
ـ طريق الشعب بغدادـ 

يعتزم مجلس النواب طرح مرشوع قانون التقاعد 
والضامن االجتامعي للقراءة الثانية، ويراد منه أن 

يحل محل القانون رقم 39 لسنة 1971 النافذ. وعن 
رأي الحركة النقابية مبرشوع القانون، حاورت “طريق 

الشعب” رئيس االتحاد العام لنقابات عامل العراق 
هاشم جونة عبد، الذي كشف عن سلبيات مسودة 

مرشوع القانون.
 

حرمان من الحقوق..
وقال رئيس االتحاد العام لنقابات عامل العراق، ان “نص املرشوع 
املقرتح يؤدي اىل حرمان العامل املتقاعدين من امتيازات أقرها لهم 

قانون التقاعد والضامن االجتامعي للعامل رقم 39 لسنة 1971”، 
املحالني  العامل  لوضع  حلول  “أية  تتضمن  مل  املسودة  ان  مضيفا 
اآلن )منحة(  التقاعد قبل وبعد عام 2003، والذين مينحون  عىل 
وليس راتبا، ومببالغ محدودة وبائسة، ال تتناسب وقوة عملهم، يف 

مختلف قطاعات اإلنتاج”.
واضاف عبد ان “القانون املقرتح ال يشمل العاملني بالعقود واألجور 

اليومية بشكل واضح ورصيح وخاصة العاملني يف القطاع العام”.
االستقطاع،  نسب  زيادة  تطرح  القانون  “مسودة  ان  اىل  ويشري 
اىل %7 من  للعامل من 5%  االشرتاك  زيادة نسبة  وبشكل خاص 
مجموع ما يتقاضاه )املؤمن عليه(، بعد ان كان يستقطع فقط من 
األجر الشهري لدى صاحب العمل ومتمامته، وبالتايل سيبعد هذا 

القانون مئات اآلالف عن الرغبة يف االشرتاك بالضامن”.
ويجد رئيس االتحاد، أن املادة التي تحدد عمر املحال اىل التقاعد 
السن  الحديث يجري لتخفيض  ان  للعامل خصوصاً  ارهاقاً  تشكل 

القانوين للتقاعد، إلتاحة الفرصة أمام الخريجني الجدد”.

..ومن الخدمات االجتماعية
من  العامل  “حرمان  اىل  للنقاش  املطروح  النص  يؤدي  كذلك 
الخدمات االجتامعية العامة املبارشة وغري املبارشة الواردة يف فرع 
الخدمات بالقانون النافذ”، هذا ما يقوله النقايب هاشم جونة عبد.

ويزيد بالقول ان “مرشوع القانون ال يراعي املتطلبات الواردة يف  
اتفاقيات منظمة العمل الدولية”، كام يؤرش يف بعض مواد مرشوع 

القانون “لبسا وغموضا، وتناقض يف ما بينها”.

نقاش واسع
بنطاق  تداوله  يتم  مل  “املرشوع  ان  اىل  املتحدث  ويلفت 
جدية  بصورة  دراسته  لغرض  اإلعالم،  وسائل  ضمن  واسع 
ومتكاملة من قبل أوساط سياسية ومنظامت املجتمع املدين 
األوساط  ومن  واملهنية  العاملية  واالتحادات  والنقابات 
بهذا  وخربائها  الدولية  العمل  منظمة  وإرشاك  األكادميية، 

الشأن”.
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وماذا فعلتم لتوفير فرص العمل؟

النجم يف ترصيح صحفي إن  “١٠ يف  بتال  التخطيط خالد  قال  وزير 
العراق ال يتحمل  العراق موظفون” مؤكدا ان “وضع  املائة من سكان 
تستوعب  حكومية  وظائف  توفري  ميكن  وال  التوظيف،  من  املزيد 

السكانية”.  الزيادات 
هذا يعني إن لدينا حوايل أربعة ماليني موظف.

الكتل  حصص  وما  التوظيف؟  عملية  يواصل  من  الوزير:  اىل  اسئلة 
املتنفذة منها؟ وكم منها يباع ويشرتى؟ وما حصة املسؤولني يف مختلف 
املواقع منها؟ وهل هناك فعال سياسة واضحة معتمدة لسوق العمل؟ 
تثار  أسئلة  وغريها  هذه  الفعلية؟  بالحاجات  التعليم  لعملية  وربط 
العشوائية  السياسات  وطغيان  الفرص،  وتكافؤ  العدالة  انعدام  وتؤرش 

االعتباطية يف هذا املجال. 
ال  الدولة  الن  سيستمر  الحكومية  الوظائف  عىل  للحصول  الضغط  ان 
فشل  هو  والسبب  واجباتها.  من صلب  هذا  ان  مع  عمل،  فرص  توفر 
وفقط  الريعي.  التوزيع  واعتامدها  املتبعة  االقتصادية  السياسات 
عندما تكون هناك نهضة بناء وتوجه جدي لتنمية القطاعات اإلنتاجية 

والخدمية، فان فرص العمل ستتوفر. 
وذلك ما ينتظره أبناء شعبنا وليس التوصيف املعروف للحال ! 

راصد الطريق 

بالتزامن مع طرحه للقراءة الثانية

»التقاعد والضمان االجتماعي«
قانون يحرم العمال من حقوقهم

تخصيص مبالغ مالية لعالج جرحى تظاهرات ذي قار خارج العراق

ملة الفساد واحدة ! 
أقدمت الحكومة والهيئات الرقابية واللجنة املشكلة للتصدي للفساد عىل 
عدد من اإلجراءات يف مالحقة فاسدين وضبط عدد منهم بالجرم املشهود. 
املسؤولية  مواقع  يف  هم  ممن  البعض  طالت  اإلجراءات  هذه  ان  ورغم 
ان  يؤرش  عاما  شعبيا  شعورا  فان  مختلفة،  سياسية  كتل  ومن  التنفيذية، 
الفساد  اىل حجم ظاهرة  بعد  يرتق  لَم  وانه  املطلوب،  ما حصل هو دون 
فساد،  شبهات  حولها  وتحوم  حامت  كبرية،  حيتانا  وشمولها  وتشعباتها 

وارشت تقارير هيئات حكومية هدرها مليارات الدوالرات. 
متتد  ولَم  معينة،  حاالت  حدود  يف  ظلت  اإلجراءات  هذه  ان  واملالحظ 
ارش  وقد  ومظاهرها.  تجلياتها  تعدد  عىل  الفساد  اشكال  مختلف  لتشمل 
حزبنا ذلك يف وثائق عدة صدرت عنه، ومنها الوثيقة الصادرة عن املكتب 

السيايس للحزب يف ٢١ايلول٢٠٢٠، وكان مام جاء فيها : 
إن من غري املمكن حرص الفساد يف شكل محدد أو مظهر معني، فقد بات 
متظهره، مبا يعنيه من »إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب 
انحرافات واختالسات واحتكار  العامة«، يف  شخصية عىل حساب املصلحة 
بالدنا عىل  العام، يشكل ظاهرة متفشية يف  للامل  ورشوة وتربح وإهدار 
صعيدي الدولة واملجتمع، وتهديدا جديا وخطريا للبالد واستقرارها السيايس 

واالجتامعي.
وأشارت الوثيقة إىل عدد من تلك املظاهر، ومنها:

1- شيوع ظاهرة الغنى الفاحش واملفاجئ للنخبة املتنفذة، وارتفاع املستوى 
أسباب  وجود  دون  منتظرة،  وغري  كبرية  بطريقة  األشخاص  لبعض  املايل 
واضحة لذلك. وهناك أرقام ووقائع فساد مفزعة تخص كبار املسؤولني يف 
الطائفية  واملحاصصة  التحازب  القامئة عىل  بالرثوة،  والتحكم  النفوذ  دولة 

اإلثنية.
2- املحسوبية واملنسوبية: منح الوظائف املهمة ألقارب املتنفذين وأتباعهم، 
واعتامد الوالء يف شغل الوظائف واملناصب بديالً عن معيار املواطنة والخربة 

والكفاءة والنزاهة.
3- غياب مبدأ تكافؤ الفرص يف شغل الوظائف العامة.

»املستمسكات«  من  واحدا  تبدو  صارت  التي  الرشوة  ظاهرة  شيوع   -4
املطلوبة يف أية معاملة. 

5- ظاهرة بيع الوظائف الحكومية، ابتداء من الوظيفة البسيطة وصوال يف 
بعض األحيان إىل منصب الوزير.

6- املحاباة: وهي تتجىل يف تقديم خدمة لطرف ما بغري وجه حق.
7- نهب أموال الدولة: االستحواذ عليها بدون وجه حق وتحت مسميات 

عديدة.
الرشعية  وإضفاء  لألموال،  القانوين  غري  املصدر  إخفاء  األموال:  غسيل   -8

عليها عرب إدخالها يف مشاريع اقتصادية متنوعة.
بدعوى  والهيئات،  النواب  بعض  بها  يقوم  التي  االبتزاز  انتشار ظاهرة   -9

مامرسة الرقابة.
10- استغالل املنصب لتحقيق مكاسب مادية شخصية عىل حساب املصلحة 

العامة. وغياب مبدأ تكافؤ الفرص يف األشغال العامة.
األشخاص  لبعض  خاصة  مكاسب  لتحقيق  الدولة  ممتلكات  بيع   -11

والرشكات.
12- شيوع شكل آخر لظاهرة االبتزاز باستخدام البريوقراطية والتعقيدات 

الحكومية.
13- الفساد يف ميدان العقود واملشاريع الحكومية يف املجاالت املختلفة.

تنفيذ  يف  واشخاصا  دوال ورشكات  األجنبية،  بالجهات  املرتبط  الفساد   -14
األموال  غسيل  ويف  والتحايل،  الغش  وصفقات  العملة  وتهريب  العقود 

وتهريب املخدرات وغريها.
15- التزوير وكل ما يخص تزييف الشهادات والوثائق والكتب الرسمية.

16- سوء التخطيط للمشاريع، الذي يعكس تقصريا متعمدا مسبقا غايته 
الكسب غري املرشوع. وتتجىل شواهد ذلك يف تراكم املئات من املشاريع 

املعطلة أو الوهمية لدى وزارة التخطيط.
عدة  مستويات  وجود  عن  الناجم  واملخصصات،  األجور  يف  التفاوت   -17
الدرجة  أجهزة  فهناك  ووزاراتها.  الدولة  مؤسسات  يف  العاملني  لتصنيف 
األوىل، وأجهزة سيادية، ودرجات وظيفية خاصة، وأخرى متوسطة، وثالثة 

متدنية تضم النسبة الغالبة من املوظفني.
وقوى  مسلحة،  مليشيات  به  تقوم  ما  منها  أخرى،  اشكال  إضافة  وميكن 

متتشق السالح وتهدد به لتامرس ابتزازا وفرض اتاوات. 
هذه املظاهر وغريها هي مام يتوجب ان تصل اليه يد النزاهة والقضاء، 
واالقتصاص من الفاعلني الذين ترتقي أفعالهم اىل مصاف الجرائم املرتكبة 

بحق الشعب والوطن. 
ومن جانب آخر يفرتض عدم تسييس مكافحة الفساد او إعطائها بعدا غري 
مذهبه  او  طائفته  او  دينه  او  قوميته  كانت  مهام  فاسد  فالفاسد  عادي، 
او مركزه االجتامعي والسيايس، يتوجب التصدي له بجرأة وإرادة سياسية 
حازمة، وسد الثغرات التي يستغلها هو وحامته لالفالت من الجزاء العادل.  
هؤالء  حامية  تعني  الفساد  مكافحة  إجراءات  حول  الشكوك  اثارة  ان 
يتطلب  فيام  والرسقة،  النهب  يف  الستمرارهم  املناخات  وتوفري  الفاسدين 
العدالة  يد  تطال  ان  عىل  والحرص  والتمحيص  التدقيق  من  مزيدا  االمر 

جميع املتورطني فيه.

كتب المحرر السياسي
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الشيوعي الفرنسي
يرشح سكرتيره لخوض 

االنتخابات الرئاسية
رشيد غويلب

رشح املؤمتر الوطني االنتخايب للحزب الشيوعي الفرنيس، 
فابيان  الوطني  نيسان سكرتريه  الذي عقد يف 10 – 11 
ربيع  يف  املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  لخوض  روسيل 
يف  للمشاركة  الحزب  توجه  لصالح  وصوت   .2022 عام 
االنتخابات الرئاسية مبرشح ميثله 66,41 يف املائة من بني 
ألف مندوب شكلوا قوام املؤمتر. وحصل روسيل شخصيا 
املؤمتر  قرار  وسيخضع  املائة،  يف   73,57 عىل  ذلك  بعد 
أعضاء  جميع  فيه  يشارك  عام  حزيب  استفتاء  لتصديق 

الحزب.
للشيوعي  الوطني  السكرتري  قدم  صحفي  حوار  ويف 
الفرنيس توضيحا للنهج الذي يتبناه والذي تبنته األكرثية 
النظام  ألزمة  وصفا  قدم  أن  وبعد  الحزب.  مؤمتر  يف 
الخروج من  الوباء، ورضورة  التي عمتها أزمة  الرأساميل 
دوامتها، يقول روسيل »إن املاليني يتوقعون إحياء البديل 
استعداد  عىل  ليسوا  وإنهم   ،2022 انتخابات  يف  واألمل 
تُفرض  أن  يجب  »التي  لوبان،  ماكرون-  مبارزة  لتقبل 

عليهم بالعنف حتى ال يتغري يشء يف البالد«.
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مليون عامل اجني غير قانوني

وزير التخطيط: 10 في المائة من المواطنين »موظفون«
بغداد – طريق الشعب

كشف وزير التخطيط، خالد بتال النجم، يف ترصيح صحفي ان “١٠٪ من سكان العراق موظفون”، مؤكدا ان “وضع العراق ال يتحمل املزيد 
من التوظيف، وال ميكن توفري الوظائف الحكومية، التي تستوعب الزيادات السكانية”.

وبني النجم يف ترصيح صحفي تابعته “طريق الشعب”، ان “٤٢٠ الف طالب يتخرجون من االعدادية هذا العام وسكان العراق يزدادون 
مبعدل مليون نسمة سنويا”.

وأشار الوزير اىل، ان “مليون عامل اجنبي يف العراق يعملون بصورة غري قانونية، وأدخلنا حتى اآلن اكرث من مليونني و٣٠٠ الف موظف، ضمن 
نظام الرقم الوظيفي ملوظفي الدولة”.

ونوه اىل ان “نظام الرقم الوظيفي سيعمل عىل الحد من ظاهرة الفضائيني، وسنبدأ بتطبيق نظام الرقم الوظيفي الجديد عىل مديريات الرتبية 
ببغداد”، منوها اىل ان “كشف الرواتب املزدوجة اهم نقطة بنظام الرقم الوظيفي”.

وخلص اىل ان “عدد الفضائيني يف الدولة ليس مهوال”.

المؤسسات الرسمية 
لم تنع جعفر حسن 

جهل ام تجاهل؟

جاسم الحلفي

بالثقافة  املعنية  سيام  حكومية،  مؤسسة  أية  تكلف  مل 
والفنون، نفسها اصدار نعي يليق بالفنان العراقي الراحل 
جعفر حسن، املتميز يف فنه ويف مواقفه. وال غرابة يف عدم 
من  بحجمه، جعل  مبدع  بفنان  املؤسسات  إكرتاث هذه 
صوته وموسيقاه واغانيه وسيلة مقاومة للحكم الغاشم، 
ومعارضة لكل سلطة تسلب االنسان حريته وتنكر عليه 

حقه يف العيش الكريم. 
الجوهر  حيث  من  املؤسسات  هذه  موقف  يختلف  وال 
واذا  البائد،  الدكتاتوري  النظام  يف  نظرياتها  موقف  عن 
وأجرب  العدوانية،  لسياساته  الفن  جرّي  النظام  ذلك  كان 
تبييض  وعىل  وحروبه  الدكتاتور  متجيد  عىل  الفنانني 
صفحته السوداء والتطبيل له، فان نظام املحاصصة عطّل 
عن قصد واضح قطاع الفن، وبضمنه املوسيقى والغناء.

املبدعني  من  غريه  مثل  املعطاء،  الراحل  فناننا  يحض  مل 
يف  تكريم  بأي  شعبهم،  بصف  وقوفهم   يف  املتميزين 
نجاحه  مع  يتناسب  النظام،  هذا  مؤسسات  من  حياته 
رحم  من  تنطلق  موسيقى  عرب  وأفكاره  رؤاه  تقديم  يف 
معاناة االنسان العراقي، وكفاحه ضد الحروب والعدوان 
واإلنسانية  الوطنية  مبواقفه  يليق  تكريم  والكراهية. 
وتاريخه الفني الحافل باإلبداع. وليس غريبا ان مل تذكره 
من  يقرتب  ومل  اليها  يتزلف  مل  التي  السلطة،  مؤسسات 
بكل  واالفساد  الفساد  برفضه  املجاهر  وهو  أروقتها. 
الذائقة  إفساد  فيها  مبا  أنواعهام،  ومبختلف  أشكالهام 

الفنية والرتويج للرثاثة ونرشها. 
تجاهل  حسن  جعفر  املبدع  الفنان  شأن  من  يقلل  ومل 
جزء  هو  شهدناه  فام  لفنه،  الحكومية  املؤسسات 
حكم  فرتة  يف  أقرانه،  عىل  كام  عليه،  فرض  حصار  من 
التلفزيونات  من  أغانيه  بث  حظرت  التي  الدكتاتورية 
ومحطات االذاعة الحكومية، والحقا منعت مجرد حيازة 

أغانيه واالستامع اليها. 
وإنتشاره يف حياته  الفنان جعفر حسن شهرته  يحقق  مل 
ليضريه  يكن  مل  لذا  ووسائلها،  السلطة  إعالم  خالل  من 
التعبري  فخرا  يكفيه  لوفاته.  السلطة  مؤسسات  تجاهل 
بكل  اليسار  يف  محبيه،  عم  الذي  الحزن  عن  العام 
السالم  قوى  والدميقراطية،  املدنية  القوى  ويف  اتجاهاته 
لدوره  التقدير  عن  واسع  بشكل  عربت  التي  والتقدم، 
قضاياه،  وتبني  الشارع  هموم  عن  التعبري  عىل  وقدرته 
بالتغيري  الحاملني  صوت  لعقود  ظل  صوته  أن  مؤكدة 

الشامل.
من جعفر  الرسمية  الثقافية  املؤسسات  موقف  يكن  ومل 
حسن موقفا منه كشخص، بل من دوره التوعوي وأغانيه 
ثقافية  رافعة  تعد  التي  الناس،  بقضايا  امللتزمة  الجادة 
ملواجهة السلطات الغاشمة. وهو موقف من كل الفنانني 
املناهضني للدكتاتورية والتعسف، املبدعني الذين رفضوا 
واملهللني  للطاغية  املصفقني  جوقة  ضمن  يكونوا  أن 

لحروبه واملربرين لظلمه واملزيّنني طريق إستبداده.
امللتزمني  الفنانني  من  القليلة  القلة  هذه  تحملت  لقد   
قضايا شعبهم الكثري، ولو اننا عرضنا معاناتهم من حصار 
ظلم   أن  القاطع  بالدليل  لبّينا  لهم،  الرسمية  املؤسسات 
النظام  منه  يتمكن  مل  ما  عليهم  أكمل  اليوم  الحكم 

السابق.
ومع كل املعاناة وقسوة الظروف وضنك العيش، مل تنحن 
املحاصصة،  به  أتت  مسؤول  امام  الكبرية  االبداع  قامات 
فتلك  مبعاناتها،  البوح  عىل  الصمت  فضلت  كانت  واذا 
هي العفة ال يعرف قيمتها إال من يعرف قيمة االنسان.

املجّد  الفنان  امللتزم،  الفن  أيقونات  أحد  رحل  لقد   
)أبو  رحل  الهادفني،  والغناء  املوسيقى  فضاء  يف  واملجّدد 
جموع  مع  تتذكره  العراقية  الفنية  الذائقة  لتبقى  تانيا( 

محبيه من الكادحني بكل فخر وإعتزاز.

مطالبة بإقالة الفاسدين وصرف المستحقات وتوفير فرص عملكل خميس

االحتجاجات المطلبية تتواصل
بغداد ـ طريق الشعب

مل تهدأ شوارع املحافظات يوما من 
الحراك االحتجاجي الذي يطالب 

بالخدمات وفرص العمل ومكافحة 
الفساد ويؤكد مراقبون إمكانية 

اندالع فعاليات احتجاجية أوسع 
قريباً مع عدم االلتزام بتنفيذ 

مطالب االنتفاضة يف عدم محاسبة 
القتلة والفاسدين، واجراء انتخابات 

حرة ونزيهة. وتواصل “طريق 
الشعب” نرش التقارير الخربية 

عن الفعاليات االحتجاجية، وذلك 
عرب شبكة مراسليها والوكاالت 

الخربية ورصد محرريها للفعاليات 
االحتجاجية.

اقالة الفاسدين
اقضية محافظة ذي  الشعبي يف  الحراك  ويتواصل 
قار, احتجاجا عىل الفساد وسوء االدارة وللمطالبة 

بتغيري املسؤولني الحكوميني.
ان  مهدي,  وسام  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
قلعة  قضاء  اهايل  من  املحتجني  من  “العرشات 
سكر, نظموا تظاهرة اغلقوا من خاللها مبنى بلدية 
القضاء للمطالبة باقالة مدير البلدية احتجاجا عىل 
سلموا  “املتظاهرين  ان  مبينا  الخدمات”,  تردي 
مفاتيح مبنى البلدية وطالبوه بعدم فتحها اال يف 

حال تحقيق مطلبهم”.
تقاطع  املحتجون  قطع  الشيوخ,  سوق  قضاء  ويف 
الصناعة من خالل حرق االطارات، مطالبني بإقالة 

القامئقام وتحسني واقع الخدمات يف قضائهم.

فيام سجل قضاء الغراف احتجاجات ليلية للمطالبة 
باقالة القامئقام وتحسني واقع الخدمات املرتدي.

عّمال يغلقون شركتهم
من جانبهم, أغلق عدد من منتسبي رشكة املوانئ 
العراقية يف محافظة البرصة بوابة رشكتهم, مطالبني 
للوحدات  املشرتك  التشغيل  مرشوع  بإلغاء 

البحرية.
وبنّي املتظاهر عيل حمزة لـ”طريق الشعب”, ان 
املشرتك  التشغيل  عقود  مرشوع  يف  “االستمرار 
اىل رشكة خارسة,  الرشكة  تحويل  اىل  يؤدي  سوف 

ما يؤثر بشكل سلبي عىل رواتب العاملني فيها”.
تظاهرتان يف ميسان

العرشات من اصحاب  ويف محافظة ميسان, نظم 
امام دائرة صحة  اعتصاما مفتوحا  اليومية  االجور 
وزارية  عقود  اىل  بتحويلهم  مطالبني  املحافظة، 
لسنة 2019,  الوزراء رقم 315  قرار مجلس  وفق 
مؤكدين استمرار اعتصامهم و ارضابهم عن العمل 

لحني االستجابة ملطالهم.
اىل ذلك, نظم تدريسيون يف املحافظة, وقفة أمام 
مستحقاتهم  برصف  للمطالبة  الرتبية,  مديرية 
املالية مقابل مراقبتهم لالمتحانات يف العام املايض.

وذكر التدرييس حسن سوادي لـ”طريق الشعب”, 
دون  املايض  ايلول  شهر  منذ  متأخرة  “االجور  ان 
سبب يذكر”, مطالبا بـ”االرساع برصف مستحقاتهم 

املالية”.

المهندسون والمحاضرون يتظاهرون
يف غضون ذلك, جدد  العرشات من خريجي كليات 
الديوانية  مستودع  أمام  تظاهراتهم  الهندسة, 
النفط  ووزارة  املركزية  الحكومة  ملطالبة  النفطي 

بتوفري فرص العمل.
“املتظاهرين  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
ونصف  عام  من  اكرث  منذ  باالحتجاج  مستمرون 
الوعود  عىل  سوى  خاللها  يتحصلوا  ومل  العامل، 
الكاذبة من قبل املسؤولني يف السلطتني الترشيعية 

والتنفيذية”.
من  الشيعي  الوقف  محارضي  من  عدد  ونظم 
املحافظة,  يف  الوقف  مدارس  يف  باملجان  العاملني 
لهم,  مالية  مبالغ  بتخصيص  للمطالبة  تظاهرة 
أسوة مبحارضي الرتبية, معلنني عن ارضابهم  عن 
الدوام الرسمي وإغالق مدارس الوقف واالعتصام 
لعدم وجود التخصيص املايل بالرغم من توقيعهم 

عقودا مع الوقف منذ سنتني.

احتجاج للعمال في النجف
أمام  احتجاجاتهم  النجف  بلدية  عامل  ويواصل 
مستحقاتهم  برصف  مطالبني  مديريتهم  مبنى 
 315 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وتطبيق  املالية، 

القايض بتحويلهم اىل عقود وزارية.
احمد  النجف,  عامل  نقابات  اتحاد  رئيس  واكد 
االتحاد  “مساندة  الشعب”,  لـ”طريق  عباس, 
املتظاهرين”,  للعامل  املرشوعة  للمطالب 
العامل  مشريا اىل “سعي االتحاد اليصال مطالب 
املتظاهرين اىل كل الجهات املعنية من اجل حل 

مشاكلهم”.

تظاهرة لَحَملة الشهادات العليا
ومل مينع ارتفاع درجات الحرارة واجواء شهر رمضان 
حملة الشهادات العليا من االستمرار يف االحتجاج، 
العلمي,  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  امام 
الشهادات  لحملة  عمل  فرص  بتوفري  للمطالبة 
محاوالت  رافضني  اختصاصاتهم,  وفق  العليا 

الحكومة تعيينهم يف دوائر خارج اختصاصاتهم.
وعد املحتجون التوجه الحكومي بأنه “اهانة” لهم 
البالد,  مبستقبل  الحكومة  قبل  من  اكرتاث  وعدم 

وعدم ادراكها اهمية البحث العلمي”.

الى عائلة الفقيد الفنان الشيوعي 
المبدع جعفر حسن المحترمين

تلقينا ببالغ األىس واألمل خرب رحيل رفيقنا العزيز جعفر، حادي املسرية الكفاحية 
يف  اليوم  نهار  تويف  الذي  عديدة،  عقودا  وجامهريه  الشيوعي  لحزبنا  املجيدة 

اربيل بعد رصاع قاٍس مع الوباء اللئيم.
الداوي  العايل  الصوت  كان  فقد  بوفاته،  تكبدناها  التي  الخسارة  هي  فادحة 
عطاءه  حّول  الذي  الفنان  الشعب،  ابناء  من  منارصيهم  وحشود  للشيوعيني 
املتطلعة  الجامهري  اوسع  وآمال  مطامح  عن  للتعبري  مؤثرة  أداة  اىل  وابداعه 
هذا  اجل  من  والتضحية  للنضال  النربة  راقي  متجيد  واىل  افضل،  مستقبل  اىل 
املستقبل، وتحريض ال يكل عىل مواصلة الشوط  حتى آخره، حتى انتزاع حقوق 

الشعب يف الحياة والحرية والكرامة من ايدي غاصبيها. 
لقد سكت قلب جعفر حسن وكّف عن الخفقان، اال ان صوته الصادح يبقى 
العامل  ألحبته  خاصة  ويغني  واملناضلني،  للنضال  الغناء  يواصل  مدويا،  عاليا 

والكادحني: عمي يابو جاكوج .. واليميش بدربنه شيشوف يابو عىل..
محبيه  وجمهور  واصدقائه  رفاقه  ولكل  الغايل  الفقيد  الرسة  الحارة  التعزية 

الواسع.
الطبقي، ورمزا لالبداع  الوطني واالخالص  للوفاء  وسيبقى جعفر حسن عنوانا 

من اجل الشعب وقضيته العادلة.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي 
2021/4/19 

القائد العمالي الشهم 
الرفيق العزيز صبحي المشهداني .. وداعا

ودع الشيوعيون العراقيون صباح اليوم الثالثاء من امام مقر حزبهم يف ساحة االندلس ببغداد، رفيقهم القائد واملناضل العاميل 
الشجاع صبحي املشهداين، الذي انتزعه الوباء الغادر من احضان عائلته املكلومة، عن عمر يقرب من الثامنني.

