
ـ طريق الشعب بغدادـ 

قال سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
العراقي الرفيق رائد فهمي، ان »قرار املحكمة 
االتحادية الخاص بإلغاء توزيع املناصب عىل 

اساس املحاصصة، مل ينفذ حتى اآلن، وال تزال 
تصدر تعيينات يف وظائف عليا خالفاً ملضمونه.«

الذي  النعيمي،  د. شهاب  والتدرييس  املحامي  السياق، شدد  وضمن 
وفق  املناصب  بتوزيع  يقيض  الذي  النواب  مجلس  بقرار  طعناً  قدم 
فيه  املحكمة  بقرار  االلتزام  ان عدم  السياسية، عىل  الكتل  استحقاق 

مخالفة قانونية، تستوجب املحاسبة، كون القرار باتا وملزما.
 10/  28 بتاريخ  بوك«،  »فيس  يف  صفحته  عىل  فهمي  الرفيق  وكتب 
الدعوى  يف  قرارا  العليا  االتحادية  املحكمة  اصدرت  قائال:    2019/
املرقمة )89/ اتحادية/ 2019( ، نص عىل إلغاء الفقرة )6( من القرار 

الترشيعي الرقم )44( لسنة 2008  والتي نصها:
وفق  السياسية  والكتل  القوائم  مطاليب  من  عليه  املتفق  »تنفيذ 

استحقاقها يف اجهزة الدولة ملناصب وكالء الوزارات ورؤساء الهيئات 
يف  االرساع  النواب  مجلس  وعىل  الخاصة  والدرجات  واملؤسسات 

املصادقة عىل الدرجات الخاصة«.
فقد اعتربت املحكمة هذه الفقرة التي تكرس املحاصصة السياسية يف 
شغل املواقع العليا يف الدولة، مخالفة للمبادئ الدستورية التي تتعلق 
بكفالة حق املساواة بني العراقيني امام القانون مبوجب املادة )14( من 
الدستور، ومخالفة للامدة )16( املتعلقة بكفالة تكافؤ الفرص لجميع 
العراقيني. وذلك أن املساواة وتكافؤ الفرص يقتضيان املساواة يف شغل 
الفقرة  إن  كام  دنيا.  ام  عليا  وظائف  كانت  سواء  العامة،  الوظائف 
واالختصاص  واالستحقاق  الكفاءة  ومعايري  مبادئ  أسقطت  املذكورة 

واالهلية يف شغل الوظائف.
جميع  قبل  من  التنفيذ  وملزم  بات  هذا  املحكمة  قرار  أن  ورغم 
يف  تعيينات  تصدر  تزال  وال  اآلن،  حتى  ينفذ  مل  انه  إالّ  السلطات، 

وظائف عليا خالفاً ملضمونه.
إن االستمرار يف نهج املحاصصة السياسية، وهو املتسبب األساس يف 
للدستور  انتهاكا صارخا  فيها، ال يشكل  الفساد  وانتشار  الدولة  فشل 
القوى  خطاب  صدقية  عدم  ايضا  يكشف  إمنا  فحسب،  والقانون 

املتنفذة باحرتام الدستور وإعادة هيبة الدولة والدعوة إىل اإلصالح.
عبدالله  شهاب  الدكتور  والتدرييس  املحامي  قال  االثناء،  تلك  يف 

انتفاضة  اندالع  قبل  االتحادية  املحكمة  اىل  طعناً  قّدم  انه  النعيمي، 
الطعن،  حينها  املحكمة  وأيّدت  النواب،  مجلس  قرار  لنقض  ترشيع 
واصدرت قرارها بتاريخ 28 /10 /2019 يف الغاء الفقرة )6( من القرار 

الترشيعي رقم  )44( لسنة 2008.
القرار وضع  ان  الشعب«  به »طريق  النعيمي يف ترصيح خص  وأكد 
الدرجات  عىل  االستحواذ  يف  املتنفذة  السياسية  الكتل   ملسعى  حداً 
الكفاءة  رشوط  عليهم  تنطبق  الذين  الشعب  افراد  وحرمان  العليا، 

والنزاهة منها.
تتحكم  التي  هي  والعالقات  واملنسوبية  »املحسوبية  ان  واضاف 
واملواد  االتحادية  املحكمة  قرار  رغم  الخاصة  الدرجات  توزيع  يف 
الدستورية التي تلزم الحكومة ومجلس النواب بتوزيع هذه الدرجات 
الكفاءة  وحسب  العراق  الشعب  ابناء  جميع  عىل  متساوية  بصورة 

واالمكانية«.
 وتابع النعيمي ان »القوى السياسية املتمثلة يف مجلس النواب تعلن 
براءتها يف وسائل االعالم من توزيع املناصب بطريقة املحاصصة، لكن 
لتوزيع  مكسباً  اعتربوه  جميعاً  وهم  القرار،  بهذا  يطعن  مل  منها  أي 

الحصص عليهم«.
وشدد عىل ان مجليس الوزراء والنواب امام مسؤولية قانونية، وعليهم 

الخضوع لقرار املحكمة االتحادية.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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.. وما ادراك ما الشركة الفاحصة !

مع  التعاقد  بشأن  العام  للرأي  لالنتخابات  العليا  املفوضية  ايضاح  جيد 
رشكات عاملية، لفحص برامجيات أجهزة ترسيع نتائج االنتخابات. 

فاملادة 38 / ثالثا من قانون االنتخابات رقم )9( لسنة 2020  نصت ان 
عىل”املفوضية التعاقد مع احدى الرشكات العاملية الرصينة، ذات الخربة 
باالختصاص التكنولوجي ولديها أعامل مامثلة، لفحص برامجيات أجهزة 

االقرتاع )أجهزة ترسيع النتائج( واألجهزة امللحقة بها ..”
املفوضية  يلزم  ومل   املتحدة  األمم  اىل  يرش  مل  النص  هذا  ان  واملالحظ 
جاء  كام  املتحدة”  األمم  قبل  من  بها  “املوىص  بالرشكات  نفسها  بحرص 

يف االيضاح. 
واالغرب ان املفوضية  حتى عندما سحبت احالتها االوىل اىل رشكة ادعت 
انها بريطانية يف حني انها عراقية ال تجوزاالحالة اليها، أرصت عىل امليض  

يف قامئة الرشكات “املوىص بها “. 
عاجزة  العامل،  عرب  وملحقياتها  وسفاراتها  مبؤسساتها  دولتنا  ان   فهل 
عن اعداد قامئة برشكات رصينة،  لنستعني بالغري؟ ولو كانت السفارات 
لكانت  التصويت،  حق  من  املفوضية  حرمتها  التي  جالياتنا  سألت 

ارشدتها بصدق وامانة ! 
ويبقى يف ذمة األمم املتحدة توضيح ملا حصل!

راصد الطريق 

محامي: قرار المحكمة االتحادية لم يجِر االلتزام به

رائد فهمي يؤكد ضرورة إلغاء المحاصصة
في إشغال الوظيفة العامة

أما آن لهذا العبث
ان يتوقف؟

استهداف مؤسسات ومواقع مهمة  بني فرتة وأخرى  يجري 
املواطنني  تقلق  رسائل  عادة  لها  التعرض  يبعث  بلدنا،  يف 
القانون  فرض  عىل  الدولة  وقدرة  واالستقرار،  األمن  بشأن 
عىل كل من يسعى اىل زعزعة األمن والحاق األذى بالناس 

وتعريض حياتهم للخطر.  
وما حصل اخريا يف مطار أربيل ويِف مدينة الصدر وقبلهام 
وهيئات  لبعثات  التعرض  ذلك  يف  مبا  أخرى،  مناطق  يف 
الدولة،  هيبة  من  كل يشء  وقبل  أوال  ينتقص  امنا  دولية، 
اليها.  املوكلة  الدستورية  الصالحيات  عىل  تجاوزا  ويعد 
دولة  بناء  اىل  الدعوات  مع  االطالق  يستقيم عىل  ال  وهو 
الدولية  املؤسسات والقانون، فضال عن األعراف والتقاليد 

والتزامات العراق امام دول العامل. 
كام ان ما يحصل ليس بعيدا عن األجواء املكربة التي مير 
بها بلدنا، وتداعيات االزمة العامة الشاملة التي تعصف به، 
وحالة االستعصاء السيايس واالحتقان االجتامعي، ومساعي 
جّر وطننا اىل اتون رصاع إقليمي – دويل، ال مصلحة لشعبنا 
فيه باي  شكل من االشكال،  ويرص البعض عىل دفعه اليه 

رغم ان الخارس فيه أوال وأخريا هو شعبنا. 
السالح  وفوىض  الالدولة  حالة  إبقاء  عىل  اإلرصار  ويشكل 
ومن  والوطن،  الشعب  مبصري  القانون،عبثا  سيادة  وعدم 
شأنه ان يجّر األوضاع اىل املزيد من التأزم والتوتر، يف وقت 
ونعني   ، متاما  مختلف  هو  ما  اىل  شعبنا  أبناء  فيه  يتطلع 
الحياة اآلمنة املستقرة البعيدة عن التلويح بالسالح وفرض 

املواقف عربه، وتغييب إرادة املواطنني . 
املتنفذة  الكتل  يحّملون  متاما حني  ابناء شعبنا محقون  ان 
عىل  يرتتب  وما  البلد،  يف  الوضع  اليه  آل  ما  مسؤولية 
العامة،  الحياة  يف  شلل  ومن  ضحايا  سقوط  من  استمراره 
الوطنية  للوحدة  األذى  من  ومزيد  األموال  يف  هدر  ومن 
الطائفي  واالحتقان  التوتر  وإنعاش  االجتامعي  والنسيج 
مبا  كافة  االحتامالت  مفتوحة عىل  األوضاع  وبقاء  واالثني، 

فيها االسوأ.
اشكال  مبختلف  يُوقف  ان  البد  الخطر  املسلسل  هذا  ان   
الضغط السلمية والقانونية والجامهريية ، ومنها االنتخابات 
الناس  تقول  ان  األوان  آن  فقد  األبواب.  عىل  هي  التي 
كلمتها رصيحة وواضحة، بحق كل من يتسبب يف األذى ويف 
ازهاق األرواح وضياع فرص النمو والتقدم وإبقاء مستقبل 
بعيدا  كلمتها  تقول  ان  أوان  آن   .. بلدنا عىل كف عفريت 
واالنتامءات  والحزبوية  والثانوية  الفرعية  الوالءات  عن 

الضيقة، وان تنترص الرادة التغيري  ، وللوطن واملواطنة.

»طريق الشعب« تكشف معلومات 
خطيرة بشأن المخدرات

  

بغدادـ  عبدالله لطيف
عن  الشعب”،  لـ”طريق  املستوى  رفيع  أمني  ضابط  كشف 
“طريقني” لتوفري املخدرات يف العراق: االول، عن طريق االسترياد 
بزراعة  معينة  جهات  قيام  عرب  والثاين،  الجوار.  دول  احدى  من 

املخدرات، ال سيام يف محافظتي البرصة وميسان.
ويضيف املصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “العراق كان 
منتج  االن  هو  بينام  فقط،  عبور  منطقة  املايض  القرن  نهاية  يف 
ومستهلك ومصدر حتى”، مردفا “لكن نسبة التصدير قليلة، كون 
ان تاجر املخدرات بدل من ان يجازف يف تصدير بضاعته خارج 

العراق، اصبح من السهل عليه ترصيفها يف الداخل”.
ويروي احمد عيل لـ”طريق الشعب”، وهو شاهد عيان عىل قصة 

احد املتاجرين، الذي ورث مهنة االتجار باملخدرات عن والده.
لالعالن  الجو  يف  الرصاص  برمي  يقوم  “املتاجر  ان  احمد:  ويقول 
ملرتني،  الرمي  تكرر  اذا  اما  يبيعها.  يك  لديه  املخدرات  توفر  عن 
فتعني هذه الحالة ان القوات االمنية متواجدة باملنطقة، وبالتايل 
فهو يحذر املتعاطني من االقرتاب من بيته، خوفا من القاء القبض 

عليهم متلبسني”.

كتب المحرر السياسي

3
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استغالل النساء العامالت:استغالل النساء العامالت:
ملف ُمهمل وقانون ُمعطلملف ُمهمل وقانون ُمعطل

قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارج 
بين حجب الحق واألسباب الُمعلنة

 د. علي مهدي
 3/ املُتخذ يف 23  الخارج  االنتخابات يف  إجراء  بإلغاء  املفوضية  قرار  إن 
التي تكفل املساواة،  الدستور )14، 16، 20(  /2021 يتعارض مع مواد 
تكافؤ الفرص بني العراقيني، وحق املشاركة يف الشؤون العامة، والتمتع 
وهو  والرتشيح.  واالنتخاب  التصويت  حق  فيها  مبا  السياسية،  بالحقوق 
يخالف قانون انتخابات مجلس النواب النافذ رقم 9 لسنة 2020 الذي 
الناخبني يف  مشاركة  القانون، عىل:  بأهداف  الخاصة   )2( املادة  يف  نص 
اختيار ممثليهم واملساواة يف املشاركة وضامن حقوق الناخب واملرشح. 
كذلك نصت املادة )4( من القانون عىل: إن االنتخاب حق كل عراقي. ويف 
املادة )39( التي تعنى بالتصويت الخاص يف البند رابعا، جاء: )يصوت 

عراقيو الخارج لصالح دوائرهم باستخدام البطاقة البايومرتية حرصاً(.
بني  املساواة  يكفل  مل  النافذ  االنتخاب  قانون  يف  العراقي  املرشع  إن 
العراقيني عند اعتامده عىل بطاقتني عند االنتخاب؛ األوىل وهي البطاقة 
املادة  )البند4،  وفق  عىل  الداخل  بعراقيي  الخاصة  وهي  االلكرتونية 
5(. أما البطاقة الثانية وهي البطاقة البايومرتية فقد حرصها بعراقيي 
الخارج. إن هذا التاميز يف النص القانوين يشكل مخالفة رصيحة ملبدأ 

يؤكد اصحاب املحالت يف الشورجة تراجع مبيعاتهم يف رمضان الحايل قياسا برمضان املايضاملساواة التي كفلها الدستور.
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حقوق االنسان تخاطب الحكومة بشأن تعويض ضحايا داعش والضرائب 
ـ طريق الشعب بغدادـ 

دعت مفوضية حقوق االنسان يف العراق، الحكومة اىل السعي إلصدار قرار أممي لتعويض ضحايا داعش، فيام وجهت سؤاالً اخر اىل 
الحكومة بشأن ضامن نزاهة ذهاب اموال الرضائب اىل خزينة الدولة. وذكر عضو مفوضية حقوق االنسان، فاضل الغراوي، يف بيان 
تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان “الجرائم املرتكبة استهدفت االرث الحضاري والتاريخي والثقايف وحق الحياة وحرية املعتقد 
والدين وحرية الراي والتعبري كام استهدفت النساء واالطفال واالشخاص من ذوي االعاقة وكبار السن”. واضاف الغراوي ان “هذه 
الجاد  بـ”السعي  الحكومة  الغراوي،  االنسانية”. وطالب  ابادة جامعية وجرائم ضد  الجرائم واالنتهاكات هي جرائم دولية وحرائق 
العراق إلنصافهم وتعويضهم”. من  انتهاكات عصابات داعش يف  الدبلوماسية إلصدار قرار اممي لتعويض ضحايا  الجهود  الستثامر 
جانبه، وّجه عضو املفوضية عيل البيايت، سؤاالً اىل الحكومة بشأن ضامن نزاهة ذهاب اموال الرضائب اىل خزينة الدولة. وقال البيايت 
يف تغريدة عىل )تويرت( طالعتها “طريق الشعب”،  ان “فرض الرضائب هو ارشاك املواطن يف األمن االجتامعي ودعم الدولة يف توفري 
الخدمات النوعية واهمها الرعاية الصحية”، مردفا “لكنها تفرض عىل القطاع الخاص قبل القطاع العام”. وتساءل البيايت: “اذا كان 

الفساد آفة عميقة يف املؤسسات بشهادة الجميع، فام هو الضامن ان ال تذهب قيمة الرضائب اىل الفساد؟”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

يُصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

ما هكذا تعظم الموارد
يا وزارة المالية !

محمد عبد الرحمن 

قد ال يدرك البعض يف الحكومة ووزارة املالية حجم الصعوبات 
التي تواجه املواطنني جراء خفض سعر رصف الدينار العراقي 
مقابل الدوالر. فحسب كل التقديرات تسبب ذلك يف خفض 
تقل  ال  بنسبة  خاصة،  الدولة  يف  للعاملني  الرشائية  القوة 
عن ٢٠ يف املائة. إضافة اىل ارتفاع أسعار املواد االستهالكية 

والغذائية والدوائية. 
وميكن القول ان ال ناحية وال زاوية يف الوطن مل تتأثر بهذا 
االجراء الصادم، الذي قيل وكتب الكثري حول الطريقة التي 
جرى بها، وانه اذا كان ال مناص من اتخاذه فعىل االقل بشكل 
وذوي  للفقراء  حامئية  تدابري  حزمة  ترافقه  وان  تدريجي، 

الدخل املحدود. 
وهذا ما مل يحصل، واضافة اليه يراد اآلن فرض استقطاعات 
أخرى عىل الرواتب، االمر الذي سيرتك أثره البنّي عىل الحياة 
املعيشية واالقتصادية يف البلد، ومبا ميكن اعتباره عقوبة ثانية 

تفرض خالل اشهر معدودات. 
االستقطاعات  هذه  لفرض  املالية  وزارة  سعي  يف  واالغرب 
انه جاء، حسب قول نواب عديدين، يف تعارض مع املوازنة 
تفسري غري  وبناء عىل  ماراثونية،  بعد رحلة  للتو  اقرت  التي 
دقيق للامدة ٣٤ منها. فنحن اذن امام تقاطع بني السلطات 
الترشيعية والتنفيذية، وحتى بني السياسات املالية والنقدية. 
ال خالف عىل فوىض التعيينات يف مؤسسات الدولة وغياب 
املعايري والضوابط والحاجة الفعلية، وان معظم تلك التعيينات 
تقف وراءها جهات سياسية متنفذة تسخر وجودها يف مركز 

القرار لتوظيف ذلك لخدمة أهدافها السياسبة واالنتخابية.
ومن جانب اخر ميكن القول ان استمرار التعيينات عىل النحو 
الحايل فيه من املخاطر الكثري اذ ستذهب موارد البلد لتغطية 
املوازنات التشغيلية ومعظمها رواتب وهي تزيد عن ٧٠ يف 

املائة من املوازنة العامة .
بإيجاد  الدستور،  العديد من مواد  الدولة ملزمة، حسب  ان 
فرص عمل وليس بالتوظيف العشوايئ. وهذا لن يتحقق يف 
وتشجيع  حاليا،  املتبعة  واملالية  االقتصادية  السياسات  ظل 
وخصوصا  اإلنتاجية  القطاعات  واضعاف  االستهالكية  النزعة 
الوطني  للمنتج  الحامية  توفري  وعدم  والزراعة،  الصناعة 
دول  من  للبضائع  العشوايئ  بالدخول  السامح  واستمرار 
املتنفذين  وبحامية  رقيب  وال  حسيب  دون  من  الجوار، 

واالذرع املليشياوية املسلحة ومنظومة الفساد. 
التدريجي من   نشدد عىل ان ذلك لن يتحقق اال باالنتقال 
االقتصاد االحادي الريعي اىل اقتصاد متعدد املصادر، وحزمة 
الناجعة، تتصدرها اإلرادة السياسية،  من اإلجراءات األخرى 

لوضع البلد عىل طريق تنمية حقيقية مستدامة. 
ان تعظيم موارد الدولة ال يتم بفرض املزيد من االستقطاعات، 
التي تكاد تخنق املواطن يف ظل عجز مؤسسات الدولة عن 
والصحة  الكهرباء  مجاالت  يف  األساسية  الخدمات  تقديم 
املزيد  ليس قطعا يف فرض  والحل  والنقل وغريها.  والتعليم 
االزمة  ترمي وزر  التي  املبارشة،  املبارشة وغري  الرضائب  من 

املالية واالقتصادية عىل عاتق املترضرين منها أصال.
تدفق  وتحسني  الرضيبي،  النظام  الصالح  حاجة  هناك  نعم 
املوارد منه، ولكن بعيدا عن الفساد واملحسوبية واملنسوبية، 
وان يشمل اوال ذوي الرثاء الفاحش واصحاب الرأسامل الكبري 
التهرب  امام  الثغرات  وسد  وغريها،  واملقاوالت  واملشاريع 

الرضيبي. 
النواب  مجلس  عن  صادر  سابق  قانون  تفعيل  يتوجب  كام 
يتعلق برواتب الرئاسات الثالث ومخصصاتها، ورواتب النواب 

والوزراء والدرجات الخاصة ومخصصاتهم وحامياتهم. 
من  للحكومة  البد  عديدة،  أخرى  مجاالت  هناك  وتبقى 
بتوفري  كفيلة  وهي  عنها،  الفساد  وابعاد  ادارتها  تحسني 
الدولة واستسهال  ايرادات جيدة، بدال من مالحقة موظفي 

االستقطاع من رواتبهم.

احتجاجات الخريجين تتواصل في 5 محافظات اضاءة
وتهديدات بالتصعيد

بغداد ـ طريق الشعب

يواصل املحتجون يف عموم مناطق العراق، 
احتجاجاتهم للمطالبة بتوفري فرص عمل، وتنفيذ 
االلتزامات التي وعدت بها الحكومات االتحادية 
واملحلية، يأيت ذلك بالتزامن مع الظروف الصعبة 

التي مير بها البلد جراء تفيش جائحة كورونا 
واستمرار االزمتني املالية واالقتصادية بعد نهب 

ثروات البلد من قبل الفاسدين.

قطع للطرق في الناصرية
وأقدم العرشات من خريجي كليات اإلدارة واالقتصاد يف محافظة ذي 
وشارع  الزيتون  وقطع جرس  املحلية,  الحكومة  مبنى  غلق  قار, عىل 

اإلمام عيل, احتجاجا عىل عدم توفري فرص عمل لهم.
وقال املتظاهر وليد حمزة لـ”طريق الشعب”, ان “مطالب خريجي 
من  جزء  وتخصيص  العمل  فرص  توفري  عىل  ترتكز  واالقتصاد  االدارة 

درجات الحذف واالستحداث الختصاصنا”.
نظموها  وقفة  خالل  الشيوخ  سوق  قضاء  يف  املحتجون  طالب  فيام 
وسط القضاء, املحافظ احمد الخفاجي بإقالة القامئمقام الحايل احمد 
القضاء, محذرين من  االسدي وتعيني شخصية كفوءة ونزيهة إلدارة 

التصعيد يف حالة تجاهل مطالبهم.

احتجاج واسع في البصرة
الخليج  أكادميية  خريجي  من  العرشات  تظاهر  البرصة,  محافظة  ويف 
مع  املتعاقدين  والكلية  املركز  طلبة  من  البحرية،  للدراسات  العريب 
رشكة موانئ العراق يف البرصة، للمطالبة بتعيينهم حسب العقد املربم 

بني الطلبة والرشكة.
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “العقد املربم مع الطلبة يلزم الرشكة 
اشهر   9 “مرور  مؤكدا  تخرجهم”,  من  اشهر   6 فرتة  خالل  بتعيينهم 

والرشكة ما زالت عاجزة عن تنفيذ التزاماتها”.

يف االثناء, نظم العرشات من عنارص الحاميات األمنية يف محطة كهرباء 
الزبري الغازية التابعة لحقل الزبري النفطي، اعتصاما مفتوحا، احتجاجا 

عىل قرار الرشكة املتعاقدة معهم انهاء خدماتهم.
نفط  ورشكة  املحلية  البرصة  وحكومة  النفط  وزارة  الحراس,  وطالب 
بالتدخل وإلزام الرشكة املتعاقدة بتجديد عقودهم املستمرة  البرصة 
املحطة  أمام  السلمي  اعتصامهم  استمرار  مؤكدين  سنوات,   5 منذ 
الرشكة  بقرار  منددين  مطالبهم,  تنفيذ  حتى  مواقعهم  ترك  وعدم 

املتعاقدة معهم بترسيحهم وتشغيل العاملة االجنبية.

تظاهرات في ميسان وواسط
يف  املحارضين  غري  من  اإلداريني   الخريجني  من  عدد  نظم  ذلك,  اىل 
املحافظة,  وسط  الضيافة  دار  مبنى  أمام  تظاهرة  ميسان،  محافظة 
يف  واالستحداث  الحذف  درجات  ضمن  بالتعيني  بشمولهم  مطالبني 

تربية ميسان.
يف  النفط  هندسة  كليات  خريجي  من  العرشات  اغلق  جانبهم,  من 
محافظة واسط، رشكة االنابيب النفطية يف املحافظة، للمطالبة بتوفري 

فرص العمل.
تنصل  بعد  جاء  الرشكة  “اغالق  بأن  الشعب”,  “طريق  مراسل  وأفاد 
للمتظاهرين”,  بتوفري فرص عمل  الوعود  املسؤولني يف املحافظة من 
امام بوابة الرشكة، احتجاجا  مشريا اىل ان “الخريجني نظموا اعتصاما 

عىل تسويف مطالبهم”.
وطالب عدد من املهندسني الزراعيني يف املحافظة الحكومتني املحلية 
واملركزية بتوفري فرص عمل لهم, خالل وقفة احتجاجية نظموها أمام 

مبنى مديرية زراعة واسط.

اضراب عمال بلدية الكوفة
بسبب  وذلك  العمل  عن  االحد،  امس  الكوفة،  بلدية  عامل  وأرضب 

تأخري رواتبهم ومستحقاتهم.
عامل  من  “مجموعة  ان  مراسلها،  عن  نيوز  السومرية  وكالة  ونقلت 
باألرضاب  وقاموا  الكوفة،  بلدية  مبنى  بإغالق  قاموا  الكوفة  بلدية 
عن العمل”. مشرياً اىل أن “األرضاب جاء بسبب عدم رصف رواتبهم 

ومستحقاتهم”.

الصحة تستعد لتشديد االجراءات

مواطنون يؤشرون اهمال النظافة في المطاعم

حاالت تسمم
لـ”طريق  تقول  )موظفة(  طه  وداد  املواطنة 
العمل  ساعات  “بسبب  انها  امس  يوم  الشعب”، 
من  الطعام  لرشاء  اضطر  البيت  خارج  الطويلة 

السوق. تعرضت لحاالت تسمم، مراٍت عدة”.
املطاعم  عىل  حتى  الصحية  “الرقابة  ان  وتضيف 
املعروفة، دون املستوى املطلوب، فضال عن وجود 
التي  الطعام،  تقديم  وعربات  كشكات  من  املئات 
تستحوذ عىل االرصفة، وهي يف الغالب غري مرخصة 

صحيا”.
املطاعم من  “متابعة هذه  اىل رضورة  وداد  وتشري 

بالرشوط  لاللتزام  وإخضاعها  الصحية  الفرق  قبل 
الصحية”.

مطعم رخيص
من  يقاسون  من  وحدهم،  املوظفون،  يكن  ومل 
وزارة  منتسبي  أحد  يروي  إذ  الصحي؛  الطعام 
بطلها  مأساوية  قصة  الشعب”،  لـ”طريق  الدفاع، 
مطعم شعبي؛ إذ يقول “وبسبب رداء نوعية الطعام 
الذي تقدمه لنا الجهات املتعاقدة مع وزارة الدفاع، 
عىل  القريبة  املطاعم  من  طعامنا  تناول  اىل  نضطر 

محل الواجب”.

