للمحاصصة 
املؤسسات العراقية وأفضت إىل فشلها، فقد وضع يف 
رئاستها أشخاص ومن ضمن العاملني يف املؤسسات تم 
زوروا شهاداتهم  رجال  أسس خاطئة،  اختيارهم عىل 
وأهم ما ميلكونه أنتسابهم إىل هذه أو تلك من الكتل 
املايل  والفساد  النزاهة  بعدم  متيزت  التي  الطائفية، 
البلد غارق يف متاهات  واإلداري والسيايس. وها هو 

املحاصصة الطائفية وال نعلم متى نخرج منها.
ويف ختام هذه املقالة أقف وقفة قصرية أمام تهديد 
العليا. وهذا  الدستورية  خطري يحيط بنشأة املحكمة 
النواب  نراه ونسمعه ونراقبه يف مجلس  التهديد كام 
محاولة  اإلسالمية  الكتل  نواب  محاولة  يف  ينحرص 
أدخال فقهاء الدين يف املحكمة الدستورية، املحكمة 
والحكومة  النواب  مجلس  عىل  والرقابية  القانونية 
يروه  ما  إليقاف  الفيتو  حق  هؤالء  ومنح  واإلدارة، 
مناقضاً ومعارضاً لسلوكهم. ومحاولة فرضهم األحكام 
ومنطق  تتناىف  والتي   ، القدم  يف  املوغلة  الدينية 
القوانني الحديثة ومنطق العرص املتطور. فكيف أجاز 
هؤالء ألنفسهم أن يفكروا بإخضاع أهم مرفق قضايئ 
يتعلق به مصري القوانني واألحكام القضائية واإلدارية، 
أو  نظرية  يف  يفقهون  ال  دين  رجال  إىل  يعود  بفيتو 
فلسفة القوانني الحديثة، التي يجب أن يعرفها جيداً 
ويتعمق بأحكامها القضاة أصحاب الدراسات املعمقة 
والخربة الكبرية. ولكنهم يريدون تحويل املحكمة إىل 
يف  املوجودة  النظام(  تشخيص  )مصلحة  يشببه  ما 
وإيقاف  خنق  مهمتها  والتي  اإلسالمية  الجمهورية 
كفراً  فيها  يرون  التي  الحديثة،  والترشيعات  القوانني 

وخروجاً عىل الرشيعة.
أمام  وقفوا  وأن  إذ سبق  موقفهم هذا.  غرابة يف  وال 

بعد   ,1959 عام  الصادر  الشخصية  األحوال  قانون 
والرجل  املرأة  بني  ساوى  والذي  الخالدة،  متوز  ثورة 
وإلحاداً، وقاوموا حكومة  فاعتربوه كفراً  املواريث  يف 
املجازر  وحدثت   ,1963 شباط   )8( بانقالب  قاسم 
العراقي.  الشعب  أبناء  من  املخلصني  بحق  البشعة 
وكذلك محاولتهم يف فرتة مجلس الحكم إلغاء قانون 

األحوال الشخصية وقد أصدر املجلس قراره.
إال إن الحملة الشجاعة التي قادتها املرأة ومنظامت 
اضطرت  العلامنية  األحزاب  ووقوف  املدين  املجتمع 

الحاكم )برمير( إىل إلغاء القرار املذكور.
والفساد  اإلرهاب  تناسوا  الذين  الرجال  نفس  وهم 
طرق،  ماء،  كهرباء،  الخدمات،  إىل  العراقيني  وحاجة 
البطالة وغريها من الخدمات املهمة يف حياة العراقيني. 
تناسوا كل ذلك ووضعوا نصب أعينهم حجاب املرأة 
يف الدوائر ويف املدن املقدسة كالكاظمية، حيث منعوا 
دخول غري املحجبات لها باإلضافة إىل تحريضهم عىل 
األدباء  كاتحاد  الثقافية  النوادي واملؤسسات  مهاجمة 
ونوادي األقليات العرقية باسم الدين واملحافظة عىل 
والرشوة  بالتزوير  تسمح  دينية  أخالق  فأي  األخالق. 
اإلرهاب  تحارب  وال  الشعب  أموال  ورسقة  والفساد 

بجدية.
حق  االسالمي  الفقه  خرباء  منح  محاولة  إىل  ولنعد 
ان  العليا.  الدستورية  املحكمة  قرارات  عىل  الفيتو 
فقه  أم  القانون  فقه  كان  سواء  الفقه  عن  الحديث 
يف  مجال  أو  فسحة  له  يكون  أن  ميكن  فال  الرشيعة، 
املحاكم  قبل  من  األحكام  اصدار  أو  القوانني  وضع 
الجنائية أو املدنية، فكيف يكون األمر مع اختصاصات 
مهامتها  من  التي  العليا،  الدستورية  املحكمة  وعمل 
وأحكام  تتناقض  التي  القوانني  عىل  الرقابة  األساسية 

الدستور، وعىل تفسريها وصحة أحكامها.
القضاء  عمل  عن  البعد  كل  بعيد  الرشيعة  فقه  إن 
بعيد  أو  قريب  من  له  عالقة  وال  القوانني  ووضع 

بالقوانني الحديثة املطبقة يف العراق أو الدول الحديثة 
الحياة  فتطور  اإلسالمية.  بالدول  تلقب  قد  التي  أو 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  الحاصل  والتطور  وتعقدها 
املصارف  والدولية، وتطور عمل  اإلنسانية  والعالقات 
قوانني  ظهور  حّتم  والدولية  الداخلية  والرشكات 
جديدة ال عالقة لها بالرشيعة اإلسالمية عدا ما تعلق 
فعرشات  والطالق.  والزواج,  اإلرث,  مبوضوع  األمر 
القوانني املطبقة يف العراق جاءتنا من الدول املتطورة 
واملرصفية  والتجارية  املدنية  العالقات  مجاالت  يف 
وأصول  الجنايئ  القانون  مجال  يف  وكذلك  واالئتامن، 
الدولة  تعرف  مل  والتي  والجنائية،  املدنية  املرافعات 
والعثامنية  والعباسية  األموية  الخالفة  أيام  اإلسالمية 
أي يشء عنها. فكانت الدولة آنذاك هي دولة اإلسالم 
ال  حوله  ومن  الخليفة  وكان  الكفار،  دولة  وخارجها 
أحد  أن  حتى  والجواري  املال  جمع  سوى  يهمهم 
آالف   )6( ميتلك  كان  )املتوكل(  العباس  بني  خلفاء 
الرعية  بشؤون  الخلفاء  أولئك  يهتم  فكيف  جارية 
ويحكموا بالعدل بينهم. وال أنكر ان اإلسالم يف وقته 
ولكنهم  واألنصاف  العدالة  أحكام  من  الكثري  ن  تضمَّ
أي الخلفاء تنكروا لذلك وكان همهم امتالك الجواري 

واألموال املستحصلة بالقوة من رعاياهم.
الفيتو  فكرة حق  أين جاءت  من  القارئ  يتساءل  قد 
العليا،  املحكمة  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  لفقهاء 
األمر  تعلق  سواء  املختلفة،  الدولة  قضايا  والحكم يف 
بفقه  له  عالقة  وال  االقتصاد  أو  اإلدارة  أو  بالترشيع 
يبتغون  الطريق  بهذا  أنهم  سوى  مطلقاً  الرشيعة 
بسلطاتها  الحديثة  الدميقراطية  الدولة  قيام  عرقلة 
فيام  والفصل  اإلدارية،  القضائية،  الترشيعية،  الثالثة 
حالة  يف  العليا  املحكمة  رقابة  ووجود  السلطات  بني 
الخروج عىل أحكام وسلطات كل من هذه املؤسسات 

الحديثة. الدستورية 
الفقه  اختالف  وهو  األهمية  غاية  يف  أمر  وهناك 

الجعفري  فالفقه  بينهم،  فيام  اإلسالميني  والفقهاء 
تتعارض  واملاليك  والحنبيل  والشافعي  والحنفي 
وتفتي  تقيض  التي  الشؤون  مختلف  فيها يف  األحكام 
بها. فمن سيرتشح من فقهاء هذه املذاهب للمحكمة 
العليا ليقيض برشعية أو عدم رشعية القوانني؟ وكيف 
اتفقنا جدالً عىل صالحيتها؟  إذا  القضية  هذه  ستحل 
إن املذاهب مل تتفق حتى اآلن عىل رؤية هالل رمضان 
والعيد والعامل الذي وصل إىل معرفة أدق األرسار عن 
الضوئية.  السنني  ماليني  تبعد  التي  واملجرات  النجوم 
السيد محمد حسني فضل  الراحل  العامل  لفتوى  وكان 
لتحديد  الحديثة  النواظري  اعتامد  الكبري يف  الله وزنها 

مطلع الشهر الفضيل.
املحكمة  يف  ميثلهم  من  عىل  سيتفقون  فكيف 
الدستورية العليا، وهم يف األساس مختلفون يف أغلب 
القتال  إىل  األمر  وصل  حتى  اإلسالمي،  الفقه  قضايا 

والنزاع واملحاصصة الطائفية يف بلدنا املمزق.
ترشيعاً  تستوجب  القوانني  ودقة  األحكام  دقة  أن 
بالتالعب  يُسمح  كيال  ومتكامالً  وناضجاً  صحيحاً 
ولذلك  األحكام.  صدور  يف  الخاطئة  بالتفسريات  أو 
كبرية  وخربة  طويل  باع  لهم  قضاة  اختيار  يتوجب 
أدارة  يف  الصحيح  بالنهج  السري  يتم  حتى  القضاء  يف 
مهمتها  العليا  فاملحكمة  الترشيع  عمل  ويف  الحكم 
األساسية رقابة القوانني وانسجامها مع الدستور وفض 
النزاعات بني اإلدارات املحلية واملركز وتفسري القوانني. 
العليا  املحكمة  لذا نحذر من محاولة فرض فقهاء يف 
يتمتعون بالفيتو ألن قيام مثل هذه املحكمة سيكون 
العراق وتحوله إىل جمهورية  أمام تطور  عقبة كأداة 

دميقراطية حديثة.
من  الربملان  دهاليز  يف  الصفقات  إبرام  من  نحذر  كام 
قبل الكتل الربملانية ففي إبرام صفقة املحكمة بوجود 
للخطوات  تدمري  الفيتو  حق  مع  للرشيعة  فقهاء 

الدستورية التي نأمل أن يسري عليها العراق الجديد.