انخرط الرفيق ابو عيل مبكرا يف صفوف الحزب الشيوعي العراقي ويف نشاطه ونشاط الحركة العاملية والنقابية ، وكرس حياته 
للقضايا الوطنية والدميقراطية وملواجهة االنظمة الرجعية والديكتاتورية بشجاعة واخالص، فعرفته السجون واملعتقالت يف بغداد 

والحلة ونكرة السلامن.
عمل يف السكك الحديد حيث نسج عالقات واسعة مع العامل ودافع عن حقوقهم ومطالبهم املرشوعة، ونظم العامل يف خاليا 

شيوعية ولجان نقابية، ومل يثنه القمع والتنكيل وظل متحديا صعوبات العمل الرسي ومل يرتاجع امام اجهزة السلطة الغاشمة.
ساهم جادا ومعطاًء بعد سقوط  النظام الديكتاتوري يف 2003 يف اعادة بناء منظامت الحزب وتنشيط العمل النقايب العاميل ، 
ونجح يف مسؤولياته الحزبية ومهامته الجامهريية. وتقديرا لدوره املشهود يف الدفاع عن حقوق الجامهري اختري عضوا يف مجلس 
محافظة بغداد حيث اثبت نزاهته وصدقية دفاعه عن حقوق ابناء بغداد، ومحاربته الفساد والفاسدين، والسعي لتوفري الخدمات 

ومعالجة هموم الناس.
كان رفيقنا منوذجا للرفيق النبيل املخلص، املساهم يف انارة الطريق للسائرين  يف دروب النضال، املدافعني عن قضايا الحزب 

والشعب، والخائضني النضال الثوري بارادة صلبة.
سيظل الرفيق صبحي املشهداين النجم امليضء يف سامء وطننا العراقي، والنخلة الباسقة عىل ضفاف دجلة والفرات.. وستبقى ذكراه 

حية يف قلوب رفاقه واصدقائه ومحبيه.
تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة اىل ابنه عيل وابنته حنان وشقيقه حسني وشقيقاته، ولكل افراد عائلته ورفاقه واصدقائه ومحبيه.

وداعا رفيقنا الغايل صبحي املشهداين 
المكتب السياسي
للحزب الشيو عي العراقي
2021/4/20

احتجاجات عامل النجف



بغداد ـ علي شغاتي

الصناعة،  قطاع  اهامل  عىل  املتعاقبة  الحكومات  تعّمدت 
لتغطية  النفط  وخصوصاً  الطبيعية  املوارد  عىل  واالتكال 
العامل  يناضل   2003 العام  فمنذ  لها.  املالية  الحاجات 
العيش  يف  املرشوعة  حقوقهم  عىل  للحصول  وممثلوهم 
الكريم، وحق التنظيم النقايب للدفاع عن مصالحهم الطبقية.

 
تفاقم المشاكل

الصفار,  عدنان  العراق،  عامل  نقابات  التحاد  العام  االمني 
يقول لـ”طريق الشعب”, ان “مشاكل العامل ارتفعت مؤخراً 
بسبب جائحة كورونا مع تفاقم مشكلة انعدام فرص العمل، 

بينام البطالة يف ارتفاع مستمر”.
ويضيف أن “القطاع الخاص يف تدهور، نتيجة السباب امنية 
للبضائع  املفتوح  العشوايئ  االولية, واالسترياد  املواد  وشحة 
واملنتجات, ما جعل الصناعات املحلية معدومة بسبب هذه 
السياسات, فضال عن تدهور القطاع العام بسبب محاوالت 
الحكومة تصفيته وخصخصته او بحجج االستثامر الخاطئ”.

ويضيف ان “العاملني يف القطاع العام تعرضوا اىل اجراءات 
االصلية  وظائفهم  غري  وظائف  اىل  تحويلهم  مثل  تعسفية 
او من خالل احالة آالف املوظفني اىل التقاعد، بعد تعديل 
وامكانيات  خربات  فقدان  يف  تسبب  الذي  التقاعد,  قانون 
للدولة هي  العامة  “السياسة  ان  قليلة”, مبينا  علمية غري 

تصفية الصناعة الوطنية يف جميع القطاعات”.

ويشري اىل ان “جائحة كورونا جعلت ظروف العمل اسوأ, 
فضال عن تدهور القطاع غري املنظم من اصحاب البسطيات 

واملصالح الخاصة”.

سياسات اقتصادية خاطئة
وحول اعداد العاملني يف القطاع العام, بنّي ان “هناك 196 
رشكة عامة يف 11 وزارة، وان عدد العاملني فيها ال يتعدى 
الحكومة،  عنها  تعلن  التي  االعداد  اما  شخص.  مليون 
فاغلبهم من القوات االمنية واملستفيدين من قوانني العدالة 
االجتامعية, ومن غري الصحيح حساب هؤالء عىل املنتجني 
اقتصادية خاطئة يف  سياسة  “وجود  اىل  والعاملني”, مشريا 

البلد، متنع اعادة تاهيل رشكات القطاع العام”.
وفيام يتعلق بالقطاع الخاص كشف الصفار عن “وجود 50 
الف معمل وورشة، تابعة للقطاع الخاص معطلة ومتوقفة 
عن العمل بسبب عدم وجود مواد اولية واحتياطية وغياب 
اعاق  ما  التكنولوجية،  الوسائل  تخلف  عن  فضال  االمن, 
تقدم القطاع الخاص ومامرسة دوره يف الصناعة الوطنية”, 
مطالبا بـ”دعم القطاع الخاص رشيطة عدم تهميش القطاع 
والضامن  العمل  قانون  وتطبيق  االجتامعية  البعاده  العام 

االجتامعي والصحة والسالمة املهنية”.

اعادة النظر في السياسات
االقتصادية  السياسة  يف  النظر  “اعادة  اىل  الصفار  ودعا 
للتخريب  تعرضت  التي  الصناعة  وزارة  رشكات  وبالذات 

للخدمة”,  اعادتها  امكانية  عدم  يعني  ال  وهذا  والتدمري 
الوطني  املنتج  قانوين حامية  تطبيق  مشددا عىل “رضورة 

وحامية املستهلك، ومنع االسترياد العشوايئ”.
مسؤولية  الخاطئة  االقتصادية  “السياسات  الصفار  وحّمل 
تعرض العاملني يف كل القطاعات اىل حالة تعطيل، وتفيش 

البطالة بني الخريجني واصحاب املهن االخرى”.
ونوه الصفار اىل “وجود حوايل مليون عامل اجنبي يف البالد”، 
مبينا ان “اعدادا كبرية منهم تدخل البالد بصورة غري رشعية 
ويتعرضون اىل ظروف عمل سيئة من خالل اضطهادهم”, 
مطالبا بـ”برضورة ضبط دخول العاملة االجنبية واالستعانة 

بالعاملة االجنبية الكفوءة”.

مشاكل عديدة
من جانبه, تحدث النقايب مصطفى قيص عن وجود عدد من 

املشاكل تواجه العامل يف العراق.
وقال قيص لـ”طريق الشعب”, ان “الحكومة تحاول انهاء 
ملف التوظيف يف القطاع العام، ودفع الباحثني عن فرص 
العمل اىل اللجوء نحو القطاع الخاص”، مؤكدا “عدم وجود 
سياسة تشغيل واضحة يف القطاع الخاص، ميكنها استيعاب 

اعداد  العاطلني عن العمل”.
واضاف ان “رفع سعر رصف الدينار العراقي امام الدوالر, أثر 
بشكل كبري عىل اوضاع العامل املعيشية، نتيجة لرتاجع قيمة 
اجورهم يف ظل االرتفاع امللحوظ يف اسعار املواد الغذائية 

واملنزلية”, مشريا اىل ان “جائحة كورونا فاقمت االزمة من 
خالل اجبار اعداد كبرية من العاملني يف القطاع الخاص وغري 

املنتظم عىل ترك اعاملهم”.
ودعا النقايب اىل “ترك حرية اختيار التمثيل النقايب للعاملني 
وعدم حرصها بجهة معينة، لكون النقابات تستمد رشعيتها 

من العامل انفسهم”.

ارتفاع معدالت البطالة
من جهتها, ركزت النقابية منال جبار، يف حديثها عىل مشاكل 

العامل الشباب وارتفاع معدالت البطالة.
وقالت جبار لـ”طريق الشعب”, ان “البطالة دفعت اعدادا 
وغري  الخاص  القطاعني  اىل  اللجوء  اىل  الشباب  من  كبرية 
املنظم, ما يعرضهم اىل العديد من املشاكل من خالل عدم 

تطبيق قانون العمل، رغم توفريه الحامية لهم”.
واكدت جبار أن مشكالت ومعاناة العاملني مستمرة “من 
خالل عدم التزام ارباب العمل بالحد االدىن لالجور, وارتفاع 
ساعات العمل عن الحد املقرر, وارتفاع الرشط الجزايئ لرتك 

العمل ما يجرب العامل عىل العمل الجربي”.
اتفاقيات دولية  العراق عىل  النقابية اىل “مصادقة  ولفتت 
متنع كل هذه املامرسات، وضمنت يف قانون العمل”، مردفة 
“لكن عند النظر اىل الواقع اليوجد اي انفاذ لقانون العمل 
من قبل ارباب العمل”. وكشفت عن “تواطؤ بني اصحاب 
والشؤون  العمل  وزارة  يف  التفتيشية  واللجان  الرشكات 
االجتامعية من خالل عدم تسجيل العدد الحقيقي للعامل 
عند  جيدة  اجورا  العامل  يتقاىض  لن  وبالتايل  واجورهم, 
تقاعدهم عن العمل”, منوهة اىل “وجود حوايل 6 ماليني  

عامل غري مسجل لدى وزارة العمل”.
وتدعو جبار “العامل اىل اقامة دعاوى قضائية عىل ارباب 
العمل يف حال حدوث اي اجراء تعسفي بحقهم، لكون قانون 
العمل انصفهم حتى يف حالة عدم توقيع عقد عمل رسمي”.

وتنتقد جبار “عدم ارشاك النقابات واالتحادات يف الحوارات 
االجتامعية واالقتصادية وتهميش دورهم يف رسم السياسات 

االقتصادية واالجتامعية”.

بغداد ــ طريق الشعب
تركيا  انشاء  بسبب  للبالد,  الواردة  العذبة  املياه  معدالت  تراجع  مع 
اىل شط  الثقيلة  املياه  وتحويل  نهر دجلة،  لروافد  ايران  للسدود, وقطع 
العرب, وارتفاع معدالت االمالح يف مياه نهر الفرات وسوء ادارة املوارد 
املائية شحة االمطار يف هذا العام, عادت مشكلة اللسان امللحي للظهور 
مجددا, ما دفع وزارة املوارد املائية اىل اتخاذ تدابري معينة ملواجهة متدده, 
فيام دعا مهندس استشاري سابق اىل انشاء ناظم هايرولييك عىل مصب 

شط العرب، للخالص من املشكلة بشكل نهايئ.

عودة المشكلة
ويف غضون ذلك، أعلنت وزارة املوارد املائية، اتخاذها إجراءات ملواجهة 
احتامل تقدم “اللسان امللحي” داخل شط العرب، عازية ذلك إىل النقص 

الكبري يف واردات نهر الكارون.
وذكرت الوزارة يف بيان  تلقت “طريق الشعب”, نسخة منه, إنها “اتخذت 
العرب  شط  داخل  امللحي  اللسان  تقدم  احتامل  ملواجهة  إجراءات  عدة 
بسبب النقص الكبري يف واردات نهر الكارون ولغرض تجنب زيادة تركيز 

األمالح يف مركز قضاء الفاو”.
املقررة  املائية  بالحصة  العرب  شط  تجهيز  استمرار  “ضامن  البيان  واكد 
من ناظم قلعة صالح, مع التأكيد املستمر عىل رفع التجاوزات”, الفتا اىل 
“االيعاز بتشغيل قناة شط العرب اإلروائية بكفاءة إليصال املياه اىل كافة 
مشاريع إسالة املياه يف أبو الخصيب وسيحان والفاو إضافة اىل تأمني املياه 

لألرايض الزراعية الواقعة عىل جانب القناة”.
وأشار البيان إىل أنه “تم انجاز املنشآت الخاصة بتأمني إيصال املياه العذبة 
اىل منطقة رأس البيشة، من خالل انجاز رشكة الفاو املنشآت عىل نهري 
خدمة  املنطقة،  يف  نهرين  آخر  يعتربان  اللذين  العزيز  عبد  ونهر  الراشد 

للمزارعني واألرايض الزراعية يف املنطقة املستفيدين منها”.

أسباب عديدة
اىل  سلومي  حسن  كريم  السابق  االستشاري  املهندس  دعا  جانبه,  من 
معالجة املشكلة من جذورها، وعدم تبذير املياه العذبة بصورة غري علمية.

وقال سلومي لـ”طريق الشعب”, ان “هناك اسبابا عديدة التساع للسان 
امللحي من ابرزها نسبة املرتفعة االمالح يف مياه نهر الفرات, وقطع ايران  
لـ10 مليارات مرت مكعب سنويا من مياه نهر الكارون العذبة, واستبدالها 
مبياه الرصف الصحي واملبازل”, مشريا اىل ان “ادارة املياه يف العراق فاشلة 

ومتخلفة منذ عقود”.

هدر للمياه
اجل  من  الخليج  اىل  تذهب  العذبة  املياه  “ترك  ان  املهندس  واضاف 
العذبة  املياه  العراق من  امللحي يشكل كارثة، كون واردات  اللسان  صد 
تراجعت من 70 اىل حوايل 30 مليار مرت مكعب سنويا, فضال عن تبذير 
املياه يف االهوار من خالل تبخر 6 مليارات مرت مكعب سنويا وتحول املياه 

املتبقية اىل مياه مالحة لتصب يف النهاية يف شط العرب”.

حلول للمشكلة
وبنّي سلومي أن “الحل من خالل انشاء ناظم بوابات هايدرولييك قرب 
مصب شط العرب, او عودة اطالق املياه العذبة من نهر الكارون”, مبينا 
ان “انشاء الناظم يواجه اعرتاضات من قبل الجانب االيراين, لكنه الحل  
الوحيد امام العراق ومن غري الصحيح االستمرار بضخ نصف مياهنا العذبة 

من اجل صد اللسان امللحي ونحن يف امس الحاجة لها”.

سوء إدارة
واستغرب املهندس من “رصف مليار ونصف املليار دوالر عىل تحويل قناة 
البدعة اىل انابيب بحجة وجود التجاوزات, حيث كان االوىل صيانة القناة 
للمياه، سوف نحتاجها  انشاء محطة تحلية  اىل  اموال مرشوعها  وتحويل 

عاجال ام اجال”.
ودعا سلومي الحكومة اىل تنسيق املواقف مع تركيا وايران، ومطالبتهام 
بتزويد البالد “باملياه التي تغطي حاجتنا الفعلية, وعدم استغالل ضعف 
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نهر شط العرب يف البرصة

تطبيق قانون العمل تحد حقيقي يواجه العمال

نقابيون: وصفات صندوق النقد الدولي فاقمت مشاكل العمال

بغداد ــ طريق الشعب
يعتزم مجلس النواب طرح مرشوع قانون التقاعد والضامن 
االجتامعي للقراءة الثانية، ويراد منه أن يحل محل القانون 

رقم 39 لسنة 1971 النافذ.
وعن رأي الحركة النقابية مبرشوع القانون، حاورت “طريق 
الشعب” رئيس االتحاد العام لنقابات عامل العراق هاشم 
مرشوع  مسودة  سلبيات  عن  كشف  الذي  عبد،  جونة 

القانون.
 

حرمان من الحقوق..
وقال رئيس االتحاد العام لنقابات عامل العراق، ان “نص 
من  املتقاعدين  العامل  حرمان  اىل  يؤدي  املقرتح  املرشوع 
االجتامعي  والضامن  التقاعد  قانون  لهم  أقرها  امتيازات 
للعامل رقم 39 لسنة 1971”، مضيفا ان املسودة مل تتضمن 
التقاعد قبل وبعد  املحالني عىل  العامل  “أية حلول لوضع 
راتبا،  وليس  )منحة(  اآلن  مينحون  والذين   ،2003 عام 
يف  عملهم،  وقوة  تتناسب  ال  وبائسة،  محدودة  ومببالغ 

مختلف قطاعات اإلنتاج”.
واضاف عبد ان “القانون املقرتح ال يشمل العاملني بالعقود 
واألجور اليومية بشكل واضح ورصيح وخاصة العاملني يف 

القطاع العام”.
نسب  زيادة  تطرح  القانون  “مسودة  ان  اىل  ويشري 
االستقطاع، وبشكل خاص زيادة نسبة االشرتاك للعامل من 
%5 اىل %7 من مجموع ما يتقاضاه )املؤمن عليه(، بعد ان 
كان يستقطع فقط من األجر الشهري لدى صاحب العمل 
عن  اآلالف  مئات  القانون  هذا  سيبعد  وبالتايل  ومتمامته، 

الرغبة يف االشرتاك بالضامن”.
ويجد رئيس االتحاد، أن املادة التي تحدد عمر املحال اىل 
يجري  الحديث  ان  للعامل خصوصاً  ارهاقاً  تشكل  التقاعد 
أمام  الفرصة  إلتاحة  للتقاعد،  القانوين  السن  لتخفيض 

الخريجني الجدد”.

..ومن الخدمات االجتماعية
كذلك يؤدي النص املطروح للنقاش اىل “حرمان العامل من 
الخدمات االجتامعية العامة املبارشة وغري املبارشة الواردة 
النقايب  يقوله  ما  هذا  النافذ”،  بالقانون  الخدمات  فرع  يف 

هاشم جونة عبد.
املتطلبات  يراعي  ال  القانون  “مرشوع  ان  بالقول  ويزيد 
يؤرش  كام  الدولية”،  العمل  منظمة  اتفاقيات  يف   الواردة 

يف بعض مواد مرشوع القانون “لبسا وغموضا، وتناقض يف 
ما بينها”.

نقاش واسع
بنطاق  تداوله  يتم  مل  “املرشوع  ان  اىل  املتحدث  ويلفت 
جدية  بصورة  دراسته  لغرض  اإلعالم،  وسائل  ضمن  واسع 
ومتكاملة من قبل أوساط سياسية ومنظامت املجتمع املدين 
األوساط  ومن  واملهنية  العاملية  واالتحادات  والنقابات 
بهذا  وخربائها  الدولية  العمل  منظمة  وإرشاك  األكادميية، 
واملربرات  األسباب  النقايب عن  املسؤول  ويتساءل  الشأن”. 
ان  االختياري عىل  بالتأمني  الشخص  “لتثبيت رشط شمول 
الطلب؟”،  تقديم  بتاريخ  سنة   )45( عىل  عمره  يزيد  ال 
النظر  بغض  العامل  االنسان  لحقوق   ذلك “هضام  معتربا 
عن عمره”. ويضيف عبد، انه “نظم التأمني ضد البطالة يف 
الفصل التاسع من مرشوع القانون، الذي يقدم فرعا جديدا 
للتأمني االجتامعي، مل يكن موجودا يف القانون رقم 39 لسنة 
1971، حيث تنص عىل تراكم جميع االشرتاكات املدفوعة يف 
حساب توفري فردي، يتم خصم جميع املدفوعات منه. وإذا 
كان هناك رصيد إيجايب متبٍق يف سن التقاعد، فيجب دفعه 

كنوع من تعويض )نهاية الخدمة(”.
ثالث  “رشط  إن  بالقول  حديثه  االتحاد  رئيس  ويردف 
دفعات طوال فرتة التغطية، يعترب رشطا وقائيا من أجل منع 
االستخدام املفرط للنظام. ومع ذلك، ال يتامىش هذا التقييد 
الشامل ملنافع البطالة مع معايري العمل الدولية، وال تتوافق 
فكرة تراكم منافع البطالة يف حسابات التوفري الفردية مع 
مبادئ التأمني االجتامعي. فهذا النهج غري متوافق مع معايري 
وتفضل  التمويل  يف  التضامن  تؤكد  التي  الدولية  العمل 
تجميع املخاطر، وبالتايل نقرتح إلغاء هذه الفكرة، أي الغاء 
املادة 70 من مرشوع القانون، وإسناد نظام البطالة كله اىل 

تجميع املخاطر ومبادئ التأمني االجتامعي”.
هاشم  العراق  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس  واختتم 
عبد حديثه لـ”طريق الشعب”، قائال ان “ما تضمنه قانون 
ميثل   1971 لسنة   39 رقم  االجتامعي  والضامن  التقاعد 
“الكثري  ان  اىل  مشريا  به”،  التمسك  الواجب  األدىن  الحد 
من مواده مل يتم التطرق اليها يف مرشوع القانون الجديد، 
رغم أهميتها وكان املفرتض تطويرها وتوسعيها عند ترشيع  
القانون الجديد، ولنا يف تجربة ترشيع قانون العمل الجديد 
رقم )37( لسنة 2015 خري منوذج وطني للحوار االجتامعي 

والرشاكة االجتامعية”.

استشاري: الناظم الهايدروليكي هو “الحل”

»اللسان الملحي« مشكلة تبعث من جديد
بالتزامن مع طرحه للقراءة الثانية

»التقاعد والضمان االجتماعي«
قانون يحرم العمال من حقوقهم

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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بغدادـ  عبدالله لطيف

ارتباطا  كبري،  بخلل  بالدنا  يف  العامة  الوظيفة  أصيبت 
ونظام  الدولة  ادارة  وآليات  ومبنهج  العامة  باألوضاع 
مزاياها  من  الكثري  افقدها  ما  الطائفية،  املحاصصة 
ادارة  يف  دوٍر  لعب  عىل  قدرتها  وأضعف  وخصائصها، 
مؤسسات الدولة، ويف اداء مهامها، ال سيام تلك املرتبطة 
التي  او  لهم،  الخدمات  وبتقديم  مبارشة  الناس  بحياة 
لها صلة بضامن األمن واالستقرار، وانطالق عملية البناء 

واالعامر.
ويقول ناشطون، ان املحاصصة والفساد يشكالن الركن 
بهام  تستقوي  وهي  الفاسدة،  القوى  عمل  يف  االسايس 

الدامة وجودها بالسلطة.
فيام يؤكد قانوين ان الكتل التي تحقق فوزا يف االنتخابات 
لها،  الحكومية  املناصب  تحتكر  ان  بالرضورة  يعني  ال 

وان هذا العرف ال أساس دستوريا له.

ركن أساسي في النظام
الشعب”،  لـ”طريق  محمد  املدين حسن  الناشط  وقال 
نهج  قامئة عىل  العراق  السيايس يف  النظام  ان “فلسفة 
أهم  وهام  الفساد.  لها  ويضاف  الطائفية،  املحاصصة 
اركان هذا النظام، وبالتايل فإن اي محاولة لزعزعة اركان 

النظام السيايس، تواجه بالرفض من قبلهم”.  
الحكم  بدفة  واملاسكة  املتنفذة  “االحزاب  ان  وأضاف 

تعترب مؤسسات الدولة بابا من ابواب متويلها”.
املنهج،  هذه  زعزعوا  ترشين  “شباب  ان  قائالً  وأوضح 
هذه  انهاء  الجل  االحتجاجية  الحركة  مواصلة  وعليهم 

الفكرة”.
بوجود  له  عالقة  وال  قائم،  النهج  “هذه  ان  اىل  وأشار 
 2018 فانتخابات  السلطة  راس  عىل  معينني  شخوص 
تشكلت  التي  الحكومة  ولكن  نائبا،   230 حوايل  غريت 
فيام بعد كان تشكيلها بنفس الطريقة، التي تشكلت بها 

الحكومات السابقة”.
الكتل  هذه  بقاء  ضامن  هو  النهج  “هذه  ان  وذكر 
ان  الصعب  البالد، ومن  الحكم يف  راس  السياسية عىل 
تتنازل عنه وتقبل بتسليم املناصب الحساسة واملهمة”.

تفعيل مجلس الخدمة
وجود  انهاء  يف  االتحادي  الخدمة  مجلس  دور  وعن 
املحاصصة، اكد املياحي ان “املجلس هو احد مطالب 
بحرية  العمل  للمجلس  اتيح  ولو  ترشين،  انتفاضة 
عام  “منذ  ان  مبيناً  النهج”،  هذا  ينهي  ان  بإمكانه 
2003 اىل االن، هناك الكثري من الترشيعات واالعراف 
السياسية  الكتل  التكنوقراط غضت  التي تؤسس ملبدأ 

النظر عنها”.
هو  االتحادية  الخدمة  “مجلس  ان  بقوله  وتابع 
يقلل  ان  بإمكانه  لكن  السياسية،  الكتل  إلرادة  اسري 
الحلقات الروتينية يف التعيينات، وايضاً ان يقيض عىل 

الفاسدين الصغار فقط”.

قرار دستوري ملزم.. ولكن؟
الشعب”  “طريق  عدد  يف  نرش  صحفي  تقرير  ويف 
شهاب  الدكتور  والتدرييس  املحامي  تحدث  السابق، 
اىل  قدمه  الذي  الطعن  نتيجة  عن  النعيمي،  عبدالله 

املحكمة االتحادية قبل اندالع انتفاضة ترشين، لنقض 
الطعن،  حينها  املحكمة  وأيّدت  النواب.  مجلس  قرار 
واصدرت قرارها بتاريخ 28 /10 /2019 يف الغاء الفقرة 

)6( من القرار الترشيعي رقم  )44( لسنة 2008.
الكتل   ملسعى  حداً  وضع  “القرار  ان  النعيمي،  وقال 
العليا،  الدرجات  املتنفذة يف االستحواذ عىل  السياسية 
رشوط  عليهم  تنطبق  الذين  الشعب  افراد  وحرمان 

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

وحسب الكفاءة واالمكانية”.
وشدد عىل ان مجليس الوزراء والنواب امام مسؤولية 

قانونية، وعليهام الخضوع لقرار املحكمة االتحادية.
“نظام  ان  التميمي،  شهاب  الدكتور  املحامي  وبني 

الدولة،  مؤسسات  جميع  عطل  السياسية  املحاصصة 
اداء  يف  مؤسساتها  وفشلت  امامه،  الدولة  وانهارت 
مهامها”، مضيفاً بالقول “لألسف وصل الحال باملواطن 
أو دائرة حكومية يسأل عن  عند مراجعته ألي وزارة 
الحزب الذي ينتمي اليه الوزير او املسؤول الحكومي، 
لغرض التوسط النجاز معاملته، واألخطر من ذلك أن 

القيادات العسكرية واألمنية شملتها املحاصصة”.
خالل  ساندته  التي  للجهود  شكره  املحامي  وقدم 
خصوصا  االتحادية  املحكمة  امام  القضية  يف  الرتافع 
املحامي شوكت النعيمي، داعياً وسائل االعالم لتسليط 

الضوء عىل هذا القرار من اجل اثارة الرأي العام

التفاف على الدستور
لـ”طريق  الكيم  احمد  القانوين  اكد  جانبه،  من 
بشكل  ينص  مل  العراقي  “الدستور  ان  الشعب”، 
الدولة من  الكبرية يف  املناصب  واضح عىل ان تكون 
نصيب الكتل التي لها وجود يف الربملان، اي ان الكتل 

التي تحقق فوزا يف االنتخابات ال يعني بالرضورة ان 
تحتكر املناصب الحكومية لها”.