هويته  عن  الكشف  رفض  الذي  الجندي  ويضيف 
انه “تناول مع زمالئه يف احد االيام، غداًء يف مطعم 
شعبي، لكنهم اكتشفوا الحقاً ان الوجبة املقدمة لهم 
بعد  ذلك  الجندي  الحمري”، كشف  لحم  من  كانت 
غرامة  وفرض  الصحة  وزارة  قبل  من  املطعم  غلق 

مالية عىل صاحبه.

تهاون في منح الرخص
امل  املواطنة  تقول  الشعبية،  املطاعم  فوىض  وعن 
 2003 بعد  تزايد  الفوضوي  “انتشارها  ان  جعفر 
بسبب قلة فرص العمل، فضال عن التهاون القانوين 

يف منح الرخص والرقابة الصحية”.
“هناك  ان  الشعب”  لـ”طريق  جعفر  واوضحت 
الصحي  الرصد  فرق  ضمن  العنارص  من  الكثري 
للرشوط  املخالفني  ازاء  العقوبات  بالزام  يتهاونون 
الصحية من اصحاب املطاعم، مقابل الحصول عىل 

الرشوة املالية ووجبة طعام دسمة”.
املسؤولية  من  جزءا  بغداد  أمانة  املواطنة،  وتحّمل 
كونها “تتهاون بالتبليغ ومنع اي كشك غري مرخص 
عن تقديم الطعام”. ودعت أمل، الحكومة اىل إيجاد 
“اكشاك موحدة، ومجهزة باملستلزمات الصحية، من 
اجل ضامن سالمة املواطن واملحافظة عىل صحته”.

ماذا يقول أصحاب المطاعم؟
الزعفرانية  منطقة  يف  املطاعم  احد  صاحب  ويؤكد 
عامل  عىل  يحرص  مطعمه  ان  الشعب”،  لـ”طريق 
النظافة، وانه “خاضع للرشوط الصحية التي حددتها 
العامل  يفرض عىل  الصحة”، فضال عن كونه  وزارة 
يتعلق  ما  يف  خاصة  بالعمل،  الخاص  الزي  “ارتداء 
البدينة  النظافة  عىل  والحفاظ  القفازات  بارتداء 

وتغطية شعر الرأس عند العمل”.
ونبه اىل ان “االهتامم بنظافة املطعم والحرص عىل 
تقديم وجبات صحية تنال رضا املواطنني، وتساعد 
ان  اىل  مشريا  ونجاحه”،  املطعم  عمل  دميومة  عىل 
من  “يعزز  بالعمل  واالخالص  النظافة  عىل  حرصه 

سمعة املطعم”.

تشديد الرقابة
اىل ذلك، افاد املتحدث باسم وزارة الصحة د. سيف 
اجراءات  “هناك  ان  الشعب”،  لـ”طريق  البدر 
مشددة وجّه بها وزير الصحة اىل جميع دوائر الرقابة 
الصحية يف بغداد واملحافظات واقسام التفتيش ازاء 
املطاعم واالفران املخالفني للرشوط الصحية، وسيتم 

ذلك بالتنسيق مع الجهات االمنية”.
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بغداد - نورس حسن

يالحظ مواطنون ان الرقابة الصحية الحكومية عىل بعض املطاعم وافران 
الصمون واملقاهي، دون املستوى املطلوب، خاصة مع ازمة تفيش جائحة 

كورونا، التي متر بها البالد منذ عامني.
وطاملا تتعهد وزارة الصحة باتباع اجراءات مشددة متمثلة بغرامات مالية 

عىل اصحاب املطاعم غري امللتزمني بالقواعد الصحية املحددة من قبلها.

ارضاب عامل بلدية الكوفة
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عامالت معامل الطابوق.. استغالل بشع

ـ طريق الشعب  بغدادـ 
رغم ميض قرابة ستة أعوام عىل ترشيع مجلس النواب 
التنفيذ كخطوة مهمة  الذي دخل حيز  العمل،  لقانون 
االتفاقات  يف  وانخراطه  العامل  دول  العراق  ملواكبة 
أن  إال  والعاملني،  العامالت  حقوق  لحامية  الدولية 
تأكيدات كثرية ينقلها معنيون تبنّي العرثات التي تواجه 
مضامني  عىل  احتوائه  برغم  القانون  هذا  مواد  تطبيق 

جيدة.
تواجه  حقيقية  معضلة  اإلشكالية،  هذه  خالل  وتربز 
تتعلق  والخاص،  العام  القطاعني  يف  العامالت  النساء 
بانتهاكات كثرية ال يكشف الستار عنها، مقابل ضعف 
النساء  وحامية  القانون  مواد  تفعيل  يف  رقايب حكومي 

من ظاهرة االبتزاز واإلساءة واالستغالل.

قانون جيد وانتهاكات كثيرة
وبحسب املعنيني، فإن مواد كثرية أوردها قانون العمل 
للعامالت  كثرية  حقوقا  طياتها  يف  ضمنت  العراقي 
القانون  العام والخاص. أي أن  القطاعني  والعاملني يف 
من  هو  لتعبريهم،  وفقا  النواب  مجلس  رشعه  الذي 
ولكن  املنطقة،  بلدان  مستوى  عىل  النصوص  أفضل 
تسبب  ما  ورق،  عىل  حرب  مجرد  بقي  مواده  تفعيل 

بتزايد حاالت االنتهاك وخصوصا للنساء العامالت.
ويؤكد الفصل الثاين من القانون عىل “تنظيم عالقات 
العمل بني العامل وأصحاب العمل ومنظامتهم بهدف 
املستدامة  التنمية  وتحقيق  منهام،  كل  حقوق  حامية 
وتأمني  واملساواة  االجتامعية  العدالة  إىل  املستندة 
العمل الالئق للجميع من دون أي متييز لبناء االقتصاد 

األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  وتحقيق  الوطني 
بالعمل  الراغبني  أو  العاملني  األجانب  عمل  وتنظيم 
العمل  اتفاقيات  أحكام  وتنفيذ  العراق  جمهورية  يف 

العربية والدولية املصادق عليها قانونا”.
منى  العامل،  بحقوق  املهتمة  املحامية  وتقول 
كانت   2003 بعد  العراق  “مواقف  إن  حسني،  كاظم 
تصوغ  التي  الدولية  العمل  منظمة  رؤية  مع  ايجابية 
توفري  أجل  من  عليها  للمصادقة  وتدعو  االتفاقيات 
الواقع  لكن  الجنسني،  كال  من  للعامل  آمنة  بيئة 
بسبب  تحسن  أي  عليه  يطرأ  مل  حاليا  نعيشه  الذي 
عليها  صادق  كثرية  مواد  تنفيذ  وعدم  القانون  غياب 
القانون  لترشيع  االستجابة  إن  علام  النواب.  مجلس 
مل تأت بشكل عفوي، وإمنا كان للمنظامت والنقابات 
حقوق  بحامية  املطالبة  يف  مهم  دور  والناشطني 
نتيجة  كبري  بشكل  الطبقة  هذه  تهميش  رغم  العامل 
القطاعات اإلنتاجية  الخاطئة والقضاء عىل  السياسات 

وتصفيتها”.
القوانني   “ إن  الشعب”،  لـ”طريق  حسني  وتوضح 
بالحرية  وحقوقهن  العامالت  حامية  عىل  نصت 
يف  والتساوي  التمييز  أشكال  جميع  وإنهاء  النقابية، 
ضمن  لالنخراط  تدعو  آنية  مطالبات  وهناك  القيمة، 
يف  بالنساء  التحرش  متنع  التي  الدولية   190 اتفاقية 
من  االستجابة  لكن  لهن،  التعرض  أو  العمل  مواقع 
الحمالت  رغم  الشأن،  بهذا  بطيئة  الحكومة  قبل 
املجتمع  ومنظامت  النقابية  االتحادات  نظمتها  التي 
االتفاقية هي  “املصادقة عىل هذه  أن  مبينة  املدين”، 
من واجبات وزارة العمل والشؤون االجتامعية. حيث 

مثل هكذا  للتوقيع عىل  استعدادها  تبدي  أن  يفرتض 
اتفاقيات وتلتزم مبواءمتها مع القوانني املحلية النافذة 

لغرض تطبيقها عىل أرض الواقع”.
وتؤكد املحامية إن “االنتهاكات بحق النساء كثرية جدا 
ووضوحها  العراقية  القوانني  رصاحة  رغم  العراق  يف 
يف  العامالت  النساء  حقوق  حفظ  وجوب  بشأن 
تكرث  االنتهاكات  إن  كام  والخاص.  العام  القطاعني 
الفظائع  من  الكثري  يشهد  الذي  الخاص  القطاع  يف 
كثرية  شكاوى  “وجود  إىل  الفتة  عنها”،  املسكوت 
وسائل  أبشع  إىل  العمل  مواقع  يف  يتعرضن  نساء  من 
االستغالل واملساومة دون توفري الحامية الالزمة لهن”.

نموذج للمأساة
ويخصص قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 فصال 

كامال لحقوق العامالت، يوضح فيه قضايا عديدة تتعلق 
باألجور وساعات العمل والتمتع باإلجازات وعدم التمييز 
والحامية وتفاصيل عديدة، لكن شكاوى كثرية تؤكد أن 

هذه النصوص مل تر النور يف أغلب األحيان.
احدى  يف  عاملة  وهي  حمدي،  نور  املواطنة،  وتتحدث 
يرتكبها  مخالفات جسيمة  عن  الخاص،  القطاع  رشكات 
والحقوق  للقوانني  العامالت، خالفا  بحق  العمل  أرباب 

املنصوص عليها قانونا.
الشعب”، “كنت شاهدة عىل  لـ”طريق  وتقول حمدي 
انتهاكات حصلت يف أحد معامل الخياطة ببغداد، حيث 
إن بعض العامالت يكلفن بالقيام يف أعامل متعبة جدا 
العامالت  إحدى  إن  كام  مهامهن،  ضمن  من  ليست 
الحوامل، رسحت من العمل بعد والدتها ومل تحصل عىل 
إجازة رغم إن قانون العمل ينص عىل ذلك”، مبينة أن 

“الحكومة غائبة وال تقدم الجهود الكافية لجعل تنفيذ 
مواد القانون أمرا واقعا يخشاه بعض أرباب العمل الذين 

يتعاملون بقسوة مع عاملهم”.
وعن اللجان التفتيشية املوجودة يف وزارة العمل، تلفت 
املتحدثة إىل ان “اللجان ال نسمع عنها يف مواقع عملنا”.

خبايا القطاع الخاص
من جانبها، تكشف الناشطة يف مجال حقوق املرأة، شمس 
يوسف، تفاصيل كثرية عن حاالت االنتهاك بحق العامالت 

يف القطاع الخاص.
“نساء  فإن  الشعب”،  لـ”طريق  يوسف  حديث  وبحسب 
)كمبياالت(  الخاص، عىل  القطاع  توقيعهن يف  يتم  كثريات 
مالية مقابل إعطائهن فرصة للعمل”، موضحة ان الكمبيالة 
تنص عىل “دفعهن مبالغ مالية ضخمة بحال تركن العمل ألي 
سبب كان”. وتضيف يوسف ان “نساء كثريات يقبلن بهذه 
الرشوط بسبب شظف العيش واالضطرار اىل العمل بهكذا 
ترك  العاملة  تطلب  تبدأ حني  الكارثة  لكن  بائسة،  ظروف 
العمل بسبب املضايقات، وبالتايل تكون أسرية وفقا للعقد 
ابتزاز  عمليات  وتواجه  دفع مثن رشطه،  تستطيع  ال  الذي 
االجتامعية  العادات  بسبب  عنه  الحديث  يتم  ال  جسدي، 
البالية، وخوفا من الوصمة التي تبقى عالقة باملرأة عكس 
الرجل”، الفتة إىل أن “محاكم العمل تكاد تخلو من اإلعالن 
عن هكذا حاالت، وهذا دليل واضح عىل إن القضية ال تثار 
الكفيلة  اإلجراءات  تتخذ  ال  الدولة  وألن  األسباب،  لهذه 
الحديث عن مشاكلهن وحاميتهم  العامالت عىل  لتشجيع 

ومعاقبة املسيئني بشكل رادع”.
تقوم  أن  يجب  النقابية  “االتحادات  أن  الناشطة  وترى 
بدور أكرب من الحايل، ألنها معنية باألمر وتقدر عىل فرض 
املمثلني  الوزارة، خصوصا وأنها تحرض مع  أمور كثرية عىل 
الحكوميني ونقابات أرباب العمل يف مؤمترات منظمة العمل 
والتنسيق مع  تفعيل حضورها  بد من  الدولية، وبالتايل ال 
املنظامت املدنية واملعنية بحقوق العامل”، مشددة عىل أن 
النيابية تتحمل جزءا كبريا من املسؤولية، كام أن  “اللجان 
لجنتي العمل واملرأة مل تقوما مبواجهة املساعي الحالية التي 
تريد تعديل قانون العمل من أجل تقليص حقوق العامل 

فيه، متاشيا مع مصالح أرباب العمل”.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
قرار  رفضها  عن  العراقية  والنقابات  االتحادات  عرّبت 
رواتب  عىل  اضافية  رضائب  فرض  يف  املالية  وزارة 
سياسة  ان  مؤكدين  الدولة،  مؤسسات  يف  العاملني 
السياسات  مخلفات  ورمي  العراقي  الشعب  تجويع 
املتالحقة  للحكومات  الخاطئة  والنقدية  املالية 

وفسادها عىل عاتق املواطن.
قرار  العراق،  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  ووصف 
املهن  ذوي  نقابة  قالت  فيام  بـ”التعسفي”،  الوزارة 

الهندسية الفنية انه “نهج يف سياسة التجويع”.

معاناة جديدة
بيان  يف  العراق،  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  وأكد 
أن  منه،   نسخة  عىل  الشعب”  “طريق  حصلت 
“إرصار وتعنت وزارة املالية يف فرض رضائب جائرة 

عىل رواتب العاملني يف مؤسسات الدولة وبأسلوب 
بعد  لهم  جديدة  معاناة  يضيف  سوف  تعسفي 
فرض قرار زيادة سعر رصف الدوالر مقابل الدينار 
العراقي، واالرتفاع الفاحش يف أسعار املواد الغذائية 
وبرامج  سياسات  فرض  نتيجة  وغريهام،  والخدمية 
يضيف  مام  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق 
التي  االقتصادية واملالية  األزمات  أزمة جديدة إىل  
وكانت  بل  مفاجئة،  تكن  مل  التي  بالدنا  بها  متر 
يف  واملالية  االقتصادية  اإلدارة  لسوء  نظرا  متوقعة 

البالد”.
عىل  العمل  الحكومة  من  “يتطلب  االتحاد  واضاف 
احتياجاتهم.  لهم  تضمن  معالجات  تجد  ان  رضورة 
وماليني  واملوظفني  والعامل  املتقاعدين  تحميل  وعدم 
األخطاء  عبء  الدولة،  قطاعات  خارج  العاملني 

املرتاكمة”. االقتصادية 

تنفيذ الوعود
لنقابات عامل  العام  “االتحاد  أن  البيان  واضاف 
بإلغاء قرار  الكاظمي  العراق، إذ يطالب حكومة 
الحكومي،  منهاجها  وعود  وبتنفيذ  املالية  وزارة 
األمن  وتوفري  املواطنني  حاجات  إىل  واالستجابة 
أهمية  يؤكد  لهم،  الكريم  والعيش  والخدمات 
اتخاذ  عند  االعتبار  بعني  الزمن  عامل  أخذ 
الخطوات التنفيذية، ورضورة توفر العزم والحزم 
إدارتها  وحسن  امللحة،  امللفات  معالجة  يف 
“إقامة  إىل  البيان  ودعا  معوقاتها”.  ومواجهة 
االتحادات  فيه  تشارك  موسع  اجتامعي  حوار 
العمل  وأصحاب  واملهنية  العاملية  والنقابات 
هناك  تكون  حتى  املدين،  املجتمع  ومنظامت 
ستتخذه  ملا  واملتابعة  التنفيذ  بحسن  ضامنات 

الحكومة من إجراءات”.

تخبط في إدارة الدولة
املقر   - الفنية  الهندسية  املهن  ذوي  نقابة  ورفضت 
الشعب” عىل  بيان صحفي حصلت “طريق  العام،  يف 
نسخة منه، ما جاء يف كتاب وزارة املالية عن نيتها فرض 

رضائب عىل رواتب موظفي الدولة.
انعكاس  اال  هو  ما  االجراء  “هذا  ان  البيان،  واضاف 
للامدة  رصيحة  مخالفة  وهو  الدولة  إدارة  يف  للتخبط 
القانون 113  )19( تاسعا من الدستور العراقي وكذلك 

لعام 1982 قانون رضيبة الدخل”.
وتابع، “كنا نتأمل من حكومة الكاظمي اتخاذ إجراءات 
لحامية الطبقات الفقرية من الشعب وأصحاب العاملة 
الهشة واملشمولني برواتب الرعاية االجتامعية لحاميتهم 
قانون  من  ثانيا   3 املادة  وتطبيق  األسعار  ارتفاع  من 
الدولة  لعام 2008، وقانون رواتب واجور موظفي   22
تعديل  الوزراء  تنص عىل مجلس  والتي  العام  والقطاع 

قيمة الرواتب يف حالة ارتفاع نسبة التضخم، ال ان تزيد 
من الطني بلة بقرارات كهذه”.

دعوة لرفض القرار
هذا  اىل  اللجوء  من  استغرابها  عن  النقابة  وعرّبت 
القرار، بعد ارتفاع أسعار النفط وإقرار قانون املوازنة 
العملة  من  املركزي  البنك  مخزون  وارتفاع  العامة 

الصعبة.
واالتحادات  املدين  املجتمع  مؤسسات  “كافة  ودعت 
حقوق  وجمعيات  الوطنية  واألحزاب  والنقابات 
االنسان والشخصيات الوطنية اىل الوقوف بوجه هكذا 
التأثري  شأنها  من  والتي  الشعب،  لتجويع  طروحات 
ام  املوظفني  سواء  املواطنني  حياة  مجمل  عىل  سلبا 
غريهم وعىل مجمل األنشطة االقتصادية التي أُنهكت 

بسبب وباء كورونا او سياسات الحكومة املتخبطة”

استغالل النساء العامالت: ملف ُمهمل وقانون ُمعطل

االتحاد العام لنقابات عمال العراق ونقابة ذوي المهن الهندسية الفنية:

كال لسياسة التجويع وتحميل الشعب عبء االخطاء المتراكمة

بغداد ـ طريق الشعب
مل يتنازل وزير املالية عن خططه بفرض استقطاعات 
ورقة  اىل  املستندة  املوظفني,  رواتب  عىل  رضيبة 
عدد  يصفها  والتي  البيضاء,  االقتصادية  الحكومة 
من املهتمني بالشأن االقتصادي بـ"السوداء", بسبب 
تأثريها السلبي عىل االقتصاد العراقي، وعدم طرحها 
سوى  االقتصادي,  الوضع  ملعالجة  ناجعة  حلوال 
مسؤولية  البسيط  املواطن  تحميل  يف  االستمرار 

الفساد وسوء االدارة وهدر املال العام.
مضمون  يجهلون  النواب  مجلس  أعضاء  أن  ويبدو 
امس يف جريدة  يوم  التي نرشت  املوازنة  بنود  أحد 
الوقائع العراقية، والتي تقول وزارة املالية انها تتيح 

لها تنفيذ االستقطاعات الرضيبية بأثر رجعي.

توصيات صادمة
وصدمت وزارة املالية الجميع من خالل رفع توصية 
االستقطاع  لتنفيذ  الوزراء  العامة ملجلس  االمانة  إىل 
الغاء قرار سابق  باثر رجعي، باالستناد اىل  الرضيبي 
بفرض  واستثناءات  اعفاءات  مينح  الوزراء  ملجلس 

يف  الوزارة  وقالت  املوظفني.  رواتب  عىل  الرضائب 
بيان تلقت "طريق الشعب", نسخة منه, ان "الكتاب 
عالوي  االمري  عبد  عيل  الوزير  توقيع  يحمل  الذي 
بشأن االستقطاع الرضيبي جاء تطبيقاً ألحكام املادة 
املتضمنة  العامة  املوازنة  قانون  من  )ج(  فقرة   34
)إلغاء مجلس النواب جميع اإلعفاءات واالستثناءات 
الوزراء  مجلس  بقرار  املمنوحة  والرضيبية  الجمركية 
ان  مؤكدة  النافذة(",  القوانني  عليه  تنص  مل  ما 
الدخل  الرضيبة عىل جميع  دفع  القانون يف  "تطبق 
الراتب االسمي واملخصصات وما حصل من  مبا فيها 

إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".
واضافت ان "الوزارة استطاعت امليض بخطوات ثابتة 
الوطني  االقتصاد  البيضاء يف وضع  الورقة  من خالل 
عىل املسار الصحيح واالبتعاد عن االعتامد عىل مورد 
النفط وابعاد شبح تكرار الهزات املالية التي تعرض 

لها البلد، اثر تذبذب اسعار النفط عاملياً".

جهل بالنصوص
ان  كريم,  محسن  القانوين  الخبري  قال  جانبه,  من 

"قانون رضيبة الدخل رقم )١١٣( لسنة ١٩٨٢, خّول 
التي  الرواتب  تحدد  تعليامت  إصدار  املالية  وزير 
املبارش",  االستقطاع  بطريقة  الرضيبة  منها  تستوىف 
تعليامت  صدرت  القانون  لهذا  "وفقا  انه  مبينا 
لسنة   )١( رقم  مبارش  بشكل  الرضائب  استقطاع 
٢٠٠٧, وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم )١٥٦( لسنة 

."٢٠١٦
قرار  "الغاء  ان  الشعب",  لـ"طريق  كريم  واضاف 
وتفعيل   ,٢٠١٦ لسنة   ١٥٦ رقم  الوزراء  مجلس 
االستقطاع  بطريقة  الرضيبي  االستقطاع  تعليامت 
كل  شمول  يعني   ,٢٠٠٧ لسنة   )1( رقم  املبارش 
والعسكريني  اليومية  واالجور  العقود  اصحاب  من 
والخاص  العام  القطاع  يف  العاملني  وكل  واملوظفني 
الراتب  تشمل  "الرضيبة سوف  ان  مبينا  واملختلط", 

االسمي واملخصصات".
عىل  نصت  الدستور  من   128 "املادة  ان  اىل  وأشار 
بقانون,  اال  تعديلها  وعدم  والرسوم  الرضائب  فرض 
كام نصت عىل إعفاء أصحاب الدخول املنخفضة من 
الرضائب", مشددا عىل "رضورة ترشيع قانون ينظم 

هذه العملية بشكل واضح، ليكون بديال عن القانون 
الحايل".

قانون  من  ج  الفقرة   34 "املادة  ان  واوضح 
االعفاءات  جميع  الغاء  عىل  نصت  العامة  املوازنة 
بقرار  املمنوحة  والرضيبية  الكمركية  واالستثناءات 
القوانني  عليها  تنص  مل  ما  الوزراء  مجلس  من 
املالية استغلت جهل  النافذة", مشريا اىل ان "وزارة 
التي  القانونية  بالنصوص  النواب  مجلس  اعضاء 
للوزارة  تتيح  املذكورة  املادة  كون  عليها,  يصوتون 

واالمانة العامة ملجلس الوزراء الغاء القرار".
لعام  املالية  املوازنة  قانون  من  ج   34 املادة  وتنص 
النواب جميع اإلعفاءات  2021، عىل "إلغاء مجلس 
بقرار  املمنوحة  والرضيبية  الجمركية  واالستثناءات 

مجلس الوزراء ما مل تنص عليه القوانني النافذة".

ورقة سوداء
خضري,  احمد  االقتصادي  الخبري  وصف  جهته,  من 
الكمركية  الرضيبة  تطبيق  عىل  املالية  وزارة  ارصار 
تسهم  اقتصادية  ايجاد حلول  والفشل عن  بـ"العجز 

يف معالجة مشاكل البلد االقتصادية".
وزارة  "ارصار  ان  الشعب",  لـ"طريق  خضري  وقال 
بظالله  سيلقي  البيضاء  ورقتها  تطبيق  عىل  املالية 
ويحملهم  املحدود  الدخل  واصحاب  الفقراء  عىل 
املال  االدارة وهدر  الفشل وسوء  وحدهم مسؤولية 
لالصالح  الحكومة  ورقة  واصفا  والفساد",  العام 

بـ"السوداء". االقتصادي 
كسبت  االقتصادية  الحكومة  "سياسات  ان  واضاف 
للرصاعات  نتيجة  متصاعدة,  بوترية  ترشيعية  قوة 
املكاسب  عىل  الحصول  اجل  من  السياسية 

الشخصية".
االعتامد  يف  ماضية  "الحكومة  ان  اىل  الخبري  واشار 
قبل  من  املوضوعة  الهيكيل  التكييف  برامج  عىل 
صندوق النقد الدويل التي ساهمت بشكل مبارش يف 
تدمري العديد من دول العامل وجعلها غري قادرة عىل 

تسديد ديونها".
واكد ان "فرض رضيبة الدخل عىل املوظفني سيفاقم 
قادر  غري  املوظف  من  ويجعل  كبري,  بشكل  االزمة 

عىل توفري احتياجاته البسيطة".

برلمانيون يجهلون النصوص القانونية!

المالية تصدم الموظفين بقرار »االستقطاع الضريبي«

بالتزامن مع حلول 1 أّيار )عيد العمال العالمي(، تنشر 
“طريق الشعب” سلسلة تقارير، تسلط الضوء على 

وضع العّمال والمصاعب المعيشية والمشكالت التي 
يتعرضون لها في العمل.
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بغداد – سيف زهير

يؤكد خرباء ومختصون، أن مشكلة التصحر التي تواجه 
العراق  تهدد  ظاهرة  أصبحت  العامل،  بلدان  من  الكثري 
رغم النهرين العظيمني اللذين يصبان به، مشددين عىل 
رضورة وضع الخطط الالزمة إلدارة ملف املياه، والعمل 
األمر،  خطورة  إىل  وااللتفات  املساحات  تشجري  عىل 
منذ  مستمر  تدهور  يف  الزراعي  القطاع  وأن  خصوصا 
األرض  تدمري قرشة  ازدياد  مع  املايض،  القرن  تسعينات 

وتأثرها بالتعرية والعواصف الرملية والحروب.

أسباب كثيرة
عملية  بأنها  التصحر،  ظاهرة  املختصون  ويصف 
والتي  لألرض،  الحيوية  للطاقة  تدمري  أو  هدم 
ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل ظروف تشبه ظروف 
اإلنتاج  يف  املتمثلة  الطاقة  وتتقلص  الصحراء، 
الوجود  إعالة  التأثري يف  ثم  والحيواين ومن  النبايت 

البرشي.
عبد  محمد  البيئة،  شؤون  يف  الباحث  ويحدد 
التصحر،  لظاهرة  طبيعية”  “أسبابا  عيىس،  الجبار 
منها “أن غالبية مساحة العراق تقع ضمن منطقة 
املناخ  هذا  وميثل  الجاف.  وشبه  الجاف  املناخ 

حوايل 70 يف املائة من املساحة الكلية للبالد”.
“ارتفاع  إن  الشعب”،  لـ”طريق  عيىس  ويضيف 
األمطار،  وقلة  الصيف،  فصل  يف  الحرارة  درجات 
وتفاوت كمياتها، مع قلة الرطوبة التي تعد مهمة 
األعشاب،  ومنو  للرتبة  البيولوجية  الدورة  يف  جدا 
الرياح  هي  العراق  يف  السائدة  الرياح  عن  فضال 
الشاملية الغربية الجافة والحارة التي تنرش الغبار 
كلها  والطويل،  الجاف  الحار  الصيف  مع  املحيل، 

عوامل لها دور مهم يف حدوث التصحر”.
تجعل  “أن  رضورة  اىل  الحكومة  املتحدث  وينبه 
قضية مكافحة التصحر جزًءا ال يتجزأ من برامجها 

يف التنمية االجتامعية واالقتصادية”.