د. حكمت شبر 

أرجو من القارئ الكريم أن ال يذهب بعيداً ليظن بأن شوكة املليار مسلم قد 
متاسكت واشتدت يف عامل التناقضات، الذي تحل فيه إرادة األقلية لتحكم األكرثية 

كام يف مجلس األمن، حيث متتعت الدول الكربى والزالت تتمتع بحق النقض 
)الفيتو( للقرارات التي ال تنسجم مع مصالحها، وحيث وضعت تلك الدول القواعد 

واملوازين الخاصة بها إلدارة عامل ما بعد الحرب العاملية الثانية. وكان الفيتو من 
حصتها الرئيسية إليقاف القرارات التي تبتعد عن مصالحها وقد ازداد اللجوء اليه 

من قبل الواليات املتحدة األمريكية، أبان الحرب الباردة لتوقف كل القرارات 
املتعلقة بالحل السليم والعادل للقضية الفلسطينية ولتدعيم ارسائيل حليفتها 

بالرغم من كل الجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم اإلبادة التي ترتكبها. كام أنها كانت 
باملرصاد للدول املطالبة بحقوقها.
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150 عامًا على كومونة باريس
د. ماهر الشريف

خالل دراستي يف باريس، يف جامعة فانسني أوالً ثم يف جامعة السوربون، أتيحت يل فرصة تلقي 

الدروس عىل أيدي مؤرخني بارزين مختصني بدراسة الحركات اليسارية والعاملية، تركوا أثراً كبرياً 

عىل تكويني العلمي والفكري، أذكر منهم مادلني ريبرييو، وكلود ويالر، وجاك كوالن، ورينيه 

غاليسو، وجاك دروز وجان بوفيي. وقد تابعت ضمن الربنامج التدرييس لألستاذة ريبرييو مادة 

عن كومونة باريس التي تجري التحضريات يف العاصمة الفرنسية حالياً، من جانب مجلس بلدية 

باريس وعدد من الجمعيات مثل “جمعية أصدقاء وصديقات الكومونة” وجمعية “لنجعل 

الكومونة تحيا”، إلحياء مرور 150 عاماً عىل قيامها.

ال بالتدويل وال بالترقيع .. الحل بالتغيير

لقد مّثلت كومونة باريس محطة بارزة يف تاريخ الحركة 
من  الرغم  عىل  وذلك  الفرنسية،  واالشرتاكية  العاملية 
وأيار  آذار  بني  ما  أسابيع  تسعة  سوى  تستمر  مل  أنها 
التي  العسكرية  الهزمية  عىل  رداً  جاءت  وهي   .1871
لحقت بالجيش الفرنيس عىل يد الجيش الربويس يف سنة 
1870، وقيام هذا األخري بحصار باريس، ولجوء حكومة 
الوطنية”  “الجمعية  عن  انبثقت  التي  تيري،  أدولف 
العام  باالقرتاع  انتخابها  تم  التي  امللكية  األغلبية  ذات 

الذكوري، إىل ناحية فرساي.
ففي 18 آذار 1871، وبعد أن أرسل تيري جيشاً مؤلفاً 
من 4000 جندي يك يسرتجع 227 مدفعاً مّول رشاءها 
الباريسيون للدفاع عن عاصمتهم يف مواجهة الربوسيني، 
ونصبوها يف تلة مومنارت ويف بلفيل، اندلعت يف باريس 
انتفاضة شعبية  للدفاع عن هذه املدافع، شاركت فيها 
عىل  سيطرتهم  املنتفضون  وفرض  بارز،  بدور  النساء 
املدينة وأقاموا املتاريس يف أحيائها، ودعوا يف 26 آذار 
أكرث من 230000  فيها  انتخابات دميقراطية شارك  إىل 
مواطن ومواطنة، ثم قام النواب املنتخبون يف 28 آذار، 
مبشاركة الجمهور البارييس الذي تجمع يف ساحة أوتيل 

مجلساً  انتخبت  التي  الكومونة،  قيام  بإعالن  فيل،  دو 
وحرفياً،  عامالً   33 ضمنهم  من  كان  عضواً،   78 من 
غوستاف  الشهري  الرسام  أبرزهم  من  فنانني،  وعرشة 
كوربيه، وخمسة من صغار أصحاب العمل، وعدد من 
السهر  لجنة  ترأست  التي  ميشيل،  لويز  مثل  النساء، 
باريس  من  عرشة  الثامنة  الدائرة  يف  املواطنات  عىل 
بعد  عليها،  وحكم  الحمراء”  “العذراء  باسم  وعرفت 
الجديدة،  كاليدونيا  إىل  بالنفي  الكومونة،  القضاء عىل 
ماركس  كارل  موفدة  كانت  التي  دمرتييف  واليزابيت 
إىل باريس، وناتايل لومل التي ترأست اتحاد النساء من 
من  فرقة  رأس  عىل  ووقفت  باريس  عن  الدفاع  أجل 
خمسني إمرأة أقمن مرتاساً يف ساحة بيغال رفعن عليه 
العلم األحمر، وتوجهت إىل أفراد الحرس الوطني الذين 
كان من املفرتض بهم الدفاع عن باريس بقولها: “إنكم 
جبناء؛ فإذا مل تدافعوا عن املتاريس، سوف ندافع عنها 

نحن النساء”.
أما عىل مستوى االنتامءات السياسية، فقد كان بعض 
أعضاء مجلس الكومونة يعرّف نفسه بأنه من اليعاقبة 
الكربى،  الفرنسية  الثورة  تقاليد  إحياء  يف  الراغبني 

أو  الفوضويني  من  أو  الثوريني،  الجمهوريني  من  أو 
من  أو  برودون،  أو  بالنيك  أنصار  من  “الالسلطويني” 
األمميني املنتمني إىل”جمعية العامل الدولية” )األممية 
األوىل( التي تأسست سنة 1864 وكان كارل ماركس من 

زعامئها.
الكومونة تجربة لدميقراطية مبارشة  قامئة عىل  كانت 
مواطنة تشاركية ونشيطة عىل مستوى مدينة، ومل يكن 
لها قيادة تراتبية؛ شهدت تشكّل عدد كبري من النوادي 
سياسيا  برنامجاً  مجلسها  وطرح  الشعبية،  والجمعيات 
واجتامعياً ودميقراطياً قامئاً عىل قاعدة الحريات، تضمن 
بانتخاب  الدائم، وقيام الشعب  الجيش املحرتف  إلغاء 
النظام،  بحفظ   كلف  الذي  الوطني”  كوادر”الحرس 
واملشاغل  املنازل  مبصادرة  قضت  مراسيم  وأصدر 
وتطوير  املنتجني،  ديون صغار  دفع   وتأجيل  املرتوكة، 
نشاط الجمعيات واملنظامت النقابية، وفصل الكنيسة 
املجانية،  الحكومية  املدرسة  وتعميم  الدولة،  عن 
وضامن املساواة بني الرجال والنساء، والسامح لألجانب 

بالحصول عىل الجنسية، ومنع ظاهرة الدعارة.
أكرث  تستمر  مل  الفريدة  الثورية  التجربة  هذه  أن  بيد 

من 72 يوماً، إذ رشعت سلطات فرساي، منذ 2 نيسان 
نجحت  ما  وهو  عليها،  القضاء  محاوالت  يف   ،1871
بني  ما  الدامي”  “األسبوع  بـ  ما عرف  خالل  أخرياً  فيه 
قمع  حمالت  بشن  قيامها  بعد   ،1871 أيار   28 و   21
وحشية، كان الرجال خاللها يعدمون رمياً بالرصاص عىل 
الجدران، وتقاد النساء إىل السجون، أو إىل معسكرات 
االنتقال  إىل  الناجون  اضطر  بينام  الشاقة،  األشعال 
ذلك  يف  سقطوا  الذين  القتىل  عدد  وتراوح  املنايف.  إىل 

األسبوع ما بني 20000 إىل  30000 قتيل.
قمع  من  له  تعرضت  وما  الكومونة،  لتجربة  كان   
الحركة  وسط  وخصوصاً  كبري،  دويل  صدى  وحيش، 
فكارل  الناشئة.  الثورية  الحركات  ومختلف  العاملية 
األوىل”،  الربوليتارية  “الثورة  فيها  رأى  الذي  ماركس 
من  موفدين  وأرسل  شديد،  باهتامم  أحداثها  تابع 
لندن إىل باريس لتتبع تطوراتها، كام تبادل رسائل مع 
بعض وجوهها البارزين، وكتب مؤلفاً مخصصاً لها هو 
“الحرب األهلية يف فرنسا” صدر يف سنة 1871. وبفضل 
الدولة  حول  مفاهيمه  ماركس  عّدل  الكومونة،  تجربة 
التعاونيات  وحول  الثورية،  واالسرتاتيجية  والسلطة، 

أن  كام  الفالحية.  املسألة  وحول  العاملية،  والحركة 
الباريسيات يف  النساء  به  الذي اضطلعت  املهم  الدور 
تشكيل شعب  يقرتح  أن  إىل  دفعه  الكومونة   أحداث 
األوىل(.  الدولية”)األممية  العامل  يف”جمعية  نسائية 
من ناحية أخرى، انتقد ماركس بقاء الكومونة من دون 
قيادة، وعدم توّجه أنصارها مبارشة نحو فرساي، بحيث 
جيش  أيدي  يف  املبادرة  وتركوا  كبرية  فرصة  أضاعوا 
فرساي، كام انتقد عدم قيام مجلس الكومونة باالستيالء 

عىل احتياطيات بنك فرنسا.
رئيس  مارتليل،  روجيه  الصديق  املؤرخ  كتب  وختاماً، 
مناسبة  يف  الكومونة”،  وصديقات  أصدقاء  “جمعية 
الحلم  رسم  والخمسني:”لقد  املئة  بذكراها  االحتفال 
معامل املمكن امللموس، متمثالً يف التجسيد املادي األول 
لحكومة شعبية، عىل الرغم من أن األمر تعلق مبرشوع  
بديئ أكرث مام تعلق مبرشوع منجز... فالكومونة أبهرتنا 
ألنها تجرأت وألنها تحققت، لكنها أيضاً صارت مدعاة 

للتأمل ألنها انتهت باإلخفاق”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع “حزب الشعب الفلسطيني” – 16 آذار 2021