صالحية  الربملان  اعطى  “الدستور  ان  وأضاف 
تقوم  ان  ذلك  يعني  وال  الحكومة،  عىل  التصويت 
املناصب  تأخذ  ان  ألجل  بااللتفاف  السياسية  الكتل 

لها”. الحكومية 
يحدد  وعرفا  قانونا  ومؤسسة  وزارة  “لكل  ان  وذكر 
الكربى،  املناصب  يف  املوظفني  تعيني  آلية  له  وفقاً 

داخل املؤسسات”.
الخدمة  قانون  يوجد  “باألساس  انه  بقوله  واستدرك 
الكتل  لكن  الوظيفي،  التدرج  يقر  الذي  املدنية، 
السياسية ترتك كل االعراف والقوانني جانباً وتوظف 

من تراه مناسبا لها يف املناصب الكبرية يف الدولة”.

شاهد على المحاصصة
الحالية،  الحكومة  اىل  االسامء  عرشات  وترشحت 
والنزاهة”،  بـ”الكفاءة  ميتازون  منهم  كبري  جزء 
ميرروا  مل  لكنهم  الثقافة،  وزارة  مرشح  بينهم  ومن 

بسبب تزمت القوى املتنفذة بنهج املحاصصة.
وقال املرشح لوزارة الثقافة فارس حرام، يف منشور 
عىل  التصويت  بعد  بوك”،  “فيس  يف  صفحته  عىل 
بالكاظمي  لقايئ  “بعد  انه  الحكومية،  الكابينة 
قيود  بالعمل من دون  الحرية  اشارة  اعطاين  الذي 
الكتل  احدى  اتصلت يب  الفساد،  اجل مكافحة  من 
السياسية عن طريق شخص وقالت يل إنني لن أمّر 

ما مل أجلس معهم و)أرتب( املوضوع”.
بنفسها  تشيع  بدأت  السياسية  “الكتلة  ان  ويؤكد 
تردين  وكانت  معها،  الجلوس  قبويل  عدم  قضية 
بعض  عن  ينقلون  مختلفني  أناس  من  اتصاالت 

شخصياتها أنني رفضت الجلوس معهم”.
مل  الوزراء  اسامء  عن  االعالن  “عند  ان  اىل  وأشار 
الوزراء  رئيس  أن  رغم  ضمنهم  من  نفيس  اجد 
فاوض بشكل عنيد وقوي من أجل متريري”، مؤكداً 
الوزراء، رشح  رئيس  من  هاتفياً  “اتصاالً  تلقى  انه 
موجهاً  كان  الذي  الرفض  مواجهة  يف  معاناته  فيه 

ضّدي”.

امواله منحت لغير المستحقين

المالية النيابية: 
صندوق التقاعد يواجه االفالس

بغداد- نورس حسن

انتهاء  وليس  التقاعد،  اىل  احالتهم  ساعة  من  بدءا  العراقيني،  املتقاعدين  تواجه  كثرية  مشاكل 
بتسلمهم رواتبهم غري املجزية، فخالل تلك الرحلة )من دوائرهم الوظيفية اىل هيئة التقاعد( التي 
تكون االكرث تعقيدا يف مشوار الحياة، ترافقهم مشاكل ادارية وتعامالت ال انسانية، ال تستحق أن 
تكون الخامتة. وما يزيد االمر سوءا، االجراءات الحكومية االقتصادية “غري املدروسة” يف استخدام 

اموال صندوق التقاعد، بصورة غري قانونية.

مصيره االفالس
اإلفالس، بسبب  التقاعد مصريه  إن صندوق  الجبوري،  النيابية، هيثم  املالية  اللجنة  وقال رئيس 
“الحكومة  إن  الشعب”،  عليه “طريق  اطلعت  الجبوري يف ترصيح  وقال  الحكومية.  السياسات 
العراقية تدفع سنويا من خزينة الدولة لقوانني العدالة االنتقالية املتمثلة برواتب ضحايا اإلرهاب 
يأخذ  التقاعد  “صندوق  أن  مضيفا  دينار”،  تريليون   20 وغريها،  ورفحاء  السياسيني  والسجناء 
توقيفات تقاعدية تقدر 10 باملائة من رواتب املوظفني و15باملائة تدفعها وزارة املالية”، مؤكداً ان 
الصندوق “يدفع امواالً اكرث مام يرد اليه بنسبة 23 يف املائة مع يجعله عرضة لإلفالس يف غضون 

4 سنوات”.

قوانين غير مدروسة
من  االدىن  الحد  رفعت  التي  املدروسة  غري  القوانني  من  متأت  “االفالس  ان  اىل  الجبوري  ولفت 

الراتب التقاعدي، مقابل ثبات نسبة االستقطاع والتعويض الحكومي”.
ماليني   ٤ نحو  يدفعها  التي  لالشرتاكات  نتيجة  غنيا  التقاعد  “صندوق  يكون  أن  املفرتض  ومن 
موظف حكومي، إال أن الصندوق، الذي يعتمد عليه أكرث من مليوين مواطن متقاعد شهرياً، يواجه 

)اإلفالس( بعد انخفاض موجوداته إىل نحو 6.8 مليار دوالر”.
وبحسب حديث الخبري االقتصادي عبد الرحمن املشهداين لـ”طريق الشعب”، فان “ما يدفع من 
رواتب تقاعدية ال يتناسب مع ما يستقطع من رواتب املوظفني، وما يساهم به الجانب الحكومي 

من دفع مخصصات مالية بحسب القانون”.
مخصصات  مبنح  املدروسة  غري  الحكومية  والقرارات  االستثامر  عمليات  يف  “الفساد  ان  واضاف 
الحكومات  اتبعتها  التي  االقرتاض  آلية  عن  فضال  املوظفني،  اموال  من  معينة  لفئات  تقاعدية 
السابقة والتي تقدر بـ7 ترليونات دينار مل يتم تسديدها حتى االن. جميعها تؤدي اىل احتاملية 

كبرية الفالس صندوق التقاعد، خالل السنوات القليلة املقبلة”.

غياب الشفافية
ويرى الجبوري، ان “غياب الشفافية احالت دون اعالن االيرادات املالية السنوية لصندوق التقاعد 
املتقاعدين  اىل  اموال  من  ما يرصف  عىل  العام  الرأي  اطالع  يجر  ومل  عامة.  بصورة  ماله  ورأس 
التي  الدرجات  اىل  اضافة  الخاصة،  الدرجات  اىل  ترصف  التي  التقاعدية  واالموال  االعتياديني، 

اضيفت بآلية غري مدروسة، وفقا لقوانني خاصة”.
وتطرق الجبوري يف حديثه اىل هدر اموال صندوق التقاعد ومنحها ألشخاص ليس لهم عالقة به 
من خالل منح مسؤولني كبار رواتب تقاعدين تعدل رواتب 20 موظفا بالدرجة الخامسة فام دون، 
اضافة اىل منح رشائح مجتمعية رواتب تقاعدية من الصندوق، ومنهم محتجزو رفحاء وشهداء 

العمليات االرهابية والنظام املقبور دون تعويض الصندوق من الحكومة.
وشدد عىل ان “اموال صندوق التقاعد بعد عام 2006 تبددت بآلية غري معقولة بسبب الفساد”.

نهج ال أساس دستوريا له

المحاصصة.. وسيلة األحزاب المتنفذة للبقاء في السلطة 

بغداد- سيف زهير

أعلنت مصادر طبية يف محافظتي دياىل وكركوك، مؤخرا، 
االمر  كورونا،  بفريوس  باملصابني  املستشفيات  امتالء  عن 
الذي بلغت معه األوضاع حرجة، وتتطلب التزام املواطنني 

بإجراءات الوقاية.
تحد  أمام  تقف  كوادرها  أن  الصحة  وزارة  أكدت  فيام 
حقيقي يف ظل األزمة الصحية التي تعصف بالبالد، مبينة 
أن الحكومة “وفرت لقاحات رصينة، يجب عىل املواطنني 

تلقيها فهي آمنة وفعالة”.

ديالى وكركوك تستغيثان..
وتصاعدت خطورة املوقف يف دياىل خالل الساعات املاضية، 
الصحة، تحذيرا من إمكانية تفاقم  بعدما وجهت مديرية 

األزمة، خصوصا أن الوباء تفىش يف املحافظة.
وقال مدير إعالم صحة دياىل، فارس العزاوي، إن “املحافظة 
دخلت مرحلة خطرية من تفيش الوباء، واملعدالت اليومية 
وصلت  بعدما  الوضع  خطورة  عىل  حي  شاهد  لإلصابات 

األرقام إىل مستويات قياسية .
وأضاف يف ترصيح تناقله وكاالت األنباء، أن “مراكز الحجر 
ينذر  الوضع  فيام  االمتالء،  من  اقرتبت  الرئيسية  الصحي 
بكارثة حقيقية بسبب عدم مباالة رشائح واسعة لخطورة 

الوباء”
املحافظة عن وصول  تحدث مصدر طبي يف  السياق،  ويف 
أعداد اإلصابات اليومية إىل قرابة 600 إصابة، بسبب عدم 

التزام املواطنني باإلجراءات الوقائية.
عىل  “اإلقبال  إن  الشعب”،  لـ”طريق  املصدر  وأوضح 
اللقاحات من قبل املواطنني يف املحافظة، ضعيف جدا، رغم 
الدعوات التي وجهتها وزارة الصحة ودوائرها بشأن أهمية 
ووجوب آخذها”، الفتا إىل “رضورة العمل عىل إطالق حملة 
توعوية واسعة للتعريف بأهمية اللقاحات، أو فرض الحظر 

الصحي ما مل يتم تحصني عدد كبري من أبناء املحافظة”.

كركوك توجه نداءها
فورياً  نداًء  دائرة صحة كركوك،  السياق، وجهت  ويف ذات 
وعاجالً إىل املواطنني بعد امتالء أحد مستشفيات املحافظة 

باملصابني.
حمدي  نبيل  املحافظة،  يف  الصحة  دائرة  عام  مدير  وقال 
 14 الشفاء  مستشفى   “ إن  صحفي،  ترصيح  يف  بوشناق، 

امتألت باملصابني”.
ودعا بوشناق املواطنني إىل “التقيد التام باإلجراءات الوقائية 
وكذلك تلقي اللقاح بهدف تحجيم الوباء وتقليل اإلصابات 

وإنقاذ األرواح”.

مليون عراقي مصاب
يف األثناء، أعلنت وزارة الصحة املوقف الوبايئ، الذي تجاوز 
يف  املصابني  حصيلة  لتتخطى  حالة  الف   16 يومني  خالل 

الفريوس حاجز املليون اصابة.
وأكد وزير الصحة، حسن التميمي، أن العراق ال يزال يواجه 
املوجة الثانية من الفريوس كورونا، فيام دعا املواطنني إىل 

مراجعة مراكز التلقيح.
الصحية  واملراكز  واملٔوسسات  “الوزارة  إن  الوزير  وأوضح 
وفرت  الوزارة  وأن  الثانية.  املوجة  ملواجهة  كبري  تحد  أمام 

اللقاحات من خالل إقرار 3 رشكات رصينة”.

هل اللقاحات إجبارية؟
وترددت أنباء كثرية بني املواطنني، مؤخرا، مفادها بأن الدوائر 
الحكومية سترشع بحمالت تلقيح إجبارية ملوظفيها، فيام 

سرتفض مراجعة أي مواطن لها ما مل يتلق اللقاح.
وتحدث مصدر يف وزارة الداخلية،لـ”طريق الشعب”، بالقول: 
لقد “وصلت إىل مسامعنا تأكيدات وظيفية شبه رسمية تبني 
بان هناك حملة تلقيح قادمة ستكون إجبارية، فضال عن 
يتلقوا  مل  ما  الدوائر  إىل  املراجعني  املواطنني  استقبال  عدم 
اللقاحات أيضا”. ويف املقابل، نفت وزارة الصحة، إمكانية 
املتحدث  وقال  باللقاحات.  التطعيم  عىل  املواطنني  إجبار 
البدر، “ننفي إجبار املواطنني عىل  الرسمي للوزارة، سيف 
“الوزارة  أن  إجبارياً”، مبينا  اختياري وليس  التطعيم، فهو 
تطالب بإجراء التلقيح أو املسحات لحاالت خاصة تتضمن 
خطراً متصاعداً من انتقال العدوى، كاملسافرين والعاملني يف 

املطاعم واملوالت واملستشفيات العامة والخاصة. علام إن 
الدوائر  موظفي  تتضمن  أيضاً  تطعيمها  املطلوب  الحاالت 
املزدحمة باملراجعني كدائرة التقاعد ومديرية املرور العامة، 
بخصوص  مفصلة  تعليامت  قريبا  سنصدر  الغرض،  ولهذا 
التي  التلقيح املوحدة  الفحوصات وبطاقة  التلقيح وإجراء 

تستخدم لغرض السفر”.
وحتى وقت قريب مىض، أكد البدر لـ”طريق الشعب”، أن 
“اإلقبال عىل اللقاحات من قبل املواطنني يف تصاعد مقبول 

بعدما كان ضعيفا يف األيام األوىل لدخول اللقاحات”.

فاسدون يزّورون المسحات
وبرز خالل الفرتة املاضية، شكل جديد من أشكال الفساد 
املتفيش يف البلد، حيث أصبح عدد من املوظفني أو أصحاب 
العيادات الخاصة يتالعبون بنتائج املسحات ألغراض ربحية.
امللف،  هذا  تفاصيل  عن  الشعب”،  “طريق  واستقصت 
حيث وجدت أن البعض من املنتسبني يف دوائر الحكومة 
أو املسافرين عرب رشكات الخطوط الجوية، يدفعون أمواال 
لغرض  وجاهزة  سليمة  مسحات  نتائج  إعطائهم  مقابل 
عراقيل.  بدون  السفر  أو  املرضية  اإلجازات  عىل  الحصول 
وأكدت مصادر عدة لـ”طريق الشعب”، هذه األفعال إال 
إن الخوف من التعرض إىل املساءلة أو املشاكل حال دون 
االستفاضة بالحديث عن التفاصيل الكاملة لهذا األمر. لكن 
هذا  عىل  تأكيدا  جاء  األول،  أمس  البرصة،  رشطة  إعالن 
النوع من الفساد، بعدما ألقت القبض عىل متهمني بتزوير 

فحوصات كورونا للمسافرين.

الصحة تحذر من المخاطر.. وتدعو ألخذ اللقاحات

محافظتان تستغيثان: كورونا تفتك بمواطنينا
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فوك الحمل تعالوة!

عامر عبود الشيخ علي

العراق، من بطالة  الحياتية مستمرة يف  االزمات  تزال  ال 
وتردي  العامة  الخدمات  يف  وضعف  العمل  فرص  وقلة 
الكهرباء وشح املياه وعدم انتظام توزيع مفردات البطاقة 
كاهل  أثقلت  التي  األزمات  من  ذلك  وغري  التموينية، 

املواطن.
أدت  التي  الدوالر،  رصف  سعر  رفع  ازمة  استمرار  ومع 
الغذائية واملستلزمات الرضورية  املواد  ارتفاع أسعار  إىل 
األخرى، تأيت اليوم وزارة املالية بأزمة جديدة لها أن تلقي 
بظاللها عىل املوظفني واملتقاعدين، تتمثل يف املقرتح الذي 
الوزير عبد األمري عالوي، يف كتابه املرقم 880 يف  قدمه 
الوزراء  مجلس  فيه  يطالب  والذي  الجاري،  نيسان   14
بتفعيل االستقطاع الرضيبي عىل رواتب املوظفني، اعتبارا 
الثالثة  الشهور  رجعي عىل  وبأثر  ذاته،  نيسان  شهر  من 
مجلس  قرار  إلغاء  مع   ،2021 الحالية  للسنة  املاضية 
الوزراء املرقم 156 والقرار رقم 1478 لعام 2016 الخاص 

مبنع االستقطاع الرضيبي من الرواتب. 
املوظف  فيه  يأمل  كان  وقت  يف  االزمة  هذه  وتظهر 
بتعديل  تقيض  فقرة  الجاري،  العام  موازنة  تتضمن  أن 
عالوات  من  والقانونية  املالية  مستحقاته  ومتنحه  راتبه 
الدوالر،  سعر  رفع  آثار  حدة  من  تقلل  كام  وترفيعات. 

والتي أرهقت مدخوله الشهري. 
وال نعلم ملاذا تختزل انعكاسات تدهور االقتصاد العراقي 
ومشكالته وازماته، دامئا يف رواتب املوظفني واملتقاعدين، 
الربملان  واعضاء  الثالث  الرئاسات  رواتب  تتأثر  أن  دون 
الرضائب  فرض  مع  نحن  الخاصة!؟  والدرجات  والوزراء 
لكن مقابل  املوظفني،  واستقطاعها بصورة تصاعدية من 
الصحي  الضامن  للمواطنني،  الدولة  توفر  ان  يجب  هذا 
والتعليم املجاين والسكن الالئق وبقية الخدمات األساسية.

رواتب  يف  يكمن  ال  االقتصاد  تدهور  سبب  ان  نقول، 
املوظفني، إمنا يف االعتامد عىل االقتصاد الريعي النفطي، 
الزراعي واتباع  العام والقطاع  القطاع الصناعي  وتعطيل 

البريوقراطية واسترشاء الفساد يف كل مفاصل الدولة!
غري  سياساتكم  الناتجة عن  األزمات  املوظفني  تحّملوا  ال 
الحمل  “فوك  وتضعوا  معاناتهم  من  لتزيدوا  املدروسة، 

تعالوة”!

أگـول أصحاب المحال التابعة لـ “نادي النفط”: 

وا عن رفع اإليجارات.. مداخيلنا ال تسد الرمق! 
ّ

كف
بغداد – طريق الشعب 

لـ  التابع  الصناعي  الصناعية يف املجمع  نظم أصحاب املحال والورش 
“نادي النفط” الريايض يف بغداد، األسبوع املايض، وقفة احتجاج ضد 

قرار رفع مبالغ اإليجارات عىل محالهم. 
وتجمهر املحتجون، ومعهم عاملهم، أمام بوابة النادي يف منطقة “حي 
الذي  هذا،  األخري  قرارها  عن  بالرتاجع  النادي  إدارة  مطالبني  أور”، 
يثقل كواهلهم يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة الراهنة، واألزمات 
املعيشية الناتجة عن تفيش وباء كورونا وتوقف عجلة العمل وانقطاع 

األرزاق، والغالء املعييش بعد رفع سعر رصف الدوالر. 
نفسها مبقابلة  تكلف  للوقفة، ومل  اهتامما  النادي  إدارة  تول  وباملقابل، مل 
املحتجني، الذين بدا لهم إن اإلدارة مرصة عىل موقفها، ولن ترتاجع عن قرارها 

يف رفع مبالغ اإليجارات – وفق ما نقله البعض منهم لـ “طريق الشعب”. 
أبو عيل الجبوري، وهو أحد أصحاب املحال املحتجني، قال انه كان قد 
استأجر محله يف املجمع منذ عقود، مقابل بدل إيجار يبلغ 30 ألف 
دينار شهريا، مبينا أن “املبلغ صار يتصاعد سنويا حتى وصل إىل 180 

ألف دينار، واليوم تضغط إدارة النادي باتجاه زيادة اإليجار أكرث”.
أجور  يسد  وال  راكد  “العمل  أن  الشعب”،  “طريق  لـ  أبو عيل  وأكد 
عن  والعدول  بإنصافهم  النادي  إدارة  مطالبا  عائالتنا”،  ورمق  عاملنا 
قرارها، ومؤكدا يف الوقت ذاته أن أصحاب املحال سيواصلون وقفاتهم 
لحني االستجابة ملطلبهم، وبخالف ذلك سيضطرون إىل غلق الشوارع 

الرابطة بني “حي البنوك” و”ساحة صباح الخياط” يف املنطقة. 
النفط”  “نادي  إدارة  ان  إىل  رسول،  ابو  املحل  لفت صاحب  يف حني 
للقرار،  رضوخهم  عدم  حال  يف  بأنه  وتهددهم  بقرارها،  متمسكة 
ستضطر إىل تسليم املحال ملستثمر يتكفل بجمع إيجاراتها، أو يقوم 

بتهدميها وبناء مرشوع آخر بدل عنها – عىل حد قوله.
النادي ستتسبب  ويرى سيد رضا، وهو أيضا صاحب محل، أن إدارة 
الظروف  املحال يف ظل  أرزاق أصحاب  بقطع  اإليجار،  قرار رفع  عرب 
“وإال  قرارها  عن  بالعدول  اإلدارة  مطالبا  الراهنة،  الصعبة  املعيشية 
سنصعد من احتجاجنا وصوال إىل قطع الشوارع الرئيسة يف املنطقة” 

– وفق تحذيره. 

وأبدى العامل محمد عيل، قلقه من ترسيحه عن العمل “كون أصحاب 
املحال، يف ما إذا تم تطبيق قرار رفع اإليجار، سيضطرون إىل التخفيف 
إدارة  داعيا  الخسارة”،  وتعويض  املال  لتوفري  عاملهم  أعداد  من 
الصحية  األوضاع  استقرار  لحني  القرار  هذا  تطبيق  إرجاء  إىل  النادي 

واالقتصادية.
ويضم هذا الحي الصناعي أكرث من 80 محال، وهو معروف بالسمعة 
يشغلون  الذين  والعامل  والفنيون  الحرفيون  بها  يتمتع  التي  الطيبة 

تلك املحال.  
ويلتمس هؤالء الكسبة من إدارة النادي، النظر إىل أوضاعهم املعيشية 
الصعبة بعني منصفة، والعدول عن قرار رفع اإليجار، خصوصا – وفق 
الفقراء  إنسانية جيدة مع  لها مواقف  اإلدارة  إن هذه  يقولون –  ما 

والكادحني.
كام انهم يدعون اإلدارة، إىل التفاهم معهم، وتسوية األمور مبا يريض 
الطرفني، وإرجاء تطبيق هذا القرار لحني تحسن الظروف االقتصادية 

والصحية وعودة العمل إىل وضعه الطبيعي. 

خريجو الدراسات البحرية 
يطالبون بالتعيين 

البصرة – وكاالت 
للدراسات  العريب  الخليج  أكادميية  خريجي  من  عدد  طالب 
البحرية، املتعاقدين مع رشكة موانئ العراق يف البرصة، بحقهم 
يف التعيني، وذلك يف تظاهرة نظموها أخريا أمام مقر الرشكة. 
وأوضح الخريجون، الذين هم من دفعة العام املايض 2020، 
أن العقد املربم مع الرشكة يقيض بتعيينهم خالل مدة أقصاها 
6 شهور بعد تخرجهم، ويف حال تأخر التعيني عن املدة املقررة، 
يحق لهم اللجوء إىل القانون. ولفتوا يف حديث صحفي، إىل أنه 
مرت 9 شهور عىل تخرجهم وحتى اآلن مل تنفذ رشكة املوانئ 
خالل  التأخري  سبب  أرجعت  الرشكة  أن  مبينني  العقد،  رشط 
الفرتة السابقة إىل عدم إقرار املوازنة، وانهم بعد إقرار املوازنة 
االستثناء  رفضت  املالية  وزارة  بأن  فأخربتهم  الرشكة،  راجعوا 
املقدم لها يف كتاب يقيض بتنفيذ التعيني بعد إقرار املوازنة. إىل 
ذلك، قال مدير اإلعالم والعالقات يف رشكة املوانئ، بهاء عريبي، 
أن تعيني خريجي “أكادميية الخليج العريب”، ليس من صالحيات 

الرشكة، امنا هو أمر وزاري مركزي بشكل حرصي.

ال تحرموا عراقيي الخارج
من حق التصويت!

صالح العميدي
أعطت املادة 20 من دستور جمهورية العراق الحق لكل 
العراقيني يف املشاركة يف الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق 
والرتشيح.  واالنتخاب  التصويت  حق  فيها  مبا  السياسية، 
القايض  االنتخابات  قرار مفوضية  اعتبار  ومن هنا ميكن 
بحرمان العراقيني املقيمني يف الخارج من حق التصويت 
يف االنتخابات القادمة، قرارا متقاطعا مع املادة الدستورية 
القوات  أفراد  متنع  ان  باملفوضية  األجدر  وكان  أعاله. 
املسلحة من التصويت يف االنتخابات، وذلك انسجاما مع 
البند )أ( يف الفقرة )اوال( من املادة 9 من الدستور، والذي 
ال يسمح للقوات املسلحة بالتدخل يف الشؤون السياسية. 
علام ان االنتخابات شأن سيايس بامتياز ! واذا كان األمر 
الدستور، فمن  لبنود  التفسري والتطبيق  بانتقائية  يتعلق 
املصلحة العامة رصف النظر عن البند )ج( يف الفقرة )أوال( 
من املادة 9، والذي أعطى القوات املسلحة حق التصويت، 

وهو يف الحقيقة يتناقض مع البند )أ( املشار إليه!

شركة مصافي الشمال
مصفى الصمود

تنويه

ورد سهواً يف االعالن املنشور يف جريدة »طريق 

 ،٢٠٢١  /٤  /١9 بتاريخ   67 بالعدد  الشعب« 

والخاص باملناقصة ٤8/ ٢٠٢١ ميزانية تشغيلية، 

 /٢٠ بتاريخ  مغلق  بظرف  العطاء  تسليم  تاريخ 

5/ ٢٠٢١ خطأ.

والصحيح هو يوم االحد املصادف ٣٠/ 5/ ٢٠٢١.

لذا اقتىض التنويه.

وزارة الكهرباء
الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية

المنطقة الوسطى

تنويه
ورد سهواً يف االعالن املنشور يف جريدة »طريق الشعب« 

بالعدد 67 بتاريخ 19/ 4/ 2021 والخاص باملناقصة العامة 

املحلية املرقمة )L4G – 026( وسقط سهواً ما ييل:

GENERAL COMPANY OF

ELECTRICITY PRODUCTION )GCEP(

MIDDLE REGION

لذا اقتىض التنويه..

فقدان هوية

الصادرة  الطالب  هوية  فقدت 
بالرقم  التكنولوجية  الجامعة  من 
هندسة  قسم   ،)٠١٢٠5٤٠(
سليم  )عيل  باسم  الحاسوب 
عليها  يعرث  من  فعىل  صاحب(. 

تسليمها اىل جهة االصدار. 

فقدان وصل قبض

 /١8 يف   ١٠7٢٢ املرقم  الوصل  فقد 
الكلية  من  والصادر   ٢٠١9  /١٢
الدراسات  بغداد،  االدارية/  التقنية 
حميد  )هناء  باسم  املسائية/ 
عليه  يعرث  ممن  يرجى  محمود(، 

تسليمه اىل جهة االصدار. 