تدهور حال االراضي الزراعية
الزراعة، مهدي ضمد  ويف حديث سابق ملستشار وزارة 
القييس، أكد أن “تدهورا يف األرايض الزراعية كان السبب 

يف مشكلة التصحر”.
وعزا القييس يف حديث صحفي هذا التدهور إىل سببني؛ 
“األول هو التغري املناخي الذي حدث يف العامل والعراق. 
والسبب الثاين يعود إىل االستخدام الجائر للرتبة العراقية 
من ناحية الزراعة املتكررة ونظام الري الذي سبب تغدق 

ومتلح الرتبة وساهم ذلك بتمدد التصحر”.

عواصف وحروب
أن  فريى  املائية،  الشؤون  الخبري  العنبيك،  أمري  محمد  أما 
العراق قاىس كثريا يف العقود األخرية من مشكلة التصحر، 
“التي تعود إىل فعل اإلنسان وعدم وجود سياسة رشيدة 

للحكومات املتعاقبة”.
وعن بدايات التصحر يف العراق يشري العنبيك اىل ان “املشكلة 

أخذت تتفاقم مع مطلع السبعينيات من القرن املايض”.
تفاقمت  املشكلة  “هذه  إن  الشعب”،  لـ”طريق  ويضيف 
كثريا بعد شح املياه وبروز ظاهرة جديدة وهي العواصف 
التي حصلت، حيث  التسعينات والحروب  الرتابية يف فرتة 
بتدمري  العسكري  الجهد  وقام  الري  من  األرايض  حرمت 
منها  تأيت  كانت  الغربية  “البادية  أن  إىل  مشريا  طبقاتها”، 
الجزيرة يف املوصل كانوا يقومون  عواصف رملية، وسكان 
بحراثة األرض وهي أرض هشة تنتظر نزول األمطار وعند 
عدم تساقطها يبقى غطاء األرض متهشام، ويغطى بالرمال 
املتحركة”. ويعزو العنبيك أسباب تفاقم هذه املشكلة إىل 
“الحروب التي سحبت الجهد الهنديس لوزاريت الزراعة والري 
يف فرتة الثامنينيات والتسعينيات، وتجفيف األهوار. ورغم 
امللوحة،  مرتفعة  لكنها  خصبة،  العراقية  الرتبة  طبيعة  إن 
وكذلك عدم احرتام املواطن للبيئة، وكذلك شح املياه الذي 
حصل خالل السنوات األخرية”، مؤكدا “عدم وجود اهتامم 

جدي من الحكومة ملعالجة هذه الظاهرة”.

مخاطر قد تتضاعف
ويف السياق، توقع املختص يف الهندسة البحرية، إسالم أمري 
العكييل “ارتفاع نسبة التصحر والجفاف يف العراق، بسبب 
قلة اإلمطار وتخفيض دول الجوار لكميات املياه الداخلة 

عرب نهري دجلة الفرات”.
إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  العكييل  وأشار 
أن هذا “سيؤدي لتفاقم التصحر كون األرايض العراقية 
ستبقى بدون زراعة، األمر الذي ينعكس بصورة سلبية 

عىل قلة الغطاء النبايت”.
املشاريع  من  العديد  ببناء  سنوات  منذ  تركيا  وقامت 
من  كل  واردات  كثريا عىل  اثر  الذي  أليسو  وآخرها سد 
نهري دجلة والفرات، كام قامت إيران بقطع روافد األنهر 
الداخلة إىل العراق. وكانت وزارة املوارد املائية قد أعلنت 
يف مرات عديدة سابقا، عن مباحثات يجريها العراق مع 
تركيا وإيران، فيام يتعلق بضامن حصصه املائية، لكن شيئا 

مل يحصل وفقا للمعطيات الحالية”.

الحلول ممكنة 
تسهم  عدة  عوامل  “هناك  العكييل،  املختص  وتابع 
مواجهة  منها  العراق،  يف  التصحر  ظاهرة  معالجة  يف 
الزراعية،  األرايض  عىل  والعمراين  السكاين  التمدد 
حامية األرض وفقا للقانون من التجاوزات التي تسبب 
التصحر، تشجيع مشاريع الزراعة والتشجري يف مختلف 
وإحراق  األشجار  قطع  إيقاف  الجافة،  ومنها  املناطق 
طرق  تنظيم  الزراعية،  األرايض  وتجريف  الغابات 
املائية  املوارد  صيانة  بها،  والعناية  الرتبة  مع  التعامل 
االنجراف  من  وحاميتها  الرتبة  تثبيت  دوري،  بشكل 
من خالل تكثيف الغطاء النبايت بطرق زراعية محرتفة 

ومدروسة”.
وكان عضو لجنة الزراعة النيابية، عيل البديري، قال يف 
العراق،  بات يهدد  الحراري  االحتباس  إن  وقت سابق 
اتخاذ  دون  تقف  جمة  معوقات  هناك  أن  إىل  مشريا 

إجراءات احرتازية للحد من هذه الظاهرة.
“تتعلق  إنها  النائب،  أوضح  الظاهرة،  أسباب  وعن 
تقف  إذ  العراقي،  املجتمع  والعشائرية يف  باملحاصصة 
بواقع  تنهض  فعالة  مبشاريع  القيام  بوجه  املحاصصة 
تسيطر  التي  ـ  العشائرية  فيام  الزراعة،  ومنها  البلد 
يحيط  اخرض  حزام  مد  متنع  ـ  الزراعية  االرايض  عىل 
بحجة  وتعريتها،  األرض  تصحر  ومينع  العراق،  مبناطق 

ملكية االرايض”. 
وبنّي أن “وزارة الزراعة ومؤسساتها تعاين أزمة مالية، 
ومل تستطع القيام مبشاريع ومؤمترات من اجل مواجهة 
االحتباس الحراري وغريه من العوامل القاتلة لألرض”.
الحرارة  درجات  “ارتفاع  أن  أيضا،  البديري  وذكر 
يف  روح  كل  قتلت  وغريها،  وجفافها  األرض  وتصحر 
األرض، ومل نستطع القيام بكل إجراء احرتازي ملواجهة 
تأثري  لها  النفط  رشكات  أن  عن  فضال  الظواهر،  هذه 
ما  وهذا  الحرارة،  درجات  ارتفاع  وعىل  البيئة  عىل 

نشهدُه كل عام”.
رشكات  ميتلكون  املسؤولني  “اغلب  أن  اىل  وخلص 
إلفشال  جاهدين  يسعون  وبالتايل  واسترياد،  تصدير 

الزراعة وإيقافها نهائيا”.

أرض العراق عطشى ألسباب طبيعية وسياسية 

مختصون يحذرون من ظاهرة التصحر

بغداد ـ عبدالله لطيف

يصف متابعون ان العراق كان قبل االحتالل األمرييك 
للعراق يف العام 2003، مجرد ممر لبضائع املخدرات، 
امني،  انفالت  صاحبها  التي  الظاهرة  هذه  لكن 

أخذت تتفاقم اىل حدود مقلقة عىل وضع املجتمع.
هذه الظاهرة التي يصفها مراقبون بأنها “اخطر من 
االرهاب”، ال تزال تتغول بني الشباب، من مختلف 
فئات املجتمع، تقف املؤسسات الرسمية يف كثري من 

األحيان عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة لها.

بلد منتج؟!
لـ”طريق  املستوى  رفيع  أمني  ضابط  وكشف 
يف  املخدرات  لتوفري  “طريقني”  عن  الشعب”، 
العراق: االول، عن طريق االسترياد من احدى دول 
بزراعة  معينة  جهات  قيام  عرب  والثاين،  الجوار. 

املخدرات، ال سيام يف محافظتي البرصة وميسان.
ويضيف املصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان 
عبور  منطقة  املايض  القرن  نهاية  يف  كان  “العراق 
ومصدر  ومستهلك  منتج  االن  هو  بينام  فقط، 
كون  قليلة،  التصدير  نسبة  “لكن  مردفا  حتى”، 
يجازف يف تصدير  ان  بدل من  املخدرات  تاجر  ان 
عليه  السهل  من  اصبح  العراق،  خارج  بضاعته 

ترصيفها يف الداخل”.
وعن آليات القاء القبض عىل املتعاطني واملتاجرين، 
يقول املصدر: “عندما نلقي القبض عىل متعاٍط يديل 
باعرتافاته عن املتاجرين الذين يزودونه باملخدرات. 
ويف بعض االحيان يتم نصب كمني للتاجر او املرّوج 
عىل  القبض  القاء  فيه  يتم  الذي  الوقت  نفس  يف 

الشاب املتعاطي”.
ويشري املصدر اىل انهم يواجهون “صعوبة بالغة يف 
غالب  ان  بسبب  الكبار،  التجار  عىل  القبض  القاء 
بأسامئهم  يدلون  ال  التجار  او  املروجني  هؤالء 
نستغرق  لذلك  املتعاطني،  أو  للمروجني  الصحيحة 

وقت طويال يف تدقيق االسامء ومتابعتها”.
ويشكل املصدر عىل عقوبة املتعاطي “الحبس ملدة 

سنة واحدة”، إذ أنه يجدها “ال تتناسب مع حجم 
الجرمية وليست هي العالج”.

ان  اىل  تشري  لديه  “معلومات”  عن  ويكشف 
اىل  ودخوله  عليه  الحكم  صدور  بعد  “املتعاطي 
التعاطي  عن  ينقطع  ال  العراقي  االصالح  دائرة 
االصالح”  مؤسسة  داخل  املوجود  الفساد  بسبب 

حسب قوله.

أنواع المخدرات
وهي  املخدرات،  من  نوعان  العراق  يف  ويتوفر 
الحشيشة والكريستال وكل مادة تختلف عن االخرى 

من حيث السعر واملفعول.
“املاريكوانا”،  االول  نوعني:  أيضا  الحشيشة  وتشمل 
اما  امرييك.  دوالر   100 غرامات  الـ3  سعر  ويبلغ 
خارج  تصنيعها  يتم  “عجينة”  عن  عبارة  فهو  الثاين 
العراق، حيث يتم جمع العشبة من مجموعة مواد 
كيميائية، يك تكون اكرث وزنا واقل تكلفة. ويبلغ سعر 
الـ10 غرامات 100 دوالر، وهي اقل كلفة من االوىل.
ان  خاصة،  مصادر  من  الشعب”،  “طريق  وعلمت 
تعاطي املخدرات ال يقترص عىل ضعفاء النفوس او 
امنا يشمل فئات مجتمعية  الوعي املغيب،  اصحاب 
واملثقفني  املهندسني  او  االطباء  بعض  مثل  مهمة، 
واملوظفني، وان الكثري من ابناء العوائل التي تحظى 
مبكانة جيدة يف املجتمع، يقبل ابناؤها عىل تعاطي 

الحشيشة بإفراط.
يضاعف  فهو  الكريستال،  وهو  الثاين  النوع  أما 
الطاقة الذهنية ومينح املتعاطي تركيزا عاليا، ويبعد 
االنسان عن النوم. بحسب ما أفاد به متعاطي سابق 

لـ”طريق الشعب”.
يتعاطون  الذين  الناس  “اكرث  ان  املتعاطي  ويقول 
الطرق  يف  سواقاً  يعملون  من  هم  الكريستال 

الخارجية وعامل البناء”.
ويف الكريستال ال يجرب املتاجرون املتعاطي عىل رشاء 
كمية معينة بسعر معني، مثلام يحدث يف الحشيشة، 

امنا يختار املتعاطي الكمية التي يحتاجها.
ويبلغ سعر الكرستال يف جهة الرصافة من بغداد 10 

الغرام  يكون سعر  بينام  الواحد.  للغرام  دينار  االف 
الواحد يف جهة الكرخ حوايل 50 الف.

ويف تقرير سابق للقضاء، أشار إىل “تزايد خطري” يف 
الكريستال، خاصة  املخدرات السيام  تعاطي  ظاهرة 
يف صفوف شبان األحياء الفقرية، إذ بلغت املعدالت 
يف الرصافة وحدها نحو 50 قضية خالل اليوم الواحد.

 
طرق بيعها

فإن  الشعب”،  لـ”طريق  تحدثت  مصادر  وبحسب 
التجار يقومون بإنشاء مجموعات واقعية تلتقي مع 
الشباب لتهيئ لهم الطريق لتعاطي املخدرات، وعن 
طريق هذه املجموعات يتم بيع املخدرات. كام ان 
املتعاطي من الصعب ان يتمكن من رؤية التاجر او 
يشرتي منه بشكل مبارش، ودامئاً ما يحتاج اىل طرف 

او اكرث للحصول عليها.

االعالن عن المخدرات 
وهو  الشعب”،  لـ”طريق  عيل  احمد  ويروي 
الذي  املتاجرين،  احد  قصة  عىل  عيان  شاهد 

ورث مهنة االتجار باملخدرات عن والده.
ويقول احمد: ان “املتاجر يقوم برمي الرصاص 
يك  لديه  املخدرات  توفر  عن  لالعالن  الجو  يف 
يبيعها. اما اذا تكرر الرمي ملرتني، فتعني هذه 
باملنطقة،  متواجدة  االمنية  القوات  ان  الحالة 
املتعاطني من االقرتاب من  وبالتايل فهو يحذر 
بيته، خوفا من القاء القبض عليهم متلبسني”.  
وضع  “املتاجر  فإن  ذاته  املتحدث  وبحسب 
الذي  الشارع  يف  مراقبة  كامريات  مجموعة 
يسكن فيه، يك يتمكن من الهروب قبل وصول 
القوات االمنية اليه، وهو مل يخرج من منطقته 

لسنوات طويلة خوفاً من القاء القبض عليه”.
تناول  بعد  إنه  اكدت  الصحة  وزارة  وكانت 
الكحول، كان الكريستال ميث هو أكرث  العقاقري 
 813 أن  البيانات،  أحدث  واظهرت  تعاطيا.  
التي  التأهيل  إعادة  مراكز  يف  يتعافون  مدمنا 

تديرها  الحكومة. 

كيف تحول العراق من معبر الى بلد انتاج؟!

»طريق الشعب« تكشف معلومات خطيرة
بشأن المخدرات ـ طريق الشعب بغدادـ 

اختفاء  من  مؤخراً،  املائية،  واملوارد  البيئة  يف  خرباء  حّذر 
بحرية ساوة وجفافها، داعني إىل إنقاذها من حالة التدهور 

واإلهامل وتراجع املناسيب.
وكانت ساوة من املعامل الطبيعية البيولوجية والجيولوجية، 

منذ عصور ما قبل التاريخ وإىل اآلن.

معلم طبيعي مهدد
البيولوجي،  البيئة والتنوع  الباحث يف مجال حامية  وقال 
رزاق عبد األمري البدري، إن "بحرية ساوة واحدة من أهم 
املعامل البيئية والتاريخية يف العراق، ومحافظة املثنى عىل 
سياحيا،  منتجعا  السابق  يف  كانت  حيث  الخصوص؛  وجه 

لكن أوضاعها تردت بشكل كبري".
الذي  "اإلهامل  أن  الشعب"،  لـ"طريق  البدري  وأضاف 
فيها،  املياه  انخفاض  يف  واالستمرار  البحرية  له  تتعرض 
والتغريات املناخية التي طرأت عليها، ساهمت يف إيصال 
إىل  داعيا  الحرجة"،  الحالة  هذه  إىل  املهم  املعلم  هذه 
"العمل عىل إحياء البحرية وتقديم الدراسات الالزمة بشأن 
اتفاقية  ضمن  إلدراجها  الجهود  تكثيف  عن  فضال  ذلك، 
لتكون  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 

بإرشاف دويل من الجانبني العلمي والبحثي".
وبحسب املختصني، تعد بحرية ساوة من أهم املعامل املميزة 
يف العراق، وذلك لتكوينها الفريد والظواهر الطبيعية التي 
صاحبتها؛ فهي تتميز عن البحريات األخرى بأمور عديدة، 
منها عدم وجود أنهار أو مجرى مايئ سطحي يغذيها، بل 
تعتمد عىل العيون، وما يتدفق من مياه جوفية من تحت 
منها،  القريب  الفرات  نهر  من  إليها  ترشح  التي  البحرية، 
وذلك عرب الصدوع والشقوق التي يف أسفلها. ويبلغ ارتفاع 
البحرية عن مستوى سطح البحر 5 أمتار، وهذا ما يحول 

دون رؤيتها إال من مسافات قريبة جدا.

أسباب عديدة
من جانبه، حدد املهندس املقيم يف دائرة املوارد املائية 
يف محافظة املثنى، أسباب تعرض بحرية ساوة للجفاف.

وقال مدير الدائرة، رأي عيل، يف ترصيح صحايف طالعته 
التكتونية  الصفائح  "حركة  إن  الشعب"،  "طريق 
العراق  رشقي  شامل  مناطق  يف  حصلت  التي  والزالزل 
منذ العام 2016 وحتى اآلن، والتي وصلت توابعها إىل 
الساموة أدت إىل انسداد املجاري تحت السطحية التي 
تغذي البحرية، مام أدى إىل تعرضها إىل انخفاض كبري يف 

املياه". مناسيب 

مع  مبارش  اتصال  عىل  املائية  املوارد  "وزارة  إن  وقال 
األملانية،  )فرايبورگ(  جامعة  السيام  العاملية،  الجهات 
بالغطس  فرقها  أكرث من مرة وقامت  املكان  التي زارت 
ملعرفة طبيعتها وتوصلت إىل نتائج مهمة"، الفتا إىل أن 
"إعادة الحياة إىل البحرية ال ميكن إال من خالل جهات 
عن  فضال  املجال،  بهذا  متخصصة  أجهزة  متلك  عاملية 

توفر األموال الالزمة لهذا العمل".
وأكد عيل أن "فرضية جفاف اآلبار التي أدت إىل )بحرية 
"اجتامعات  أن  مبينا  لها"،  صحة  وال  خاطئة  ساوة( 
وجود  عدم  أكدت  الجوفية  للمياه  العامة  الهيئة 

انخفاض للمياه يف حوض الدمام".

عوامل طبيعية
الله  املائية، ظافر عبد  املوارد  الخبري يف  السياق، رأى  ويف 
االغا، إن ما تتعرض له البحرية يعود إىل أسباب "طبيعية 

قبل أن تكون تقصريا من أي جهة".
عىل  تعتمد  "البحرية  إن  الشعب"،  لـ"طريق  االغا  وقال 
أو  السطحية  للمياه  مصدر  أي  يوجد  وال  الجوفية،  املياه 
من  تولدت  وامنا  يرفدها،  آخر  مرشوع  أي  أو  الترصيف 
املياه الجوفية املتدفقة من األسفل، ويبدو أن الفرتة األخرية 
شهدت املياه ضعفا يف ضغطها، وبالتايل انعكس األمر سلبا 
عىل البحرية"، الفتا إىل أن "الحديث الذي يجري عن تأثري 
اآلبار املجاورة بوضع البحرية، هو كالم غري دقيق. وال يوجد 
دراسة  عملت  البرصة  جامعة  أن  علام  ذلك،  يثبت  يشء 
مع جهات أملانية للوقوف عىل كافة التفاصيل واألسباب".

ويعتقد املتحدث ان "إرجاع البحرية إىل وضعها الطبيعي، 
مسألة صعبة، الن اآلبار املجاورة حفرت ألغراض زراعية، 
مل  العراق  إن  كام  املواطنني.  من  كبري  عدد  عليها  يعيش 
يستفد من هذه البحرية املهمة إلقامة املنتجعات السياحية 
كام  فرتة طويلة،  منذ  بشكل مؤسف  إهاملها  وتم  عليها، 
غاب التخطيط الهادف للحفاظ عليها، أو االستفادة منها 

يف الفرتات السابقة".
فان  منها،  بالقرب  القاطنني  السكان  أحاديث  وبحسب 
اآلبار  حفر  لكرثة  يعود  البحرية  جفاف  هذا  "سبب 
البحرية، مع عدم وجود  الواقعة قرب  للمزارع  العشوائية 

الرقابة الحكومية، ما اثر عىل كميات املياه فيها".
وتداولت وكاالت األنباء أحاديث لناشطني طالبوا الجهات 
املهم  التاريخي واملعلم  املوقع  بـ"انقاذ هذا  العالقة  ذات 
ملحافظة املثنى، من اجل فسح املجال للباحثني واملختصني 
العاملية  الجهات  مع  بالتعاون  الالزمة  الحلول  اليجاد 

واملنظامت الدولية".

باحثون حددوا اسبابا طبيعية لتراجع كميات المياه فيها

ساوة.. بحيرة ال تهلك لكنها تمرض
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عوامل تراجع التنمية 
البشرية وتحدياتها

ابراهيم المشهداني

تعد املوارد البرشية يف معظم النظم االقتصادية يف 
العامل، اال يف العراق، إحدى أهم العوامل يف عملية 
وأن  جميعا،  عليها  تتفوق  مل  إن  املستدامة  التنمية 
الرتكيز  يشء  كل  قبل  تعتمد  املوارد  هذه  تنمية 
عىل قيمة القدرات الفكرية لدى األفراد، ويف نفس 
عمليات  يف  عليا  كقيمة  االنسان  إىل  النظر  الوقت 
االنسان  فيها  يدخل  التي  العمليات  وكافة  االنتاج 
ما  متدربا ومتعلام ومخرتعا ومبتكرا، وهذا  بوصفه 
اليابان والصني وماليزيا وسنغافورا  اليوم يف  يحصل 

والعديد من الدول املتطورة يف عامل اليوم.
وإذا اخذنا يف االعتبار تعريف األمم املتحدة بكون 
املوارد البرشية )هي عملية توسيع خيارات املجتمع 
وذلك بزيادة القدرات وتعدد طرق العمل البرشية( 
فام هي التحديات التي واجهت الحكومات العراقية 
الرتاجع  إىل  أدت  والتي  زالت  وما   2003 عام  بعد 

الكبري يف تنمية املوارد البرشية يف العراق؟  
دول  مع  الخارجية  الحروب  عوامل  إىل  اضفنا  فاذا 
املعارضني  ضد  والتصفية  القمع  وسياسات  الجوار 
كان  التي  و2007   2006 لعامي  الطائفية  والحرب 
يقف خلفها أمراء ال يختلفون بأهدافهم الرشيرة يف 
لهفتهم إىل السلطة والنفوذ واملال كام فعل سلفهم 
وهي سنوات عجاف قضت يف محرقتها عىل ماليني 
الشباب املتطلعني إىل مستقبل أفضل، سوء األوضاع 
اإلرادة  غياب  ذلك  من  واألهم  واألمنية  السياسية 

السياسية وسوء اإلدارات املالية واالقتصادية.
نسبي  تقدم  تحقق  فقد  التحديات  هذه  كل  ومع 
يف مؤرش استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
كانت  ان  فبعد   ،2003 عام  بعد  ما  الفرتة  خالل 
إىل  املؤرش  ارتفع   2005 عام  املائة  يف   )31( النسبة 
مواكبة  يستطع  مل  لكنه   2006 عام  املائة  يف   47
تشري  حيث  الجوار،  دول  فيها  مبا  العاملي  التقدم 
الحاسوب  استخدام  يف  كبري  نقص  إىل  االحصاءات 
يزيد  ملن  املائة  يف   14 استخدامه  نسبة  بلغت  اذ 
االستخدام  نسبة  وبلغت  سنوات  خمس  عن  عمره 
من قبل الجنسني يف مؤسسات الدولة )27( يف املائة 
الشخيص  املستوى  عىل  االستخدام  كان  فيام  فقط 
56 يف املائة، وبدال من تطوير مراكز البحث العلمي 
فإنها  قلتها  عىل  منها  املوجود  وحتى  منها  واإلكثار 
أقدمت  وطنية،  سياسة  او  باسرتاتيجية  مرتبطة  غري 
عىل   تراجعية   وبخطوة   2014 عام  بعيد  الحكومة 
كانت  التي  والتكنولوجية  العلوم  وزارة  الغاء 
والتطوير  البحث  توسيع  يف  عليها  معقودة  اآلمال 
الحوكمة  مرشوع  وأهمها  التكنولوجيا  مجاالت  يف 
الذي كان مقدرا له أن يضع العصا يف عجلة الفساد 
برامج  تطوير  يف  واإلسهام  والحكومي  السيايس 

الوزارات العراقية عىل اختالفها.
إن الحكومة العراقية الراهنة، معنية بإيالء االستثامر 
لالرتقاء  االهتامم  من  يكفي  ما  البرشية  املوارد  يف 
يف  ونقرتح  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  بعملية 

هذا املجال ما ييل:
• وضع خطة ملموسة ملكافحة آفة الفقر التي تجتاح 
عرشة ماليني مواطن عراقي ومتكينهم من االنخراط 
مستلزمات  كافة  وتوفري  واملعرفة  العلم  ميادين  يف 
وزارة  تعجز  التي  الواسعة  الرشيحة  لهذه  التعليم 
التعليم التي نص  الرتبية عن تقدميها ضمن مجانية 
عليها الدستور وتغافلت عنها الحكومات املتعاقبة.

• تطوير قطاع التعليم ابتداء من مراحله االبتدائية 
مراجعة  خالل  من  واصالحها  الجامعات  إىل  وصوال 
البنية  وتوفري  التعليمية  واملناهج  للربامج  حقيقية 
البعثات  نطاق  وتوسيع  املختربية  واألجهزة  التحتية 
ذلك  كل  الراسخة.  العاملية  الجامعات  إىل  الدراسية 
والتطوير  للبحث  مشجعة  بيئة  خلق  أجل  من 
واستخدام االدوات والنظم التكنولوجية يف عمليات 

التنمية.
التنمية  بخطط  البرشية  التنمية  خطط  ربط   •
والربط  اداراتها  بني  الكامل  والتنسيق  االقتصادية 
االقتصادية  والربامج  التعليمية  املناهج  بني 
الخريجني  استيعاب  أجل  من  بينهام  والتساوق 
القطاعات  العملية االنتاجية يف  املؤهلني وزجهم يف 
املجال  هذا  يف  والرتكيز  اختصاصاتهم  تناسب  التي 
للوزارات  يوفر  مبا  الوظائف  تحليل  أساليب  عىل 
إىل  الحاجة  مدى  تبني  التي  واملعلومات  البيانات 
انشاء وظائف جديدة والغاء الوظائف القدمية التي 
استخدام  يف  التوسع  بسبب  اليها  الحاجة  تعد  مل 

التكنولوجيا.

وقفة اقتصادية في ندوة نظمها “مركز بغداد للتنمية القانونية واالقتصادية”

خبراء: رفض البرلمان بيع أصول الدولة »قرار صائب«

 االجراءات الحكومية تجاهلت معاناتنا

الكادحون يشتكون من الحظر الرمضاني

بغداد ــ طريق الشعب

نظم مركز بغداد للتنمية القانونية واالقتصادية، 
مؤخرا، ندوة الكرتونية بعنوان “بيع أصول الدولة 

ورشكات القطاع العام يف موازنة 2021.. بني 
الطلب الحكومي والرفض الربملاين”. وناقشت 

الندوة التي ضّيفت النائب حازم الخالدي، رئيس 
لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط 

االسرتاتيجي، وبتول رصاوة، أستاذة القانون يف 
الجامعة املستنرصية، فيام أدار الندوة، إبراهيم 

املشهداين، عضو اللجنة االقتصادية يف مركز بغداد. 

