
اتحاد الطلبة العام: 
التعليم في خطر

بغداد – طريق الشعب
ملناسبة  بيانا  العراق،  جمهورية  يف  العام  الطلبة  اتحاد  أصدر 
الذكرى الـ73 لتأسيسه, حذر فيه من خطورة قضايا عدة، تخص 

الواقعني التعليمي والرتبوي يف البالد.
وقال االتحاد يف بيان تلقت “طريق الشعب”, نسخه منه, ان 
الرتبية والتعليم ليس مبعزل عن االوضاع  “الوضع يف قطاعي 
سياسات  وبسبب  شعبنا,  ابناء  اغلب  يعانيها  التي  املرتدية 

الحكومات املتعاقبة، واهاملها هذه القطاعات الحيوية”.
التعليم االلكرتوين يف الجامعات مل  البيان ان “اعتامد  واضاف 
مينع تفاقم املشاكل بسبب استمرار القرارات املتخبطة لوزارة 
التي  االمتحانات،  آلية  العايل، وعدم حسمها موضوع  التعليم 
احتجاجي،  بأسلوب  الطلبة،  قبل  كبرية من  اعرتاضات  شهدت 

للمطالبة بتوحيد آلية التدريس واالمتحان”.
وذكّر االتحاد وزارة التعليم العايل بـ”مشكلة االقسام الداخلية 
بالتلقني، وتهالك  التدريس  القدمية، وطرق  الدراسية  واملناهج 
محاولة  اية  رؤية  “عدم  اىل  منبها  وتراجعها”,  التحتية  البنية 
استثنائية، وبجهود االساتذة،  اال يف حاالت  الجامعات  لتطوير 

ويف حاالت محدودة جدا”.
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بغداد – طريق الشعب 

من  فهمي،  رائد  الرفيق  العراقي  الشيوعي  الحزب  سكرتري  حذر 
واالقتصادية  السياسية  الصعد  عىل  للبلد  الحايل  الواقع  تغيري  عدم 

واالجتامعية.
“بقاء  ان  الفضائية  “دجلة”  قناة  ملوقع  ترصيح  يف  فهمي  وقال 
يف  للتحالف  جديدة  صيغ  عن  البحث  وعدم  القدمية  االصطفافات 
االنتخابات املقبلة، ال ينسجم مع االزمة التي مير بها البلد، وال يستجيب 

لتنامي الضغط والحراك الشعبيني اللذين جسدتهام ثورة ترشين”.

واضاف انه “اصبح واضحاً اآلن عدم امكان استمرار االوضاع وادارة 
االمور بنفس طريقة ما قبل انتفاضة ترشين، باعتبارها حدثاً جوهرياً 

وكان من مطالبها اجراءاالنتخابات املبكرة”.
االنتفاضة  طرحت  “عندما  انه  الشيوعي  الحزب  سكرتري  واوضح 
موضوع االنتخابات املبكرة وتبنته حكومة الكاظمي، فمعنى ذلك ان 
االنتخابات يجب اال تكون كسابقاتها، مبا عرف عنها من تزوير ومن 

إتيان بنفس املنظومة الحاكمة”.
االنتخابات  وان  الحايل،  الرصاع  موضوع  هو  “التغيري  ان  وقال 
يجب ان تكون منطلقا للتغيري. واذا مل يحدث تغيري فمعنى ذلك 

فقدان  يف  كامنة  الخطورة  وستكون  ستستمر،  االزمة  عنارص  ان 
العملية  ان  باعتبار  الشارع  اىل  سيلجأون  وحينها  الثقة.  الناس 
يسمح  ولن  معطلة،  بعوامل  محكومة  واالنتخابية  الدميقراطية 
الربملان  بنية  نفس  تستمر  بان  التغيري  اىل  املتطلع  العام  الرأي 

والحكومة”.
االقتصادي  الواقع  يفرضها  رضورة  “التغيري  ان  قائال  فهمي  واختتم 
من  العديد  زال  ما  الحقيقية  هذه  وازاء  واالجتامعي.  والسيايس 
القوى يتموضع يف مقابل حركة احتجاجية من شباب يرفعون مطالب 

مرشوعة”.

ـ طريق الشعب  بغدادـ 
الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب  عضو  أكد 
“رضورة  عىل  الجمييل،  صبحي  الدكتور  العراقي، 
العراقيني،  واملزارعني  والعامل  بالفالحني  االهتامم 
يسهم  عمل  من  به  يقومون  ما  يف  دورهم  وتثمني 
الناتج  من  العراقي  للمواطن  الغذاء  سلة  توفري  يف 

الوطني املحيل”.
الشعب”،  لـ”طريق  ترصيح  يف  الجمييل  واضاف 
“نقدم  نيسان:   15 يف  العراقي  الفالح  يوم  ملناسبة 

ونستذكر  اليوم،  هذا  يف  القلبية  التحايا  خالص 
الفالحون  قدمها  التي  الكبرية  والتضحيات  الشهداء 
والعامل الزراعيون لنيل حقوقهم  يف األرض وتطبيق 
التي  األخرى  والقوانني  الزراعي  اإلصالح  قوانني 
وكادحي  الفالحني  صغار  وخاصة  الفالحني،  تنصف 

الريف”.
وتابع “يف هذا اليوم ويف ظل االزمة الراهنة، يتوجب 
النواب ومختلف مؤسسات  عىل الحكومة ومجلس 
والتوجهات  الرؤى  يف  النظر  تعيد  ان  الدولة 

يضمن  مبا  الزراعية،  ومنها  مبجملها،  االقتصادية 
القطاع  مساهمة  وزيادة  العراقي  االقتصاد  تنويع 
املحيل  الناتج  والحيواين، يف  النبايت  بشقيه  الزراعي، 
املنتج  توفري  يف  مهم  دور  له  يكون  وان  اإلجاميل، 
املواد  توفري  ام  البرشي  لالستهالك  سواء  الوطني، 

األولية للصناعة الوطنية”.
اتخاذ عدد من  الجمييل اىل “رضورة  الرفيق  ولفت 
القطاع  حصة  زيادة  منها  واإلجراءات،  الخطوات 
للمنتج  الحامية  وتوفري  العامة،  املوازنة  يف  الزراعي 

وتوفري  العشوايئ،  االسترياد  ومنع  الوطني،  الزراعي 
األرايض  استصالح  يف  واالستمرار  التحتية،  البنى 
بذلك  املشمولة  املساحات  وتوسيع  الزراعية  
الدعم  أشكال  كل  تقديم  جانب  اىل  وإدامته، 
ومكافحة.  وبذور  اسمدة  من  للفالحني  واإلسناد 
النظر  وإعادة  الزراعي  املرصف  دور  تفعيل  كذلك 
األموال  تذهب  ان  يضمن  مبا  الزراعية  املبادرة  يف 
حصول  وتسهيل  فعال  مستحقيها  اىل  لها  املخصصة 

الفالحني عىل القروض”.

في مناسبة يوم الفالح

صبحي الجميلي: تحية لمنتجي الخيرات في ريفنا العراقي

مآل الصراع
ال انتخابات نزيهة2                 بين الدولة والالدولة

تحت تهديد السالح
مفوضية االنتخابات: ندعو 

8                 الى المشاركة الواسعة الجائحة تزيد ثروات 3                 
المليارديرية ! 9

كتابات أخبار وتقارير مختاراتأخبار وتقارير

متى يسري القانون على الجميع؟

اىل  غرامة  دوالرا   2350 مبلغ  زولبريغ  إرنا  الرنويج  وزراء  رئيسة  سددت 
الرشطة، نظري عدم التزامها بالقانون وهي تحتفل بشكل مبالغ بعيد ميالدها 
الستني، وانتهاكها القيود املفروضة للحد من جائحة كورونا. واعتذرت قائلة 

انها مستقبال “ستتوخي الحذر بشكل أفضل”.
هكذا الحال يف دولة املؤسسات، حيث القانون يرسي عىل الجميع مبن فيهم 

كبار املسؤولني، وحيث يتوجب عىل من ينتهكه االعتذار، ويف كثري من االحيان 
حتى االستقالة.

وهذا لالسف ما ال يحصل يف بلدنا املكتوي بنار املحاصصة والفساد والسالح 
املتنفذين  قبل  من  عليه  االلتفاف  ويجري  يُخرق  القانون  وحيث  املنفلت، 
واملليشيات، وما من محاسبة للمتجاوزين الذين هم من بيدهم القرار غالباً. 
يف املقابل نرى املحاسبة تالحق من يخالفون مضطرين تعليامت حظر التجوال  
لقاءعدم  عليهم  تفرض  حيث  الطفالهم،  الخبز  رغيف  لتأمني  يسعون  وهم 

ارتداء الكاممة غرامة مالية تصل اىل 25 الف دينار. 
يف الوقت نفسه ال يُحاَسب  مرشحون نافذون يقيمون تجمعات انتخابية كبرية 
تُنتهك فيها علنا تعليامت وزارة الصحة، وهي فوق ذلك تقام رغم عدم بدء 

الحملة الدعائية حتى اآلن.

راصد الطريق 

رائد فهمي لـ »دجلة«: اذا لم تغير االنتخابات 
الواقع الحالي فسيلجأ الناس الى الشارع

فرز مستحق
وضغط جماهيري مطلوب

حول  الجدل  اخريا  الصادر  الجمهوري  املرسوم  حسم 
يوم  بتحديده  املبكرة،  النيابية  االنتخابات  اجراء  تاريخ 
اتخاذ  ذلك  وسبق  لها.  موعدا   2021 الثاين   ترشين   ١٠
من  أيام  ثالثة  قبل  نفسه  بحل  قرارا  النواب  مجلس 

التاريخ  املذكور. 
للحراك  جديدة  دفعة  اإلجراءان   هذان  اعطى  وقد 
تكتسب  التي  لالنتخابات،   بالتحضري  املرتبط  السيايس 
أهمية كبرية يف الظروف الراهنة بالنظر اىل ما مير به البلد 
لحالة  مخارج  إليجاد  املتزايد  التطلع  واىل  أزمات،  من 
وملبارشة  االجتامعي،  واالحتقان  السيايس  االستعصاء 

عملية التغيري  املنشود . 
لقاءات  اىل  دعوات  املاضية  األيام  شهدت  فقد   
واصطفافات، بعضها قديم  يريد  ارتداء لباس جديد مع 
التمسك بالنمط واملنهج ذاتهام وباملحاصصة، وبعض اخذ 
مختلفة  عناوين  تحت  األمور  تحريك  اىل  الحاجة  يدرك  
مثل  تجميع قوى االعتدال، الكتل العابرة للطوائف، بناء 
الدولة  بقوى  يعرف  بات  ما  او  هيبتها  واستعادة  الدولة 

مقابل قوى الالدولة.  
من  اقرتابا  تعكس  ومثيالتها  العناوين  هذه  ان  شك  وال 
تشخيص موضوعي للواقع، وسعيا  اىل التعامل معه. كام 
مختلف  عىل  التدهور  استمرار  لخطورة  ادراكا  تعكس 
إقليمية  قوى  بني  تنافس  ساحة  بالدنا  وبقاء  الصعد، 
اتون  عن  بعيدا  بها  النأي  هو  املطلوب  فيام  ودولية، 

رصاعات ال ناقة لشعبنا فيها وال جمل. 
منذ زمن،  كانت مطلوبة  املراجعة هذه  ان حالة  صحيح 
العالقة  القوى ذات  وهي تعد مؤرشا إيجابيا، ولكن عىل 
بينها،  التي تفصل  الهوة  الكثري والكثري لتضييق  ان تفعل 
الذين  املواطنني  القرار، وبني  مركز  وبضمنها  من هم يف 
مل يتلمسوا منهم إجراءات جدية تؤرش اختالفا يف التوجه. 
واالجتامعية  االقتصادية  سيام  ال  توجهاتهم  بعض  ان  بل 

هي موضع تساؤل. 
عىل  ذاتها  القوى  قدرة  مدى   تساؤل  موضع  يبقى  كام 
ُجّربت  التي  وهي  الناس،  مطامح  من  يقرتب  ما  تحقيق 
لها  يرتفع  ولَم  زالت،  وما  القرار  مركز  يف  كانت  حني 
صوت قوي يف الدفاع عن قضايا الناس وهمومهم. وال يف 
من  له  تعرضوا  ما  وإدانة  بصالبة  املنتفضني  مع  الوقوف 
خطوات  يف  كهذا  موقف  وتجسيد  واضطهاد،  وقتل  قمع 
باالستقالة  الشيوعيان  النائبان  عليها  اقدم  كالتي  عملية، 
تبعتها  التي  املنتفضني،  مع  تضامنا  النواب  مجلس  من 
ايضا  املحافظات  مجالس  أعضاء  الشيوعيني  استقالة 

وغريهم يف مواقع أخرى. 
الحراك  افرزه  عام  بعيدا  بالتأكيد  ليس  يحصل  ما  ان 
وقد   ،  ٢٠١٩ ترشين  وانتفاضة  والجامهريي  االحتجاجي 
اكدنا مرارا ان ما بعد االنتفاضة لن يكون كام قبلها، فقد 

جرت مياه  كثرية وبرزت معطيات وحقائق جديدة. 
وان  القوى،  مختلف  مواقف  يف  الجارية  الفرز  حالة  ان 
كانت ال تزال متواصلة، تؤرش اىل إمكانية بناء اصطفافات 
الحاق  واىل  التغيري  اىل  ساعية  وسياسية  شعبية  واسعة، 

هزمية  مبنظومة املحاصصة والفساد. 
بة  املجرَّ الجذرية،  التغيري  قوى  عمل  وحدة  وتلعب 
املساومة  وعدم  الناس  مصالح  اىل  بانحيازها  واملعروفة 
املدنية  القوى  وبالذات  االحوال،  من  حال  اي  يف  عليها 
البديل  الدميقراطي،  الوطني  الدميقراطية حاملة املرشوع 
دورا  والفساد،  السياسية  والطائفية  املحاصصة  ملنظومة 

مرسعا يف تحقيق ذلك. 
ويبقى مطلوبا يف هذا السياق املزيد من تصعيد الضغط 
عىل  والتقهقر  الرتاجع  لفرض  زخمه،  وزيادة  الجامهريي 
مرحلة  وتدشني  والفساد،  والسالح  واملال  الهيمنة  قوى 
الوطني  املذكور،  املرشوع  تحقيق  طريق  عىل  جديدة 
والقانون  املؤسسات  دولة  بناء  يؤّمن  الذي  الدميقراطي، 

الحقة، دولة املواطنة والعدالة االجتامعية.

تهنئة
تتقدم أرسة “طريق الشعب”، إىل أبناء شعبنا من االيزيديني، 
بالتهاين والتربيكات، ملناسبة حلول عيد رأس السنة االيزيدية، 

متمنية لهم عاما مليئا بالسالم والسعادة.
رضورة  عىل  للتأكيد  املناسبة،  هذه  الجريدة  وتنتهز  كام 
بااليزيديني،  املعنية  الجهات  قبل  من  الالزم  االهتامم  إيالء 
املختطفات  وتحرير  منهم،  النازحني  عودة  مستلزمات  وتوفري 

واملختطفني، وإعادة اعامر ما خربه اإلرهاب. 
كل عام والجميع بألف خري.

افتتاح املركز الطبي الخريي يف الفضل ببغداد امس االول بحضور نقيب االطباء الدكتور جاسم العزاوي والسيد رائد فهمي والدكتور فاضل املندالوي مدير املركز

كتب المحرر السياسي



الى / رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي المحترم

اتوجه اليكم باطيب التحيات 
الـ 87  الذكرى  مناسبة  بتوجيهها يف  تفضلتم  التي  التهنئة  لرسالة  االمتنان  اعرب عن خالص  ان  واود 

لتأسيس حزبنا الشيوعي العراقي.
وتقديرا ملا عربتم عنه يف الرسالة من مشاعر نبيلة تجاه حزبنا، وتنويه مبسريته وتضحياته واسهاماته يف 
امليادين املختلفة، يرسين التأكيد ان ما ضّمنتموها إياه من متنيات هو عني ما ينغمر فيه حزبنا اليوم 
وسيبقى يواصله، من استمرار يف املسرية الوطنية وعمل دائب ال يكل يف سبيل خري العراق واستقراره 

ورخائه.
مع فائق التقدير

رائد فهمي                  
سكرتير اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
بغداد في 2 نيسان 2021

سيادة رئيس اقليم كوردستان كاك نيجيرفان بارزاني المحترم

نتقدم اليكم بخالص تحياتنا وبعد
فقد اسعدنا ان نتسلم رسالة التهنئة التي تفضلتم بتوجيهها اىل حزبينا الشيوعيني العراقي والكوردستاين 

يف مناسبة الذكرى السابعة والثامنني للتأسيس.
ويطيب يل هنا ان نعرب عن جزيل االمتنان ملا حّملتم الرسالة من مشاعر سامية تجاه الحزب واعضائه 
ومنارصيه، ومن تقدير لدوره ونضاله الوطنيني والتحرريني. كذلك نود  تأكيد حرصنا اليوم كام باالمس، 
عىل وحدة الصف والتالحم بني االطياف واالطراف العراقية والكوردستانية وتعزيز البناء الدميقراطي 
العراقيني جميعا بعربهم وكردهم  الوطنية املشرتكة وخري  العراقية، ملا فيه املصلحة  للدولة  االتحادي 

وقومياتهم االخرى.
مع فائق التقدير

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
بغداد في 2 نيسان 2021

منظمة طبية تحذر من هجرة ثلث األطباء العراقيين قريبًا
ـ طريق الشعب  بغدادـ 

اعلن رئيس نقابة األطباء العراقيني جاسم العزاوي، امس األربعاء، عن وجود 60 الف طبيب عراقي استشاري يف بريطانيا، و12 الف طبيب 
يف دول اوروبية وامريكا وأسرتاليا ودول الخليج، موضحاً أن عودة األطباء املهاجرين مرهونة بتوفر “االحرتام الالزم واألمان والعمل”. ولفت 
العزاوي يف ترصيح تابعته “طريق الشعب”، اىل ان “الروتني واملشاكل االخرى متنع عودة اغلب االطباء الذين أبدوا رغبتهم يف العودة 
للبالد والعمل فيها مجانا، يف حال توفري األمان والعدة واألجهزة”. وحذرت دراسة علمية أعدها ثالثة أطباء من )الجمعية العراقية للبحوث 
والدراسات الطبية( من إمكانية هجرة ثلث األطباء العراقيني يف املستقبل القريب بسبب األوضاع العامة يف البلد، ومشاكل وتحديات تعرتي 
حياتهم املهنية. وأظهرت نتائج الدراسة التي نرشت يف آذار املايض، أن “92 يف املئة من األطباء العراقيني ال يشعرون باألمان ألسباب من 
أبرزها التهديدات العشائرية، والحوادث اإلجرامية، والتعسف اإلداري، والخوف من العدوى بأمراض خطرة، وأن ثلث األطباء قد أصيبوا 
بالفعل خالل عملهم يف املؤسسات الصحية بأمراض خطرة، و75 يف املئة من األطباء املشاركني يف الدراسة تعرضوا للعنف، مثل الرضب والسب 
واإلهانة والتهديد، وثلثهم خضعوا إىل لجاٍن تحقيقية، و13 يف املائة منهم مثلوا أمام القضاء، بسبب عملهم”. وبينت الدراسة أن “85 يف املائة 

من األطباء العراقيني يفكرون يف الهجرة، وثلثهم يعملون بشكٍل جدٍي لرتتيب إجراءات هجرتهم.”
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وطن حر وشعب سعيد

مآل الصراع بين الدولة 
والالدولة

 

جاسم الحلفي

يُتداول يف الخطاب السيايس العراقي هذه االيام موضوع 
القوى  تحديد  ميكن  وفيام  والالدولة.  الدولة  بني  الرصاع 
وفرض  الدولة  رشعية  عن  الدفاع  موضوعة  تتبنى  التي 
وال  وجوههم  يكشفون  ال  الالدولة  جامعة  فان  هيبتها، 
أشباح،  وال  فضائيني  ليسوا  أنهم  مع  بها،  وصال  يدعون 
للدولة،  كرديف  إرادتها  فرض  تحاول  معروفة  جهات  بل 
متت  ال  ملصالح  خدمة  االستقرار  وتعيق  األمن  وتهدد 

للشعب العراقي بصلة.
يريدون  من  بني  الرصاع  يجري  ان  مفارقة  من  ويالها 
البلد  وهو  يريدون،  ال  ومن  دولة  يكون  ان  للعراق 
الذي كان يوم ٢٦ آيار ١٩٤٥ ضمن الخمسني دولة التي 
أسهمت يف تأسيس منظمة األمم املتحدة، وأصبح يوم ٢١ 
كانون األول  ١٩٤٥عضوا أصيالً يف هذه املنظمة الدولية، 
تحقق  و  االستقالل  تنال  التي  للدول  االعرتاف  التي متنح 

سيادتها. 
وقبل ذلك وبالتحديد يف ٣ ترشين األول عام ١٩٣٢، نال 
األمم  عصبة  يف  عضوا  وأصبح  الرسمي  إستقالله  العراق 
ليعلن   ،١٩٥٨ عام  متوز   ١٤ يوم  جاء  وبعدها  املتحدة. 
فيه النظام الجمهوري ويخرج من حلف بغداد ومن كتلة 

الجنيه اإلسرتليني ويحقق االستقالل التام.
العراقية،  الدولة  رشعية  تلغي  أن  قوة  أية  تستطيع  ال 
)دولٌة  بأنها  األوىل  مادته  يف   ٢٠٠٥ دستور  عرّفها  التي 
اتحاديٌة واحدٌة مستقلٌة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم 
الدستور  وهذا  دميقراطٌي،  )برملاين(  نيايٌب   جمهورٌي  فيها 
الذي  االمرييك  االحتالل  حتى  العراق.(.   لوحدة  ضامٌن 
جاء أثر غزو الواليات املتحدة وحلفائها مل يستمر طويال، 
حيث أخذت مقاومته كل األساليب واالشكال املرشوعة. 
 ١٧ يف  املعقودة  االمريكية   - العراقية  االتفاقية  وجاءت 
ترشين الثاين ٢٠٠٨، لتنهي االحتالل رسميا يف ١٥ كانون 
الوطنية  القوى  عمل  جدول  عىل  وتبقى   .٢٠١١ أول 
مهمة  إخراج آخر جندي أمرييك من العراق، وهي مهمة 
قدرات  تعزيز  يتطلب  الذي  إنجازها  يف  االبطاء  يجب  ال 
السالح  وإحتكار  األمنية،  األجهزة  وبقية  العراقي  الجيش 

من قبل الدولة.
إرتباطا بذلك يتوجب عىل قوى الدولة، التي تقع ضمنها 
الدميقراطية  الوطنية  والشخصيات  والقوى  األحزاب 
واملجتمع املدين مبعناه الواسع، أن توحد جهودها وتنسق 
دولة  بناء  ملرشوع  انتصارا  املطلوبة،  املجابهة  يف  عملها 
تأجيل  إطالقا  يعني  ال  وهذا  السيادة.  كاملة  مستقلة 
الرتدد  عدم  يتطلب  بل  الدولة،  داخل  االجتامعي  الرصاع 
يف خوضه بإتجاه حفظ كرامة املواطن، إنطالقا من الحرص 
بعيدا عن قبضة  العراق واقتصاده ولحفظهام  عىل موارد 
مالية  وتدابري  إقتصادية  لوصفات  واملنصاعني  الفاسدين 
جاهزة تفرض عىل العراق من قبل املؤسسات االقتصادية 
واملالية العاملية. وهؤالء الساعون اىل وضع العراق تحت 
حيث  من  يختلفون  ال  األجنبي،  املايل  الرأسامل  هيمنة 
العراق  الضعاف  سعيها  يف  الالدولة  قوى  عن  الجوهر 

وتجويع شعبه. 
الجيوش  يعنيان مجرد إخراج  االستقالل والسيادة ال  ان   
بل  العصابات،  سالح  وإنهاء  املنفلتة  واملليشيات  املحتلة 
التي  السياسات  لكل  التصدي  الوقت  نفس  يف  يتطلبان 
وصندوق  الدويل  البنك  قبل  من  العراق  عىل  تفرض 
من  املزيد  اىل  تؤدي  التي  ولوصفاتهام  الدويل،  النقد 
الفئات  بني  املعيشية  الفجوة  توسيع  عرب  الشعب،  إفقار 
وطغمة  جانب،  من  والفقراء  واملهمشة  الدخل  محدودة 

الفساد وأصحاب الرتليونات من الجهة االخرى. 
وال نأيت بجديد حني نشري اىل  ان وراء األرادات الخارجية 
مبصالح  معنية  تكون  ولن  يوما  تكن  مل  دول  مصالح 

العراقي وبحفظها. الشعب 

المواطنون والخريجون يطالبون بالخدمات في 7 محافظاتكل خميس

إغالق الدوائر الحكومية للمطالبة بفرص العمل 
ـ طريق الشعب بغدادـ 

اغلق العرشات من املوظفني يف رشكة 
الحفر العراقية، الطريق املؤدي 

إىل برئ رقم 20 يف الربجسية غريب 
محافظة البرصة، احتجاجاً عىل 

تهميش الرشكة، ومحاولة جعلها 
رشكة خارسة. فيام طالب اصحاب 

العقود يف جامعة البرصة, وزارة 
التعليم العايل، بالعدول عن قرار 

الغاء تعاقداتهم.

ودعا املوظفون وزارة النفط اىل إنصاف رشكتهم 
وجعلها رشكة مشاركة يف اإلنتاج وتخصيص نسبة 
أسوة  املستخرج،  النفط  برميل  سعر  من  لها 
مؤكدين  النفطية,  الرتاخيص  جوالت  برشكات 
وإعطائها  الخسارة،  من  الرشكة  انقاذ  رضورة 

األولوية يف أعامل الحفر واالستخراج.
برشكة  االهتامم  رضورة  عىل  املحتجون  وشدد 
الحفر وتفضيلها عىل الرشكات األجنبية, ملا متلكه 
واالستصالح  الحفر  أبراج  من  كبري  أسطول  من 

عامليا. واملنافسة 

تظاهرات للعقود
يف  العقود  اصحاب  من  عدد  تظاهر  ذلك,  اىل 
جامعة البرصة, احتجاجا عىل قرار الغاء عقودهم 

من قبل وزارة التعليم العايل.
وقال املتظاهر عيل رحيم لـ”طريق الشعب”, ان 
التعاقد  تم  البرصة  جامعة  يف  العقود  “اصحاب 
الوزراء رقم 315, لكن  معهم وفق قرار مجلس 
توطني  رغم  العقود  بالغاء  قامت  التعليم  وزارة 
رواتبنا عىل املصارف”, مؤكدا ان “القرار مجحف 
ارقاما وظيفية يف وزارة  بحقهم، كونهم ميتلكون 
وظيفة  أي  عىل  التقديم  من  مينعهم  ما  املالية، 

اخرى”.

اعتداءات متكررة
 وعاد مشهد االعتداءات عىل الخريجني املطالبني 
االمن  قوات  قيام  بعد  العمل,  فرص  بتوفري 
الهندسة  كليات  خريجي  عىل  بالرضب  باالعتداء 
محاولة  يف  ميسان,  نفط  رشكة  امام  املتظاهرين 
بحقوقهم  املطالبة  من  ومنعهم  لتفريقهم  منها 

املرشوعة.

احتجاج واسع في ذي قار
منطقة  اهايل  من  عدد  قطع  قار,  ذي  ويف 
الرابط  العام  الطريق  املحافظة,  الطالحبة شامل 
إكامل  عدم  عىل  احتجاجا  بغداد،  العاصمة  مع 
مرشوع ماء اإلسالة واعتامدهم عىل مياه األنهار 
املعنية  الجهات  مطالبني  احتياجاتهم,  كافة  يف 
بانجاز املرشوع من اجل تخليصهم من معاناتهم 

املستمرة منذ سنوات.
املهن  ذوي  خريجي  من  العرشات  وتظاهر 
يف  الصحة  دائرة  مبنى  أمام  والطبية  الصحية 
لهم  وظيفية  درجات  بتوفري  مطالبني  املحافظة، 

عىل مالك الوزارة.
وذكر املتظاهر احمد عيل لـ”طريق الشعب”, ان 
مشمولون   2019 لعام  والطبية  الصحية  “املهن 
مل  اللحظة  لغاية  الوزارة  لكن  املركزي,  بالتعيني 
عنها”,  االعالن  او  وظيفية  درجات  بتوفري  تقم 
مطالبا بـ”االستجابة ملطالبهم وفتح باب التقديم 

لهم”.
اهايل قضاء سوق  العرشات من  االثناء, جدد  يف 
من  “املقرصين”  مبحاسبة  مطالبتهم  الشيوخ 
الخدمي  الواقع  وتحسني  وإقالتهم  املسؤولني، 

لهم.
وطالب املتظاهر عيل خشن يف حديث لـ”طريق 
ومدراء  املسؤولني  جميع  بـ”إعفاء  الشعب”, 
يف  الخدمات  واقع  تردي  خلفية  عىل  الدوائر، 

تقدميهم  وعدم  املاضية،  السنوات  طيلة  القضاء، 
الخدمات”.

اليومية  االجور  اصحاب  من  العرشات  ان  يُذكر 
عن  ارضابا  نظموا  الشيوخ  قضاء سوق  بلدية  يف 
عقود  إىل  تحويلهم  عدم  عىل  احتجاجا  العمل، 
وزارية وشمولهم بالقرار 315 وتحسني رواتبهم.

اغالق للدوائر
خريجي  من  العرشات  أغلق  جانبهم,  من 
مبنى  واسط،  محافظة  يف  الطبية  االختصاصات 
أوامر  بإصدار  مطالبني  املحافظة،  صحة  دائرة 

املبارشة الخاصة بهم.
“الخريجني  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وذكر 
من  الخميس  اليوم  حتى  الصحة  وزارة  امهلوا 
بـ”نصب  مهددين  ملطالبهم”,  االستجابة  اجل 
إجراءات  إكامل  عدم  حال  يف  االعتصام  خيم 

التعيني الخاصة بهم”.
فيام يواصل العرشات من اصحاب االجور اليومية 
للمطالبة  العمل،  عن  إرضابهم  الكوت  بلدية  يف 
استمرار  مؤكدين  وزارية,  عقود  اىل  بتحويلهم 

ارضابهم عن العمل لحني االستجابة ملطالبهم.
خريجي  من  العرشات  تظاهر  جهتهم,  من 
املعاهد الطبية والصحية أمام مبنى دائرة صحة 
أوامر  بإصدار  للمطالبة  الديوانية،  محافظة 

املبارشة لهم بعد إقرار املوازنة.