تبديل لقب

طلباً  عبد(  عمران  )سعدون  املدعي  قدم 
اىل  )غريري(  من  اللقب  تبديل  فيه  يروم 
عىل  اعرتاض  لديه  فمن  )الزريجاوي(، 
مدة  خالل  املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى 
اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء/ رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعىل
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

دار القضاء يف الزهور
محكمة االحوال الشخصية

العدد : 7517
التاريخ: 22/ 9/ 2020

إعالن
فقد املدعو )مهند محمد حمود(، تولد 1985، شغله 
كاسب، يسكن الزهور م221 ز17 د 8 بتاريخ 18/ 6/ 
2006، حيث فقد اثناء عمله )سائق اجرة/ نوع كيا( 
ومل يعد لحد االن، عىل من تتوفر لديه اي معلومات 

ابالغ ذويه او هذه املحكمة.
القايض
10 - 11 - 3

اعالن
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
اخطار

من/ محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية
عبد  سعيد  مصطفى  عيل   ( الرشطي  الهارب  املتهم  اىل/ 

القادر املوىل(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )٣٠( يوماً 
من تاريخ نرشه، اذا كنت داخل العراق او خارجه، لالجابة 
 ، د  ع.  ق.   )٣٢( املادة  وفق  اليك  املسندة  الجرمية  عن 
القانونية ضدك وتطبق  وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 

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

٢- إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليك 
اينام وجدت.

٣- إلزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائك.
٤- حجز أموالك املنقولة وغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل

اعالن
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
اخطار

من/ محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية
اىل/ املتهم الهارب الرشطي ) عمر خميس سليامن خطاب 

الجبوري(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )٣٠( يوماً 
من تاريخ نرشه، اذا كنت داخل العراق او خارجه، لالجابة 
 ، د  ع.  ق.   )٣٢( املادة  وفق  اليك  املسندة  الجرمية  عن 
القانونية ضدك وتطبق  وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 

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

٢- إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليك 
اينام وجدت.

٣- إلزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائك.
٤- حجز أموالك املنقولة وغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

اعالن
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
اخطار

من/ محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية
عيىس  عيل  رشف  )محمد  الرشطي  الهارب  املتهم  اىل/ 

الجمييل(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )٣٠( يوماً 
من تاريخ نرشه، اذا كنت داخل العراق او خارجه، لالجابة 
 ، د  ع.  ق.   )٣٢( املادة  وفق  اليك  املسندة  الجرمية  عن 
القانونية ضدك وتطبق  وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 

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

٢- إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليك 
اينام وجدت.

٣- إلزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائك.
٤- حجز أموالك املنقولة وغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

اعالن
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
اخطار

من/ محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية
اىل/ املتهم الهارب ) ش م  خليل ابراهيم احمد ربع(

الساكن/ مجهول االقامة
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )٣٠( يوماً 
من تاريخ نرشه، اذا كنت داخل العراق او خارجه، لالجابة 
 ، د  ع.  ق.   )٣٢( املادة  وفق  اليك  املسندة  الجرمية  عن 
القانونية ضدك وتطبق  وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 

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

٢- إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليك 
اينام وجدت.

٣- إلزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائك.
٤- حجز أموالك املنقولة وغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

اعالن
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
اخطار

من/ محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية
الهارب الرشطي )محمد جاسم  محسن عيل  املتهم  اىل/ 

الجبوري(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )٣٠( يوماً 
من تاريخ نرشه، اذا كنت داخل العراق او خارجه، لالجابة 
 ، د  ع.  ق.   )٣٢( املادة  وفق  اليك  املسندة  الجرمية  عن 
القانونية ضدك وتطبق  وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 

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

٢- إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليك 
اينام وجدت.

٣- إلزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائك.
٤- حجز أموالك املنقولة وغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد: 7٤77

التأريخ: ٢٠٢١/٤/١٣

م/ اعالن
لقب  تسجيل  طلب  احمد(  محمود  )رعد  املواطن  قدم 
وجعله )الرديني( بدال من )املندالوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل )١5( خمسة عرش يوما من 
بطلبه  املديرية  تنظر هذه  وبعكسه سوف  النرش  تأريخ 
استنادا اىل احكام املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )٣( لسنة ٢٠١6 .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

تنفيذ / ٣٠
مديرية التنفيذ

رقم االضبارة: ٢٢١/١١١٣
التأريخ 8/٢٠٢١/٤

اىل / املنفذ عليه
املدين )عيل عقيل جاسم( يسكن منطقة االمني سكنية / 

تجاوز ومجهول محل االقامة
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ حسب 
كتاب رشطة االمني العدد )٤٠٤١( يف ٢٠٢١/٤/٤ وتأكيد 
لك  وليس  االقامة  محل  مجهول  انك  بغداد.  محافظة 
موطن دائم او مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ عليه 
تبليغك  تقرر  التنفيذ  قانون  من   )٢7( للامدة  واستنادا 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ بغداد الجديدة وخالل 
ملبارشة  للنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوما  عرش  خمسة 
حضورك  عدم  حالة  ويف  بحضورك  التنفيذية  املعامالت 
وفق  الجربي  التنفيذ  باجراءات  املديرية  هذه  ستبارش 

القانون:
املنفذ العدل
محمد هالل كاظم

٢٠٢١/٤/8
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة بغداد الجديدة املرقم 6٢١/ب/5 يف 
.٢٠٢١/٢/١٠

علوان(  عبد  )ستار  للمدعي  بتأديتك  الزامك  املتضمن 
مبلغ مقداره )٣.89٢.٠٠٠( ثالثة ماليني ومثامنائة واثنان 

وتسعون الف دينار.

اعالن
عن  الشامية/45  الرشيد  مرصف  يعلن 
النصيفة                             7 260/17م  املرقم  العقار  بيع 
باملزايدة العلنية والعائد للراهن كاظم كريم 

فصال لقاء طلب الدائن مرصف الرشيد 
مراجعة  االشرتاك  يف  الراغب  فعىل  الشامية 

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوم   )  30( خالل 

لتاريخ  نرش هذا االعالن وان املزايدة 
ستجري يف الساع )12( ظهرا من اليوم االخري

مصرف الرشيد الشامية/45

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

دياىل
قسم شؤون االحوال
العدد / ج/ د/ ٣٤٤٣
التاريخ/ ٢٠٢١/٤/١5

اىل / جريدة 
املوضوع/ نرش اعالن

اعالن
 

)تبديل  الدعوى  حسني(  داود  )حيدر  املواطن  قدم 
لديه حق  )الزركان( فمن  اىل  )الجواري(  لقب( من 
االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
من   )٢٢( للامدة  وفقا  يوما(  )خمسة عرش  اقصاها 

قانون البطاقة املوحدة رقم )٣( لسنة ٢٠٠١6.
ع/ اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

• ببالغ الحزن واالىس تنعى املحلية العاملية يف الحزب الشيوعي العراقي، الرفيق املناضل صبحي 
املشهداين )ابو عيل( الذي كان من ضمن الرفاق الذين اعادوا تنظيامت املحلية العاملية بعد عام 
2003، وهو قائد ومناضل عاميل، تعرض خالل مسريته النضالية اىل االعتقال والتعذيب والسجن، 
متنقال بني سجن رقم واحد وسجن بعقوبة والحلة ونكرة السلامن، وهو بذلك سطّر اعىل درجات 
الكفاح والنضال، وكان ممثال حقيقيا للطبقة العاملة خالل مسريته النقابية يف املطالبة بحقوق العامل.

 الذكر العاطر للرفيق ابو عيل، والصرب والسلوان لعائلته الكرمية ورفاقه.  
• تنعى محلية واسط للحزب الشيوعي العراقي، صديق الحزب االستاذ الفاضل عيل مهدي جعفر 
العالق، مدرس مادة الفيزياء، واحد ابرز الرتبويني الذين قدموا الكثري ألبناء محافظة واسط، عىل 
مدى عقود، والذي وافاه االجل اثر مرض مل ميهله كثريا. الذكر الطيب للفقيد، والصرب والسلوان لعائلته 

وذويه وطلبته.
كام تنعى املحلية فقيدها الرفيق عامر هجول )ابو محمد( من رفاق الصويرة، وهو من الناشطني 
واملدافعني من اجل الشعب والوطن، وكان يف صفوف الحزب منذ السبعينات اىل يوم وفاته. الذكر 

الجميل للراحل، والصرب والسلوان لعائلته الكرمية ورفاقه.
• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الشطرة، الرفيق جابر عبد االمري )ابو مهند( الذي 

تويف مبرض عضال مل ميهله طويال. للفقيد الذكر الطيب، ولعائلته ورفاقه الصرب والسلوان.
• تقدم هيأة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي يف الحي خالص التعازي واملواساة للرفيق محمد عيل 
مفتاح الصندوگ الكناين، يف وفاة ابن عمه عواد ستار الصندوگ. الذكر الطيب دوما للفقيد، والصرب 

والسلوان لألرسة الكرمية.
• تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف املنصور/ محلية الكرخ األوىل الرفيق محمد عيل مفتاح 
الطيب للفقيد ولعائلته الصرب  الذكر  إثر مرض عضال مل ميهله طويال.  ابن عمه،  )ابو عمر( بوفاة 

والسلوان.

مواساة
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تنظيم الحصة المائية

يقول حيدر حمزة الفتالوي، احد فالحي ناحية الخريات 
ان  الشعب”  لـ”طريق  كربالء  رشق  الهندية  قضاء  يف 
ال  التي  املائية،  الحصة  تنظيم  بعدم  تتمثل  “معاناتنا 
عدم  من  اشتىك  كام  املزروعة”،  املساحة  مع  تتناسب 
املناسب  بالوقت  لـ”االسمدة  الرسمية  الجهات  توفري 

ملحاصيلنا الزراعية من الحنطة والشعري”.
دوباس  مكافحة  ألدوية  بالنسبة  الحال  “كذلك  ويتابع 
رضورة  عىل  مشددا  والقوارض”،  واملزروعات  النخيل 
الحدود  الذروة عرب غلق  املنتج املحيل يف وقت  “دعم 

امام االسترياد”.
للجمعيات  املحيل  االتحاد  رئيس  الكريطي،  وليد حمد 
لـ”طريق  التعاونية يف كربالء، قال يف حديث  الفالحية 
ناحية  من  للفالح  الحكومة  تقدمه  “ما  إن  الشعب”، 
اىل  يضطره  ما  جدا،  محدود  البذور  ونوعية  االسعار 
اللجوء للسوق السوداء، او االسترياد من خارج العراق”.
ما  مهجنة  البذور  هذه  تأيت  الحالة  هذه  “يف  ويضيف 
“الجهات  ان  اىل  مشريا  املحصول”،  غلة  لزيادة  يؤدي 
الزراعية الرسمية خفضت الجرعة السامدية للمحاصيل 

الزراعية”.
املشاريع  “اغلب  فإن  املحيل،  االتحاد  لرئيس  ووفقاً 
االروائية يف كربالء كانت متلكئة، وبالتايل انعكس شح 
املياه هذا العام، عىل زيادة نبات الشمبالن يف جدويل 
الذي خلق مشاكل كثرية  االمر  الحسينية وبني حسن، 

للفالحني”.

ال حياة كريمة
جمعية  رئيس  نائب  حساين،  هادي  حمزة  ذكر  فيام 
التعاونية  الفالحية  الجمعيات  احدى  العريب،  الخليج 
منذ  يعانون  واملزارعني  “الفالحني  ان  بابل،  يف محافظة 
عام 2003  من اهامل حكومي متعمد لقطاع الزراعة، 
ما تسبب يف حرمان البلد من املورد الثاين االقتصادي”، 
العاملني يف  الكرمية اىل   الحياة  ان “تراجع توفري  مبيناً 
الريف والعزوف عن الزراعة اسبابه عديدة ومنها قلة 
الدعم الحكومي، وعدم توفري املستلزمات الزراعية مثل 
األسمدة والبذور وايصال املياه لتغطي جميع االرايض 

الزراعية”.

وتابع يف حديثه ملراسل “طريق الشعب”، ان “املعاناة 
مستمرة للفالح العراقي مع كل موسم زراعة، وتتمثل 
يف طلبات دوائر الدولة يف جلب الكتب من )الكهرباء، 
املرتسامت(  الكشوفات،  املائية،  الحصه  االثار،  البلدية، 
وهذا ما يثقل كاهل الفالح من الناحية املادية، وتجلب 

له متاعب اضافية”.
وطالب حساين بـ”رضورة تطهري الجداول واألنهار بشكل 
دوري، وإعادة النظر يف تنظيم ضخ املياه اىل الجداول 
عىل  رشوط  ووضع  عنها  التجاوزات  ورفع  واالنهار 
املحرومة  البعيدة  للمناطق  املياه  وايصال  التجاوزات 

من الزراعة”.

منتجنا خاٍل من المواد الكيماوية
الحكومة  العريب،  الخليج  جمعية  رئيس  نائب  وناشد 
املحاصيل املسوقة بعد  امثان  “برضورة االرساع يف دفع 
استالمها مبدة ال تزيد عىل شهر واحد، وشمول محصول 
اسعار  ورفع  للدولة،  املسوقة  املحاصيل  ضمن  التمور 
هذه املحاصيل مقارنة باملرصوفات، باإلضافة اىل زياده 
املوسم  مثل  وتوزيعها  اسعارها  وتخفيض  األسمدة 
مثل  االخرى  املحاصيل  وشمول  والصيفي  الشتوي 

الباقالء والخرض”.
األسمدة  من  الدونم  حصة  “تخفيض  رفضه  وجدد 

وزيادة سعرها ونطالب بتسعرية معقولة”.
عالية  جودة  ذو  املحيل  “االنتاج  أن  إىل  ويشري حساين 
ويخلو  والنكهة،  الطعم  حيث  من  باملستورد  مقارنة 
العون  يد  مبد  الحكومة  مطالبا  الكيميائية”،  املواد  من 
هذه  تعانيه  عام  الحيف  ورفع  واملزارعني  للفالحني 
لقطاع  الالزم  الدعم  توفر  وأن  املظلومة،  الرشيحة 

الزراعة”.
ويؤكد نائب رئيس جمعية الخليج العريب يف بابل، فشل 
احد املشاريع االروائية وعدم استالمه من قبل مديرية 
املوارد املائية بعد تنفيذه من قبل الحكومة املحلية عام 
2010، إذ يقول “هناك مشكلة يف مرشوع حلة  – كفل 
الذي نفذ يف عام 2010، وقد ادت اىل رضر يف مقاطعات 
املرادية(  الرارنجية،  الهميسانية،  الحگانية،  )حرملة، 
أن  مضيفاً  املائة”،  يف   8٠ تتجاوز  بنسبة  فعليا  وفشل 
“االنهر القدمية اندثرت، والفالح حاليا يعاين شحة مياه 

السقي”.

الزراعي  للقطاع  املتفاقمة  املعاناة  حساين  ويلخص 
واملزارعني  الفالحني  “مشاكل  إن  بالقول:  عام  بشكل 
الزراعة،  قطاع  يف  الحكومة  اهتامم  عدم  اهمها  كثرية، 

وقلة الدعم وتوفري احتياجات الفالح”.
املحاصصة  عن  الزراعة  “وزارة  ابعاد  بأهمية  ونوه 
التدخل يف شؤون  وعدم  الحزبية  والرصاعات  الطائفية 
شخصية  يكون  وان  بعناية  اختياره  ورضورة  الوزير، 
كفوءة ونزيهة، وان يكون له حق اختيار املدراء العامني 

يف املحافظات، خارج املحاصصة الحزبية والطائفية”.

منافسة صعبة
من ناحيته، اشار رئيس اتحاد فرع الشامية للجمعيات 
لفته  عباس  الديوانية،  محافظة  يف  التعاونية  الفالحية 
عطيه، إىل “سامح الجهات الحكومية باسترياد العجول 
الهندية، وهي بالغالب كبرية العمر والكثري منها مصاب 
بامراض بالتزامن مع ارتفاع اسعار االعالف، اذ يصل سعر 
ما  دينار،  الف   400 اىل  الشتاء  فصل  يف  الواحد  الطن 
يجعل منافسة مريب الحيوانات صعبة مع املستوردين”.

واملزارعني  املربني  مبحاربة  الحكومة  عطية  ويتهم 
نفوس  من  كبرية  نسبة  يشكلون  الذين  والفالحني، 

العراقيني.
بزراعة  يفكرون  ال  الفالحني  من  “العديد  أن  ويتابع 
املطلوبة  املواد  توفر  لعدم  نظراً  مستقبالً  اراضيهم 
الزراعية  املنتجات  منافسة  اىل  اضافة  السقي  ومياه 
املستوردة”، مؤكداً ان قرارات فتح االسترياد دون دعم 
الرثوة  وتنهي  الفالحني  آمال  تحطم  املحلية،  املنافسة 

الحيوانية”.
حلول  وجود  وعدم  املائية  الحصص  توزيع  شأن  ويف 
“الحكومات  ان  عىل  عطية  شدد  للفالحني،  مناسبة 
التي  املياه  عىل  وحرص  تخطيط  لديها  ليس  املتعاقبة 
بها  االحتفاظ  لجرى  كذلك  كانت  ولو  العراق،  يف  متر 

واستخدامها يف موسم الزراعة والسقي”.

مشاكل اخرى
الفالحية  للجمعيات  الشامية  فرع  اتحاد  رئيس  وأرّش 
تواجه  اخرى  صعوبات  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف 
البذور  “قلة  ومنها  الديوانية  محافظة  يف  الفالحني 
وارتفاع امثانها”، فيام يؤكد ان “املبيدات غري فعالة وال 
تناسب الرتبة، اضافة اىل مشكلة التسويق ملراكز البيع 

وقلة املشرتين، يؤدي اىل تلف املحصول الزراعي”.
وانشاء  التعليب  مصانع  “اعامر  اىل  املتحدث  ودعا 

املخازن املربدة”.

اضطهاد الفالح
اتحاد  ممثل  الحسني،  عبد  الجاسم  عبد  ويشاطر 
النجف،  مبحافظة  املشخاب  يف  الفالحية  الجمعيات 
ممثيل الجمعيات يف الفرات االوسط، بقوله: “مل نتلمس 
اي دعم للفالح واملزارع منذ حوايل ١8 سنة”، مبينا “لو 
واملربني  واملزارعني  الفالحني  لرشيحة  دعم  هناك  كان 

ألصبح العراق بلدا مصدرا وليس مستوردا”.
الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  الحسني،  عبد  ويضيف 
ان الحكومة توفر حصصا من البذور واالسمدة بنسب 
من  رشائها  اىل  نضطر  وعندها  الحاجة  تسد  ال  قليلة 

السوق السوداء بسعر مرتفع”.
سوقنا  اذ  عيشه،  قوت  يف  مضطهد  “الفالح  ان  ويتابع 
انتاجنا من بذور الحنطة ملخازن وزارة التجارة، ومل نستلم 
منهم اي مبلغ منذ موسم ٢٠١9-٢٠٢٠، كذلك االمر مع 

تسويق محصول )الشلب( للموسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١”.
الفالحية  “الجمعيات  ان  الحسني حديثه  عبد  ويواصل 
ال تلقى الدعم والتشجيع من قبل الحكومة، وليس لها 

صالحيات يف مديريات الزراعة”.
صالحية  تعطي  بان  “ملزمة  الزراعة  وزارة  ان  وقال 
للجمعيات الفالحية مبتابعة كري االنهر والبزول ملتابعة 
توزيع  وعند  الري  قبل  من  بذلك  تكلف  التي  االليات 

البذور واالسمدة”.

استيراد كميات مقننة
كريم  محمد  الزراعة  وزير  وجه  سابق،  وقت  ويف 
ومن  الطامطم،  ملحصول  االسترياد  بفتح  الخفاجي، 
وبواقع  مقننة،  وبكميات  الحدودية  املنافذ  جميع 
خمسني الف طن، وملدة محدودة، اعتبارا من 8 / 4/ 

.2021
“طريق  عليه  اطلعت  الزراعة،  لوزارة  بيان  وذكر 
للطامطم  املقنن  االسترياد  فتح  “عملية  أن  الشعب”، 
الفرتة،  هذه  خالل  املستهلك  لحاجة  تلبية  جاءت 
وملعالجة شحة املنتج بني العروتني الخريفية والربيعية، 
شهر  قدوم  مع   تزامنا  فقط،  يوما  عرشين  ولفرتة 

رمضان”.

من.. والى..
الفالحية  للجمعيات  العام  االتحاد  مستشار  وقال 
التعاونية يف العراق، احمد القصري لـ”طريق الشعب”، 
املنتج  وفرة  التخطيط جعل  وانعدام  اإلدارة  “سوء  إن 
للفالح،  باهظة  وخسارة  األسعار  انخفاض  إىل  تؤدي 
حيث وصل سعر صندوق الطامطم اىل 1000 او 2000 
دينار او ال يُباع”، مضيفا “أما فرتة الشحة بني العروتني 
وخضعت  األسعار  فارتفعت  والربيعية  الخريفية 

للمضاربات”.
خزن  مستلزمات  توفري  باإلمكان  “كان  أنه  اىل  ونبه 
املحصول والسيطرة عىل تذبذب األسعار وتأثريها عىل 

املستهلك”.
بد أن يكون مبوجب خطة  ويف حال فتح االسترياد “ال 
الكثافة  حسب  اىل(،   – )من  معينة  لفرتة  موضوعة  
الزراعية املحلية أو تخصيص نسبة مستمرة لالسترياد مع 
االنتاج املحيل مثل ٢5% بحيث ال تكون هناك زيادة وال 

نقص يف االسواق”.
واردف قوله ان “املنتج املحيل يضاهي املستورد ويتفوق 
باالضافة  للسوق(  الوصول  )رسيع  طازج  ألنه  عليه، 
الغذائية  القيمة  حيث  من  كثرياً  افضل  نوعيته  ان  اىل 
واملذاقية وخايل من األمراض الضارة للنبات واإلنسان”.

دعم غير مجٍز
ويلفت احمد القصري، اىل ان “دعم وزارة الزراعة غري 
مجز للفالحني من كل األمور الزراعية، )بذور، اسمدة، 
تجهيزات  سقي،  مياه  بدون  ارض  ايجار  مبيدات، 
زراعيه مثل املرشات املحمولة ملكافحة األدغال الرفيعة 

والعريضة(”.
ويشري اىل ان “اغلب العقود املربمة مع صغار الفالحني 
اىل   ٣8 ترتاوح بني   ،٣5 قانون  منذ عام ١99٠ مبوجب 
٤٠ دومنا للعقد الواحد، ولشخص واحد، ومع كرب عدد 
ال  املساحة  هذه  فإن  الحكومة  مع  املتعاقدين  عوائل 
 -  12 بني  اعدادها  ترتاوح  التي  العوائل  تكفي ملعيشة 

14 فردا يف الريف العراقي”.
الفالحية  للجمعيات  العام  االتحاد  مستشار  ويختم 
الكثافة  من  تعبت  املستصلحة  “االرايض  ان  بالقول: 
والربدي،  بالقصب  مسدودة  املبازل  ان  كام  الزراعية، 
التصحر  فيها  كرث  فيام  مستصلحة،  األرايض  تعد  فلم 
والحيوانات  فقط  للخنازير  ارضا  واصبحت  والطرفة، 

األخرى”.

ثروات كبيرة وفقر مدقع!

المركز: اسئلة تطرح من المواطنين عن الدور الذي 
يجب ان تقوم به الحكومة خالل هذه االزمة المعيشية 
التي تطحن الفقراء والكادحين، على اقل تقدير لتقليل 

االضرار بالنسبة للمواطنين؟
اىل  تحتاج  العراقية  الحكومة  املشهداين:  إبراهيم  االقتصادي  الخبري 
خطط إسرتاتيجية عىل عدة مستويات عىل املستوى القريب واملتوسط  
االقل يف  الدولة عىل  تتخذها  ان  التي ميكن  االجراءات  االن  والبعيد. 
االمد القريب ويف ظل االزمة ان تعيد النظر يف ثالثة اشياء: اوال موضوع 
من  تزيد  وان  التموينية،  بالبطاقة  النظر  تعيد  ان  املعيشية  االزمة 

مفرداتها وتحسن من نوعية املواد التي متنح للمواطن، الن فكرة الغاء 
البطاقة، كام يروج لها يف الحقيقة مرضة جدا للمواطن العراقي، وبالتايل 
ستزيد  النها  املعيشية،  املواطن   مة  ال  تعميق  االجراء   هذا  مثل  ان 
قيمة  انخفاض  بسبب  ارتفعت  اصال  هي  والتي  االسعار  مستوى  من 
الدينار العراقي مقابل الدوالر ، والعراق بحد ذاته يعتمد عىل االسترياد 
الخارجي، لتلبية الطلب املحيل يف امور كثرية، مبا فيها السلة الغذائية. 
الخارج،  الغذائية من  املواد  يزال يستورد  لكنه ال  بلد زراعي،  العراق 
وهذا يؤدي اىل رضرين؛ الرضر االول مزاحمة املنتج املحيل. والثاين ان 
النهائية عىل  بالنتيجة  يؤثر  الخارج، وهذا  اىل  الصعبة تذهب  العملة 

االحتياطي النقدي للبنك املركزي.
املسألة االخرى هي ان عىل  الدولة البحث  دامئا ويف كل وقت عىل 

التنمية وتوفري فرص العمل، الن توفري فرص  انعاش االقتصاد وخطط 
باملستوى  االرتقاء  وبالتايل  البطالة،  نسب  تقليل  اىل  يؤدي  العمل 
الفقر. هذه  العراقي. 13 مليون عراقي تحت خط  للمواطن  املعييش 
مسألة كربى يف بلد فيه الكثري من الرثوات ما تحت االرض وفوقها، وفيه 
من املصادر املالية التي مل تستطع الدولة ان تنظمها او تديرها وفقا 

لقانون االدارة املالية.

المركز: رغم الحديث من مختصين عن ضرورة تفعيل 
القطاعات االنتاجية لكننا نشهد سباقا محموما من 

أجل خصخصة القطاعات االنتاجية، بالتالي تشتد االزمة 
اكثر على المواطنين من ناحية المعيشة؟

سكرتري محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي كريم بالل: بالتأكيد 
خصخصة  هو  اشكاله  من  وواحد  اشكاله،  بكل  الفساد  ميارسون  هم 
الجانب  يف  والزراعي.  الصناعي  القطاعني  يف  االنتاجية  القطاعات 
الزراعي. هناك الكثري من الفالحني الذين ميارسون عملهم ملدة 6 شهور، 
االدارة  السرتاتيجية، وهذا جزء من سوء  امثان محاصيلهم  مل يتسلموا 
والفساد، وال يريدون ان يطورا القطاع الخاص. االستثامر جدا ضعيف، 
وال يوجد توفري لحامية املستثمر يف منطقة عمله. املنتج املحيل ايضا 
غري محمي، يف ظل انتاج 5 مليون طن من الحنطة والكثري من املنتجات 
ملنتجات  مفتوحة  االسواق  ان  نرى  بينام  الذايت،  االكتفاء  حققت  
العادي هم  املواطن  الخصخصة لن يستفيد منها  بالتايل  الجوار.  دول 
يريدونها عملية تجارية بيع ورشاء فقط، اما تشغيل املعامل  واملصانع 
واملزارع فهذا اليشء ليس يف وارد بحثهم. ال اعتقد ان هذا سيفيد البلد 

يف يشء، بالعكس نحتاج ان تكون  حملة  عىل االدارات الفاسدة، فهذا  
والتي ضمنوها يف  والزراعية،  الصناعية  بيع االصول  بكثري  من  افضل 
فقرة يف مرشوع  املوازنة .  االزمة االقتصادية واملالية  يف ظل املوازنة 

الحالية ستتعمق وتزيد وهذه الخصخصة ستزيد الفساد بشكل اكرب.