أصول الدولة والحفاظ عليها
أعامل  افتتاحه  أثناء  املشهداين،  إبراهيم  االقتصاد  الخبري  وتحدث 
الندوة التي حرضتها “طريق الشعب”، عن رضورة الحفاظ عىل أصول 
العامة، والعقارات وغريها من األمالك،  الحكومية  الدولة، كالرشكات 
ألنها تشكل موردا ماليا يعالج األزمة االقتصادية التي ينئ العراق تحت 
اإلدارة  قانون  الترصف يف تطبيق  املشهداين إىل “سوء  وطأتها. وأشار 
املالية والدين العام وأحكام الترصف يف عقارات الدولة وأصولها من 
قبل الحكومة. حيث يفرتض باألخرية أن تتعامل مع األصول بوصفها 
جزءا أساسيا من التنمية الشاملة، والتي ال بد من جعلها مصدرا ماليا 
فاعال يف معالجة األزمة االقتصادية”، الفتا إىل إن هذا السوء “يتجىل 
بضياع األصول بأشكال وطرق عدة. كام إن 60 يف املائة منها وتقدر 
بحوايل 300 ألف عقار، يجري استغاللها بدون عقود وبأساليب تخالف 
النافذة، وذلك من خالل  القوانني  عليها  التي نصت  األصولية  الطرق 
مرتبطني  ومواطنني  مسلحة  وجامعات  سياسية  وأحزاب  قوى  نفوذ 
أصولية  بعقود  مستغلة  فهي  املتبقية،  النسبة  وأما  للفساد.  مبافيات 
تقيمها بأسعار أقل كثريا من أجور وأسعار السوق، حيث يقدر سعر 
6 دوالرات  بحوايل   2014 - أعوام 2006  منها خالل  املربع  املرت  بيع 

فقط، علام إن سعرها آنذاك يقدر بـ 2000 دوالر”.
وتابع املشهداين ان “العقارات املستوىل عليها ترتكز يف كل من، بغداد، 
التزوير  عرب  عليها  االستحواذ  وتم  كركوك،  البرصة،  كربالء،  النجف، 
والتالعب باملستندات والوثائق الحكومية الرسمية. وغالبا ما تصنف 
هذه العقارات بكونها أرايض غري مشغولة، او أبنية حكومية، أو قصورا 
للنظام السابق وبيوتا كان يشغلها حزب البعث كمقرات ودوائر لألمن 

واملخابرات ونقابات وجمعيات ودور ألزالم النظام السابق، فضال عن 
دور سكنية تعود إىل مواطنني هاجروا من البلد بسبب األوضاع األمنية 

وعدم االستقرار”. 

بيع األصول.. لصالح من؟
من جانبه، بدأ النائب حازم الخالدي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج 
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي، حديثه للندوة متسائال عن الجدوى 

من بيع أصول الدولة والداعي لهذه الخطوة؟
وأوضح الخالدي أن األصول تنقسم إىل قسمني “األول يدعى بـ)املتداولة(، 
األمرييك،  املحاسبة  ملجمع  املصطلحات  لجنة  تعريف  بحسب  وهي 
األصول القابلة للتحول إىل الشكل النقدي. أي إنها املوارد التي تتحول 
إىل النقد، كاملوجودات واملخزونات والتكاليف املدفوعة مسبقا واألوراق 
املالية وأوراق القبض. وهي أصول ملموسة. وأما األصول الثابتة أو غري 
امللموسة، فهي ما تحوزه املنشأة من أراض ومعدات ومبان وتجهيزات 
العراق،  التجارية. ويف  العمليات  أمور  اإلنتاج وتسهيل  الستخدامها يف 
رسمية،  وغري  رسمية  بطرق  األصول  هذه  عىل  كثرية  جهات  سيطرت 

وهناك ملف بهذا الخصوص يقدم أرقاما صادمة”.
وبنّي الخالدي أن “الرشكات التي ميكن بيعها وفق املادة 47 يف املوازنة 
تقدر بحوايل 150 رشكة ناجحة، منها أكرث من 18 رشكة رابحة يف وزارة 
النفط، وأكرث من 12 رشكة رابحة يف وزارة املالية، وأكرث من 10 رشكات 
رابحة يف وزارة النقل، و8 رشكات رابحة يف وزارة اإلعامر، و8 يف وزارة 
لتكون  البيع،  بالدعم ال  التي يجب أن تحظى  الزراعة، والكثري غريها 
الورقة  قالته  ما  يناقض  الترصف  وهذا  اإليرادات،  يعظّم  ماليا  مصدرا 
البيضاء، بأن الحكومة تريد تعظيم اإليرادات وهي يف الحقيقة تعمل 

عىل تضييعها”.
وأكد النائب أن “اللجان التي شكلت سابقا لتقييم األصول وتقديرها، 
الخاص يف  القطاع  إىل  يراد تحويلها  كانت محل شكوك وفساد، واآلن 
ظل تفيش الفساد واستحواذ املتنفذين عىل القطاع الخاصة، وهذه لعبة 
واضحة جدا. ولهذه األسباب، قرر الربملان إيقاف املادة املعنية بذلك”، 
مضيفا “يف وزارة الصناعة هناك رشكة رابحة واحدة من أصل 33 رشكة، 
والسبب يعود إىل وجود جهات تريد إفشال املصانع واملعامل وبيعها. 
كام تجدر اإلشارة إىل أن الحكومة مكلفة مبهام محددة وعمرها قصري، 

لذا يجب أن تبتعد عن هكذا خطوات مثرية للجدل”.

خطوات مريبة 
الجامعة  يف  القانون  أستاذة  رصاوة،  بتول  تحدثت  السياق،  ويف 
املستنرصية، عن خطورة بيع أصول الدولة يف ظل هذا الوضع واألزمات 

املحيطة بالبلد.
وأشارت رصاوة، إىل إن “التجار واملتنفذين تهمهم مصالحهم قبل أي 
يشء آخر، لذلك بيع أصول الدولة يف ظل ضعف الدولة سيحولها إىل 
ملكيات خاصة لصالح الفاسدين وسريهن مصري األجيال القادمة بسبب 

ترصفات هؤالء املرصين عىل اتخاذ هكذا قرارات غري مدروسة”، مؤكدة 
أن “هذه هي مطالب صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، وهام أدوات 
باالستحواذ  تهتم  العراق، وهي  مثل  بلدان  للقضاء عىل  تسعى  مالية 
وفرض القيود، ومن الخطري الترصف مع أصول الدولة وفق هذا النهج 

والرشوط”.
وبّينت أن “املادتني 41 و 42 يف املوازنة أجازت بيع األرايض الزراعية 
رغم الدعوات الكثرية لتشجيع الفالحني واستثامر هذه املساحات الغنية. 
فكيف تباع بينام املواطنون اليوم يقاسون كوارث اقتصادية بسبب أسعار 
املحاصيل الزراعية يف األسواق، لذلك فإن موقف الربملان إزاء هذا التوجه 
السيادية،  الصناديق  إنشاء  بخصوص  وأما  له.  ويحسب  جدا  صائب 
فأنا أرى أنها خطوات فاشلة، ألن الصندوق من دون شك سيدار من 
جهة متنفذة. ومبوجب هذه الخطوة منح العراق استثامرات يف مؤمتر 
الكويت للامنحني، مقابل تقدميه ضامنات سيادية كالنفط والغاز، وهذا 
يبني عدم وجود أي رؤية حكومية واضحة الستقطاب االستثامرات أو 
الحصول عىل القروض، ورهن الضامنات السيادية للحصول عليها والتي 
قد تتعرض للخطر يف أية أزمة متر بالبالد ميكن أن تفلسه متاما. علام أن 
مؤمتر الكويت اشرتط بحال عدم تنفيذ العراق التزاماته، الترصف للدول 

األخرى بضامناته السيادية التي رهنها لغرض االقرتاض”.
االقرتاض  عىل  للحصول  األهمية  رغم  العراق  “مشكلة  ان  وتابعت 
العام،  الدين  إدارة  يف  بالفشل  مرهونة  التنمية،  أو  املشاريع  لتمويل 
فمثال  تحققها؛  التي  الجدوى  رغم  بيعها  يراد  الرابحة  الرشكات  فحتى 
ضمن  وهي  سنويا،  املليارات  تجني  العراقية  الجوية  الخطوط  رشكة 
القطاع العام”، داعية إىل “تنظيم العالقة بني وزارة املالية والبنك املركزي 
العراقي، فضال عن رضورة انشاء صندوق سيادي ينظم هذه األصول، 
الدولية  التجارب  من  الشأن  بهذا  االستفادة  وميكن  واملتداولة،  الثابتة 

الناجحة التي حققت فوائد كبرية”.

القطاع العام قابل للنهوض
وعىل صعيد ذي صلة، أكد د.عيل مهدي، نائب رئيس مركز بغداد، رضورة 

الحفاظ عىل ممتلكات الدولة، ألنها موارد تخص الشعب العراقي.
راعى  أنه  إذ  اإلشادة،  يستحق  الربملان  “موقف  إن  مهدي،  وقال 
أصول  لخصخصة  الحكومي  السعي  برغم  العراقي  الشارع  متطلبات 
يجب  األصول،  هذه  عىل  للحفاظ  ندعو  الذي  الوقت  ويف  الدولة. 
التأكيد عىل رضورة ان تكون رابحة وليست عبئا عىل الدولة. كام إن 
لكنها  األصول،  كبيع  إنها دّست قضايا جوهرية  املوازنة  اإلشكالية يف 
“صاحب  أن  إىل  الفتا  العملية”،  هذه  موارد  ستذهب  أين  توضح  مل 
الدولة  ويعترب  الرابحة،  القطاعات  لخصخصة  يدعو  البيضاء  الورقة 
يف  االجتامعي،  بالدور  لها  عالقة  وال  واألمن،  للحدود  حارس  مجرد 
حني تقدم أمريكا املعونات إىل العائالت املترضرة بفعل جائحة كورونا. 
والسبب يعود لإلدراك التام بأن الدولة مهمتها الحفاظ عىل التجانس 

االجتامعي قبل الحراسة وغريها من املهام”.

بغداد - رسل جبار

ادت االجراءات “الوقائية” التي أعلنتها الحكومة 
أخريا، اىل عواقب ومشكالت جديدة لدى ذوي 

الدخل اليومي املحدود واملهمشني، والتي مل تأخذ 
معيشة هؤالء الناس بنظر االعتبار.  

ويقول كادحون إن جائحة كورونا التي عطّلت الحياة لفرتات طويلة 
يف العراق، عّمقت الفجوة بني الفقراء وهم األكرثية، والفئات الغنية. 
فالعواقب  الدخل؛  مستوى  تفاوت  يف  حادة  زيادة  إىل  أدت  إنها  أي 
بشكل  انعكست  واالقتصادية،  املالية  األزمتان  سببتها  التي  الوخيمة 
التجوال، رغم أن  الذين تحملوا إجراءات حظر  مريع عىل املواطنني، 
الكثري منهم باعة متجولون، أو ينالون رزقهم من بسطات صغرية عىل 

الطرقات وأرصفة األسواق.

حظر رمضان وهموم الكادحين
إنه  الشعب(  منطقة  يف  شاي  )بائع  سجى  أبو  املواطن  ويقول 
للعيش  آخر  مصدر  أي  أملك  “وال  املحدود  الدخول  أصحاب  من 
التجوال  حظر  إجراءات  ظل  يف  سأعيش  كيف  الشاي.  بسطية  سوى 

الرمضانية؟”.
ويضيف أبو سجى لـ”طريق الشعب”، إن فرتة العمل التي ينال رزقه 
منها تكون بعد املساء، أي بعد اإلفطار، بينام إجراءات الحظر األخرية 

“جعلتني يف حرية من أمري”.
أو  راتب  أي  اآلن  الـ48، وال ميلك حتى  عامه  الشاي هذا دخل  بائع 
معونة من الدولة تعينه عىل ظرفه املعييش العسري. “يف عاتقي عائلة 
تضم 5 أفراد. نسكن جميعا يف بيت مؤجر”، يقول أبو سجى، ويدعو 
الحكومة إىل “النظر للفقراء خالل هذا الشهر وتقديم املعونات قبل 

اتخاذ أي قرار بالحظر”.
ويأمل املواطن، من وزارة العمل والشؤون االجتامعية أن تخصص له 
راتبا تقاعديا، كونه كان مكلفا يف الجيش العراقي  السابق وله خدمة 

طويلة”.

طفولة في كنف الفقر
أما عبد الله طالب فهو طفل يواجه عمال شاقا إلعالة عائلته، بعدما 
قادر  غري  أصبح  وبالتايل  به،  له  طاقة  ال  ما  والده  الجائحة  حّملت 

لوحده عىل توفري قوت العيش.
يف  الكاممات  بيع  عىل  يعمل  إنه  الشعب”،  لـ”طريق  طالب  يقول 
جعله  ما  كورونا،  بفريوس  أبوه  أصيب  أن  بعد  املرورية  التقاطعات 

يعجز عن سد حاجة عائلته فقرر العمل ملساعدته.
الحظر  إجراءات  من  حائرا  وبدا  عاما،   12 العمر  من  عبدالله  ويبلغ 
الحكومية يف رمضان، متسائال: ما الحل؟ كيف نوفر قوتنا اليومي، بينام 

نحن مل نتلق أية معونة من الدولة؟
واللحوم  الغذائية  املواد  أسعار  شهدت  رمضان،  شهر  حلول  وقبيل 
من  شيئا  املواطنون  يجن  مل  باملئة،  الـ50  قاربت  زيارة  والخضار، 
االجراءات التي اعلنت عنها وزارة الداخلية والجهات املعنية يف هذا 

الصدد.

استغالل بشع للعمال
وعىل الرغم من الصعوبات التي تواجه العامل يف الحصول عىل فرص 

بتأخري  تتمثل  يعاين من ظاهرة جديدة  منهم  املحظوظ  فإن  العمل، 
القاسية،  الظروف  استغلوا  الذين  عملهم  أرباب  قبل  من  أجورهم 

بحسب احد العامل.
ويقول العامل عقيل جبار، إن “بعض أرباب العمل صاروا يتعمدون 
انهم  اىل  مشريا  األخرى”،  التزاماتهم  لحساب  العاملني،  أجور  تأخري 

“يستغلون حاجة الفقراء إىل العمل”.
العراق  ويضيف جبار يف حديث لـ”طريق الشعب”، إن “الفقراء يف 
أجوري  اتسلم  مل  شهر  من  أكرث  منذ  لها.  حرص  ال  هموما  يعانون 

السابقة، رغم مطالبايت املستمرة”. 
عىل  مجرب  لكني  باستغاليل  يقوم  العمل  “صاحب  ان  جبار  ويؤكد 
البقاء”. ويحمل عقيل جبار شهادة بكالوريوس، لكنه مل يظفر بفرصة 
تعيني حكومي، االمر الذي اضطره للعمل يف مجال السباكة، وتعرضه 

لالستغالل، بحسب قوله.
عن  “عاجزة  بأنها  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  جبار  ووصف 
تلبية احتياجات الفئات املهمشة”. ونقل جبار عن عدد من العاملني 
الحكومة، مؤخرا، تشهد تالعبا  التي اطلقتها  التشغيلية  بأن “السلف 

فيها، وتذهب ألشخاص غري مستحقني”.

كادحون يف الشورجة ببغداد
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خيانة متكررة من الحلفاء
تلف  أمل عميقة  يؤكدون خيبة  يحدث  مبا  املهتمون 
ترصيحا  االملانية  االنباء  وكالة  نقلت  حيث  السكان 
ألحد أعضاء وفد طالبان وصف فيه سلوك بايدن: بأنه 
الواليات  “أكرث ترصف غري مسؤول ميكن أن تقوم به 
الصحايف  ونقل  األفغان”.  رشكائها  تجاه  املتحدة 
أفغاين  إرهايب  مقاتل  عن  كابول  يف  رسواري  بالل 
ميكنني  التي  الوحيدة  الوصف  هو  “االحتيال  بارز: 
عىل  طالبان  ألغت  بايدن،  إعالن  بعد  استخدامه”. 
الفور مشاركتها يف مؤمتر السالم الدويل املقرر عقده يف 
24 نيسان يف اسطنبول. ووفق التصور األمرييك، عىل 
طالبان العمل مع الحكومة األفغانية والفصائل األخرى 
لتحديد مسار الحكومة الجديدة وبالتايل نهاية الحرب 
املستمرة منذ 40 عاًما. وهذا بدوره ينبغي أن يعطي 
دفعة جديدة للمحادثات بني األطراف األفغانية التي 
ايلول 2020.  يف  الدوحة  القطرية  العاصمة  يف  بدأت 
ومن جانبه كتب املتحدث باسم طالبان محمد نعيم 
عىل موقعه يف تويرت: “طاملا مل تنسحب جميع القوات 
اإلمارة  فإن  وطننا،  من  بالكامل  األجنبية  املسلحة 

اإلسالمية” - كام تصف طالبان نفسها - “لن تشارك يف 
أي مؤمتر يتخذ قرارات بشأن أفغانستان”.

 أعلن العديد من املراقبني موت عملية السالم، مبا يف 
ذلك الخبري بالشأن األفغاين يف جامعة أسرتاليا الوطنية 
يف كانبريا، ويليام مايل. ويتوقع أندرو واتكينز، املحلل 
يف مجموعة األزمات الدولية يف كابول، “موسم قتال 
غري منضبط”، وهجامت لطالبان عىل مراكز محافظات 

البالد والقوات األجنبية املنسحبة.
 

توقعات صحيحة
وفقا  عنيف،  قتال  واندلع  صحيحة  التوقعات  كانت 
للمعلومات الحكومية ليوم األربعاء الفائت، شمل 25 
محافظة خالل 24 ساعة فقط. ووفًقا لألمم املتحدة، 
األول  الربع  يف  املدنيني  من  الرصاع  ضحايا  عدد  كان 
من عام 2021 أعىل بنسبة 29 يف املائة مقارنة بالفرتة 
التي  باكستان،  أن  ويبدو  السابق.  العام  من  نفسها 
مل  املحادثات،  باملشاركة يف  طالبان  اقنعت  أنها  تزعم 

تستطع أو ال ترغب يف مساعدة الواليات املتحدة.
ان رفض طالبان للذهاب إىل إسطنبول ال يعني رفًضا 

وتقاسم  السالم  معاهدة  لكن  للمفاوضات.  عاًما 
السلطة مل تكونا ممكنني إال برشوطها، فالحركة تتعامل 
األمرييك  االنسحاب  توسع  إىل  أدى  قوة،  موقع  من 
هو  والسؤال  غني.  حكومة  حساب  عىل  أخرى  مرة 
أم  الدوحة  محادثات  ستواصل  طالبان  كانت  إذا  ما 
غضون  ويف  للمفاوضات.  جديد  إطار  باتجاه  ستدفع 
ذلك، اوضحوا رؤيتهم لقادم االيام وكتبوا يوم االثنني 
“ليست  الدميقراطية  أن  اإلنرتنت  عىل  موقعهم  عىل 
لديها  أفغانستان  وأن  املشاكل”  لجميع  معصوما  حال 
“منوذج أفضل للحكم”. وقال املتحدث السابق لطلبان 
الله مجاهد،  الدوحة، صبيح  وعضو فريق مفاوضات 
إمارة إسالمية. كام  إقامة  زالت تفضل  ما  إن طالبان 
لتقاسم  الداعي  املتحدة  الواليات  اقرتاح  يف  شككوا 

السلطة مناصفة مع الحكومة.
يف مواجهة طالبان يقف 300 ألف من منتسبي الجيش 
انقالب  منع  ميكنهم  جيدا  تسليحا  مسلحني  والرشطة 
بأن  تأكيدات  بايدن  أعطى  لغني،  ووفًقا  عسكري. 
الواليات املتحدة ستواصل تقديم املساعدة العسكرية. 
اما يف حالة خفض الدعم االمرييك بشكل كبري، فيمكن 

ألفغانستان  الحديث  التاريخ  الحكومة.  تتآكل  أن 
يعكس سلسلة من انتقاالت الحلفاء إىل مواقع مضادة، 
والنظم السياسية التي حكمت أفغانستان بعد انهيار 
عام  يف  السوفيتي  االنسحاب  إثر  اليسارية  الحكومة 
معسكر  يف  سلطوية  انتقاالت  نتيجة  جاءت   1989
الحلفاء، غري املتباعدين أيديولوجيا عندما يتعلق األمر 

بالحقوق الدميقراطية، وخاصة حقوق املرأة.

الموت المتوازن
يف  الحرب  عن  ويكيبيديا  موقع  عىل  مقال  يف 
قتل  لقد  املوت.  يف  غريب  توازن  هناك  افغانستان، 
 3800 ونحو  التحالف  قوات  من  جندي   3500 نحو 
منتسب يف رشكات األمن الخاصة وحوايل 64 ألف من 
والقاعدة  طالبان  قتىل  وعدد  األفغانية.  األمن  قوات 
مرتفع هو اآلخر ويرتاوح ما بني 69 – 74 ألف، وبلغ 
عدد الضحايا املدنيني يف ترشين الثاين 2019 قرابة 43 
الهروب  عمليات  ضحايا  إىل  تشري  ال  واألرقام  ألف.  
غري املنظم وال إىل املصابني بأرضار جسدية او نفسية، 

فهؤالء وضعهم استمرار املوت يف خانة النسيان. 

بعد عقود من الحرب والرهانات الخاسرة

الشعب األفغاني وحيدا في مواجهة المجهول
أستراليا شبه خالية

من كورونا
سدني - وكاالت

امس  موريسون،  سكوت  األسرتايل،  الوزراء  رئيس  قال 
الدولية  فتح حدودها  إعادة  تتعجل  ال  بالده  إن  األحد، 
فريوس  من  الخايل  شبه  الحايل  الحياة  بنمط  واملخاطرة 
البالد. وأضاف موريسون يف إفادة تلفزيونية:  كورونا يف 
لن  الحدود.  تلك  فتح  تتعجل  ال  أسرتاليا  أن  لكم  “أوكد 
الذي  البلد،  هذا  يف  بها  نعيش  التي  بالطريقة  أخاطر 

يختلف كثريا عن بقية العامل اليوم”.
وكانت أسرتاليا قد أغلقت حدودها أمام جميع األجانب 
وغري املقيمني يف مارس 2020، ومل تسمح إال بدخول عدد 
محدود من القادمني الدوليني يف األشهر األخرية، وال سيام 

ملواطنيها العائدين من الخارج.
العام  العزل  عمليات  جانب  إىل  الحدود،  إغالق  وأدى 
والتزام  كورونا،  حاالت  لرصد  الرسيع  والتتبع  املفاجئة 
املجتمع بشكل كبري بالتدابري الصحية، إىل جعل أسرتاليا 
انتشار  من  الحد  يف  نجاحا  العامل  دول  أكرث  من  واحدة 

الجائحة.

تغير المناخ.. الصين 
والواليات المتحدة تتعهدان 

بمكافحة الظاهرة
بكين - وكاالت

قالت الصني والواليات املتحدة إنهام ملتزمتان بالتعاون 
معالجة  أجل  من  أخرى  دول  ومع  البعض،  بعضهام  مع 

ظاهرة تغري املناخ.
اتخاذ إجراءات إضافية محددة من  الطرفان عىل  واتفق 
صادر  مشرتك  بيان  أكد  حسبام  االنبعاثات،  تقليل  أجل 

عنهام ونرشته وكاالت االنباء مؤخراً.
البيان، أن “البلدين سوف يستمران يف مناقشة  وأضاف 
الحايل من  العقد  التي ستتخذ خالل  املحددة  الخطوات 
أجل تقليل االنبعاثات بهدف إبقاء الحد األقىص لدرجات 

الحرارة ضمن الحدود التي أقرتها اتفاقية باريس”.
مواجهة  يف  النامية  الدول  مساعدة  عىل  البلدان  واتفق 

األعباء املالية لالنتقال إىل استخدام الطاقة النظيفة.

لندن – طريق الشعب
يف السادس من ايار املقبل سيتوجه الناخبون يف بريطانيا 
إىل صناديق االقرتاع يف االنتخابات املحلية التي ستشهد 
بأكرب عدد  الربيطاين  الشيوعي  الحزب  مشاركة مرشحي 
االنتخابات  هذه  وسيخوضون  الثامنينيات.  أوائل  منذ 
االسكتلندي  والربملان  ويلز  برملان  يف  يف  مبقاعد  للفوز 
و”مجلس لندن”، وكذلك يف املجالس املحلية يف انكلرتا. 
وقال روبرت غريفيثس، األمني العام للحزب الشيوعي، 
إن الربنامج االنتخايب الذي اطلقه الحزب الثالثاء املايض 

يعكس “ثقة وحامس حزب شيوعي متنامي”.
ويقدم الربنامج االنتخايب الذي يحمل عنوان “الرأساملية 
الحزب  سياسات  الحل”  االشرتاكية هي   - املشكلة  هي 
شكلها  التي  الربيطانية  الحكومة  يتهم  وهو  الشيوعي. 
حزب املحافظني، وبدرجة أقل الحكومتني املفوضتني يف 
عن  جسيمة  مسؤولية  “تتحمل  بأنها  واسكتلندا،  ويلز 
إىل  الفتاً  كورونا”،  فريوس  تفيش  سببها  التي  املجزرة 
جائحة  بسبب  وفيات  معدل  أعىل  لديها  “بريطانيا  أن 

كورونا يف العامل”.
بوريس  برئاسة  املحافظني  حكومة  تعامل  سوء  وأدى 
بريطانيا  شهدته  ركود  وأعمق  الجائحة  مع  جونسون 
وبلغ  باالشرتاكية.  االهتامم  تجديد  إىل  عام   300 منذ 
حتى  املتحدة  اململكة  يف  كورونا  بسبب  الوفيات  عدد 
اآلن أكرث من 127 ألف حالة وفاة، واصيب 400 الف 
شخص ويعاين الكثريون من آثار كورونا الصحية طويلة 
املدى. فيام يبقى مئات اآلالف من الربيطانيني بانتظار 
تلقي العالج واجراء عمليات جراحية بعد تأجيلها جراء 

الضغوط التي تعرضت لها الخدمات الصحية العامة. 
ويأمل الشيوعيون أن يظهروا للناخبني أن هناك بدائل. 
فقد صّوت ماليني األشخاص لصالح التغيري يف االستفتاء 
عىل بقاء اململكة املتحدة ضمن االتحاد األورويب الذي 
و  يف2017  العامة  االنتخابات  ويف   ،2016 يف  جرى 
يبحثون  كانوا  أنهم  الرأي  استطالعات  وأظهرت   .2019
حد  ووضع  جديدة  اقتصادية  وتوجهات  سياسات  عن 
المتالك الفئة األكرث ثراء، وهي ال تزيد عن 10 يف املائة 
من السكان، أكرث من نصف الرثوة الشخصية يف بريطانيا.
ويدعو الحزب الشيوعي، الذي احتفل بالذكرى املئوية 
العام املايض، إىل تغيري سيايس جذري يشمل  لتأسيسه 
واإلقليمية  املحلية  الحكومات  يف  واالصالح  االداء 
يدعو  انه  كام  وويلز.  واسكتلندا  انكلرتا  يف  والوطنية 
إىل بريطانيا فيدرالية، مع تبني صيغة التمثيل النسبي 
واجراء تغيريات اخرى لجعل الحياة السياسية دميقراطية 

ومتثيلية وخاضعة للمساءلة.
وعىل الرغم من أن حزب العامل يبتعد عن السياسات 
“اإلجراءات  بأن  يجادلون  الشيوعيني  فإن  االشرتاكية 
من  الخروج  مع  نحتاجه  ما  بالضبط  هي  االشرتاكية 

جائحة كورونا إىل أزمة اقتصادية كبرية”.
وقال غريفيثس األمني العام للحزب الشيوعي: “يجري 
االسرتلينية  الجنيهات  من  املليارات  مئات  استخدام 
يقومون  مرشحينا  لكن  الرأساملية،  االحتكارات  إلنقاذ 
بدالً  اشرتاكية  أولويات  أجل  من  االنتخابية  بحمالتهم 
الوطنية،  الصحية  الخدمة  يف  االستثامر  مثل  ذلك،  من 
والخدمات العامة، والصناعة، واإلسكان، واألمن املناخي، 

يف بريطانيا فيدرالية “.
وقالت لورين دوغالس، وهي مرشحة الحزب يف القامئة 
التي ستخوض االنتخابات يف “مجلس لندن”، لصحيفة 
هو  أقوى  يساري  صوت  وجود  إن  ستار”  “مورنينغ 
يف  قامئاً  كان  الذي  الوضع  إىل  “نعود  ألننا  حيوي  أمر 
تعاين  حيث  بالبطالة”،  يتعلق  فيام  الثامنينيات  أوائل 
ارتفاع  جراء  خاص  بشكل  صعبا  وضعا  لندن  العاصمة 
عىل  الضوء  وسلّطت  الجائحة.  بسبب  البطالة  معدل 

إعادة  عىل  الشيوعي  للحزب  االنتخايب  الربنامج  تركيز 
تسليم  ووقف  املحلية  للمجالس  العائدة  املساكن  بناء 

األرايض للمستثمرين العقاريني.
الصعيد  عىل  هناك  ان  إىل  الرسمية  اإلحصاءات  وتشري 
عام  كل  جديد  مسكن  ألف   325 لبناء  حاجة  الوطني 
الشيوعيون  ويدعو  الدميوغرافية.  التغريات  ملواكبة 
وإحياء  والتخطيط،  اإلسكان  لنظام  جذري  إصالح  إىل 
مع  معقولة  بأسعار  مساكن  وتوفري  السكنية،  املناطق 

حامية حقوق شاغليها، ووضع حدود ملستويات اإليجار 
األسهم  لرشكات  الحوافز  وإزالة  الخاص،  القطاع  يف 
الخاصة التي متكّنها من تحقيق أرباح كبرية للمستثمرين 

العقاريني ومالك األرايض.
املرشحون  يعتمد  انكلرتا،  غريب  شامل  مانشسرت،  ويف 
الربنامج  يتضمنها  التي  الرسالة  عىل  بقوة  الشيوعيون 
إن  الحزب  ويقول  اإلسكان.  قضية  بشأن  االنتخايب 
مسؤوليه املنتخبني سيعملون مع تعاونية إسكان محلية 
لزيادة اإلسكان امليسور التكلفة ودعم التوسع الرسيع 
لبناء مساكن ميسورة التكلفة يف ارجاء منطقة مانشسرت 
مانشسرت  يف  التوازن  يف  كبري  اختالل  وهناك  الكربى. 
واملناطق  الجذاب  املدينة  مركز  يف  الفاخرة  الشقق  بني 

السكنية يف الضواحي.
ولتصحيح اختالل توازن الرثوة، يدعو الحزب الشيوعي 
الربيطاين إىل حد أدىن ألجر املعيشة قدره 10,40 جنيه 
دعم  مع  الساعة،  يف  دوالر(   14,30 )حوايل  إسرتليني 
إىل  يدعو  كام  املنخفض.  الدخل  ذوي  للعامل  إضايف 
زيادة يف األجر تفوق معدل التضخم للعاملني يف القطاع 
العام، وال سيام ملوظفي الخدمة الصحية العامة الذين 

تحملوا وطأة جائحة كورونا. 
الكثري  متّول  أن  ميكن  الحكومة  إن  الحزب  ويقول 
اإلنفاق  خفض  خالل  من  الزيادة  هذه  تكاليف  من 
برئاسة  املحافظني  حكومة  ان  اىل  ويشار  العسكري. 
من  املليارات  مئات  مؤخرا  جونسون خصصت  بوريس 
النووية  الجنيهات االسرتلينية لتحديث برنامج األسلحة 

الربيطاين. 