الهندسة،  كليات  العرشات من خريجي  ويواصل 
الديوانية  مستودع  مبنى  أمام  تظاهراتهم 

النفطي، داعني اىل توفري فرص العمل.
محافظة  يف  الزراعة  كليات  خريجو  ويستمر 
املثنى, يف اغالق مبنى مديرية الزراعة، للمطالبة 

بتوفري فرص العمل.

النجف وبغداد: ظروف معيشية صعبة
املواطنني  من  عدد  تظاهر  الكوفة،  قضاء  ويف 

مطالبني بإلغاء قرار حظر التجوال.
عباس,  احمد  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
البسطات  واصحاب  الكسبة  من  “العرشات  ان 
حظر  قرار  بإلغاء  للمطالبة  تظاهرة،  نظموا 

التجوال املفروض من قبل الجهات الحكومية”.
وقفة  والعاّمل،  االجراء  من  لفيف  نظم  فيام 
اور، شامل  النفط يف حي  نادي  امام  احتجاجية، 
العاصمة بغداد، للتنديد بقرار رفع ايجار املحال 

للنادي. التابعة 
القرار  يف  النظر  بإعادة  املحتجون  وطالب 

والعودة اىل االتفاق السابق.
عيل  الشعب”،  “طريق  ملراسل  املحتجون  وبني 
االيجارات  رفع  بقرار  “فوجئوا  انهم  الجبوري 
من قبل ادارة النادي بنسبة ٢٥ يف املائة، وسط 
الذي  التجوال  حظر  وفرض  االقتصادية  الضائقة 

ادى اىل تعطيل اعاملهم”.

  TAREEK AL SHAAB  
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آخر مستجدات التحديث
وبدأت الغالي الحوار بالحديث عن عمليات التحديث 
نسبة  تجاوزت  والتي  مبكرا  انطلقت  التي  البايومرتي، 
حالة،  املليون  ونصف  مليون  قرابة  حاليا،  التحديث 
مؤكدة أن “العملية ما زالت مستمرة إلدراج مواطنني 

جدد يف تحديث البطاقات”. 
الغالي  بحسب  املفوضية  فإن  النازحني،  يخص  ما  ويف 
“قامت بالتنسيق مع وزارة الهجرة واملهجرين، ووصلت 
إليها  كثرية  جوالة  فرقا  وسرّيت  النزوح،  مخيامت  إىل 
حيث حدثت البطاقات وسلمتها إىل املواطنني النازحني 
االهتامم  عن  فضال  السياق،  هذا  يف  متواصل  والعمل 
وأي  الخاصة  االحتياجات  وذوي  الدولة  مبوظفي  أيضا 

ناخب بحاجة إىل أن تصل إليه فرقنا الجوالة”.
ما  “وجود  عن  الشعب”،  لـ”طريق  الغالي  وكشفت 
مناطق  يف  للمفوضية  تابعة  جوالة  فرقة   1300 يقارب 
التسجيل  لعمليات  بالنسبة  وأما  البالد.  من  مختلفة 
عملية،  مليون   16 من  أكرث  تجاوزت  فقد  البايومرتي، 
ألن  والتسجيل  التحديث  بني  التفريق  من  بد  ال  وهنا 
 16 أن  يعتقد  فالبعض  بشأنهام.  كبريا  خلطا  هناك 
بطاقاتهم  حدثوا  قد  بايومرتيا،  مسجل  مواطن  مليون 
صحيح.  غري  هذا  لكن  بذلك،  القيام  إىل  بحاجة  أو 
الكرس  إىل  بطاقته  تعرضت  ملن  يكون  التحديث  إن 
التي  الجديدة  املواليد  إضافة  بسبب  أو  الضياع  أو 
الناحية العمرية املشاركة يف االنتخابات.  استحقت من 
كام توجد أيضا ما يسمى بالبطاقات قصرية األمد وهي 
تحويلها  نفضل  لكننا  االنتخابات،  قانون  بحسب  فعالة 
مفيدة.  رسمية  وثيقة  أصبحت  كونها  البايومرتية  إىل 
بالتصويت  املشمولني  املواطنني  إن  إىل  أشري  أن  وأود 
سحبت  الذين  األمنية  القوات  عنارص  من  الخاص 
يحصلوا  ومل   2018 عام  السابق  االقرتاع  يف  بطاقاتهم 
التسجيل  مراكز  مراجعة  اآلن  ميكنهم  الحقا،  عليها 
للحصول عىل البطاقات الخاصة بهم. كام إن املفوضية 
أعدادهم،  لحرص  الداخلية  وزارة  مع  العمل  نسقت 
كون عنارص قوى األمن متحركة بشكل دائم، وبعيدين 
فرقا جوالة  لذلك وجهنا  أوقات كثرية،  منازلهم يف  عن 
تسجيل  أو  تحديث  أجل  من  عملهم  أماكن  إىل  لتصل 

بانسيابية عالية”. البطاقات  بيناتهم واعطائهم 
“توزيع  يف  االستمرار  الشعب”  لـ”طريق  وأكدت 
 13 من  أكرث  وهناك  املواطنني  عىل  الناخبني  بطاقات 
املاضية  الفرتة  يف  وقامت  تسلميها.  تم  بطاقة  مليون 
ونقل  ورزم  بطباعة  املختصة  االسبانية  )اندرا(  رشكة 
بطاقة  ألف   737 قرابة  بتسليمنا  االنتخابية،  البطاقات 
إيصالها  لغرض  املحافظات  يف  مكاتبنا  عىل  وزعت 
هذه  يف  املوجودة  البيانات  إن  علام  املواطنني.  إىل 
البطاقات تقوم املفوضية ومن خالل مكاتبها ومراكزها 
البيانات لعدم تكرارها. وهناك لجنة مختصة  مبقاطعة 
قبل  والكرتوين  عيني  بشكل  البطاقات  بفحص  تقوم 

توزيعها”.

موعد االنتخابات ثابت
وعن موعد االنتخابات وإمكانية تعرضه للتغيري مجددا، 
بسبب رغبات قوى سياسية معينة، أفادت الغالي بأن 

الناخبني  بيانا يدعو  أيام  املفوضني أصدر قبل  “مجلس 
وسيتاح  قصوى،  برسعة  بياناتهم  وتحديث  تسجيل  إىل 
ذلك لغاية يوم 15 /4 / 2021، وأما املرشحون فأمامهم 
يجب  لذلك  الشهر،  نفس  من   17 يوم  لغاية  فرصة 
نهائية.  املواعيد  ألن  الوقت  واغتنام  االرساع  عليهم 
 2021  /10  /10 يوم  بأن  املفوضني  مجلس  رصح  كام 
ونحن  االنتخابات.  إلجراء  والحتمي  النهايئ  املوعد  هو 
كمفوضية مستعدون عىل أساس هذا املوعد، خصوصا 
قانون  وانجز  االنتخايب،  االنفاق  قضية  اكتملت  بعدما 
الذي  االنتخابات  قانون  ووجود  االتحادية  املحكمة 

رشع قبله”.
االنتخابات  يف  “املشاركة  إىل  الناخبني  املتحدثة  ودعت 
بإحداث  الكفيل  الخيار  هو  األمر  هذا  كون  القادمة 
البلد، مضيفة “نأمل  الواسعة تخدم  التغيري. فاملشاركة 
االنتخابات  يف  واسعة  مشاركة  هناك  تكون  بأن  كثريا 
لتأسيس  الطموحني،  والشباب  الشابات  من  خصوصا 
ضامن  يجب  لذلك  القادمة،  لألجيال  أفضل  مستقبل 
ذلك  عىل  تعمل  واملفوضية  انتخابية  مشاركة  أكرب 
“موعد  أن  أكدت  فيام  طبعا”،  مشرتكة  واملسؤولية 
تغيري  احداث أي  فيه، وأن  تغيري  ثابت وال  االنتخابات 
من  عدد  حرمان  خالل  من  مبشاكل  يتسبب  أن  ميكن 
الشباب الذين يطمحون بالرتشح ولكنهم مل يستطيعوا 

بسبب فارق أيام او شهور بحسب القانون”.

مراقبة الخروقات والمال السياسي
ويف ما يتعلق باستغالل املايل السيايس والخروقات التي 
باسم  املتحدثة  أشارت  انتخابية،  حملة  كل  يف  تجري 
نظام  عىل  صادق  املفوضية  “مجلس  أن  إىل  املفوضية 
األحزاب  قانوين  عىل  باالعتامد  االنتخابية  الحمالت 

واالنتخابات، ويعمل عىل متابعة هذا األمر”.
وبّينت أن “املفوضية سوف تقوم بتشكيل لجان ملراقبة 
الخروقات االنتخابية، وستطلق هذه املرة بعد املصادقة 
ولن  والضبط،  للمراقبة  كثرية  فرقا  املرشحني،  عىل 
تنتظر املبارشة قبل شهر من االنتخابات، مثلام كان يف 
ومحاسبتهم.  املخالفني  رصد  عىل  قادرة  وهي  السابق. 
والتنظيامت  االحزاب  شؤون  دائرة  أيضا  توجد  كام 
السياسية التي تضم شعبة خاصة ملتابعة اإلنفاق املايل 
سجالت  تقدم  أن  االخرية  عىل  ترشط  وهي  لألحزاب، 
محاسب  مكتب  بواسطة  ونفقاتها  إيراداتها  توثق 
األحزاب  عن  التقارير  بإعداد  الدائرة  وتقوم  قانوين. 
التحقق  املالية لغرض  الرقابة  وترسلها الحقا إىل ديوان 
الربملان. لذلك  الديوان بإحالتها إىل  منه، وبالتايل يقوم 
مشرتكة،  واملسؤولية  األمر  لهذا  مستمرة  املتابعة  فإن 

وليست محصورة باملفوضية وحدها”.

تصويت الخارج: قرار قابل للطعن
وتحدثت الغالي عن تفاصيل إلغاء التصويت للعراقيني 
يف الخارج، مبينة بانه حق قانوين وال يلغى إال بترشيع 
مثله، لكن املفوضية أقدمت عىل ذلك ألسباب خارجة 

عن اإلرادة.
كانت صحية ومالية  الرفض  أن “أسباب  وشددت عىل 
املفوضية  إن  ورغم  الصحي  الجانب  ففي  وقانونية، 

الخارج،  يف  االنتخابات  إلقامة  االستعداد  أجرت 
دولة   21 يف  املواطنني  بيانات  تحديث  عىل  وصادقت 
لكن  لإلنفاق،  ميزانية  ووضعت  لذلك  العدة  وأعدت 
الدول هذه مل ترد عىل مخاطبة املفوضية لها عن طريق 
تتعلق  كانت  الجواب  عدم  وأسباب  الخارجية.  وزارة 
الحقا  خاطبت  املفوضية  أن  علام  الجائحة.  بظروف 
السفارات  يف  ملوظفيها  أماكن  لتوفري  الخارجية  وزارة 
الخارجية  موظفني  من  اثنني  تسمية  او  القنصليات،  أو 
ليتعاونوا مع عنارص املفوضية لغرض تحديث البيانات 
عىل  نحصل  ومل  الطلب  عىل  توافق  مل  الخارجية  ولكن 
إجابة منها وال من الدول التي يقيم العراقيون فيها”. 

ولفتت إىل إن “مجلس املفوضية أصدر باالجتامع قرار 
إلغاء التصويت يف الخارج، وهو قرار قابل للطعن امام 
إن  عىل  ينص  والقانون  لالنتخابات.  القضائية  الهيئة 
املوقع  القرار يف  ايام من نرش  بعد ثالثة  الطعن يكون 
واالنكليزية.  والكردية  العربية  باللغات  االلكرتوين 
لتبت  لالنتخابات  القضائية  الهيئة  بيد  اآلن  والقرار 
فيه، ونحن ننتظر الطعون الواردة بهذا الشأن من أجل 

اجراء انتخابات الخارج أم ال”. 

أعداد المرشحين والتفاصيل
أعداد  عن  الشعب”،  لـ”طريق  الغالي  وكشفت 

املتقدمني للرتشح يف االنتخابات القادمة.
وقالت إن “عدد املرشحني لغاية اآلن يبلغ 333 مرشحا، 
التحالفات  4 عن  و  األحزاب،  70 مرشحا قدمته  منهم 
كال  من  وهم  كأفراد  مستقلون  والبقية  السياسية، 
نساء  وجود  عدم  من  التخوف  بأن  منوهة  الجنسني”، 
القانون  يف  وجودهن  اشرتاط  رغم  الدوائر  بعض  يف 
عىل  يفرض  االنتخابات  “فقانون  حله  تم  االنتخايب 
ولذلك  مرشحات،  أسامء  تتضمن  أن  املشاركة  القوائم 
املحددة.   83 الـ  الدوائر  يف  النسوي  الحضور  سيكون 
علام أن من بني املتقدمني 7 مرشحني من الكرد الفيليني 
و 7 من الصابئة املندائيني، و5 من األيزيديني، والبيانات 

الحالية مبرشة خصوصا يف ما يتعلق بالنساء”.

التحالفات واألحزاب واللقاء معها
قرابة  االنتخابات  مفوضية  “لدى  املتحدث  وتابعت 
عىل  ويجب  التأسيس،  قيد  حزبا  و65  حزبا،   250
االنتخابات  املشاركة يف  الرغبة يف  أبدت  التي  األحزاب 
املشاركة. علام  السابق، أن متأل طلب  وهي مسجلة يف 
 30 حوايل  ولدينا  ذلك،  يف  الرغبة  أبدى  حزبا   112 أن 
منها  تحالف   25 عىل  املفوضية  مجلس  صادق  تحالفا 
ومن  جديدة.  وخمسة  دون،  فام   2018 العام  منذ 
التحالفات القدمية التي رجعت لتقدم عىل االنتخابات 

هي 8 فقط، بينام هناك 13 أخرى قيد التأسيس”. 
التحديث؛  اجراءات  سّهلت  “املفوضية  أن  وأوضحت 
ضياع  بسبب  الغرامات  من  يخاوفون  مواطنون  فهناك 
تقدمها  املفوضية  مراكز  أن  علام  كرسها،  او  بطاقاتهم 

لهم مجانا وبانسيابية عالية”. 
األحزاب  مع  ندوة  تعقد  “سوف  املفوضية  أن  وبّينت 
للحديث  االتحادية  املحكمة  يف  السياسية  والتحالفات 
كافة  عن  األجوبة  وتقديم  التسجيل،  تفاصيل  عن 

والخاص.  العام  التصويت  امور  وعن  التساؤالت، 
ومبعنى آخر، فالندوة ستكون توعوية لكل القوى التي 

ستشارك يف االنتخابيات، أو املهتمني بشؤونها”.

شركات تسريع النتائج 
والترسيع  التحقق  ألجهزة  املصنعة  الرشكات  وعن 
املتعلقة  التفاصيل  كافة  الغالي عن  والتدقيق، كشفت 

بهذا الشأن.
املصنعة  “الرشكة  إن  الشعب”،  لـ”طريق  وأوضحت 
هي  النتائج  وترسيع  االلكرتوين  التحقق  ألجهزة 
لقانون  ووفقا  املختصة.  فهي  الكورية،  )مريو(  رشكة 
عاملية  رشكة  اعتامد  املفوضية  عىل  يجب  االنتخابات، 
الديواين  االمر  وبحسب  االجهزة.  هذه  لعمل  فاحصة 
رصينة  رشكة  اعتامد  املفوضية  عىل  يجب   276 رقم 
املتحدة وهي  االمم  قبل  من  املرشحة  االجهزة  لفحص 
عرش رشكات. واحالة العمل اليها بدعوة مبارشة وليست 
مبناقصة. املفوضية دعت الرشكات العرش، ومل تستجب 
الكورية  بريطانية واملانية. ورشكة )مريو(  اثنتني،  سوى 
وتأهيل  بتدريب  قامت  االنتخابات  ألجهزة  املصنعة 
ودربت  السابق،  منذ  منلكها  التي  االجهزة  وصيانة 
االوىل  واملرحلة  عليها.  هرمي  بشكل  الفنيني  املوظفني 
 63 أننا منلك  املختصني. علام  املوظفني  تدريب  شملت 
الف جهاز ترسيع نتائج واكرث من 70 الف جهاز تحقق 
تحديدا  تقوم  فهي  الفاحصة،  الرشكات  أما  الكرتوين. 
بفحص عمل هذه األجهزة وجدواها وإمكانية اخرتاقها 

ام ال، كام وتفحص أوراق االقرتاع”. 
لورقة  مناذج  أعدت  “املفوضية  أن  الغالي  وتابعت 
األجهزة  لتنظيم  الكورية  للرشكة  وأرسلتها  االقرتاع 
عن  ستختلف  املرة  هذه  فالورقة  عليها.  وبرمجتها 
83 منوذجا بحسب  السابقة، وسيكون هناك  التصاميم 
عدد الدوائر االنتخابية، وقامت الرشكة الكورية بربمجة 
وكفاءتها  أمانها  لضامن  جار  والعمل  عليها  االجهزة 
العرض  سيكون  االقرتاع  ورقة  أن  علام  حقيقي.  بشكل 
متغريا  سيكون  الطول  لكن  ثابت،  بقياس  بها  الخاص 
عىل  الطباعة  ميكن  كرثت  فإن  املرشحني،  عدد  بحسب 
عليها.  تعاقدنا  التي  املواصفات  بحسب  الورقة  وجهي 
أي أنه مبعنى آخر أن كل دائرة ستكون لها ورقة ذات 

معينة”. خصوصية 

الرقابة الدولية وأهميتها
ونوهت املتحدث الغالي، بأن “املفوضية نسقت عملها 
وبالفعل  الدعوات،  توجيه  بشأن  الخارجية  وزارة  مع 
قدم العراق 75 طلبا للرقابة العربية واألجنبية، وصلت 
كثرية.  دولية  وقنصليات ومنظامت  إىل دول وسفارات 
وأبدت  املفوضية  مجلس  زارت  دولية  جهات  وهناك 
علام  العراقية.  االنتخابات  ومراقبة  التعاون  يف  رغبتها 
أن الرقابة ال تعني االرشاف وان االنتخابات تجري بأيد 
عليه  ينص  ما  وبحسب  تدخل  أي  بدون  فقط  عراقية 
قانون املفوضية رقم 39 لسنة 2019 الذي يؤكد اعتامد 
مراقبني دوليني ومحليني للرقابة ال االرشاف. وأما األمم 
العراق،  إىل  فقط  الفنية  املشورة  فستقدم  املتحدة 
مجلس  باستثناء  جهة  أي  لرقابة  تخضع  لن  واملفوضية 

واملمثلة  والرقابية  الترشيعية  الجهة  كونه  النواب 
والجهات  املنظامت  ستقوم  حني  يف  العراقي.  للشعب 
الخاصة  الجهات  اىل  وارسالها  التقارير  بإعداد  املراقبة 
من  وهذه  الشكاوى  تقديم  حتى  لها  يحق  وال  بها 

الكيانات السياسية”. صالحيات ممثيل 
املنظامت  بتقارير  تأخذ  “املفوضية  إن  الغالي  وقالت 
الرقابية املحلية وهناك قسم خاص للتواصل والتنسيق 
املنظامت،  من  املحليون  املراقبون  يتابع  بينام  معها، 

عمليات تحديث سجالت الناخبني ايضا”.

حملة إعالمية ضعيفة
بشأن  املتحدثة  اىل  سؤاال  الشعب”،  “طريق  ووجهت 
االنتخابات،  ملفوضية  االعالمية  الحملة  ضعف  اسباب 

من اجل حث املواطنني عىل تحديث سجالتهم؟
كان  للمفوضية  املايل  “االنفاق  أن  املتحدثة  وأوضحت 
جهودها  ووجهت  اعالمية،  بحملة  القيام  يتحمل  ال 
املواطنني  لحث  االجتامعي  التواصل  مواقع  لتوظيف 
مع  التنسيق  عىل  ايضا  واعتمدت  التحديث.  عىل 
االعالميني والصحفيني، ألنها من مهامهم التي يشرتكون 
االحزاب  مهام  تأكيد، وهي من  بكل  املفوضية  بها مع 
مذكرة  “وجود  إىل  الفتة  أيضا”،  السياسية  والتحالفات 
ستدشن  العراقي،  االعالم  وشبكة  املفوضية  بني  تفاهم 

خالل الفرتة القريبة القادمة، حملة اعالمية أكرب”.
عدم  بشأن  تقدم  التي  الشكوك  عن  الغالي  وردت 
السيايس  بالنفوذ  قراراتها  وتأثر  املفوضية  استقالل 
قائلة: ان “مجلس املفوضية مكون من قضاة متمرسني 
عىل  قادرون  وهم  املهمة،  لهذه  اختيارهم  جرى 
القانون.  يف  طويل  باع  فلهم  مستقلة،  القرارات  جعل 
واملفوضية سعت بكل ما متلك لضامن اقامة االنتخابات 
املخاوف  هذه  لتبديد  نزاهة  واكرثها  الطرق  بأسهل 
من  الواسعة  املشاركة  يجب  ذلك  قبل  لكن  والشكوك. 
قبل املواطنني وعدم املقاطعة لضامن نزاهة االنتخابات 

التزوير”. ومنع 
االنتخابية  للحمالت  نظاما  وضعنا  “لقد  وأضافت 
قانون  بحسب  لجان  بتشكيل  املفوضية  وستقوم 
ومنع  املبكرة  الدعائية  الحمالت  ملواجهة  االنتخابات 
لها  عديدة  جهات  مع  بالتعاون  وذلك  الخروقات  كل 
فيجري  املفوضية  كوادر  يخص  وفيام  باألمر.  عالقة 
بهذه  والتدريب  االجراءات  وتقوم شعبة  تدريبها  االن 
تدريب  يف  متقدمة  مراحل  اىل  وصلت  وقد  املهمة 
الخاص  االقرتاع  آليات  عىل  التسجيل  مراكز  موظفي 
العام،  التصويت  من  ساعة   48 قبل  سيجري  الذي 
األمنية  القوات  من  كالً  الخاص  التصويت  وسيشمل 
خمس  من  بأقل  املحكومني  السجون  ونزالء  والنازحني 
ان  كام  حرصا.  البايومرتية  للبطاقة  ووفقا  سنوات، 
بحاجة  ونحن  العام،  بالتصويت  ايضا  يعني  التدريب 
حوايل  ولدينا  اقرتاع،  موظف   334 الـ  يقارب  ما  اىل 
“كل  أن  مبينة  عليهم”،  تعتمد  اقرتاع  محطة  ألف   59
يف  فوري  بشكل  نتائجها  بإظهار  ستقوم  اقرتاع  محطة 
ايضا، وبإمكان  الفائزين  االنتخابات وستعلن عن  هذه 
النتائج وحسن  يتابعوا  ان  السياسيني واملراقبني  الوكالء 

سري األمور واالطالع عىل رشائط النتائج”.

“طريق الشعب” تحاور المتحدث باسم مفوضية االنتخابات

جمانة الغالي: استعداداتنا جارية وندعو الى المشاركة الواسعة
بغداد ــ سيف زهير

أجرت “طريق الشعب”، األحد املايض، 
حوارا موسعا مع جامنة الغالي، 

املتحدث الرسمي باسم املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، تناول استعدادات 
املفوضية إلقامة االنتخابات يف موعدها، 

والتحديات التي تواجهها، فضال عن 
املوقف من االقرتاع الخارجي الذي 

ألغي بقرار سابق، وإمكانية الطعن به، 
باإلضافة اىل اخر االرقام بشأن عمليات 
التحديث والتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة، وطبيعة املراقبة الدولية التي 

دعا العراق اليها. 
كام تعرض اللقاء اىل تفاصيل كثرية أخرى 

تخص املفوضية واألحزاب والتحالفات 
والناخبني.



بغداد ـ عبدالله لطيف 

يف مناسبة الذكرى الـ 18  لسقوط نظام 
الدكتاتور صدام حسني، تعد “طريق 

الشعب”، سلسلة من الحلقات يف 
مواضيع مختلفة، تستطلع من خاللها 

اآلراء، وتطرح سؤالً عن توقعات 
الناس وتطلعاتهم، يف شأن املستقبل، 

ومقارنتها بالنتائج التي افرزتها املرحلة 
عىل االرض. 

أعراف انهت الديمقراطية 
الجامعة  يف  السياسية،  العلوم  كلية  عميد  وقال 
لـ”طريق  عبداالله،  خالد  الدكتور  املستنرصية، 
النظام  انهاء  هو  ايجابا  تحقق  “ما  ان  الشعب”: 
للسلطة،  السلمي  التداول  ثم  الدكتاتوري، 
اختيار  من  املواطنني  مكنت  التي  )االنتخابات(، 
بناء  النواب، وهذا من أساسيات  ممثليهم يف مجلس 
امليزة  أنه “رغم هذه  الحديثة”، مبيناً  املدنية  الدولة 

االساسية، لكن التحول اىل الدميقراطية رافقته اعراف 
املحاصصة  نهج  مثل  الدميقراطية  شوهت  وسلوكيات 

الطائفية والقومية واإلثنية”. 
وأضاف أن “االخفاق الذي حدث يف ما بعد يكمن يف 
املواطنة،  الذي مل يكن عىل أسس  الدولة  بناء  عملية 
ان  اىل  مشريا  املكونات”،  دولة  بناء  باتجاه  وذهبنا 
ورافقته  املثالية،  بالطريقة  يكن  مل  النظام  “تغيري 
احداث كثرية اهمها تدخل بلدان الجوار يف بناء الدولة 

الجديدة”.  
عرص  عن  تتحدث  مل  السياسية  “القوى  ان  وأوضح 
االساسية  بالرشوط  يلتزم  العراق،  يف  جديد  سيايس 
لبناء الدولة الحديثة، إال بعد ترشين 2019”، مشددا 
عىل رضورة ان “يكون هناك تغيري يف بعض الجوانب 

واصالح يف جوانب أخرى”. 
وأشار اىل أن “النظام الربملاين واحد من افضل االنظمة 
النظام الربملاين  العامل، لكن االنحراف عن مسارات  يف 
ـ  السياسية  الكتل  مارستها  التي  الخاطئة  واملامرسات 
داخل  املعارضة  دور  سياسية  كتلة  أي  تتنب  مل  حيث 
الربملان والحكومةـ  قدم منوذجا سيئا عن هذا النظام”. 

إزاحة الطغمة السياسية 
الشمري،  احسان  السيايس،  املحلل  قال  جهته،  من 
انه قد يكون هناك تغيري يف طبيعة النظام السيايس، 

تفرزها العملية االنتخابية”. 
وأضاف الشمري يف حديث خص به “طريق الشعب”، 
انه “بعد 18 عاما يبدو ان كل يشء قد تغري. مل يعد 
الدستور معرتفا به. عملية االنتخابات مزورة، وحرية 
الرأي أصبحت مقيدة. كام أن حق التظاهر واالحتجاج، 

يقابل بالقمع والقتل”.
تقود  التي  املتنفذة  السياسية  القوى  الشمري،  واتهم 
نظام بعد التغيري بأنها “تقرتب تدريجياً من االستبداد، 

وتحاول االمساك بالسلطة”. 
وان  العراق،  يف  انتهى  الدميقراطية  “حلم  ان  ويجد 
دعوة  هي  السيايس  النظام  هيكلة  إلعادة  الدعوة 
مع  املوجودة،  السياسية  الطغمة  إلزاحة  جادة، 
الحفاظ عىل النظام الربملاين، واجراء اصالحات جدية يف 
الفاسدين  وكبار  املتظاهرين  قتلة  ومحاسبة  الدستور 
املرحلة  يف  سلبيا  دورا  مارست  التي  االحزاب  وحل 

السابقة”.

واقع متعدد االزمات وعجز تشريعي 
أما عميد كلية اآلمال الجامعة د. عامر حسن فياض، 
مرحلة  “يف  بأنه  البالد  يف  الراهن  الوضع  فوصف 
حدين؛  بني  ما  “يقف  العراق  أن  مبينا  انتقالية”، 
صعب  املنشود،  واملستقبل  اليسء،  التسلطي  املايض 

التحقيق”. 

“بعد  إن  الشعب”،  لـ”طريق  فياض يف حديث  وقال 
مرور 18 عاما عىل تغيري النظام الديكتاتوري، نعيش 
واقعا متعدد االزمات”، مسرتسال “اننا نشهد االن عجزا 
خدميا. وهذا املوضوع ال يحتاج اىل تفصيل او تحليل، 

وكذلك عجز ترشيعي”.
والحظ د. عامر أن “العراق بعد دستور 2005 مل يسن 
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قانونا غري مرشعة اىل مجلس النواب”.
وأشار اىل أن “البلد يعاين عقام يف االنتاج بينام هناك 
املال  االستهالك، فضالً عن عبث يف  خصوبة عالية يف 
العام، الذي وصل اىل ارقام كبرية”، مبيناً ان “الواليات 
املتحدة عندما اسقطت النظام السابق مل تكن ترغب 

يف بناء نظام بديل للنظام التسلطي”.   
وبنّي أن “العيب يف النظام السيايس، ومفتاح الحل هو 
التخلص  يبنى فور  ان  بناء نظام سيايس، وكان يجب 
من النظام الدكتاتوري”، الفتا اىل ان “القوة السياسية 
التي ادارت البالد بعد 2003 مل تنتج لنا رجال دولة. 

وهي اجادت طرق املعارضة، لكنها مل تِجد البناء”. 

منظومة سياسية تمثل الشعب 
لـ”طريق  العنرب  إياد  السيايس  املحلل  من جهته، قال 
االن  الحاكمة  السياسية  القوى  “كل  ان  الشعب”، 
االشكاالت  السياسية  لحل  الجيدة  الرؤيا  ان  تدرك 

واالقتصادية، تتطلب توفري منظومة سياسية تدار من 
قبل زعامات  سياسية، تكون ممثلة حقيقية للشعب”.