صراع على موارد الدولة

المركز: كيف يمكن اليوم ايجاد مصادر اخرى تكون 
رافدة لالقتصاد العراقي باستثناء النفط، وتوفر فرص 
عمل وتنعش االقتصاد العراقي، بعيدا عن ازمة النفط 

المرتبطة باألسعار والوضع الدولي؟
الناشط املدين ناطق السوداين: نحن نعلم انه ما زال هناك رصاع عىل 
الرصاع  هذا  نرى  نحن  وبالتايل  العراق،  يف  االقتصادي  النظام  شكل 
املحموم عىل موارد الدولة. هذا النظام مل يسخر بشكل صحيح لتنويع 
فساد.  ملفات  فيه  النفط    ان  نرى  لذلك  العراقي،  االقتصاد  مصادر 
ألحزاب  كومشينات  فاسدة   فيها  اخرى   اقتصادية  مشاريع  هناك 
يف  كبريا  دورا  تلعب  السلطة  احزاب  يف  االقتصادية  اللجان  السلطة. 
بالتايل  ومبواطنيها،  باملحافظات  العناية  وعدم  املحافظات،  مشاريع 
الوضع متأزم وصعب. وضع من املستحيل االستمرار به، لكن نحن ال 
نتوقع من احزاب السلطة ان تقدم عىل خطوات لتصحيح الوضع ،. هذا 
بعيد عن تفكريهم متاما. االن هم يفكرون كيف يستولون عىل السلطة 
مرة اخرى، وكيفية اعادة انتاج انفسهم من جديد، وبالتايل من الصعب 

عليهم ان يفكروا بحلول للمواطنني ومشاكلهم.

معاناة تتكرر في كل موسم زراعي

نقابيون: الخطط الحكومية فاشلة.. فالحون: نفكر بترك أراضينا

لبرنامج “يحدث في العراق” 

مختصون ومتابعون: الفقراء يتحملون السياسات االقتصادية الخاطئة
بغداد – طريق الشعب

بالتزامن مع االسبوع االول من شهر رمضان، وبينام أزمة غالء االسعار وسوء االوضاع االقتصادية تتفاقم، 
خّصص املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي برنامج “يحدث يف العراق” عىل صفحة الحزب الرسمية 

يف “فيسبوك” حلقة بعنوان: “االزمة االقتصادية تضاعف هموم الفقراء يف رمضان”، ضّيف فيها الخبري 
االقتصادي ابراهيم املشهداين، واملهندس الزراعي عبد الكريم بالل، والناشط املدين ناطق السوداين. فيام 

قّدم لها االعالمي سيف زهري. “طريق الشعب” تنرش جانباً مام جاء يف هذا اللقاء

كربالء - هشام سالم 

شكا فالحون ومربون ومسؤولون يف الجمعيات الفالحية يف منطقة الفرات 
االوسط، من غياب الدعم الحكومي واستمرار التخبط يف اتخاذ القرارات، وفسح 
املجال امام املنتج املستورد، الرضاء شخصيات فاسدة. فيام طالب آخرون بإبعاد 

وزارة الزراعة عن مشاريع املحاصصة الطائفية والرصاعات الحزبية الضّيقة. 
وطالب املتحدثون يف أحاديث لـ”طريق الشعب” برضورة مد يد العون لهم، ورفع 

الحيف عنهم، وتقديم الدعم الكايف لهم، عرب تخفيض اسعار البذور واالسمدة، 
وتوفري املياه الكافية للسقي واستصالح االرايض، وعدم فسح املجال السترياد املواد 

املتوفرة محلياً، اال يف حاالت الرضورة.

الخبري االقتصادي خالد زيك: العراق يهدر ثالثة أرباع املساحات الزراعية املتوافرة
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دمشق ـ وكاالت
السوري،  الشعب  مجلس  رئيس  أعلن 
الراغبني  من  ثالثة  أسامء  صباغ،  حمودة 
البالد،  يف  الرئاسة  النتخابات  الرتشح  يف 
لريتفع  األسد،  بشار  الحايل  الرئيس  بينهم 
 6 إىل  ترشح  بطلبات  تقدموا  من  عدد 

أشخاص.
وإىل جانب اإلعالن عن الطلب الذي تقدم 

أعلن صباغ  األسد،  بشار  الحايل  الرئيس  به 
أن اثنني آخرين تقدما بطلبات للرتشح.

املحكمة  من  تبلغ  املجلس  إن  صباغ  وقال 
محمد  من:  كل  بتقديم  العليا  الدستورية 
نديم شعبان، ومحمد موفق صوان، طلبي 

ترشح.
طلبات  املجلس  إىل  املحكمة  وتحيل 
الرتشح  الرتشح الستكامل طلب  الراغبني يف 

يف  عضوا   35 بتأييد  إال  يكتمل  ال  الذي 
مجلس الشعب للمرشح.

يرتفع  األسد،  به  تقدم  الذي  الطلب  ومع 
عدد طلبات الرتشح حتى اآلن إىل ستة، إذ 
أعلن املجلس يف اليومني السابقني عن ثالثة 
نهار  فاتن  املحامية  بينهم  املرشحني،  من 
وهي أول سيدة تتقدم للرتشح إىل منصب 

كهذا يف سوريا.

موسكو ـ وكاالت
بوتني،  فالدميري  الرويس  الرئيس  أعلن 
حرق  يف  ترغب  ال  بالده  أن  أمس،  
بطريقة  سرتد  لكنها  أحد،  مع  الجسور 
دعت  إذ  وقاسية،  ورسيعة  متكافئة 

الحاجة لذلك.
السنوية  برسالته  الرويس  الرئيس  وقال 
يف  نرغب  “نحن  الرويس:  الربملان  أمام 
عالقات طيبة مع املجتمع الدويل، مبا يف 

ذلك، مع أولئك الذين مل تتطور عالقاتنا 
معهم يف اآلونة األخرية”.

وأضاف “نحن ال نرغب يف حرق الجسور 
مع أحد. لكن إذا نظر أحد ما إىل نوايانا 
ضعف،  أو  مباالة  ال  أنها  عىل  الطيبة 
حتى  أو  نهائيا  الجسور  حرق  هو  وأراد 
تدمريها، فعليه أن يعلم أن الرد الرويس 

سيكون مامثال ورسيعا وقاسيا”.
ومضمون  فكرة  فإن  لبوتني  ووفقا 

هو  الدولية  الساحة  عىل  روسيا  سياسة 
رفاهية  أجل  من  واألمن  السالم  ضامن 
املستقرة  التنمية  أجل  ومن  املواطنني، 

للبالد.
الجميع  الرويس “يبدو أن  الرئيس  وتابع 
غري  العقوبات  عىل  اعتادوا  قد  العامل  يف 
ضد  السياسية  الدوافع  ذات  القانونية 
االقتصاد، وهي محاوالت صارخة من قبل 

البعض لفرض إرادتهم عىل اآلخرين”.

6 مرشحين جدد النتخابات الرئاسة السورية

بوتين: روسيا ال ترغب في حرق الجسور مع احد

رشيد غويلب

 رشح املؤمتر الوطني االنتخايب للحزب الشيوعي الفرنيس، 
الذي عقد يف 10 – 11 نيسان سكرتريه الوطني فابيان 
ربيع  يف  املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  لخوض  روسيل 
يف  للمشاركة  الحزب  توجه  لصالح  وصوت   .2022 عام 
االنتخابات الرئاسية مبرشح ميثله 66,41 يف املائة من بني 
ألف مندوب شكلوا قوام املؤمتر. وحصل روسيل شخصيا 
بعد ذلك عىل 73,57 يف املائة، وبهذا يعود الحزب بعد 
14 عاما إىل املشاركة يف االنتخابات مبرشحه الخاص، بعد 
أن دعم يف دورتني انتخابيتني مرشح حركة فرنسا األبية 
الشعبوي جان لوك ميلنشون. وسيخضع قرار  اليساري 
جميع  فيه  يشارك  عام  حزيب  استفتاء  لتصديق  املؤمتر 

أعضاء الحزب.
مل تحظ فكرة دعم ترشيح ميلنشون ملرة ثالثة إال بحيز 
تم  آخر  جانب  ومن  املؤمتر.  مناقشات  من  محدود 
السباق  لخوض  شيوعي  مرشح  اختيار  أن  عىل  التأكيد 
الرئايس، ال يعني إيقاف الجهود املبذولة لتجميع قوى 
املناطق  انتخابات  لخوض  انتخابية  تحالفات  يف  اليسار 
وكذلك  العام،  هذ  ستجري  التي  املحلية  واالنتخابات 

االنتخابات الربملانية يف العام املقبل.

صعوبات حقيقية
صورة  عكست  الفرنيس  الشيوعي  الحزب  مؤمتر  نتائج 
واليسار  الفرنيس،  اليسار  يواجهها  التي  الصعوبات 
من  تحد  وتحالفات  سياسات  إيجاد  يف  عموما  األوريب 
صدارة  إىل  اليسار  وعودة  املتطرف،  اليمني  صعود 
الساحة السياسية. إن ثلث املندوبني اعرتضوا عىل دخول 
مرشح  إىل  للوصول  السعي  من  بدال  شيوعي،  مرشح 
اتخاذ  بتأجيل  الحزب  وطالبوا  اليسار،  لقوى  مشرتك 
القرار إىل الخريف القادم، عىل أمل الوصول إىل مرشح 
يساري مشرتك، عىل الرغم من الخالفات التي تسود بني 

قوى اليسار.
وذكر هؤالء بان مرشح الحزب الخاص حصل عىل 1,93 
يف املائة فقط يف انتخابات 2007، وأن التوصل إىل مرشح 
يساري مشرتك قد يغري لعبة التصويت يف الجولة الثانية، 

الليربايل  إىل  التصويت  إىل  اليسار  ناخبو  اضطر  عندما 
الجدد  الفاشيني  مرشحة  فوز  ليمنعوا  ماكرون،  الجديد 
لوبان مبنصب رئيس الجمهورية، السيام وأن استطالعات 
أمر  اليسء، وهو  السيناريو  إعادة هذا  الرأي تؤرش إىل 

يجعل ماكرون مطمئنا للفوز بدورة رئاسية ثانية.

روسيل: معا ألحياء األمل
للشيوعي  الوطني  السكرتري  قدم  صحفي  حوار  يف 
الفرنيس توضيحا للنهج الذي يتبناه والذي تبنته األكرثية 
النظام  ألزمة  وصفا  قدم  أن  وبعد  الحزب.  مؤمتر  يف 
الخروج  ورضورة  الوباء،  أزمة  عمتها  التي  الرأساميل 
من دوامتها، يقول روسيل “إن املاليني يتوقعون إحياء 

عىل  ليسوا  وإنهم   ،2022 انتخابات  يف  واألمل  البديل 
استعداد لتقبل مبارزة ماكرون- لوبان، “التي يجب أن 

تُفرض عليهم بالعنف حتى ال يتغري يشء يف البالد”
الشيوعيني  مهمة  تكون  أن  ميكن  ال  الحالة،  هذه  ويف 
مسبًقا.  وضعه  تم  الذي  السيناريو  عىل  التعليق  مجرد 
بل عليهم املساهمة يف إفشاله. لقد أعرب ثلثا الناخبني 
عن عدم رغبتهم يف حرص التنافس بالنهاية بني ماكرون 
ولوبان. والتايل يجب التوجه إليهم بأفكار مختلفة متاًما، 
مييًنا ويساًرا، من أجل االنتصار يف الرصاع عىل نهج جديد 

يف فرنسا.
كل هذه األصوات يف تنوعها، وبطريقتها الخاصة، تشكك 
الربح،  ومنطق  العاملني  بني  واملنافسة  بالرأساملية، 

أكرث من  املنتجة الحتياجاتنا  الرثوة  بتوظيف  “وتطالب 
التوافق مع شهية االقتصاد املايل”

املذهل:  التحدي  إدارة  اليسارية  القوى  إن عىل جميع 
والنساء  الرجال  غالبية  وعقول  قلوب  “استعادة 
الفرنسيني مبرشوع يخرج بالدنا من الرأساملية “. ولهذا 
يجب عىل القوى اليسارية والبيئية األخرى احرتام قرار 
الرئاسية  لالنتخابات  مرشحهم  اختيار  يف  الشيوعيني 
والحفاظ عىل الحوار بني بعضنا البعض، وشدد روسيل 
لسنا  نحن  اختالفاتنا.  واحرتام  معا  العمل  “علينا  عىل 

خصوما”.
ويف  االختالفات  مناقشة  يف  االستمرار  إىل  روسيل  ودعا 
نفس الوقت إقناع املواطنني باملشاركة بنشاط، وخاصة 

السبيل  باعتباره  الناخبني،  غري  عدد  يف  الهائلة  الزيادة 
اليسار.  ولقوى  لفرنسا  جديدة  نافذة  لفتح  الوحيد 
وتساءل روسيل: “ملاذا علينا أن نقبل بحقيقة حتمية، 
لوبان( ستكون  )السيدة  بان  منه،  وكأنها مصري ال مفر 
مؤهلة لخوض جولة االنتخابات الثانية؟ وهل ينبغي لنا 

كيساريني، أن نستسلم بالفعل؟”
إذا اتفق الجميع عىل افشال مصيدة ماكرون - لوبان، 
املبارزة  هذه  ملنع  منا  كل  يفعله  مبا  سيتعلق  فاألمر 
بالفعل. “نحن جميًعا، كل واحد منا، نعمل مع برامجنا 
ولجعل  املواطنني  غالبية  لكسب  ومرشحينا  ونشطائنا 
أغلبية! لنجعل هذه األغلبية  البلد  اليسار يف هذا  قيم 
غالبية  مًعا  نخلق  دعونا  األوىل.  الجولة  يف  الفائز  هي 

السعادة واألخوة والتضامن”.
عدم  هو  فابيان  لروسيل  الجديد  التوجه  مركز  أن 
إىل  الرصاع  مفردات  وإعادة  السائد،  للنمط  االستسالم 
إىل  يحتاج  توجه  وهو  املغلقة،  الدائرة  لكرس  الواجهة، 
هيمنة  كرس  يف  سينجح  فهل  النضايل  الفعل  مراكمة 

حسابات األرقام؟  

اشكال متعددة لخوض انتخابات المناطق
املزمع إجراؤها  املحلية  املناطق واإلدارات  انتخابات  يف 
يف 23 و30 حزيران من هذا العام )إذا مل يتم تأجيلها 
من  متباينة  متعددة  أشكال  هناك  الوباء(،  بسبب 

التحالفات.
شكلت  روسيل،  فابيان  الشيوعي  الزعيم  منطقة،  يف   
املتعددة،  بتنظيامتهم  الخرض  تضم  مشرتكة  قامئة 
والشيوعي الفرنيس، واالشرتاكيني وحركة “فرنسا األبية”. 
االشرتاك  الخرض  يريد  األخرى،  املناطق  من  عدد  ويف 
االشرتاكيني،  مع  التحالف  االحوال  بأحسن  أو  مبفردهم 
املناطق،  بعض  ويف  الشيوعيني.  مع  التعاون  رافضني 
ستشارك قامئة تضم الشيوعيني واالشرتاكيني، ويف بعض 
الحاالت تشرتك معهام حركة “فرنسا األبية”، ويف مناطق 

أخرى ال تزال الحوارات مستمرة.
مهم،  نجاح  انه  البعض  يرى  املشرتكة  القامئة  بخصوص 
املستوى  عىل  تعميمه  إمكانية  يف  يشكك  من  وهناك 

الوطني.

الخرطوم - قرشي عوض

من  كريهة  روائح  املاضية  القليلة  االيام  يف  انبعثت 
يف  الثالثة  الدرجة  بامتداد  التمييز  مستشفى  مباين 
ثالجة  ليجدوا  هناك  اىل  املواطنون  وهّب  الخرطوم. 
خضار عادية كُدس فيها اكرث من 200 جثة، يف حني ان 
سعتها 44 جثة فقط، مع انها اصالً ليست معدة ملثل 

هذا الغرض.
اتضح  املستشفى  ادارة  مع  مطولة  مناقشات  وبعد 
فيها  املوجودة  الجثث  وان  العديل،  الطب  تتبع  انها 
تعود اىل العام 2019. وهي  الفرتة التي شهدت فض 
االعتصام امام قيادة الجيش، والذي راح ضحيته عدد 
والشعبية  الرسمية  الجهات  فشلت  املدنيني  من  كبري 
ينتظرون تحقيق  اهاليهم  يف تحديد عددهم، وال زال 
من  خالية  ارض  قطعة  الحكومة  تجد   ومل  العدالة. 
منها  بعينات  االحتفاظ  بعد  النزاع تستخدمها كمقربة، 

الخذ الحمض النووي لغرض التحقيق.
االن  من  فرتة  قبل  اكتشفت  قد  الجامهري  وكانت   
مدين  ود  مبستشفى  الهوية  مجهولة  لجثث  تكدسا 
بوالية الجزيرة، تعود اىل نفس التاريخ  وهي متحللة، 
وال  منها.  املنبعثة  الروائح  ايضاً  عنها  للكشف  وقادت 
يوجد اي احتامل سوى ان تكون الجثث تخص حادثة 

فض االعتصام يف الثالث من يونيو عام 2019.
وكانت الحادثة االخرية مناسبة الحياء ذكرى االعتصام، 
ولكن هذه املرة امام مستشفى التميز وسط العاصمة. 
تنجيل  حتى  مكانهم  يربحوا  لن  انهم  الثوار  وقال 
اللجنة  ترتاجع يف  الثقة  فيه  اخذت  الحقيقة، يف وقت 
الحكومية لتقيص الحقائق حول الجرمية، التي اطلعت 
الحدث،  وثقت  التي  الفيديوهات  من  كبري  عدد  عىل 
العيان   حضور  شهادات  من  مامثل  لعدد  واستمعت 
امامها،  للمثول  الدولة  يف  كبرية  قيادات  واستدعت 
ووعدت باستدعاء القائد العام للقوات املسلحة رئيس 

محمد  ونائبه  الربهان  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس 
اال  الرسيع،  الدعم  قوات  قائد  دقول حميديت  حمدان 
انها حتى االن مل توجه اتهاما محددا اىل اي جهة. مع 
الرسمي  الزي  يرتدون  جنوداً  اظهرت  الفيديوهات  ان 
ملختلف القوات النظامية. كام ان الجرمية وقعت امام 
حرم القيادة العامة يف وقت كانت فيه اللجنة االمنية 
الحكومة  تكوين  قبل  البالد،  يف  االمور  زمام  تتوىل 

الحالية. االنتقالية 
عن  سابق  وقت  يف  اعلنت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
رجحت  الصحراء،  تخوم  عىل  جامعية  مقربة  اكتشاف 
وان  خاصة  االعتصام،  فض  قتىل  هم  فيها  من  ان 
الجثث وجدت موثوقة االيدي من الخلف، وهي نفس 
الوضعية التي تم فيها انتشال جثث من نهر النيل ابان 

وقوع الحادثة.
بالتواطؤ  التحقيق  لجنة  والثوار  الضحايا  ارس  وتتهم 
الذين  الحقيقيني،  الجناة  كشف  عىل  القدرة  وعدم 

يشغلون مواقع حساسة يف قمة السلطة، وان تقدميهم 
االنتقالية.  الفرتة  الحكم يف  للمحاكم رمبا يخل مبوازنة 
العدالة  اىل  القضية  بتحويل  االصوات  تتعاىل  لذلك 
عن  السودان  يف  العدالة  ادوات  لعجز  نظرا  الدولية 

الضحايا. انصاف 
دوائر  واتخذتها  التدويل  مرحلة  القضية  دخلت  وقد 
اجل  العسكري من  املكون  للضغط عىل  عاملية وسيلة 
تقديم تنازالت لصالح الشق املدين. خاصة بعد وصول 
التلويح  ان  امريكا. ويبدو  السلطة يف  بايدن اىل  ادارة 
بها قد حقق بعض االهداف فيام يخص التنازالت التي 
االجهزة  برشكات  يتعلق  فيام  العسكري  املكون  قدمها 
تكون  بان  الجيش  قيادة  وافقت  والتي  العسكرية 
تحت  ارشاف وزارة املالية. كام ان القيادة العسكرية 
قطعت اشواطاً بعيدة يف قضايا جوهرية مثل التطبيع 
التقاطعات  والغاء قانون مقاطعة ارسائيل وغريها من 

الدولية يف املنطقة والقارة االفريقية.

السلطة  تقدمها  التي  التنازالت  تجدي  ماذا  لكن 
واملفقودين  القتىل  ارس  مطالبة  تجاه  الخرطوم  يف 
كل  يف  االيام  وان  خاصة  العدالة،  وتحقيق  باالنصاف 
التي  الجرمية،  واملخفي من هذه  الجديد  تكشف  مرة 
الجديدة  الكشوفات  ان  كام  االنسانية.  ضمري  هزت 
ليس  االعتبار  اعادت  الخرطوم  وسط  بثالجة  املتعلقة 
التي  الثورة  مجريات  ملجمل   ولكن  فحسب،  للقضية 
مل تحقق اهدافها يف ظل توافق بني الحكومة الجديدة 
يستعيد  اخذ  الذي  القديم،  والنظام  مكوناتها  بكل 
ويف  الثوار.  ضغط  تحت  عنها  تراجع  التي  مواقعه 
وترتاجع  املعيشية،  الضائقة  تاثري  فيه  يتزايد  وقت 
الحكومة عن الحريات العامة وتفعل القوانني القدمية 
الترشيعي،  املجلس  طريق  عن  التغيري  تنتظر  التي 
الحزبية  الكتل  بني   اىل مساومات  قيامه  الذي يخضع 
املختلفة داخل السلطة وخارجها، بعد دخول الحركات 

املسلحة اىل قلب املشهد السيايس.

رشح سكرتيره لخوض االنتخابات الرئاسية

المباشر والقوائم المشتركة الترشيح  الفرنسي: الجمع بين  الشيوعي 

فض االعتصام في السودان.. جريمة تتكشف مع االيام

روسيل يلقي كلمته قي املؤمتر

إنجاميناـ  وكاالت
أعلن محمد إدريس ديبي نجل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي 
الذي تويف أمس بعد إصابته عىل جبهة القتال ضد املتمردين، أنه يتوىل 

"مهام رئيس الجمهورية" حسب "ميثاق انتقايل".
ومينح امليثاق صالحيات واسعة للرئيس الجديد بينها إقرار قوانني وإعفاء 
ويعترب  العسكرية.  الوظيفة  من  الحكومة  يف  املكلفني  الجيش  أفراد 

محمد إدريس ديبي قائد القوات املسلحة مبوجب هكذا "ميثاق".
وأفاد موقع الرئاسة التشادية، أمس االربعاء، أن الجرنال محمد إدريس 
ديبي، رئيس املجلس العسكري االنتقايل الذي تأسس الثالثاء بعد وفاة 
والده إدريس ديبي إتنو، أعلن أنه "يتوىل مهام رئيس جمهورية" تشاد 

السابق ويُنفذ  بالدستور  العمل  يُلغي  الذي  انتقايل"،  حسب "ميثاق 
"كقانون أسايس للجمهورية".

ويعد محمد إدريس ديبي )37 عاما( مبوجب هذا امليثاق "القائد األعىل 
للقوات املسلحة".

ومجلس  االنتقايل  العسكري  "املجلس  ديبي  إدريس  محمد  ويرأس 
الوزراء ولجان الدفاع الوطني العليا"، بحسب نص امليثاق.

أعضاء  يعتمدها  التي  القوانني  بإقرار  الجديد  الدولة  رئيس  ويقوم 
املجلس الوطني االنتقايل الـ69 واملعينني مبارشة من قبل محمد إدريس 
ديبي. وينص امليثاق عىل أنه ميكن له "إعفاء أفراد الجيش املكلفني يف 

الحكومة االنتقالية من أي وظيفة عسكرية".

جاكرتا ـ وكاالت
غواصة  اختفاء  عن  أمس،  األندونيسية،  العسكرية  البحرية  أعلنت 
مقابل  البحر  يف  البحرية  جنود  من  شخصا   53 متنها  عىل  عسكرية 
يف  تجاهجانتو،  هادي  اإلندونييس،  الجيش  قائد  وقال  بايل.  شواطئ 
ترصيحات صحفية تابعتها “طريق الشعب”، إن “البحرية تبحث عن 
غواصة مفقودة عىل متنها 53 شخصا اختفت اليوم )أمس( األربعاء 

وتطلب مساعدة أسرتاليا وسنغافورة املجاورتني يف البحث”.
وأضاف “ما زلنا نبحث يف مياه بايل عىل مسافة 96 كيلومرتا من بايل عن 

53 شخصا”. وأكد قائد الجيش طلب املساعدة يف البحث عن الغواصة 
وأفراد الطاقم املفقودين من أسرتاليا وسنغافورة. وقال إن االتصاالت 
بالغواصة انقطعت يف الساعة 4:30 من صباح األربعاء. وقال متحدث 
الصنع  األملانية  نانجاال402-  كيه.آر.آي  “الغواصة  إن  البحرية  باسم 
كانت تقوم بتدريب باستخدام الطوربيدات يف املياه، شاميل جزيرة بايل، 

لكنها مل ترسل نتائجه كام كان متوقعا”.
ومل يرد ممثلون عن وزاريت الدفاع يف أسرتاليا وسنغافورة عىل الفور عىل 

طلب التعليق.

نجل الرئيس التشادي القتيل يعلن توليه مهام الرئاسة

اندونيسيا تفقد غواصة عسكرية قبالة شوطئ بالي
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شهاداتشهادات

ناجح المعموري

الشاعر  لغياب  عميق  وأىس  بالغ  بحزن  أشعر 
واملناضل آشتي، الذي قىض عمره أنصارياً باسالً. 
وللعائلة  واملثقفني،  لألدب  وفاته خسارة جسيمة 
طويل،  تاريخ  عرب  حكاياتها،  يتنفس  كان  التي 
عرف املنايف والشتات، لكنه مل ينس العراق الذي 
وحفرها  وصاياه  عليه  سجل  جبل،  قمة  اختاره 
عىل جذوع أشجار البلوط واللوز، مكتوبة بالشعر 
واالستعادة  الذاكرة  والجميل.  العميق  الغنايئ 
غريه  أجد  وال  فقط.  آلشتي  هي  شعراً  املدونة 

كرس هذه الهواية والتمجيد للذات واالنتامء.
األيام  وتفاصيل  حياته  ايقاعات  يكتب  كان 
الناس  وأفراح  واملعقدة، ويرسم سعادته  الصعبة 

والبقاء. باملقاومة 
ومالمح  صور  مازالت  آشتي،  العزيز  صديقي 
صباحاتنا، يف بيت األنصار وسط أربيل، أنا وموفق 
موشومة  حسن،  وعامر  رشبة  وحمودي  محمد 
استلمها  نكتة  بآخر  تبدأ  صباحات  بالذاكرة. 
والوحشة،  الغربة  ملقاومة  كوسيلة  الخارج  من 
منشغل  وهو  الوقت  ويركض  األصدقاء،  وابتعاد 
يسمح  ال  لنا.  غداء  سيعده  ما  وتنظيف  برتتيب 

ألحد التورط مبا ال يعرفه، وهو طباخ ماهر. 