موريس نهرا

مع استمرار التدهور الشامل يف جميع املجاالت االقتصادية واالجتامعية 
واملالية والسياسية، يجري وضع الشعب والبلد اليوم بني تعّنت وعتم 
سلطوي، حتى إزاء تشكيل حكومة والتخفيف من وطأة األزمات، وبني 
القائم  الواقع  لكن  لبنان،  تدويل  اىل  الراعي  بشارة  البطريرك  دعوة 
املأزق  من  لبنان  يخرج  ما   ، املسلكني  من  أّي  يف  تبنّي  ال  وتناقضاته، 
ويشل  لبنان  يكّبل  الذي  الطائفي  السيايس  فالنظام  حاجاته.  ويلبي 
انتظام سلطته، هو نفسه الذي تشكلت بنيته االجتامعية وبنية سلطته 
يف ظل االنتداب الفرنيس، منذ اعالن لبنان الكبري عام 1920، الذي كان 
لبنان  أبقى  أنه  االستقالل،  معروفاً يف مرحلة  الحويّك دوراً  للبطريرك 
عىل فالق الهزات والخّضات التي تستولدها طبيعته، والذي كان دامئاً 

بحاجة إىل وساطات ووصايات خارجية ليستمر.
وتكشف التجربة أيضاً أن بناء كيان عىل أساس كيانات طوائفه وليس 

مواطنيه، مل ينتج وطناً وال نسيج مجتمع موّحد وال استقرار. بل أبقى 
اللبنانيني طوائف )مجموعات( يتعدى التاميز بينها الحدود الثقافية، 
ويصل إىل انقسامات وعصبيات طائفية، بدافع خوف كل طائفة عىل 
حصتها وموقعها ومن مطامع زعامات الطوائف األخرى. وإذا ما أدى 
الجوهر الطبقي لهذا النظام إىل تراكم ثروات قلّة من اللبنانيني، وافقار 
أحزاب  هي  سلطوية،  أحزاباً  أفرز  الطائفي  بشكله  فإنه  أكرثيتهم، 
التناقض  جعل  مام  لبنانية.  أحزاباً  تكون  أن  قبل  ومذاهب..  طوائف 
أهلية.  وحروب  تصادمات  إىل  ويصل  طائفياً  طابعاً  يتخذ  بينها  حتى 
لذلك لن يكون التمسك بالنظام الطائفي حالً حقيقياً، ال بالتدويل وال 
إذاً، وعىل  لبنان  الحرصاء عىل  داخلية ظرفية. فعىل جميع  بتسويات 
باستخدام  واليوم،   ... قبالً  القيام  بكريك،  فيه، وخصوصاً  التعدد  نجاح 
مل  الذي  النظام  طائفية  لتجاوز  وتاريخي  معنوي  وزن  من  لها  ما 
قبالً  باالمتيازات  ال  املسيحيني،  وبخاصة  طائفة،  ألّي  اطمئناناً  يشكل 
وال باملناصفة اليوم، وال بأيِّ تحاصص طوائفي بل زاد الخوف والقلق 

والشعور خطر االضطراب وزعزعة لبنان الوطن والكيان والدولة.
اللبنانيني  إىل  لبنان  زيارته  أثناء  الثاين  بولس  يوحنا  البابا  يتوجه  أمل 
وخصوصاً املسيحيني قائالً “اهدموا الحواجز وابنوا الجسور”؟ أمل يعترب 
إىل  القائم  النظام  تجربة  أدت  وهل  ورسالة...؟  وطناً  املتعّدد  لبنان 

ذلك؟
التسويات  دائرة  من  الخروج  يستدعي  مسدود  أفق  إىل  الوصول  إن 
الرتقيعية إىل رحاب التغيري الدميقراطي املتمثل بإقامة دولة املواطنية 
التي تساوي بني املواطنني، وتعتمد الكفاءة والنزاهة بدالً من االنتامء 
تحمي  التي  الدميقراطية  الدولة  وللوظيفة...  للتمثيل  معياراً  الطائفي 
حرية الرأي واملعتقد والتعبري ومامرسة الطقوس لكل طائفة.. ودولة 
وثروته  لبنان  حامية  عىل  والقادرة  االجتامعية  والضامنات  العدالة 

البحرية وأرضه من مطامع “إرسائيل”.
و”أهل  اللبناين  الشعب  يحدده  أمر  هي  جديد  نظام  بناء  مهمة  إن 
بل  للحياة،  لبنان  بقابلية  ليست  العلّة  وأن  بشعابها”.  أدرى  مكّة 
لطاقات  والهادر  لنهوضه  واملانع  بانهياره  املتسبب  الطائفي  بالنظام 
عىل  الحصول  الدويل  املؤمتر  من  الغرض  كان  وإذا  أبنائه،  ومستقبل 
املتعرث. وإن  بلدنا  يسّد حاجات  فائدته ال  فهذا عىل  مليارات،  بضعة 
النظام  ترعى وتساند هذا  كانت  التي  االستعامرية، هي  الغرب  دول 
وقواه السياسية. ووضع لبنان اليوم بترصفها، إىل كونه مساساً بالكرامة 

املسيطرة  الدول  وهذه  حالً.  ينتج  ال  واالستقالل،  وبالسيادة  الوطنية 
ولبنان  ملنطقتنا  وهندساتها  مخططاتها  لها  املتحدة،  األمم  عىل 
املنطقة.  وشعوب  شعبنا  ملصلحة  وليس  ملصلحتها  تعمل  وهي  منها. 
يطرحه  الذي  لبنان  وحياد  تدويل  موضوع  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
بل  فقط،  الخارجي  املحيط  موافقة  يستوجب  ال  الراعي،  البطريرك 
الطائفية  االنقسامات  نظام  ظل  يف  تتحقق  ال  التي  الداخلية  الوحدة 
فيه  يقيم  الذي  لبنان  وضع  يف  الحياد  استحالة  عن  فضالً  واملذهبية، 
حوايل نصف مليون فلسطيني، ومليون ونصف نازح سوري. وإضافة 
إىل ذلك فلبنان ينتمي إىل محيطه العريب وقضاياه، وهو األكرث حاجة 
إىل التعاون واملساندة العربية وإىل السوق العربية والسواح العرب...
النفطية وأرضه، وتعمل ملنع  وأن ارسائيل تطمع برثوته  الخ خصوصاً 
العنرصية. وهي  الدينية  دولتها  إقامة  يناقض  ألنه  فيه  التعدد  نجاح 
تسعى مع الضغوط االمريكية إلخضاع لبنان يف التفاوض عىل الحدود 

البحرية، ويف دفعه إىل التطبيع بعد سلطات عربية خليجية.
الجهود  تضافر  ويستدعي  الفعيل،  الحل  هو  الدميقراطي  التغيري  إن 
الستكامل  مواقعهم،  اختالف  عىل  لبنان  عىل  الحرصاء  وكل  الشعبية 

وتعاظم انتفاضة 17 ترشين، فالتغيري يصنعه الشعب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الحزب الشيوعي اللبناين – 9 آذار 2021

الجمعة  يف  الواليات  من  وعدد  الجزائرية  العاصمة  يف  املسريات  تجددت 
108 ملسريات الحراك الشعبي، مؤكدة مطالبتها بإقامة دولة مدنية ورفضها 

االنتخابات الترشيعية املقررة يف حزيران املقبل.
وتوجه اآلالف من مختلف مناطق العاصمة إىل وسطها، وتظاهروا عقب 
صالة الجمعة، ورددوا هتافات تطالب بتغيري »حقيقي وشامل وإقامة دولة 
الـ108  »الجمعة  اليوم  النشطاء عىل مظاهرات  والقانون«. وأطلق  الحق 
للحراك«، ورفعوا الفتات عليها عبارات مثل »اتركونا نشّيد ما تسببتم أنتم 

يف تهدميه«، و«األجندة االنتخابية ال تحل األزمة السياسية«.
وأظهرت مقاطع مصورة انترشت عىل منصات التواصل االجتامعي، خروج 
مسريات احتجاجية شارك فيها اآلالف يف عدة واليات جزائرية، من بينها 
بجاية وتيزي وزو وبومرداس والبويرة مبنطقة القبائل )وسط(، إضافة إىل 
قسنطينة وسكيكدة وجيجل وعنابة )رشق(، ووهران )غرب(. وكان الرئيس 
الجزائري عبد املجيد تبون قد وقع، مؤخرا، مرسوما إلجراء انتخابات نيابية 
مبكرة يوم 12 حزيران املقبل. ويف 22 شباط املايض، خرج آالف الجزائريني 
يف مظاهرات إلحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات 
أعلنها تبون لتهدئة الشارع. ومن بني تلك اإلجراءات حّل املجلس الشعبي 
مبكرة،  انتخابات ترشيعية  إىل  والدعوة  للربملان(،  األوىل  )الغرفة  الوطني 

والعفو عن عرشات املعتقلني خالل الحراك، وتغيري حكومي جزيئ.
وكان الحراك قد دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إىل االستقالة يف 
2 نيسان 2019، بينام توىل تبون الرئاسة إثر فوزه يف انتخابات رئاسية يف 

كانون األول من العام ذاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاالت – 12 آذار 2021

أصدره  بيان  يف  تحقق  إنها  أفغانستان  يف  التعليم  وزارة  قالت 
مدير التعليم يف العاصمة كابول مينع الفتيات، الاليت يبلغن من 

العمر 12 عاما، من الغناء يف العلن.
وانتقد الحظر عىل نطاق واسع، عرب مواقع التواصل االجتامعي. 
هاشتاغ  مستخدمة  لهن،  غنائية  فيديو  مقاطع  فتيات  ونرشت 

بعنوان “أنا أغنيتي”.
سالم  اتفاقية  نتائج  من  مخاوف  وسط  األخرية  الخطوة  وتأيت 

محتملة قد تعقدها الحكومة مع حركة طالبان.
حكم  خالل  التعلّم  أفغانستان  يف  الفتيات  عىل  ممنوعا  وكان 

طالبان، وكانت أغلب أنواع املوسيقى محظورة.
كابول  العاصمة  يف  التعليم  مدير  عن  الصادر  البيان  وكشف 
فعاليات  يف  الغناء  من  عاما   12 بلوغهن  بعد  الفتيات  منع  عن 
يد  عىل  التعلم  سنا  األكرب  الفتيات  عىل  يحظر  كام  املدراس، 

أساتذة موسيقى من الرجال.
وأنها  موقفها،  يعكس  ال  الحظر  أن  التعليم  وزارة  عن  وصدر 

ستجري تقييام، وقد تتخذ إجراء تأديبيا.
واسعة عىل  انتقادات  موجة  أيام،  منذ  أعلن  الذي  الحظر  وأثار 
إنه  أدبية  وشخصيات  نشطاء  وقال  االجتامعي.  التواصل  مواقع 

ميثل خطوة إىل الوراء يف مجال الحقوق التعليمية.
خافالواك  شفيقة  البارزة،  األفغانية  والشاعرة  الكاتبة  وغرّدت 
البرش ميكن أن يكونوا قساة إىل درجة  الله،  يا  لنا  قائلة: “اغفر 

أنهم ينظرون حتى إىل طفلة من منطلق جندري”.
الذي  طالبان،  حكم  خالل  بالحياة  القرار  النساء  بعض  وقارن 
إىل  الذهاب  من  متنع  الفتيات  كانت  فقد   ،2001 عام  أسقط 

املدارس.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الناشطة األفغانية يف حقوق 

داخل  من  بـ”الطلبنة  الحظر  وصفها  سامار،  سيام  اإلنسان، 
الجمهورية”.