وأضاف العنرب، “هناك من يعتقد ان املخرج من االزمة 
السياسية يف العراق تتطلب خطوتني  اوال حرص السالح 

بيد الدولة، ثم توفري انتخابات حرة ونزيهة”.   
ويعلّق العنرب عىل هذا االعتقاد قائال: “اذا كانت القوى 
الدولة،  بيد  حرص  السالح  عىل  تعمل  ان  يجب  التي 
للسالح  يتصدى  فمن  مسلحة،  واذرع  ميليشيات  لها 
حكومة  لتقديم  لديه  استعداد  ال  الربملان   املنفلت، 

تحرص السالم بيد الدولة”.  
ان  تقبل  لن  السياسية  املنظومة  ان “هذه  اىل  وأشار 
ففي  من  عملها؛  ويحد  يقيدها،  حكومة  رئيس  يأيت 
االن اصبح شعار حرص  السياسية  املنظومة  ظل هذه 

السالح  بيد الدولة وهام كبريا”.   
قال  االزمة،  مخارج  احد  بوصفها  االنتخابات  وعن 
مخرجات  يحمل  سيايس  نظام  هناك  يكن  “مل  العنرب 
االنتخابات  تنتج  لن  فبالتأكيد  مع  مدخالته،  تتالءم 
نذهب  السنوات  السابقة  يف  نحن  مرجوة.  نتائج 
الحكومات  النتيجة  يف  لكن  االنتخابات  يف  للمشاركة 
 تتشكل نتيجة لصفقات، وليست نتيجة استحقاق ملن 
اخذ االصوات االعىل”، الفتاً اىل ان “االنتخابات مدخل 
لرشعية النظام، لكن مخرجات النظام، ال تعتمد عىل 

 االنتخابات”. 

بغداد - نورس حسن

ما رأيكم يف الجوانب الجاملية لواقع الحياة 
اليومية يف العاصمة بغداد؟ هل تشعرون 
بالرضا عنها؟ وكيف تقيمون اهتامم امانة 
بغداد ووزارة الثقافة واملؤسسات االخرى 

املعنية، بالفضاءات العامة يف بغداد 
وبتطويرها من النواحي الجاملية؟ وماذا 

تقرتحون لجعل بغداد مدينة اجمل؟ واية 
جهات ميكن يف رأيكم االستعانة بها لهذا 

الغرض؟ هذه االسئلة وغريها هي مام يشغل 
بال كثريين من البغداديني ومن شغيلة 

الفكر واملهتمني بالجوانب الفنية واملعامرية 
العامة يف العاصمة.

عوامل التشويه
ميسون  الثقافية  للشؤون  الجمهورية  رئيس  مستشارة 
الشعب”  “طريق  اسئلة  عىل  اجاباتها  يف  اشارت  الدملوجي 
اىل ان هناك عدة عوامل ساهمت وتساهم يف زيادة نسب 

التشويه يف العاصمة بغداد.
يف  املدروسة  غري  والقرارات  العشوايئ،  “السكن  ان  قالت 
األساسية  الخدمات  تراجع  عن  فضال  والتصميم،  التخطيط 
وتقلص املساحات الخرضاء، عوامل اسهمت جميعا يف تشويه 

املعامل الجاملية ملدينة بغداد”.
تبقى جدلية،  بغداد  الجاملية يف  “املسألة  ان  قائلة  وتابعت 
عنرصا  يبقى  بغداد  جرف  مياهه  تالمس  الذي  دجلة  فنهر 
جامليا متميزا بالنسبة اىل اهايل العاصمة”. واستطرت تقول 
بالكثري  لحقا  اللذين  واالهامل  الدمار  من  الرغم  “عىل  انه 
من النصب والتامثيل يف بغداد، اال انها تبقى العاصمة التي 
تحىض بالكم االبرز واالكرث من الفنون، من بني عواصم الدول 

املجاورة”. العربية 
املعنية  املؤسسات  توليه  الذي  االهتامم  مستوى  وعن 
عىل   “ انه  الدملوجي  رأت  بغداد،  يف  العامة  للفضاءات 
ورئاسة  الثقافة  ووزارة  بغداد  امانة  اهتامم  من  الرغم 
الخارجية  والتدخالت  الفساد  ان  اال  بغداد،  بجاملية  الوزراء 
والداخلية عززت كثريا من التشوهات واالهامل، خاصة يف ما 

الرتاثية”. باألبنية  يتعلق 
وتشدد الدملوجي عىل حاجة العاصمة بغداد امللحة للعودة 
ينسجم  مبا  تطويره  عىل  والعمل  االسايس،  تصميمها  اىل 
التي  الهدم  عمليات  ايقاف  اىل  اضافة  العرص،  تطورات  مع 

تتعرض لها االبنية الرتاثية”  
ما  مسؤولية  بغداد  امانة  حديثها  يف  الدملوجي  وحّملت 
تتعرض له العاصمة من “محو ممنهج للذاكرة” عرب التعامل 

املؤسف مع املباين الرتاثية.

التعاون مع الفنانين وجمعيتهم
“وزارة  ان  جاسم  عامد  الثقافة  وزارة  وكيل  افاد  جهته  من 
رسمية،  كتب  خالل  من  العليا  الجهات  عىل  اكدت  الثقافة 
للعاصمة  الجاملية  القيم  اولويات وضوابط  تقوم برتتيب  ان 

بغداد بالتعاون مع الفنانني واصحاب االختصاص”.
رؤى  متتلك  الثقافة  “وزارة  ان  الشعب”  لـ”طريق  وأضاف 
لكن تصوراتها عادة  لبغداد،  الجاميل  الواقع  وتصورات حول 

ما تصطدم بغياب الترشيعات والقوانني التي تعزز رؤاها”.
وتعزيزها  الالزمة،  القوانني  “ترشيع  رضورة  عىل  وشدد 
باجهزة رقابية تحد من الفوىض وتغلق الطرق امام العابثني”.
جاسم  ذكر  رضورية  الوزارة  تراها  التي  االجراءات  وحول 
بغداد،  وامانة  الوزراء  مجلس  طالبت  الثقافة  “وزارة  ان 
بالتعاون مع جمعية الفنانني التشكيليني لغرض وضع الرؤية 
املشرتكة لكل خطوة تتعلق بجاملية بغداد، فضال عن توخي 

الحذر يف التعامل مع الشكل الحضاري”.

اهمال وانفراد بالقرار
“رضورة  وهيب  طه  التشكييل  الفنان  اكد  نفسه  السياق  يف 
معامل  بجاملية  تتعلق  التي  القرارات  اتخاذ  يف  االنفراد  عدم 
اآلراء  كافة  توضع  بان  وطالب  ومتاثيلها”،  ونصبها  بغداد 

الفنية املختصة يف االعتبار.
“تفتقد  بغداد  مدينة  ان  الشعب”  لـ”طريق  وهيب  وقال 

القابل  املستقبيل  الحرضي  املخطط  اىل  وتفتقر  االهتامم 
التي  العامل  مدن  من  كانت  بغداد   ان  اىل  ونبه  للتطبيق”. 
وهذا  االهامل  هذا  تستحق  ال  وهي  حساب،  لها  يحسب 

التدهور الذي وصلت اليه.
عىل  مرة  اقرتح  انه  اىل  مرموق،  نحات  وهو  وهيب،  واشار 
بني  واحدة،  ساعة  “تخصيص  الثقافة  ووزارة  بغداد  امانة 
حني وآخر، لجميع املوظفني املعنيني، ملشاهدة فيلم توعوي 
مطبوع  اعداد  او  املدن.  تطوير  يف  الجاملية  الجوانب  عن 
يوزع عليهم ويطلعون من خالله عىل املطلوب من النواحي 

الجاملية وما يخدم الناس واملدينة يف الحياة اليومية”.
الخاصة  السليمة  والنظم  القوانني  “وضع  رضورة  اىل  ونّبه 
الصحيح  بالشكل  وتطبيقها  الجاملية،  العملية  بادارة 
الفنانني  جمعية  رس  امني  رصح  جانبه  من  الجميع”.  عىل 
ان  الشعب”  لـ”طريق  حمزة  قاسم  العراقيني  التشكيليني 
ليس  النصب  نقل  يف  بغداد  امانة  تتخذها  التي  “الخطوات 
آراء  عىل  تطلع  ان  بذلك  القيام  قبل  عليها  وان  محلها،  يف 

املختصني، فضال عن الرأي العام يف املناطق”.
تضم  الغرض،  لهذا  خاصة  لجان  تشكيل  رضورة  عىل  وشدد 
والجهات  املعنية  الحكومية  الجهات  جميع  عن  ممثلني 
تهيأة  عىل  دورها  اقتصار  فاملفرتض  بغداد  امانة  اما  الفنية، 
لوضع  مناسبا  املعنية  الفنية  الجهات  تجده  الذي  املكان 

النصب.
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الفساد والتدخالت الخارجية والداخلية عززت كثيرا من التشوهات واإلهمال

فنانون: ال لالنفراد في قرار البناء الحضاري 
للعاصمة

أشروا تهاونا حكوميا إزاء حصص 
العراق المائية 

معنيون: المخلفات البيئية 
تهدد »جنة عدن«

ـ طريق الشعب بغدادـ 

شهدت العاصمة بغداد، مؤخراً، عقد مؤمتر تناول التغريات املناخية يف العراق، بالتنسيق 
بني معهد غوتا، ومنظمة حامة دجلة، املهتمة مبلف املياه والبيئة. وناقش املؤمتر الذي 
املائية،  املسطحات  تلك  بيئة  وحامية  االهوار،  انعاش  بدور  يتعلق  ما  ليومني،  استمر 
التي من املمكن ان تتأثر  بشكل كبري بالتغري املناخي، فضال عن تأثري املخلفات البيئية 

واملبيدات عىل النظام  البيئي سلبا.
وشدد املؤمترون عىل رضورة السياحة البيئية. 

ً
العراق االكثر تضررا

املدين  املجتمع  منظامت  من  وعدد  مسؤولة،  حكومية  جهات  بحضور  املؤمتر  والتأم 
وإعالميني، ومهتمني مبلف البيئة، ألجل التوصل اىل حلول مشرتكة، للحد من التأثري السلبي 
التي حرضت  منظمة حامة دجلة،  ارساء فالح، عضو  وقالت  البالد.  املناخي يف  للتغري 
املؤمتر، لـ”طريق الشعب”: ان “العراق ضمن البلدان األكرث ترضرا من تأثريات التغريات 
املناخية عىل البيئة”. وتحدث فالح عن بعض التوقعات التي تشري اىل احتاملية ان يفقد 
العراق مياهه بحلول العام 2040”. وشددت عىل رضورة “إيجاد حلول بديلة تتعلق 
بتحسني اإلدارة املائية يف البالد، وااللتفات اىل أهمية انعاش االهوار وحامية بيئتها، فضال 

عن معالجة التأثري السلبي الناتج عن استخدام املبيدات”.

إجراءات حكومية ضعيفة
أما منسقة جمعية حامة دجلة، هدى جبار فقد تطرقت اىل الحصص املائية للعراق. وقالت 
لـ”طريق الشعب” ان “اإلجراءات الحكومية للتحاور مع دول الجوار حول مستحقات 
املائية ضعيفة، فنحن االن نحصل عىل اقل كمية ممكنة من مستحقاتنا املائية من دول 

الجوار، التي تعمدت بناء سدود أدت اىل حجز املياه داخل أراضيها او تغيري مسارها”.
وأشارت اىل ان “ذلك واحد من عدة أسباب اثرت سلبا عىل الوضع البيئي يف العراق، 

إضافة اىل ملوثات االنسان املتعددة عىل البيئة”.

التجاوزات اثرت على البئية
وعىل صعيد آخر، تحدثت جبار عن ان “اتباع األساليب البيولوجية للحد من تلوث املياه 
يف األنهر تساعد عىل اسرتجاع الكائنات الحية اىل بيئتها االم، فضال عن انها ال تسبب 
أي رضر لإلنسان والحيوانات والنباتات”. من جهتها، اكدت طالبة الدكتوراه يف جامعة 
بغداد علياء شاكر عليوي، ان “تجاوزات دول الحوار عىل االستحقاقات املائية اثرت سلبا 
وبشكل كبري عىل الوضع البيئي”، واضافت عليوي )اختصاص موارد مائية وبيئية( ان 
“ترصيف املياه كان سابقا يصل 29.5 مليار مرت مكعب، بينام اليوم ال يتجاوز 9 مليارات 
مرت مكعب”، مشددة عىل “رضورة بناء خزانات وسدود إضافية مقاومة لعمليات التعرية 
التي تتعرض لها الطبيعة، الهدف منها خزن املياه وقت إطالق املياه يف مواسم ذوبان 

الثلوج وتساقط االمطار”.

متخصصون: الديمقراطية بعد 2003 شوهتها المحاصصة
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حياة الشعب

*ببالغ األىس والحزن تلقى شيوعيو كربالء نبأ وفاة شقيقة الرفيق سالم القريني، سكرتري 
اللجنة املحلية للحزب يف كربالء. وإذ يشاركونه وعائلته حزنهم، يعربون  لهم عن امنياتهم 

بالصرب والسلوان وللفقيدة الذكر الطيب. 
عائلة  دياىل،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي  والحزن  االىس  *ببالغ 
صديق حزبنا الشخصية الوطنية الكاتب والشاعر حسني البعقويب )ابو أرس(، بوفاته. كام 
أعضائه  أحد  البعقويب،  بفقدان  دياىل  ادباء وكتاب  اتحاد  الجلل،  املصاب  تعزي يف هذا 
املميزين، اثر مرض عضال أمل به ومل ميهله طويال. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته يف بعقوبة 

الصرب والسلوان.
وتعزي اللجنة املحلية أيضا، بحزن بالغ، عائلة الحاج عدنان السارة برحيل عميدها الحاج 
مهدي السارة، الشخصية االجتامعية والوطنية، وذلك اثر مرض عضال أمل به. للفقيد الذكر 

الطيب ولعائلته ومحبيه يف قرية الهويدر الصرب والسلوان.
*تعزي لجنة الشهيد محمد الخرضي األساسية للحزب الشيوعي العراقي يف قضاء الخرض/
اثر مرض  نايف،  ابن خاله نارص عريبي  بوفاة  الرفيق محمد عيل جرب  املثنى،  محافظة 

عضال. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان.
وتعزي ايضا الشخصية الوطنية املحامي ناظم حمزه عباس بوفاة زوجته والدة الناشط 

املدين عيل ناظم. للفقيدة الذكر الطيب و للعائلة الصرب والسلوان.
*تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف بابل، الرفيق برير عويد الذي تويف اثر 

حادث سري موسف. للرفيق الذكر الطيب ولرفاقه وعائلته الصرب والسلوان.
 *مبزيد من الحزن واألىس تنعى رابطة املرأة العراقية الزميلة رقية عبد الله، التي رحلت اثر 
جلطة دماغية. والزميلة واحدة من السجينات السياسيات اللوايت تعرضن ملعاناة طويلة 
بسبب السجن والتعذيب وأرضارهام، وهي مل تتمكن من الحصول عىل التعويضات التي 
تستحقها كسجينة سياسية لعدم توفر الوثائق الرسمية التي تثبت سجنها وتعذيبها يف 
واالحساس  االمل  من  سنوات  بعد  رحلت  النبيلة.   مبادئها  بسبب  السابق  النظام  زمن 
بالغنب وعدم اإلنصاف، لكنها مل تتوقف عن مواصلة عطائها االنساين وتقديم املساعدة 
ملن يحتاجها. لروحها السالم والذكر الطيب وألختيها الزميلتني ساهرة وسناء وكافة افراد 

عائلتها ولجميع زميالتها الصرب والسلوان.
العزيزة  الرفيقة  الثالثة،  الرصافة  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 

املناضلة رقية عبد الله، التي توفيت اثر مرض عضال. 
لقد تعرضت الرفيقة للسجن واالعتقال وتحملت أقىس انواع التعذيب الالإنساين يف زمن 

الدكتاتورية الفاشية، لكنها بقيت أمينة مخلصة ملبادئها العظيمة. 
الصرب  من  املزيد  ورفاقها،  املناضلة  الكرمية  ولعائلتها  العاطر،  والذكر  السالم  لروحها 

والسلوان.
* تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة، عائلة الشهيد رايض محمد 
الطيب,  الذكر  لها  الشهيد.  والدة  بوفاة  انس،  ابو  صالح(  عبدالهادي  )مالك  والرفيق 

ولعائلتها الصرب والسلوان. 
* تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف ابو الخصيب، الرفيق عبد الحسني عبد عيل 

وعائلته بوفاة والده عبد عيل الجربيت.
لقد كان الجربيت رئيس الجمعيات الفالحية يف منطقة شط العرب، ولطاملا ناضل وكافح 

من اجل انصاف املزارعني وتحقيق مطالبهم. له الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان.
*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الكرخ الثانية الرفيق سعدون كاظم 
غاوي، عضو املحلية وسكرتري اساسية شاكر محمود يف املحمودية، بوفاة خالته. للفقيدة 

الذكر العاطر ولعائلتها جميل الصرب والسلوان.
*تنعي محلية واسط للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حسني جاسم محمد لوفاتة بسبب 
مرض مل ميهله طويال،  لقد كان الفقيد من الرفاق املناضلني النشطني طيلة حياته يف حب 
يف  عيل   ابو  سيبقى  الجميع،   من  ومحرتم  الناس  كل  يحب  والشعب  والوطن  الحزب 

ضامئرنا له الذكر الجميل والصرب والسلوان لرفاقه وللعائلة الكرمية.
الوطنية  والشخصية  الرفيق  عائلة  العراقي  الشيوعي  للحزب  الزبيدية  منظمة  *تعزي 
قبل  من  والتعذيب  للمالحقة  تعرض  السيايس،  السجني  كريم(  )ابو  عليوي  جبوري 
الحكومات الرجعية والدكتاتورية املتعاقبة ، ونال حصته من السجن منذ انقالب شباط 
األسود يف نقرة السلامن وسجن الرمادي،، الكن مل يثنيه عن مواصلة عملة الحزب، وبعد 
سقوط النظام الدكتاتوري عاود العمل مع رفاقه رغم املرض حتى وفاته، للفقيد الذكر 

الطيب  والصرب والسلوان لعائلته ورفاقه.

مواساة

أواعدك بالوعد
وازكيك يا كمون! 

عامر عبود الشيخ علي

بالرغم من رشوع محافظة بغداد بتحديد سعر أمبري الكهرباء 
لدى املولدات االهلية والحكومية، لنوعي التشغيل “العادي” 
يلتزمون  ال  املولدات  اصحاب  اغلب  ان  إال  و”الذهبي”، 
ترهق  فيها  مبالغا  أسعارا  يضعون  فهم  املحددة.  بالتسعرية 
االقتصادية  الظروف  هذه  يف  معاناته  وتزيد  املواطن  كاهل 

الصعبة. 
برفع  االدارية  وحداتها  طالبت  قد  بغداد  محافظة  وكانت 
تجهيز  حيث  من  املولدات،  عمل  حول  مفصل”  “تقرير 
ومتعهديها  املولدات  أصحاب  بإلزام  أيضا  مطالبة  الكهرباء، 
بوضع لوحات عىل مولداتهم تثبت عليها التسعرية الرسمية 
ورقم هاتفي لتلقي الشكاوى. كام طالبت املحافظة، مبعرفة 
ما إذا كان صاحب املولدة قد تسلم حصته من الوقود أم ال.

من  الكثريين  فإن  اإلدارية،  اإلجراءات  هذه  من  وبالرغم 
نظرا  املحددة،  بالتسعرية  يلتزمون  ال  املولدات  أصحاب 
ومحاسبة  عملهم،  عىل  حقيقية  رقابة حكومية  وجود  لعدم 
يف  خاصة  بالتسعرية،  واضح  التزام  عدم  فهناك  للمخالفني. 
الشهور التي يعتدل فيها املناخ وتزيد ساعات تجهيز الكهرباء 

الوطنية، حتى تصل إىل 20 ساعة يف اليوم. 
ومن املالحظ ان سعر االمبري الواحد يف بعض املناطق يرتاوح 
بني 15 و 20 الف دينار، وهذا مبلغ كبري يثقل كاهل املواطن 
يف ظل انعدام فرص العمل وتفيش البطالة والغالء املعييش. 
ومن البديهي، فإن سعر األمبري سيزداد خالل الشهور القادمة 
الصيف  يحصل يف موسم  مثلام  الحرارة،  ارتفاع درجات  مع 

من كل عام. 
نتساءل: متى تفي الجهات املسؤولة بوعودها التي قطعتها 
أمام املواطنني، يف شأن اتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق أصحاب 
تقوم  متى  املحددة..  بالتسعرية  يلتزمون  ال  الذين  املولدات 

بوضع رقابة فعلية عىل عمل هؤالء!؟

أگـول

أهالي “حي الصحفيين” 
في العمارة: 

نريد »كهرباء نظامية« 
وطرقا مبلطة! 

العمارة – وكاالت 
مدينة  يف  الصحفيني”  “حي  سكان  شكا 
العامرة، تدهور شبكة الكهرباء يف منطقتهم، 
مشريين إىل إنها “غري نظامية”، األمر الذي 
يتسبب يف ضعفها وانقطاعها فرتات طويلة. 
ان  “املربد”،  إلذاعة  حديث  يف  وأوضحوا 
عىل  كهرباء  خطوط  سحبت  كثرية  منازل 
كيبالت  ربط  خالل  من  الخاصة،  نفقتها 
عىل  الحمل  زاد  ما  نظامية،  غري  بصورة 
باتت  والتي  الحي،  يف  املوجودة  املحوالت 
الواحدة منها تغذي نحو 40 منزال، مطالبني 
الجهات املعنية، مبعالجة هذه املشكلة، التي 

تزيد من معاناتهم خالل فصل الصيف.    
الواقع  تردي  السكان  شكا  آخر،  جانب  من 
الطرق  ناحية  الحي، خاصة من  الخدمي يف 
األرصفة،  من  وتخلو  ترابية  فهي  الداخلية. 
مطالبني بلدية العامرة بشمول جميع طرق 

الحي بخطط التبليط.  
ويف السياق، قال مدير بلدية العامرة، نورس 
الساعدي، أن تخصيصات موازنة عام 2021، 
“حي  يف  خدمية  مشاريع  انجاز  ستشمل 
الصحفيني”، وغريه من أحياء مدينة العامرة، 
مبينا يف حديث صحفي، أن هناك مشاريع 

يف انتظار إعالن إحالتها للتنفيذ.

سوق الشيوخ 

مطالبات بإقالة »الفاسدين« 
وتحسين الخدمات 

الناصرية – وكاالت 
طالب أهايل قضاء سوق الشيوخ يف محافظة 
املسؤولني  بإقالة  املحلية  الحكومة  قار،  ذي 
والرشوع  الخدمية،  الدوائر  يف  الفاسدين 

بتحسني الواقع الخدمي للقضاء. 
اليومني  القضاء،  أبناء  من  العرشات  وخرج 
تخللتها  جامهريية  تظاهرة  يف  املاضيني، 
الدوائر  أبواب  أمام  ووقفات  مسريات 
املسؤولني  بإقالة  للمطالبة  الحكومية، 

الفاسدين واملقرصين يف أداء واجباتهم. 
وأوضح أحد املتظاهرين، يف حديث صحفي، 
أن القضاء يعاين، منذ سنوات، ترديا يف واقعه 
الحكومية  الجهات  أن  إىل  مشريا  الخدمي، 

بدت غري جادة يف تحسني هذا الواقع.

الديوانية 
دعوات لزيادة رواتب ذوي االحتياجات الخاصة 

تضررت بسبب داعش 
خانقين تطالب بحصة
من »المنح الدولية«

الديوانية – وكاالت
دعا عدد من معييل ذوي االحتياجات الخاصة 
يف محافظة الديوانية، مفوضية حقوق اإلنسان 
هذه  رواتب  بزيادة  للمطالبة  التدخل  إىل 

الرشيحة وتعديل القانون الخاص بها. 
وأوضحوا خالل وقفة نظموها أخريا، أمام مكتب 

املخصصة  الرواتب  أن  املحافظة،  يف  املفوضية 
نفقات  تغطي  وال  كافية  غري  أبنائهم،  لرعاية 
تعديل  إىل  داعني  والتأهيل،  الصحية  الرعاية 
قانون رعاية ذوي اإلعاقة رقم 38 لسنة 2013، 
مبا يضمن دعم هذه الرشيحة وزيادة رواتبها. 
وباملقابل، أعلن مدير مكتب املفوضية، محمد 

تسلم  مكتبه  أن  يف حديث صحفي،  البديري، 
اىل  برفعها  وقام  الوقفة،  يف  املشاركني  مطالب 
العاصمة،  يف  االنسان  لحقوق  العليا  املفوضية 
يف  املعنية  الجهات  مبخاطبة  االخرية  لتقوم 
قانون  تعديل  لغرض  والنواب  الوزراء  مجليس 

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة. 

بعقوبة – وكاالت 
دياىل،  محافظة  رشقي  خانقني  قضاء  طالب 
ملعالجة  املانحة،  الدول  مبشاريع  بشموله 
األرضار التي تكبدها خالل الحرب ضد إرهاب 

داعش.
يف  سايه،  دلري حسن  القضاء  مقام  قائم  وقال 
حديث صحفي أول أمس الثالثاء، إن “مدينة 
خانقني اصابها الرضر االكرب من بني مدن دياىل 
بإيواء  قامت  فهي  داعش.  ضد  الحرب  خالل 
 2014 من  الفرتة  يف  نازح  الف   150 من  أكرث 
وتدمري  ترضر  اىل  مشريا   ،”2020 نهاية  لغاية 
املمر  أصبحت  أن  بعد  املدينة،  يف  الطرق 

الوحيد بني بغداد وكردستان.

البنى  ولفت سايه اىل “تدمري جانب كبري من 
واملمرات  الطرق  ابرزها  املدينة،  يف  التحتية 
الشبابية  واملرافق  املدرسة  واالبنية  الرئيسة 
والرياض”، داعيا اىل تخصيص مشاريع إلعادة 

إعامر تلك البنى املترضرة.
واوضح ان “خانقني مل تحصل عىل استحقاقها 
من  الرغم  عىل  واملوازنات  املشاريع  من 
االنفجار السكاين الذي شهدته خالل الفرتة بني 
2003 و2012 وتزايد السكان من 35 اىل اكرث 
من 200 الف نسمة، بعد عودة املرحلني قرسا 
من قبل النظام املباد يف سبعينيات ومثانينيات 
القرن املايض، والتوافد السكاين إليها من خارج 

القضاء”.

نموذج اعالن/ دعوة تقديم العطاء
جمهورية العراق / وزارة النفط

شركة الحفر العراقية – شركة عامة
الى/ الشركات المتخصصة في مجال الفحص

م / تنويـه للمرة الثانية
نشريكم اىل متديد موعد غلق املناقصة املرقمة )٩ – خدمات – ٢٠٢١ – البرصة( نوع 

املوازنة )تشغيلية( – نوع التبويب )مقاوالت وخدمات( الخاصة بـ)تقديم خدمة اعامل 

فحص معدات وانابيب وملحقات األجهزة العاملة يف نشاط الحفر واالستصالح بصيغة 

)CALL OFF( لـ)٢٠( جهاز حفر واستصالح قابلة للزيادة والنقصان وحسب الطلب( 

)االثنني(  يوم  من  صباحاً  الحادية عرشة  الساعة  العطاءات  لتسليم  موعد  اخر  ليكون 

املصادف ٢٠٢١/٥/٣ بدالً من يوم االثنني املصادف ٢٠٢١/٤/١٩ وان اخر موعد لرشاء 

وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف ٢٠٢١/٤/٢٩.
عـ . المدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

فقدان هوية

الصادرة  الهوية  مني  فقدت 

االدارية  التقنية  الكلية  من 

العابدين  )زين  بإسم 

يرجى   عبداالمري(  عبدالسادة 

اىل  تسليمها  عليها  يعرث  ممن 

جهة االصدار.

الرطبة – وكاالت 

شبح  االنبار،  محافظة  غريب  الرطبة  قضاء  يواجه 
الحرارة  درجات  ارتفاع  بدء  مع  مجددا،  الجفاف 
تبدو  الذي  الوقت  يف  األوىل،  الصيف  مالمح  وظهور 
فيه اإلجراءات الحكومية متعرثة يف حل هذه املشكلة 

املزمنة. 
املياه،  يف  شحا  طويلة،  سنوات  منذ  القضاء،  ويعاين 
وهو يعتمد عىل اآلبار يف توفري املاء للسكان، إال أن 
تسببت يف دمار  اإلرهايب،  تنظيم داعش  الحرب ضد 
الناقلة، األمر الذي أدى  العديد من اآلبار واألنابيب 

إىل تفاقم املشكلة.   
الرطبة،  سكان  من  املواطنني  آالف  عرشات  ويواجه 
نقصاً كبرياً يف مياه الرشب، ويواجهون يف الوقت ذاته 

صعوبة يف توفري املاء ملواشيهم وأراضيهم الزراعية. 
إىل  دين  ورجال  بناشطني  دفع  املرير،  الواقع  هذا 
إطالق حملة حفر آبار داخل املدينة، ملواجهة االزمة 
والسعي إىل عدم تكرار ما حصل يف الصيف املايض، 
إذ نزح بعض السكان بشكل مؤقت إىل مناطق أخرى 
التي  املياه،  انقطاع  مشكلة  من  فرارا  األنبار،  من 

تستمر أليام، أو حتى ألسابيع أحيانا. 
يف  حفرها  تم  آبار   10 من  أكرث  فإن  لناشطني  ووفقا 
فيه  تتشارك  بعضها  املاضية،  األشهر  خالل  املدينة 
عىل  حفره  تم  وآخر  كامل،  شارع  أو  عدة  منازل 
لعامة  مشاعا  ليكون  العامة  والساحات  األرصفة 
املواطنني. لكن املدينة ما زالت بحاجة إىل ما ال يقل 
عن 100 برئ أخرى لتجاوز االزمة – بحسب الناشطني.

وتبلغ كلفة حفر البرئ الواحدة ما بني 900 اىل 1200 
وفلرت  املياه  سحب  مضخمة  كلفة  فيها  مبا  دوالر، 
نقية،  غري  اآلبار  بعض  يف  املياه  تكون  إذ  التصفية. 
ومن املمكن أن تتسبب يف إصابة السكان باألمراض. 