أتذكر قبل أكرث من ثالثة أشهر رّن عيّل ورسد قصة 
بضحكة،  فيه  أنا  ما  كرس  لكنه  صدقت،  مبتكرة، 
معه،  أحد  ال  بزيارته،  وطالبني  بالكالم  وأشبعنا 
طرت  يل،  اللقاء  هذا  مثل  يعنيه  ما  يعرف  هو 
هناك  إىل  أذهب  مرة  أول  قريبة،  والكرادة  اليه 
وتسللنا إىل شقة ألحد أصدقائه ووزع ما يحتاجه 
وكلامت  بعيد،  زمن  منذ  حضوره  تعطل  مساء 
الرتحيب ترتاقص مصحوبة بنكاته واستعادته التي 
ال تتعطل عن الشاعر الكبري موفق محمد. وآشتي 
ابتكاراته  منه  ليسمع  يستفزه  به،  االتصال  كثري 
اللحظية عىل من يعرف ويتداولها بوصفها جديد 

التبادل والتواصل.
حتى  مكتبة،  تضم  التي  وأجملها  األماكن  أفضل 
مفرحة،  واملفاجأة  الكتب،  تصفحت  صغرية  ولو 
وغري متوقعة، ولها حكاية ترسم ما تعنيه زياريت 

إىل آىشتي.
قرأت ما صدر للصديق املفكر كامل شياع وأخذين 
تفاصيل،  ابن رشد، وتعرفت عىل بعض  إىل  بقوة 
جداً  مبكر  لكتاب  انطوان  فرح  ترجمة  عن  قالها 
1927. وباإلمكان التعامل معه باعتباره من بواكري 
النهضة “ ابن رشد وفلسفته “ترجمة املفكر مراد 
وهبة. وقصتي يف البحث عن هذا الكتاب وسط 
حصدت  لكني  طويالً  وقناً  استغرقت  القاهرة 

وبتاريخ  الكتاب  هذا  مثل  ألن  واالحباط  الخيبة 
صدور إذا مل أجده يف القاهرة فالحلم معطل. مل 
وذهبت  للكتاب  العامة  املرصية  الهيئة  يف  أجده 
مع صديقي الشاعر اليمني علوان مهدي الجيالين 
العثور  أمل  عىل  للهيئة  ثاين  لفرع  أخرى  مرة 

من  كثرياً  سألت  أيضاً،  الفشل  وواجهني  عليه 
األصدقاء وزرت مكتبات مدينتي يف تلك اللحظة 
وجدت الكتاب الحلم، فرجوت آشتي بالسامح يل 

بتصويره واعادته بعد عوديت إىل الحلة.
ما  لقراءة  متفرغاً  سعيداً،  به  وعدت  وافق 
آشتي  رسديات  غذته  مساء  بعد  عليه  استطعت 
تصويره  استكملت  حتى  الشعرية  ونصوصه 
حضور  آلشتي  وصار  آشتي  األخ  إىل  وأرسلته 

متعايش معي.

* * * * * * * * * *
اقرتان  بالذاكرة  املحفوظة  الجميلة  الصدف  من 
ألنه  ليس   2004 عام  أقيم  الذي  باملربد  آشتي 
ذات  والصورة  فوتوغرايف  مصور  بل  فقط،  شاعر 
طاقة متبادلة ومتجاورة بني الشعر والفوتوغرافيا. 
وأنا  برواد معرض تشكييل  كنت يف صباح مكتظ 
انتبهت اللتامع  للفنان سامري،  أتابع عمالً نحتياً 
ضوء الكامريا، التفتّت ورأيت شاباً وسيامً وجميالً 
مع  تعاملت  بنفسه،  وعّرف  يل  يده  مّد  مبتسامً 
الوساطة  من  نوعاً  بوصفها  لتصويري  محاولته 
لعالقة جديدة، كان اسمه مثرياً للدهشة والتحق 
منحنا  مفاجئ  وبشكل  بنا  محمد  موفق  الشاعر 
لنا  متظهر  مام  دميومتها  توقعنا  صداقة،  عربون 

املساءات  تكون  أن  واشرتط  ليالً  والتقينا  منه.. 
لنا، مثلام قال. غادرنا املربد وآشتي صاغ ذاكرتنا 

بالبرصة.
الذين  مع  حرضناه  األنصار،  بيت  يف  ضاج  مساء 
ذكرتهم ومعهم زهري الجزائري وكاوه محمود ود. 
الذي  موفق  للشاعر  واستمع  له  استمعنا  خالد. 
انتعاش  وبعد  والزمان،  املكان  ميتلك  ما  دامئاً 
األرواح طلبت منه أن يقرأ لنا.. له صوت هادئ 
كل  يبتسم  وميثل،  يقرأ  مرسحي  حضور  فيه 
وقال  صمت  حتى  الوجوه  يالحق  وهو  جسده 

بالتعب. أشعر 
غريه  لك  توفر  وإذا  لنا،  قرأته  ما  أريد  له:  قلت 
 CD يل  قدم  الثاين  اليوم  يف  سعيداً.  سأكون 
مبظروف صغري دون عليه اسمي مع صور وقصائد 
آلشتي بعد بحث متعب ال أدري كيف تسنت يل 

.CD فرصة العثور عىل الـ
يف ختام كلمتي للمؤمتر التأبيني يف السويد، قلت 
بأن آشتي حارض لألبد وغري غائب، لحظة بعد ما 
املوبايل  شاشة  صورته  افرتشت  الكالم  هذا  قلت 
قلت  مكرراً:  وأردفت  خالله  من  أتحدث  الذي 

لكم بأنه حارض، ألنه ظهر يل وكأنه يتحدث يل.
حّية  ستظل  واستعامالت  خزان  ذاكرات،  آشتي 

وباقية يف ضامئر كل الذين عرفوه.

صباح المندالوي

كنا   ،2014 عام  آذار  من  الثاين عرش  الجمعة  نهار 
سياريت  يف  الحميد  عبد  سامي  واالستاذ  انا  سوية 
متجهني اىل النجف االرشف، لحضور فعالية مبناسبة 
سالم  الخالد  الرفيق  الستشهاد  السنوية  الذكرى 
عادل والتي صادفت يف التاسع من آذار عام 1963.
للحزب  املحلية  اللجنة  من  مببادرة  الفعالية  كانت 
الرفيق  وبحضور  النجف،  يف  العراقي  الشيوعي 
للحزب  السابق  السكرتري  موىس  مجيد  حميد 
وزير  الجزائري  مفيد  والرفيق  العراقي  الشيوعي 

الثقافة األسبق.
للصور  معرض  بافتتاح  الفعالية  استهلت 
الشهيد  حياة  من  متنوعة  وملراحل  الفوتوغرافية 
مؤثرة  كلامت  ألقيت  والتنوع.  الجاملية  ومبنتهى 
عكست مآثر وبطوالت الشهيد الخالد سالم عادل. 
عبد  سامي  واالكادميي  الرائد  دور  جاء  قليل  بعد 

ذكرياته  من  بعضاً  الحضور  للسادة  لريوي  الحميد 
مع الشهيد املتعدد املواهب واالهتاممات.. خاطب 
ان  لكم  الكرام  النجف  ابناء  يا  قائالً:  النجف  اهل 
تفخروا بابنكم حسني أحمد الريض/ سالم عادل، ان 
الذي علمني ان للمرسح رسالة للتوجيه والتوعية 
بالرغم من  الصلب،  واملناضل  الحبيب  الشهيد  هو 

نحافة جسمه ورقة مشاعره وطيبة قلبه. 
ولوال  حزبه  قضية  بعدالة  االميان  اشد  مؤمناً  كان 
عندما  بحياته  ضحى  ملا  الحقيقي  االميان  ذلك 

اغتالته فئة باغية حقرية. 
كان حسني بهي الطلعة ال تفارق االبتسامة شفتيه 
والحيوية تشع من عينيه.. كان حلو الحديث يقنع 
وال  بالكالم  ويقتصد  ومبادئه  بأفكاره  مستمعيه 

للرثثرة.  يلجأ 
رسالة  املرسح  ان  علمني  عادل  قلت: سالم  كام 
للرتبية  معلامً  كان  عندما  والتوعية  للتوجيه 
اشرتك  وجعلني  الديوانية  ثانوية  يف  الفنية 

يف  االربعينيات  اواسط  يف  السلة  كرة  لعبة  يف 
مرسحية  يف  امثل  شاهدين  ان  وبعد  الديوانية 

“البخيل” ملوليري من اخراج احمد الحبويب، اختار 
حسني الريض “يف سبيل التاج” ملاذا؟ ال أعرف.. 
رمبا قلة النصوص. والسبب الثاين ان فيه ملسات 
من الوطنية وهو داعية وطني معروف من اجل 
امللك،  البطولة/  دور  إيّل  وعهد  وشعبه،  حزبه 
ودور آخر اىل الطالب نجيب ناجي يوسف/ ابن 
انه تزوج مثينة شقيقة  امللك، وقد علمت الحقاً 
نجيب وقام برسم مناظر املرسحية، كان خطاطاً 

ورساماً.
املدرسة  يف  التاج”  سبيل  “يف  قدمت  عندما 
يف  املرأة  دور  ميثل  كان  الديوانية  يف  االبتدائية 
بعد  فيام  اصبح  الذي  كتانه  عصمت  املرسحية 
احد  ان  اللطيف  املتحدة.  االمم  العراق يف  ممثل 
بكتانه وبتعليق ساخر، فام كان  املتفرجني تحرش 
ومل  ذلك،  اثر  عىل  التمثيل  يرتك  ان  اال  كتانه  من 

نستطع اقناعه بالعدول عن قراره.
اىل  جاء  الوظيفة  من  عادل  سالم  فصل  عندما 

بغداد وكان ذلك عام -1946 1947 عندها قرر ان 
التاج” ملصطفى لطفي  يخرج مرسحية “يف سبيل 
كنا  االهلية،  التفيض  مدرسة  لحساب  املنفلوطي 
اعرتاضات  وحصلت  املدرسة  باحة  يف  نتدرب 
فاضطررنا لنقل الربوفات اىل مكان آخر، وقدمت 
الشعب  )قاعة  فيصل  امللك  قاعة  عىل  املرسحية 

حالياً(.
متفاوتة،  مرات  يف  اال  نلتق  مل  افرتقنا..  بعدها 
وذات يوم كنت اسكن يف راغبة خاتون وسمعت 
به  واذا  الباب  لفتح  ارسعت  الباب،  عىل  طرقات 
يرتدي العباءة، ومام قاله ال ابقى طويال عندكم، 

مل ميض ربع ساعة وخرج قال: اخىش عليكم.
السلطة  جاءت  عندما  حدث  ما  حدث  واخريا 
القتل  1963، سلطة  الثامن من شباط  يف  الباغية 
ذلك  كان  اقول  اقول..  ماذا  ساديت:  والترشيد.. 
ذلك  سيبقى  الرشيف..  املناضل  مع  يل  لقاء  آخر 

الشهيد خالداً يف اذهان العراقيني.

د. خيال الجواهري

عىل  متمردة  ثائرة  كفتاة  تربز  العرشين  القرن  مطلع  يف 
القيود  من  الكثري  تثقله  مجتمع  ويف  والتقاليد،  العادات 
وهذا  وتنجح،  املرير..  املؤمل  الواقع  ذلك  تتحدى  واألصفاد 
شحذته  الذي  وادراكها  املتقدم  وعيها  عن  مبعزل  ليس 

بالقراءة واملطالعة واألفكار املتنورة. 
وتتعلم سياقة  الحجاب  ترفع عن وجهها  امرأة  أول  ولعلها 
ويتم  واملحافظات  العاصمة  شوارع  يف  وتنطلق  السيارة 
تشجيعها من قبل رشطة املرور ويتم تكرميها لعدم حصولها 

عىل أية مخالفة مرورية. 
العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  يف  عملها  خالل 
الطليعي  لعبت دورها  للفرتة من 1941 وحتى عام 1943 
الشعبية  الجامهري  بني  الحزب  وتوجهات  أفكار  نرش  يف 
وباألخص بني صفوف النساء، وكلها أمل وتفاؤل يف تحقيق 
الحلم الشيوعي وبناء مجتمع متامسك ومتني يرفل بالحرية 

والكرامة والعدالة.
املرأة شقت طريقها وسط املصاعب واملتاعب، وهي  هذه 
الرائدة النسوية والقامة السياسية أمينة الرحال، فمن هي؟

الدليم،  منطقة  يف   ،1919 عام  نيسان   23 مواليد  من  هي 
ومن وسط محافظ، والدها كان ضابطاً يف الجيش العثامين 
مديراً  الوقت  نفس  ويف  عسكري،  قامئقام  أصبح  ثم  ومن 
للمدرسة الحربية يف اسطنبول، اما والدتها فهي تركامنية من 

عائلة النفطجي يف كركوك. 
كان  الذي  والدها  من  بتشجيع  االبتدائية  املدرسة  دخلت 
األكرب  بأخيها  وتأثرت  والدتها،  من  العكس  عىل  متنوراً 
املناضل املاركيس حسني الرحال وهو من مواليد 1901، وكان 
من منظمي أوىل الحلقات املاركسية يف العراق. قضية املرأة 
كانت املوضوع الفكري والثقايف لدى الكثري من الشخصيات 
ربط  ثقافية  مقالة  كتب  الحديث،  الفكر  ورواد  الوطنية 
التعليمي  الصعبة ودورها  الظروف  املرأة يف  فيها بني عمل 
واالقتصادي يف املجتمع، وكان ذلك يف مجلة “العامل العريب”، 
واملطالبة  الحجاب  خلع  إىل  للنساء  دعوة  فيها  وجه  حيث 

قضية  من  متشدد  موقف  له  وكان  الرجل،  مع  باملساواة 
)السفور والحجاب(، كام أصدر جريدة بعنوان “الصحيفة”. 
كرئيسة  املعلامت  دار  يف  طالبة  وهي  سافرت   1930 عام 
لوفد املرأة العراقية إىل دمشق لحضور مؤمتر نساء الرشق، 
الرسمية(  البنات  مدرسة  يف  )معلمة  الجبوري  جميلة  مع 
التي  العراقيات  النساء  لرابطة  االدارية  بالهيئة  والتحقت 
يعود لها الفضل يف تأسيس مكتبة للمطالعة وتشجيع النساء 

عىل القراءة واملطالعة يف اوقات الفراغ.
الرحال  أمينة  املناضلة  فإن  العام،  األمن  ملفات  وحسب 
يف  الحزب  عليهن  يعتمد  اللوايت  النساء  من  واحدة  كانت 

توزيع ونقل الرسائل الرسية والربيد الحزيب.
عاودت مامرسة مهنة املحاماة حتى يوم إحالتها إىل التقاعد 
ألسباب صحية يف 19 آذار 1973. تزوجت من الرتبوي عوين 
بكر صدقي صاحب املؤلفات الكثرية، وهي ابنة عم النحات 
املعروف خالد الرحال، وتوفيت يف 15 شباط عام 2002 عن 

عمر بلغ 83 سنة.

أحمد رجب

سه  و  خوشك  وجبال  روايب  يف  كادحة  عائلة  يف 
رته ك وبه مو ويف قرى هورين و شيخان التابعة 
جاء   1952 عام  خانقني  قضاء  يف  ميدان  لناحية 
حميد  اسم  عليه  اطلقوا  وسيم  طفل  الحياة  اىل 
ومع قدوم رشكة سد دربندخان توجهت العائلة 
العائلة  الكادحة اىل دربندخان بحثا عن معيشة 

و حياة افضل.
حميد  الطفل  والد  زهاوي  قادر  مجيد  كان 
الشيوعي  للحزب  وصديقا  ووطنيا  مرحا  انسانا 
يعمل جاهدا  فتح حانوتاوان  واستطاع  العراقي، 
توجه  دربندخان  ويف  العيش،  لقمة  لحصول 
يزال  ال  وهو  صبيا  اصبح  وملا  للمدرسة  حميد 
كام  الشيوعية  االفكار  من  الوروداقرتب  عمر  يف 
الرفاق الشيوعيني، وحسب توجيهات  اقرتب من 
اىل  لالنضامم  الشباب  بدفع  الحزبب  منظمة 
الرياضية  والفرق  والشبابية  الطالبية  املنظامت 
لفريق  حميد  انضم  التوجيهات  لتلك  وطبقا 
بنشاط  ولعب  القدم  لكرة  الريايض  دربندخان 
نعمة  اسامعيل  جانب  اىل  الهجوم  خط  يف  وجد 
وابراهيم رجب } بييل{ وحمة يان، واصبح فيام 

بعد احد الالعبني املعروفني.
كان حميد شابا نشطا وفعاال ورغم ذلك مل ينتبه 
ومل  العسكرية   واالستخبارات  االمن  رجال  له 
يصبح هدفا لهم وكان وهو شابا يافعا بعيدا من 
الرفاق  اىل  املنطمة  رسائل  يأخد  السلطة  مرتزقة 
املسؤولني يف القرى القريبة يف كوالن وبانيخيالن 
وادبيات  املسؤولني  الرفاق  لرسائل  ويعود حامال 
عام  اواخر  ويف  املنظمة،  اىل  الحزب  ونرشات 
اتفاق  بعد  وخاصة   1970 عام  وبداية   1969
التصق  الكوردية  والحركة  الحكومة  بني  اذار   11
جنب  اىل  جنبا  ليعمل  وترشح  بالحزب  حميد 
ويف  نجيب،  وشقيقه  محمد  شيخ  لطيف  الرفاق 
يتهيأوون  الشيوعيون  كان  وبينام   1970 عام 

 { الكوردي  للشعب  القومي  بالعيد  لالحتفال 
بني  الذعر  بنرش  ضالة  فئة  اقدمت  نوروز{  عيد 
املواطنني وارسال رسائل تهديدية ملنظمة الحزب 
الفئة  تلك  وارادت  باالحتفال  قاموا  فيام  بالقتل 
وماشابه  والسب  التالسن  عىل  العمل  املذكورة 
مجيد  حميد  و  محمد  شيخ  نجيب  الرفيقني  جر 
جسارة   وبكل  الرفيقني  ولكن  مبارش  شجار  اىل 
اىل غايتهم  الضاليني وعدم وصولهم  افشال خطة 

القذرة.
واصل الرفيق حميد } سه رته ك{  العمل الجاد 
والفعال يف صفوف الحزب، وكان جسورا وباسال 
من  واالعتقال  املالحقة  اىل  عرضه  الذي  االمر 
اعتقاله  وتم  واالستخبارات  االمن  عنارص  قبل 
الخدمة  من  هاربا  وبصفته   28/6/1985 يف 
بارساله لوحدتة يف سيف سعد  قاموا  العسكرية 
لنظام  صورية  محاكم  يف  املحاكمة  اىل  وتقدميه 
العريب  البعث  وحزب  حسني  صدام  الدكتاتور 

املحكمة  واصدرت  االكاذيب  بعض  له  واختلقوا 
بالرصاص مع مجموعة  باعدامه رميا  بحقه قرارا 

من الشباب العرب.
واستطاع  للخالص  فرصة  حميد  للرفيق  سنحت 
حسني  صدام  مرتزقة  مخالب  من  االفالت 
والبعثيني والتوجه اىل جبال كوردستان ، وهناك 
عاود االتصال مع رفاق الحزب من جديد ليواصل 

النضال معهم.
لقد ساهم الرفيق حميد يف االنتفاضة الحامهريية 
ونشاط  بفعالية  الكوردستاين  للشعب  العارمة 
ملحوظ وشارك مع رفاق الحزب يف تحرير مدينة 

كفري ومدينة خانقني.
وقطع  بسيطا  انسانا  كان  االجتامعية  حياته  يف 
ليشارك  املتوسط  الثالث  الصف  دراسته وهو يف 
الكبرية  عائلتهم  لعيش  العمل  يف  واخوته  والده 
الشباب  اتحاد  تأسيس  يف  بارز  دور  له  وكان   ،
يوم  حتى  وكان  كوردستان  يف  الدميقراطي 
لالتحاد  كركوك  فرع  يف  فعاال  عضوا  استشهاده 

املذكور.
نادي  يف  فخريا  عضوا  اصبح   1992 عام  يف 
قام  انه  له  يؤسف  ومام   ، الريايض  دربندخاين 
بجه{  له  هه   { حلبجة  مدينة  يف  اقاربه  بزيارة 
الدمقراطي  الحزب  بني  الطاحنة  املعارك  اثناء 
ويف  الكوردستاين  االشرتايك  والحزب  الكوردستاين 
طلقة  جراء  استشهد   1995  /29/6  /28 ليلة 

طائشة.
وهم  اطفال  واربعة  زوجته  حميد  الرفيق   ترك 
} بيرشه و، ايار، هاوار و هةزار{ وتجدر االشارة 
وطنية   عائلة  زهاوي{   قادر  مجيد   { عائلة  بان 
حاليا  واالحفاد  واخوته  والبنات  االبناء  ويتوزع 
الشيوعيني  جانب  اىل  يضم  جنيل  نسيج  عىل 
اخوة يف االحزاب العلامنية االخرى يف كوردستان.
مجيد  حميد  الشهيد  للرفيق  والخلود  املجد 
قادر زهاوي } سه رته ك{ ولكل شهداء الشعب 

والوطن والحزب.

الشاعر والمناضل آشتي غائب لكنه حاضر

سامي عبد الحميد: الى معلمي البطل سالم عادل

رائدة من رائدات الحركة النسوية 

أمينة الرحال
الشهيد الخالد حميد مجيد قادر زهاوي

أمينة الرحال
حميد مجيد قادر زهاوي
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محمد محمد عثمان

كانت الطالبة يف كلية الهندسة، رفقة عبد الرحمن، من بني املشاركات 
النسوي” الحاشد بالخرطوم قبل أيام، للمطالبة باملساواة  يف “املوكب 
النزاعات  مناطق  يف  خاصة  النساء  ضد  االنتهاكات  واإلنصافووقف 

املسلحة يف البالد.
محليا  يعرفن  ممن  واحدة  أصبحت  باعتبارها  بارزة  مشاركتها  وكانت 
بأيقونات التغيري يف السودان بعد أن أطلق عليها لقب “صائدة البمبان” 
- وسميت بذلك ألنها كانت ترجع قنابل الغاز املسيل للدموع للقوات 

األمنية التي كانت تحاول فض االحتجاجات.
جاءت هذه املظاهرات النسائية يف الذكرى الثانية لسقوط نظام حكم 

الرئيس السابق، عمر حسن البشري، نتيجة ثورة شعبية.
االحتجاجات  يف  شاركن  قد  األخرية  املظاهرة  يف  كثريات  نساء  وكانت 

الشعبية التي أطاحت بالبشري - قبل عامني - وكانت رفقة من بينهّن.
األخرية  املظاهرات  يف  شاركت  إنها  عريب  نيوز  لبي يب يس  رفقة  تقول 
بعدما شعرت مبامطلة الحكومة االنتقالية، التي شكلت قبل شهور، يف 

الوفاء بالتزاماتها تجاه املرأة.
وتضيف: “مل نشعر بكثري من التغيري، لذا خرجنا مرة أخرى للشوارع من 

أجل انتزاع حقوقنا كنساء”. 
 

لم يتغير شيء
يف  النساء  مشاركة  نسبة  أن  إىل  أبحاث  مراكز  تقديرات  تشري 

قدرها  نسبة  إىل  وصلت  ألشهر  استمرت  التي  الشعبية  االحتجاجات 
67 باملئة.

النساء  منح  عىل  حاليا  البالد  تحكم  التي  الدستورية  الوثيقة  ونصت 
الربملان  ويف  مستوياتها  بكافة  الحكومية  املناصب  من  باملئة  أربعني 

أيضا.
غري أن نسبة مشاركة املرأة يف الحكومة الحالية مل تتعَد عرشين باملئة، 

وتقل هذه النسبة يف بقية مؤسسات الحكم.
التي قيلت حول ضعف  التربيرات  الصدد تقول رفقة: “كل  ويف هذا 
املرأة  يل.  بالنسبة  مقنعة  غري  االنتقالية  الحكومة  يف  النساء  مشاركة 

السودانية قادرة وناجحة إذا أعطيت فرصة كافية”.
 

ردة في الحريات العامة
هو  النسوي  املوكب  يف  شاركن  الاليئ  النساء  مطالب  من  واحدة 

وقف التمييز عىل أساس جنس الشخص واملطالبة باملساواة.
وجاء هذا املطلب بعد دعوات من قيادات يف الرشطة السودانية 
“قيم  عىل  املحافظة  بدعوى  العام  النظام  بقانون  العمل  بإعادة 

املجتمع”.
كان  الذي  القانون  هذا  ألغت  قد  االنتقالية  الحكومة  وكانت 
القانون  يفرض  إذ  ناشطات،  تقول  كام  املرأة”  “إلهانة  مصمام 
حال  يف  النساء  ضد  والغرامة  والسجن  الجلد  تشمل  عقوبات 
إدانتهن بارتداء زي فاضح أو غريها من التهم املتعلقة بالحريات 

الشخصية.

وتقول رفقة إنها الحظت بوادر عودة لتطبيق القانون مرة أخرى 
“وهو ما لن نسمح به”.

حكم  أعوام  إىل  بنا  العودة  يريد  بعضهم  أن  “أعتقد  وتضيف 
البشري وقوانينه السيئة، وهو أمر إن حدث فسيكون ردة يف مجال 

العامة”. الحريات 

“استمرار االنتهاكات”
نزاعات  السودان  غريب  دارفور  إقليم  يف  واسعة  مناطق  شهدت 
مسلحة ذات طابع قبيل، األمر الذي أدى إىل مقتل وجرح مئات 

األشخاص وترشيد اآلالف.
من  للعديد  تعرضن  النساء  أن  إىل  املتحدة  األمم  تقارير  وتشري 
االنتهاكات من بينها االغتصاب والعنف الجسدي واللفظي خاصة 

يف أحداث مدينة الجنينة بغرب دارفور.
الدموية  النزاعات  تتوقف  أن  الناشطات  ورفيقاتها  رفقة  وتأمل 
وبالتايل أن تقل عملية االنتهاكات املستمرة ضد النساء يف مناطق 

النزاعات.
من  بالرغم  باملستقبل  متفائلة  إنها  البمبان”  “صائدة  وتقول 
السيايس:  التغيري  بعد  السودان  يف  للنساء  املثالية  غري  الصورة 
“مازلت متفائلة بإمكانية قطف مثار التغيري ألن املرأة السودانية 

تستحق ذلك وألنها قادرة عىل النجاح”.
ــــــــــــــــــــــــــــ

“يب يب يس” – 17 نيسان 2021

»صائدة البمبان« السودانية تخرج للشارع مرة أخرى

يف  للقتل  معرضون  السود  أن  جديدة  إحصاءات  تظهر 
األخرى  العرقية  املجموعات  أبناء  من  أكرث  لندن  شوارع 
بثالث مرات. ويفيد تحليل أجرته جمعية “مكافحة العنف 
املسلح” الخريية، وشاركته مع صحيفة “اندبندنت”، بأن 
التي وقعت يف  القتل  ما يقرب من نصف ضحايا جرائم 
ذوي  من  الحقيقة  يف  كانوا   2019 عام  خالل  العاصمة 
املئة  يف    13 يشكلون  السود  أن  علامً  السوداء،  البرشة 

فقط من سكان لندن.   
إعالمية  تقارير  استعملت  الخريية  املنظمة  أن  يذكر 
تحديد  إىل  تتوصل  يك  للجميع،  متوفرة  مجانية  وبيانات 
األصول العرقية لـ135 ضحية من أصل األشخاص الـ147 
الذي قتلوا بشكل عنيف يف لندن العام املايض. ووجدت 
من  كانوا  الضحايا  هؤالء  من  املئة(  يف   46.7(  62 أن 
أبيض،  شخصاً  املئة(  يف   35.6(  48 مع  باملقارنة  السود، 
و21 )15.6 يف املئة( من اآلسيويني، و4 )3 يف املئة( ممن 

تعود أصولهم إىل أمريكا الالتينية أو إىل أصول مختلطة.
من  لندن  يف  القتل  جرائم  ضحايا  أن  إىل  األرقام  وتشري 
السود أكرث من أعضاء أي مجموعة عرقية أخرى، وذلك 
عىل الرغم من أن غالبية سكان املدينة )59.8 يف املئة( 

هم يف الواقع أصحاب البرشة البيضاء.
السود أيضاً عرضة لإلدانة بجرائم القتل أكرث من غريهم 
بأربع مرات، كام أنهم يف املتوسط، أصغر بثالث سنوات 
من العمر الوسطي )للقتلة(، بينام البيض أكرب منهم بعرش 

سنوات. 
جمعية  مؤسس  وهو  أوفرتون،  إيان  قال  جانبه،  من 

من  كثري  يف  “ترتكز  الخريية  املسلح”  العنف  “مكافحة 
لندن  يف  القتل  عمليات  عن  اإلخبارية  التقارير  األحيان 
أجرته  )الذي  البحث  هذا  ويسعى  فردية.  مآس  عىل 
الجمعية( إىل تحديد االتجاهات واألمناط األوسع بالنسبة 

ألولئك الذين قتلوا  والذين ارتكبوا عمليات القتل”.
ويتابع أوفرتون موضحاً أن “تحليل الحرمان االجتامعي، 
التي  العوامل  من  وغريها  التوظيف  وآفاق  والتعليم، 
تلعب دوراً يف نسج العنف، ينبغي إخضاعها للمزيد من 
املعاينة عىل نطاق واسع، ويجب توفري التمويل الحكومي 

لتحقيق هذه الغاية”.
أبرز  من  واحداً  يعترب  الذي  جاسرب،  يل  قال  ناحيته،  من 
الناشطني يف مجال املساواة العرقية يف بريطانيا، لصحيفة 
“اندبندنت” إن “البحث يظهر لنا أن الفقر هو أم الجرمية 
والعنف. وإن إحدى العواقب الوخيمة الرتفاع معدالت 
الفقر هو انتشار الخلل الوظيفي لألرسة عىل نطاق واسع- 
املنهجية  العنرصية  ملستويات  األسايس  التأثري  هو  وهذا 

التي مل تلق املعالجة عرب أجيال عدة”.
مع  متناسب  غري  بشكل  فقراء  “نحن  جاسرب  وأضاف 
لذلك  ونتيجة  األرس،  تفكك  إىل  يؤدي  وهذا  عددنا، 
العنف  نحن حارضون أكرث مام ينبغي ضمن إحصائيات 
والقتل. وبالنسبة للسود، فإن العنرصية والفقر هام أكرب 
أشكال العنف؛ ومتثل العنرصية املؤسساتية خطراً وجودياً 

وواحدة من أزمات الصحة العامة”.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

“اندبندنت  عربية” – 18 نيسان 2021 )مقتطفات(

السود عرضة للقتل في لندن
أكثر من اآلخرين بثالث مرات

املعارض،  الرتيك  والتقدم  الدميقراطية  حزب  قال 
منذ  مرصعها  لقيت  تركية  امرأة   27 إن  السبت، 
انسحاب أنقرة من معاهدة ملزمة ملكافحة العنف 

ضد املرأة.
فيديو  تويرت مقطع  الحزب عىل حسابه عىل  ونرش 
يظهر صور نساء ضحايا ويقول إن 27 امرأة فقدت 
حياتها فيام تعرضت املئات من النساء للعنف منذ 

انسحاب الحكومة الرتكية من اتفاقية إسطنبول.