لضغوط  حالياً  تتعرض  األفغانية  الحكومة  إن  مراسلون  ويقول 
من أجل التوصل إىل اتفاقية سالم مع حركة طالبان، وإن الكثري 

من النساء لديهن مخاوف بشأن حقوقهن رغم الرغبة يف إنهاء 
العنف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“يب يب يس” – 14 آذار 2021

مسيرات الجزائر تتواصل 
مطالبة بتغيير حقيقي 

وإقامة دولة القانون

تحقيق بشأن حظر الغناء على الفتيات في العاصمة األفغانية

حظر الغناء عىل الفتيات يف العاصمة األفغانية
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كاظم غيالن

“يحزب حسني بس منك عالمة أنسج عليهم سج 
ندجهه النوب بالدم دج 

حك ابحك.. ودم ابدم 
أهواي  عليه  ويتسولف  ينالج  الذي  حك  يلن 

يتعلج” 
من قصيدته” حسن الشموس” 

النواب  مظفر  واملناضل  للشاعر  مايسجل  بقدر 
الشعبي  للشعر  التجديد  حركة  يف  األول  الفضل 
لحزبه  املبكر  انتامؤه  كذلك  له  يسجل   ، العراقي 
املستمر  النضال  وخوضه  العراقي  الشيوعي 
من-  والسجن  لالعتقال  تعرضه  عرب  له  واملشهود 
البارز  ودوره  الحلة-  سجن  اىل  السلامن-  نقرة 
والبطويل مع عدد من رفاقه يف عملية حفر النفق 
يف ذلك السجن الذي أرعب السلطة العارفية وقتها 
، وبقي صفحة بطولة مرشفة من صفحات بطوالت 
الذي  القرسي  باملنفى  مروراً  وتحدياته،  الحزب 
له  الصدامية  املخابرات  أجهزة  ومالحقات  اختاره 
يف العديد من البلدان التي راح يتنقل فيها ورفضه 
للعراق  العودة  يف  السلطة  مغريات  لكل  القاطع 
وحزبه  شعبه  مبصري  مرتبطاً  مصريه  وجد  حيث 

العظيم. 
النواب امتاز عن معظم الشعراء العراقيني والعرب 
يف الخوض بداخل دائرة الحدث ، ومل يتخذ موقف 
 ، الالهبة  األحداث  مجريات  رصيف  عىل  املتفرج 
الشهرية  قصيدته  من  بدءاً  ذلك  رصد  لنا  وميكن 
التي رىث  العام 1959  )مضايف هيل( املكتوبة يف 
الفالحية )صاحب  الحزب وجامهريه  خاللها شهيد 
لزيارة  دفعه  الذي  للحد  صويحب-  خصاف(  املال 
رفيقه  بصحبة  مليسان  التابعة  الكحالء-  منطقة 
)أم  التقى  حيث  الشميس(  الرحمن  )عبد  الراحل 
روايتها  والتعرف من خالل  الشهيد  فيصل( زوجة 
عىل تفاصيل حادثة استشهاده ، وهذا ما أكدته يل 
شخصياً عرب حوار معها نرشته قبل أعوام قليلة عىل 
صفحات طريق الشعب، ويف القصيدة هذه اعتمد 
النواب عىل جامليات أسلوبه الشعري، مبتعداً عن 
لغة الرثاء املثقلة بالندب والنواح إمياناً منه بأفق 

مستقبل حزبه وشعبه :
“ هاي آنه اللحضنك التلم روحك

أضمك بالكصايب عني لتلوحك
يصويحب أفيي الفيه لجروحك

التفرح ابدمنه اليلكطاعي

اصويحب من ميوت املنجل ايداعي”
قائداً  بل  حسب،  شيوعياً  يكن  مل  الشهيد  وألن 
اإلقطاع  فلول  واندفاعه  حامسته  أغاضت  فالحياً 
رشعته  الذي  الزراعي  اإلصالح  قانون  صدور  إثر 
عبد  الشهيد  الوطني  الزعيم  حكومة  وأصدرته 

الكريم قاسم مام دفعهم الغتياله:
“ صويحب عالعكل صندوك عرس اجبري

حزمه امن الحصاد ايلفهه طيب اجثري
وينه اليل يكيل افالن وين ايصري؟

أوصله وأدك ارشاعه برشاعي “
 1963 األسود  شباط  من  الثامن  انقالب  ومع 
بتصفية  ممثلة  بالحزب  لحقت  التي  واالنتكاسة 
الشهيد-  الحزب  سكرتري  مقدمتها  ويف  قيادته 
فاقت  تعذيب  لعملية  تعرض  الذي  عادل-  سالم 
الوحشية نفسها، وراحت سجون العراق ومعتقالته 
والنواب  وقواعد،  قيادات  الحزب  مبناضيل  تغص 
واحد منهم بعد إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة 
لالتحاد  هروبه  محاولة  أثناء  اإليرانية  )السافاك( 
ألجهزة  وتسليمه  اإليرانية  األرايض  عرب  السوفيتي 
مشاركة  اإلنقالب  إبان  له  وكان  العراقي،  األمن 
الحرس  ميليشيا  مقاومة  يف  رفاقه  بجانب  بطولية 
القومي سيئة الصيت مبنطقة أهله يف )الكاظمية( 
أقدمت سلطة  املأساوية  األحداث  تلك  ويف خضم 
الله  )وعد  الشيوعي  املناضل  إعدام  عىل  البعث 
النجار( من تنظيامت املوصل، والتي تترشف اليوم 

بعد  شوارعها  أحد  عىل  أطلق  الذي  اسمه  بحمل 
)عني  قصيدته  النواب  عنه  كتب  اذ   2003 العام 

الرمد(:
عني الرمد ماهانت .. نعزهه

وكل رمدهه ايهون
ضموا اجفونكم عالعني
هذا الريح .. ما مأمون
كلهم عن )وعد( ماهان

برتاب املطر مضمون
السلامن(  )نقرة  الرهيب  الصحراوي  املنفى  ويف 
الضابط  وضع   ، الحزب  مناضلو  فيه  زج  الذي 
للهرب  محكمة  خطة  )صالح(  السجني  الشيوعي 
َضل  أنه  لوال  تحقيقها  من  ومتكن   ، السجن  من 
وما  للذئاب  فريسة  فأصبح  الصحراوي  الطريق 
قصيدته  عنه  يكتب  وأن  اال  النواب  من  كان 
مجموعته  يف  نرشت  التي  املعروفة)صالح( 

األوىل)للريل وحمد(:
املنايا املاتزوك زورها

خطة التسلم ذبايح سورهه
طافح اعله الريح عينه ايدورهه
وبأثر جدمه اتلوذ كل اطيورهه

وسفه.. ماحفظت صكرهه
وسلمته ابليل.. عمت ناطورهه

حميمياً  طابعاً  اتخذ  بحزبه  مظفر  ارتباط  لعل 
عمره  من  طويلة  سنوات  ألجله  وأفنى  كرس 
بالهموم والفواجع، عاش خاللها مع رشائح  املثقل 
األنظمة  ويالت  من  عانت  التي  املسحوقة  شعبه 
استثنائياً  مبتكراً  كان  فقد  ولذا   ، الدكتاتورية 
لتوظيف لهجة الريف العراقي - الجنويب- تحديداً 
وابن  مديني  انه  مع  امللحمية  قصائده  معظم  يف 
االنسالخ  أخذ  وهنا   ، عريقة  بغدادية  لعائلة 
الطبقي مبجمل تفاصيله طريقه السليم يف املكون 
واتخذ  ومناضالً  شاعراً  النواب  لشخصية  األسايس 
مضامينها  يف  متطورة  شعبية  مناذج  أبطاله  من 

وأشكالها كام يف )حسن الشموس(:
جباشه امفلشه ايذبني عليك الزود

ايعطل اكليبي.. عيب اعطل
مين جبت الحزب لبيتنه امعكل

الريف  إنسان  ملهابة  رمزاً  العقال  يأخذ  وهنا 
وشموخه وفروسيته:

حزبنه اليوم يبني امعكل ابحزنه
حزبنه ايدير عينه ايكلب الدنيه

أو ... سكته

امتطر الصحوة املشمسة مطرة املزنه
حزبنه اليوم يتهمهم عليهه
ومايعرف الكعده والهدنه

كذلك الحال يف قصيدته- ابن ديريتنه حمد- :
حمد درع الحزب بالزركات

وايام املطر والرشجي لرفاكه سكيفه
...