بغداد – طريق الشعب
قال حزب الشعب الفلسطيني ان »شعبنا وقواه الوطنية 
ومن  املرشوعة  اهدافه  لتحقيق  النضال  يف  مستمر 
سجون  من  البواسل  وارسانا  اسرياتنا  إطالق رساح  اجل 

االحتالل اإلرسائييل«.
الصهيوين عىل  اقدمت قوات االحتالل  ويف تطور سابق 
اعتقال ثالثة مرشحني من قامئة » اليسار املوحد« الذي 
عاجل  بتدخل  وطالب  الفعلة،  هذه  له  بيان  يف  دان 
للمجتمع الدويل، وضامن حرية املشاركة الحرة والكاملة 

ألهايل القدس يف االنتخابات العامة الفلسطينية.

األسري  يوم  مبناسبة  صحفي  بيان  يف  الحزب  وأضاف 
وتلقت  االول،  امس  يوم  صادف  الذي  الفلسطيني، 
»طريق الشعب« نسخة منه، بأن »ما يقارب من 5000 
أسرية وأسري فلسطيني، يقبعون خلف القضبان يف ظروف 
والقوانني  املواثيق  مع  وتتناىف  اعتقاليه صعبة وخطرية، 

الدولية وتشكل انتهاكاً ألبسط حقوق االنسان«.
وأكد الحزب يف بيانه ان »أرسانا البواسل يتعرضون ألبشع 
انواع التعذيب واالضطهاد من قبل سلطات االحتالل«، 
داعيا االمم املتحدة وأمينها العام ومؤسساتها ومنظامت 
للتدخل  الدويل،  االحمر  والصليب  اإلنسان  حقوق 

يف  خاصة  لهم  الصحية  الرعاية  توفري  أجل  من  الفوري 
ظل  يف  كورونا  وباء  خطر  من  له  يتعرضون  ما  ضوء 
االهامل الصحي والبيئي، وإلزام دولة االحتالل باإلفراج 

عنهم باعتبارهم أرسى حرب«.  
وأوضح الحزب يف بيانه ان »مصلحة السجون اإلرسائيلية 
تعذيب  يف  تتفنن  االرهابية  حكومتها  من  وبتعليامت 
االرسى وعزلهم وتفتيشهم العاري ومنع زيارات اهاليهم 
عنهم يف محاولة لكرس صمودهم، لكن اسرياتنا وارسانا 
السجن  من  اقوى  بأنهم  اجمع  للعامل  يثبتون  االبطال 

والسجان وسيظلون شوكة يف حلق الجالد واالحتالل«.

األسري  يوم  ذكرى  بان  موضحا  بيانه  الحزب  وختم 
الفلسطيني تأيت هذا العام بالتزامن مع الهجمة الكبرية 
املحتلة،  القدس  مدينة  االحتالل ضد  دولة  تشنها  التي 
واقع  أمر  لفرض  االصليني  سكانها  من  افراغها  بهدف 
ترامب،  اعلنها  التي  القرن«  »صفقة  تكريس  لصالح 
بتصعيد  املشاريع  لهذه  التصدي  رضورة  عىل  مشددا 
بدورها  للقيام  املتحدة  االمم  داعيا  الشعبية،  املقاومة 
مامرساتها  عن  بالرتاجع  االحتالل  دولة  عىل  والضغط 
يف  االنتخابات  اجراء  دون  تحول  التي  العقبات  ووضع 

مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.

 ويف شأن ذي صلة، دانت قامئة« اليسار املوحد« قيام 
قوات االحتالل بفض مؤمتر صحفي يف القدس واعتقال 
مرشحتها رتيبة النتشة. واعربت القامئة يف بيان صحفي، 
لقيام  الشديدة  إدانتها  عن  الشعب«  »طريق  تابعته 
مؤمتر  عقد  مبنع  الصهيوين،  االحتالل  ومخابرات  رشطة 
صحفي كان مقررا عقده، مؤخراً، يف فندق السان جورج 
ثالثة  اعتقال  عىل  واقدامها  املحتلة،  القدس  مدينة  يف 
مرشحني، عىل رأسهم الرفيقة رتيبة النتشة مرشحة قامئة 
ونارص  األعور  اعتقال أرشف  جانب  إىل  املوحد،  اليسار 

قوس من قامئة فتح.

الشيوعيون البريطانيون يستعدون لخوض االنتخابات المحلية

قوات االحتالل االسرائيلي تعتقل مرشحي اليسار في القدس

حزب الشعب الفلسطيني يصدر بيانًا في مناسبة يوم األسير

رشيد غويلب

الترصيح الذي أدىل به األربعاء الفائت الرئيس االفغاين أرشف غني بشأن املكاملة الهاتفية 
مع الرئيس األمرييك بايدن، يعكس واقع الحال وال ييش بالكثري. أعلن غني أنه ناقش 

انسحاب القوات األمريكية من بالده، وانه يحرتم قرار الواليات املتحدة األمريكية وحلف 
الناتو. وان القوات املسلحة األفغانية قادرة أيًضا عىل حامية البالد مبفردها. وكان بايدن 

قد أعلن قبل ذلك بوقت قصري، تأجيل انسحاب القوات األمريكية إىل 11 أيلول بدال من 
األول من أيار، وفق االتفاق الذي تم مع حركة طالبان اإلرهابية، بعيدا عن رأي الحكومة 

األفغانية، وأن االنسحاب سيكون نهائيا وغري مرشوط. ولطأمنة الرشكاء األفغان، وصل وزير 
الخارجية األمرييك بلينكني يف اليوم التايل يف زيارة مفاجئة إىل كابول. وقال بلينكني إن 

زيارته تهدف إىل تأكيد دعم للواليات املتحدة املستمر للحكومة والشعب األفغاين.

الرفيق روبرت غريفيثس  االمني العام للحزب الشيوعي الربيطاين

يف 11 أيلول تغادر القوات االمريكية افغانستان



            7  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 67 Monday 19 April 2021 العدد 67 االثنني 19 نيسان 

وجهات في النظروجهات في النظر

الدكتور معتز عناد غزوان 

تشكل الجامعة بوصفها املؤسسة التعليمية األكرث استيعابا 
منها  االنسانية  املتنوعة  االختصاصات  يف  الطلبة  لجموع 
الرئيسة  اللبنة  املعرفية،  وفروعها  اقسامها  بكل  والعلمية 
بالعلم والثقافة والسلوك يف  لبناء مجتمع جديد متسلح 
األزمات  تشكله  ما  عن  ومكانه، فضالً  بزمانه  الواقع  ظل 
الطارئة وغري الطارئة من آثار سلبية وايجابية تؤثر يف العمل 
بتنوع  الطلبة  ونشاطات  وسلوك  عام  بشكل  الجامعي 
تخصصاتهم بشكل خاص. ويف ظل ما شهده العامل أجمع 
)فريوس  مبرض  اإلصابات  متدد  يف  حسب  العراق  وليس 
بؤرة  من  العامل  اجتاح  الذي   )Covid 19( كورونا19( 
نهايات  منذ  الصينية  )أوهان(  الرئيسة يف مدينة  انتشاره 
جدا  والرسيع  الواسع  باالنتشار  بدأ  حتى  2019م،  عام 
املتحدة  الواليات  إىل  ثم  االوربية ومن  القارة  إىل  لينتقل 
االمريكية وصوال إىل آسيا ودول الرشق االوسط تحديداً يف 
العراق، الذي كان قد شهد نوعاً من الرتاجع من الرتاجع 

بإصابات الفريوس يف بادئ االمر ورسعان ما انترش بشكل 
 )5000( حوايل  إىل  تصل  اليومية  االصابات  وبدأت  كبري 
اصابة كمعدل ارتفاع يومي، مام ولد ذلك اجراءات حكومية 
متشددة كانت من بينها اغالق أبواب الجامعات والكليات 
واملؤسسات التعليمة بكل تخصصاتها، وتحول عمل الطالب 
العلوم  اكتساب  تقنيات  بني  الرصاع  من  نوع  إىل  اليومي 
واملعرفة من جهة والدراسة ومواكبة ذلك الوضع الخطري 

الشاذ واالستثنايئ من جهة اخرى. 
ملرض  الوحيد  الدواء  بوصفه  االلكرتوين  التعليم  يكن  مل 
الدرس  مقاعد  إىل  الطبيعية  والعودة  الجامعات  تعطيل 
الحقيقية  بأبعادها  الدرس  قاعة  تحولت  إذ  االعتيادية، 
إىل مجرد صفحة افرتاضية الكرتونية ملونة يدخلها الطلبة 
ويتعاملون مع استاذهم من خاللها باألوراق البحثية التي 
الدراسة والبحث  الجدية يف  احيان كثرية عن  ابتعدت يف 
العلمي والسيام يف الدراسات العلمية والطبية التي يكون 
االنسان هو ساحة العمل فيها، لقد تحول الطالب هنا إىل 
الطالب  تساوى  بحيث  النجاح  عن  يبحث  انسان  مجرد 

املتميز مع غري املتميز من خالل عدم ايجاد معالجات جدية 
وتقنية يستطيع من خاللها االستاذ الحكم عىل ذلك الطالب 
امللتزم واملتابع عن غريه الذي يسعى إىل النجاح واملنافسة 
وبالتايل يطالب الدولة بإيجاد فرص العمل له ليكون عنرصاً 

سلبياً يف املؤسسات الحكومية الخدمية والعلمية وغريها. 
إن جائحة كورونا يف واقع الحال الذي نعيشه نحن اليوم 
يف العراق والسيام أن معدالت االصابة قد اصبحت أقل من 
معدالت الشفاء والوفيات بحسب تقارير منظمة الصحة 
العاملية، مع التباين يف التزام الطلبة بوسائل الوقاية والحذر 
بعض  تقوم  أن  إىل  أدى  املرض، مام  وانتشار  اإلصابة  من 
يف  الصارمة  القرارات  من  نوع  باتخاذ  الجامعية  االدارات 
التعامل مع الطالب غري امللتزم برشوط السالمة والوقاية 
كالتوجيه والحث الدائم لهم باتخاذ الحذر وااللتزام بتلك 
الرشوط عىل الرغم من أن الطالب اليوم أصبح لديه نوع 
من التواصل الحقيقي مع الصف يف الحضور واملواظبة أليام 
قليلة يف األسبوع قد ال تتجاوز الثالثة ايام، يف تلقيه الدروس 
العملية والتطبيقية يف االختصاصات كافة. إننا مع تشخيص 
إشكاليات عدة تدعو رئيس املؤسسة التعليمة من رئيس 
إىل رئيس القسم وتدرييس  العميد وصوالً  الجامعة حتى 
القسم مبختلف القابهم العلمية أن يحددوا طريقاً جديداً 
يف آليات التعامل مع الطالب يف خضم هذه الجائحة التي 
قد تكون اليوم يف حالة تقرتب من االحتواء بفضل التوصل 
إىل لقاحات مضادة لها سوف تصل دول العامل تباعاً، وهذا 
ما يفتح اآلفاق الجديدة لبناء جسور علمية جديدة مشرتكة 
ما بني األستاذ والطالب يف هذه املرحلة إلقامة نشاطات 
منها  يعاين  ال  التي  االستثنائية  الظروف  هذه  يف  علمية 
العراق حسب بل هي جزء من معاناة عاملية عامة وشاملة. 
وميكن تحديد تلك االشكاليات بطرح عدة تساؤالت وكام 

يأيت:

ما هي الطرق العلمية والرتبوية الجديدة التي يفرتض أن 
تقدم إىل الطالب يك يجد ذاته وان يتميز عن اقرانه من 
الطلبة املتقاعسني الباحثني عن فرص النجاح املجاين اليسري؟
بشكل  الطالب  لذات  محركاً  العلمي  الحافز  يكون  كيف 
غري  واملضطرب  الحايل  االلكرتوين  التعليم  ظل  يف  جمعي 
الدقيق يف تشخيص مهارات الطلبة والتمييز بينهم، والسيام 
يف  العليا  دراسته  يكمل  أن  إىل  يطمح  اليوم  الطالب  أن 

املاجستري والدكتوراه؟ 
الدروس  يف  والسيام  الجامعي  التدرييس  عمل  آليات  ما 
مهارات  لقياس  معايري  ايجاد  يف  والعملية  التطبيقية 
التي  االفرتاضية  الساحة  عن  بعيداً  الطالب  ونشاطات 
الذي ميكن  املتقاعس  عن  املتميز  الطالب  خلفها  يتوارى 
أن نصطلح عليه بنهاز الفرص يف النجاح ومنافسة الطالب 

الجيد؟ 
ما هي الجهود التي تبقى عىل عاتق التدرييس يف تطوير 
عمله العلمي وايصال مادته العلمية إىل الطالب الكرتونيا 
من خالل استغالل الطالب بوجود مادة مكتوبة ثابتة يقوم 
بنقلها بعيداً عن الرقابة مع علم التدرييس بذلك، وبالتايل 

نقلها نصاً يف وضح النهار؟ 
اليوم ويف  بالتعليم االلكرتوين  من اجل االرتقاء والنهوض 
من  عدد  وضع  من  البد  للجائحة،  واقعي  وجود  خضم 
الذاتية  مهاراته  وابراز  الطالب  لتطوير  املهمة  التوصيات 
العلمية والثقافية واملعرفية ومتييزه عن الطالب الخامل غري 
املتواصل الذي يبحث عن فرص مجانية للنجاح ومن ثم 
مطالبته الدولة باالنضامم إىل سوق العمل وبالتايل الفشل 

الكبري يف االنتاج. وهذه التوصيات كام يأيت:
اقامة مهرجانات أو مسابقات علمية ومعارض فنية ووسائل 
والعلم  للمعرفة  اكتسابه  عىل  الطالب  قدرة  تبني  ايضاح 
والثقافة وتقديم تصورات جديدة متيزه عن غريه، وتكون 

املؤسسة  فناء  داخل  وواقعية  افرتاضية  املهرجانات  تلك 
التعليمية وبتشجيع رئيسها. 

التعليم  يتطلبها  التي  النظرية  الدراسية  املناهج  ترصني 
االلكرتوين من خالل وضع التدرييس ثالثة مصادر نظرية 
عىل األقل يف االختصاص ويكتفي االستاذ برشح املادة عرب 
)meet( مع طلبته، ومن ثم يضع أسئلة االمتحان لتكون 
من خالل بحث الطالب عن الجواب يف املصادر وليس من 

خالل مادة مطبوعة ومقتضبة ينقلها هذا وذاك. 
او   )meet( عرب  محارضات  إقامة  عىل  الطلبة  تشجيع 
مع  للتداول  متاحة  علمية  وسيلة  أية  عرب  أو   )zoom(
زمالئه واقرانه يف االختصاصات االخرى وبناء عالقات علمية 

وجسور معرفية مع الجامعات االخرى. 
الكثري  مع  اللقاء  فرص  االفرتاضية  الساحة  اتاحت  لقد 
من األكادمييني واملثقفني من الطلبة واالساتذة ليس عىل 
مستوى العراق وجامعاته حسب بل مع الجامعات العربية 

والعاملية لسهولة اللقاء الكرتونيا والتفاعل معهم. 
تشجيع الطلبة عىل اقامة نشاطات علمية متنوعة ضمن 
كعرض  االفرتاضية  الساحة  يف  املبارش  االختصاص  حدود 
العلمية ومناقشتها، ومن ثم فتح  لإلنجازات واالبتكارات 

باب الحوار والنقاش إلغنائها. 
والواقع  االفرتايض  الواقع  يف  املتميزين  الطلبة  تكريم 
الحقيقي ملا يقدمه الطالب من منجز علمي نظري كان أم 
تطبيقي أم علمي، مام يجعل الطالب املتميز يف حالة من 
ايجاد منافسة  ثم  االفضل ومن  لتقديم  والتفاين  االندفاع 

علمية بينه وبني اقرانه. 
من  والجيد  األفضل  وتقديم  للعمل  الطالب  تحفيز 
من  عليها  والرتكيز  الواقعية  الدروس  يف  تشجيعه  خالل 
الدروس  إىل  نسبة  الطالب  تقييم  درجة  توزيع  حيث 

االلكرتونية.

الطالب الجامعي في ظل جائحة كورونا

واقع وتصورات

قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارج

 بين حجب الحق واألسباب الُمعلنة

نبذة عن التصويت في الخارج 
رشّعت والية ويسكونسن األمريكية أول قانون مُيكن جنودها 
املقاتلني خارج الوالية من اإلدالء بأصواتهم يف االنتخابات. 
وقد كان ذلك قبل مئة واربعني عاماً، لتفتح الطريق أمام 
اتساع ظاهرة التصويت من الخارج والتي دشنتها الحكومة 
األيسلندية يف بداية القرن املايض، عندما سمحت للبحارة 

بالتصويت من خارج البالد.
بدأ السامح للتصويت من الخارج عىل املستوى العاملي من 
خالل انتشار القيم الدميقراطية وعملية التحول الدميقراطي 
املهاجرين  أعداد  تزايد  مع  بالتزامن  البلدان  من  عدد  يف 
من  رسعت  التي  االقتصادية  العوملة  ظاهرة  اتساع  بفعل 
انتقال األيدي العاملة اىل الدول الصناعية، حيث وصل عدد 
 281 اىل  املتحدة  لألمم  إحصائية  آخر  حسب  املهاجرين 
مليون مهاجر الذين ميثلون %3.6 من سكان العامل، حيث 
أكرث من %10 من سكان 70  اىل  املهاجرين  نسبة  وصلت 
دولة، وهناك 6 بلدان يشكل املهاجرون أكرث من %60 من 

عدد سكانها.
ويشكل املهاجرون قوة سياسية مهمة للغاية. ومن املحتمل 
أن األصوات التي يدلون بها قد تؤثر يف كثري من الحاالت عىل 

النتائج التي ستسفر عنها.
سيايس  جدل  أي  يستثري  الخارج  يف  التصويت  يكن  ومل 
مقارنة  املسلحة،  القوات  وأفراد  الدبلوماسيني  اىل  بالنسبة 
ببقية املواطنني يف الخارج، حيث هناك وجهات نظر متباينة 
حول مشاركة املهاجرين يف االنتخابات بني أحزاب الحكومة 
ألسباب  للبالد  املغادرين  أغلبية  كانت  فإذا  واملعارضة، 
سياسية، فإن من املؤكد أن الحزب الحاكم ال يؤيد التوسع يف 
حق التصويت، لكن الوضع تغري يف الوقت الحارض، فأصبح 
التصويت يف الخارج، من املوضوعات التي تحظى باالهتامم 
حتى غدت ظاهرة حديثة نسبيا موجودة يف أكرث من 115 
دولة، ميثلون ثلثي دول العامل، والتي اتسع نطاق انتشارها 

عند الثامنينات والتسعينات من القرن املايض.

طرق التصويت في الخارج
مكان معني  اىل  الناخب  توجه  الشخيص: وهو  التصويت   -
لإلدالء بصوته  وهو األكرث شيوعا، والذي يؤخذ به يف 55 بلدا 

ومن مزاياه رسية االنتخاب، لكنه ُمكلف من الناحية املالية 
بالنسبة للمقرتعني املنترشين يف أماكن متباعدة وبعيدة عن 

مكان االقرتاع.
- التصويت بالربيد: يقوم الناخب مبلء ورقة االقرتاع يف املكان 
الذي يختاره بنفسه، ويجري بعد ذلك نقل الصوت عرب الربيد 
منخفض  ويكون  أوروبا،  يف  شيوعا  األكرث  وهو  الوطن،  اىل 
الكلفة، مرتبطا مبستوى الخدمات الربيدية، ويؤخذ به يف 27 
بلدا ومنها املكسيك، سويرسا والسويد، وهو أسلوب عميل 
عىل مستوى داخل البالد والخارج وباألخص يف ظل انتشار 

جائحة كورونا.
- التصويت بالوكالة: للمواطن املقيم يف الخارج توكيل شخص 

للتصويت نيابة عنه يف مكان االقرتاع املحدد.
االنرتنت،  استخدام  للناخب  يجوز  اإللكرتوين:  التصويت   -
أجهزة مساعدة رقمية، الهواتف للتصويت بواسطتها، حيث 
االنتخابية  املراكز  اىل  بالذهاب  االنتخابات مقصورة  تعد  مل 
صندوق  يف  ووضعها  تقليدية،  بأوراق  التصويت  ومبارشة 
خاص. إن تجارب العديد من الدول أثبتت أن املواطن يبارش 
حقه يف التصويت بكيفيات متعددة وسهلة وبسيطة. ويشمل 
من  االنتخابية  العملية  مراحل  كل  االلكرتوين  التصويت 
التسجيل والتصويت وإظهار النتائج ومن أي مكان يختاره 
من  عدد  يف  منترشة  الطريقة  هذه  أصبحت  وقد  الناخب. 

الدول )كندا، سويرسا، استونيا، فرنسا، هولندا...(. 

التمثيل السياسي للناخبين في الخارج
من أجل تعزيز االرتباط للمواطنني املقيمني يف الخارج مع 
بلدهم األم، تلجأ العديد من الدول اىل ترشيع قوانني تتيح 
للمواطنني املقيمني يف الخارج يف التمثيل السيايس يف السلطة 
الترشيعية من خالل تحديد نسبة من املقاعد، تتناسب مع 
عدد املقيمني يف الخارج. كذلك تحديد عدد من الدوائر مع 
إصدار التعليامت الخاصة بطريقة التسجيل واالقرتاع وإعالن 

النتائج.
 فقد حددت الجزائر 8 مقاعد للمقيمني يف الخارج، والذين 
ميثلون %2 من أعضاء الربملان. أما فرنسا فقد تم حجز 12 
البالد،  للفرنسيني خارج  الشيوخ  مقعدا من مقاعد مجلس 
وميثلون 3.6 % من مقاعد املجلس. أما طريقة اختيارهم، 
فيتم من خالل املجلس األعىل للمواطنني الفرنسيني يف الخارج 

املُنتخب. ومن الجدير بالذكر تَشكل هذا املجلس منذ سنة 
1948. أما تونس فتتميز بترشيعها ألفضل القوانني االنتخابية 
للمصوتني من الخارج، الذي صدر بعد الثورة التونسية عام 
2010، فقد تم تخصيص 18 نائبا ميثلون أكرث من %8 من 
مجموع عدد أعضاء الربملان. وتم تحديد ست دوائر انتخابية 
لهم: دائرتان يف فرنسا لكل منهام 5 نواب، ودائرة يف إيطاليا 
ولها 3 نواب، ودائرة يف أملانيا ولها نائب واحد. وللتونسيني 
املقيمني يف األمريكتني وبقية الدول األوربية دائرة انتخابية 
لها نائبان. كذلك دائرة للدول العربية وبقية دول العامل ولها 

نائبان.

تصويت العراقيين في الخارج
بعد انهيار النظام الديكتاتوري ومن اجل انتخاب الجمعية 
أمر  إصدار  تم  الجديد،  العراقي  الدستور  لكتابة  الوطنية 
سلطة االئتالف رقم 92 لسنة 2004 بترشيع قانون مفوضية 
االنتخابات العراقية املستقلة، والتي تعنى بتنظيم ومراقبة 
وقتها،  الصعوبات يف  بعض  أثريت  وقد  االنتخابات.  وإجراء 
مجلس  حسمها  والتي  الخارج  يف  العراقيني  مشاركة  حول 
املفوضية لصالح املشاركة رغم معارضة ممثيل األمم املتحدة. 
وقد أنيطت إدارة انتخابات الخارج مبنظمة الهجرة الدولية 
التي أقامت 75 مركزا انتخابيا يف 14 دولة، والتي صوت فيها 

أكرث من 265 ألفا.
برملانية  دورات  أربع  االنتخابات،  مفوضية  أدارت  وبعدها 
ثالثة  من  بأكرث  عددهم  يقدر  الذين  الخارج،  يف  للعراقيني 
ماليني مواطن؛ ففي انتخابات كانون األول سنة 2005، كان 
عدد املصوتني بحدود 320 ألف. ويف سنة 2010 كان عدد 
املصوتني 250 ألفا. أما يف انتخابات 2014 فقد كانت بحدود 
272 ألفا. وانخفض عدد املصوتني يف سنة  2018 إىل 170 

ألفا.
وكان عىل املصوتني يف الخارج الذهاب اىل املراكز االنتخابية 
مرتني: األوىل لغرض التسجيل، والثانية للتصويت. وكام هو 
يف داخل العراق غالبا ما يشوب العملية االنتخابية التزوير 

وخاصة يف دول الجوار.