الدفاع  يف  باالستمرار  املعارض  الحزب  وتعهد 
وانسحبت  الحياة”.  يف  املرأة  “حق  بـ  وصفه  عام 
الرتيك  الرئيس  من  بقرار  االتفاقية  من  تركيا 
أىت  الذي  القرار  هذا  وأثار  إردوغان،  طيب  رجب 
ارتفاعا  تشهد  تركيا  يف  النساء  قتل  جرائم  فيام 
عن  الدفاع  منظامت  غضب  عقد،  منذ  متواصال 
األورويب  االتحاد  من  وانتقادات  النساء  حقوق 
يف  اإلنسان  لحقوق  السامية  واملفوضية  وواشنطن 

“اتفاقية  باسم  املعروفة  والوثيقة  املتحدة.  األمم 
إسطنبول” أو اتفاقية مجلس أوروبا ملنع ومكافحة 
أقرت  والتي  املنزيل،  والعنف  املرأة  ضد  العنف 
ترشيع  اعتامد  عىل  الحكومات  ترغم   2011 عام 
املامثلة مبا يشمل  والتجاوزات  املنزيل  العنف  مينع 

االغتصاب أو ختان النساء.
ـــــــــــــــــــــــــ

“الحرة” 18 نيسان 2021

مقتل 27 امرأة في تركيا منذ انسحابها من اتفاقية إسطنبول

يف  الشعبي  الحراك  نشطاء  من  موقوفا   23 رفض 
الجزائر، وقف إرضابهم عن الطعام لليوم 12، رغم 
عن  الدفاع  وهيئة  املحامني  قبل  من  ملحة  دعوات 
معتقيل الرأي، فيام أصدرت محكمة جزائرية حكم 

براءة بحق ناشط بارز يف الحراك. 
وأعلن عضو هيئة الدفاع، املحامي عبد الغني باجي، 
الناشطني املرضبني  العام، أن 23 من  للرأي  يف بالغ 
للعاصمة  الرشقية  الضاحية  يف  الحراش  سجن  يف 
الجزائرية، "متمسكون باإلرضاب عن الطعام ورشب 

املاء، لليوم الثاين عرش".
ملطالب  االستجابة  رفضوا  الناشطني  أن  باجي  وذكر 
صحتهم،  ترضر  خشية  اإلرضاب  بوقف  املحامني 
فانهم  بالتوقف،  عليهم  إلحاحنا  "رغم  مؤكدا 
يرفضون ذلك"، ووقفوا ضد محاولة قايض التحقيق 

خالل زيارة لهم يف السجن، ثنيهم عن اإلرضاب.
الناشطني  اعتقلت  قد  الجزائرية  السلطات  وكانت 
يوم  جرت  التي  التصعيد"،  بـ"مسرية  عرف  فيام 
السبت السادس من نيسان الحايل، بتهمة بث فيديو 
تجاوزات  بارتكاب  األمنية  اتهامات لألجهزة  تضمن 
ليتقرر  قارص،  بينهم  املوقوفني  من  عدد  بحق 

توقيفهم يف السجن إىل حني محاكمتهم. 
ودفعت هذه التطورات القضاء الجزائري إىل اإلرساع 
يف  املحاكمة  إىل  وإحالتهم  قضيتهم،  جدولة  يف 
تطورات  تالفيا ألي  األربعاء،  غد  بعد  تعقد  جلسة 
توجه  حادة  انتقادات  غري محمودة، خاصة يف ظل 
قبل  من  الجزائرية  للسلطات  األخرية  الفرتة  يف 
األمم  قبل مفوضية  دولية، ومن  منظامت حقوقية 

املتحدة لحقوق اإلنسان، حول ما تعتربه تضييقا عىل 
وإبقاء  تعسفية،  اعتقاالت  حمالت  بشن  الحريات 

موقوفني قيد السجن دون محاكمة. 
ويف السياق، برأت محكمة جزائرية األستاذ الجامعي 
والناشط البارز يف الحراك الشعبي، فوضيل بومالة، 
هيئة  وإهانة  التجمهر  عىل  التحريض  تهم  من 
نظامية بعرض منشورات من شأنها اإلرضار باملصلحة 

الوطنية. 
حكام  الجزائرية،  العاصمة  قضاء  مجلس  وأصدر 
بالرباءة يف حق بومالة، مع اسرتداد كافة املحجوزات 
وإدانته  املذكورة،  بالتهم  بعد مالحقته  به،  الخاصة 
األول  ترشين  يف  ابتدائية  محكمة  قبل  من  بسببها 

املايض.
العاصمة  قرب  تيبازة،  بوالية  محكمة  أرجأت  كام 
الحراك  البارز يف  الناشط  البت يف قضية  الجزائرية، 
االتحاد  حزب  رئيس  وهو  طابو،  كريم  الشعبي 
يونيو/حزيران   28 إىل  التأسيس"،  "قيد  الدميقراطي 
املقبل، حيث يالحق طابو بتهمة إضعاف معنويات 
الجيش، وهي تهمة كان قد أدين بسببها يف كانون 
كان قد قىض  عام، كام  بالسجن مدة  املايض  األول 
الوحدة  "تهديد  تخص  أخرى  تهمة  عن  فرتة سجن 

الوطنية".
ـــــــــــــــــــــــــــ

"العريب الجديد" – 19 نيسان 2021

نشطاء الحراك الجزائري يرفضون وقف إضرابهم

تونس  يف  الرسمية  األنباء  لوكالة  العام  املدير  أعلن 
تعيينه  عىل  االحتجاجات  من  أيام  عقب  استقالته، 
سيطرة  إىل  يهدف  إنه  وقالوا  الصحافيون،  رفضه  الذي 
ويهدد  الوكالة  عىل  لها  مؤيدة  وأحزاب  الحكومة 

استقالليتها.
إرضاب  يف  قدما  امليض  تعهدوا  الوكالة  صحافيو  وكان 
الرشطة  اقتحام  احتجاجا عىل  نوعه  األول من  عام هو 
بن  كامل  تنصيب  لفرض  املايض  األسبوع  الوكالة  مقر 

يونس رئيسا ومديرا عاما.
وعقب االستقالة قالت النقابات إنه تم إلغاء اإلرضاب 
نشاط  مقاطعة  وأنهت  الخميس  يوم  مقررا  كان  الذي 

الحكومة واألحزاب املؤيدة لها.
الصحافيني  الرشطة  من  أفراد  رضب  االقتحام،  وخالل 
املجتمع  منظامت  لدى  واسعا  غضبا  فجرت  حادثة  يف 
الصحافيني  لتحرك  مساندتها  أعلنت  وأحزاب  املدين 

دفاعا عن استقاللية املؤسسة.
اإللكرتوين،  الربيد  عرب  رويرتز  إىل  أرسلت  رسالة  ويف 
قال بن يونس إنه استقال حرصا عىل "تجنب االنخراط 
ملؤسسة  الروتيني  والتسيري  السياسية  التجاذبات  يف 
شاملة  إصالح  خطة  اىل  تحتاج  عمومية  إعالمية 
الحديث  التسيري  يف  واملختصون  اإلداريون  فيها  يشارك 

واإلعالميون والخرباء بعيدا عن املزايدات".
ويقول املحتجون إن بن يونس قريب من حزب النهضة 
اإلسالمي املعتدل، أكرب أحزاب الربملان، ويتهمونه بدعم 

خطوات لكبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011.

أي  له  ليس  إنه  قائال  االتهامات  هذه  يونس  بن  ونفى 
انتامء سيايس.

السابق  الرئيس  لنظام  للدعاية  ذراعا  كانت  أن  وبعد 
أفريقيا  تونس  وكالة  أصبحت  عيل،  بن  العابدين  زين 
العربية  الرسمية  الوكاالت  من   2011 ثورة  بعد  لألنباء 
لتغطيتها  وصدقية  واسعة  بحرية  تتمتع  التي  القليلة 
املتوازنة ونرشها ألخبار منتقدة للحكومة ولالحتجاجات 

للنظام. املناهضة 
أخبار  الوكالة  قاطعت  ملقرها،  الرشطة  اقتحام  ومنذ 

الحكومة وطالب صحافيوها الحكومة باالعتذار.
ــــــــــــــــــ

"رويرتز" – 19 نيسان 2021

تونس: مدير وكالة األنباء الرسمية 
يستقيل بعد احتجاجات صحافّيين 
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سالم الحمداني

ثقافته  العراقي  الشعبي  الشعر  لن تستقل حركة 
وفكره عن السلطة بكل نوازعها فالسلطة اعتمدت 
اعطى  فقد  تعسفها  لتربز  املرشوعة  الثقافة 
وقيمة  هائلة  منجزات  لالنسانية  الشعبي  الشعر 
اليصال ومحاكاة االنسان البسيط املتلقي وجعله 
اللهجة  بواسطة  املبسط  الفهم  مساحة  يف  يدور 
التي  املعامل  بعض  تحتاجها  التي  اللغة  وليست 
االنسان  قبل  من  تفسريها  ميكن  ال  كلامت  تضم 
الشهية  املائدة  لتناول  به  يحدو  مام  البسيط 
للشعر الشعبي العراقي واود ان اطرح مناذج من 
البصمة  لهم  كان  وراحلني  احياء  لشعراء  منارات 
العراقي  الشعبي  الشعر  خريطة  لرسم  الواضحة 
هنا ابدأ بالشاعر عريان السيد خلف الذي يهتم 
الكاتب  ولنستذكر  بأوالده  كاهتاممه  بالقصيدة 
ملقابلة  استعد  االيام  احد  يف  حسني  طه  الكبري 
وعندما  االخري  بطلب  النارص  عبد  الرئيس جامل 
شاهدته زوجته يتهندم امام املرآة فسالته اىل اين 
الرئيس  ساقابل  لها  قال  طه  يا  تذهب  ان  تريد 
العوجية (  التي يتكأ عليها )  العصا  - وهو بيده 
فقالت له مقالة مشهورة )انت طه حسني اريدك 
ان تقف امام الرئيس جامل عبد النارص باستقامة 
اروع  ما   ) الحكام  امام  ينحني  ال  األدب  الن 
هذه الكلامت لتكون الحافز االسايس لكل مبدع 
السيد خلف عرف  الطالق عنان تجربته وعريان 
زمن  يف  خصمه  مرمى  يف  االهداف  يسجل  كيف 
والفنون  االدب  الصادقة يف  الكلمه  فيه  انعدمت 
االخرى وحصول عريان عىل لقب ) امري الشعراء 
السبعينية  الذهبية  القصيدة  فرتة  ( يف  الشعبيني 
بني جيله وسام ألدبه وابداعه الواعي لهذا املفكر 
يف  قريحته  انتجت  ما  اليكم  واألديب  الشاعر 

احدى قصائده:
ضمني ابليل

ثاين وحل حالل الخل
شحيحه افراحــــنه

ودكانها امعزل
البسمه انبوگها

من االٓه والياويل
وصياد الهمــــــــوم

ابدفرته يسجل
يش عاشـت

لفو وتروم هذا وذاك
ويش كضت

عمرها ابنعم وتوسل
ويش حربة مواسم
تنبت ابكل كيض
اشام بدل وكتها

الحالها اتبدل
نعم هذه منارات معارضة الفعال تيسء لالنسانية 
يف زمن ألبست افراحنا سوادا واالبتسامة ابدلتها 
بدمعة ومن الجانب االخر االنسان الحرباء يعمل 
مايشاء بطريقته ينزع ثوب ويلبس ثوب اخر وما 
قصيدته  يف  عريان  السيد  يؤكده  ما  هذا  اكرثهم 
وهنا بدات املدرسة الحديثة تلبس ثوب الحداثة 
العريانية التي اعطت للمفردة عفويتها وخصوبتها 
وانسيابيتها بطريقة تدخل واحة املتلقي مسرتيحة 
بعيدة عن التصنع والدمج والتجميع يقول عريان 

السيد خلف:
طفح

غيض الشوارب
بالفناجني

وخبط
شط الرمـــــيثة

املاي والطني
غصـب وتنزرت

كل ذرة اتراب
ونزع لونه العشب

فوك الروازين
چ وبردچ وحك حرِّ

والچوانني
لون ليل الهوارف

رادنه انشيل
نشيلهم جثث
وانتي التظلني

رسم عريان السيد خلف فضاء اخر لثورة العرشين 
والوطنية الصادقة الصافية التي لن تايت من فراغ 
–الروازين-  تام  بوعي  عفوية  مفرداته  وجاءت 

يف  املطاف  الٓخر  وهكذا  وتنزرت-   – الچوانني 
كاملة  رسالته  يوصل  ان  عريان  ويريد  القصيدة 

ويقول:
وعراريس
زهت بينه

الخنادگ واملمرات
وزهت بوجوهنه

اوجوه املحالت
يضكنه املوت مره

ويكرب الصيت
ونضك املوت

حد املوت مرات
مرتنه اتنزرت

صنگر مناجيب
وظفريتها

ابزمر جايوس تلتات
وطفلنه اتعذرت

عنه املالعيب
لعب باملوزمه

وليل العذابات
اىل ان يصل اىل ذروة ما يريد ان يصل اليه بقوله:

وسلس مثل الفرح
بعيون االطفال

ِوَزعِّل مثل النمر
لو واكحه الذيب
وسهل مثل الخبز
وي طيب الذات

وامر من االمر
وي ناكر الطيب

السياسة  املتامسكة يف  افكاره  هكذا خدم عريان 
يريد مصافحتها وصعبة  بانها سهلة من  ووصفها 
كالنمر عندما يقرتبون اليها بالضد – الجهد الذي 
يف  الشعبية  القصيدة  وتحديث  لتطوير  اضيف 
ال  قد  االن  اىل  يتناغم  الذي  السبعيني  عقدها 
يجيده اغلب الشعراء االن وما اللقب الذي حازت 
جيلها  جهود  مثرة  اال  السبعينية  القصيدة  عليه 
العرص   ( عرصهم  عىل  واطلق  بنائها  يف  املتنور 

الذهبي للقصيدة الشعبية (.

األدب ال ينحني امام الحكام

المائدة الشهية للشعر الشعبي العراقي المدرسة الشعرية

كاظم العطشان

محبي  و  الغاوون  أو  الشعراء  من  الكثري  لدى  األلسن  تتالقف 
ماهية  اغوار   دون سرب  مدرسة(  فالن  مفردة)  الشعبي  االدب 
نقول  وللتوضيح   ، والصواب  الدقة  ناحية  من  املصطلح  هذا 
إن  العاطفة   برياح  أو   التأثر  من  بوازع  نطلق  ان  الخطأ  من 
فالن  )مدرسة( لعدم اكتامل االسس النوعية  املطلوبة يف هذا 
التصنيف، باديء ذي بدء وقبل الولوج يف التشخيصات نتوقف 

عند التعريف مبفردة)مدرسة(.
املدرسة يف الشعر الشعبي العراقي هي اإلتيان بنموذج ابداعي 
أي  وبناء متجدد معطاء  تأسيس معامل واسس  او  ونهج مبتكر 
ابتكار منط جديد يحدث انقالبا واثرا يف مسرية الحركة الشعرية 
بلون او طريقة يلتمس االخرون منه ضوءا يف التجديد والحداثة. 
والسريعىل ذلك األثر حتى تنضج التجربة مبعامل التكرار والذيوع 

واالنتشار .
االيام  عليه  تعاقبت  قد  الشعبي  الشعر  ان  البعض  يعلم  وكام 
والسنون فأفرزت القريحة منطا من فنون االدب املتنوعة وهو  
األوزان  طريقة  عىل  وينظم  اليوم  تسمية  يف  كالسيكيا   يُعّد  
والتجليبة  كالنصاري  الثابتة   املوزونة  بالتفعيالت  املقيدة 
الچاي خدريه  والحدي وخدري  واملوشح  والشبكهه   واملجرشة 
اليحق  املقيد  الثابت  النمط  هذا  وعىل  الخ.  وامليمر  والنايل 
للشاعر الترصف واالجتهاد ألنه ُملزَم  بقاعدة ثابتة من التفعيلة 

يف السطر الواحد.
هذا  من  بالتحرر  انتقاال  فأحدث  النواب  مظفر  العمالق  جاء   
كام  كان  ذلك  اوزانها  التفعيلية حسب  بالقوالب  املقيد  النظم 
الحر  الشعر  تجربة  ثورة  املنرصم...وان  القرن  منتصف  اظن يف 
النواب  وأن  التجديد سيام  فاستفاد من هذا  اوّجها  العريب يف  
للشعر  التأسيسية  املدرسة  تجربة  فانبثقت  فصيح  شاعر  أيضا 
الشعر  غرار  عىل  التفعيلة  بقصيدة  مايسمى  او  الحر  الشعبي 
الحر الفصيح...حتى ان النواب يف بعض قصائده مل يلهث وراء 
القافية. والتفعيلة الجديدة هي منوذج يف طريقة اإلبداع دون 
البحر  يف  األوزان  اشرتاطات  مع  لكن  الثابتة  بالقوالب  التقيد 

الواحد.  
النواب إذن هو مؤسس هذا التجديد والنمط واالبتكار وبشكل 
شمويل يف اطار منحى القصيدة املولودة الجديدة وكل من جاء 
وزامل  كعريان..والكاطع  الحداثة  هذه  منط  عىل  سار  بعده 
ومجيد جاسم الخيون وناظم وشاكر السامويان الخ وسأل عريان 
قامئة  مدرسة  ميثل  كونه  التلفاز   شاشة  مرة عىل  السيد خلف 
انهم ساروا عىل  الله  الكاطع رحمهام  قالها  أجاب برصاحة كام 
منوال خطى من سبقهم وهو النواب ومل يأيت احد بعده بجديد. 
صحيح انهم وغريهم من الشعراء البارزين ميثلون طعام ودربا 
ابداعيا متميزا ولهم أثر يقتفى به لكن اي منهم الميثل مدرسة  
برشائط االبتكار فكيف من يطرحون اسامء جاءت بعد عريان 
الحب  جراء  وتعظيم  غلو  هذا  باملدرسة  وينعتونهم  والكاطع 
وينظمون  نظموا  املبدعني  اال. وشعراؤنا  ليس  االعجاب  وعمق 
النواب، اذن ماهي  ابتكار مظفر  شعرهم اما مقيد او بتفعيلة 
مالمح ومعامل مدرستهم؟ اين التجديد الجوهري ؟ ورمبا بطون 

االبداع حبىل لتلد مدرسة مستحدثة جديدة مستقبال رمبا.

فضاء شعبي

سامل الحمداينعريان السيد خلف

شيوعي انته 

حسين جهيد الحافظ

شيوعي انته 
شموع اتذوب ألجل الناس

انته والشعر والليل وانته الكاس
تتصيد الچلمه العزيزه

التنبض أبأحساس 
تحط گلبك قلم 

يكتب هموم الناس
شيوعي انته 

شوگ برحية شواطي

ابكل محنه حضنت الجامر 
ترسم اعيونك نهار 
تكتب املحبه اشعار

حرز اسمك يطرد الوهواس
يالعمرك شمع ٠٠٠

وايذوب ألجل الناس 
٠٠٠ ٠٠٠

شيوعي انته 
كيف للـ ما عنده كيف 

او طيف للـ ما مره طيف 
تطش روحك فرح للناس

لكن محنتك سيزيف
عدل يا بو العدل متيش 

ما مر سچتك تزييف 
وال مر ابسامك الزيف 

مييزان الذهب٠٠٠ !
يل بالذهب تنقاس 

يالديدنك للموت حب الناس 
٠٠٠ ٠٠٠

شيوعي انته

او شيوعيتك علم 
يتباهه بيك الكون 
مجنون كلمن يضد 

وكلمن هجر مجنون 
رايتك بريغ وفه 

رمز الحقيقه ٠٠٠ 
او للصدگ عنوان 

منجلك شيمة فلح 
گاع او عشگ وإنسان 

الچاكوچ ملة زمل 
تبني ابعرگهه أوطان 

يا ورد طبع الورد
من ينجاس يذبل

و انته اتزود من تنجاس
يالطبعك شمع وايذوب

دوم ايذوب ألجل الناس 
شيوعي انته 
او شيوعيتك 
ميزان الذهب

بس بالذهب تنقاس

من ذاكرة االبداع
الگـناطر

جودت التميمي

أشكد صربنا أعله الكّناطر ... ؟؟
وأنَت ال هزك دمعنا .. وال نفع وياك خاطر

ال خطف وجهك علينه
او السامك أعىل العطش والديم ماطر

والله لو أعرف الك موسم حصاد
وما تذر الفشل بعيون اليناطر

جنت أضحي بكل عزيز وجنت بالغايل
وبكايه الروح خاطر ... 

تعبتني
زامطت دكَيت صدرك واعدتني

وخالفت من دون حيل
وبني الحديثات كلهن فشلتني

وتايل لنك .. بس باملزامط ودَك الصدر شاطر
يا حسافة .. يا حسافة أعىل الليايل

العارشت بيها الكَناطر
أو ال ردت منك أو ال مراية

ال مشط .. ال مكحلة
أو ال ردت صوغة من الوالية

ردت أشوفك ... ردت أكَلك ..
لشوكت عمري يضل واعيوين سبايه .. ؟؟

وردت اكّلك شنهي نيتك .. ؟؟
حرمت أترف اسنيني أيصري تحرمني البكَايه ؟؟

أهواي نشدين الحبايب
ميته فوك الدار تتعلك الرايه .. ؟؟

صدك ميته ؟؟
ميته يا الذبيتي ابكرت الدرب ذبة النوايه

ميته فوك الدار تتعلك الرايه ؟؟
ينشدين .. واضحك

وحتى الضحك مكسور خاطر
يا حسافه .. يا حسافه

أعىل الدموع الفيضت بيها الكّناطر
وهم بعدين .. هم بعدين
أبذاك شويّك البيك شدين

وللكّناطر
ضوه أطيوفك يا طويل العمر ردين

حيَك .. ال تغتاض مني ..
وانه احس ضحكة الشامت

خنجر أبكّلبي وضهدين ... وأدري بيك
أدري بيك ما ودك تودين

وأنه غاد اعىل الكّناطر
ياملشيت أتجيب لسنني الحزن

جرب الخواطر
   

87 عام من النضال 
والتضحيات

صمد الليث *

كفو يفالن

يا بو شوگنا وگصدك

عىل دروب الوفا عنوان

يا لشايل هواك جروح

يا لشاعل شموع الروح

يا لعاشگ نخيل الصرب

وعيونك

فراتني لظأم العطشان

مهر الغريه انت

وغنوة اللهفان

عىل چفك 

حفر شوك العواذل لوم

وانت لألمل رشيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاعر املنرب التقدمي/ البحرين

اعياد آذار
هيفا العامري

احمد الله اليوم عيد

بيدي دزيت التهاين 

والفجر فتح جديد

ويه الربيع الجانه يضحك

شايل اورود الربيد

ينطي كل واحد وردته

وللحزب گله شرتيد

هاك اخذ مني االماين

وحبي اخذه من الوريد

وعلگه ابروحك مغذي

يضخ الك ولكل بعيد

يبعث بگلبك سعادة

والنبض بالدگ يزيد

ويكرب ويه احالم اهلنه

لحنت حته النشيد

الصار سالوفه بوطنا

عيد الشيوعي املجيد

وبسلفنا شعلن احديثات شمعه

والشعب كله سعيد

يرگص الهيوه ويغني

وبالگمر طفل الشهيد

البس اهدومه الجديدة

وتاجه أذار التليد   ....
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اتحاد االدباء : ثمار الكتب
ضمن حركة حية ودؤوبة , يواصل اتحاد االدباء والكتاب يف العراق اغناء املكتبة العراقية والعربية العديد من 

املطبوعات الجديدة و احدثها ..
ـ املالذ الثقايف / اعادة انتاج وجودنا فلسفيا ودينيا وسياسياـ  ملجموعة من الباحثني وارشاف االستاذ ناجح املعموري 
ـ صخرة عربيف/ قصص قصرية جدا لحنون مجيد . فوق غابة محرتقة ـ شعر جبار الكواز / ال اكتفي بهذا الشجر /

شعر كفاح وتوت ـ ماتحمله الرياح تفضحه العاصفة ـ شعر حسن هاين . البنى الناطقة ـ نقد د. اياد عبد الواحد 
الحمداين . 