أصوات  تعالت  الصيف،  فصل  بوادر  ظهور  ومع 
املعنية  الجهات  مطالبة  وضواحيها،  الرطبة  سكان 
بإعادة تأهيل أنابيب املياه التي دمرت إبان الحرب. 
منظامت  تنفذها  التي  اآلبار  حفر  حمالت  ان  إذ 
 - املياه  األهايل من  تتمكن من سد حاجة  اغاثية، مل 
وذلك حسب ما أفاد به رئيس فرع “منظمة سحب 

الغيث للتنمية واإلغاثة” يف األنبار، سليامن الكبييس.
“قضاء  إن  صحفي،  حديث  يف  الكبييس،  وأوضح 
منذ سنوات طويلة،  املياه  يعاين مشكلة شح  الرطبة 
ما  سنوات  منذ  اآلبار  عىل  كبري،  بشكل  يعتمد  وهو 
قبل االحتالل، لكن العمليات العسكرية التي شهدها 
من  كبريا  عددا  دمرت  داعش،  من  لتحريره  القضاء 

اآلبار وانابيب ضخ املياه”.
وانسانية  اغاثية  كمنظامت  “نحن  قائال:  وأضاف 
املحيطة  والقرى  الرطبة  يف  عدة  آبار  حفر  من  متكنا 
يعانون شح  اآلن  لغاية  زالوا  ما  السكان  أن  إال  بها، 
املترضرة”، مشريا إىل  اآلبار  بإصالح  املياه، ويطالبون 
حالت  كورونا،  فريوس  من  الوقاية  “إجراءات  أن 
متفرقة من  مناطق  اآلبار يف  العديد من  إنجاز  دون 

القضاء”.
من جهته قال قائم مقام الرطبة، عامد الدليمي، ان 
آبار جديدة  املائية تتعذر بشأن حفر  املوارد  “وزارة 
اآلبار  أن  الحرب، وتقول  ابان  التي دمرت  او إصالح 
القضاء”،  حاجة  وتغطي  كافية  لديكم  املوجودة 
مستدركا يف قوله “لكن الحقيقة هي أن اآلبار هذه ال 
تغطي احتياجات السكان، كون مرشوع تجهيز املياه 

الرابط بني الرمادي والرطبة متوقفا عن العمل”.
ايصال  مرشوع  تأهيل  “اعامل  أن  الدليمي،  وأضاف 
قدم  عىل  سارية  الرطبة  إىل  الرمادي  من  املياه 
وساق، وذلك ضمن مشاريع صندوق اعامر املناطق 
لحني  طارئة  وقتية  إىل حلول  بحاجة  لكننا  املترضرة، 

إنجاز املرشوع”.
االنبار،  غريب  يف  املائية  املوارد  مدير  علق  ذلك،  إىل 
اياد الراوي، عىل مشكلة شح املياه يف الرطبة بالقول 
وصيانة  اآلبار  حفر  تواصل  املائية  املوارد  “وزارة  ان 
إنشاء سدود عىل  أنها تعمل عىل  املوجود منها. كام 
يف  مبينا  الجوفية”،  املياه  لزيادة  الصغرية  الوديان 
املياه  بأمر شح  تبليغنا  يتم  “مل  انه  حديث صحفي، 
أم  كانت  ادارية  أي جهة، سواء  قبل  الرطبة، من  يف 
هناك  كانت  وإذا  القضاء،  أو  املحافظة  يف  محلية 
مديرية  مراجعة  فيمكن  بالفعل،  هذه  مثل  مشكلة 
املوارد املائية يف األنبار أو وزارة املوارد املائية لغرض 

عالجها”. 

المشكلة مزمنة والحكومة ال تعلم!

شبح الجفاف يالحق قضاء الرطبة من جديد
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رشيد غويلب

بعد فضائح الفساد األخرية التي 
عاشها االتحاد الدميقراطي املسيحي، 

حزب املستشارة األملانية مريكل، 
والتي أدت اىل استقالة أعضاء يف 
كتلة الحزب وشقيقه األصغر يف 

االتحاد املسيحي، الحزب االجتامعي 
املسيحي، ال تزال التحقيقات 

مستمرة مع تزايد عدد املتهمني، 
وتراجع التأييد يف استطالعات الرأي 

لحزب، يقود التحالف الحاكم يف 
أملانيا منذ 20 عاما. 

)لوبي( الشركات والمصارف الكبيرة
عىل  “الرقابة  لجمعية  جديدة  دراسة  وانتقدت 
االقتصادي،  املجلس  بني  املستمر  التداخل  اللويب” 
قيادته.  يف  القرار  ومركز  للحزب،  املنتخب  غري 
اإلشكالية.  لهذه  تحليال  الدراسة  وقدمت 
والدميقراطية  للشفافية  مبادرة  هي  والجمعية 

كولونيا،  مدينة  ومقرها  القانون  مبوجب  مسجلة 
بالتايل:  الجمعية  اهداف  تسجيلها  وثائق  وتصف 
هياكل  بطبيعة  الناس  تعريف  الجمعية  “تريد 
واالتحاد  أملانيا  يف  التأثري  واسرتاتيجيات  السلطة 
والرقابة  الشفافية  إىل  و”تدعو  األورويب”، 
عىل  التأثري  أمام  الواضحة  والحواجز  الدميقراطية 
جامعات  تستخدمه  الذي  والجمهور  السياسة 

متثيل املصالح )اللويب(”.
ان التسمية املتداولة للمجلس “املجلس االقتصادي 
طبيعته  تعكس  ال  املسيحي”  الدميقراطي  لالتحاد 
بل  منتخبة،  حزبية  هيئة  ليس  فهو  الحقيقية، 
مجموعة ضغط )لويب( للرشكات واملصارف الكبرية 
تنفيذي،  ومدير  اقتصادية  شخصية   1200 قوامها 
بامتياز  يتمتع  ألنه  حزبية،  كهيئة  يعمل  لكنه 
االتحاد  حزب  يف  القرار  دوائر  مركز  إىل  الوصول 

املسيحي. الدميقراطي 
والخبرية  اللويب”،  عىل  “الرقابة  باسم  املتحدثة 
بشؤون اللويب والسياسات املناخية، ويف تعليق لها 
مثل خالصة مكثفة للدراسة الجديدة قالت: “ميثل 
املجلس االقتصادي مامرسة ضغط احادي الجانب يف 
مركز القرار يف حزب االتحاد الدميقراطي املسيحي. 
إن وجود رابطة لويب لها مقعد يف اللجنة التنفيذية 
االقتصادي،  املجلس  ويتمتع  سخيف.  أمر  للحزب 
بسلطة  الحزب،  بقيادة  الحرصية  من خالل صالته 
للفئات االجتامعية األخرى أن تحلم  خاصة، ميكن 
بعينها  لويب  لجامعة  التفضيل  هذا  ومثل  مبثلها. 

يعزز التأثري عىل الحزب، وبالتايل يؤدي إىل قرارات 
حزبية  مجموعة  وجود  مع  متوازنة،  غري  سياسية 
الوسطى  الفئات  اقتصادية  طلبات  تقدم  خاصة 
والرشكات الصغرية واملتوسطة اىل الحزب. يستخدم 
املجلس االقتصادي موقعه الخاص إلبطاء إجراءات 
لسياسة  قوي  وككابح  أملانيا.  يف  املناخ  حامية 
املجلس ضد فرض قيود أكرث رصامة  املناخ. ضغط 
أوروبية  مناخية  وأهداف  االنبعاث،  عمليات  ضد 
التوريد  سالسل  يف  البيئية  املعايري  وضد  أعىل، 
والحزب  الضغط  جامعة  بني  التقارب  ان  العاملية. 
لويب  واملناخ. وبصفته مجموعة  بالدميقراطية  يرض 
بني  سلسا  انتقاال  املجلس  ميارس  حزبية،  بصبغة 
أن  له  وميكن  اللويب.  ووظائف  الحزب  وظائف 
بعدة طرق:  املزدوج لصالحه  الدور  يستخدم هذا 
لهيئة  الزائفة  الصورة  اللويب  جامعة  مينح  اسمه 
التنفيذية  اللجنة  يف  مقعدا  لها  ويضمن  حزبية. 
للحزب، ويتمتع بإمكانية الوصول املبارش إىل مركز 
السلطة األعمق للحزب. وتعمل شخصيات قيادية 
رئيس  نائب  مثل  املسيحي  الدميقراطي  االتحاد  يف 
بوابة  دور  مريتس،  فريدريش  االقتصادي،  املجلس 

ثانية عىل الحزب”.

المجلس االقتصادي خارج “الشفافية”
املجلس  أن  إال  الحزب،  من  قربه  من  الرغم  وعىل 
يخضع  ال  مهنية،  جمعية  بصفته  االقتصادي، 
أنه  كام  لألحزاب.  امللزمة  الشفافية  اللتزامات 

يسمح  أال  يجب  الرضيبية.  املزايا  من  يستفيد 
لجامعة لويب إبقاء تفاصيل متويلها يف الظالم، خاصة 

إذا كانت متارس عمليا دور هيئة حزبية”.
االتحاد  اللويب”  ولهذا تطالب جمعية “الرقابة عىل 
املجلس  دور  من  بالحد  املسيحي  الدميقراطي 
التام  الفصل  الحزب  وعىل  صفوفه،  يف  االقتصادي 
الحزبية،  وهياكله  اللويب  نشاطات  بني  والنظيف 
ان  قيادات األحزاب.  اللويب يف  فال مكان لجامعات 
عالقة الحب الرسية بني جامعة اللويب والحزب ترض 
االقتصاد  بناء  إعادة  إجراءات  وتؤخر  بالدميقراطية 

وفق معايري قمة باريس للمناخ.

االستطالعات تحاصر حزب ميركل 
استشاري  عضو  هو  االقتصادي  املجلس  رئيس  إن 
ونائبه  املسيحي،  الدميقراطي  االتحاد  قيادة  يف 
القيادي يف الحزب فريدريش مريتس فشل يف ثالث 
اىل  الوصول  يف  األخريين  العقدين  خالل  محاوالت 
القادمة  الوزيرة  امام  األوىل  كانت  الحزب،  زعامة 
من الرشق مريكل يف اثر انهيار قيادة هلموت كول 
عىل اثر فضيحة التربعات والحسابات غري الرشعية 
عام 1999، وآخرها قبل اشهر، واآلن يحاول مريتس 
ليك  املقبلة،  الربملانية  ايلول  انتخابات  يف  الرتشيح 
يلعب دورا محوريا يف كتلة االتحاد املسيحي بشقيه 

يف الربملان االتحادي.
مريكل خلفت حزبا يعاين من فضائج الفساد والرتاجع 

بحسب استطالعات الرأي.

بيروت ـ وكاالت 
بعد مثانية أشهر عىل انفجار بريوت املروع، تتطلع 
حكومات  بني  تنافس  وقع  عىل  عاملية  رشكات 
خارجية وتوقع استثامرات مبليارات الدوالرات، اىل 
شبه  بشكل  دّمر  الذي  املرفأ  اعامر  إعادة  مرشوع 
باسم  بالوكالة  بريوت  مرفأ  مدير  ويقول  كامل. 
قييس، إن “الجميع مهتم باملرفأ، الروس والصينيون 
ال  األمر  لكن  األملان.  واليوم  والفرنسيون  واألتراك 

يتخطى حتى اآلن مجرد إعالن نوايا”.
ومل يُتخذ أي قرار بشأن املرفأ حتى اآلن. ووفق قييس 
متكاملة  عىل وضع خطة  حالياً  تعمل  “إدارته  فإن 
جديدة تتضمن مشاريع عدة تتعلق بالسوق الحرة، 
تتقدم  أن  عىل  وغريها”،  والحاويات  واملستودعات 

بها فور جهوزيتها إىل مجلس الوزراء.
لكن رشكات أملانية استبقت األمور، وأعلن ممثلون 
 30 قيمته  تبلغ  ضخامً  مرشوعاً  بريوت  من  عنها 
املترضرة  واملناطق  املرفأ  إعامر  مليار دوالر إلعادة 

يف محيطه.
وتطمح الخطة التي متتد عىل نحو 20 عاماً، إىل إبعاد 
وتحويل  املدينة،  وسط  عن  املرفأ  أنشطة  غالبية 
تضم  سكنية  منطقة  إىل  فيه  ترضراً  األكرث  األجزاء 

شققا بأسعار مقبولة ومساحات خرضاء وشواطئ.

الحكومة  من  املدعوم  املرشوع  حجم  وشكّل 
يطمح  أنه  وجدوا  لكثريين  مفاجأة  عامل  األملانية، 

إلعادة إعامر بريوت وال مرفأها فقط.
كام وضعت رشكة “يس أم أا - يس جي أم” الفرنسية 

العمالقة رؤيتها الخاصة أيضاً ملستقبل املرفأ.
ويف أيلول املايض، رافق رئيس مجلس إدارة الرشكة 

اميانويل ماكرون  الفرنيس  الرئيس  رودولف سعادة 
يف زيارته الثانية إىل بريوت بعد االنفجار.

وقال املدير اإلقليمي للرشكة جو دقاق يف ترصيحات 
“الزيارة  إن  الشعب”،  “طريق  تابعتها  صحفية، 
ثالث  من  متكامل  مرشوع  لتقديم  فرصة  شكلت 
املرفأ  يف  تدمر  ما  إعامر  إعادة  أوالً  هدفه  مراحل، 

ثم توسيعه وتطويره إىل أن يتحول إىل مرفأ ذيك”.
بني  والثانية  األوىل  املرحلتني  كلفة  الرشكة  وقّدرت 
400 و600 مليون دوالر، وفق دقاق الذي يقول إن 
رشكته “ستمّول نصف الكلفة من أموالها الخاصة”، 
رشكة   50“ اهتامم  يلقى  املرشوع  أن  إىل  مشرياً 

ومؤسسة عاملية”. 

شركات دولية مهتمة بإعادة إعمار مرفأ بيروت

على عكس النهب المباشر للمال العام في بالدنا

آلية عمل المجلس االقتصادي
لحزب المستشارة األلمانية

سد النهضة.. السودان يدعو مصر 
واثيوبيا الى قمة ثالثية 

الخرطوم ـ وكاالت 
قمة  عقد  إىل  واإلثيويب  املرصي  نظرييه  السودان  وزراء  رئيس  دعا 
مغلقة للتباحث حول الخالفات بني الدول الثالثة بشأن سد النهضة 
النيل االزرق. وجاءت الدعوة  ابابا بإنشائه عىل  الذي تقوم اديس 
االسبوع  الثالث،  الدول  بني  املفاوضات  من  جولة  فشلت  أن  بعد 
الدورية  الرئيسة  الدميقراطية  الكونغو  استضافتها  التي  املايض، 
لالتحاد االفريقي، يف التوصل اىل اتفاق حول ملء السد وتشغيله. 
ومنذ أن بدأت عمليات انشاء السد يف 2011 تتخوف مرص من ان 
يؤثر عىل امداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97 يف 
املائة يف مياه الرشب والري، بينام يحذر السودان من أن ملء السد 
دون توقيع اتفاق سيؤدي اىل أرضار بسدوده. وقال ترصيح مكتوب 
صادر عن مكتب عبد الله حمدوك، طالعته “طريق الشعب”، إن 
“رئيس الوزراء دعا نظرييه املرصي مصطفى مدبويل واإلثيويب أبيي 
مفاوضات  لتقييم  ايام  عرشة  خالل  ثالثية  قمة  اجتامع  إىل  أحمد 
سد”. وأضاف أن حمدوك ابدى قلقه من أن عمليات انشاء السد 
وصلت اىل مراحل متقدمة “ما يجعل من التوصل إىل اتفاق قبل بدء 
التشغيل رضورة ملحة وامرا عاجال”. واشار الترصيح اىل أن القمة 

ستعقد افرتاضيا.

الموساد يتبنى مسؤولية تفجير 
مفاعل “نطنز”

تل أبيب ـ وكاالت 
االستخبارات  جهاز  أن  أمس،  محلية،  اعالمية  مؤسسات  كشفت 
نطنز  مفاعل  رضب  الذي  التفجري  وراء  كان  “املوساد”،  اإلرسائييل 
البث  هيئة  ونقلت  االول.  أمس  يوم  وقع  الذي  اإليراين  النووي 
تذكر  مل  التي  مخابراتية  مصادر  عن  “كان”  الرسمية  اإلرسائيلية 
جنسيتها، قولها إن “املوساد نفذ هجوما إلكرتونيا تسبب يف رضب 
منظمة  باسم  املتحدث  أن  إيرانية  إعالم  وسائل  وذكرت  املفاعل”. 
توزيع  بشبكة  وقعت  مشكلة  إن  قال  اإليرانية،  الذرية  الطاقة 
“الحادث  إن  كاملوندي:  بهروز  املتحدث  وقال  باملنشأة.  الكهرباء 
مل يوقع إصابات برشية أو يتسبب يف تلوث إشعاعي”. فيام أكدت 
لحادث  تعرض  كاملوندي  أن  وقت الحق،  إيرانية يف  إعالم  وسائل 
خالل زيارة موقع نطنز، مضيفًة أنه “أصيب بكرس يف رأسه وساقه”. 
ومل توضح التقارير سبب الحادث. ومنشأة نطنز، املقامة يف الصحراء 
لتخصيب  إيران  برنامج  محور  البالد، هي  أصفهان وسط  مبحافظة 
التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ملراقبة  وتخضع  اليورانيوم، 
أكرب  املفاعل  يف  الرضر  إن  العربية،  الوكالة  وقالت  املتحدة.  لألمم 
من املعلن، يف حني أشارت إىل أن املجلس األمني والوزاري املصغر 
“الكابينيت” يف إرسائيل سيجتمع األحد املقبل لبحث امللف اإليراين.

إصابة مسلحين من »قسد« جراء 
قصف يستهدف سجنا في الحسكة 

دمشق ـ وكاالت 
بقذائف  هجوم  يف  “قسد”  تنظيم  مسلحي  من  شخصان  أصيب 
ونقلت  السورية.  الحسكة  مدينة  ريف  يف  سجنا  استهدف  الهاون 
وكالة “سانا” السورية عن مصادر محلية، تعرض سجن كبيبة الذي 
تحتجز فيه القوات األمريكية عرشات املقاتلني من تنظيم “داعش” 
تنظيم  من  مسلحان  إثره  عىل  أصيب  جوي  قصف  اىل  اإلرهايب 
“قسد” الذي يتوىل حراسة السجن وإدارته. وبحسب املصادر ذاتها، 
فإن الهجوم كان بالتزامن مع قيام القوات األمريكية بنقل 40 سجيناً 
القاعدة  سجن  إىل  السجن  داخل  من  اإلرهايب  داعش  عنارص  من 
أن  إىل  املصادر  وأشارت  الشدادي.  مدينة  يف  األمريكية  العسكرية 
الهجوم أدى إىل مقتل اثنني من املهاجمني يف حني تدخلت حوامات 
بالسجن.  املحيطة  املنطقة  بتمشيط  وقامت  أمريكية  عسكرية 
الجدير بالذكر أن السجن يقع عىل طريق جبسة الرسيع القديم يف 

مدينة الشدادي جنويب محافظة الحسكة السورية.

بالتزامن مع محكمة فلويد 

الشرطة االمريكية تقتل مواطنا من اصحاب البشرة السوداء في مينيابوليس

النار  أطلقت  الرشطة  فإن  تاميز”،  لـ”نيويورك  ووفقا 
عىل مواطن من اصحاب البرشة السمراء، عقب إيقافه 
 16 نحو  بعد  الوقوف، عىل  فيه  سيارته يف مكان مينع 

كيلومرتا فقط من موقع وفاة جورج فلويد. 
وتجمع مئات املواطنني أمام  مركز للرشطة يف بروكلني 
الرشطة  أطلقت  فيام  مينيابوليس،  غرب  شامل  سنرت، 
باتّجاه  الصوتية  والقنابل  للدموع  املسيل  الغاز 

املتظاهرين.

مخالفة مرورية 
الرشطة  أيدي  عىل  قتل  الذي  الشاب  والدة  وقالت 
ويدعى داونت رايت )20 عاما( أمام حشد، أنه اتصل 
وأفادت  الرشطة.  قبل  توقيفه من  تم  بأنه  بها إلبالغها 
كايت رايت أنها سمعت عنارص األمن يطلبون من نجلها 
ترك هاتفه املحمول قبل أن ينهي أحدهم املكاملة. وبعد 

وقت قصري، أبلغتها صديقته بأنه قتل بالرصاص.
لوكالة  ملينيسوتا  التابع  الجنايئ  التوقيف  مكتب  وأكد 

الصحافة الفرنسية أنه “يحقق بشأن حادثة إطالق نار 
لكنه رفض تحديد  بالرشطة” يف بروكلني سنرت،  مرتبطة 

هوية الضحية.
ونرشت دائرة رشطة بروكلني سنرت، بيانا أكدت من خالله 
مخالفة  بسبب  التوقف  السائق  من  طلبوا  العنارص  أن 
القبض  بإلقاء  مذكرة  وجود  اكتشفوا  وعندما  مرورية. 
عليه أساسا، حاولوا توقيفه. لكنه عاد إىل سيارته، وقد 

أطلق أحد العنارص النار فأصيب السائق وتويف فورا.
السيارة  يف  معه  كانت  راكبة  فإن  البيان  وبحسب 
تعرّضت “إلصابات ال تشكّل خطرا عىل حياتها”، ونقلت 

إىل مستشفى يف املكان، دون أن يتم تحديد هويتها.
لتفريق  قاتلة يف محاولة  وأطلقت الرشطة طلقات غري 
نحو  وبعد  تربيون”،  “ستار  بحسب صحيفة  املحتجني، 
الشموع،  الحشد  وأضاء  الرشطة  وجود  تراجع  ساعة، 
يف  رايت”  لداونت  “العدالة  نحو  عىل  رسائل  وكتبوا 

الشارع.
إليوت،  مايك  بروكلني،  مدينة  بلدية  رئيس  ووصف 
عىل  تغريدة  يف  وقال  “مأساوياً”.  بأنه  النار  إطالق 
يحافظوا  أن  املتظاهرين  من  “نطلب  “تويرت”،  منصة 

عىل السلمية. ال يتم التعامل مع االحتجاجات السلمية 
بالقوة”. لكن اندلعت صدامات جديدة بعد وقت قصري 
من تجّمع مئات املتظاهرين خارج مقر رشطة بروكلني 
والقنابل  للدموع  املسيل  الغاز  استخدم  حيث  سنرت 

الصوتية لتفريقهم.

احتجاجات واسعة  
مع  بالتزامن  أيام  منذ  احتجاجات  مينيابوليس  وتشهد 
محاكمة الضابط ديريك تشوفني الذي ضغط بركبته عىل 
ما  دقائق   9 من  يقرب  ملا  فلويد  األسود  األمرييك  رقبة 

أسفر عن وفاته.
وأشعل قتل فلويد شهورا من االحتجاجات يف الواليات 
املتحدة ضد العنرصية وعنف الرشطة، وأثار غضبا دوليا.

استقالة القتلة   
واستقالت الرشطية التي أطلقت الرصاص عىل الشاب، 
ليتبعها يف ذلك قائد رشطة املدينة، الذي وصف عملية 
القتل يف وقت سابق بأنها حادث؛ ما أجج االضطرابات 

التي استمرت عىل مدار ليلتني.

وقال رئيس بلدية بروكلني سنرت، إن “الرشطية وقائدها 
تقدما باالستقالة عقب يوم من ترصيحات قائد الرشطة 
قتلت  التي  الرشطية  إن  فيها  قال  إفادة صحفية  خالل 
دوانتي رايت، بدا أنها سحبت مسدسها بطريق الخطأ 

بدال من الصاعق الكهربايئ”.
سنرت  بروكلني  بلدية  رئيس  إليوت  مايك  وأضاف 
للصحفيني أن مجلس املدينة أصدر قرارا يطالب بفصل 
االثنني، وهام قائد رشطة تيم جانون والرشطية املتسببة 
يف الواقعة وهي كيم بوتر والتي خدمت عىل مدار 26 

عاما، من العمل بالرشطة.
وأوضح قائال “يحدوين األمل أن يجلب هذا بعض الهدوء 
للمجتمع”، مضيفا أنه “مل يقبل بعد استقالة بوتر، تاركا 
الباب مفتوحا أمام فصلها”، مبيناً “اننا نريد أن نبعث 

برسالة للمجتمع بأننا نتعامل مع املوقف بجدية”. 
وجاءت تلك الخطوة عقب احتجاجات واشتباكات بني 
املحتجني والرشطة عىل مدار ليلتني يف بروكلني سنرت التي 
تشكل جزءا من منطقة متر بتوتر شديد بسبب محاكمة 
واملتهم  منيابوليس  يف  السابق  الرشطي  ديريك شوفني، 

بقتل جورج فلويد يف أيار من العام املايض.

متابعةـ  طريق الشعب

تظاهر عرشات املواطنني االمريكيني، مؤخراً، يف مدينة مينيابوليس، بعد ان أطلقت 
الرشطة النار عىل رجل وأردته قتيال، ما أثار اشتباكات بني مئات املتظاهرين 
وضباط الرشطة يف املنطقة، بالتزامن مع محاكمة ديريك شوفني، قاتل جورج 

فلويد. 
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ذكرى
في ذكرى تأسيسه

اتحاد الطلبة العام: التعليم في خطر

في مناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لميالد اتحاد الطلبة العام

بغداد ــ طريق الشعب

أصدر اتحاد الطلبة العام يف جمهورية العراق، 
بيانا ملناسبة الذكرى الـ73 لتأسيسه, حذر 

فيه من خطورة قضايا عدة، تخص الواقعني 
التعليمي والرتبوي يف البالد.

مشاكل عديدة
ان  منه,  نسخه  الشعب”  “طريق  تلقت  بيان  يف  االتحاد  وقال 
عديدة,  مشاكل  يقايس  البالد،  يف  واالقتصادي  السيايس  “الوضع 
نهج  مواصلة  عىل  الحاكمة  السياسية  الكتل  ارصار  بسبب 
صنع  مواقع  عن  الكفاءات  وإبعاد  واإلثنية،  الطائفية  املحاصصة 
القرار, ما تسبب يف استعصاء الحلول وانتهاج سياسات اقتصادية، 
ادارتها  وسوء  الحاكمة،  الطبقة  فساد  مسؤولية  املواطن  حملت 
ملوارد البلد”, محذرا من “استمرار تجاهل مطالب املتظاهرين يف 
حقيقية  معاناة  من  نابعة  لكونها  والخدمات،  العمل  فرص  توفري 
االهيل  السلم  حامية  رضورة  ونؤكد  شعبنا.  ابناء  اغلب  يعيشها 
من  املنتفعني  قبل  من  املحتجني  ومالحقة  استهداف  عن  والكف 

نظام املحاصصة املقيت”.

التربية والتعليم
الرتبية والتعليم ليس مبعزل  البيان ان “الوضع يف قطاعي  واضاف 
وبسبب  شعبنا,  ابناء  اغلب  يعانيها  التي  املرتدية  االوضاع  عن 
الحيوية,  القطاعات  هذه  واهاملها  املتعاقبة،  الحكومات  سياسات 
وصل الحال اىل تراجع كبري من الرتدي؛ فتالميذ املدارس االبتدائية 
السنتني  خالل  شيئا  يتعلموا  مل  االوىل،  االربعة  املراحل  وخصوصا 

املاضيتني، بسبب االعتامد عىل نظام التعليم االلكرتوين الذي اثبت 
فشله بسبب تطبيقه من دون دراسة وخطة واضحة, ما فاقم االمر 

بصورة كبرية”.
اجراء  خالل  الرتبية  وزارة  به  مرّت  الذي  “االرباك  االتحاد  وانتقد 
االمتحانات التمهيدية، التي شهدت فوىض كبرية من خالل االخطاء 
نقص  مشكلة  تواصل  مع  االمتحانية,  املراكز  وتبديل  االسئلة،  يف 
املناهج الدراسية، وعدم توزيعها بشكل كامل عىل الطلبة, رغم ان 
يوجد  واملطابع  الوزارة  مخازن  بأن  تفيد  لدينا  املتوفرة  املعلومات 
تفاقمت  املدارس  نقص  “مشكلة  ان  مبينا  الطلبة”,  يُكفي  ما  فيها 

ووصلت الحاجة فيها اىل حدود 20 الف مدرسة”.

تفاقم المشاكل
البيان ان “اعتامد التعليم االلكرتوين يف الجامعات مل مينع  واضاف 
التعليم  لوزارة  املتخبطة  القرارات  استمرار  بسبب  املشاكل  تفاقم 
شهدت  التي  االمتحانات،  آلية  موضوع  حسمها  وعدم  العايل، 
للمطالبة  احتجاجي،  بأسلوب  الطلبة،  قبل  من  كبرية  اعرتاضات 
بتوحيد آلية التدريس واالمتحان”, مشريا اىل “تواصل التضييق عىل 
خالل  من  آرائهم  عن  التعبري  بسبب  مالحقتهم  خالل  من  الطلبة 
انضباط  تعليامت  من  االستفادة  عرب  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
انسجامها مع  لعدم  تعديلها،  اىل  ندعو  التي  الصيت،  سّيئة  الطلبة 

الواقع الحايل”.

تعديل األجور
االجور  بتخفيض  العايل  التعليم  وزارة  قرار  “رغم  انه  االتحاد  وبنّي 
الدراسية يف التعليم املوازي واملسايئ, التي اعتربناها خطوة ايجابية 
لكنها بقيت منقوصة، كون االجور ما زالت مرتفعة، يف ظل االزمة 
االقتصادية الكبرية”, مؤكدا “رضورة تعديل قانون التعليم االهيل، 
وجعل قضية تحديد االجور الدراسية من صلب عمل الوزارة، وعدم 
تركه ألهواء املستثمرين الذين نعلم ان اغلبهم هم من املتنفذين 

يف القوى الحاكمة”.

التعليم األهلي
مراجعة  االتحاد “رضورة  يعتقد  العراق،  يف  األهيل  التعليم  وحول 
وعدم  منها،  املتحققة  والفائدة  والجامعات،  املدارس  متطلبات 
ترك طلبتها ضحايا البتزاز اصحاب املشاريع االستثامرية, خاصة ان 
متويل  ابواب  من  باب  هي  والجامعات  املدارس  هذه  من  العديد 

االحزاب املتنفذة يف البالد”.
الداخلية  االقسام  بـ”مشكلة  العايل  التعليم  وزارة  االتحاد  وذكّر 
وتهالك  بالتلقني،  التدريس  وطرق  القدمية،  الدراسية  واملناهج 
البنية التحتية وتراجعها”, منبها اىل “عدم رؤية اية محاولة لتطوير 
حاالت  ويف  االساتذة،  وبجهود  استثنائية،  حاالت  يف  اال  الجامعات 

محدودة جدا”.
الجامعات  اىل حل عاجل بخصوص مطالبات  “الوزارة  البيان  ودعا 
لطلبة االقسام الداخلية بدفع اجور السكن يف االقسام، برغم انهم مل 

يسكنوها اال يف فرتة االمتحانات”.