تبتدي الدنيه بنهار الثار
ديرة اتبوس ديرة

عمت عني الكاع ضمتهم زمل
جانوا خمريه

كول أدير العني عنهم
كلبي امللوع شكله.. اشلون اديره

شلون والقايد صدك بينه نفس منه وبصريه
شلون هذا الشعب للعفنني يسلم مصريه

اال  أهمية  التقل  قصيدة  يف  نجده  الحال  كذلك 
وهي )حرز(:

سكينة الشمس بالهيمة
كبل جدحة رشارتها
نشيل الكاع للنجمه
ونذل انجوم ذلتهه
حرز لساع رشاشه

يدك ابليل محنتهه
فقد  الربيس(  )حجام  املعروفة  ملحميته  يف  أما 
املقاومة  الشجاعة  مفردات  مبجمل  سعتها  أخذت 
التي من شأنها أن ترسخ آمال جامهري الحزب بأفق 
املستقبل الذي تجسد يف شعاره )وطن حر وشعب 

سعيد(:
أكلج جني أسمع ليل
يم عرشة وزمر زركه

يصح ردوا:
أكحل عني املبرشين واتنومس

وأفرك روحي للملكه
يصح رد الجبري النوكف ابابه

جثري الهله يا يابه
جثري الهله ملهاش خطابه
بدمشق وهو.. من غبتوا

نضال  مع  وضمرياً  روحاً  النواب  مظفر  وبقي 
الحزب  لقامئة  صوته  منح  فقد   ، الشيوعي  حزبه 
 2003 تغيري  بعد  جرت  برملانية  انتخابات  أول  يف 
وهو  بدمشق  مزة  اعتالل صحته يف ضاحية  برغم 
يقف يف باب قاعة انتخابات منشدا لشعبه وحزبه 

الشيوعي.

البطل الشيوعي في قصائد مظفر النواب
الصحفي والكاتب والشاعر المناضل 

سهيل فاضل )آشتي( 
في ذمة الخلود

د. رحيم العراقي

كام تذوي الشمعة املضيئة و يجف النبع الصايف و تذبل  النخلة 
الصحفي  مؤخراً  عنا   رحل  للريح  تنحني  ان  دون  الباسقة 
آشتي  بإسم  املعروف  فاضل  سهيل  املناضل  والشاعر  والكاتب 
ابو جيان  يف احدى مستشفيات العاصمة الدامناركية كوبنهاكّن .  
واكب الرفيق أشتي مسرية الحزب الشيوعي العراقي منذ صباه 
يف قضاء الرفاعي بالنارصية، و عاش الظروف الصعبة واألوضاع 
التحاقه  حتى  واملطاردات   املالحقات  من  عاين  و  الخطرية  
بصفوف األنصار الشيوعيني يف عام 1979 ليبدأ مرحلة أخرى و 
فصالً جديدا يف ملحمة الكفاح من اجل وطن حر وشعب سعيد 
، وظل أمينا ومخلصا ملبادئه وحزبه حتى رحيله، الذي يشكل 

خسارة كبرية لحزبه ورفاقه وأصدقائه وذويه و محبيه.
خمسني  مدى  عىل  غيورا  مناضال  حياته  الراحل  الرفيق  عاش 
عاماً، كان خاللها مثال املناضل امللتزم والجسور يف اداء املهامت 
الصعبة، والجريء الذي ال يهادن يف ابداء وجهة نظره مهام كانت 

مختلفة، وكان مثاال للتواضع واالنتامء ونبل االخالق االنسانية.
رحل الرفيق النصري ئاشتي يف هذه املرحلة الصعبة التي يكون 
العراق  فيها بأمس الحاجة له و ألمثاله من املخلصني األوفياء و 
مانحني العطاء و املناضلني االشداء الذين ال يرتددون يف الوقوف 
إىل جانب شعبهم و وطنهم والتضحية من أجل تحقيق االهداف 

املرشفة والنبيلة.

فضاء شعبي

الى الراحل الغالي 
ئاشتي

)تضاعف حزني ألني لم استطع وداعك(

حميد مطلب

آه ياغم الوكت

گمنه إنتوسل بيه 

عله نظرة

وداع……!!

ياخذ الغالني ويسافر

بساع.

آه ياغم الوكت.

وكت الرتاده..

 يخطي الغامن

ويصيب السباع.

وكت ميطر بس حزن

حزن یمطر..

فاضت النهران

وتغطت الگاع.

وكت مثل انذاله طبعه

طبعه من ذيچ

الطباع. 

وكت بيه املوت يخطف..

 أغىل ناس...

 عايف املرياع

وشكول الضباع..

آه غمگ ياوكتنه.

حرمت حتى الوداع.

ردنه بس نظرة

وداع…. 

١٢ أذار يوم الوداع األخري للراحل ئاشتي

ايقونة شيوعية 

إلى روح الفقيد الرفيق ) ابو ظافر(
 كاظم منخي صحن االزيرجاوي

حسين جهيد الحافظ 

اشلون أرثيك 

وامنني ابدي بالرثاء 

يا رشيان دمنه

اويا نهرمايه نقاء

يربحية اهلنه ٠٠!

املا تطخ الرأس يوم 

او ال مير بيهه انحناء 

يا شقيق الطيب والحب واملحنه

يا اعذب عذب شفاف ٠٠٠ 

يا ريحة اهلنه

النجف لبست سواد اعليك

رفاقك واملقر ينعيك 

غيابك يا غيابك موت 

وحشتك كلش قويه 

وابحزن شايل حزن 

تبچي النارصيه

اعليك ينب النارصيه

ابو ظافر ٠٠٠!!

صعب كلش صعب فرگاك

مشيت ابساع ليش ابساع

وكيح املوت ٠٠٠ !

هيچ املوت ٠٠٠ ما خالك

لحظه اتشوف صحبانك 

وال چلمة وداع ابوجه جريانك

يا چلمة هله او حياك 

طبعك دوم 

من جية فهد لليوم 

شاگله الحبويب من يسال

كاظم وين ٠٠٠ كاظم وين

او شاجاوب لو نشدين ٠٠

شارع العرشين 

اگلهم راح لو عندك بعد جيه

يا عشگ املدينه

او شوگ ٠٠شوگ النارصيه 

يا گمر ما غاب ضيه 

بأجمل بيت ٠٠

من اجمل قصيدة شوگ

وايقونه شيوعية 

بعد لسه چلمتك باقيه اعله البال 

 )الشيوعية طريق املجد لألجيال (

شخذت اوياك ميسافر

) الرشارة( لو )طريق الشعب(

لو بيان امن الحزب طبعه جديده

وأمل باجر

بس لو تدري
شعر / ئاشتي

بس لو تدري!

اشگد قداح

حن لروحي بعطره وفاح،

من شاف بهمسات شفافك حزن مسافر

من شاف بنظرات عيونگ دنية تسافر،

بس لو تدري!

وأنت مسافر،

تارك بني عيوين،

يلوح رشاع فراگ،

ال مو باچر!

من هاي اللحظة لعينك،

يا روحي اشتاگ،

خايف من الليل...الليل

يضمك مره بجنحه،

خايف تغفه احالمك

بالغربه وما تصحه

بس لو تدري اشگد قداح

حن لروحي بعطره وفاح

بس لو تدري.
ــــــــــــــــ

عام 1997

ضوه طاريك
عقيل العرد

بعدين املع ضوه الطاريك لو رسموك 

واكشخ للسوالف من يسمونك 

وبعدين استاحشك 

كل خطوة لو مريت من دونك 

تشح ورشب سوالف من كبل عامني 

وصوفر شوك ومتانات 

ومن الكاك اضوك العافية بلونك 

ياملكابلني وين مرشد عيونك

انته شويه وهواي اليحبونك 

افردك عنهم بيا رأي 

يامنفوس 

غصنك مايرد حطاب 

وانه اكره صالة الفوس

خفت اموت 
فالح حسون الدراجي 

يا شهر آذار يا عيد الهنه
خفت اموت وما اعّيد بيك انه 

خفت اروح  وما اودعك 
ومنهو يشعل بيده شمعك 

ويكتب اغنية الحزب هاي السنه؟
يا شهر اذار  ياتاج السنة 

وانه بيد املوت .. مر بذين كالم 
گيل انهض موالك هذا املنام 

گوم اكتب غنوتك 
خاف تطول غيبتك 

بغيابك باهت وفاهي الغنه 
يا شهر آذار يا جوري السنة

مو كالم اليل سمعته مو كالم 
هزة الزلزال هزين وكلبي جام 

بكل مكان اطرشت 
مللمت روحي وگمت

وقررت الزم اعيش .. وعشت انه 

يا شهر آذار يا عيد الهنا 
خفت اموت وانحرم منك انه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب النص يف املستشفى، والشاعر يعيش محنة الخطر 

الشديد جراء اصابته بفايروس كورونا

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

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

املرسلة سُتعرض عىل مختصني قبل النرش.



 د. رهبة أسودي حسين*

الرتاث  يف  مثقف  لفظة  عىل  العثور  السهل  من  ليس 
يف  أما  العرشين.  القرن  مطلع  عند  العراقي  الثقايف 
الدراسات الحديثة لتاريخ العراق فان استخدام الباحث 
للفظة )مثقف( هي حالة اسقاطية الحارض عىل تراث 
املايض، نعرث عىل لفظة مقاربة استخدمت للتعبري عن 
مفهوم )املثقف( وهي لفظة )االفندي(، يجد)لونكريك( 
الذين  افندية تطلق عىل طبقة من املوظفني  أن لفظة 
الذي  القليل  النزر  سوى  التعليم  حظ  من  ميلكون  ال 
اليتعدى القراءة والكتابة ولكنهم ميتلكون أدب التعامل 
األورويب  الطراز  عىل  فهو  ملبسهم  أما  االجتامعي، 
يبدو مضحكا  املالبس  لهذه  ارتداءهم   الحديث ولكن 
فيحاولون عزل أنفسهم عن الناس، و اليتعاملون اال يف 
الرتكية حتى  اللغة  يتكلمون  االجتامعية،  اطار طبقتهم 
لوكانوا بني العرب، محاولني احتقار االخرين، فضال عن 
ابتعادهم عن روح الخدمة العامة. واليعول)لونكريك( 
أفندية  ولعل  العراق،  يف  باالصالح  هؤالء  قيام  عىل 
االدب  شخصيات  بعض  اىل  وصفا  أقرب  )لونكريك( 
و)دوستوفسيك(  و)لريومنتوف(  عند)غوغول(  الرويس 
تلك الشخصيات التي تلقت تعليام بسيطا وتعرب عن 
ثقافتها من خالل استخدامها للمفردات الفرنسية، فهي 
وطبقا  املثقفة.  ليست  و  املضحكة  للشخصيات  أقرب 
الفندي لونكريك فان أفضل من صور شخصية )االفندي 
العريب( هو االديب املرصي )عبد الرحمن الرشقاوي( يف  
)بيل(،  املس  عند   أفندي  لفظة  أما  “االرض”.  روايتة 
يف  يعيش  الذي  بغدادي،فهو  للفظة  وصفا  أقرب  فهي 
وموضع  الراحة  و  الرتف  بوسائل  وينعم  بغداد  مدينة 
حسد الفالح، وينتمي بعض االحيان اىل طبقة املوظفني 
عن  االرياف،ويكرثالكالم  يف  الوظائف  اشغال  ويكره 
محددة  حرية  ولكنها  للمقاهي  ارتياده  عند  الحرية 