قراءة قانونية حول قرار المفوضية
الخارج  يف  االنتخابات  إجراء  بإلغاء  املفوضية  قرار  إن 
الدستور  مواد  مع  يتعارض   23/3/2021 يف  املُتخذ 
بني  الفرص  تكافؤ  املساواة،  تكفل  التي   )20  ،16  ،14(
والتمتع  العامة،  الشؤون  يف  املشاركة  وحق  العراقيني، 
واالنتخاب  التصويت  فيها حق  مبا  السياسية،  بالحقوق 
والرتشيح. وهو يخالف قانون انتخابات مجلس النواب 
 )2( املادة  يف  نص  الذي   2020 لسنة   9 رقم  النافذ 
يف  الناخبني  مشاركة  عىل:  القانون،  بأهداف  الخاصة 
حقوق  وضامن  املشاركة  يف  واملساواة  ممثليهم  اختيار 
القانون  من   )4( املادة  نصت  كذلك  واملرشح.  الناخب 
 )  39( املادة  ويف  عراقي.  كل  حق  االنتخاب  إن  عىل: 
جاء:  رابعا،  البند  يف  الخاص  بالتصويت  تعنى  التي 
باستخدام  دوائرهم  لصالح  الخارج  عراقيو  )يصوت 

البايومرتية حرصاً(.  البطاقة 
يكفل  مل  النافذ  االنتخاب  قانون  يف  العراقي  املرشع  إن 
عند  بطاقتني  عىل  اعتامده  عند  العراقيني  بني  املساواة 
االنتخاب؛ األوىل وهي البطاقة االلكرتونية وهي الخاصة 
بعراقيي الداخل عىل وفق ) البند4، املادة 5(. أما البطاقة 
بعراقيي  حرصها  فقد  البايومرتية  البطاقة  وهي  الثانية 
الخارج. إن هذا التاميز يف النص القانوين يشكل مخالفة 
رصيحة ملبدأ املساواة التي كفلها الدستور. ومن الجدير 
بالذكر أن مجلس النواب السابق، سبق وان ألغى نتائج 
انتخابات الخارج لسنة 2018 بقرار منه والذي كان محط 

اعرتاض من قبل املفوضية ورئيس الجمهورية.
املفوضية  تلزم  والقانونية  الدستورية  النصوص  إن هذه 
إجراء  لضامن  املناسبة  والتدابري  اإلجراءات  كل  باتخاذ 
االنتخابات للعراقيني يف الخارج من حيث تنظيم سجل 
االجتامعي  التباعد  مراعاة  مع  والتصويت،  االنتخابات 
أن  النتائج، وال سيام  يف ظل جائحة كورونا. كذلك فرز 
مدرك   2019 سنة  نهاية  منذ  املشكل  املفوضية  مجلس 
لبعض الخصوصية التي تتميز بها انتخابات العراقيني يف 

الخارج.

أهم األسباب لقرار اإللغاء
عللت املفوضية عند قرارها بإلغاء انتخابات العراقيني يف 

الخارج، بجملة من األسباب منها:
 صعوبة إكامل عملية تسجيل الناخبني العراقيني يف الخارج 
بينام  تقريبا.  يوما   )160( اىل  تحتاج  التي  )إلكرتونيا( 
الخارجية  وزارة  وأن  فقط،  يوما   40 هي  املتبقية  املدة 
والقنصليات  السفارات  يف  االقرتاع  إجراء  عن  اعتذرت، 
بسبب  الراهنة،  املرحلة  يف  إقامتها  الستحالة  العراقية 
كورونا.  جائحة  تفرضها  التي  الحرجة  الصحية  الظروف 
جارية  حسابات  فتح  لعملية  املتاح  الوقت  لضيق  كذلك 
باسم مكاتب املفوضية خارج العراق، وإن إجراء العملية 
االنتخابية يف أماكن غري خاضعة للسيادة العراقية يجعلها 
العراقي  للقضاء  والية  وال  الدول،  تلك  لقوانني  خاضعة 
إجراء  خالل  تحصل  قد  التي  والتجاوزات  املخالفات  عىل 
العملية االنتخابية، إضافة اىل أن إرسال موظفي املفوضية 
املتمثلة  الحرجة  الصحية  الظروف  أخرى يف ظل  اىل دول 

بانتشار جائحة كورونا يعرض سالمتهم اىل الخطر.
لشؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  مستشار  السيد  أما 
املربرات  املذكورة،  األسباب  اىل  أضاف  فقد  االنتخابات، 
من  كامل  بشكل  الخارج  يف  االنتخابات  تجر  مل  االتية: 
عن  دولة  عرشين  امتناع  أو  رفض  وجود  املفوضية،  قبل 
املرتفعة  الكلفة  كورونا،  جائحة  بسبب  اقرتاع  مراكز  فتح 
للتزوير  تكون مصدرا  ما  دامئا  الخارج،  االقرتاع يف  إلجراء 

وباألخص يف الدول املجاورة.
اإللغاء  لقرار  واملربرات  األسباب  هذه  سوق  خالل  من 
القوى  قبل  من  مسبقة  سياسية  إرادة  هناك  تكون  قد 
من  الخارج  يف  العراقيني  مشاركة  يف  الرغبة  بعدم  املؤثرة 
الدولة املرصية ويف ظل  العلم أن  االنتخابات، مع  خوض 
سمحت  كورونا،  جائحة  انتشار  وهي  مامثلة  ظروف 
األخرية  االنتخابات  يف  باملشاركة  الخارج  يف  للمرصيني 
ديسمرب   - أكتوبر  يف  جرت  التي  املرصي  النواب  ملجلس 
مقر  يف  انتخابية  لجنة    140 تشكيل  خالل  من   ،2020
السفارات والقنصليات املرصية يف الخارج الستقبال أوراق 
االقرتاع التي تم إرسالها، عرب الربيد الرسيع وتنظيم سجل 
الربيد االعتيادي والتسجيل االلكرتوين  الناخبني من خالل 
موقع  يف  رقام،   14 من  املكون  القومي  الرقم  إدخال  عرب 

لالنتخابات. الوطنية  الهيئة 

مقترحات لضمان تصويت العراقيين في الخارج
من اجل تعزيز لحمة العراقيني يف الخارج بوطنهم واالستفادة 
من إمكانياتهم وطاقاتهم وإرشاكهم يف الحياة السياسية. ومن 
خالل االطالع عىل تجارب عدد من الدول التي سبقتنا يف ربط 

مواطنيها ببلدهم األم، هذه أهم املقرتحات:
السفارات  مبقر  الخارج  يف  العراقيني  للناخبني  سجل  إعداد 

والقنصليات العراقية.
أو  االعتيادي  الربيد  عرب  الناخبني  لتسجيل  فرصة  إعطاء   
التسجيل االلكرتوين من خالل صفحة املفوضية، بضامن أرقام 
البطاقة املوحدة أو بطاقة األحوال املدنية أو جواز السفر، 

حتى توفر إمكانية إصدار البطاقة االلكرتونية.
االلكرتوين،  أو  االعتيادي  الربيد  عرب  التصويت  يكون  أن   

لضامن مراعاة التباعد االجتامعي يف ظل جائحة كورونا.
منح مقاعد يف مجلس النواب للعراقيني يف الخارج وحسب 
العربية  الدول  بعض  يف  متبع  هو  وكام  التقديري،  العدد 

واألجنبية.
الخارج  يف  للعراقيني  االنتخابية  الدوائر  من  عدد  تحديد   

وحسب السجل االنتخايب يف كل دولة أو قارة.

د. علي مهدي

قررت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية )املفوضية( بتاريخ 23 آذار 
2021 عدم إجراء االنتخابات املبكرة، املزمع إجراؤها يف العارش من ترشين األول 
للعراقيني املقيمني يف الخارج. وقد أثار هذا القرار العديد من املواقف املختلفة، 

حيث أيدته أغلبية الكتل الربملانية الكبرية ووقف بالضد منه عدد من ممثيل الكتل 
األخرى. وبنفس الوقت ترك ردود فعل غاضبة من قبل عراقيي الخارج، باعتبار أن 

القرار ميثل انتهاكا ملبادئ الدستور. وأن هذا اإلجراء يعد سابقة مل تتجرأ عىل اتخاذه 
مجالس املفوضية يف االنتخابية املاضية. وقد تم إعداد هذه املادة من اجل تسليط 

الضوء عىل خلفية التصويت يف الخارج، وتناول طرق التصويت املتبعة، ومتثيل 
املقيمني يف الخارج يف السلطة الترشيعية، والتوقف أمام تجربة العراق يف تصويت 
الخارج والقراءة القانونية لقرار اإللغاء، واألسباب املعلنة لذلك، وتقديم مقرتحات 

لضامن تصويت العراقيني يف الخارج ومتثيلهم يف مجلس النواب.
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افكارافكار

نصوص جديرة بالقراءة
الدفاتر الفلسفية 

اعداد: د. صالح ياسر

التي دون عليها لينني  الدفاتر 
الفلسفة،  عىل  مالحظاته 
عام  مرة  ألول  نرشت  والتي 
الفلسفية  والدفاتر   .1933
مطولة  فقرات  عن  عبارة 
الفرتة  )خالل  لينني  نسخها 
من  اساساً(   1916 و   1914
مختلفة.  فلسفية  مؤلفات 
ملضمونها  ملخصات  وبجانب 
مالحظات  لينني  وضع 

الفلسفية"  "الدفاتر  وتحتوي  هامة.  نقدية  واستنتاجات  وتعميامت 
وانجلس؛  ملاركس  املقدسة،  العائلة  التالية:  للكتب  تلخيصات  عىل 
يف  محارضات  املنطق،  علم  لفيورباخ؛  الدين،  جوهر  يف  محارضات 
وامليتافيزيقا،  السال؛  لـ  هريقليطس،  فلسفة  لهيغل؛  التاريخ  فلسفة 
وفيها  كبري،  الهتامم  مثرية   " الجدل  مسألة   " عن  والفقرة  الرسطو. 
يعطي لينني – يف صورة موجزة – عرضا عميقا لجوهر الجدل املادي. 
كذلك تتناول " الدفاتر الفلسفية " كتبا يف العلم الطبيعي، وتحتوي 
املتنوعة  املشكالت  حول  القيمة  والعبارات  االراء  من  الكثري  عىل 

للفلسفة. 
لينني  اعطى  وقد  الجدل.  هو  الفلسفية  للدفاتر  الرئييس  واملوضوع 
املبادئ  وعنارصه؛ وصاغ  كل جوانب جوهره  يكشف  للجدل  تعريفا 
بالعملية  يتميز  الذي  ومقوالته،  للمنطق  املاركيس  للفهم  االساسية 
الجدلية للمعرفة ونظرية االضداد كمحور للجدل. وفرضية لينني عن 
تطوير  عن  عباراته  وكذلك  املعرفة،  ونظرية  واملنطق  الجدل  وحدة 

املنطق الجديل ذات اهمية كربى لتطوير الفلسفة. 
ومن االمور ذات االهمية الخاصة يف هذا الصدد أفكار لينني القائلة 
للخروج  وانه  املنطق،  يف  تتفق  التفكري  وقوانني  التفكري  تاريخ  بأن 
تاريخ  اجامل  فلسفياً  الرضوري  من  املعرفة  يف  صحيحة  بنظرية 
التكنولوجيا والعلم الطبيعي من التطور العقيل لالطفال والحيوانات، 

الخ. 
الرصاع  تاريخ  انه  بنّي  قد  لينني  فإن  الفلسفة،  بتاريخ  يتعلق  ما  ويف 
بني املادية واملثالية؛ وقد اشار اىل أهمية دراسة تاريخ الجدل وفحص 
الفلسفة،  تاريخ  يف  البحث  مناهج  بعلم  الخاصة  املسائل  من  عددا 
وأكد  اىل هيغل،  خاصا  انتباها  موجها  الفالسفة،  من  كثري  آراء  وقّيم 
 – الطبيعية  العلوم  تتناول  التي  الكتب  عىل  مالحظاته  يف   – لينني 

أهمية املادية الجدلية، باعتبارها منهج البحث العلمي الوحيد. 
وهي  املادي،  للجدل  الخالق  للتطور  منوذج  الفلسفية"  و"الدفاتر 
ويف  املاركسية.  الفلسفة  مجال  يف  العمل  من  ملزيد  برنامجا  تقدم 
الوقت نفسه ينبغي أن يضع املرء يف اعتباره – عند قراءة " الدفاتر 
الفلسفية " – انها كانت مالحظات دونها لينني لنفسه ومل يكن يعدها 

للنرش.

ثامر الصفار

يد  )كشغيلة  علينا  أن  وانجلز  ماركس  تعلمنا من 
الالإنسانية  حياتنا  ظروف  ضد  نثور  ان  وفكر( 
كانت  إذا  ولكن  الرأساميل،  املجتمع  وليدة 
ال  ملاذا  ككل،  لإلنسانية  مدمرة  الرأساملية 
يعارضها الرأسامليون أنفسهم، عىل األقل بعد أن 
يدركوا ما فعله نظامهم من دمار لكوكبنا؟ أليسوا 
صالحة  ومياه  معافاة  أوزون  طبقة  إىل  بحاجة 

للرشب وبيئة نظيفة كام هي حاجتنا لها؟
مثلام  مواقفه  يغري  ان  منهم  للبعض  ميكن  نعم 
غور  آل  األسبق  األمرييك  الرئيس  نائب  فعل 
لكنهم استثناء، والقاعدة العامة هي ان األغنياء 
عىل  حتى  أثرياء،  للبقاء  وسعهم  يف  ما  يبذلون 
الروح  وإبادة  مروعة  وحروب  الكوكب،  حساب 
مثل  للرأساملية  ضحايا  هم  فهل  البرشية. 

الذين يستغلونهم؟  األشخاص 
وال«  »نعم  بـ  جدا  شيقة  إجابة  ماركس  يعطي 
فيكتب يف )العائلة املقدسة(: »ان الطبقة املالكة 
الذايت  االغرتاب  يعانيان  الربوليتاريا  وطبقة 
بالراحة  تشعر  األوىل  ان  إال  نفسه.  اإلنساين 
أن  تدرك  فهي  الذايت،  االغرتاب  هذا  يف  والقوة 
مظهرا  فيه  وتجد  الخاصة،  قوتها  هو  االغرتاب 
بتالشيها  فتشعر  الثانية  أما  اإلنساين.  لوجودها 
وحقيقة  عجزها  فيه  ترى  االغرتاب؛  هذا  يف 
وجودها الالإنساين ... سخط تُدفع اليه بالرضورة 
وظروف  البرشية  طبيعتها  بني  التناقض  بفعل 
لهذه  كامال  قاطعا،  رصيحا،  رفضا  يشكل  حياتها، 

الطبيعة«.
االغرتاب  من  يعانون  األثرياء  ان  يعني  وهذا 
لكنهم،   أحيانا،  باالكتئاب  يصابون  وقد  ايضا، 
كقاعدة عامة، يستخدمون أموالهم لرشاء كل ما 
وقلياًل  السياسية،  القوة  وخصوصا  اليه  يطمحون 
من التحكم وحرية القيام مبا يريدون، ولو مؤقتا. 
»مظهر  استعادة  لهم  ميكن  الحرية،  هذه  ويف 
هذا  فقدان  يخشون  وهم  برشي«.  وجود  من 
أكرث من أي يشء آخر. وهم مقتنعون متاما انهم 
الدفاع  خالل  من  نفسها  اإلنسانية  عن  يدافعون 

عن امتيازاتهم الضيقة.
»ال  أيضا:  ماركس  يكتب  املقدسة(  )العائلة  ويف 
هذا  مؤقتا  يتصوره  الذي  الهدف  نعرف  ان  يهم 
الربوليتاري أو ذاك، أو حتى الربوليتاريا بأكملها، 
الذي  وما  الربوليتاريا،  هي  ما  معرفة  املهم  بل 
لهذا  طبقا  تفعله  ان  تاريخيا  مضطرة  ستكون 
قسام  أن  لتوضيح  حاجة  هناك  ليست  الكيان... 

الفرنسية واإلنجليزية يدرك  الربوليتاريا  كبريا من 
عىل  باستمرار  ويعمل  التاريخية  مهمته  بالفعل 
تطوير هذا الوعي إىل أعىل درجة من الوضوح«.

وشيكة  لثورة  مدهشة  رؤية  ماركس  يقدم  هنا، 
ترتبط بقوة الطبقة االجتامعية التي تضم ماليني 
جذري.  بشكل  دميقراطية  ثورة  وهي  األشخاص، 
متبنيا موقفا حتميا،  يبدو  الوقت،  نفس  لكنه يف 
يعرف  يكن  مل  حياته  من  املرحلة  هذه  يف  ألنه 
الكثري عن التاريخ الفعيل لنضال الطبقة العاملة. 
الفلسفية  املقوالت  عىل  اعتامده  كان  فقد  لهذا 
التي وفرت له قوة مكنته من أن يتخيل تطورات 

اجتامعية دراماتيكية ستحدث مستقبال.
وهنا أيضا يثار سؤال عن الوعي، إذ يؤكد ماركس 
واإلنجليز  الفرنسيني  العامل  أن  حقيقة  عىل 
هذا  تطوير  »عىل  ويعملون  األفكار  يناقشون 
أن  أي،  الوضوح«.  من  درجة  أعىل  إىل  الوعي 
يف  جدا  كبريا  دورا  تلعب  العامل  وأفكار  أفعال 
األمر  يكن  مل  إذا  نفسه،  الوقت  يف  لكن  النضال. 
مؤقتا  يتصوره  الذي  الهدف  نعرف  »ان  مهام 
الربوليتاريا  حتى  أو  ذاك،  أو  الربوليتاري  هذا 

بأكملها« ملاذا إذن كل هذا العناء طاملا إن وجود 
إىل  التوصل  عىل  حتام  سيجربها  ذاته  الربوليتاريا 
ستجربهم  هل  حال؟  أي  عىل  االستنتاجات  تلك 
)مل  ثوارا؟  يصبحوا  ان  عىل  االجتامعية  ظروفهم 
أهمية  اىل  بعد  توصال  قد  وانجلز  ماركس  يكن 

قيام حزب ميثل الربوليتاريا(. 
عىل  يقاتل  ماركس  كان  املقدسة(  )العائلة  يف 
يعتقد  كان  أوال،  متاما:  مرتابطتني  غري  جبهتني 
عىل  الهيغيل  الديالكتيك  تطبيق  خالل  من  أنه 
عىل  قادرا  سيكون  )االقتصاد(،  املادية  الظروف 
إثبات أن الشيوعية هي رضورة تاريخية؛ وثانيا، 
ان أفراد الطبقة العاملة قادرون متاما عىل التعلم 
تلهم  أن  ويجب  الفالسفة،  مثل  املعرفة  وإنتاج 

أفعالهم أي مفكر مهتم بالعدالة والحقيقة.
ويريدها  رضورية  الشيوعية  أخرى،  بعبارة 
يف  يجول  شبح  »هناك  العامل  أيها  فانتبه  العامل. 

أوروبا – هو شبح الشيوعية«.
ثم يجادل ماركس بأن »األفكار ال ميكن أن تتجاوز 
أفكار  فقط،  تتجاوز،  بل  القديم،  العاملي  النظام 
تحقيق  لألفكار  ميكن  ال  القديم.  العاملي  النظام 

األفكار،  تحقيق  أجل  من  اإلطالق.  عىل  أي يشء 
هناك حاجة إىل رجال يستطيعون مامرسة القوة 
ان  ودم،  بلحم  األفكار  تكتيس  ان  أي  العملية«، 
عىل  يحققونها  أشخاص  قبل  من  تبنيها  يجري 

ارض الواقع.
لقد قلنا سابقا بأن )العائلة املقدسة( ليس سهل 
أفكاره  صياغة  يف  ماركس  ساعد  لكنه  القراءة. 
كمنتج  واملعرفة  العاملة،  الطبقة  ثورة  حول 
بني  املعارك  من  كسلسلة  والتاريخ  اجتامعي، 

املتنافسة. الطبقات 
خالل األشهر التالية، سيضيف إنجلز لونا حيا إىل 
يف  وطنه  إىل  بالعودة  النظرية.  ماركس  رسومات 
التي  أملانيا، جلس إنجلز وسط جبل من املصادر 
التي قضاها يف مانشسرت لكتابة  الفرتة  جمعها يف 
املاركيس  األدب  تاريخ  الكتب روعة يف  أكرث  أحد 
ونعني به )حالة الطبقة العاملة يف إنجلرتا( الذي 
فضح فيه دموية وبشاعة الرتبح الرأساميل. وكان 
قد نرش قبله مؤلفه )خطوط أولية لنقد االقتصاد 
السيايس( الذي مثل نقطة انطالق النقد املاركيس 

ملذهب مالثوس ونظريته عن السكان.

لنقرأ ماركس وانجلز معا 

دور األفكار

لطفي حاتم

من  كرثة  املعومل  الرأساميل  التوسع  حمل 
الوطنية  الدول  بناء  عىل  السياسية  املخاطر 
ذلك  من  وانطالقا  االجتامعية  وتشكيالتها 
تكافح القوى الوطنية – الدميقراطية من اجل 
صيانة دولها الوطنية وتعزيز سيادتها الوطنية. 
وبالضد من ذلك تسعى الطبقات الفرعية اىل 
وما  الدولية  لالحتكارات  الوطنية  الدول  شد 
يشرتطه ذلك من تحويل دولها اىل دول تعتمد 
عىل تصدير املواد االولية وما يحمله ذلك من 

تراجع وتفكك تشكيلتها االجتامعية. 
يحملها  التي  الحقيقية  املخاطر  من  انطالقا 
نحاول  الوطنية  الدول  اىل  املعومل  الرأسامل 

دراستها مبحاور محددة تتمثل بـ: 
التبعية  وقوانني  املعوملة  الرأساملية  أوال- 

والتهميش 
السلطة  الفرعية عىل  الطبقات  ثانيا – هيمنة 

السياسية 
ثالثاً- الوطنية الدميقراطية والنزاعات الطبقية 
نحاول  املنهجية  العدة  تلك  عىل  اعتامدا 

التقرب من مضامينها بشكل مكثف. 
التبعية  وقوانني  املعوملة  الرأساملية  أوال: 

والتهميش:
- تتعارض مرحلة الرأساملية املعوملة واطوارها 
الرأساملية  املنافسة  اتسمت  حيت  السابقة 
بتشكيل الدول )الوطنية( والدفاع عنها بهدف 

ابعاد منافسة الدول الرأساملية األخرى. 
- سعى الرأسامل االحتكاري اىل بناء اقتصادات 

االنتاجية  فروعه  ادماج  من  انطالقا  وطنية 
أدى  الذي  االمر  دولية  احتكارات  يف  الوطنية 

اىل حروب عاملية بهدف الهيمنة والتوسع. 
والرصاعات  الدولية  الحروب  ساهمت   -
االشرتاكية  الدول  بنشوء  الوطنية  الطبقية 
واقتصادها االشرتايك املخطط االمر الذي سمح 
ونهوض  الوطنية  دولها  ببناء  العامل  لدول 

االجتامعية. تشكيالتها 
الرأساميل  التطور  من  املعومل  الطور  يتسم   -  
انهيار  بعد  خاصة  والتفكك  الهيمنة  بنزعات 
النموذج االشرتايك للتطور االجتامعي، وترتابط 
الوطنية  الدول  تفكك  مع  الهيمنة  نهوج 
وبهذا  االجتامعية.  تشكيالتها  بناء  وتحلل 
ميكن التأكيد عىل ان الطور املعومل من التطور 
االجتامعي  الخراب  يحمل يف طياته  الرأساميل 
التدخل  وحروب  العسكرية  نزعته  عن  الناتج 

يف الشؤون الوطنية.
- ان مرحلة التوسع الرأساميل املعومل وبسبب 
الوطنية  النزاعات  يف  واملشاركة  التدخل  ميول 
وتدين  االهلية  الحروب  اىل  البرشية  تعرض 
للتدخالت  املناهضة  الطبقية  القوى  مكانة 
يحمله  وما  الوطنية  الرصاعات  يف  الخارجية 
الراعية  الفرعية  الطبقات  انبعاث  من  ذلك 

للقهر واإلرهاب السيايس.
تطوير  اىل  تسعى  ال  الرأساملية  العوملة  ان   -
يف  التدخل  اىل  تسعى  بل  الدولية  العالقات 
الشؤن الوطنية واستخدام القوة العسكرية يف 
والسيطرة  للهيمنة  الرافضة  التغريات  مواجهة 

األجنبية. 

السلطة  عىل  الفرعية  الطبقات  هيمنة  ثانيا: 
السياسية:

الرأساميل  التوسع  من  الجديد  الطور  يتميز 
الوطنية  الدول  تهميش  عىل  بالعمل  املعومل 
املسار  وبهذا  االجتامعية  تشكيالتها  وتفكيك 
الرأساميل  التطور  من  املعوملة  املرحلة  تشهد 

كرثة من السامت أبرزها:
بروحه  املعومل  الرأساميل  الطور  يتميز   –  1
منو  عىل  يساعد  الذي  االمر  الكسموبولوتية 
لهيمنة  الرافضة  والقومية  الوطنية  الحركات 

راس املال املعومل. 
2 -أنعش الطور الجديد من التوسع الرأساميل 
اليسار  لفكر  املناهض  السيايس  اليمني  قوى 
للرأسامل  الكسموبوليتية  والروح  الدميقراطي 

املعومل. 
-3 ساعد الطور الجديد من التوسع الرأساميل 
الدول  يف  الفرعية  الطبقات  وتطور  منو  عىل 
االجتامعية  الطبقات  دور  وتراجع  الوطنية 

الفاعلة باإلنتاج الوطني. 
4 - سيادة الطبقات الفرعية يف الدول الوطنية 
ساهمت يف انتشار الروح اإلرهابية والطائفية 

السياسية يف التشكيالت االجتامعية.
الفرعية  الطبقات  امتالك  ترافق   –  5
مع  تحالفات  وإقامة  املسلحة  للمليشيات 
يشرتطه  وما  الدويل  االحتكاري  الرأسامل 
الحامية  مع  اإلرهابية  النزعة  ترابط  من  ذلك 

األجنبية. 
مع  املتحالفة  الفرعية  الطبقات  سياسة   -  6
الدويل  والرأسامل  اإلقليمي  الطائفي  الجوار 

اىل  الوطنية  البالد  وحدة  عرضت  املعومل 
التفكك ومهدت الندالع النزاعات الداخلية. 