المنحة الطالبية
وتطرق االتحاد اىل “رضورة تطبيق قانون املنحة الطالبية, واعتامد 
نظام قبول عادل يحقق للطلبة جزءا من طموحاتهم الضائعة، نتيجة 
لتتناغم  التعليم،  مخرجات  يف  النظر  واعادة  الخاطئة,  للسياسات 
الطالبية  واملنظامت  الطلبة  ارشاك  رضورة  مع  العمل,  سوق  مع 
وشؤون  التعليمية،  الحياة  يخص  قرار  اي  اتخاذ  يف  واالتحادات 

الطلبة”.
الرتبية  ملف  جعل  السياسية  الكتل  “محاوالت  االتحاد  ورفض 
والتعليم ملفا انتخابيا، وربط قضية النجاح باملكاسب االنتخابية”. 
الرتبوية  بالعملية  املرض  السلوك  هذا  انتهاج  “من  حذر  كام 

والتعليمية يف البالد”.
واختتم البيان بـ”تقديم التحايا للطلبة متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
من  الطلبة  العامل يف حامية  “جهود  مثمنا  الدراسية”,  حياتهم  يف 
طالبية  منظمة  اول  عنه  انبثقت  الذي  الخالد  مؤمترهم  عقد  اجل 

مهنية”.

داود أمين 

الرابع عرش من نيسان عام ١٩٤٨، ويف ساحة  يف 
السباع الشهرية وسط بغداد ولد التنظيم الطاليب 
بحضور  العام(  الطلبة  )اتحاد  العراق  يف  األول 
اليساريون  هم  الرئيسية  سمته  واسع  جامهريي 
العراقيون، ومنذ ذلك التأريخ قبل ثالثة وسبعني 
ضم  الذي  الجسور  الطاليب  التنظيم  وهذا  عاماً 
يف  الصعب  نضاله  يواصل  الطلبة  ألوف  عرشات 
العهد  الشهداء منذ  مئات  الطلبة مقدماً  صفوف 

املليك للعهود التي تلته.
وكان لواء املنتفك أو محافظة ذي قار، كام سمي 
املراكز  من  واحداً  النارصية  ومركزها  بعد  فيام 
الرئيسية لنشاط االتحاد، خصوصاً بعد قيام ثورة 
الرابع عرش من متوز عام ١٩٥٨، إذ تم إفتاح مقر 
االتحاد الطاليب وسط املدينة، قرب حديقة غازي، 
وكان من نشطائه عبد الرزاق شناوة وحسن عيل 
عمران  ملة  وعدنان  جاسم  السيد  وعزيز  الرتيك 
سنواته  خالل  وقدم  وغريهم،  رشيد  وعمران 
والرياضية  الفنية  النشاطات  مختلف  االوىل 
 ١٩٦٣ عام  شباط   ٨ انقالب  ولكن  والجامهريية، 
الدموي، أجهض تلك النشاطات، وزج ناشطيه يف 

السجون واملعتقالت.
بالجبهة  سمي  ما  قيام  وبعد  السبعينات  ويف 
الوطنية عاود الطلبة اليساريون نشاطهم الطاليب 
املستقل بعيداً عن االتحاد الوطني لطلبة العراق 
)اتحاد  الطاليب  التنظيم  فاكتسح  للبعث،  التابع 
رغم  ساحقاً،  اكتساحا  الطالبية  الساحة  الطلبة( 
مارسها  التي  والقمعية  اإلرهابية  االجراءات  كل 
االتحاد السلطوي وأجهزة الدولة القمعية األخرى.
فيام ييل مقابلة لعنرصين من نشطاء االتحاد يف 
تلك الفرتة هام الرفيقان عباس حسن وأمري أمني 

إلضاءة بعض جوانب تلك التجربة.
كان سؤايل االول لهام هو: يف السبعينات برز دور 
اكتسح  إنه  القول  ورمبا  بوضوح،  الطلبة  اتحاد 
مع وجود  قار،  ذي  محافظة  الطالبية يف  الساحة 
اتحاد خاص بالطلبة لحزب البعث، ما هو تفسريك 

لذلك، وبم تعلل اتساع جامهريية االتحاد؟
يجيب الزميل عباس حسن قائالً : نعم اتسع نشاط 
يشكل  ان  وكاد  املحافظة،  العام يف  الطلبة  اتحاد 
املحافظة،  طلبة  من  باملئة   ٨٠ عن  تزيد  نسبة 
وأهم ميزة كانت فيه هي دقة التنظيم ورصانته 
وصالبة قياداته التي تشكلت مثلام يتشكل تنظيم 
من  وقريب  العراقي)حشع(   الشيوعي  الحزب 
إىل  باتحادهم  الطلبة  التصاق  ويعزى   ، هرميته 
بشخصيتهم  املراهقة  مرحلة  يف  الشباب  متسك 
واالستامتة بالتمسك مبعتقداتهم، وملا كان للحزب 
االجتامعية  الساحة  تأثري طاغ عىل  الشيوعي من 
األقرب  هو  الطاليب  االتحاد  فإن  الفرتة،  تلك  يف 
يتثقف  وأكرثهم  الحزب  رفاق  من  وقيادته  له، 
يف  متقدم  كادر  كل  ونهاية  املاركسية،  باملفاهيم 

السلطة   اتحاد  اما  للحزب،  االنتامء  هي  االتحاد 
واملنتمون  اجتامعياً،  املنبوذ  بالبعث  مقرتن  فهو 
له يف الغالب هم من الطلبة القادمني من الريف 
! ومن املهتمني مبصلحتهم الشخصية كالقبول يف 
الكليات املخصصة للطلبة البعثيني وبالذات كلية 
العسكرية وكلية الرشطة، وكذلك  الرتبية والكلية 

قبولهم يف االقسام الداخلية.
قائالً:  السؤال  نفس  أجاب عىل  أمني  أمري  الزميل 
متميز  بنشاط  العراق  العام يف  الطلبة  اتحاد  برز 
السبعينات  العراق يف بداية  يف جميع محافظات 
ولحني تجميده، أو حله بالتلويح بالقوة من قبل 
وجاء   ،١٩٧٥ عام  أواخر  املقبور  النظام  أجهزة 
هذا النشاط من خالل الجهادية العالية والحامس 
الجنسني،  ومن  االتحاديون  به  متيز  الذي  الكبري 
الساحات  اكتسح  بحيث  والطالبات،  الطالب  أي 
النارصية،  مدينة  يف  وخاصة  والشبابية  الطالبية 
ترافقاً مع اجواء الجبهة الوطنية وتحالف الحزبني 
الشيوعي والبعث، وغض النظر املؤقت عن عمل 
االفقي  للتوسع  الفرصة  له  اتاح  الذي  االتحاد، 
مذهل  بشكل  تنظيامته  وانتشار  والعمودي، 
ويصعب السيطرة عليه، وكانت السلطة واجهزتها 
العدة إلجهاضه  النشاط بدقة، وتعد  تراقب هذا 
قمعه  تستطع  مل  لكنها  ممكنة  وسيلة  بأية 
بالسجون والتعذيب والطرق البوليسية املعروفة، 
بسبب أوضاع الجبهة والتحالف، فقامت بالضغط 
لتجميده ونجحت يف ذلك، وباملقابل كانت عنارص 
التي  املغريات  من  الرغم  وعىل  الوطني  االتحاد 
تقدمها للطلبة تفشل دامئاً يف عملية كسب الطلبة 
وتوسيع تنظيامتها، وكان الطالب يخجل من اقرانه 
للسلطة،  التابع  الوطني  لالتحاد  ينتمي  حينام 
من  واالحتقار  بالعزلة  يحسون  هؤالء  فكانوا 
اآلخرين، بينام كانت تنظيامت اتحادنا تتعاظم يف 
وكان  صارخ،  وبشكل  واملعاهد  الثانويات  جميع 
طالبنا من النخبة املثقفة واملحبوبة يف مدارسهم 
املنتمني  اغلب  أن  نرى  بينام  املدينة،  داخل  ويف 
لالتحاد الوطني كانوا من ابناء االرياف املعزولني 

كنا  وبرصاحة  اجتامعي،  او  ثقايف  نشاط  أي  عن 
الذي  الشكل  بهذا  تنظيامتنا  توسع  من  نعاين 
تسري  األمور هكذا  لكن  عليه،  السيطرة   يصعب 

يف تلك الحقبة.
دور  بروز  جيداً  اتذكر  فكان:  الثاين  سؤايل  اما 
االتحاد  قيادة  يف  مهلهل(  )حميد  الفقيد  الرفيق 
يف املحافظة فرتة السبعينات، إىل جانب عدد من 
الكوادر الطالبية االخرى، هل تتذكر أبرز مميزات 
الرفيق الفقيد؟ كام برز الرفاق صبار نعيم وشقيقه 
من  كانا  وهام  العراق  اتحاد  قيادة  مستوى  عىل 
تنظيامت النارصية، واستشهدا ببطولة بعد ذلك، 

هل تتذكر نشاطهام يف املدينة؟
الرفيق  برز   : قائالً  حسن  عباس  الزميل  يجيب 
حميد مهلهل مبهامه من خالل انضباطه التنظيمي 
له  تعرض  حينام  االعتقال،  عند  وصموده  أوالً 
ووحيد  جابر   خلف  الرفيق  آنذاك  معه  وكان 
صبار  الرفيق  وبعده  الغفار  عبد  وفيصل  لغيوي 
نعيم، وقد عملت مع االثنني، وكان الرفيق صبار 
لهدوئه  الطلبة  بني  ومقبولية  تنظيمية  مقدرة  ذا 
الفقيد  حينذاك  مسؤولنا  وكان  معلوماته،  وسعة 
حميد مهلهل فهو سكرتري املحافظة، التي تتكون 
وانا  املحافظة،  اقضية  من  قضاء  لكل  ممثل  من 
ترحلت إىل السكرتارية ألكون مسؤوالً عن مدينة 
صبار  الشهيد  مسؤولها  كان  بعدما  النارصية، 
نعيم، الذي غادر إىل بغداد ليصبح ممثل الطلبة 
شقيقه  أما  الرتبية،  كلية  يف  العلني  الشيوعيني 
تنظيمية  عالقة  يل  تكن  فلم  نعيم  جبار  الشهيد 
كانت  البنات  ومن  فقط،  صداقة  امنا  معه، 
وغريهن  حيال  ومريم  داود  عواطف  الرفيقات 
من انشط الطالبات،  وبعد ذهاب الرفيق حميد 
البرصة،  يف  املعلمني  معهد  يف  للدراسة  مهلهل 
طه  الرفيق  واستلم  املحافظة  سكرتارية  استلمت 
واصبحت  النارصية،  مدينة   مسؤولية  سلامن 
عضواً يف ) مكتب الدباس ( وهو مكتب كان يقوم 
باألرشاف عىل االتحاد يف املنطقة الجنوبية، والتي 
تضم محافظات البرصة والعامرة وذي قار ، وكان 

وهناك  الرباك،  مهند  الرفيق  بغداد  يف  مسؤولنا 
عميل  استمر  وقد  نعيم،  صبار  بالشهيد  التقيت 
يف هذا املوقع ملدة سنة،  بعدها نجحت وقبلت 
وانتهت  غريب،  ابو  يف  الفني  الزراعي  املعهد  يف 
عالقتي باتحاد الطلبة الذي تعرض فيام بعد للحل.

السؤال قائالً:  الرفيق أمري أمني يجيب عىل نفس 
الرفيق  الحقيقة مل أعمل بشكل مبارش مع  انا يف 
مكتب  إىل  تقدميي  تم  ملا  حيث  مهلهل  حميد 
كان مسؤول  قار،  ذي  محافظة  وهيئة سكرتارية 
استلمها  وبعده  حسن  عباس  الزميل  السكرتارية 
الزميل طه سلامن، لكني عملت يف اللجنة الحزبية 
الرفيق  اعضائها  أحد  وكان  املحافظة،  القيادية يف 
ووعي  جيدة  بثقافة  امتاز   الذي  مهلهل،  حميد 
العنارص  من  لكونه  باإلضافة  متطور،  سيايس 
الجهادية واملبدئية يف العمل، فكان دائم الحضور 
بالنقاش  االجتامعات  اجواء  ويحرك  وينشط 
بالعمل،  جداً  جيد  حامس  لديه  وكان  الحيوي، 
معهم  ويعامل  جيدة،  كانت  رفاقه  مع  وعالقاته 
مبودة واحرتام، ويبدي مساعدة ألي رفيق يحتاج 

اليها. 
اما سؤايل الثالث فكان: ما هو دور اتحاد الطلبة 
النظام، مع علمي ان ليس  االن، اي منذ سقوط 
هناك اتحاد طاليب منافس، مبعنى ان اتحادنا هو 
الوحيد صاحب التاريخ الطويل والتجارب الغنية؟

وقد اجاب الرفيق عباس حسن قائالً: 
الحلة،  سكنة  من  كنت  النظام  سقوط  عند 
وساهمت  يوم  أول  من  الحزيب  للعمل  وتوجهت 
مع الرفاق يف افتتاح مقر الحزب يف الحلة، عموماً 
شكلنا التنظيم مبا فيه االتحاد الطاليب، وكان واسعاً 
ووحيداً، لكن جرى اتباع نفس االساليب السابقة 
الشباب  فيه  يعيش  الذي  الوقت  يف  التنظيم،  يف 
ثورة التواصل، وعىل الرغم من ذلك ساهمنا بعقد 
املتجددة  املفاهيم  املتجدد واضافة بعض  مؤمتره 
شكلية  وكانت  الشيوعيني،  الطلبة  من  واملقرتحة 
تخص التسمية وزيادة افق النشاطات االجتامعية 
واملهنية، لكنها ال تتناسب والتطورات االجتامعية 
الواسعة   املساحة  نرتك  ومل  واملعقدة،  الرسيعة 
للطلبة  االتحاد  سياسة  رسم  يف  واالستقاللية 
انفسهم ، اي انه استنساخ ملا سبق، ولألسف كانت 
الذاتية  بها  تدخلت  موفقة  غري  اختيارات  هناك 
أن  بعد  املحسوبية، مام رسع  يف ضعفه  واحياناً 
االجواء  لتوفري  أدعو  لذلك  واسع،  بشكل  تنامى 
عىل  االطالع  وتسهيل  وطنية  وبروح  الثقافية 
للطلبة  املجال  فسح  يجب  كام  املدنية،  املفاهيم 
الختيار طرقهم يف التواصل والتنظيم، وعدم فرض 
صيغ قدمية، ومساعدتهم  بتوفري اجواء  اللقاءات  
االمنة  ودعمهم  مادياً باملستطاع ، واالبتعاد  عن 
عىل  والتأكيد  املتسلط،  االبوي  التعليم  اسلوب 
التواصل  شبكة  بحكم  مفروض  وهو  االختالط  
االجتامعي، كذلك توفري  املسارح وامكنة العروض 

الفنية، بدون التدخل مبضامينها.

لتحيا الذكرى 73
لتأسيس اتحاد الطلبة العام

في الجمهورية العراقية 
د. بدر كاظم الجبوري

و  الثوريني،  العراق  يوما” محفورا” يف ضمري طلبة  نيسان 1948    14
شعلة منرية للطلبة يف سبيل حياة طالبية حرة ومستقبل افضل. 

نعم انها الشعلة الوضائه التي تلت الوثبة التي اندلعت يف 27 كانون 
الثاين من عام 1948 ، واسقطت معاهدة بورت سموث ، وكان العامل 
 16 ولهم   1944 عام  يف  علنيا”  نقابيا”  تنظيام”  فرضوا  قد  العراقيني 
نقابة يف بغداد واملدن الجنوبية والوسطى العراقية . اما الطلبة فعقدوا  
ببغداد  السباع  ساحة  يف  املؤمتر  انعقد  اذ   ، العامل  بحامية  مؤمترهم 
بتاريخ 14 نيسان 1948 وهو املؤمتر التأسييس التحاد الطلبة العراقي 
وحرض املؤمتر 200 مندوبا ميثلون 56 اعدادية ومعهد وكلية من اصل 
الكبري محمد  الشاعر  .  وقد حرضه  آنذاك  تعليمية قامئة  71 مؤسسة 
مهدي الجواهري ،منشدا قصيدته “يوم الشهيد”، التي خلدت شهداء 
ومستقبل  حرة  طالبية  حياة  سبيل  يف   ( املركزي  شعاره  ورفع  الوثبة، 
افضل( ويضم االتحاد يف عضويته كافة الطلبة الراغبني بالعمل الطوعي 
يف صفوفه بغض النظر عن انتامءاتهم السياسية او القومية او الدينية. 
وضمت هذه املنظمة الطالبية املهنية رشيحة واعية ومثقفة من الطلبة 
لتلعب الدور الفاعل يف مجال االرتقاء بالعمل الرتبوي واملطلبي واملهني 
وغري الحكومي طيلة تاريخها املعمد بالتضحيات والشهداء.سقط الطلبة 
جعفر الجواهري)اخ الشاعر الكبري الجواهري(وقيس اآللويس وشمران 

علوان يف وثبة 1948 قبل ثالثة اشهر من انعقاد املؤمتر!
شباط   16 يف  لالتحاد  الثاين  املؤمتر  عقد  املجيدة  متوز   14 ثورة  بعد   
الكبري  الشاعر  وكذلك  قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  وحرضه   1959
الطالب  اتحاد  املعلمني وممثل عن  ونقيب  املعارف  الجواهري ووزير 
دعم  يف  العراقية  الجمهورية  يف  العام  الطلبة  اتحاد  اسهم  العاملي. 
ورعاية العمل الرتبوي بعد ثورة 14 متوز 1958 املجيدة اىل جانب نقابة 
املعلمني واملؤسسات الرتبوية الحكومية،كام اكتسح اتحاد الطلبة العام 
مجموع  من   80% بتحقيقه  بالدنا  يف   1967 عام  الطالبية  االنتخابات 
حملة  واعالن  االنتخابات  اللغاء  الحكومة  اضطر  مام  الطلبة  اصوات 
املهني  العمل  ادى  بينام  االتحاد،  وزمالء  زميالت  ضد  رشسة  مالحقة 
خالل سني البعث الشمويل)2003-1968( اىل اضمحالل دوره االيجايب 
الدور  عىل  الدكتاتورية  ارصار  بسبب  الرتبوية  الساحة  عن  وتغييبه 
املخابرايت  للتجسس  رافد  اىل  العمل  هذا  وتحويل  املهيمن  االستئثاري 

ارتبطت قياداته باألجهزة األمنية والحزبية للنظام.
ان ما حل بالطالب العراقي يف ال 30 عاما املنرصمة  من القرن املنرصم 
لتحويل  الحاكمة  الطغمة  لسياسة  مسبق  وتصميم  واع  جهد  عن  هو 
ابناء الشعب اىل قطيع من األرقاء مغسويل األدمغة واىل بوق اعالمي 
تهريجي. لقد تآكلت املراكز األكادميية والتدريسية بعد ان اسهم االتحاد 
تاسست  التي  السلطوية  الطالبية  العراق)املنظمة  لطلبة  الألوطني 
بايعاز من املخابرات االمريكية عام 1961( يف تحويل اللجان الطالبية يف 

الكليات واملعاهد واملدارس اىل اوكار للدعارة املخابراتية. 
وبذل النظام البعثي )2003-1968(  السابق الجهد لتأطري السايكولوجية 
الطاغية وخدمة مآرب االسياد يف  امام  الزائفة للركوع  بالقيم  الطالبية 
النزعة الحربية، وغرس فيهم عقدة الذنب جراء استخدام األسلحة الفتاكة 
والشعب  العراقي  الشعب  ضد  بل  فحسب  العراق  جريان  لتهديد  ال 
الكردي، وليبقوا يف هذا الرشك القاتل يف سبيل تثبيت مواقعهم كرشذمة 
يف معسكر اعداء الشعب.واسهم جهابذة الثقافة القومية البعثية ومع 
تفاقم دور الدولة القمعية  العراقية يف قمع الشعب واالبتالع التدريجي 

لحقوق االنسان واملنظامت االجتامعية والنقابية العراقية.
الزال التعليم يف بالدنا يعمل عىل قاعدة الربحية، وبات التعليم املجاين 
الحر يف خرب كان عرب الرسوم التعجيزية عىل كل املستويات ابتداءا من 
الكليات واملدارس املسائية،وبينام كانت الكتب والقرطاسية توزع مجانا 
عبئا  الجديدة  املصاريف  وتشكل  اليوم.  مثنها  دفع  الطلبة  عىل  اصبح 
الدرايس مشوب باملخاطر  الفقراء واملعدمني!.الوضع  ثقيال عىل أكتاف 
والجهويات  والعنرصيات  والطائفيات  واملزايدات  االمني  واالنفالت 
الفئوية الضيقة واملناهج الدراسية املشوشة واملغلقة غرب القابلة للتطور 
العلمي.الوضع  والجدل  العلمية  االفكار  وقبول  واملوضوعية  والعطاء 
والطالب  واالساتذة  واملدرسني  واملعلمني  باملؤسسات  مشوب  الدرايس 
الذين يصفقون و يهرجون للمرشوع الطائفي واساليب العنف والتهديد 

واالبتزاز والفكر الرجعي الديني .
يبقى 14 نيسان مضيئا يف عقول ووجدان طلبة العراق بقدر ما يكون 
مبعث فخر الشعب العراقي  نقف اجالال واكبارا امام تلك التضحيات 
والخالص من  واالنعتاق  الحرية  الطلبة يف طريق  قدمها  التي  الجسام 

االنظمة الدكتاتورية عىل مدى تاريخ عراقنا الحديث.
املجد والخلود لشهداء الحركة الطالبية والشبابية العراقية املناضلة.

رائد فهمي يهنئ اتحاد الطلبة 
العام في ذكرى تأسيسه

بغداد – طريق الشعب
وجه سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد 
فهمي تهنئة اىل اتحاد الطلبة العام يف جمهورية العراق يف مناسبة 

الذكرى الثالثة والسبعني لتأسيسه.
وقال الرفيق فهمي يف تدوينة نرشها يف “فيس بوك”، “نتوجه باحر 
التهاين لقيادة االتحاد واعضائه ونستحرض يف املناسبة الدور النضايل 
حياة  اجل  من  والطاليب  الوطني  الصعيدين  عىل  لالتحاد  املشهود 
طالبية حرة وتوفري ظروف افضل للطلبة واالرتقاء بالواقع التعليمي 

والرتبوي”.
لالتحاد  وتوعوي  تنظيمي  فاعل  دور  اىل  الحاجة  “تشتد  وتابع 
وللتنظيامت الطالبية الدميقراطية يف ظل تردي الواقع التعليمي وال 
من  يرافقه  وما  الخاص  التعليم  تنامي  مقابل  العام  التعليم  سيام 

ظواهر سلبية”.
واضاف “نشد عىل اياديهم، ونتمنى لالتحاد النجاحات لتعزيز دوره 

ومكانته وتأثريه يف الوسط الطاليب”.

أمري أمني عباس حسن



جواد وادي

أن  دون  آخر،  بعد  يوما  األسئلة  رؤوسنا  يف  تتناسل 
نجد لها أجوبة، أو حلوال تقرتب من األجوبة، وامللفات 
التخاذ  سبيٍل  من  وال  رسيايل،  بشكل  تتشابك  املعقدة 
إجراءات تبُسط هيبة الدولة وسلطة القانون، والعديد 
من أصحاب القرار، يّدعون بأنهم يسعون لفرض سلطة 
مؤرشات  وال  للدولة  حضورا  ال  نلمس،  فلم  الدولة، 
تدلل لسلطة البالد، ليبقى الحبل عىل الجرار، واألبواب 
ويستعرض  عضالته  ليربز  ودب  هب  من  لكل  مرشعة 
الفصائل  أن  عىل  ينم  ال  بشكل  االستفزازية   قدراته 
الدولة  لهيبة  اهتامم  ادىن  تعري  ال  املسلحة  العراقية 
وهي يف الحقيقة، هيبة للمواطن وهيبة للشعب وهيبة 
للقوانني، وقبل كل يشء هيبة للعراق، اذا ما ارادت تلك 
بوطن  تفتخر  أن  املسلحة  والقوى  والعشائر  الفصائل 
لتشعر  الدويل  املجتمع  باحرتام  ويحظى  ومستقر  آمن 
أنواع األسلحة والتي تعترب  القوى املدججة بشتى  تلك 
ينشده  الذي  واالستقرار  والبالد  للناس  حقيقي  تحٍد 
مجتمع ما زال يعاين من مجازر اعتى نظام فايش، زج 
األبرياء يف حروب ومغامرات وكوارث، ما زال العراقيون 

يئنون من فواجعها، ليأيت خطر انتشار األسلحة املنفلتة 
ينبغي  التي  والقوانني  الدولة  سيطرة  عن  والخارجة 
واالستقرار  األمن  استتباب  يف  الفيصل  هي  تكون  أن 
أنواع  الذي يعاين من شتى  العراقي  باملجتمع  للنهوض 
مسلسل  من  والخروج  باألمن  الشعور  نحو  الكوارث 
املواطنة  لالنتقال   األسلحة  وقرقعة  واملذابح  الحروب 
الحقيقية، احرتاما لتاريخ وحضارة ومايض عريق لوطن 

أسمه عراق.
فام الذي جرى لهؤالء املواطنني املنتمني لفصائل ال تفكّر 
إال مبصالحها وليست سوى أدوات ألجندات خارجية، ال 
تريد الخري للعراق وال ألهله وال ألبنائهم وعوائلهم، هم 
أنفسهم، لقاء ماذا؟ هذا ما ال يدركه فهم من يتابع مثل 

هذه املظاهر املخيفة.
فهل املواطنة واالنتامء لرتاب الوطن عادت مجرد هواء 
الشخصية  املنافع  مترير  أجل  من  وفربكات  شبك  يف 
الحاجة  بأمس  والعراق  للوطن؟  البغيض  والنزوع 
بنائه ووقوفه من  منهم، إلعادة  الشباب  ألبنائه، سيام 
أن  أم  العامل،  بلدان  أمام  ومباهاة  وهيبة  بتحد  جديد 
الزائلة  واملنافع  الشخصية  واملصالح  الذاتية  النوازع 
املادية  واملصالح  املعرفة  ومحدودية  الوعي  وغياب 

املواطن  مرؤة  عىل  تغلّبت  لألجنبي،  املدمر  واالنحياز 
اشد  من  السبعينات  نهاية  يف  تركناه  الذي  العراقي 
واالستعداد  البلد  سيادة  عىل  والحريصني  املدافعني 
وتقديم  والنفيس  الغايل  وترخيص  عنه  للدفاع  التام 
التضحيات للحفاظ عىل شموخ العراق وبقائه متسّيدا 
كل  وتحرتمها  تخشاها  هيبة  وذا  املستقل،  الحر  لقراره 

دول املعمورة. 
واألبله  عقال  الصبي  ذلك  صدام  املعتوه  يزج  أن  قبل 
التافهني  من  ثلة  يلملم  وهو  سلوكا  والبلطجي  تفكريا 
املهالك،  اىل  البالد  والجهلة،  األهلية  وعدميي  واألغبياء 
القرارات  وسلطة  العليا  املناصب  عليهم  ويوزع 
مغامرات  اىل  أبنائه  ومستقبل  البالد  وتوجيه  املصريية 
التي  تلك  كمن  وعادوا جميعا  كل يشء  أحرقت  قاتلة 
أنهم مل  برجيلها وال خذت سيد عيل( حتى  )ال حظت 
وهكذا  باملوىت.  تليق  التي  املقابر  من  قلة  عىل  ينالوا 
له ألف  الذي كان يحسب  البالد من شموخها  انتقلت 
حساب اىل أفقر وأجهل واشد تراجعا مخيفا بسبب تلك 
املغامرات الغبية، باألمس القريب ويومنا الراهن، فهل 
املايض  دروس  من  الحالية  السياسية  القوى  اتّعظت 
الحرام  السحت  واموال  االمتيازات  أن  أم  القريب؟ 

عيونهم  اعمت  السلطة،  وفخفخة  املهرتئة  والكرايس 
الزائلة  املنافع  وتفاهة  العقل  حكمة  بني  وحالت 
واملواقف املدمرة عاجالً أم آجالً؟ سيام أن ثورة ترشين 
مل يخمد وهجها وهي عىل شفا بركان ممكن أن ينفجر 
غضبا يف أية لحظة، والشواهد يف مواصلة االحتجاجات 
يف املحافظات املنتفضة وغضب الشباب الثائر يتصاعد، 
ملا  ظهرها  ادارت  قد  الخراب  وقوى  والكتل  واألحزاب 
يجري اعتقادا منها بان الخطر الداهم من ثورة ترشين 
املباركة وثوارها األبطال قد انتهى، لنقول لهم أن ثورة 
الشعب سوف لن تنطفئ جذوة اوارها ما دام مسلسل 
بشكل  الفساد  وانتشار  واملحاصصة  والطائفية  الفساد 
وتجول  تصول  التي  املسلحة  الفصائل  وانتشار  مخيف 
زالزل  كلها  دولة،  الال  مظاهر  من  وغريها  رادع،  دون 
يسبق  الذي  الهدوء  هذا  يغرنهم  فال  عروشهم،  ستهز 
والعرب  والدروس  بعروشهم،  سيطيح  والذي  العاصفة 

قريبة جدا من نحورهم إن كانوا يفقهون.
اية  تحت  بهم  املغرر  املسلح  الشباب  من  نريد  نحن 
االنتامء  ووشيجة  العقل  لرجاحة  يعودوا  أن  ذريعة 
عن  باالبتعاد  أبنائهم  مبستقبل  والتفكري  للوطن 
العضالت عىل  الفارغة وبروز  القوة  املهاترات وتغليب 

ال  والتي  أجنبية  ألجندات  واالنصياع  للوطن  االنتامء 
أن  نريدهم  وال  ولبلدهم،  وألبنائهم  لهم  الخري  تريد 
يعّضوا أصابع الندم ألفعال ستقيض عليهم قبل غريهم 
كل  النريان  لتلتهم  اآلخرين،  لحروب  وقودا  وتجعلهم 