بطبقتهم الخاصة.
افندية  عن  كثريا  التختلف  )بيل(  املس  أفندية  ان 
 ٍ ٍبسيط  تعليم  عىل  حصلت   فئة  فهم  )لونكريك(، 
يؤهلهم الشغال وظائف ادارية، أما من ناحية ثقافتهم 
فهي ثقافة سطحية ليس لها اساٌس فكري،  اجتامعي أو 
سيايس. رمبا يسأل احد ملاذا تبحثني يف لفظة االفندي إذا 
مفهوم  عن  البعد  كل  بعيدة  العامة  خصائصهم  كانت 
باحثني  استخدام  من  ينبع  ذلك  عن  الجواب  املثقف؟ 
عراقيني لفظة االفندي محاولني اسقاط سامت املثقفني 
االشخاص  االفندية  يجد  الوري(  )عيل  فالدكتور  عليهم 
الرتيك فهم يف  العهد  يف  أو ضباطاً  كانوا موظفني  الذين 
الغالب فقدوا مناصبهم يف عهد االحتالل الربيطاين وصار 
الكثري منهم بال مورد، واضطروا اىل بيع ماميلكون، وقد 
واالشاعات  الدعايات  يبثون  املقاهي  رواد  من  اصبحوا 
املناوئة لالحتالل الربيطاين ويبرشون الناس بقرب عودة 
اجتامعية  وظيفة  لهؤالء  ،فليس  العراق  اىل  االتراك 
ميارسونها عىل وجه االحرتاف، ولكن مع بدايات تأسيس 
الوردي(  )عيل  الدكتور  بدأ   1921 عام  العراقية  الدولة 
العسكرية  املدارس  )افندية( عىل خريجي  لفظة  يطلق 

بدأوا  الذين  العثامنية  الدولة  يف  املدنية  أوالكليات 
فغالبا  الحديث  العراق  تاريخ  يف  سياسيا  دورا  يلعبون 
)علامء  ُمالئية  لفظة  مقابل  أفندية  لفظة  ماتستخدم 
الرشيعة  تطبيق  يريدون  املالئية  أن  ويجد  الدين(، 
يريدون  االفندية  بينام  السياسة  أمور  عىل  االسالمية 

ابعاد الدين عن السياسة.
أفندية  عىل  تضفي  االجتامعية  الوظيفة  أخذت  وبهذا 
الدكتور  ويجد  املثقفني.  سامت  الوردي(  )عيل  الدكتور 
)سيار الجميل( أن االفندية هم طبقة اجتامعية تجمع 
تدريجيا،  وتطورت  املدين  منت  املجتمع  يف  عليا  فئات 
التحوالت  عملية  يف  مهمة  بأدوار  اضطلعت  وقد 
تعمل  فكانت  والسياسية....  والثقافية  االجتامعية 
متنوعة  بأساليب  الناس  بني  الوعي  بث  عىل  جاهدة 
وبريوقراطية  سياسية  أو  ثقافية،  ادبية  اصالحية،  دينية 
أوضاع  تحسني  رضورة  اىل   تهدف  وهي  قانونية....  و 
املجتمع االجتامعية واالقتصادية والثقافية. وعىل الرغم 
من الغموض الذي يحيط مبفهوم الطبقة االجتامعية و 
كيفية منوها اال أن لهذه الفئات ادوارا اجتامعية سياسية 
من  تقرتب  االفندية  طبقة  جعلت  وثقافية  واقتصادية 
مفهوم املثقف. بينام د. عيل الوردي وجهة نظر اخرى 

فيام يتعلق بأدوار املثقفني فهو يقول: 
الدعاية  بث  عىل  بالعمل  إولئك  وظيفة  تنحرص  1ـ 
والخطباء  الوعاظ  و  الدين  علامء  وهم  للسلطان 
تنميق  القدرة عىل  والشعراء واملؤلفون والكتاب وذوو 
الربيطاين  االحتالل  سلطة  جذبتهم  الذين  من  الكالم 

بجانبها فيام بعد. 
2 ـ يتوسع د.)عيل الوردي( يف تحديد وظيفتهم بشكل 
اعمق حني وضح أن لفظة الوعاظ التختلف عن لفظة 
الجالوزة  من  نوعني  يستخدمون  فالسالطني  املوجهني 
جالوزة السيف و جالوزة القلم وهم يبذلون من االموال 
يبذلون يف رعاية جالوزة  القلم مثلام  يف رعاية جالوزة 
الوعاظ والطغاة من نوع واحد، هؤالء  السيف. فان “ 
يظلمون الناس بأعاملهم و أولئك يظلمونهم بأقوالهم”.
من  والوعاظ  املوجهني  لهؤالء  ليس  أن  نفهم  هنا  من 
فاملوجهون  السلطة,  خدمة  سوى  اجتامعية  وظيفة 

والوعاظ ميكن أن نجدهم يف تنظيامت حزبية أونشاطات 
صحفية، فتاريخ العراق حافل بادوار املوجهني والوعاظ.

واحد  تعريف  تحديد  يف  الصعوبة  تكمن  الحقيقة  ويف 
لعبت  كثرية  تسميات  أمام  الننا  العراقي،  للمثقف 
ادوارا كثرية منذ مطلع القرن العرشين فالتداخل واضح 
بافكار)رميون  الوظائف املتعددة،فال ميكن االخذ  ضمن 
ارون( الذي يبعد املثقف عن الدخول يف معرتك الحياة 
السياسية الن املثقف مييل اىل طرح موضوعات تجريدية 
من خالل حلول غري اقعية متجاهال االمور االساسية و 
مختلقا مشكالت زائفة. ألن مثقفنا العراقي دخل معرتك 
تنظيامت حزبية  السلطة من خالل  السياسة بل مارس 
ونشاطات صحفية. فهناك ثالثة مفاهيم ميكن تطبيقها 

يف مفهوم املثقف العراقي وهي:
االقتصادية  الوظيفة  منظمي  بوصفهم  املثقفني  أن  1ـ 
للطبقة التي يرتبطون بها عضويا وحملة وظيفة الهيمنة 
ومنظمي  املجتمع،  يف  السائدة  الطبقة  متارسها  التي 
االكراه الذي متارسه الطبقة السائدة عىل سائر الطبقات 

بواسطة الدولة.
أن هذا الرأي هو الذي طرحه )غراميش( ضمن مفهومي 
اليه  ارشنا  والذي  التقليدي  واملثقف  العضوي  املثقف 

سابقا. 
يف  دوره  ينحرص  الذي  عند)سارتر(  التقني  املثقف  2ـ 
الذرة الذي لن يكون مثقفا اال  عمل تقني معني كعامل 
اذا اضاف اىل عمله فعال سياسيا وإِجتامعيا يجعله جزءاً 

من الرأي العام الذي يوجه السلطة السياسية. 
3ـ  مفهوم املثقف الثوري عىل وفق وجهة نظر)فانون( 
والسعي  عليها  االطالع  يف  الغرب  ثقافة  تغريه  الذي 
للعمل عىل تبنيها نابذا ثقافته املحلية، لكن هذا االغراء 
أذ   ً طـويال  اليستمر  الغربية  بالثقافة  للتأثر  واالنصياع 
يستيقظ )وجدانه املعذب( من خالل املقارنة بني أفكار 
عىل  عامال  املحلية  ثقافته  اىل  فيعود  وافعاله،  الغرب 

انتاج ثقافة وطنية يسعى بها اىل تغيري الواقع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحثة واكادميية، صدر لها مؤخراً كتاب جديد بعنوان 
“املثقف والسلطة” عن دار الشؤون الثقافية- بغداد. 

قصة قصيرة

خوف ..
ابراهيم خليل ياسين 

إىل  النقدية  الورقة  مظروف  حمل  مرشق  صباح  يف 
صديقه املرسل من أحد معارفه املقيم خارج البلد، بعد 
سرتته،  جيب  يف  ودسها  الربيد،  مكتب  من  سحبها  أن 
األسفلت  بني  ويتأرجح  طويل  مدينته  إىل  فالطريق 
املشوب بالتخسفات حينا والرتايب حينا اخر، قال يف رسه 
“هذا اليهم فأنا مشتاق لرؤيته والجلوس معه والحديث 
وسط  كبرية  حافلة  يف  الركاب  جمع  مع  إستقل  إليه”، 
صخب بعض النسوة وهن يواصلن صعودهن ومل يتوقف 
إال للرضورات كان منذ زمن طويل مل يره، مذ كان زميال 
عن  يعرف  ال  اآلن  العسكرية،  الوحدات  إحدى  يف  له 
أخباره شيئا،باستثناء مايرده من بعض األصدقاء ، السيام 
ظل  بعضها  وماتبعها،  األحداث  من  املستجدات  بعد 
يساورها الشكوك بني أفواه التجيد البوح سوى حقيقة 

مايقع بني مايسمعه هنا وهناك لرضوخها املطلق ضمن 
تداعيات،  من  تخلفه  وما  التلفزة  قنوات  أخبار  نطاق 
املتزاحمة  اعوامه  مايض  الحافلة  نافذة  عرب  يتأمل  ظل 
يف رشاك مبعرثة بني حقيقة ما يقع ورساب لفظتها زحام 

األحداث ...
- اخبارك ؟

- جيدة 
- كيف ؟

- سأتزوج من احبها
- أحقا !!

- نعم بعد معاناة واالم
- اتعني....