املال  راس  حملها  التي  الدولية  التغريات  ان 
الدولية حيث  العالقات  انعكست عىل  املعومل 
وتكاثرت  الدول  بني  املساواة  مبدأ  تراجع 
اإلقليمية  والعسكرية  السياسية  التدخالت 

والدولية يف الشؤن الداخلية. 
ان تصدع العالقات الدولية الناتجة عن ميول 
والتهميش  بالتفكك  املتسم  املعومل  الرأسامل 
األجنبية  التدخالت  امام  الطريق  مهد 
عن  نتج  وما  الوطنية  الرصاعات  يف  واملشاركة 

ذلك من تصدع رشعية القوانني الدولية. 
 – الوطني  الكفاح  أصبح  ذلك  اىل  استنادا 
الراغبة  االجتامعية  القوى  مهمة  الدميقراطي 
يف بناء دول وطنية تزدهر عىل ضفافها الروح 

الوطنية - الدميقراطية.
 ثالثاً: الوطنية الدميقراطية والنزاعات الطبقية: 
مهاما  الدميقراطية  الوطنية  القوى  تواجه   -
جديدة تتلخص، كام أرى، مبوضوعتني أساسيتني 
ومخاطر  الرأساميل  التطور  سيادة  أولهام 
الطبقات  سيادة  وثانيهام  الدولية،  الهيمنة 

الفرعية وإرهابها ضد القوى الوطنية. 
قضية  ان  اال  املحورين  كال  خطورة  رغم   -
الدميقراطية  أساس  عىل  الوطنية  الدولة  بناء 
والتنمية الوطنية تصبح قضية أساسية اعتامداً 
اثبتت  التي  املنرصمة  التاريخية  التجربة  عىل 
تعد  مل  الدميقراطية   – الوطنية  الدولة  بناء  ان 

مهمة سياسية لقوى وطنية دون غريها.
بكالم أخر أصبح بناء دول وطنية - دميقراطية 

مهمة اساسية لكافة القوى الوطنية الدميقراطية 
املرتكزة عىل جبهة وطنية - دميقراطية تسعى 

التالية: السياسية  لتحقيق املهام 
أوالً – بناء سلطة وطنية دميقراطية تنبثق من 

االنتخابية للحكم. الدميقراطية  الرشعية 
ثانياً – علنية الربامج السياسية للقوى الوطنية 
الهادفة اىل صيانة مصالح طبقاتها االجتامعية. 
التبعية  من  الوطنية  الدولة  صيانة   - ثالثاُ 
أساس  عىل  دولية  عالقات  وبناء  والتهميش 

املساواة يف السيادة الوطنية.
عىل  تعتمد  اجتامعية  تشكيالت  بناء   – رابعاً 
مصالح  لرعاية  تسعى  متوازنة  اقتصادية  بنية 

جميع طبقاتها االجتامعية. 
فيها  تتشارك  وطنية  اقتصادات  بناء   - خامساً 
القطاع  مع  اإلنتاج  لوسائل  الدولة  ملكية 
الهيمنة  من  وحاميته  واملختلط  الخاص 

البريوقراطية.
سادسا – تحريم التشكيالت الطائفية املسلحة 
الوطن للجميع واالميان قضية  ان  اعتامدا عىل 

شخصية. 
القوى  بني  السيايس  الحوار  اعتامد  سابعاً– 
تفاهامت  اىل  للوصول  الدميقراطية   – الوطنية 
عن  وتبتعد  الوطنية  الدولة  تخدم  سياسية 
الصدامات املسلحة لحل الخالقات السياسية. 

التحالفات  لربنامج  السياسية  املرتكزات  ان 
الرأسامل  مساعي  بتحجيم  كفيل  الوطنية 
الدول  شؤن  يف  التدخل  اىل  الهادف  املعومل 
البالد  حياة   يف  االرهاب  واشاعة  الوطنية 

السياسية.

الشرعية الوطنية وبناء الدولة الديمقراطية 
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اعالناتاعالنات

وزارة النفط
شـركـة نفــط الشـامل

اعالن مناقصة محلية عامة

)اعالن للمرة األولى(
م/ )المناقصة المرقمة: 2021/7(
)تجهيز اسالك شائكة منفاخية(

يرس )وزارة النفط/ رشكة نفط الشامل( بدعوة املجهزين الراغبني باالشرتاك لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )اسالك شائكة منفاخية وبطول 110000 مرت املنشأ: عراقي(  وفق الرشوط واملواصفات الفنية املدرجة يف الوثيقة وحسب الرشوط اآلتية:-
1- يتم طلب للحصول عىل وثائق املناقصة من )رشكة نفط الشامل/ القسم التجاري – كركوك - عرفة( من قبل املدراء املفوضني او املخولني الرسميني مبوجب وكالة صادرة من دائرة الكاتب العدل، او تخويل مصدق من السفارة العراقية للرشكات 

 .)CD(  االجنبية عىل شكل قرص
2- سعر رشاء وثيقة املناقصة )150.000( مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد.
3- تقدم العطاءات من قبل الرشكات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة.

4- عىل املشرتك عند رشاء وثيقة املناقصة يتطلب تقديم صورة ملونة من شهادة التأسيس للرشكات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة والهوية الرضيبية املوحدة وبالنسبة للرشكات األجنبية الراغبة باملشاركة تقديم شهادة تأسيس الرشكة 
وكتاب تأييد تسجيل الرشكات لدى دائرة تسجيل الرشكات/ وزارة التجارة.

5- تقديم كتاب عدم املامنعة باالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط الشامل )النسخة االصلية(.
6- تقديم هوية رضيبية موحدة للسنة الحالية متضمنة الرقم الرضيبي لالفراد والرشكات ويف حالة عدم وجود الهوية الرضيبية املوحدة يستبعد من املناقصة.

7- تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية.
8- تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني املصادق عليها من قبل محاسب قانوين وبالنسبة لرشكات القطاع العام تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي.

9- تقديم تأمينات أولية لضامن جدية املشاركة والبالغة )4.000.000( اربعة ماليني دينار عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضامن )يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين مبلغ الخطاب رقامً وكتابة وذكر تاريخ 
النفاذية ورشوطها والغرض من إصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة( صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( مثانية وعرشون يوماً بعد انتهاء فرتة نفاذية العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف )تحت التصفية 

وارشاف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركزي العراقي( وملزيد من املعلومات مراجعة الربيد االلكرتوين )cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصريفة.
10- الكلفة التخمينية للمناقصة هي: )209.000.000( مائتان وتسعة ماليني دينار عراقي.

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

13- مدة تنفيذ املناقصة )30( ثالثون يوماً.
14- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ مصادقة القسم القانوين عىل العقد او أي تاريخ آخر حسب طبيعة مواد املناقصة.

15- يعقد املؤمتر الفني الخاص باالجابة عن استفسارات املشاركني الخاصة باملناقصة يف متام الساعة )12.00( الثانية عرشة ظهراً من يوم الخميس املوافق 2021/4/29 يف قاعة السينام )عرفة(.
16- تاريخ غلق املناقصة يف متام الساعة )12.00( الثانية عرشة ظهراً من يوم االحد املوافق 2021/5/16
17- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.

18- تودع العطاءات يف صندوق رقم )2( الخاص بالتجهيز املحيل الكائن يف استعالمات دوائر منطقة عرفة كركوك وقبل )12.00( الساعة الثانية عرشة ظهراً يوم غلق املناقصة.
19- ال يسمح بتقديم العطاءات االلكرتونية، وميكن استالم العطاءات عرب الربيد املسجل عىل ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.

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

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

24- للرشكة الحق يف الغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد مثن وصل رشاء وثائق املناقصة.
25- جميع املواد املجهزة يتم قبولها واستالمها نهائياً بعد اجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.

26- يف حالة رفض املواد املجهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل )15( يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بان املواد غري مطابقة للمواصفات املطلوبة.
27- يجب ان تكون املواد املجهزة خالية من أي تلوث اشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.

28- عىل الراغبني باملشاركة يف املناقصات يتطلب تقديم املستمسكات الثبوتية اىل قسم العالقات العامة لغرض استحصال املوافقات األمنية قبل اإلحالة والتعاقد.
29- تتحمل الرشكة املحالة اليها املناقصة أجور النرش واالعالن.

القسم التجاري
شركة نفط الشمال

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى

 )L4G -026 ( اعالن المناقصة العامة المحلية المرقمة
تعلن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى، اعالن املناقصة الخاصة بـ )رشاء مواد احتياطية كهربائية للوحدات التوليدية ) 
٩ – ١٦( ملحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية / الثانية )للمرة االوىل( وبكلفة تخمينية ) ٠٠٠, ٩٠٠, ٨١٩ ( مثامنائة وتسعة عرش مليون وتسعامئة 
الف دينار عراقي، املرشوع )املوازنة التشغيلية املخطط لها لعام ٢٠٢١ ، بنسبة ١/ ١٢ من املرصوف الفعيل لعام ٢٠٢٠ وعىل حساب )٣٢٣( 

ادوات احتياطية.
فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذو الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املادة للمناقصة املذكورة اعاله وفق الرشوط التالية: 

١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى( 
عرب الربيد االلكرتوين:

www.gcep.moelc.gov.iq.com املوقع االلكرتوين للرشكة
الربيد االلكرتوين للقسم التجاري: 

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq
وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس )من الساعة الثامنة صباحاً اىل الساعة الثانية ظهراً( وكام موضح بالتعليامت ملقدمي العطاءات.

٢- متطلبات االنشاء املطلوبة )كام موضحة يف وثائق العطاء(.
٣- بامكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )١٠٠,٠٠٠( مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف 

حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث يعاد مثن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
٤- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت: مقر الرشكة الكائن يف الباب الرشقي ساحة غرناطة محلة )١٠٩( شارع )١٩( بناية )١٥( ص.ب )١٠٨٥( 
ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة )١٢( )الثانية عرش ظهرا( من تاريخ الغلق املصادف ٢٣/ ٥/ ٢٠٢١ يوم االحد، ويف حال صادف موعد 
الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة، العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاء بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآليت )مقر الرشكة( يف نفس يوم غلق العطاءات.والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن. وتكون املناشئ املطلوبة واملبلغ التخميني حسب استامرة املناطق االقتصادية ضمن الجزء 

الثاين/ القسم السادس لوثائق املناقصة. 
مع مراعاة ما ييل:

١- يكون موعد الفتح يف نفس موعد الغلق او يف اليوم الذي يليه.
٢- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عىل التعليامت ملقدمي العطاءات 
املبينة فيها، وبخالفه سيتم استبعاد عطائه، مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق وجداول الكميات وتقدميها ورقياً بعد ختمها بالختم الحي 
الخاص مبقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب قرص الـ )CD( الذي يستلمه، اضافة اىل استامرة تقديم العطاء )االستامرتني ١ و ٢ 

ومنوذج ضامن العطاء )الكفالة املرصفية( والنموذج االسرتشادي ) صيغة العقد ( )ملئها بشكل واضح وبلون مميز( )مهم جداً(. 
٣- يف حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.

النامذج املوجودة يف )مناذج  ٤- عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً 
العطاء(.

٥- سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل:
www.moelc.gov.iq.com  :املوقع االلكرتوين لوزارة الكهرباء

٦- تقديم براءة ذمة تسديد اجور الكهرباء او معاملة ايصال التيار الكهربايئ من ضمن الوثائق.
٧- عىل مقدم العطاء ملئ استامرة تعريف الرشكة )املرفقة طياً يف الطلب( وتعترب مكملة للوثائق القياسية )مهمة جداً(.

فقدان وصل

الصادر من رشكة  الغاز  تأمينات  فقد مني وصل عن 

توزيع املنتجات النفطية فرع  كركوك باسم )صالح نرص 

 14/10/2012 يف   2054980 الشيك  مبوجب  عدوان( 

مبلغ الوصل )300000(  ثالمثائة ألف دينارا الغريها. 

فعىل من يعرث عليه تسليمه ملصدره.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

م/ اعالن

اىل املدعي عليها / هديل قاسم يد الله
 .. الحسني  عبد  نجم  نضال   ... املدعي  اقامة 
الدعوة املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطالبك 
فيها الحكم بألزامك وفاة مفقود وملجهولية محل 
وتأييد  بالتبليغ  القائم  رشح  وحسب  اقامتك 
اعالنا بصحيفتني  تبليغك  قرر  لذا  املحيل  املختار 
املحكمة  هذه  امام  للحضور  يوميتني  محليتني 

موعد املرافعة يوم ٦/٥/٢٠١٢ 

القايض فارس شبيب الزم
١٣نيسان ٢٠٢١

اعالن تغيير لقب
قدم املدعي )محمد چياد محمد( طلبا يروم فيه تبديل 
اعرتاض  لديه  )البوالين(، فمن  اىل  )غريري(  اللقب من 
عىل الدعوة مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
وفق  بالدعوى  سينظر  وبعكسه  يوما،  عرش   خمسة 
احكام املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم )٣( 

لسنة ٢٠١٦.
اللواء
رياض جندي الكعبي

عقيلة  بابل،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 

الرفيق مرض جبار،  ووالدة  السعدي،  االستاذ جبار جاسم  الراحل 

التي توفيت بعد رصاع مع املرض. للفقيدة الذكر الطيب وللعائلة 

الكرمية خالص العزاء.

للحزب  البيايت  فاضل  الشهيد  هيئة  تنعى  واألىس  الحزن  *ببالغ 

الذي  املهداوي،  الرزاق  عبد  صفاء  الصديق  العراقي،  الشيوعي 

الضباط  أحد  الفقيد  وكان  مفاجئ.  مرض  إثر  أخريا  الحياة  فارق 

الوطنيني، وتعرض للمالحقة واالعتقال اثر االنقالب الفايش الرجعي 

الوطنية.  نتيجة مواقفه  للتعذيب  تعرض  يف ٨ شباط ١٩٦٣، كام 

للفقيد الذكر الطيب ولعائلته جميل الصرب والسلوان.

*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الرصافة األوىل، 

املعروفة،  االجتامعية  والشخصية  الرتبوي  االستاذ  الفقيد  عائلة 

فتحي بدر حسني، مدير “ثانوية النضال”، والذي تويف جراء إصابته 

الشيوعي  للحزب  مخلصا  صديقا  الفقيد  كان  كورونا.  بفريوس 

العراقي وداعام له. 

نتمنى للفقيد الذكر الطيب دوما، ولعائلته الكرمية الصرب والسلوان. 

الرفيق  العراقي  عائلة  الزبيدية للحزب الشيوعي  *تعزي منظمة 

سامل خليف النجادي بوفاته،  للفقيد الذكر الطيب والصرب والسلوان 

لعائلته ورفاقه. 

مواساة
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وزارة النفط
شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود

اعالن مناقصة عامة محلية

تعلن رشكة مصايف الشامل )مصفى الصمود( احدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن )مناقصة عامة محلية( وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ. فعىل الراغبني باالشرتاك من 
الرشكات املتخصصة ممن تتوفر فيها الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى الصمود، اعتباراً من تاريخ نرش اإلعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ 
قدره )100.000( فقط مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد، اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري أسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهراً ليوم االحد املوافق 2021/5/20 ويف حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور نرش اإلعالن والرسوم القانونية، علامً 

انه سيتم عقد املؤمتر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف متام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 2021/5/23 يف نفس مكان القطع.

اوالً : املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :-
1- هوية الرشكة او مكتب )متخصص(، نافذة لعام 2021 مع ارفاق )شهادة تأسيس - إجازة مامرسة مهنة – عقد التأسيس – النظام الداخيل للرشكة(.

2- التأمينات األولية حسب املبلغ املبني يف الجدول أعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضامن صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشامل عىل اال يكون 
ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القامئة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد 

غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطائه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
3- جلب كتاب عدم مامنعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2021 )تصوير ملون( باسم الرشكة مقدمة العطاء )حرصاً(.

4- اعامل مامثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات أعاله )بظرف مغلق(.
5- وصل رشاء وثائق املناقصة )األصيل(.

6- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب.
ثانياً: تعترب الرشوط املطلوبة او املدرجة ادناه جزءاً ال يتجزأ من العقد:-

1- يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض حرصاً.
2- يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ يف جدول املواصفات او الكميات.

3- يعترب العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي تحفظ يرد عىل فرتة نفاذية العطاء.
4- رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ األسعار.

5- يكون التسعري بالدينار العراقي حرصاً ويتم تثبيت األسعار رقامً وكتابة )طباعة الكرتونية او باملداد( عىل جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك والشطب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول 
عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقامً كام يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

6- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها.
7- ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية.

8- ال يجوز للمدير املفوض يف اكرث من رشكة تقديم اكرث من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.
9- تقديم الحسابات الختامية للسنتني األخريتني كحد ادىن.

10- ال يجوز مطلقاً بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص آخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكالً وتتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
11- يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.

12- العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة.
13- يخضع العقد لتعليامت تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية.

14- يعترب مبلغ اإلحالة قطعياً وال يجوز التفاوض عليه.
15- عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والربيد االلكرتوين وبشكل دقيق وواضح.

16- يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضامن للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل  خطاب ضامن أو صك مصدق صادر من مرصف حكومي 
او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشامل )ش.ع(. 

.)https:// nrc.oil.gov.iq( 17- ميكنكم االطالع عىل صيغة العقد والرشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نسخة العقد املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت
18- املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليامت تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح املرفقة طياً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا 

بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكرث من )20%( عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019.
19- لرشكتنا الحق يف متديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية او قانونية.

20- يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب )I BAN( حسب نظام املدفوعات العراقي.
21- يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باإلعالن.

22- للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهامل أي عطاء يف حالة وجود أخطاء يف األسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.
23- يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة أيام األسبوع )ايام الدوام الرسمي( من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش اإلعالن.

24- بامكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتامع فتح العطاءات يف متام الساعة التاسعة من صباح يوم االثنني املوافق 2021/5/21 يف مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى الصمود.
25- ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.

26- تدفع املستحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات.
27-  لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن )10%( عند تحقق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص 

بالرشكات العامة املصنعة استناداً اىل املادة )3( من تعليامت تنفيذ املوازنة العامة االتحادية.
28- الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات األولية استناداً اىل كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/19006/7 يف 2019/8/6.

.)https://nrc.oil.gov.iq( 29- لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
30- يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.

)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq( :31- لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوين
قاسم عبدالرحمن حسين
المدير العام / رئيس مجلس اإلدارة

اعالناتاعالنات
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اوراق الصين :
من تأليف أ. د. حاتم جبار الربيعي ، صدر عن اكسفورد لالبحاث يف القاهرة كتاب “ أوراق الصني “ مذكرات مستشار 
ثقايف سابق يف الصني ، املؤلف رصد وبدقة الواقع الراهن يف الصني يف مختلف امليادين وقدم دروساً مستنبطة من الحياة 
االجتامعية والثقافية واالقتصادية والجامعية وأبعاد التجربة الصينية يف بناء الواقع الحي للصني كام قدم أبرز املعامل فيها 

وأعالمها بدءاً من كونفوشيوس وسور الصني العظيم اىل جانب االعياد والتقاليد واملعطى الحضاري هناك.

د. رهبة أسودي حسين

بالسياسة،  العراقيني  الباحثني )ولع(  الكثري من  ناقش 
وهذه حقيقة ال ميكن تجاهلها, فالسياسة واالحداث 
املثقف  حياة  من  مهمة  مكانة  تحتالن  السياسية 
ويرجح  د.)عيل الوردي( ولع العراقيني بالسياسة عن 

طريق : 
العراق “ أهل نظر,  بأن أهل  الجاحظ  برأي  - االخذ 
التنقيب  يكون  والفطنة  النظر,  ومع  ثاقبة،  فطنة  و 
الطعن,  يكون  والبحث  التنقيب,  ومع  والبحث 
الرؤساء,  الرجال, والتمييز بني  والقدح, والرتجيح بني 

واظهار عيوب االمراء “.
- ان حدة الوعي السيايس هي “وليدة )االنقالبات(, 
مبثابة  هو  حدث  فكل  و)الوثبات(،  و)االنتفاضات(, 
وتزيد  السياسة,  نحو  االذهان  تحرك  شعبية  مدرسة 
عدد املولعني بها، فاالحداث السياسية مجال للتنفيس، 
فيستطيع الفرد بها أن يشبع رغبته يف التذمر أو يضع 

اللوم يف فشله “ .
عن  التنقيب  يف  الوسيلة  هي  السياسة  فان  وبهذا 
رغبات  عن  للتنفيس  سهلة  وسيلة  االصلح,،  الحاكم 
أن  الدين(  عز  د.)يوسف  ويجد  فشلِه.  إزاء  الفرد 
املشكالت  مع  متشابكة  االجتامعية  املشكالت 
والفالح,  والتعليم,  املرأة,  فمشكالت  السياسية, 
الصلة  وثيقة  والجهل  واملرض,  والفقر,  واالقطاع, 
بالقضايا السياسية, والميكن فصلها عنها. وقد تغريت 
واتجه  والوايل,  السلطان,  خدمة  من  املثقف  وظيفة 
واهتامماتها  السياسة  فان  وبهذا  وخدمته.  للشعب 

هي القاسم املشرتك بني املثقف ومجتمعِه. 
بالسياسة  يتصل  املثقف  أن  العزاوي(  )عباس  ويجد 
أو  محبذة  معارضة،  أو  موافقة  فكرة  من  يتجرد  وال 
مستاءة أو مقارعة ومناوئة. وهكذا “استغل الشعراء 
إِزاء  ومشاعرهم  أفكارهم  عن  ليعربوا  االوضاع  تلك 
)الهاماً(  تعطي  السياسية  فاالحداث  االحداث”. 

للشاعر يك يعرب عن آرائه يف مختلف القضايا. 
ويرى الشيخ )عيل الرشقي( طغيان السياسة يف حياة 

املجتمع العراقي “فال نرى يف األمة اال سياسيَّاً، وساسة 
سياسية.  طائفة  كلُه  العراقي  الجمهور  كأن  حتى 
فالسياسة يف الجوامع, واملخادع, واملقاهي, واالسواق, 
فيام  العسكرية”  والثكنات  واملدارس,  والطرقات, 
املشكالت السياسية أشد وضوحاً, واكرث احتكاكا بحياة 

املجتمع العراقي. 
دافٌع  السيايس  الوعي  أن  خدوري(  د.)مجيد  ويجد 
ثقافتها  لتعميق  املثقفة  الفئات  التجاه  مبارٌش 
أن  تستطيع  التي  الوسائل  عن  والبحث  السياسية, 
تسهم يف حل هذه املشكالت، فقادها هذا الوعي اىل 
التعرف عىل بعض جوانب الفكر االشرتايك، واملاركيس 
أصوب  من  الرأي  هذا  أَنَّ  ويبدو  خاص.  بشكل  منه 
باملدرسة  التأثر  عن  الحديث  اىل  تقودنا  التي  اآلراء 
أو  للحياة  الفن  يف  املتمثلة  الدعوات  ودور  الواقعية 
للمجتمع، والفن للفن، فضال عن قضايا االلتزام عند 

املثقف. 
خالد(  )جالل  السيد   أحمد  محمود  رواية  ولعل 
من  والثالثينيات  العرشينيات  جيل  ملثقفي  أمنوذج 
االدب  عىل  باالطالع  أخذوا  الذين  املايض،  القرن 
الواقعي الرويس, وتأثروا به كثرياً. “فهو مثقف أدرك 
خالل  من  بعاطفيته  امتاز  فكر  عىل  االنكباب  عقم 
قراءتهم للمنفلوطي وجربان, وهم يواجهون واقعهم 
االجتامعي امليلء باملشكالت السياسية, واالجتامعية, 

واالقتصادية”.  
امكانية  فيه  املشكوك  “من  ان  بطاطو(  )حنا  ويجد 
القصرية اعامال  أو قصصه  اعتبار رواية )جالل خالد( 
فنية، ومع ذلك فقد نجح السيد.. يف رسم الصعوبات 
محمود  ان  ذلك  جيله”.  ابناء  يعانيها  التي  والحرية 
الجديدة  االفكار  عن  روايته  يف  عرب  السيد  احمد 
عىل  السيد  اعتمد  حيث  الرحال(.  )حسني  لصديقه 

الكثري من تجربة )حسني الرحال(. 
باتجاهات سياسية  املثقفني  العديد من  ارتبط  وبهذا 
محددة تتصف بنزعة تقدمية يسارية, ويغلب عليها 
قاد  الذي  السيايس  االلتزام  فكان  الثوري.  الطابع 
الناشئ  الجيل  تبنى  وهكذا  السياسية.  الواقعية  اىل 

الجديد االفكار الواقعية من الذين “تفتحت أبصارهم 
ليس عىل ما يبدعه الفكر الغريب من علوم وفنون وما 
عىل  ايضا  وامنا  وأفكار وحسب،  عقائد  من  به  يدين 
العراقي  املجتمع  به  يعج  وما  العراقية  الحياة  واقع 
من  املتخاصمة  طبقاته  بني  ويصطرع  تناقضات  من 

رغبات”. 
عن  املجتمع  يف  املثقف  دور  حول  اآلراء  وطرحت 
طريق دعوات الفن للحياة، أو للمجتمع. فقد متثلت 
هذه اآلراء برضورة أن يلعب املثقف دوراً يف كشف 
املجتمع  آالم  عن  والتعبري  املجتمع  يف  التناقضات 
وآماله، او )النفاذ اىل الداء ثم وصف الدواء( والوقوف 
ذلك  تحقيق  املثقف  استطاع  فاذا  الحد.  هذا  عند 
مهمة  املثقف  اىل  توكل  أن  واخرياً  رسالته.  أدى  فقد 
)نضالية(، تغيريية من اجل االصالح، ومن أجل عالج 

الواقع. 
الفكر  عىل  االطالع  بدايات  عن  تعرب  الدعوات  فهذه 
تفسري  ليست  الفكر  مهمة  أن  يرى  الذي  املاركيس 
)روجيه  واقعية  نتذكر  وهنا  تغيريه،   بل  العامل, 
غارودي( فاملثقف “ ال يرسم الواقع  كام هو, مستقالً 
عنه, وبال مشاركة منه. النه غري مكلف فقط بتقديم 
تقرير عن نتيجة املعركة, بل هو مطالب ككل إِنسان 
يف  باملشاركة  ولكن  العامل,  بتفسري  باالعتقاد  ال  آخر 

تغيريه”. 
وهكذا فنحن أمام املثقف )فرانز فانون(، الذي هضم 
ثقافة الغرب, ثم مر مبرحلة القلق التي تغريه بالعودة 
املثقف  يوظف  التي  املعركة  مرحلة  ثم  ذاته،  اىل 
إِنتاجه يف سبيلها. ولكن هذا ال يشمل جميع املثقفني 
العراقيني بل فئة )الشباب الصاعد املتوثب(، الذي نوه 
عنه د. )يوسف عز الدين (. وأخريا ً البد من االشارة 
هيمنة  عن  فيه  عرب  الذي  الصائغ(  )يوسف  رأي  اىل 
مختلف  الرأي  وهذا  الثقايف،  الخطاب  عىل  السياسة 

ومميٌز : 
السياسية  املعطيات  اىل  يستجيبون  العراقيني  أن   -
االحداث  يف  يشاركون  وهم  ملحوظة,  استجابة 
من  يخلو  ال  بوعي  اتجاهاتها  ويناقشون  السياسية 

او  ثقايف  نشاط  باي  اهتاممهم  فأن  ولهذا  متييز، 
النشاط  هذا  ارتباط  مبقدار  غالبا  يتحدد  اجتامعي 

باالفكار واالحداث السياسية.   
- كانت السياسة سببا يف شهرة عدد من الشعراء امثال 
)الزهاوي(, و)الرصايف(, و)الشبيبي(, و)بحر العلوم(, 
اي شاعر من هؤالء  كانت جرأة  وقد  و)الجواهري(. 
يف التصدي للقضايا السياسية تستأثر باهتامم الناس. 
الشاعر بقوة  اقرتان موقف  وهذا االهتامم يزداد مع 
الحدث السيايس, ومقدار ما يجلبه هذا املوقف من 
أذى للشاعر, ويتجىل هذا مع قدرة وموهبة الشاعر, 
ومزجها مع تجربته الذاتية, واملثال عىل ذلك قصيدة 

)أخي جعفر( للجواهري.    
الشعراء  يشمل  ال  الصائغ(  )يوسف  طرحه  ما  ان 
أن  كام  املثقفني,  عموم  موقف  هو  وامنا  وحدهم, 
هذه الحالة تصور لنا املثقف العراقي, وكأنه يستغل 
االحداث السياسية ويتخذها وسيلة لشهرتهِ ! فالعديد 
سبيل  عىل  السلطة  يقارعون  والشعراء  املثقفني  من 
املثال, فهم مع كل حدث سيايس, ومقابل ذلك لهم 
قصائد مدحٍ ورثاٍء ألقطاب السلطة ،كام هو الحال يف 

العهد املليك. 
أن ولع العراقيني يف السياسة عموما ال يتعلق مبفاهيم 
االطر النظرية للسياسة، كام أن ولعهم ال يخرج عن 
املجتمع  فنظرة   ، الصالح  الحاكم  عن  البحث  آطر 
العراقي تدخل مدخل الناقد فهناك واع ال ميكن نكرانه 
عىل  القادر  الحاكم  تعريف  يف  يخوضون  فهم  ابداً، 
أدارة شؤون البالد وترصيف أمورها وتلبية متطلبات 
العيش والسكن واملأكل والتعليم واملحافظة عىل املال 

العام فضالً عن تقويم أفراد السلطة.
ولكن  السياسية  املناقشات  مستويات  تختلف  وقد   
يبقى جوهر هذه املناقشات واحدا فام تحمله املقالة 
أزاء  املرسحية  أو  الرواية  أو  القصيدة  أو  الصحفية 
ترصف الحاكم ال يختلف عن مناقشة عامل )املسطر(، 
أن  دون  من  اليوم  ظهرية  اىل  الفجر  يودعون  الذين 
الحاكم  هي  عندهم  فالسياسة  عمل،  عىل  يحصلوا 

الصالح أو السلطة التي ال ترسق الشعب.