يشء، قبل فوات اآلوان. 
الوعي  وسعة  التجربة  وتراكم  العمر  فارق  بحكم  إننا 
شبابنا  وصدق،  ومبحبة  نويص  العقل،  ورجاحة  املعريف 
يّتعظوا  أن  عليهم،  وباال  ستكون  فصائل  يف  املنخرط 
املزيفة  العواطف  عن  ويبتعدوا  لرشدهم  ويعودوا 
وشعبهم  وطنهم  اجل  ومن  أبنائهم  مبستقبل  ويفكّروا 
الذي ال يريد املصادمات ألبناء الوطن الواحد وبالتايل 
خيمتهم  الوطن،  ويضيع  يشء  كل  الجميع  يخرس 
ومالذهم الوحيد، وليكونوا عىل بّينة بأن الجميع ممن 
موجب  ال  الذي  التحدي  وهذا  الفوىض  لهذه  يدفعهم 
أن  ما  عنهم  سيتخىل  خارجه،  أو  الوطن  يف  إن  له، 
اجنداتهم،  لتنفيذ  كأدوات  الستغاللهم  الحاجة  تنتفي 
وسيبقون وحيدين وفاقدي األمل يف الخروج من املحنة 
ال  موجب،  دون  فيها  أنفسهم  لزج  اآلن  يسعون  التي 

وطني وال ديني وال اخالقي.
وقد اعذر من أنذر
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كتابات
خوف من التصويت الخاص 

واغتيال أصوات الخارج 
علي كريم 

انتخابات  كانت  الباسلة،  ترشين  انتفاضة  ونتائج  إفرازات  من 
مبكرة عادلة يسبقها قانون انتخايب عادل، ويف  ظل االستعدادات 
لالنتخابات  العليا  املفوضية  أعلنت  االنتخابات  لتنظيم  الجارية 
خارج  واملقيمني  للمغرتبني  االقرتاع  صناديق  فتح  عدم  العراقية، 
البالد، بسبب معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، ويف بيان لها 
عملية  إكامل  بينها  من  معوقات  واجهت  أنها  خالله  من  رصحت 
عملية  وهي  “بايومرتيا”  الخارج  يف  العراقيني  الناخبني  تسجيل 
املدة  بينام  املثالية،  الظروف  يوما يف  مائة وستني  نحو  إىل  تحتاج 
للبيان. كام  التسجيل وفقا  لالنتهاء من عمليات  املتبقية ال تكفي 
أضافت وزارة الخارجية يف بيان لها، انها تعتذر عن إجراء عملية 
الستحالة  العراقية  والقنصليات  السفارات  يف  واالقرتاع  التسجيل 
إقامتها يف املرحلة الراهنة، ولهذه الدورة االنتخابية، كام أن عملية 
العراق،  خارج  يف  املفوضية  مكاتب  باسم  جارية  حسابات  فتح 
وقت  اىل  إضافة  الدول،  تلك  من  ومالية  أمنية  موافقات  تتطلب 
غري  أماكن  يف  االنتخابية  العملية  إجراء  أن  البيان  يف  وجاء  كاف. 
خاضعة للسيادة العراقية، يجعلها خاضعة لقوانني تلك الدول، وال 
والية للقضاء العراقي عىل املخالفات والتجاوزات التي قد تحصل 
املفوضية  موظفي  إرسال  وأن  االنتخابية،  العملية  إجراء  خالل 
بانتشار  املتمثلة  الحرجة  الصحية  الظروف  إىل دول أخرى يف ظل 

جائحة كورونا، يعرض سالمتهم إىل الخطر. 
وهنا نتساءل ما املقصود باألماكن غري الخاضعة للسيادة العراقية، 
عليها؟  العراقي  للقضاء  والية  وال  الدول  تلك  لقوانني  والخاضعة 
وجائحة  انتفاضة ترشين  قبل  االنتخابات  تجري  كانت  إذن  وكيف 
كورونا يف خارج الوطن؟ وقانون االنتخابات رقم 9 لعام 2020 يف 
املادة رقم ) 1 ( تعرف وتنص عىل االيت: الناخب املهجر: العراقي 
خارج  اخر  مكان  اىل  الدائم  اقامته  مكان  من  تهجريه  جرى  الذي 
العراق ألي سبب كان. وبقرارات وزارة الخارجية واملفوضية بالغاء 
العراقيني  ماليني  حرمان  سيتم  البالد،  خارج  يف  للناخبني  التصويت 

من حق التصويت.
النظر  بغض  فيها مكفول  دستوريا،  واملشاركة  االنتخابات  إن حق 
عن تواجد املواطنني سواء كانوا يف خارج الوطن أم كانوا يف داخله. 
مبكرا  العمل  الخارجية  ووزارة  االنتخابات  مبفوضية  األجدر  وكان 
والتهيئة السيام وإن حكومة الكاظمي من أولويات وواجبات عملها 
هو تهيئة األرضية الكاملة لالنتخابات املبكرة. ويف مقابل كل هذا 
نطرح إشكالية التصويت الخاص بقوى األمن واملعتقلني يف السجون، 
وحسب تعريف قانون االنتخابات رقم 9 لعام 2020 ملحطة االقرتاع: 
املكان الذي تعّينه املفوضية ضمن مركز االنتخاب لتصويت الناخبني 
)وهنا  املفوضية  تحددهم  الناخبني،  من  عدداً  يستوعب  الذي 
التعريف القانوين يؤكد حق املشاركة يف االنتخابات لصالح تشكيالت 
العاملني  والعسكريني  وتشكيالته  العراقي  الجيش  املسلحة  القوات 
وهيأة  االرهاب  مكافحة  وجهاز  األمنية  واالجهزة  الدفاع  وزارة  يف 
الحشد الشعبي والبيشمركة ووزارة الداخلية االتحادية وتشكيالتها 
املخابرات  األمنية، جهاز  االجهزة  ومنتسبي  االقليم  داخلية  ووزارة 
الوطني  االمن  وجهاز  الوطني  االمن  ومستشارية  العراقي  الوطني 
وأية دوائر او تشكيالت تابعة لها. وهنا ال بد من وقفة وطرح سؤال 
يف غاية األهمية، وهو ملن والءات وميول تلك التشكيالت األمنية؟ 
أليس من األجدر إبعادهم عن العملية السياسية ولضامن حيادية 
يف  نشكك  أن  نريد  وال  مواطنون  هم  نعم،  األمنية؟  األجهزة  تلك 
بعد  االنتخايب  حقهم  يضمن  أن  القانون  عىل  لكن  أبدا،  وطنيتهم 
أي عندما يصبحون مواطنني  األجهزة،  بتلك  الخدمة  خروجهم من 
مدنيني، وكام هو معروف هناك امتدادات سياسية ألذرع مسلحة 
لبعض تلك التشكيالت املشار إليها يف هذا التعريف، علام أنه يحق 
ألكرث من مليون منتسب يف قوى األمن الداخيل والجيش والرشطة 
والحشد الشعبي واألجهزة األمنية املتنوعة املشاركة يف االقرتاع. كام 
هناك تخوف من االقرتاع الذي سيحصل يف السجون، هل سنضمن 
عدم مامرسة ضغوط ومساومات عليهم، حتى ينتخبوا هذا أو ذاك؟ 
فمن األجدر الغاء التصويت الخاص والعمل بالحق املكفول دستوريا 

للعراقيني يف خارج الوطن.

منعم جابر

وأثرها  ترشين  انتفاضة  مطالب  عن  يتحدث  الكل 
يف الشارع العراقي وكيف أنها استطاعت ان تؤسس 
لثقافة جديدة وملستقبل واعد، بفعل حركة الجيل 
تم  جديدة  لتوجهات  وفقا  املجتمع  وبناء  الجديد، 
بناؤها يف مرحلة ما بعد النظام الدكتاتوري الشمويل 
الذي حكم الوطن ملا يقرب من أربعة عقود عجاف 
واألساليب  العذابات  أمر  والوطن  الشعب  ذاق 
وطاغية  واحد  حزب  بقيادة  والطغيان  الرببرية 

واحد، ال بل عائلة واحدة. 
وصعب  طويل  انتظار  بعد   2003 يف  التغيري  وجاء 
التغيري  ولكن  حدث،  مبا  كبرياً  األمل  وكان  وقاس، 
الثمن  أن  نعرف  وكنا  واالحتالل  بالحرب  حصل 
أجندته  يحمل  املحتل  وجاء  االحتالل،  لهذا  باهض 
املحملة بحسابات كبرية، حيث نرش وساهم بزراعة 
واملناطقية،  والعشائرية  واإلثنية  والعرقية  الطائفية 
وغابت عن الجامهري الهوية الوطنية العراقية لتجد 
ومذهبه  ولقوميته  لعشريته  يدعو  كل  العراقيني 
والتشتت  الترشذم  وحصل  ومحافظته،  ودينه 

والضياع.
السياسة  لعبة  عرفوا  بيقظتهم  ترشين  ثوار  لكن 

والوطنية،  )الرشيفة(  السياسة  وليس  )القذرة( 
الجرحى  وآالف  الشهداء  مئات  وقدموا  فخرجوا 
العز  ساحات  كل  يف  يقدمون  زالوا  وما  واملعوقني، 
النارصية  العزيزة  محافظاتنا  يف  وخاصة  والرشف، 
والبرصة وواسط وغريها، حيث تقدم الجامهري صورة 
بطولية فذة ورجولة ما بعدها رجولة فاقت التصور، 
أبناء  فهؤالء  الحي،  الرصاص  أمام  ترتاقص  لجامهري 
والرتويع  القتل  )عصابات(  بوجه  يهتفون  قار  ذي 
)ذي قار ابنج عايف روحه( وكانت مطالبهم تؤكد 
وانتخابات  واسقاطهم،  الفاسدين  عىل  الحرب  عىل 
بيد  سالح  وال  املتظاهرين،  قتلة  وكشف  نزيهة، 
املليشيات، بل حرص السالح بيد الدولة، إضافة إىل 

مطالب أخرى.. 
أجراء  هو  الذي  القصيد  بيت  إىل  نصل  وهنا 
العام، وكيف  االنتخابات يف ترشين األول من هذا 

تجري االنتخابات؟

السالح والتهديد ال يسمح بانتخابات حرة
ثوار ترشين حققوا انتصارا بإجراء انتخابات مبكرة 
يف  املتوقع  التغيري  يعني  إجراءها  أن  يرون  ألنهم 
فسيخدم  ذلك  تحقق  وإن  ترشيعية  سلطة  أعىل 
أن  املمكن  من  ألنه  السياسية  والعملية  الشعب 

مؤمنة  جديدة  شابة  وجوه  صعود  إىل  ذلك  يؤدي 
السياسية  الطبقة  يف  تغيري  إىل  إضافة  بالتغيري، 
لكن  التزوير،  عمليات  وانتهاء  والفاسدة  الفاشلة 
الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء الكاظمي ما زالت 
بعيدة املنال ومل يتحقق منها يشء، وهنا نركز عىل 
السالح املنفلت والتهديد به واالستقواء عىل من ال 

سالح له. 
ويهدد  سالحاً  يحمل  ممن  البعض  أن  نجد  واليوم 
يف  به  ويلوح  قادمة  ساعات  يف  يستخدمه  وقد  به 
تعني  االنتخابات  أن  نجد  وهنا  )الشدة(،  ساعات 
لخدمتها  صالحاً  الجامهري  به  تؤمن  من  اختيار 
هذه  وجود  أما  والفاسدين.  املتسلطني  وترفض 
االختيار  حرية  غياب  فيعني  املسلحة  املليشيات 
وأنصار الساعني إلحداث تغيريات جذرية يف مؤسسة 
إىل  يدعو  البعض  أن  نجد  وكذلك  العراقية.  الدولة 
ويعتربها  االممي  واإلرشاف  الدولية  الرقابة  رفض 
بلدان  من  الكثري  بينام  االنتخابية،  بالعملية  تدخال 

العامل تجدها فرصة لتأكيد نزاهة انتخاباتها.

ال مشاركة في االنتخابات تحت التهديد
يف  واملشاركون  الوطنية  الشخصيات  من  الكثري 
انتفاضة ترشين أكدوا عىل أن املشاركة يف االنتخابات 

أكدوا  لكنهم  الحال،  إلصالح  ذهبية  فرصة  هي 
ألن  التهديد،  تحت  والتصويت  للمشاركة  رفضهم 
هذه الفرصة ستذهب كام ذهبت الفرص السابقة. 

الوزراء  رئيس  عىل  أن  نجد  األساس  هذا  عىل 
الكاظمي أن يكون جاداً يف نزع السالح من حامليه 
بيد  السالح يجب أن يحرص  قانوين ألن  بشكل غري 
إذا  كسابقاتها  ستذهب  الجديدة  فالتجربة  الدولة، 
واألنظمة،  القوانني  تحكمه  ال  منفلتاً  السالح  بقي 

وبهذا ستكون الدولة يف مهب الريح.
نزيهة  النتخابات  والضوابط  الرشوط  توافر  إن 
للناخب،  الحر  الرأي  بأمانة وعدالة  وعادلة تعكس 

وهنا ال بد ان ندعو لتوفر مستلزمات عدة منها:
النزاهة  تضمن  عادلة  انتخابية  منظومة  توفر   -

واالستقاللية.
ومفوضية  عادل  انتخايب  ونظام  قانون  توفر   -

مستقلة.
- ضامن إرشاف وطني ودويل أممي عىل االنتخابات.

- وضع ضوابط وآليات ملنع التزوير.
مشاركة  وحظر  األحزاب  لقانون  الجاد  التطبيق   -

األحزاب التي لديها أذرع مسلحة.
االنتخابات  نزاهة  تضمن  والضوابط  الرشوط  هذه 

وعدالتها.

أحمد القصير 

الزعيم  من  بتكليف  الداخلية  وزير  تدخل   ١٩٥٩ عام  منتصف  يف 
الراحل عبد الكريم قاسم، وطلب االتفاق عىل تقديم طلب موحد 
البارت،  الدميقراطي وحزب  الوطني  الشيوعيني والحزب  يجمع بني 
للظروف  وتقديراً  عليه  وبناء  االتحاد..  إلجازة  إئتالفية  بقامئة  أي 
السائدة، تم تشكيل الهيئة املؤسسة لالتحاد العام من ٢٧ شخصاً. 

وهم:
كاظم فرهود كاظم، فيصل مشهد، فاهم فرهود، كاظم جاسم، إبراهيم 
صالح،  عبدالله  جالل،  جامل  أحمد،  عابدين  رحيم،  فارس  عباس، 
املعيدي، جاسم محمد،  بدر  كرم،  الواحد  عبد  يوسف،  عبداملحسن 
لطيف عبد، حسن مصطفى، حسن طه، نايف الحسن، كاظم حسن 
آل ذرب، ردام گيطان، عراك الزگم، خضري صگر الفندي، سيد حميد 
السيد كاظم، رشيد حاج عباس، حسن عبدالله العساف، داود حرش 

السلامن، أحمد مال قادر، محمد رشيد.
انتخب املؤمتر األول الذي عقد يوم ١٥ نيسان/ ١٩٥٩ كاظم فرهود 

كاظم رئيساً لالتحاد.
وقد أجابت الداخلية..

إىل طالبي تأسيس اإلتحاد العام للجمعيات الفالحية السادة: كاظم 
فرهود وعراك الزگم واحمد مال قادر ورفاقهم

املوضوع/ تأسيس اإلتحاد العام
مبقتىض املادة السادسة من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٩ تم تأسيس 

اإلتحاد.
العمل  يف  أوىل  كتجربة  وفشل  كثرياً.  الثاليث  االئتالف  هذا  يعش  مل 
واحد من  يوم  فقبل  والعملية.  السياسية  الناحيتني  الدميقراطي من 
إجازة االتحاد العام، أي يف٢٠/٥/١٩٥٩ جمد الحزب الوطني الدميقراطي 
نشاطِه السيايس، باالتفاق والتفاهم مع الزعيم عبد الكريم قاسم. وقد 

رصح محمد حديد، ثاين شخصية يف الحزب “مربراً قرار التجميد”.
ومن ثم أيد الزعيم عبد الكريم أقوال محمد حديد بترصيحِه وقولِه: “.. 
أنا يف الوقت الحارض ال أشجع قيام األحزاب. فرتة اإلنتقال تعني عدم 

وجود األحزاب. وإنني وافقت عىل قرار الحزب الوطني الدميقراطي؛ 
وإنُه ينسجم مع تفكريي..”.

فبدالً من رفع راية النضال وتشديد الكفاح من أجل حقوق الشعب، 
فاجأت هذه االحزاب الرأي العام بقرارات تجميد نشاطها... وتخّيب 

آمال جامهريها.
وانسحب ممثلو الحزب الوطني الدميقراطي باستثناء “نايف الحسن” 
الذي مل يكن مؤيداً لتجميد نشاط الحزب ومل يؤيد فكرة االنسحاب 
ومعارضة االنتخابات، أجاز االتحاد اكرث من ثالثة آالف جمعية فالحية 
يف كافة أنحاء الوطن. خالل فرتة قصرية، وبدورها نهضت الجمعيات 
الفالحني عىل  من  الكثري  الزراعي. وساعدت  اإلصالح  وإنجاز  بإسناد 
الحصول عىل أرايض باملقاطعات واألماكن الشاغرة التي كانت بحاجة 

إىل فالحني، ووزعت الهويات.
لكن عمل االتحاد اصطدم بعقبات ومعاكسات ومقاومة متشددة من 
الشيوعية  العاملة ضد  السياسية  والتيارات  التقليديني،  األعداء  قبل 
وضد الحركة الدميقراطية. ويف األساس كان حجم املقاومة والعقبات 
البريوقراطي  الدولة  إن جهاز  أكرب وأشد.  السلطة  أجهزة  من جانب 
والقمع كان منفلتاً وعنيفاً يف استغالل الظروف ضد الشعب وحركته 
الدميقراطية. بعد إنسحاب الوطني الدميقراطي، جرى تشكيل مركز ثاين 
يعمل بإسم الجمعيات الفالحية، ويحظى بدعم الحكومة، األمر الذي 
يعترب خرقاً للقانون ودليالً عىل تشجيع الفرقة واإلنقسام، ومع إن املركز 
اإلنشقاقي اقترص نشاطِه عاى التحريض املتواصل ضد اإلتحاد العام، 
وتعبئة العنارص والفئات املناوئة للشيوعية، إال إنه مل يفلح بكسب 
القانون الجديد للجمعيات الفالحية الرقم  املعركة إال بعد أن رُشع 
١٣٩ لسنة ١٩٥٩ والذي ألغى القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٩ ومبوجبِه، 
من  او  الداخلية  بوزارة  الفالحية  الجمعيات  إجازة  صالحية  أُنيطت 
تخولها من مترصفيات األلوية، بعد أن كانت إجازة الجمعيات مبوجب 
قانون ٧٨ لسنة ١٩٥٩ من صالحية االتحاد العام للجمعيات الفالحية.

كافة  ألغى  إذ  رجعي؛  أثر   ١٣٩ رقم  الجديد  القانون  لهذا  وكان 
الجمعيات التي أجازها االتحاد العام. وُمنحت إجازات جديدة، كانت 

نسبتها اكرث من ٩٠ يف املئة للوطني الدميقراطي.

المؤتمر التأسيسي األول
إجازة االتحاد العام للجمعيات الفالحية

فراريه اليوم وفراريه أمس !
عبد جعفر 

يذكر جييل الرعب الذي خلقته لنا مفارز االنضباط العسكري أصحاب 
النطاق األبيض، فقد كان الجميع من الشباب يخاف مخالبهم سواء 
حمل  عن  سهى  قد  كان  من  أو  العسكرية  الخدمة  من  هرب  من 
هويته أو فقدها، ولن تنفعه أية توسالت أو تربيرات يثبت بها أنه 
السابق  العراقي  الجيش  نظام  أن  ويذكر  الخدمة.   من  هارب  غري 
وكرامتهم،  إنسانيتهم  تهدر  بطريقة  الجنود  مع  التعامل  عىل  مبني 
الكثري  ناقة لهم وال جمل، مام دفع  وكثريا ما زج بهم يف حروب ال 
العسكري،  االنضباط  ميسكهم  الذين  وكل  الخدمة.  من  الهروب  إىل 
يرسلون إىل )الكرنتينه( يف الحارثية يف بغداد أو املعتقالت املامثلة لها 
يف املحافظات. وقبل أن يصلوا إىل املعتقل يجري سحبهم يف الشوارع 
اليدين  مقيدو  وهم  شامت  أو  متعاطف  بني  إليهم  تنظر  والناس 

باإلصفاد كأي بهيمة تجر للذبح.
 )الفراريه( من الجنود يرسلون إىل وحداتهم لينالوا عقابهم. ويف فرتة 
الحرب كانوا كثريا ما يعدمون وقد سمح ملنظامت البعث يف املناطق 

اعدامهم من دون الرجوع إىل املحاكم.
 أما من كان غري مشمول بالخدمة العسكرية أو غري ملزم بها فيبقى 
يف )الكرنتينه( إذا مل يجد ما يكفله ويقدم أوراقه الثبوتية، يك يتعفن 
أمس  )انضباطية(  هم  اليوم  )فراريه(  اما  جلده.  )الجرب(  ويأكل 
ولكن يف رتب ومقامات عالية، ويتحركون ويصولون بالعلن، ولديهم 
نحن  لنا  عدت  قد  والعلنية  الرسية  )الكرينتنات(  من  العرشات 
-املطاردين- لهم. ويبدون غري مهتمني لهروبهم من وجه العدالة رغم 

جرامئهم وفسادهم الذي يزكم األنوف.
ولكن من املفرح هو قيام خمسة عوائل عراقية بتقديم دعوى ضد 
تتهمه  باريس  يف  الفرنسية  املحاكم  إحدى  أمام  املهدي  عبد  عادل 
بجرائم ضد اإلنسانية وتعذيب وإخفاء قرسي خالل تظاهرات ترشين 

عام 2019 بحكم كونه ميلك جوازا فرنسيا.
وهذا يشء يدعونا لرفع الدعاوى امام القضاء املحيل والدويل ملحاكمة 
املوصل ومجازر سبايكر،  )الفراريه( األخرين ممن ساهموا بسقوط 
الوهمية  واملشاريع  الطائفية،  الحرب  ومجازر  األمة،  ومذبحة جرس 
الدولة،  نطاق  خارج  املسلحة  املليشيات  وتغول  األموال  وتهريب 

ورساق املال العام وغريها من الجرائم. وأن غدا لناظره قريب! 

ال انتخابات نزيهة تحت تهديد السالح

ما الذي يجري في العراق؟!
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مختارات
في الذكرى الثالثة للثورة 

هل جنت المرأة السودانية ثمار تضحياتها؟

صحفيو تونس يرفضون محاوالت النهضة إخضاع وسائل اإلعالم

مطالبات بتفعيل نص القانون الملغى
االجتامعي  التواصل  مواقع  تسيدت  دعوات  وكانت 
من  كل  جلد  عىل  تحرض  املايض  األسبوع  طوال 
تحت  يتم  كان  ما  عني  وهو  محتشام،  زيا  ترتدي  ال 
ستار قانون النظام العام الذي تم الغاؤه بعد الثورة، 
والية  رشطة  مدير  مطالبات  الدعوات  تلك  وعززت 
بوجهه  أثار  امللغي مام  القانون  بتفعيل نص  الخرطوم 
موجة متعاظمة من الغضب أمثرت عن إقالة املسؤول 

الرشطي من منصبه.
وللتعبري عن حجم السخط عىل الطريقة التي تتعامل 
واالستمرار  املرأة  قضايا  مع  االنتقالية  الحكومة  بها 
نسوية  تجمعات  تنادت  االنتظار،  بحالة  وضعها  يف 
 8 فكان  القانونية،  الجهات  ألعىل  اصواتهن  إلسامع 
نيسان موعدا لتسليم مذكرة للجهات العدلية متضمنة 
النسوي  املوكب  فإن  وللمفارقة  مطالب،  مجموعة 
النيابة  إىل  العدل  وزارة  من  الطويل  طريقه  وأثناء 
للتحرش  املشاركات  من  عديد  فيه  تعرضت  العامة 
بالغات ضد  وتدوين  القانون  إىل  باللجوء  يرتددن  فلم 

الفاعلني.

البيان النسوي
وتطالب النسوة يف مذكرتهن املعنونة )البيان النسوي( 
الحكم  مستويات  كافة  يف  النساء  مشاركة  برضورة 

االنتخابات  قانون  وتعديل  األقل،  عىل  باملناصفة 
للسامح للنساء بالرتشح باإلنابة عن مجتمعاتهن وليس 
فقط ضمن القوائم النسوية، مع ضامن مشاركة النساء 
األمنية  الرتتيبات  السالم، وإعداد  الفاعلة يف مباحثات 

وآليات العدالة االنتقالية واملصالحة املجتمعية.
املشاركة  من  تحد  التي  العقبات  كافة  إلزالة  ودعني 
املساواة  ضامن  ذلك  يف  مبا  للنساء،  الفاعلة  السياسية 
والسياسات  القوانني  كافة  وإلغاء  األرسة  داخل 
التمييزية مبا يف ذلك قانون األحوال الشخصية، القانون 
وسياسات  ترشيعات  وسن  العمل،  قانون  الجنايئ، 
تجرم التمييز القائم عىل النوع، وطالنب كذلك مبساواة 
يف  الكاملة  بالشهادة  واالعرتاف  املحاكم  أمام  النساء 

الجنائية. القضايا 

المساواة النوعية
واملعاهدات  املواثيق  مرجعية  اعتامد  إىل  دعني  كام 
التعديالت  النوعية يف كافة  املتعلقة باملساواة  الدولية 
أمن  ضامن  مع  والسياسية،  القانونية  واإلصالحات 
والخاص،  العام  الفضاء  يف  والفتيات  النساء  وسالمة 
مع  التعامل  يف  متخصصة  ومحاكم  نيابات  بتشكيل 

العنف القائم عىل النوع.
ومن بني املطالب كذلك إصالح منظومة إنفاذ القانون 
القانون وبناء مؤسسات  والقضاء لضامن سيادة حكم 

الحقوق  وتحرتم  للعدالة،  التطلعات  تلبي  عدلية 
والحريات والتنوع الثقايف والديني والنوعي واإلثني.

إقصاء النساء
عائشة  املرأة  قضايا  عن  املدافعة  الصحفية  وتؤكد 
النساء مل يحصدن ولو واحد  للجزيرة نت إن  السامين 
 30 طوال  قدمنها  التي  التضحية  مقدار  من  املائة  يف 
كان  التي  املستمرة  التنكيل  حمالت  مواجهة  يف  عاما 
برغم  أنه  إىل  وتشري  املعزول.  النظام  قادة  ميارسها 
القرار  صنع  يف  النساء  بإرشاك  الحكومة  تعهدات 
كام  الذكوري”  “الفكر  لسيطرة  يحدث،  مل  ذلك  فإن 
يزال  ال  أيضا  املتشدد”  “السلفي  الديني  الخطاب  أن 
مسيطرا ويعمل عىل تكبيل حرية املرأة. وترى عائشة 
الحكومة  قادة  لدى  متوافرة  السياسية غري  اإلرادة  أن 
اتفاقية  النساء والتوقيع عىل  االنتقالية ملساندة قضايا 
“سيداو”  املرأة  ضد  التمييز  اشكال  كافة  عىل  القضاء 
والتي تحمى النساء من عنف كثيف يطالهن باستمرار.

بطاقة تنافس
املبادرة  اإلقليمي لشبكة  املديرة  الكارب  وتصف هالة 
أحوال  )صيحة(  األفريقي  القرن  لنساء  اإلسرتاتيجية 

النساء ما بعد الثورة باملحزن جدا.
النساء  مشاركة  األسف  “مع  نت  للجزيرة  وتضيف 
مجموعة  من  تقدير  بأي  تحظ  مل  للتغيري  ودعمهن 
النخب التي تولت الحكم يف السودان، ورغم ادعاءات 
أنها  وغريها  الدولية  املحافل  يف  االنتقالية  الحكومة 
النساء  أوضاع  حول  جذرية  بتغيريات  القيام  بصدد 
أوضاعهن  تجاهلت  فإنها  السودان  يف  والفتيات 

داخليا”.
تعطي  الحكومة  فإن  اإلقليمية  املسؤولة  وبحسب 
وانتهاك  للتعدي  األخرض  الضوء  “الظالمية”  القوى 

حقوق النساء دون أن تحركا ساكنا. 
االنتقالية  الحكومة  إهامل  بشدة  الكارب  وتنتقد 
ألوضاع النساء يف دارفور بعد أن بات االغتصاب أمرا 
املحكمة  أدانته  الذي  البشري  عهد  غرار  عىل  اعتياديا 

الجنائية بسبب حزمة انتهاكات بينها جرائم االغتصاب 
الذي  “ما  تردف  ثم  الدولة،  رأس  عىل  وجوده  بحكم 
بذات  الحالية  االنتقالية  الحكومة  ندين  ال  يجعلنا 
الجرم ألنهم أيضا جالسون يف أعىل السلطة دون فعل 
تواجهه  الذي  والعنف  املنظمة  الجرائم  لوقف  يشء 

النساء”.

مسؤولية األحزاب
السوداين هنادي  املؤمتر  القيادية يف حزب  وتحمل 
اإلخفاق  مسؤولية  السياسية  القوى  الصديق 
الوثائق  يف  عليه  املتفق  بالقدر  النساء  متثيل  يف 
املشاركة  نسبة  تصل  أن  يفرتض  حيث  املكتوبة 
جانبه  ما  وهو  املائة،  يف   40 إىل  الحكم  هياكل  يف 
التي  االنتقالية  الحكومة  تكوينات  كل  يف  الواقع 

الثورة. أعقبت 
ــــــــــــــــــــــــــــ

“الجزيرة” – 10 نيسان 2021

تشهد الساحة اإلعالمية يف تونس حالة من الغليان بسبب 
النهضة إلخضاع  حركة  من  محاوالت  الصحفيون  اعتربه  ما 
مصالح  “تلميع”  إىل  ودفعها  العمومية،  اإلعالم  وسائل 
واملتكون  لها  الداعم  والحزام  املشييش  هشام  حكومة 
وحليفها  الكرامة  ائتالف  وذراعها  النهضة  من حركة  أساسا 

الحايل حزب قلب تونس.
وكالة  لألنباء،  إفريقيا  تونس  وكالة  يف  العاملون  وأعلن 
مل  حال  يف  عام  إرضاب  يف  الدخول  للبالد،  الرسمية  األنباء 
ترتاجع الحكومة عن تعيني أحد املقربني من حركة النهضة 
تعيينه  أن  معتربين  للمؤسسة،  العام  املدير  منصب  يف 
الخط  عىل  للتأثري  اإلخواين  الحزب  مساعي  إطار  يف  يأيت 
حركة  لصالح  وتوجيهه  الرسمية  األنباء  لوكالة  التحريري 

النهضة.
وكان العاملون يف وكالة تونس إفريقيا لألنباء قد دخلوا يف 
معربين  الجاري  نيسان  من  السادس  منذ  مفتوح  اعتصام 
عن “رفضهم القاطع لهذ التعيني السيايس الحزيب املفضوح 
عمومي”،  كمرفق  الوكالة  استقاللية  بجدية  يهدد  الذي 
ونقابة  الصحفني  نقابة  عن  صادر  مشرتك  بيان  نص  وفق 
لصحفيي  االحتجاجية  التحركات  تدعامن  اللتني  اإلعالم 

وموظفي وكالة األنباء.
ودعا املحتجون يف وكالة األنباء الرسمية، منظامت املجتمع 
والتعبري  الصحافة  بحرية  املؤمنة  الحية  القوى  وكل  املدين 
وحق املواطن يف إعالم حر ومستقل، إىل الوقوف إىل جانب 
الذي تسعى فيه  الصعب،  الظرف  الوطنية يف هذا  الوكالة 

كيانات سياسية للسيطرة عىل اإلعالم.