- نعم أنها هي
صمتا لحظات ثم غرقا يف مزاح وهام جالسان يف قاعة 
الفصيل عىل أحد األرسة،ثم نهضا وهروال باتجاه ساحة 
العرضات عند إطالق الصافرة،ثم تجمع مع صف طويل 
من املراتب، تنبه إىل الطريق طيلة املسافة التي قطعتها 
برصه  عانق  عندما  واإلمتعاض  بالضجر  شعر  الحافلة، 
حجم الخراب والحطام الذي طال هذه املدينة الصغرية 
ذات املنظر القروي جراء القصف الشديد الذي مل يرتك 
منه.،  ونال  إال  وساحاتها  وشوارعها  مبانيها  من  حيزا 
قبل هذا الوقت كانت تزهو بهالة من إخرضار ورونقة 

فسحها وجامل اشجارها وكثافة اعشابها 

مالمحها  من  تأكد  حاملا  ترجل  فسيحة  منطقة  عند 
ورسمها بدقة يف ذهنه، وان ذلك الطريق الخرب يفيض 
من  بشيئ  محتفظا  يزل  مل  فإنه  صديقه.....  بيت  إىل 
هيئته ، قطع خطواته والقلق بات يغمره متاما، وقبالة 
منعطف ضيق وقف يتابع بدقة أين مكان البيت ؟ ومل 
يتأخر.. ورسعان ما أدرك من بعض صغار كانوا ميرحون 

مع بعضهم يف العاب يستأنسون بها
- أين بيت .....؟

أشاروا باتجاهه، إقرتب منه، فضل طرق الباب لكنه مل 
بالباب مفتوحة عىل مرصاعيها، وإن  يفعل حني فوجئ 
واجهته األمامية مل تكن سوى محض شكل ليس إال وما 
الباحة  غمرت  التي  واألتربة  األنقاض  من  ركام  خلفه 

املقابلة للغرف، حتى شجرة السدر يف داخله
بات مل ير منها إال محض أغصان مبعرثة، إزداد حزنا إىل 
حد طفرت الدموع من عينيه .، إنسحب مخذوال، عاود 

السري ففوجي بالصغار يستغربون من ترصفه هذا 
- أين ذهبوا ؟

قال أحدهم
- لقد ماتوا بالقصف

عاد مخذوال بحزن شديد لدرجة شعر بساقية التطيقان
حمله وهو يقطع الطريق من حيث جاء وقبل أن يبادر 
ذا  طري  مثة  انتباهه  آثار  العودة  باتجاه  خطوة  بقطع 

ألوان يحط فوق أحد جدران الحطام

No. 58 Thursday 18 March 2021 11 العدد 58 الخميس 18 آذار

Tareeq Culture

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

t.althaqafiu@gmail.com

اتحاد االدباء/ ثمار الكتب
يواصل اتحاد االدباء والكتاب يف العراق، اصدار عدد من الكتب االبداعية والنقدية، 
الثانية  الطبعة  الخياط”.  إبراهيم  شعر:  الربتقال/  “جمهورية  مثاره:  احدث  ومن 
الحيل،  “ خلو” رواية د. طه حامد شبيب، “بذور محمولة مبظالت” شعر: احمد 
نجم  شعر:  ستوكهومل”  “نصوص  الياس،  نوري  الله  عبد  شعر:  الورد”  “جغرافية 
مضارب  يف  “اناخت  مراد،  خليل  األمري  عبد  شعر:  الحايف”  “مكابدات  خطاوي، 

النقد”، نقد/ شكيب كاظم، “طيف عائلة” رواية: زهراء طالب حسن.  

يخمدني كي أشتعل
کـــژال أحمد

ترجمة: لقمان منصور

أيُّ عرٍص هذا ؟!
ال أحد ينفخ يف الجمر 

حتى يتلّهب
كن شاهداً

و أنظر كيف نفخوا جميعاً 
يف شعلة قلبي 

لتنطفئ
أنظر اىل الفحم 

كم هو عبوس و مظلم 
أنظر اىل النار 

كم هي لذيذة متوهجة 
انا عشُت يف كليهام !!

ألذي أراد أن يلمسني 
لونت يديه بالسواد

و الذي إقرتب مني، إحرتق
يا خيايل الدائم ، و الروح التي بجواري

أنا من األزل 
شجرة وحيدة 

و لو بقصد إخامدي 
تعال 

أُنفخ يفّ 
كام يُنفخ يف فراشٍة خريفية

مثل إطفاء شموع أعياد امليالد
مع انغام أغنية رسيعة اإليقاع

أُنفخ يف 
مثل إهداء سورة الفاتحة 

للروح الطاهرة لشهيٍد
من شفتي أمِه

مثل النفخ يف قلب 
قدحٍ من الشاي الحار

أو إصبع طفٍل 
لسعتها النار

أنفخ عىل الرتاب املرتاكم 
عىل رفوف 

مايضَّ و حارضي و مستقبيل
اريد أن أشتعل

و أدخل عاملاً مختلفاً
أخمدين يك أشتعل

أُنظر اىل الدخان و اللهب 
و أعلم

أن ال أحد ينفخ يف عينيه ليك تصفى
ال أحد يشعل ناراً 

من أجل النار ذاتها
انا أعلم إنني ال أدرك 

عندما 
تقف يف طريقي

ليكون الطريق مفتوحاً أمامي
تحبني حتى ال أصبح فحامً 

أو عصابيد حطاب 
يف لهيب الفرن

تأخذين أنت 
و تستعملني كالعصا الذي 

يستعَمل يف تقلب جمر الفرن
يا خيايل الدائم و روحي
ال أحد ينفخ يف الجمر 

ليتوهج
و لكني متأكدة من نفخك يف

تخمدين يك أشتعل ثانية
قل للجمر :

إنها بشدة محوها متقدة
مبحاولة إخامدها حية 

إنها سجينة بحكم العشق 
قل للجمرة 

منذ سنني وأرى 
إنها بَخَجِل خدودها املحمرة

تبدو جميلة

العشاق ال يكذبون
ابراهيم الهوراماني
ترجمة: شمال اكريى

- 1

الفردوس

منزل العشاق

- 2

أنسجم

مع كل يشء

الجوع

مرض السكر

العوز

السجن املؤبد

بيد اين ال احتمل بعداك!

- 3

رغم ان قلبي

ما زال مبكانه

لكني

ما زلت وحيداً

 - 4

سيميض

الربيع

وسيأيت الخريف

مثل رحيلك

وانهياري!

 - 5

ليس فقط

للسامء قمر

انا ايضاً يل قمري

 - 6

يأيت الربيع

االشجار تزدهر مرة اخرى

وأنا سأغدو ربيعاً

 - 7

هناك

بني الربيع والخريف

فرق واحد فقط

هو 

وجودك

- 8

فقط

استحسن املوت

عندما انظر لرحيلك

 - 9

اعلم

انك ستأتني

ألن العشاق ال يكذبون؟

- 10

متى

جئت؟

يك ال اكون بإنتظارك!

نصان كرديان بين االفندي والمثقف العراقي .. هل من مقاربات؟

عيل الوردي غراميش
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

بحر النجف “معجزة بيئية” تنبض بالحياة
النجف – وكاالت   

مدينة  يف  قرن  من  أكرث  منذ  جّفت  بحرية 
املياه،  اليوم إىل “بحر” وفري  النجف، تحولت 
الطيور واألسامك  أنواع  حياته نابضة مبختلف 

والنباتات. 
يف  وصفت  الفرنسية،  “ليرباسيون”  صحيفة 
الواقع  النجف”  “بحر  أخريا،  صادر  لها  تقرير 
يف قلب الصحراء بـ “املعجزة البيئية الحديثة 
الكوارث  فيه  كرثت  عامل  يف  الوقوع  والنادرة 
وحيوانية  نباتية  أصناف  وانقرضت  الطبيعية 

بسبب تداعيات ظاهرة االحتباس الحراري”. 
املدينة،  سفح  عند  النجف”  “بحر  وينبسط 
نهاية بستان ضخم من أشجار النخيل املثمرة، 
أكرث  أي  مربعا،  كيلومرتا   336 امتداد  عىل 
الواقعة  جنيف”  “بحرية  مساحة  نصف  من 
بحسب   – الفرنسية  السويرسية  الحدود  عىل 

التقرير.

ممر للوافدين سابقا  
يشري التقرير إىل أن الوافدين كانوا يصلون إىل 
بحرها،  طريق  عن  السابق  يف  النجف  مدينة 
 1887 عام  جّف  البحر  هذا  “لكن  مستدركا 
بقرار من السلطان العثامين آنذاك، الذي أمر 

بوقف القنوات التي متده باملياه”.
وقبل بضع سنوات فقط، كان “بحر النجف” 
منخفضة،  منطقة  يف  شاسعة  مستنقعات 
وبدأت منذ عام 2012 موجة جفاف تدريجية 
للمياه، لكنها انتهت العامني املاضيني، وعادت 

املياه إىل البحر مجددا وبوفرة. 
املياه إىل  وتُجرى أبحاث لرشح أسباب عودة 
السبب  أن  الفرضيات  بعض  يرى  إذ  البحر. 
يكمن يف األمطار التي رفعت خالل السنوات 
األخرية مناسيب املياه يف نهر الفرات الذي مير 
النجف،  من  فقط  قليلة  كيلومرتات  بعد  عىل 

فضال عن ارتفاع منسوب املياه الجوفية. 

ثروة حيوانية ونباتية
عىل  النجف”  “بحر  عودة  تأثريات  بدت 
فقد  واضحة.  والنباتية  الحيوانية  الرثوة 
املحلية  الطيور  ُسّجل ظهور 168 نوعا من 
 ،2017 عام  منذ  املنطقة  يف  املهاجرة  أو 
النباتات  من  نوًعا   30 نحو  أُحيص  فيام 
املتكيفة مع املناخ الصحراوي ومع الوسط 
بعودة  األسامك  وفرة  وسمحت  املايئ. 
يف  مدة  من  اختفى  الذي  الصيد  نشاط 
استخراج  أنشطة  ازدهرت  كام  البحرية، 

امللح يف املكان.
استمر  إذا  أنه  الفرنسية  الصحيفة  وترى 
هذا االنتعاش يف ظل ظروف جوية جيدة، 
إىل  ما  يوما  النجف”  “بحر  يتحول  فرمبا 
يف  البارزة  السياحية  الوجهات  من  واحدة 
املياه  منسوب  يستمر  أن  رشيطة  العراق، 

يف االرتفاع.