رأي

المثقف العراقي والسياسة 
ولع أم وطنية؟

عبدالرزاق السويراوي

وطن
فوجَد  وطَنَه  يبيَع  أن  فكًَّر  العوُز  حارصُه  حينام 

خارطَة  واجهاتها  عىل  تعلُّق  الفقراء  دكاكنِي  كلَّ 

للوطن..

زواج
طبوَل  وأناة،  بصرٍب  يطرقان  ،كانا  عديدة  لسنواٍت 

الحّب.. ثّم ... سقطا مضّمخني بحّناء الزواج ..

رأس
الرجل الذي أضاَع قّبعَته ، وجد نفَسه دون رأس ..

خوذة
 ، املعركة  الذي سقطْت خوُذته عىل أرض  املحارب 

عرث عليها أحفاُده  ويف داخلها باقة ورٍد مغروسة يف 

أخدود الزمن الذي مل يأِت بعد ..

إنشطار
حزين جداً ألناي التي تشظّْت إلثنتني.. واحدة يل، 

الذي  هذا  َمْن  ظلُّ   ، يدري  ال  وكالنا  له..  والثانية 

يتبعنا معاً .. ؟

زمن
ظلمُة  إحتوته  وحني  مرتنّحاً  الحانة  من  خرج 

قد  فوجدها  بإرتباك،  ساعته  اىل  نظر  الشارع 

تجاوزْت الخامسة والعرشين.

ٌ
حسرات

،كان  يوٍم  كّل  ضحى  ،من  الوقت  هذا  مثِل  يف 

فيكتوي   ، األعايل  يف  الطيور  أرساَب  يرقُب 

جمٍر  مثَل  مشاعره  يف  تستعُر  حّرى  بحرساٍت 

إنتهاء  يعلُن  السّجان  وصوت  إال   يتنّبُه  فال   ،

الصباحية. اإلسرتاحة 

صوت
قدميه  بني  ما  مباعداً  وقَف  لحظٍة  يف 

وبقامته السامقة , كان يعرف بأن الوقت 

يعر  ملْ  بل   , الليل  وال هو من  نهاراً  ليس 

وبدأ  بعنقه  إرشأب   . إهتامم  أمّيا  ذلك 

يعتقد  وهو  صاح  ثم  األعايل  نحو  يبرص 

كائناِت  لكلِّ  يصل  سوف  سيقوله  ما  بأّن 

 . الوجود  كّل  بل   , الالمتناهية  املجّرات 

أنا اإلنسان سّيد هذا الكون دون  صاح “ 

منازعٍ , ولكّن أبناء جنيس تسافَل بعضهم 

أخلع  بأْن  إجباري  عىل  دوماً  ويرّصون 

آدميتي“ .

رغبة 
من  إخراجي  قبيل  واضح  بتهكٍّم  ولكن  سألوين 

 .. ماء  قدَح  فطلبُت  شيئاً  أريد  كنُت  إْن   ، زنزانتي 

إرتعاشات  مع  تتموسق  أصابعي  إرتعاشات  كانت 

قلبي ودّقاته املتسارعة .. اآلن ، ال أتذكّر شيئاً سوى 

ومضِة  من  وبأرسعِ  فمي  من  القدَح  أدنيُت  أنني 

برٍق إلتمع يف عينّي وهُج رصاصاٍت أنطلقْت نحوي 

وعن قرٍب ، فأدركُت جسدي بعد هنيهة ممّداً عىل 

البالط وقد إمتزج ماُء القدحِ بدمي النازف فشعرُت 

بحرارته مثل  جمرٍة متوّهجة ..

إعتذار
صديقه  تّجاه  األدِب  حدوَد  تجاوز  قالئل  أيام  قبل 

الليلة ذاتها شعر بالندم  يؤنبه ويؤرُقه ،لكّن  ، ويف 

جرأتُه خانته يف الذهاب إليه  ليعتذَر منه. بعد أيام 

مصادفًة  إلتقاُه   ، بالذات  اليوم  هذا   صباح  ويف   ،

،فوجد نفَسه ، وجهاً لوجه ، أمامه ، باغتتُه  اللحظُة ،  

فداهمُه الخجُل ، قام عىل الفور وعىل وجه الرّسعة 

فقطََع رأَسُه ووَضَعه يف حقيبته الجلدية السوداء ثم 

وىّل هارباً ، لكّن ظلُّه أىب مبارحة املكان .

فراغ
الصبي الذي يقف قرب الركن القيص للمطعم ، شعر 

ورسقت  ريقه  إزدرد   .. أنفه  تهاجم  الشواء  برائحة 

عيناه نظرة خاطفة نحو الجالسني يف داخل الصالة .. 

مدَّ يَده بإستحياٍء يف جيبه ، فلسعته عقرب الفراغ ..

إختيار
الطويلة..  القرسيّة  مثالته  من  الّصحو  عىل  أجربوُه 

بحثاً   ، به  املحيطة  املستذئبة  الوجوه  كّل  تفرّس يف 

بالّذهول  أُِصيَب  ..لكنه  آدمّية  ألطالٍل  بقايا  عن 

واإلنكسار .. فأختار مثالًة أبديّة دون صحٍو يعقبها .

قصص قصيرة جدًا

الخروج

طالب حسن 

 1
تداخلت بنا األقايص 

من ميد لنا الحبل 
والكل يغرق  ؟

 2
من طرف خفي 

ينظر للجدار 
الجدار الذي يجرحه 

الصمت 
 3

من أجل أن يردم 
حفرة هذا الوجع 

صار مييش وهو يحمل عىل رأسه 
غبار القصائد 

 4
مسكني بائع التحف 

بعد كل ذلك التاريخ الطويل 
من الخسائر 

مل يجد من مينح حزنه 
براءة اخرتاع 

 5
المالذ لنا 

نحن ننفخ يف رماد 
يصطفيه 

شغف األموات 
6

من يعصمني من هذا الوله 
يف رأيس قصيدة 
حبىل بوطن  ؟ 

 7
كل صباح 

يهدي لها وردة 
يخفي عطرها عن 

لصوص الطريق 
 8

ياللخيبة 
مئات األحالم 

التكفي ألخامد 
حرائق حزنك 

 9
اظافرنا 

دامئا ماتخدش الفراغ 
لذا كلام نحفر عميقا 

ال.......  نصل 
 10

يف رثاء البالد 
من العبث أن نستمر 

بكتابة قصيدة 
ال أحد يقرأها 

 11
حني مات 

مرضجا بأحالمه 
كتبوا عىل شاهدة قربه  : 

هنا يرقد 
قتيل القصيدة
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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° 39طقس اليوم

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

بغداد – وكاالت
اليونسكو  عنه  أعلنت  الذي  التصميم  قوبل 
الكبري يف  النوري  إعامر مجمع جامع  إلعادة 

مدينة املوصل، بانتقادات معنيني عراقيني.  
الخميس  أعلنت  قد  اليونسكو  وكانت 
الذي سمي”حوار  التصميم  املايض، عن هذا 
األروقة”، والذي أختري من بني 123 تصميام 
تم تقدميها إىل مسابقتها الدولية إلعادة بناء 
قدمه  التصميم  مرشوع  أن  مبينة  املجمع، 
وسينفذ  مرصيني،  معامريني  مهندسني  مثانية 

من قبل رشكة مرصية وبتمويل إمارايت.
وبحسب مقال ملراسل شؤون الرشق األوسط 
فإن  الربيطانية،  تلغراف”  “دييل  صحيفة  يف 
عراقيني  آثار  وعلامء  معامريني  مهندسني 
انتقدوا التصميم، معتربين انه مستوحى من 
“الرتاث  يتجاهل  وانه  الخليجية،  التصاميم 

الفريد” ملدينة املوصل. 
عدم  سبب  عن  العراقيون  الخرباء  وتساءل 
لتصميم  عراقي  معامري  مهندس  اختيار 

املرشوع. 
سكان  من  العديد  فإن  املقال،  وبحسب 
املساجد  مجمع  بناء  إعادة  توقعوا  املوصل 
مع  يتامىش  مبا  وأقواسه”  بقبابه  “املحبوب 
املوصل  ملدينة  التاريخي  املعامري  الطراز 
“التصميم  عن  راضني  غري  وهم  القدمية، 

التكعيبي الحديث” الذي تم اختياره.
نيوالينز  معهد  يف  املحللني  كبرية  وعلقت 
القعيدي،  رشا  والسياسات،  لالسرتاتيجيات 
ليست  “إنها  قائلة:  املرصي  التصميم  عىل 
مضيفة  متاما”،  الشارقة  تشبه  إنها  املوصل، 
أن  مع  اإلمارات،  نفوذ  هنا  “ترى  قولها: 

املدينة مل تتطلب إعادة تصميم”.
املوصل  يف  اآلثار  عامل  قال  الجريدة  وحسب 

النوري جزء من  الفاخري، أن “مسجد  جنيد 
واملئذنة  املسجد  للموصل..  النووي  الحمض 
الحفاظ  يجب  وتاريخيان  أثريان  موقعان 
تقلل  تفاصيل  أية  تغيري  ينبغي  وال  عليهام، 
سبب  عن  متسائال  األثرية”،  قيمتهام  من 
مثل  تقليدية،  أكرث  ترميم  اختيار  عدم 
املوصلية  املهندسة  قدمته  الذي  املرشوع 
أنها  طلبها  يف  كتبت  التي  جرجس،  حسنية 
تريد الحفاظ عىل “الطابع األصيل واألصالة” 

للمسجد.
العراق،  يف  اليونسكو  منظمة  رئيس  لكن 
بناء  إعادة  “ستتم  إنه  يقول  فونتاين،  باولو 
من  كانت  كام  األيقونية  املسجد  مئذنة 
إعادة  ستتم  التي  الصالة  قاعة  وكذلك  قبل، 
بنائها باستخدام مواد البناء الحديثة لتحسني 
“مزيج  ذلك  أن  مضيفا  والتربيد”،  اإلضاءة 

هيئة  أحبته  ما  وهذا  والتقاليد  الحداثة  من 
املحلفني”.

اليونسكو  دعت  املايض،  العام  ونهاية 
املوهوبني من املهندسني املعامريني يف جميع 
أنحاء العامل، إىل املشاركة يف مسابقة معامرية 
جامع  مجمع  وتأهيل  إعامر  إلعادة  دولية، 
النوري، الذي دمر خالل معارك تحرير املوصل 
من قبضة إرهاب داعش. وقد تكفلت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، بتمويل املرشوع.
وكان العراق واإلمارات، قد توصال عام 2018 
ومنارته  الجامع  بناء  إعادة  حول  اتفاق  إىل 
الثقافة  وزيرة  أعلنت  ووقتها  “الحدباء”. 
احتفالية  خالل  الكعبي،  نورة  اإلماراتية، 
نظمت يف املتحف الوطني ببغداد، أن بالدها 
ستمول أعامل البناء مببلغ قدره 50.4 مليون 

دوالر.

مصباح واحد...
أنا مع الحزِب الشيوعي يف االنتخاباِت املقبلة، ليس 
سعيد”،  وشعٌب  حٌر  “وطٌن  الذكر  طّيب  لشعاره 
فِمن سابع املستحيالت أن يتحقَق هذا الشعاُر مع 
أِي وطٍن أو شعٍب عىل وجِه األرض يف عامل ِاملحاور 
والخرائط  االقتصادية  بالتقلبات  املهّدد  والتكتالت 
وتعّقد  القيم  وتراجع  الغامضة  واألمراض  املحتملة 
سبِل املعيشة وأمناط الحياة االستهالكية املتشعبة، 
فضالً عن املصائر الحتمية التقليدية للبرش يف هذه 
الدنيا، لكنَّ َحَسَنة هذا الحزب أّن فولكلوره وأدبياتِه 
الطبيعي  باإلنسان  يذكرنا  الذي  الوحيد  اليشء 
والثقافة املنفتحة وصيانة الحريات العامة والتحرر 
التي  واليقينيات  االشخاص  وعبادة  الخرافات  من 

تحولت اىل بضائع ودكاكني.
واإلرهاب  الفساد  َجراد  َغزاها  التي  بالدنا  ففي 
وانهيار القدوات أمام األجيال الجديدة التي بدأت 
تشكُك بكل القيم والثوابت، البُّد من مرشوعِ ِضوٍء 
يف هذا الظالْم، قد تكوُن لنا مالحظاٌت عىل جميع 
ِاألحزاب العلامنية والدينية خالَل مسرياتها الطويلة، 
لكنّنا البّد أْن نتخلّص من بضاعاِت الوهِم والتعبئِة 
املثالية غريِ املنضبطة التي تؤّجُج املجتمَع بال هدف. 
وسط َدوامِة من لغِة الكراهية والتخويِن والتخويف 
وقوافِل الشهداء وأفواج ِالنازحني وشتاِت املهاجرين، 
الذي  الوحيد  املغري  االتجاه  هم  اآلن  الشيوعيون 
كيفام  أهدافهم  لكّن  صعبة،  ذلك،مهمتُهم  يقاوم 
كانْت فهي أكرثُ رحمة ًورأفة ونظافة يد من األحزاب 

التّفت بعباءاِت  التي  اللزجة  الرشسة والشخصيات 
التقوى املزيفة لتخطَف الوطَن وشعَبه.

املرة  هذه  انتخابات،  عىل  مقبلون  نحن  اليوم 
التواضع  روح  من  خلت  النها  متاماً،  مجدية  غري 
اعرتفوا  الذين  العجائز  لبعض  املرشّف  واالنسحاب 
وابناء  زمالءهم  خدعوا  أو  انخدعوا  أو  بالفشل 
األمل  سنوات  وأهم  باعز  وفرّطوا  ورفاقهم  دينهم 
العراقي، اليوم بصالفة فذة يعرض هؤالء وجوههم 
أمام مجتمعٍ يكرههم، وجمهور يسخر منهم، بل إن 
بعضهم يحملون عىل رؤوسهم تيجان الكرامة التي 
أدياننا  باسم  ويحكموننا  وأمهاتنا  آبائنا  ملك  هي 
ومذاهبنا،حراُمهم محّصن وحاللنا مباح وعلينا ان 
نفرح يف نهاية املطاف الن حصة الشيعة سيستلمها 

سيستلمها  السنة  وحصة  الفاسد،  الفاشل  فالن 
فالن املتواطئ الفاسد . لن يغيب ذلك عن الناس 
سواء صوتوا او قاطعوا، قبلوا رشوة او ضحكوا عىل 
املرتشني، لن يغيب عنهم وهم يعرفون سلفا كيف 

ستدار الطاولة ومن الذي يرشف عليها .
هو  تحالف  َمْن  ومَع  حّل  أينام  الشيوعي  الحزب 
دواء  انه  صحيح  العضال،  الداء  ذلك  دواء  الوحيد 
بها  يتمتع  التي  املناعة  مع  مؤثر  غري  ورمبا  بطيء 
)املجّربون(، لكنه بالنهاية لدينا دواء، وحني يصطف 
واالصالح  الجادة  املراجعة  ودعاة  الليرباليون  معه 
يف  األحرار جميعاً، سيكون ضوءاً  والناس  الحقيقي 
هذا السديم ِاملطلق، ضوءاً يف ظالم ِهذه البالد حتى 

وإْن كاَن من مصباح ٍ واحد.

 كتب االعالمي عبد الحميد الصائح

انا ايضا سانتخب الحزب الشيوعي لهذه األسباب
مثلما انتخبته سابقا وسأبقى انتخبه

جولة إعالمية راجلة 
في الهندية 

إلى جوار تمثال السّياب 

مكتبة باسم الشهيدين 
“حسين وسارة” 

ألول مرة 

طائر “الذعرة الصفراء” 
يظهر في أهوار الجبايش

فريق نسائي إلزالة األلغام 
في البصرة 

الهندية – طريق الشعب 
الهندية  قضاء  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  شكلت 
القضاء  مبحافظة كربالء، أخريا، فريقا إعالميا جواال جاب شوارع 

وأسواقه سريا عىل األقدام. 
نسخا  التجارية،  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الفريق  ووزع 
للحزب، يحمل عنوان “نداء  املركزية  اللجنة  بيان صادر عن  من 
انتفاضة  وقوى  والدميقراطية  املدنية  والشخصيات  االحزاب  اىل 

ترشين”.

البصرة – وكاالت 
مكتبة  البرصة،  وسط  العرب  شط  كورنيش  عىل  أخريا،  افتتحت 
قبل  من  وذلك  وسارة”،  “حسني  ترشين  انتفاضة  شهيدي  باسم 

“فريق شباب البرصة” الثقايف التطوعي. 
وقال مسؤول الفريق، مسلم جبار، ان هذه املكتبة التي ستواصل 
افتتاحها يوميا خالل شهر رمضان إىل جوار متثال الشاعر السياب، 
الكتب،  وقراءة  املطالعة  عىل  البرصي  الشارع  حث  إىل  تهدف 
عنوانا،   350 نحو  تضم  املكتبة  إن  صحفي،  حديث  يف  موضحا 

جمعها الفريق من متربعني. 
ولفت جبار، إىل أن املكتبة ال تبيع الكتب أو توزعها عىل القراء، 

إمنا تعرضها للقراءة واإلعارة املؤقتة. 
والشهيدان حسني املدين وزجته سارة، عرث عليهام مطلع ترشين 
شقتهام  بشعة يف  بطريقة  بالرصاص،  رميا  مقتولني   ،2019 األول 
وسط البرصة. وكان الشهيدان ناشطني يف االحتجاجات الشعبية، 
وقاما خالل انتفاضة ترشين بإسعاف املنتفضني الجرحى واملختنقني 

بالغاز املسيل للدموع الذي كانت تطلقه القوات األمنية.

الناصرية – وكاالت 
سجلت مناطق أهوار الجبايش يف ذي قار، الشهر الجاري، ظهورا 
نادرا لطائر “الذعرة الصفراء”، املنتمي إىل أصناف طيور “التمرة” 

و”أم الحجالن”.
ويعترب هذا الطائر، من الطيور املهاجرة، التي تذهب خالل موسم 

الربيع إىل مناطق بعيدة وتطري ملسافات طويلة. 
ظهور  أن  صحفي،  حديث  يف  ذكر  األسدي،  رعد  البيئي  الناشط 
هذا الصنف من الطيور يف مناطق األهوار الوسطى، يعد األول يف 
تاريخ املنطقة، مبينا أن لجوء هذا الطري إىل أهوار العراق، يعزز 

من التنوع البيئي فيها، ويؤكد انها مالذا آمنا للطيور املهاجرة.

البصرة – وكاالت 
أنهت 14 امرأة يف مدينة البرصة، أخريا، دورة تدريبية يف مجال 

إزالة األلغام واملخلفات الحربية. 
الجنوبية،  املنطقة  يف  األلغام  إلزالة  اإلقليمي  املركز  مدير  وقال 
نرباس التميمي، أن النساء الاليت انهني الدورة، يشكلن أول فريق 
نسايئ إلزالة األلغام يف العراق، مبينا يف حديث صحفي، أن الدورة 

نظمت بدعم من رشكة محلية تعمل يف هذا املجال. 
تدريب  خاللها  تم  يوما،   40 استمرت  الدورة  أن  قائال  وأضاف 
إىل  مشريا  الحربية،  واملخلفات  األلغام  إزالة  طرق  عىل  النساء 

أهمية متكني املرأة وإرشاكها يف مختلف األعامل واملهام الكبرية. 

حاليا يف املكتبات العدد )419 – 420( آذار 2021 من 
مجلة “الثقافة الجديدة”، بنسخته الورقية. 

كام ميكن للقراء تصفح النسخة االلكرتونية من العدد 
وتحميلها كملف “يب دي أف” من عىل موقع الحزب 

الشيوعي العراقي.

مجلة الثقافة الجديدة 

إصدار

م على ارتفاع 
ّ

حينما سكت
الدوالر، جاءت الضريبة! 

عبد السادة البصري

ويظلّون  الظلم،  عن  الناس  يسكت  حني  مرّة  كل  يف 
يرعوي  لن  الفاسد  ألن  املزيد،  منهم  سيطلب  خانعني، 
أبداً يف إذاللهم ورسقتهم دامئاً، إذا مل تكن هناك رصخة 

قوية تقّض مضجعه!
عىل  رضيبة  فرض  قد  املدن  إحدى  يف  واٍل  هناك  كان 
صاغرين   يدفعونها  الناس  وكان  الجرس،  عبور  يريد  َمْن 
لغرض العبور إىل أماكن عملهم، ذات يوم طالبهم باملزيد 
فدفعوا، وعاد مرة أخرى ورفع السعر فدفعوا حتى باتوا 
ال يستطيعون الدفع، فتضوروا جوعا أمام عنجهية الوايل 

وظلمه وخنوعهم لقراراته فأصابهم الهالك!
هذا ما سيحصل عندنا حتام، إذا مل نقف بوجه من يريد 
رفع  تم  عندما  سكتنا  أننا  إذ  املجحفة،  بقراراته  إذاللنا 
رصف الدوالر دون اتحاذ تدابري تحمي الفقراء، ومل نحرك 
عىل  نتقلّب  فرصنا  السوق،  أسعار  ارتفعت  حني  ساكنا 
الدوالر  اخذ  أن  وما  أبدا،  حركة  أدىن  دون  اللظى  جمر 
الدخل  باستقطاع رضيبة  املطالبة  باالرتفاع حتى جاءت 

من رواتب املوظفني!
أفنى  الذي  واملتقاعد  كامالً،  شهراً  يكّد  الذي  املوظف 
أمام  يوم  كل  حائراً  يقف  الوطن  هذا  خدمة  يف  عمره 
هكذا قرارات تثلم من راتبه شيئا فشيئا، أيعقل هذا ؟!

بال  عليه،  هو  ما  عىل  الوضع  بقي  إذا  جدا  يعقل  نعم، 
أي تغيري، أو حراك لردع هذه القرارات الظاملة والجائرة 
والتصدعات،  الكدمات  تنّئ من فرط  باتت  بحق رشيحة 
يا أصحاب  الشعب  يعامل  ما هكذا   : الفم  ونقول مبلء 
القرار، وما هكذا يجازى اإلنسان الفقري الذي ال يشء له 

سوى قوت يومه؟!
علينا أن نقف قليال ونتأمل إىل أين أوصلنا البالد والعباد 

، ولنعلم أن السيل قد بلغ الزىب!
الدينار  قيمة  انخفضت  الدوالر  رصف  رفع  أقّر  حني 
أمام  الحّقة  اإلنسانية  قيم  انخفضت كل  العراقي، ومعه 
منه  متأل  الذي  الحرام  السحت  وأعامها   ، ماتت  ضامئر 

كروشها دون وازع من ضمري!
املوظف والعامل والكاسب هم أول املترضرين دامئا من 
واشتعال  املشرتيات  أسعار  ارتفاع  القرارات، حيث  هذه 
ونحن بني حصار وباء ال يرحم، وما يؤديه  ناراً  األسواق 
الحظر من تعطيل لألعامل بكل أشكالها، وبني الرضائب 
التي أخذت تنزل عىل رؤوسنا كالجمر وكأننا أمام بركان 

لن يهدأ من الحقد عىل هذا الشعب املسكني! 
علينا أن نفكّر بالفقري أوالً ، هذا اإلنسان الذي مل يحصل 
عىل قوت يومه إالّ بشّق األنفس، وباملوظف الذي يعاين 
يف  األخرى  املعيشة  ومتطلبات  اإليجارات  تكاليف  من 
وضع حرج كهذا ، ونضع كل يشء يف حسباننا ، ألننا إذا 
بأحوالهم،  بقينا نضغط ونضغط عليهم دون أدىن تفكري 
إيقافه  تستطيعوا  لن  وساعتها  الغضب  بركان  سينفجر 

أبدا!

ليس مجرد كالم بعد أن أعلنته اليونسكو

انتقادات عراقية 
لـ »تصميم جامع النوري الكبير«

واشنطن – وكاالت 
العراق"،  يف  مرة  "ذات  الوثائقي  الفيلم  فاز 
جائزة  جينينغز". وهي  بيرت  "جائزة  بـ  أخريا، 
أمريكية مرموقة متنح ألفضل وثائقي تلفزيوين 

او فيديو يتعلق بقضية دولية.
الفيلم الذي أخرجه الربيطاين جيمس بلوميل 
بناء عىل كتاب يحمل عنوانه نفسه، كان قد 
د.  العراقية  الشؤون  يف  الخبري  مبعية  أصدره 
خالل  حياتية  تفاصيل  يروي  منصور،  ريناد 
عىل   ،2003 عام  للعراق  األمرييك  االحتالل 

أمريكيني  وجنود  عراقيني  مواطنني  ألسنة 
والفقر  الفوىض  مشاهد  ويلتقط  وصحافيني. 
العراقيون  عاشه  الذي  الطائفي  والعنف 
إىل  استنادا  الحرب  قصة  يرسد  كام  وقتذاك. 

ذكريات شخصية وشهادات حية. 
الربيطانية )يب يب يس(،  االذاعة  وكانت هيئة 
 ،2020 املايض  العام  الفيلم  هذا  عرضت  قد 

بخمسة أجزاء. 
عىل  بالفيلم،  الجائزة  تحكيم  لجنة  وأشادت 
"الخرباء  خالل  من  حرصا  يروى  انه  اعتبار 

االكرث ثقة. اي العراقيني العاديني الذين نجوا 
العنان  له  أرخي  الذي  الصاخب  التاريخ  من 

بعد سقوط صدام حسني وإعدامه".
العراق"،  يف  مرة  "ذات  فيلم  أن  إىل  يشار 
الوردة  "مهرجان  بجائزة  املايض  العام  فاز 
ينظمه  الذي  العاملية،  للجوائز  الذهبية" 
التلفزيون السويرسي. فيام اعتربت رشكة بيع 
الكتاب  ستونز"،  "ووتر  الربيطانية  الكتب 
الفيلم منه، واحدا من أفضل  الذي استوحي 

الكتب السياسية خالل العام ذاته.   

فيلم عن العراق ينال جائزة أمريكية مرموقة