حالة تململ
األخرية،  األسابيع  تونس، يف  الصحافة واإلعالم يف  ويشهد قطاع 
التي  وحلفائها  النهضة  حركة  مضايقات  بسبب  متلمل  حالة 
تنوعت بني الخطابات العنيفة املوجهة ضد الصحفيني واالعتداء 
أثناء العمل امليداين ومحاوالت السيطرة تحريريا عرب تعيينات 

موالية عىل رأس إدارات املؤسسات اإلعالمية.
ويعرف الرأي العام يف تونس محاوالت حركة النهضة منذ سنوات 
تكوين جبهة إعالمية تدعمها وتروج ألطروحاتها عرب ضخ أموال 
لها،  تلفزيونية وإذاعات ومواقع موالية  طائلة إلنشاء محطات 
واستقطاب عدد من املحللني واملعلقني وحتى الصحفيني لرتويج 

خطابات تخدمها.
وتتجه النهضة، اليوم، عرب بوابة حكومة املشييش إىل التمكن من 
يعتربه  ما  وهو  العامة،  اإلعالم  مؤسسات  رأس  عىل  التعيينات 
مراقبون استعدادا من الحزب املحسوب عىل تيار اإلخوان ملعارك 

للمحطات  وتحسبا  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  مع  قادمة 
اإلنتخابية القادمة.

بيان إدانة
رابطة  بينها  من  ومنظمة  جمعية   37 وقعت  ذلك،  غضون  يف 
حقوق اإلنسان، بيان إدانة ملحاوالت السيطرة عىل قطاع اإلعالم 
الحاكمة  األحزاب  لفرض سيطرة  واعتربتها خطة  التعيينات  عرب 

عىل اإلعالم العمومي الذي ميول من دافعي الرضائب.
إىل  الحكومة  واالجتامعية،  اإلقتصادية  الحقوق  منتدى  ودعا 
الرتاجع عن التعيني يف وكالة األنباء الرسمية وعدم متكني األحزاب 

من الهيمنة عىل اإلعالم العمومي.
البرصي،  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  عضو  وأفاد 
العمومية  اإلعالم  مؤسسات  إدارة  بأن  الوساليت،  عمر  القايض 
يجب أن تراعي معايري مهنية وتقوم عىل أساس التطوير ووضع 
األهداف واملشاريع، وبأن تدخل السلطة السياسية يف اإلعالم ال 
جودة  عىل  ويؤثر  املؤسسات  عمل  ويعطل  الدميقراطية  يحرتم 

املضامني اإلعالمية. 
أجل  من  اإلعالم  “تدجني”  تحاول  النهضة  حركة  أن  وأضاف   

لدائرة  تقرير  أورد  أن  سبق  وقد  قادمة  انتخابية  معركة 
املحاسبات معطيات عن توظيفها اإلعالم للتسويق السيايس، من 
الحقيقية  املجتمع  قضايا  تخدم  أن  دون  للحكم  الوصول  أجل 

طيلة سنوات حكمها العرش.
وتعد أزمة وكالة تونس إفريقيا لألنباء جزء من معركة مستمرة 
عرب  الضغط  أسلحتها  الصحافة،  لتطويع  النهضة  حركة  تقودها 
العنف  وخطابات  التشهري  حمالت  أو  التمويالت  و  اإلعالنات 
التي تقودها لجانها اإللكرتونية عرب منصات التوصل االجتامعي، 
جهة  من  لسياستها  املعارضة  األصوات  إلسكات  محاولة  ويف 

وخلق أذرع إعالمية للرتويج لها من جهة أخرى.
يذكر أن صحيفة “األنوار” املستقلة تعرضت، مؤخرا، لسلسة من 
الضغوط وحمالت التحريض بعد نرشها تحقيقا كشف عن حجم 
ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنويش ومصادرها املتأتية من 
الصحيفة عن  السالح وأنشطة مشبوهة، وقد تراجعت  تهريب 
نرش الجزء الثاين من التحقيق بعد هذه الضغوط يف انتظار بت 

القضاء يف خصومتها مع الغنويش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“سكاي نيوز” – 11 نيسان 2021

مزدلفة عثمان

يسود إجامع واسع وسط السودانيات والنخب، وكل من كان يرصد حراك الثورة 
التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشري يف نيسان 2019، بأن السودانية مل تحصد 

أي مثار توازي التضحيات الجسام التي قدمتها عىل مدى 5 أشهر قادت خاللها 
آالف النساء والشابات احتجاجات الشوارع الطويلة وتعرضن تبعا لذلك اىل 

االعتقال واملطاردات ومل يسلمن من الرضب والتنكيل والتحرش.
ويف الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يتحدث يف والية جنوب 

كردفان ظهر أول أمس الخميس معرتفا بأن متثيل املرأة يف السلطة ال يزال دون 
الطموح، كانت مئات النسوة يجنب شوارع الخرطوم مطالبات بإصالح القوانني 

ومنددات بالدعوات لرضبهن يف الشوارع بسبب الزي غري الالئق يف نظر البعض.

أصحاب المليارات كسبوا خمسة 
تريليونات دوالر أثناء الجائحة

أضاف أصحاب املليارات عىل مستوى العامل أكرث من خمسة تريليونات دوالر إىل 
ثرواتهم يف العام املايض، فبلغت ثروة أغنى 2755 شخصاً عىل كوكب األرض أكرث 

من 13 تريليون دوالر.
بلغ نحو 30 يف  وسجلت تلك القامئة التي تجمعها مجلة »فوربس« سنوياً، منواً 
املئة، باملقارنة مع قامئة نرشت قبل سنة واحدة، ما شكل زيادة بـ660 شخصاً 
وصوالً إىل قامئة تضم 2755 مليارديراً. ويعد 86 يف املئة منهم اليوم أكرث ثراًء مام 
العاملية وتداعياتها االقتصادية  كانوه قبل سنة واحدة، يف بداية األزمة الصحية 

التي تركت ماليني كثرية من دون عمل يف األشهر التي تلت رضبتها.
املنتهية  التنفيذي  ورئيسها  »أمازون«  مؤسس  القامئة  رأس  عىل  مجدداً  وحل 
الرئيس  تاله  دوالر،  مليار   177 من  بأكرث  ثروته  املقدرة  بيزوس،  جيف  واليته، 

التنفيذي لرشكة »تيسال«، إيلون ماسك، برثوة صافية سجلت 151 مليار دوالر.
ويف عام 1987، حيث بدأت »فوربس«تنرش تصنيفها السنوي، بلغ مجموع ثروات 
مدى  وعىل  دوالر.  مليار   295 من  أكرث  العامل  مستوى  عىل  املليارات  أصحاب 

العقود التالية من الزمن، منت ثروتهم الصافية بأكرث من 44 ضعفاً.
وكان أغنى رجل يف العامل عام 1987 هو يوشيايك تسوتسومي من »مجموعة سيبو 

للسكك الحديد« الذي بلغت ثروته الصافية 20 مليار دوالر.
األشخاص  من  مثانية  املتحدة  الواليات  من  ويأيت  مليارديراً.   724 أمريكا  وتضم 
العرشة األكرث ثراًء يف العامل، وهم السيد بيزوس، والسيد إيلون ماسك، والسيد 
والرئيس  بافيت، ومارك زوكربرغ من »فيسبوك«،  وارن  بيل غيتس، واملستثمر 
»غوغل«،  من  برين  وسريغي  بايج  والري  إليسون،  الري  لـ«أوراكل«  التنفيذي 

اللذين جمعا ثروة مشرتكة بلغت 728.5 مليار دوالر.
ويف ملمح بارز، جاء ارتفاع الرثوات بني أكرث الناس ثراًء يف الواليات املتحدة، عرب 
سنة من البطالة الجامعية وخسارة املداخيل أثرت يف حواىل نصف األرس األمريكية.
ويف وضع مغاير، عاىن أكرث من 40 مليون أمرييك البطالة والتوقف عن العمل يف 
غضون األشهر األوىل من انتشار الجائحة، وأفاد أربعة من كل 10 أمريكيني تقريباً 
عن آثار مالية ناجمة عن فقدان وظيفة أو مدخول أثناء أزمة الصحة العامة، وفق 

استطالع أجرته »أسوشيتد برس- نورك سنرت«. 
مليون   2.4 من  يقرب  ما  بأن  العمل«  إحصاءات  »مكتب  أفاد  املايض،  والشهر 
أمرييك، أي حواىل ربع مجموع األمريكيني العاطلني من العمل، هم من دون عمل 

منذ 52 أسبوعاً أو أكرث.
وكذلك من املرجح أن ينمو هذا الرقم. إذ ال تشمل الصورة األخرية بعض العاملني، 
أو األشخاص الذين يستقيلون من وظائفهم ألسباب صحية أو أسباب أخرى، أو 

ارتفاع الطلب عىل إعانات البطالة يف أواخر آذار 2020.
ويف االتجاه نفسه، يالحظ إن الجائحة عجلت بدالً من ذلك يف اتجاهات النمو بني 
أكرث األرس ثراًء. فقد توصل تقرير صادر يف 2021 عن »معهد دراسات السياسة« 
إىل أن املكافآت يف »وول سرتيت« ازدادت بأكرث من 1200 يف املئة يف الوقت الذي 

نرشت »فوربس« القامئة السنوية بأصحاب املليارات.
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ريسان الخزعلي

)1(
املرصيّة،  العامّية  شاعر  األبنودي،  الرحمن  عبد 
الشعر  مشهد  مقدمة  يف  الشعري  مكانه  يحتل 
أحمد  الشاعرين   مع  ويُشكّل  املرصي،  الشعبي 
وكان  متميزاً.  ثالثّياً  جاهني  وصالح  نجم  فؤاد 
تحوالت  التفاعل مع  بارز يف  دور  الثالثة  للشعراء 
إنعكس  وقد  ؛  األربعينيات  منذ  العربية  الشعرية 
املرصية  الشعبية  القصيدة  تطوير  يف  الدور  هذا 
الشعرية  الصيغة  هي  األزجال  كانت  أن  بعد 

املتوارثة.
األرض   : بينها  من  عّدة،  أعامالً  الشاعر  أصدر 
والعيال، الزحمه، عاّمليات، جوابات حراجي القط، 
التحية  بعد  والناس،  أنا  سامعني،  أحمد  الفصول، 

والسالم، وجوه عىل الشط.
إن َّ ما مُييز تجربة األبنودي انحيازه الطبقي للناس 
اإلنحياز  وهذا  املرصي،  املجتمع  يف  املهّمشني 
بعد  الشعرية  مجاميعه  عناوين  حتى  تعكسه 
اإلنحياز،  بهذا  مشتعلة  متوناً  القصائد  كانت  أن 
أن  غناء،  وقصائَد  شعراً  إليه،  اإللتفات  مامجعل 
عىل  ليس  اإلهتامم،  من  واسعة  مساحة  يأخذ 

صعيد مرص فحسب، بل عىل مستوى ً عريب. 

)2(
ادراك  يتعّمق  الشط(  عىل  )وجوه  مجموعة  يف 
الشاعر لقضية اإلنسان وتضحياته من أجل الحياة 
من  بدءاً  اإلدرك  يُفصح عن هذا  والحرية، وهكذا 
اليعرف  فاّلح  الدقون،  أبو  أحمد  إىل    : اإلهداء 
الدانه وهو عىل شجرة  العامل عنه شيئاً، إصطادته 

مشمش. وإىل عّمي ابراهيم أب زعزوع الذي مات 
يف أرض الهجرة.

عناوين  معظم  جاء   فقد  اإلهداء،  هو  وكام 
ابراهيم    : أيضاً  املحلّية   األسامء  يحمل  القصائد 
أبو العيون، فتحّية أب زعزوع، محمد عبد املوىل، 
أب  الحاج  طه،  سيد  سلمى،  أب  عيل  عيل،  أُم 
سلمى، عيل أبو العيون، عبد الرحمن عبد املوىل.

بإنصات،  محليته  مع  يتفاعل  هنا،  الشاعر   َّ إن 
أرادها  بل  مراياها،  يف  الوجوه  يرى  أن   ْ يرد  ومل 
 ٍ مشهد  يف  وكأنه  الشط،  وهو  أال  آخر،   ً مرأى  يف 
دون  من  الوجوه  حقيقة  تصح  حيث  )نرسييس(، 

تجميل.

)3(
الطول  إىل  الشاعر  قصائد  متيل  الفني،  املوقف  يف 
واإلسهاب يف الوصف والرشح والتفاصيل، كام أنها 
تبدو نرثية ً  حكائّية ً ال يشّدها أيُّ رابط ٍ إيقاعي / 
وزين عىل األعم، واألمر يرتبط طبعاً بطبيعة عروض 
الشعر الشعبي املرصي التي قد ال ترتكز عىل عروض 
الشعر العريب كام الحال مع الشعر الشعبي العراقي 
؛ غري أن َّ معظم القصائد تأخذ  شكل البناء الحديث 
للشعر، متحررة من القافية الواحدة، واألشطر فيها 

متناوبة الطول  :
يف الصيف.. يف الليل

تهب النسمه من الرشق
مييل النخل.. يطقطق.. ورق املشمش يف األغصان

عّمي ابراهيم نايم  برّه البيت..عىل دكّه قّدام الباب
هادي البال اليل ابيكره ريحة األحزان

كلبه ابينبح ع الحيط وقمر سهران
جاي متكّور م الربد اليل ف سينا أم القلب املتعّور 

أم البال السكران
صىّل..وكَل.. وارتاح

بكره يوم البصالت والتفاح
بس ع الله الرضب يكون هادي ومعقول...

،.....
النموذج الشعري هذا، يكاد يكون هو الشكل العام 
لقصائد مجموعة )وجوه عىل الشط(..، وهو شكل 
تجارب  قبل  املرصية  الشعبية  الشعرية  جديد عىل 
الشاعر  أوىل  ولو  املجددين،  من  وجيله  الشاعر 
وتجاوز  واإلختزال  الرتكيز  حيث  من  فنّياً   ً اهتامما 
منوجاً   َ ألوجد  مناسب،   ٍ حد  إىل  الحكاية   اسلوب 

متقدماً يرتبط به وبشعريته.
وحني يقتصد الشاعر بإستطاالت األبيات الشعرية، 

 َّ فإن  الحكاية،  ويختزل  بيت،  كل  داللة  ويحكم 
اإلستطراد  من  خالية  متامسكة،  تجيئ  القصيدة 

اململ :
بّياع الدندرمه

اليل العرصيّه بيزّمر ويفوت
م اليوم مش حيفوت

وال حينادي عىل املنجه وال التوت
زي ما كل الناس بتموت
بّياع الدندرمه يا جامالت

مات
عّدى املوسم

وشجرة النبق اتخّضت
والتكعيبه عرف سكّتها املوت...

،......
يف )وجوه عىل الشط( مثّة قصائد تتشاغل مبوضوعات 
تتعدى  املناخ املحيل إىل مناخ أبعد وأوسع، حيث 
إمنوذجاً،  )فيتنام(  التضامني، قصيدة  اإلنساين  الهم 
وقد  املحتل،  بوجه  والتعّجب  األسئلة  يُثري  وفيها 

جاءت لفظة فيتنام بنطق ٍ صعيدي – فيتامن  :
فيتامن.. فيتامن.. فيتامن

خلفة  فيتامن  وناس  خبيزه..  ورق  احنا  يعني 
شيطان..؟!

مش ناس زيّنا طالعه يف الرمل ويف الريح..؟
مش نابتني زيّنا يف طني الزرع..؟

،...
الشط،  مياه  متحوها  ال  املجموعة  هذه  يف  الوجوه 
داللة  تكشفها   الشاعر  ذات  يف  راكدة  ظالل  فهي 

قوله :
يزرع  ولدي  يا  حياته..  يف  إنسان  يعمل  ما  أحىل 

ِظل....

تراجيد
كامل الركابي

مرتطِّب وي الرطب
متفتَّح وي الورد

مرتبّع اعله العرش
حسَنك

 رهافة عطر متجّذره
 وي الهرش

نهرين يجرن سوه
 ابروحك

واحسها ابعطش 
رجفن ادين النجم

من غيبتك
وارتعش

ماچان يدرك زمن:
من سن االربعطعش

وجهك حزن قافله
مرتوبه

تحمل نعش !

قصيدة لميالد الحزب 
ناظم السماوي

الگمر منطي اسم سيد الكياسه
الحزب ..

طيعه مميز من اساسه
رسم خطوة فجر من ُصبح آذار
ومن فكرة )فهد( فصل قياسه
الحزب خده ورد ينرث نفانيف

وغبش صبح النده من خده باسه
تره طبع اليحب من عشگه معروف

يذوب العطر من شهگة انفاسه
وحبينه الحزب حب املجانني

وّعلم حب الجنون أصبح دراسه
شوصفك يا حزب .. تحتار األوصاف

اذا انوصفك ذهب تزعل املاسه
الحزب ... يا ناس عدنه الشمس واملاي

اليزور الحزب يعرف طبع ناسه
الحزب مو مثل وعاظ السالطني

ياخذ شوره
من سوگ النخاسه

الحزب..
صاحب قضيه وعنده تاريخ

ّوبياض الشيب تاريخ أعله راسه
الحزب )لگمة( رشف وبحلگ جوعان

وتاريخ الرشف عنده قداسه

بستان طول الوطن
رحيم الغالبي

)- اميش وكول اوصلت والكنطرة بعيده....!!(*
    يذياب * هذا الدرب ...غريه فال ريده

    شامخ وأمني ...
    وجزه مثانني ..من عيده

    و ورود ريل وحمد.. وجكليت من عرسه
    عفيه .. جرس هالجسد ، مثل الحىص.. منمرد

    رغم العرث والغلط ...
    باقي يظل حسه

    طول الوطن ، فّصلت
    ثوب احمر ألعرسه

    هلهللت بيه البنات
    وظلّت الخرسه

....    
    نفسه اليسب الورد ..نفس الوجه

    . . نفسه ..!!!
    مرّت ايام املحن . . واتحمل النكسة

    شايل صخرنه ابجبل
    سييزيف – واتحسه

    وكلمن –سبوس الجرش - ريح التجي اتكنسه

    ماله جذر باالرض
    حتى ولو......

    االّ بارض نجسه
    هي الشمس واحده

    واليل خلق هاالرض ..
    تبقى الشمس شمسه

    ونته شمسنه..الحزب..تاريخ أمه وشعب
    مارصت خبزة ابحلك ،
    واليل ميضغك حقد ....

    صّدكني كل الصدك
    هم ينكرس رضسه

    بس عدنه احنه السمع
    وافواهم خرسه….!!!

.......    
    لولينه الهم طفل

    ماغفت عني الحقد
    وارشاع عدنه صعد...

    اهتز صحيح ...
    و خذل املوج بينه

    او وصمد
    من ريحهم رشسه

    وسنني عشنه بسعد
    و أسنينهم انتهت...

    باملزبله وتعسه...
    ياروحي

    مثل الثيل متيش اعله سمعة ماي

    والطري حط عالسطح
    من سمع مني الناي

    فرحت و اجت بالسمه
    طيور شالت غصن ، ومنهن تغني اوياي

    هو العمر الفته
    ..بشارع ضمري ، اسمك

    احتار وين انرسم كون انته وياي
    ....... بوسه اعله كد رسمك

    ياعيني كون الوطن...
    بستان

    بستان كون الوطن ...
    مو كاع صبخة وقهر بيه تلعب الفريان

    وناعور ساكت...
    اسف

    وتحركه الثريان

    ايوصل املاي ... الجبل
    بيه ريحة االنسان

    ياروحي اسمج سطح .. لو تصعد الجدران
    ياروحي ...كايف وفشل وعيب ،وتجيك االذى

    من اسهمهم جريان
    هو الوطن مدرسة
    والرمز بيه الشعب

    وسنينه متتحن...
    مرات رسبت صدك واتحملت خذالن

    ومرات صار املنع....

    صربت وطكت نبع
    فاض النبع نهران...

    نهران
    فاض النبع

    نهران...
    روحك رمز للشعب

    والصىل ..راد آذان
    أذنت محد سمع

    منها..... وبدى الخرسان
    ياروحي ملي الشمل....

    غربه ... و قهر يرنسم باملنفى احىل الوان
    عودي الوطن هل حلو تانانه من ازمان

    سبعني عنده الجزن وخمسه عل سبعني...
    انذرله ...دم الجسم

    انذر له العينيني
    اطشن فرح بالشطرة عالصوبني

ياهال بك .. ياهال بك
ماوكف غيم اعله نورك ..

والنبت غش اعله بابك
يانهار الدنيه يانخوة اصحابك

ياهال بك
بيك رس محد يعرفه ..

شامكرب عمرك يرد بيك الشباب
ياهال بك .. ياهال بك
مره شفتك مزهريه ..

عطشوها !
اونبع بيهه العطش جوري وجلنار

او مره شفتك بندقيه ..
كرسوها

ونبع بيها الكرس ثوار اورشار

وانت انت ابكل ارض للمنفي دار
وانت للطيب درع ..

اوعادة - الليلو – يتدرع باملحار
ياهال بك .. ياهال بك

يـ املاليني املشانق .. كرستها عىل اركابك
يـ املاليني املعاقل .. هدمتها من عذابك

ياعظيم ..
ياخبز ياعيد ياثوب اليتيم 

يغلط احساب الخشيم ..
وانت مايغلط احسابك

ياهال بك .. ياهال بك
تدري املن تسد بابك..
وتدري املن تفك بابك

يا ...
ياهال بك

من ديوان قصائد للوطن والناس

هال بك
كاظم الرويعي
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للشاعر المصري عبد الرحمن األبنودي
توظيف المثل في النص 

الشعري الشعبي
علوان السلمان

والتقاليد  مكوناته)العادات  بكل  الشعبي  الرتاث  يشكل 
عاملا  املقصودة  بدالالتها  املكتنزة  الشعبية  واالغاين  واالمثال 
ونافذة  ذاكرة  مشكال  االجتامعي..  الوجود  يف  ومؤثرا  فاعال 
حتى  الحضارية..  واملتغريات  االنساين  الوجود  عىل  مرشعة 
جامليا..  نصوصهم  لبناء  الشعراء  عليها  يتىكء  مادة  صار 
البناء  يف  ودالليا  فنيا  ويوظفونها  منها  االمثال  فيستحرضون 
وادهاشية..كونه  تأثريية  قدرة  عليها  ليضفي  الشعري  النيص 
اطيافها  بكل  املجتمعية  الحياة  ميس  الذي  مبضمونه  يكشف 
بجمله املكثفة وايجاز عباراته املعربة عن حدث واقعي تناقلته 
اليومية..فضال عن  االفواه شفاها..حتى صار جزء من حياتها 
يستدعيه  الذي  املوروث  يف  معرفية  ثقافة  عن  يكشف  انه 
كونه  الشعرية..  البيئة  داخل  حارضا  ليكون  املنتج)الشاعر( 
يحمل بعدا داال سواء أكان فكريا او تاريخيا لعالقة معارصة 
الرتاثية لتضمينها يف  تشبهها  واستدعائها فكريا من جذورها 
نصوص الشعراء املعارصين تضمينا هادفا مكمال لعوامل النص 
جاملية  رضبة  اضفائه  اىل  االنساين..اضافة  مبضمونه  ومقرتبا 
ثائر  الشاعر  قول  يف  املستهلك)املتلقي(..كام  لذات  مستفزة 

عبدالحق..
مرات احزن من صحيح..
مرات افرح من صحيح..

مرات اذب روحي اعله بابك
مرات اتسله بغيابك

مرات اعوفك..اسرتيح
يكولون..لو جتك الريح
سد باب دارك وسرتيح

وقول الشاعر عبود الكرخي.. الذي يكشف عن طبقية حادة..
ناس تاكل بالدجاج    

وناس تتلكه العجاج
مهزوم.. واقع  عىل  متمردا  التميمي  جودة  الشاعر  وقول 

مرتد...
لو صادف بدربك نهر

اعرب وال متيش شهر
املثل  عىل  مركزة  الشعبي  الرتاث  تستدعي  فالنصوص 
مسحة  واضفاء  فكرته  وتأصيل  النص  داللة  لتأكيد  كدعامة 
عىل  الجاذبة..الدالة  وتراكيبه  صياغته  عىل  تراثية  جاملية 
اللغة  من  اليومي  املتداول  حضور  خالل  من  التجربة  عمق 
توظيف  عن  االجتامعية..فضال  الحياة  من  جزء  النه  شفاها 
التاريخية والدينية ودالتها بالفاظ موحية معربة عن  الرموز 
بلهجتها  الشعرية  التجربة  ابعاد  عنها  تكشف  انسانية  رؤية 
الناس.. عامة  شفاه  عىل  ترتاقص  ..التي  العامية  وتعابريها 
حتى ان بعض الشعراء اخذوا يسيارون الفصيح من القول..
الذي  البرصي  نرص  بن  احمد  بن  نرص  الشاعر  قول  يف  كام 

يقول:
اىل املاء يسعى من  يغص بلقمة

اىل اين يسعى من يغص مباء؟
فيجاريه الشاعر الشعبي عبدالسادة الكصاد بقوله:

امجنح ما شله بالدمع بلامي
وال عندي رفيج اشرتك بلامي

الزاد البيه اغص يندفع بلامي
امن اغص بلامي كيل شلون بيه

وقول آخر:
صربي اعله صرب ايوب زاد وتعده

وزاد الصرب طاكات وتعده حده
باملوروث  املنتج)الشاعر(  اهتامم  مدى  يتضح  هذا  كل  من 
املتداول..فيكشف عن وعيه بقيمته التاريخية وعمقه املعريف  

الكامن يف الوجدان الشعبي..
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»ثالث وستون« جديد الروائي أحمد الجنديل 
رواية )ثالث وستون( هي الرواية السادسة للقاص والروايئ أحمد الجنديل.

الرواية تدور أحداثها حول معلم أحيل عىل التقاعد عند بلوغه سن التقاعد بعد رحلة طويلة يف تعليم تالميذه فك طالسم 
الحروف، وغرس القيم النبيلة واالخالق الفاضلة يف نفوسهم.

يتعرض هذا املعلم اىل حالة من االبتزاز من قبل املوظفة أثناء انجاز معاملة التقاعد فريفض االنصياع ويسافر اىل محافظة أخرى 
لجلب كتاب التأييد التي طلبته منه املوظفة املرتشية.

أثناء سفره ويف زمن انتشار وباء الكورونا يتعرض اىل الكثري من املفاجآت التي تجعله يف وضع مضطرب، ومع تصاعد االحداث 
ينترص املعلم عىل كل العقبات التي صادفته اال انه يفارق الحياة من دون ان يستلم راتبه التقاعدي.

الرواية تقع يف )161( صفحة/ اصدار دار مداد للطباعة والنرش.

جودت هوشيار 

يعطي  ال  العامل  يف  الراهن  الصحي  الوضع  ان  يل  يبدو 
فكرة واضحة،عام ستكون عليه حياتنا بعد انحسار جائحة 
كورونا. وكام هو الحال مع اي ازمة عاملية، فان التداعيات 
وال  كبري،  حد  اىل  معروفةا  غري  الوباء  هذا  عن  الناجمة 
ميكن التكهن بها حالياً. ولكن عىل املدى القصري لن يؤدي 
البطالة  نسب  وارتفاع  املساواة  عدم  تفاقم  اىل  اال  الوباء 
املتقدمة  الدول  كانت  واذا  مسبوقة،  غري  مستويات  اىل 
فقدوا  الذين  االشخاص  اىل  كبرية  مساعدات  قدمت  قد 
وظائفهم، واىل الرشكات الخارسة بسبب الوباء، فان العديد 
ومنع  الصحي،  الحجر  فرضت  األوسط،  الرشق  دول  من 
التجوال لفرتات طويلة، وفقد عدد كبري من الناس مصادر 
رزقهم، دون ان تفكر تلك الدول بتقديم مساعدات مالية 

اىل املحتاجني منهم. 
غريهم،  من  اكرث  كورونا،  تداعيات  من  يعانون  الفقراء 
لالغنياء  ترف  املنزيل  العزل  ألن  اكرب.  بنسب   وميوتون 
فقط، وال ميكن ان يتمتع به رشائح املجتمع األخرى لفرتة 

طويلة.
بعيد،  زمن  منذ  موجودا  يكن  مل  وضع  يف  اليوم  نحن 
فالتقدم العلمي التكنولوجي اوحى لنا بأن لكل داء دواء، 
عاجزة  البرشية  تقف  مرة  للعالج، وألول  قابلة  أزمة  وكل 
إيجابية ملا منر  الوبيل..ليست مثة جوانب  الداء  امام هذا 
به اآلن سوى اإلدرات العميق بان مصري املجتمع االنساين 
واحد.وسيكون خالصنا او هالكنا مشرتكا، فنحن يف سفينة 
ان  الوضوح  بهذا  قبل  من  قط  الناس  يفهم  مل  واحدة. 
فيه،  يؤثرون  بأرسه،  العامل  وبني  بينهم  متبادالً  تأثريا  مثة 

عىل  نعتمد  جميعا  اننا  الوباء  اظهر  به.لقد  ويتأثرون 
يف  خطري  بشكل  أثَّر  الصني  يف  حدث  ما   – البعض  بعضنا 

حياة البرش جميعا. 
وقد  االنعزالية.  نعش  األخري يف  املسامر  الوباء سيدق  هذا 
اصبح اليوم جليا أننا ال نستطيع السامح بتكرار ما حدث.، 

والطريقة الوحيدة لضامن ذلك هي العمل معاً
الطبيعية ممكنة فقط يف حالة واحدة،  الحياة  العودة اىل 
وهي التوصل اىل انتاج لقاح فائق الفعالية، من دون آثار 
جانبية خطرية، وبأسعار معقولة للحميع. كام ان التطعيم 
الجامعي يضع حداً ألنتشارالوباء وتنهي كوفيد – 19 عىل 

نطاق عاملي.
نحن محظوظون اىل حد ما،ألن هذا الوباء حدث يف عرص 
الثورة الرقمية، وقد منحنا ذلك الفرصة ملواصلة التواصل، 
العمل  ومواصلة  العائلية،  واملناسبات  باالعياد  واالحتفال 
لكان  عاما،  عرشين  قبل  الوباء  هذا  حدث  لو  بعد.  عن 
الوضع أسوأ بكثري. ولكننا نحن البرش مخلوقات اجتامعية، 
ان  صحيح  جداً.  طويلة  لفرتة  االجتامعي  العزل  نطيق  ال 
الحجر  مل  تحُّ الناس  عىل  سهلت  الرقمية  التكنولوجيا 
الصحي، والعزل الذايت، والتباعد االجتامعي، لكنها ليست 

بديلة عن التفاعل االجتامعي الحي.
الناس  يشعر  أن  قبل  الوقت  بعض  األمر  يستغرق  سوف 
واملسارح  املوسيقية  الحفالت  يف  اخرى  مرة  بالراحة 
واالجتامعية،  الثقافية  الفعاليات  من  وغريها  والسينامت 
لكننا سنعود اىل هذا عىل اي حال، وسوف يستمتع الناس 
بوجود اشخاص آخرين. فاالنسان كائن اجتامعي ال ميكنه 
االنعزال عن املجتمع، واالستغناء عام يزخر به من اعامل 

وفعاليات.