غائم جزئيC° 26طقس اليوم

ناسا: 

كميات كبيرة من المياه في قشرة المريخ

استغل فترة الحظر الصحي

طالب بصري يبدع 
استعدادا الستقبال نوروز في “الفيلوغرافيا”

رواج أسواق المكسرات 
في كردستان 

البصرة – وكاالت 
الحظر  فرتة  البرصة،  مدينة  من  رياض،  يوسف  الشاب  استغل 
الرسم  يف  طريقة  يعد  الذي  الفيلوغرافيا،  فن  تعلم  يف  الصحي 
لوحة  مثبتة عىل  تتم من خالل لف خيوط وغزلها بني مسامري 

خشبية. 
وبدأ يوسف، وهو طالب يف الصف الخامس اإلعدادي، مشواره 
موقع  عىل  بنرشها  قام  بسيطة،  لوحات  بإنجاز  الفن  هذا  مع 
متابعيه  بإعجاب  ليحظى  “انستغرام”،  االجتامعي  التواصل 
اللوحات،  من  املزيد  إنجاز  عىل  حفزه  الذي  األمر  وتشجيعهم، 
العامل  مثل  معروفة،  وعراقية  عاملية  لوجوه  بورتريهات  أبرزها 

ألربت أينشتاين والشاعر بدر شاكر السياب.
الدولة  أيام  إىل  يعود  انه  يوسف  يقول  الفن،  هذا  تاريخ  وعن 
إىل  السجناء  تدعو  السجون  إدارات  كانت  حني  العثامنية، 
الوقت  مزاولته، لغرض خفض توترهم، وتقليل فرتة حكمهم يف 

نفسه. 
واستطاع هذا الشاب أن يطور من مهاراته الفنية يف الفيلوغرافيا، 
حتى انه صار يزاول نوعا مشتقا منه اسمه “سبايدر آرت”، وهو 
أصعب من األول الشائع، وطريقة االشتغال عليه مختلفة، تتمثل 
يف لف الخيوط وغزلها بني املسامري بصورة متقاطعة. وعن ذلك 
يقول، أن مزاويل فن  “سبايدر آرت” قليلون يف العراق ال يتجاوز 
عددهم الـ 4 أشخاص، عىل عكس فن الفيلوغرافيا الذي يزاوله 

عدد كبري من الفنانني العراقيني.
مهنة  الهواية  هذه  يوسف  اتخذ  مهاراته،  من  طور  أن  وبعد 
عىل  متابعيه  من  للراغبني  لوحات  ينجز  فصار  الرزق،  لكسب 

مواقع التواصل االجتامعي، مقابل مبلغ من املال. 
طالب  اإلنسان  يكون  أن  الجميل  من  انه  الشاب  هذا  ويرى 
املزيد من  إىل تحقيق  ذاته، مؤكدا سعيه  الوقت  علم وفنانا يف 
بتشجيع  ذلك  يتعزز  أن  عىل  الفني  الحقل  هذا  يف  اإلنجازات 

األهل واألصدقاء واملتابعني.

السليمانية – وكاالت 
وبقية  السليامنية  مدينة  والحلوى يف  املكرسات  أسواق  تشهد 
استعدادا  كبرياً  رواجاً  األيام،  هذه  كردستان،  إقليم  مناطق 

الستقبال أعياد نوروز والربيع.
والفستق  كالجوز  املتنوعة،  باملكرسات  السليامنية  وتشتهر 
واللوز، باإلضافة إىل الفاكهة املجففة مثل التني والزبيب والتوت 
الباسوق  ومنها  الشعبية،  الحلويات  عن  فضال  واملشمش، 

والسجق والحلقوم وَمن السام. 
املدينة،  يف  املكرسات  لبيع  محل  وهو صاحب  كاك هوشمن، 
يؤكد يف حديث صحفي، رواج بضاعته هذه األيام، خاصة يف ظل 
قدوم سائحني عرب وبدء االستعدادات لالحتفال بأعياد نوروز، 
مشريا إىل زيادة الطلب عىل الجكليت والفستق، باعتبارهام من 

أساسيات مائدة احتفال العائلة الكردية. 
ويضيف أن “السائحني يحبون إهداء اقاربهم واصدقائهم هدايا 
عند عودتهم اىل مناطقهم، وهم يفضلون املكرسات والحلوى 
كهدايا”، الفتا إىل أن أسعار هذه املواد، ارتفعت نسبيا الفرتة 
الحالية، الرتفاع سعر رصف الدوالر “لكن هذا مل مينع الناس من 

التبضع” – بحسب هوشمن نفسه. 
إىل ذلك، تقول املواطنة ام سازان، ان “كرم الضيافة من العادات 
الكردية األصيلة القدمية، التي تربز يف األعياد واملناسبات، ومنها 
عيد نوروز”، مشرية إىل أن “العائالت الكردية تستقبل املهنئني يف 

عيد نوروز مبائدة ضيافة تتضمن الحلوى واملكرسات”. 
العام  هذا  نوروز  بعيد  االحتفال  كون  سازان عىل  أم  وتأسف 
اقترص عىل التجمع داخل العائلة، بسبب الحظر الصحي وتطبيق 

تعليامت الوقاية من فريوس كورونا املتفيش.

واشنطن – وكاالت 
الفضائية  ناسا  لوكالة  جديدة  دراسة  كشفت 
كبرية  كميات  وجود  احتامل  عن  األمريكية، 
إىل  تترسب  مل  املريخ،  قرشة  يف  املياه  من 
الغالف الجوي للكوكب األحمر، عىل عكس ما 

كان يعتقد منذ فرتة طويلة.
أن  إىل  تشري  السابقة  ناسا  أبحاث  وكانت 

املريخ كان رطبا بدرجة كافية لتغطية سطحه 
من  يرتاوح  عمقه  املياه  من  مبحيط  بالكامل 
نصف  حوايل  يساوي  ما  مرت،   1500 إىل   100

كمية املياه املوجودة يف املحيط األطليس.
واعتقد العلامء وقتها أن الكوكب األحمر فقد 
الشميس  اإلشعاع  وجرده  املغناطييس  مجاله 
والرياح الشمسية من الكثري من الهواء واملياه.

ويشري البحث الجديد، إىل أن كمية كبرية من 
منها،  املائة  يف  و99   30 بني  ما  املريخ،  مياه 
قرشة  يف  املعادن  داخل  محصورة  تكون  قد 
إنه  القائلة  للنظرية  تحديا  الكوكب، “ما ميثل 
ترسبت  للمريخ،  املنخفضة  الجاذبية  بسبب 
عن  صادر  بيان  وفق   – الفضاء”  إىل  مياهه 

ناسا.
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بغداد ـ طريق الشعب
الثقايف”  “بيتنا  منتدى  يف  الثقافية  اللجنة  تضّيف 
عائدة  الدكتورة  الخميس،  اليوم  االندلس،  بساحة 
فوزي، للحديث عن تداعيات جائحة كورونا، وتأثريها 

االقتصادي عىل واقع املرأة.
وتقّدم د. عائدة يف الندوة التي يديرها عادل شبيب، 
محارضة بعنوان )تداعيات جائحة كورونا عىل االقتصاد 

العراقي وآثارها عىل واقع املرأة االقتصادي(.
تبدأ الندوة يف الساعة الواحدة بعد الظهر. 

والدعوة عامة.

عائدة فوزي في ضيافة 
“بيتنا الثقافي”

3

السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

مصطفى زاير:

سبع مقطوعات للعزف 
المنفرد في “حضارتي”

بغداد – وكاالت
مقطوعات  سبع  تأليفه  عن  زاير،  مصطفى  املوسيقي  كشف 
جديدة للعزف املنفرد عىل العود، ستندرج ضمن ألبومه الجديد 
األلبوم يف  بتسجيل  انه يقوم حاليا  املوسوم “حضاريت”، مبينا 
تحت  السليامنية،  مبحافظة  املوسيقى”  “بيت  استوديوهات 
إرشاف املوسيقي مصطفى عباس ومهندس الصوت كرسى كاوه. 
وبني زاير أن “حفيل املوسيقي الذي كان من املقرر إقامته قبل 
شهور، والذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، سيقام يف اقرب 

وقت ممكن، وستكون األولوية فيه ملقطوعايت الجديدة”.
“سيعاود  انه  أكد  يديره،  الذي  املوسيقى  تعليم  مركز  وبشأن 
الحظر  من  االنتهاء  بعد  اآلالت،  مبختلف  املوسيقى  تعليم 
الصحي”، الفتا إىل أن “املركز الذي تحارض فيه نخبة من أساتذة 
املوسيقى، خّرج عازفني مبختلف األعامر، معظمهم عزف ضمن 

حفاليت التي أقيمت سابقا يف بغداد وخارج العراق”. 
الخارج  يف  أقامها  التي  املوسيقية  الحفالت  ان  زاير،  واوضح 
مبشاركة الفرقة التابعة لدائرة الفنون املوسيقية، كان لها تأثري 
كبري يف املجتمعني الغريب والعريب، مؤكدا سعيه إىل املحافظة عىل 

الهوية املوسيقية العراقية االصيلة.

النجف تكمل ملف 
“منارات طريق الحج” 

النجف – وكاالت 
أعلنت مديرية اآلثار يف محافظة النجف، أخريا، عن إكاملها إنجاز 
الئحة  عىل  إدراجها  لغرض  الربي”،  الحج  طريق  “منارات  ملف 

الرتاث العاملي يف اليونسكو.
منارة يف  ان هناك 18  امليايل،  املحافظة، محمد  آثار  مدير  وقال 
السعودية، يعود  إىل  املمتد  الربي  الحج  تقع عىل طريق  النجف 
هذه  ملف  إكامل  تم  انه  مبينا  العبايس،  العرص  إىل  تاريخها 
أور  مبدينتّي  أسوة  العاملي  الرتاث  الئحة  عىل  إلدراجها  املنارات 

وبابل األثريتني.
وأشار إىل أن هذه املنارات التي متتد مواقعها عىل طريق طوله 
180 كيلومرتا، مل تشهد أي ترميم خالل السنوات املاضية “بسبب 
تضم  السعودية  أن  إىل  الفتا  املالية”،  التخصيصات  توفر  عدم 
النجف، تم إدراجها عىل  للمنارات املوجودة يف  منارات مشابهة 

الئحة الرتاث العاملي. 
املنارات،  تلك  بني  ميدانية  جولة  تنظيم  سيتم  انه  امليايل،  وبني 
املالية  املوازنة  إقرار  بعد  لصيانتها  استعدادا  تحتاجه  ما  لتحديد 
العامة، مطالبا بتحويل الطريق الربي الذي تقع عليه املنارات، إىل 

طريق سياحي، والرشوع بإحياء املناطق القريبة منه. 

33 سنة على المجزرة الكيماوية في حلبجة

النصب التذكاري لضحايا الجرمية املرّوعة يف املدينة البطلة