املنزيل،  مكتبي  يف  وقتي  معظم  اقيض  ازال،   وما  كنت 
ولكن الحجر الصحي، أتاح يل فرصة أكرب للكتابة،  وقراءة  
اكرث  العاملي، وقضاء وقت  الكالسييك  األدب  فاتني من  ما 
مع افراد العائلة ، والقيام مبا اريد القيام به دون ان افكر 
يف الذهاب اىل اي مكان. وقد نرشت بعض املقاالت حول 

الجوانب املختلفة لحياتنا يف ظل جائحة كورونا..
ادب كورونا

صدرت خالل اشهر الحجر الصحي روايات وقصص قصرية 
كثرية يف شتى بلدان العامل، تتناول الحياة يف ظروف العزل 
املنزيل. وكالعادة فان معظم تلك األعامل ظهرت يف اآلداب 
الكورونا  موضوع  معالجة  ولكن  واالمريكية.  األوروبية 
كانت احادية الجانب، حيث لجأ العديد من كتاب الدرجة 
الثانية والثالثة اىل استغالل هذه الفرصة، وتأليف روايات 
عىل  القدرة  عدم  بسبب  النفسية  املعاناة  عن  تتحدث 
سبيل  فعىل  ذلك.  عن  الناجمة  واملشاكل  املنزل  مغادرة 
املثال، هناك رواية انجليزية طريفة تحت عنوان “العزلة 
مع زوجتي السابفة“. جاء الزوج السابق اىل منزل طليقته 
الصحي،  الحجر  اعلن  الوقت  هذا  ويف  املدلل،  كلبه  ألخذ 

فأضطر أن يبقى ويعيش معها. 
وكتب الروايئ الرويس املعروف فيكتور بيليفني رواية كبرية 
تقع يف حوايل 700 صفحة عن الحياة يف ظل كورونا تحت 

عنوان “شمس ال تقهر“ 
هناك اليوم ما ميكن ان نسميه “أدب كورونا“، ولكن هذا 
األدب كُِتَب ونرش عىل عجل لتلبية حاجة السوق. وهي ال 
ترقي – فكرا وفنا – اىل مستوى الروايات التي كتبت عن 
األوبئة التي أصابت البرشية يف السابق، ومنها مثال.رواية 

البري كامو “الطاعون“.

بيت ابي
عبدالحسين بريسم

عىل نهرين من عسل وحليب
هناك بنى ايب بيته

للطائفني
والعصافري

واالوالد والبنات
الذين مل يكونوا عىل نهج واحد 

وال دين
ارادهم 

ان يتبعوا شمس وطن
وقمر االمهات 

التفاحة  لكنهم اكلوا 
وهدموا الجدار وطاروا
اخذهم الطوفان بعيدا

ومل ترجعهم سفن وال حنني
االوالد الصغار 

صدقوا االضواء املخادعة
فال وصلوا

وال هم يرجعون
تركوا ارض السواد بال سواد

وضاعوا يف البياض
فصارت وجوهم مخططة

ومل يعرف اصلهم احد
وتاهوا

وال دليل
ال امسكوا

الوحيد عصفورهم 
وال العصافري العرشة

التي طارت من شجرتهم
عىل التل مازال االب يلوح

واالبناء مل يلتفتوا
يبيك وال يبكون

االب دموعه 
تروي طريق عودتهم

فال زرعهم عانق شمسهم
وال هم ينظرون

قصة قصيرة

األنثى والعقرب
عباس عبد جاسم

أفقُت 
تذكّرُت اليانيك الذي كلّمني بأصابع  االشارة، والكلب يلعق ما تبقى من 
السائل الدبق أسفل الرسير، واالنثى تقرّش مثرة املوز، وجمرات السجائر 

تتوهج من أفواه مطموسة يف القاع، قال الرتجامن: 
حاملا ينتهي الدكتور تيك من العملية، ستنىس كراهيتك لنا 

 دهمني قلق مفاجئ: أين أنا؟ )حطَّ الهدهد ثانية فوق سياج الحديقة( 
سألني الرتجامن: 
- أتشعر باألمل؟ 

كانت الوجوه مستديرة حويل، قلت: 
- ال 

 إنحنت األنثى وأزرار القميص نصف محلولة: 
- رمبا إستعذب األمل 

يب  إستبّدت  الرمان،  نعيم  اىل  الكلب  بوز  ضّمت  وقد  ذالك،  قالت   
يف  عامئة  والشاحنة  مخمور  السائق  أحدهم:  )رصخ  الدوار  من  نوبة 
أحمر يف  إعتلق ضوء  الرسير،  يتدهده من حافة  الظالم( خلت رأيس 
عينّي، كانت رائحة ااألنثى زنخة، والشهوة تتقدم صوب الحرمان، لحم 
طري يهتز تحت سوط  املتعة، متتم الدكتور تيك بكالم مل أفهمه، قال 

الرتجامن:
 - ليس وحده مصدر الخطر!! 

 وآذاين منشغفة مبا أسمع )هذه الحرية ملتبسة بالفوىض( نبيذ أحمر 
إرتطم  يقيناً  الطابور،  من  وحدي  جّرين  وقد  الكلب،  عيني  من  يقطر 
إنطلقت  وجهي،  يف  سيجارته  دخان  اليايك  نفخ  صلب،  بيشء  رأيس 
؟(  الفراغ  هذا  ميأل  َمْن  اللعبة:  )قواعد  األنثى  فم  من  داعرة  ضحكة 
كان اللعاب يسيل من لسان الكلب، وقد إختلطت صفارة برج املراقبة 
كالناس، ومخالب األنثى  بصفارة عربة اإلسعاف، خلُت الشجر مرتبكاً 
جميالً  الوهم  كان  باملتعة،  ااألمل  إختلط  حتى  الرسّة،  أسفل  تعبث 
واللعبة خطرة، ثم تهت مع نفيس: أنا يف قبو أم يف شاحنة ؟ )إستغاثت 

اليانيك  هّز  فاطمة(  بستان  يف  يعبث  أحدهم  بالسواد:  ملفوفة  امرأة 
السلسلة املوصولة بطوق الكلب، شعرُت مبداهمة غري مسبقة، ورأيس 
الباب املوصدة  الكيس، ومثة حوار مبهم يتواصل ماوراء  اليزال داخل 
)الكرة التزال يف ملعب الشعب، والجمهور يهتف باسم الكرة( إنهمر 
وهج شديد الضوء، أغمضُت عينّي، أبرصُت األنثى عارية حتى من ورقة 
العقرب ذنبه يف  “الباه” بقوة حصان جامح، ثم غرس  )إندفع  التوت 
برج األنثى، كانت التفاحة قاب قوسني أو أدىن من فم الثعبان، ومع 
يتحّرر  الجسد  وبدأ  العظمى،  القوة  إنهارت  القمة  اىل  الصعود  نشوة 
من سطوة األنثى( نزع الدكتور تيك قفازه امللطّخ بالدم، قال الرتجامن: 

- القوة نقيض القوة 
 أرخى اليانيك السلسلة املوصولة بطوق الكلب، كّفت األنثى عن العبث 
القوة  كانت  عيني،  فتحت  يتبعني،  وظيل  أركض  كنت  الرسّة،  أسفل 

العظمى تّساقط من أعىل القمة.
أفقت بعد ساعة أو تزيد.

إنتبهُت.
الكلب املبسوطتني إرتعبُت،   عندما رأيت رأيس يسرتخي عىل ذراعي 
رصخت املرأة امللفوفة بالسواد )لحم الهدهد ننٌت( تذكّرت الرجل الذي 
مّد يده ملصافحتي، حني أدرك بأن يدي اليمنى معطّلة، ربت عىل كتفي: 

- ستقيض ليلة طويلة معنا 

 ثم همس بصوت غري مسموع: 
- نْم قرب تلك الجثة 

 إنتابني يشء من الغثيان، وكأن العامل من حويل سكران، ثم هّز الرجل 
كتفي بقوة:

 - كْن بعيداً عنا !! 
إختلطت رائحة الجثة بالخوف، تقيأُت )تطّوحت الكرة خارج املرمى، 
ضج الشعب يف امللعب: خيانة عظمى( راودين شك بأنني فقدت جزءاً 
مني، لعل جسدي يف القاعة، ورأيس ملقى عىل الرسير، يقيناً مثة من 
نباحه، قال  الكلب ينبح، ولكنني مل أسمع   عبث أسفل الرسّة، رأيت 

الرتجامن: 
- ذاكرته قوية كذاكرة الكلب 

القاع،  املراقبة( كنت سادراً يف غيابة  )إنحرس شعاع الشمس عن برج 
اىل  يب  يصعد  واألمل  تتأّوه  الظالم،  أحشاء  يف  تنهش  األنثى  ومخالب 
الرمان )األحمر لون وحيش، هذا هو مجتمع  القمة، ويدي تهرص دم 
مابعداالنهيار( حتى غرس العقرب ذنبه يف برج األنثى، هبط جسدي 
ينفرط  القوة  وعنقود  أكن يف جسدي،  مل  كأين  لدنة،  كتلة طريّة  مثل 

)أنتم التفهمون معنى القوة( ثم ساد هوس وإرتباك وفوىض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* قاص وناقد عراقي/ رئيس تحرير جريدة “االديب الثقافية”.

بالسم، مأساة الحبر والحبكورونا وثقافة العزلة!
جبار ياسين

كأيّن أراه

ِمن قريٍب وبعيٍد معاً

يف ُحلِم ليلٍة من ليالينا القدمية

يف طبيعة صامتة ال تضاهى

جالساً عىل كريسٍّ ِمن جريِد الّنخل

أمامه منضدٌة عليها قصٌب ومحربة

وكتاب طوق الحاممة.

يحّدُق يف املاء

يُصغي ملوسيقى املياه يف نهِر الكوفة.

ابتسامتُه ذاتها مل تتغري قط،

نظرُة عينيه ذاتها،

تنظُر يف البعيد، تستفهُم كلَّ يشٍء
القصور، التي تطلُّ عىل الّنهر، بهتت ألوانهاِ

متيض مع النهر  إىل البعيِد

تصريُ مثل رسوٍم  ال تفاصيَل لها

بالسم عىل كرسّيِه ال يتحرُّك

ال يسمُع ما أقول

كأيّن يف ُحلٍم وهو يجلُس يف الحقيقة .

 أراه يف غرفٍة تطّل عىل حديقٍة يف املساء

يخرُج منها حامالً خطوطه

ورواية “جوسنت .”

يصعد سلّم “مجلتي” مبتسامً، كعادته

كان ذلك ِمن زمٍن بعيٍد يف الوزيرية

سوياً سنميض، أّول اللّيل، إىل السينام

الفيلم كان فرنسيا والسينام سمري اميس.

 ذات مساٍء، يف بيٍت بغدادي قديم

وكانت أحالمنا ما تزال يف عذوبتها

أرّس يل بقصِة ُحبٍّ ضاحكاً

عيوٌن ِمن الزّمرِد وشعٌر بلوِن اللّيِل

 بعد دهوٍر أسأله عن نهاية القّصِة

فيضحُك ذات ضحكته  القدمية..

انتهت بكارثة! يقول يل .

وترسُح ضحكته يف شوارعِ روما أّول آذار .

“فقدت ابتسامتك وفقدت شعري “

يقول يل .

“ فقدنا كلَّ يشٍء اال صداقتنا .”

زماٌن عجيب

مل يرأف بنا ساعًة،

أقول له، وكاَن يسحُل سرتته الّزرقاء

قريباً من الكوليزيه .

كان عقيل وعبد الرّحيم خلفنا

وينقصنا سهام  يك نعوَد إىل املايض .

 أراُه يف البيِت، بيته املحاذي لدجلة

هناك، يف مدخِل الّداِر، تشمُّ رائحَة املاِء

عطر وردِة الجوري عىل ميني الحديقِة

والظّالُل عىل “طارمة” الّداِر

ترسُم خطوطاً مستقيمًة. 

ورشتُه يف الطّابق األّول

نافذٌة كبريٌة، لوحاٌت، أوراٌق وقناين ألوان،

كتٌب تزاحم بعضها بني املوائِد والرّفوِف، وصور 

العائلة  

يهبُط الّسلُم مرسعاً،

حامالً ألبوَم صوٍر مرّت عليها سنني

ملياء تدندُن أُغنيًة قدميًة

واقفة تركُّب كيمياء الطّعام

رائحة الّرز تأيت وتغزو املكان

تختلط الّتوابل بضحك أطفاله وضجيج األصدقاء

يف الكؤوِس يذوُب الّثلج يف ثواٍن

فيضيُف بالسم ثلجاً يف الكؤوس

نحن يف رابعِة الّنهاِر

والّنوارُس ما زالت تحلُّق فوَق دجلَة .

سيأيت ربيٌع ينطُح آذاُر نيساَن فيه

من كتاِب األساطريِ تهبُّ عاصفة

رياح من مثود تقلُع وردَة الجوري

مدخُل البيِت، الظّالل

ورشة الفنان، عطور الّنهاراِت

أحرُف األبجدية

كّراسة هاشم

أغاين ملياء

وابتسامة أخي عن شفتيه

يف صباح األربعاء

املاء يف دجلة يصري غباراً

بغداد يجلّلها الّسواد

والكوفة يجهُش صفصافها بالبكاء .

ملاذا؟

أرصُخ يف البعيِد

يف نهار أوروبا املعلّب بالوباء

بالسم! ملاذا؟

ملاذا يا أخي تُغادُرنا اآلَن

أمل ننتظر كّل هذي الّسنني؟

ملاذا ال تنتظُر ولو عاماً

شهراً  يك ميرَّ الّربيع

ونلتقي بعد أْن يخفَت الرّنجس

ويأيت الّصدى: نيسان

أقىس الّشهور علينا وعىل العراق.

يف الّتاسع منه تسقط بغداد

ويتهاوى صديق العمر مضّمخاً بالطّيِب

وعطِر الفراق.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
السبت من كل اسبوع

التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

غائم جزئيC° 29طقس اليوم

محنة األقدام الكاذبة 
أخريا  صدر  املتنبي،  شارع  يف  نصوص”  “منشورات  عن 
حمل  أمني،  جاسم  جامل  والناقد  للشاعر  جديد  كتاب 

عنوان “محنة األقدام الكاذبة”.
يقول املؤلف عن كتابه، انه يأيت يف سياق مرشوعه الثقايف 
عنوان  يحمل  والذي   ،2005 عام  أطلقه  الذي  النقدي 
“البديل الثقايف”، مبينا ان الكتاب يطرح مفاهيم األنسنة 
كبدائل لكل يوتوبيا ال سند لها. ويركز عىل جعل العلم 

بديال عن الخرافة، والعمل بديال عن االرتزاق. 

إصدار

No. 45 Monday 1 February 2021 العدد 45 االثنني 1 شباط

ابتهاجا بعيد الحزب 
بطولة شطرنج في »ناحية 

شفته« بديالى

بعقوبة – علي الورد 

نظمت  العراقي،  الشيوعي  الحزب  مليالد   87 الـ  بالذكرى  ابتهاجا 
بطولة  دياىل،  مبحافظة  شفته  ناحية  يف  للحزب  األساسية  اللجنة 
يف  شارك  للشطرنج.  الدويل  االتحاد  مع  بالتعاون  وذلك  شطرنج، 
البطولة التي احتضنتها قاعة »كازينو اتحاد الشعب« وسط الناحية، 
14 العبا ميثلون مناطق مختلفة من دياىل. وقد متت البطولة بإرشاف 
رئيس االتحاد الدويل للشطرنج عمر إبراهيم، والحكم الدويل حسن 
الساكني، وبتنسيق الرفيق ثائر حميد. وبعد مباريات عدة، أسفرت 
النتائج عن فوز الالعب مصطفى باسم باملركز األول، جامعا 7 نقاط. 
فيام حل الالعب عمر عبد الرزاق يف املركز الثاين بـ 6 نقاط، واملركز 
نقاط.   5 الذي جمع  الالعب محمد رجب،  نصيب  كان من  الثالث 
دياىل،  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  أعضاء  من  عدد  وزع  الختام،  ويف 
بقية  عىل  تقديرية  وهدايا  األوائل،  الثالثة  الفائزين  عىل  ميداليات 
الالعبني املشاركني. ويف سياق البطولة، ألقى عدد من الرفاق، كلامت 

وقصائد يف مناسبة عيد الحزب. 

كربالئي يسلم الدولة ألف 
قطعة أثرية نادرة 

كربالء – وكاالت 
عن  أخريا،  كربالء،  محافظة  وتراث  آثار  مفتشية  أعلنت 
تسلمها قرابة 1000 قطعة أثرية نادرة مفقودة، من مواطن 
حسن  أحمد  كربالء،  وتراث  آثار  مفتش  وقال  كرباليئ.  
جابر، أن القطع املستلمة تعود إىل الحقبة السومرية، وإىل 
“تم  انه  صحفي،  بيان  يف  موضحا  مختلفة،  زمنية  فرتات 
جرد وتوثيق وتسجيل هذه القطع بشكل رسمي وتصنيفها 
الهيأة  اىل  تسليمها  لغرض  اآلثار،  مفتشية  يف  فنية  بصورة 
املستلمة،  القطع  نوعية  وعن  والرتاث”.  لآلثار  العامة 
بأشكال  وحجرية  طينية  ألواح  عن  عبارة  انها  جابر،  بنّي 
كتابات  بعضها  يحمل  طينية  ورقم  وهندسية،  اسطوانية 
رسوم  عليه  منقوشة  اآلخر  وبعضها  املسامرية،  بالحروف 
تعرب عن طبيعة الحياة االجتامعية يف ذلك الزمن، الفتا إىل 
القطع، من هواة جمع  إىل تسليم  بادر  الذي  املواطن  أن 

املقتنيات النادرة. 

في الموصل 
رابطة المرأة تعقد ندوة حول 

القرار 1325
 

الموصل - نضال توما 

فرع  نظم  السويدية،  للمرأة”  املرأة  “منظمة  من  بدعم 
قرار  حول  عمل  ورشة  املوصل،  يف  العراقية  املرأة  رابطة 
مجلس األمن املرقم 1325، والخطة الوطنية الثانية لتنفيذ 

هذا القرار املتعلق باملرأة والسالم واألمن. 
شاركت يف الورشة التي نظمت يف الفرتة من 6 إىل 7 نيسان 
الجاري، 20 ناشطة. وقد تضمنت الورشة يف بدايتها، تقديم 

نبذة عن رابطة املرأة وتاريخها النضايل. 
والخطة  املذكور  القرار  حول  مفصل  رشح  قدم  بعدها 
لتنفيذه،  العراقية  الحكومة  أقرتها  التي  الثانية  الوطنية 
من  والحد  السالم  بناء  يف  النساء  بدور  يتعلق  عام  فضال 

النزاعات. 
ويف سياق الورشة، طرح العديد من املشاركات، مداخالت 
كشفت عن طموحهن لتغيري الواقع إىل األفضل. فيام نقل 
يف  النساء  عاشتها  التي  املعاناة  عن  صورا  منهن،  البعض 

نينوى أبان فرتة سيطرة تنظيم داعش اإلرهايب. 

توزيع »طريق الشعب«
في ساحة األندلس

بغداد - انتصار الميالي

لجنة  إىل  التابعة  األساسية  اإلبداع  لجنة  شبيبة  نظمت 
جولة  اخريا،  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املحلية  املثقفني 
ووزع  بغداد.  وسط  األندلس  ساحة  يف  راجلة  إعالمية 
والطلبة  املواطنني  من  الكثري  عىل  الجولة،  يف  املشاركون 
والكسبة وسائقي السيارات، نسخا من “طريق الشعب”. 
الحمالت  تنظيم  املثقفني”،  “لجنة  شبيبة  وتواصل 
اإلعالمية، ميدانيا وعىل مواقع التواصل االجتامعي، لنرش 
بالظروف  يتعلق  ما  يف  الحزب  عن  الصادرة  البيانات 

الراهنة يف البلد. 

في عيد الحزب 
شيوعيو الثورة ينظمون

بطولة كرة قدم 

بغداد – قاسم عناد 

نظمت  العراقي،  الشيوعي  الحزب  مليالد   87 الـ  الذكرى  رشف  عىل 
قدم  كرة  بطولة  )الصدر(،  الثورة  مدينة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة 
شارك فيها عدد من الفرق الشعبية يف املدينة. البطولة التي استمرت 
كانت  املدينة،  يف   ”9 “القطاع  ملعب  احتضنها  والتي  أيام،  ثالثة 
مباراتها النهائية بني فريقي “شباب األثري” و”القطاع 9”، وقد انتهت 
الكؤوس  املحلية  اللجنة  الختام، وزعت  األول عىل نظريه. ويف  بفوز 

وامليداليات عىل الفريقني. 

شيوعيو المنصور يعّرفون 
بسياسة حزبهم

بغداد – طريق الشعب 
شكلت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف املنصور/ اللجنة املحلية 
يف الكرخ األوىل، أخريا، فريقا إعالميا جواال جاب شوارع منطقة 
الوشاش وأسواقها، سريا عىل األقدام.  ووزع الفريق عىل الكثري من 
املواطنني وأصحاب املحال التجارية ورواد املقاهي، نسخا من بيان 
صادر عن اللجنة املركزية للحزب، يحمل عنوان “نداء اىل االحزاب 
ترشين”.  انتفاضة  وقوى  والدميقراطية  املدنية  والشخصيات 
من  الحزب  موقف  الحديث حول  املواطنني،  مع  الفريق  وتبادل 
الراهن السيايس، ودعوته إىل إجراء التغيري املنشود من خالل بناء 
بديل سيايس ملنظومة املحاصصة والطائفية، إىل جانب رغبته يف 

التعاون مع الداعني إىل الدولة املدنية الدميقراطية.

الموصل - صباح سليم علي

املوسيقية  وتر”  “أوركسرتا  فرقة  أقامت 
موسيقيا  حفال  املايض،  الخميس  املوصلية، 
املثقفني  من  الفت،  جامهريي  حضور  وسط 

والفنانني ومحبي املوسيقى. 
يف  الربيع”  “مرسح  قاعة  عىل  الحفل  وأقيم 
تعرضت  والتي  املوصل،  من  األيرس  الجانب 
تنظيم  ضد  الحرب  خالل  كبرية  أرضار  إىل 
الفني  النشاط  هذا  ليكون  اإلرهايب،  داعش 
هذا  عن  الحرب  رماد  لنفض  مهمة  بادرة 
تأسيسه  تاريخ  يعود  الذي  العريق،  املرسح 

إىل ستينيات القرن املايض.  
موسيقية  مقطوعات  الفرقة،  وعزفت 
وأغنيات موصلية تراثية، معظمها من تأليف 
بني  من  محمود.  محمد  املايسرتو  وتوزيع 
“شبابيك  املوصل”،  إىل  “العودة  عناوينها: 
عم  “قضية  الجويب”،  مع  “رحلة  موصلية”، 
أحمد”، “عايدة يالعايدة”، “محلتنا القدمية” 

و”رحيل”.
وعازفا  عازفة   35 وتر”،  “أوركسرتا  وتضم 
وأطياف  قوميات  مختلف  من  شبابا 
الفرقة  تأسست هذه  وقد  نينوى.  محافظة 
قبل نحو سنة، برعاية راديو “الغد”، وهي 
العازفني األعضاء بني عمري 16 و26  تقبل 

عاما. 
الفرق  من  عديدا  نينوى،  محافظة  وتضم 
واملجاميع املوسيقية، بعضها متخصص يف أداء 

الرتاثية، وبعضها  املوسيقى املحلية والعراقية 
متخصص يف املوروث املوسيقي لألقليات التي 
الفرق  بني  ومن  املحافظة.  حدود  يف  تسكن 
املوسيقية والغنائية التي تزاول نشاطها الفني 
اليوم داخل مدينة املوصل: “فرقة مال عثامن 
املوصيل” بقيادة الفنان نبيل الشعار، “فرقة 
فرقة  وهي  الرشقية”،  للموسيقى  نينوى 
الفنانني، “فرقة  لنقابة  مشكلة حديثا وتابعة 
عيل  الفنان  بقيادة  لإلنشاد”  الحدباء  ترانيم 
غنائية   - سامل، فضال عن مجموعة موسيقية 

فرقا  هناك  أن  كام  الفنانني.  من  عددا  تضم 
تعمل يف إطارات رسمية تربوية، كفرق كلية 
شباب  و”فرقة  الجميلة،  الفنون  ومعاهد 
فاضل  خالد  املوسيقي  بقيادة  الربيعني”  أم 

شيت. 
املوسيقى  نرش  إىل  الفرق  هذه  وتسعى 
واألغنيات الرتاثية األصيلة، التي تحمل أهمية 
الذي  الوقت  يف  الجاملية،  الرتبية  يف  كبرية 
تشتد فيه حركة الغناء الهابط، وما تخلفه من 

آثار سلبية عىل الذوق الفني العام.

السماوة – عبد الحسين ناصر السماوي

السبت  املثنى،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
املايض، حفال يف مناسبة الذكرى الـ 87 مليالد الحزب. 

حرض الحفل الذي أقيم يف مقر اللجنة املحلية وسط مدينة الساموة، 
الرفيق د. غازي الخطيب وعدد من الشيوعيني وأصدقائهم. 

الحزب  شهداء  ذكرى  يف  صمت  دقيقة  الحارضون  وقف  أن  وبعد 
املحلية  اللجنة  ألقى سكرتري  الوطني،  النشيد  إىل  والوطن، واستمعوا 
الرفيق نعيم مجهول، كلمة تناول فيها بدايات تأسيس الحزب، مسلطا 
البارز للشهيد الخالد فهد يف بناء خاليا الحزب يف  الضوء عىل الدور 
مدن العراق كافة. واضاف قائال أن “تأسيس الحزب جاء نتيجة لنضال 
سعيد”،  وشعب  حر  وطن  أجل  من  كافة،  بطبقاته  العراقي  شعبنا 

ومبادئ  املواطنة  روح  ترسيخ  يف  بدايته  منذ  اهتم  الحزب  أن  مبينا 
الوحدة الوطنية األصيلة “وهو ما جسده يف بنائه التنظيمي األممي 

ويف برنامجه وأهدافه وشعاراته”.
وتطرق الرفيق مجهول يف الكلمة، إىل املسرية النضالية للحزب، ودوره 

يف قيادة الجامهري للمطالبة بحقوقها.
بعدها اعتىل الشاعر إسامعيل محمد إسامعيل، املنصة، وألقى قصيدة 
وأخرى  بقصيدة،  الساموي  غايب  الشاعر  أعقبه  املناسبة،  يف  شعبية 

ألقتها الشاعرة منتهى الصايف. 
وتخللت الحفل فقرة موسيقية – غنائية، ساهم فيها العازفان حسني 

طعمة واياد فيصل واملطرب الشاب حسن كامل.
الوطنية واألهازيج  باألناشيد  الحارضين،  فيام صدحت حناجر بعض 

الحامسية.

كربالء – طريق الشعب 
افتتحت جمعية الفنانني التشكيليني يف محافظة كربالء، 
الفنان  للوحات  معرضا  قاعتها،  عىل  املاضية  الجمعة 
الراحل فاضل طعمة، بحضور عائلته وجمع من الفنانني 

واألدباء واملثقفني واإلعالميني. 
املدرسة  بأسلوب  منجزة  ملونة  لوحات  املعرض  ضم 
الواقعية، تعرب عن بعض تفاصيل الحياة اليومية وهموم 

اإلنسان. 
لـ “طريق  الفنان محمد حاتم، تحدث  الجمعية  رئيس 
الشعب” عن املعرض، مشريا إىل انه ميثل “تكرميا للفنان 
الذي  الرث  الفني  لعطائه  وتثمينا  طعمة،  فاضل  الراحل 

جسد فيه البيئة الكربالئية وطبيعتها بشكل رائع”.
الهندية  قضاء  يف   1952 عام  ولد  الراحل  أن  إىل  يشار 
يف  الجميلة  الفنون  أكادميية  يف  وتخرج  بكربالء، 
“املزمار”  مجالت  يف  وصحفيا  تدريسيا،  وعمل  بغداد، 
شخصية  معارض  أقام  انه  كام  و”املرسة”.  و”مجلتي” 

عدة يف الداخل، وواحدا يف مرص. 

في الموصل 

»أوركسترا وتر« تنفض رماد الحرب
عن »مسرح الربيع«

شيوعيو المثنى يحتفلون بذكرى ميالد حزبهم 

في كربالء
معرض للوحات الفنان
الراحل فاضل طعمة 

من لوحات املعرض 