ـ رؤى الرسد والشعر / نقد د. نجاح هادي كبة .ـ كأنه شعر اجو مجبل ـ مزامري العودة شعر يوسف حسني 

احتار املوُت
فحسب توقيته 

أنّك مل تكْن ميتا 
فلقد رّسبَت نبضك

من حاِء الحب اىل باء القربان
يف قيد مسلّة

متتّد من قيثارة سومر
كغرين  الطريّة  أصابعك  تكتبها  مجٍد  مسلّة  اىل 

بريء
يف ضوِء فصح يستنشّق

رائحَة ماء النهرين 
*****

مْذ كنَت يف مهٍد من حصري
مدَّ زيوس كّفه اليك

وكنَت تلّف العشب يف فمك وترتنّم
صارالصلصاُل موسيقى 

والغيُم أصابع
والسامءجوقة كهنة

ترتّل براءَة عينيك
*****

قال نارص حسن
ذهَب جعفر

الذي ميسُك بالخبز وماء الفصح 
وبياض النحاس

يأيت كّل يوم منذ الفجر

يوّزع الخبَز يف املوسيقى
واملوسيقى يف املاء

ذهَب جعفر
حّقا

ليجلَب القربان
لعيِد الضوء

ومالبس أطفال عراة
يف عيد رشاش

من نوتات املعبد
*****

كان مثّة يشء
ييضُء يف نعشك
مثّة ضوء يرتعش

ومقربة مرتبكة
ومّيت يطفو كثريا

بعباءٍة بيضاء
كان مثّة يشء

مل نعرف ما هو
حيث أنت تذهب 

لكّننا نراه
 الذي نبرصُنحن

نرى
وانت تغني 

بذكرك
يف قارب الحياة.

زهير بردى

جعفر حسن .. رائد االغنية السياسية، سالما 
)كل االغاين انتهت اال اغاين الناس( هكذا كان الفنان املناضل 

جعفر حسن يتألق يف اغانيه وعطائه الذي خلفه الجيال 
تعشق الجامل والسالم والسنابل. جعفر حسن الذي عرفناه 
يف اغاين .. عمي يابو جاكوج، حاجي ياكلبي تحن، دمعات 

االال, خديت الغوايل يادنيا، حبيتك، طالت غربتك، ملني بهدي 
الورد... ستبقى يف القلب والذاكرة.

ثقافة

راهب الموسيقى جعفر حسن

ابي
ّ
د. جمال العت

الثقافية،  األخالقية  للمسؤولية  نتصدى  حني  يواجهنا  مأزق  مثة 
بوصفها حجر الزاوية يف الوعي األخالقي، وعند القائلني بالجرب، ان 
كانت إختيارات اإلنسان وأفعاله ال تستثنى من السياق الطبيعي، 
إلستحالت املسؤولية األخالقية، يقابل هذا إفرتاض ان بعض اختياراتنا 
لتلك  بها طبقاً  التنبؤ  وبالتايل ال يسعنا  ال تحددها رشوط سابقة، 
الرشوط، فهناك إذاً إختيارات غري محددة، حرة، أعني اإلختيارات 
اإلنسانية، أو حرية اإلرادة، التي تهيء للمسؤولية، وحسب أريش 
انني واعٍ   : فروم يف)جوهر اإلنسان(، فان مفهوم املسؤولية يعني 
استقالل  ان  فلسفته،  متأخر يف  بوقت  أدرك سارتر  لقد  فعلته.  ملا 
اإلنسان األخالقي، وحريته ومسؤوليته، ميكن أن تهدر، تنهار كلها يف 
ظروف معيشية صعبة، أو يف ظل نظام إستغاليل مثالً، وهكذا أخذ 
تعني  ال  واإلختيار،  واملسؤولية  الحرية  مفاهيم  بان  يزداد وضوحاً 
شيئاً بدون السياق اإلجتامعي،، وبأن األخالق ليست مغامرة فردية 
الصعب  من  إجتامعية  أبعاد  ذات  مامرسة  ماهي  بقدر  بطولية، 
تجاهلها، عىل الرغم من ان سارتر يجد يف قدرة اإلنسان إمكانات 
هائلة يف صنع وجوده، وإختيار مساره يف كل فعل يقوم به، فالحرية 
استطاع  وهكذا  منه،  الهروب  اليستطيع  الذي  اإلنسان  قدر  هي 
)محكوم  االنسان  ان  املفارقة  من  تخلو  ال  لغة  يقول يف  ان  سارتر 
عليه( بالحرية. أي اإلختيارات يكون اإلنسان مسؤوالً عنها؟ لإلجابة 
عن هذا السؤال، نقول: ان حرية اإلختيار ليست مجرد قدرة شكلية، 
إما ان ميتلكها املرء، أو ال ميتلكها، بل هي وظيفة للبنية الشخصية 
لإلنسان، لقد عانت املعالجة التقليدية ملسألة الحرية، من اإلفتقار 
إلستخدام بيانات نفسية تجريبية، كام يقول فروم، األمر الذي أدى 
اىل امليل ملناقشة املشكلة بتعابري مجردة، فإذا عنينا بالحرية )حرية 
بني  باإلختيار  أحراراً  كنا  إذا  ما  حول  السؤال  فسيميض  اإلختيار(، 
)س وص(، الحتميون يقولون بأننا لسنا أحراراً، واإلنسان مجرب عىل 
اإلختيار بني س وص، بسبب الدوافع التي تحدده وتجربه عىل إختيار 
هذا أو ذاك، يف حني يدعي معارضوهم العكس متاماً، ويجادلون بأن 

اإلنسان ميتلك مسؤولية االختيار وحده، وهنا نصل اىل عمق املأزق، 
من الصحيح؟ الجربية أم الحرية، ويف كلتا الحالتني تكون املسؤولية 
األخالقية متعذرة، وعلينا أن نواجه املوقف الجديل التايل: مامل يكن 
مثة تسليم بان االنسان مسؤول عن أفعاله، فلن يكون عىل األرجح 
اإلنسانية،  التجربة  أعامق  تأملنا  واذا  األخالقية،  للمبادئ  مكان 
وتتبعنا تطور املجتمع البرشي، يبدو لنا ان إغفال الحرية اإلنسانية 
وهم  إحصائية  وقوائم  وحدات  يف  تروساً  الناس  إعتبار  اىل  يفيض 
ليسوا كذلك، فاإلقرار بقدرة اإلنسان عىل اإلختيار الحر، تدعنا اىل 
اإلعتزاز بصانعي اإلبداع يف الحياة. ضمن هذا السياق ننظر ملوقف 
القيم  جانب  اىل  للوقوف  كمحصلة  واإلختيار  الحرية  من  املثقف 
اإلنسانية واألخالقية الشاملة، ويبدو ان مفهوم غراميش األقرب يف 
مثقفون،  انهم  جميعاً  الناس  يعّد  إذ  املواقف،  هذه  مع  التعاطي 
ال إختالف بينهم إال يف أداء الوظيفة الفكرية داخل املجتمع، واذا 
الوظيفة  هذه  إستيعاب  عىل  قادر  الغرب  يف  املجتمع  بان  سلمنا 
تنعدم  التي  املتخلفة،  بلداننا  قبولها يف  الصعب  فأنه من  وقبولها، 
فيها حريات التفكري واملعتقد والرأي، ويختلط فيها مفهوم الثقافة 
العضوي  املثقف  بني  التمييز  فيصعب  االفكار،  فيها  وتلتبس  أوالً، 
أو  األفق،  يف  يلوح  للمثقف  دوَر  ال  أن  أعتقد  التقليدي.  واملثقف 
مشكلة  فهناك  السود،  بالغيوم  امللّبدة  العربية  البلدان  سامء  يف 
املجتمعات  يف  املشكلة  غري  هي  بلدنا،  يف  الثقافة  تواجهها  كربى 
السلطة،  مواجهة  يف  بالتحديات  تتمثل  وهي  بالتأكيد،  املتقدمة 
)سلطة  الزمن،  من  االخريين  العقدين  يف  حادا  شكالً  وإتخذت 
التقاليد، والعرف، والعشائرية، والسلطة الدينية وسلطة الحكومة(، 
التي تتجاهل  القوى  ان من طبيعة اإلبداع أن يكون يف رصاع مع 
الثقافة، وتعيق حركتها يف املجتمع، أو تجميد عقل اإلنسان وفكره 
املتحرر. يف خضم هذا الرصاع الحاد، تسعى قوى الظالم والرش أن 
تفرض الخراب الثقايف، لينزوي املثقف يف عزلته، محاوالً عىل األقل 
ان يكون وفياً لتاريخه وذاته. ان تاريخ التطور اإلنساين أثبت عىل 
ومّهدوا  أزمنتهم،  الذين سبقوا  كانوا هم  املثقفني  ان  العصور،  مّر 

الطريق لتطورات حاسمة يف تاريخ البرشية.

رأي 

مأزق المسؤولية األخالقية الثقافية

سينما
غايب.. الحاضر الغائب

شهادة بصرية بال رتوش
عدنان حسين أحمد

قاسم  للمخرج  الغائب”  الحارض  “غايب،  القصري  الوثائقي  الفيلم  ينطوي 
أهمية  عىل  الضوء  تسلّط  ألنها  للقّراء  رسدها  من  البد  حكاية  عىل  عبد 
التحديد. ففي عام 1981 كان  التوثيق يف حياتنا األدبية والفنّية عىل وجه 
آلة  اقتناء  حينه،  يف  يكن،  ومل  مبوسكو،   VGIK معهد  يف  طالًبا  عبد  قاسم 
وحّبه  بالسينام،  لشغفه  ونظًرا  الطالب.  بني  شائًعا  أمًرا  للمحرتفني  تصوير 
ملم،   16 بوليو  طراز  من  ُمستعملة  فرنسية  كامريا  اشرتى  للتصوير  املفرط 
وأحبَّ أن يخترب جودتها بتصوير لقاء تجريبي ملدة عرش دقائق مع القاص 
ترك   1982 عام  موسكو  قاسم  غادر  وحينام  فرمان.  غائب طعمة  والروايئ 
ن  ويؤمِّ أيًضا  يغادر  األخري  هذا  ولكّن  الطايئ،  فؤاد  الفنان  عند  الفيلم 
العثور يف موسكو عىل  الرشيط عند شخص آخر. وبعد قرابة 40 عاًما يتم 
لندن  يف  املقيم  عبد  قاسم  صاحبه  إىل   2020 عام  يف  وارسل  الرشيط  هذا 
الفيلم بعني احرتافية خبرية وارتأى أن يقّدمه كشهادة برصية  حيث شاهد 

أمينة ال تحتمل الرتوش.
يتضّمن هذا الفيلم الذي بلغت مدته 16 دقيقة مجموعة من اآلراء واألفكار 
التي شكِّلت متنه الرسدي وأولها “أّن الحياَة يشء ال يُلَخص وال يُروى” وأّن 
التي  بالطريقة  أنفسهم مل يستطيعوا أن يرسدوا حكاياتهم  الكبار  الروائيني 
عاشوها، فإّما أن يضيفوا لها شيًئا أو يحذفوا منها أشياَء مهمة جّراء السهو 
التي مل يعرّب  برواية”النخلة والجريان”  والغفلة والنسيان، ويستشهد فرمان 
فيها عن حياته كاملة، وإمنا عن لحظات معينة كان يعتقد أنها متّثل الشكل 

األمثل.
وعىل الرغم من ِقرص مدة الفيلم إال أّن قاسم عبد يُحرّض فرمان عىل اجرتاح 
املزيد من األفكار العفوية التي تغص بها “النخلة والجريان”، وخصوًصا تلك 
التي تجري عىل لسان حاّمدي العربنجي الذي يقول فيها “بأّن الحياة مسرية 
يف درب طويل، وكلاّم كان اإلنسان شابًا كانت قدرته عىل السري أكرب، وكلاّم 

تقّدم به الزمن قلّت مقدرته”.
عمله  بينها  ومن  اإلبداعية  حياته  يف  رئيسة  محطات  بوجود  فرمان  يعتقد 
الصحفي الذي أتاح له التفاعل مع القّراء. فام إن يكتب مقالة حتى يتلّقى 
كاتب غري معزول  بأنه  تُشِعره  التي  السلبية  أو  اإليجابية  الردود  عدًدا من 

وال يكتب عن نفسه فقط.
مل يشعر فرمان بأنه راٍض عن نفسه متاًما مع أنه يف زمن تصوير هذا اللقاء 
أصوات”   “خمسة  و  والجريان”  “النخلة  وهي  روايات  أربع  أنجز  قد  كان 
“املخاض” و “القربان”، فضالً عن أربع مجموعات قصصية تبدأ بـ “حصيد 
الرحى” وتنتهي بـ “آالم السيد معروف”، وتعد هذه األعامل األدبية بأنها 
ثرية زاخرة عاشها يف حياته، ويسعى ألن  رّد فعل لشحنة عاطفية، ومادة 

يبذل قصارى جهده من أجل اإلمساك بحكمة الشيوخ الباردة.
التي سوف  الخامسة إىل رواية “املُرتجى واملؤجل”  الفكرة  يلّمح فرمان يف 
تصدر عن “منشورات بابل” سنة 1986. ولكنه ال يشري رصاحة إىل عنوانها 
املُرتَقب ، ولكنه ينّوه بأنها خالية من التزوير أو الخيال، وتنطوي عىل يشء 

من سريته الذاتية، وطبيعة عمله كمرتجم أيًضا.
محّدد  طقس  عند  الفيلم  يف  واألخرية  السادسة  الفكرة  يف  فرمان  يتوقف 
دأب عليه منذ سنوات طوال، إذ أخذ يستيقظ يف الساعة الثانية أو الثالثة 
اليقظة واملنام، ويرشع  ر أفكاره وهو يتأرّجح بني  الليل ليبلوِّ بعد منتصف 
ينّوه  لكنه  الرصيح  اسمها  ذكر  عن  يحِجم  التي  الخامسة  روايته  كتابة  يف 
بأّن عنوانها سيكون مأخوًذا من إحدى سونيتات شكسبري التي يقول فيها:” 
إذا ما الكْدُح أعياين هرعُت إىل رسيري / تجد فيه أعضايئ املُنَهكة برتحالها 
راحتها العزيزة / ولكن رحلة تبدأ عندها داخل رأيس / تُشغُل الذهن بعد 

أن قىض الجسُم شغله”.
بذلها  التي  الفنية  بالجهود  التنويه  عبد  قاسم  الدؤوب  املخرج  ينىس  ال 
مصطفى  واملرتجم  مسافر،  سالم  واإلعالمي  الطايئ،  فؤاد  التشكييل  الفنان 
الذي  اإلنكَليزية، والفنان سيف صالح  الفيلم إىل  تبّنى ترجمة  الذي  هادي 

صّمم بوسرت الفيلم بشكل طوعي وأخرجُه بهذه الُحلّة الجميلة.
منها  نذكر  األفالم  من  العديد  أنجز  قد  عبد  قاسم  املخرج  أّن  ذكره  جدير 
“حاجز  رؤيا”،  ذو  فنان  العيل:  “ناجي  الغريبة”،  الذرة  حقول  “وسط 
سوردا”، “حياة ما بعد السقوط”، “أجنحة الروح”، “همس املدن” و “مرايا 

الشتات”.
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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
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الموصل – وكاالت 
اول  املايض،  األسبوع  املوصل،  شهدت مدينة 
مبشاركة  الهوائية،  للدراجات  نسايئ  ماراثون 

نحو 30 شابة.
مديرية  نظمته  الذي  املاراثون  وانطلق 
الشباب والرياضة يف نينوى، من داخل املدينة 
الكبري”،  النوري  “جامع  من  بالقرب  القدمية 

وانتهى عند “شارع خالد ابن الوليد”.
غفران أحمد ذات الـ 13 ربيعا، وهي إحدى 
حديث  يف  ذكرت  املاراثون،  يف  املشاركات 
الدراجة  ركوب  هي  هوايتها  أن  صحفي 
الهوائية، وانها تعلمت قيادة الدراجة منذ كان 
عمرها 8 سنوات، مبينة أنها أرادت املشاركة 
الثقافة يف  إشاعة هذه  املاراثون من أجل  يف 
املدينة، وايصال رسالة اىل املجتمع تفيد بأن 
امراً  ليس  الهوائية  الدراجات  النساء  ركوب 

معيباً.
فيام تحدثت ياسمني ياسني عن مشاركتها يف 
املاراثون، وقالت أن “قيادة الدراجة الهوائية 
بحق  معيبا  أمرا  وليست  حضارية،  ظاهرة 
للبيئة،  نقل صديقة  واسطة  فالدراجة  املرأة. 

ولها فوائد صحية باعتبارها وسيلة رياضية”.

من  األول  يعد  الذي  الحدث،  هذا  واثار 
نوعه يف املوصل، موجة ردود افعال. إذ اعترب 
“امرا  الهوائية  الدراجة  املرأة  ركوب  البعض 

معيبا نوعاً ما”. 
املاراثون  يف  املشاركات  الشابات  تكن  ومل 

الدراجة.  قيادة  من  جميعهن  متمكنات 
بأيام  املاراثون  انطالق  قبل  تدربن  فبعضهن 
للمرأة عىل كرس  فيه تشجيعاً  عدة، وشاركن 
املتطرفة – عىل حد  والتقاليد  العادات  قيود 

قولهن.

دهوك – وكاالت 
طرقات  عىل  مطل  الخيامت  من  صف  وسط 
متسخة يف بيئة كئيبة، تعلو أصوات الدفوف التي 
خلف  االيزيديني،  عند  خاصة  دينية  مكانة  لها 
ضجيج  عىل  ذلك  ليغطي  متصاعد،  حاميس  غناء 
أطفال يلهون يف ساحة قريبة. فداخل مبنى صغري 
عىل  ايزيديات  نسوة  تتمرن  الخيامت،  تلك  بني 
وجبال  واملحصول  بالفجر  تتغنى  أغنيات شعبية، 

سنجار.
أسستها  التي  “السالم”،  او  اشتي”  “فرقة  انها 
وتقودها رنا سليامن هالو )22 سنة(، يف “مخيم 

خانيك” للنازحني مبحافظة دهوك.
ويؤوي هذا املخيم قرابة 14 الف شخص، رجاال 
ونساء وأطفاال من أبناء الطائفة االيزيدية، الذين 
مىض عىل إقامتهم يف هذا املكان نحو 7 سنوات، 
 ،2014 عام  اإلرهايب  داعش  تنظيم  اجتياح  منذ 

قراهم األصيلة. 
من  األوىل  السنة  خالل  انه  هالو،  رنا  تقول 
الغناء،  عليهم  يصعب  كان  املخيم،  يف  إقامتهم 
استهداف  عن  تصلهم  التي  املؤملة  لألخبار  نظرا 
واغتصاب  رجالهم  وقتل  االيزيديني  داعش 
يف  “لكننا  صحفي:  حديث  يف  مستدركة  نسائهم، 

السنة الثانية عدنا إىل الغناء”. 
وتضيف قائلة، أنه “يف العام 2019، أسست فرقة 
تدعى  بريطانية  إغاثة  منظمة  من  بدعم  غنائية 
)AMAR(”، مبينة أن “الفرقة تضم بضعة نساء 
كن أسريات لدى داعش، وأخريات فقدن العديد 

من أفراد عائالتهن”. 

آر”  يب  “ان  إذاعة  نرشته  تقرير  وبحسب 
فنية  عروضا  أدت  الفرقة  هذه  فإن  األمريكية، 
املوسيقى  خالل  من  ساهمت  كام  بريطانيا.  يف 
تعرضوا  ألشخاص  نفيس  عالج  تقديم  يف  والغناء، 

للعنف عىل أيدي داعش. 
الغنايئ  الرتاث  عىل  الحفاظ  إىل  الفرقة  وسعت 
وحفظه  ألرشفته  فرصة  يجد  مل  الذي  االيزيدي، 

كتابيا، إال قليال. 
وعن األغنيات األيزيدية، يقول مامو عثامن، انها 
“هناك  أن  مبينا  ديننا”،  إىل  االنتامء  من  “شكل 

اغنيات خاصة ال يؤديها سوى االيزيديني، بعضها 
تتعلق  وأخرى  الدينية،  املناسبات  خالل  يؤدى 
وقعت  أحداثا  تستذكر  او  والكوميديا،  بالطبيعة 

قبل قرون”.
اىل  االيزيديني  من  كبري  عدد  هجرة  ظل  ويف 
“مهددة  الشفهية  ثقافتهم  إن  عثامن  يرى  اوربا، 
اجتامعي  مكون  من  “ما  انه  إىل  الفتا  بالضياع”، 
صاروا  وألنهم  كااليزيديني،  بأرضه  مرتبط 
يغادرون أرضهم ووطنهم، سيخرسون هويتهم”.

قرية  ففي  للتفاؤل.  يدعو  ما  هناك  وباملقابل، 

شبايب  جيل  بدأ  نينوى،  غريب  شامل  بحزاين، 
منظمة  بادرت  وقد  الرتايث.  الغناء  بتعلم  ايزيدي 
لهؤالء،  األغنيات  بعض  تسجيل  إىل   ”AMAR  “

وأرشفتها يف مكتبة جامعة أوكسفورد. 
وال يشعر كثريون يف هذا املجتمع املنكوب برغبة 
شهدوه  ما  بسبب  املوسيقى،  سامع  أو  الغناء  يف 
من مآس وفواجع وفقدان ألحباب وأعزاء. إال أن 
“فرقة اشتي”، ترى يف الغناء وسيلة لتوجيه رسالة 
ينكرسوا  لن  “االيزيديني  بأن  تفيد  داعش،  إىل 

أبدا” – بحسب املغنية يف الفرقة غزال داود. 

بأصوات الدفوف والغناء الحماسي

ايزيديات يوجهن رسالة تحٍد لداعش

الشيوعيون يهنؤون
 بيوم الفالح العراقي 

ضم 60 لوحة 
معرض تشكيلي في قضاء المجر 

علماء يترجمون لغة 
العناكب موسيقيا!

بغداد - مهدي العيسى 

من  وفد  زار  نيسان،   ١5 العراقي  الفالح  يوم  مناسبة  يف 
العراقي، مقر  الشيوعي  املركزية للحزب  الفالحية  املختصة 

االتحاد العام للجمعيات الفالحية يف العراق.
بالرتحاب،  الوفد  العصاد،  حيدر  االتحاد،  رئيس  واستقبل 

متلقيا منه التهاين وباقة ورد يف املناسبة. 
مشكالت  عن  الحديث  الطرفان  تبادل  اللقاء،  وخالل 
الفالحني وهمومهم، خاصة يف ما يتعلق بعدم قدرتهم عىل 
الزراعية،  العملية  يف  يحتاجونها  التي  املستلزمات  توفري 
املالية ومشكلة شح  تأخر مستحقاتهم  إىل قضية  باإلضافة 

املياه. 
بالقطاع  االرتقاء  إىل  السعي  أهمية  عىل  الطرفان  وشدد 

الزراعي، باعتباره ركنا أساسيا من أركان االقتصاد. 
ضم الوفد كال من أحمد القصري، عيل حسني عبود وسعدون 

كاظم غاوي.

العمارة – وكاالت 
أقام البيت الثقايف يف ميسان، بالتعاون مع مركز شباب قضاء 
املجر، أخريا، معرضا تشكيليا مبشاركة عدد من فناين القضاء، من 
الشباب، ضم  أقيم يف مقر مركز  الذي  املعرض  الجنسني.   كال 
نحو 60 لوحة حملت موضوعات وافكارا مختلفة. وقد حظيت 
األعامل بإعجاب الحضور، من مثقفني وفنانني وأدباء ومتذوقني. 
التشكييل  الفن  حول  ندوة  عقدت  املعرض،  هامش  وعىل 
الثقايف يف قضاء املجر بشكل  الحراك  وأهميته ودوره يف دعم 

خاص، ومحافظة ميسان بعامة.

واشنطن – وكاالت 
ترجمة  يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  علامء  نجح 
عىل  وتقليدها  العنكبوت،  شبكة  تؤلفها  التي  الرتددات 
يف  يساعدهم  قد  الذي  األمر  موسيقية،  نوتات  شكل 

التواصل مع العناكب - كام يقولون. 
“معهد  يف  باحثني  بواسطة  املعزوفة  إنشاء  وتم 
املسح  تقنية  باستخدام  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس” 
املوسيقية  القطعة  بدت  إذ  معالجة.  وأدوات  بالليزر 
مخيفة، وتدوم أكرث من دقيقة بقليل، وتشبه املوسيقى 

التصويرية الخاصة بأفالم الرعب.
“شبكات  أن  قولهم،  الباحثني  عن  أنباء  وكاالت  ونقلت 
لإللهام  جديداً  مصدراً  توفر  أن  ميكن  العنكبوت 

املوسيقي، وشكالً من أشكال التواصل بني األنواع”.
واملهندس  املواد  عامل  بوهلر،  ماركوس  الربوفيسور  وقال 
يف املعهد، أنه “ميكن للشبكات أن تكون مصدراً جديداً 
اإلنسانية  التجربة  عن  متاماً  يختلف  املوسيقي،  لإللهام 

املعتادة”.
العناكب  مع  التواصل  كيفية  بتعلم  بوهلر  فريق  وبدأ 
الناتجة  الشبكة  اهتزازات  سجل  فقد  الخاصة.  بلغتها 
الشبكة،  بناء  مثل  مختلفة،  بأنشطة  العناكب  قيام  عن 
والتواصل مع العناكب األخرى أو إرسال إشارات التودد، 
بعد ذلك عمل الفريق عىل توليد إشارات للتحدث بلغة 

العنكبوت.
ويشري الربوفيسور إىل أن العنكبوت يعيش يف “بيئة من 
األوتار املهتزة.. إنه ال يرى جيداً، لذا فهو يستشعر عامله 
من خالل االهتزازات وتردداتها”، موضحا أن “األصوات 
املسجلة تعكس الطريقة التي تبنى بها شبكة العنكبوت، 
وهذه قد تساعد يف ابتكار طابعات ثالثية األبعاد، تحايك 

أسلوب العنكبوت يف بناء إلكرتونات معقدة”. 

عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف ناحية ألقوش 
من   2021 نيسان   )40( العدد  أخريا  صدر  نينوى،   –

مجلة “بريموس” الفكرية السياسية الثقافية العامة.
والقضايا  واالقتصاد  السياسة  يف  مقاالت  العدد  ضم 
تاريخ  حول  وكتابات  والصحية،  واالجتامعية  الفكرية 
الحزب الشيوعي العراقي ومسريته النضالية، فضال عن 

تغطيات خربية لنشاطات حزبية، ونصوص شعرية. 
جاء العدد يف 102 صفحة.

العدد 40 من “بيرموس”

إصدار

ألول مرة في الموصل 

ماراثون نسائي للدّراجات الهوائية 

السليمانية – وكاالت 
اسواق  اىل  مجددا،  العراقي،  التمر  عاد 
الصدارة  ليحتل  السليامنية،  مدينة 
التمور  أمام  وجودته  التنافسية  بأسعاره 
انقطاع  بعد  وذلك  املستوردة،  اإليرانية 

دام أكرث من سنتني. 
محال  اصحاب  احد  سعيد،  بيشو  وقال 
يزداد  الطلب  ان  املدينة،  يف  التمور  بيع 
لها  ملا  رمضان،  شهر  خالل  التمور  عىل 
تناولها  كون  عن  فضال  صحية،  فوائد  من 
أن  مضيفا  الرمضانية،  الطقوس  من  جزءا 

ملحوظة  بنسب  ارتفعت  التمور  “أسعار 
لكنها ال تزال مالمئة لعامة الناس”.

كانت  العراقية  التمور  أن  سعيد،  وأوضح 
عن  املاضيتني  السنتني  انقطعت خالل  قد 
األسواق،  يف  قلتها  بسبب  السليامنية، 
وفرة  هو  العام  هذا  مييز  “ما  أن  مبينا 
قياسا  العالية  بجودتها  املعروفة  متورنا 

باملستوردة”. 
البائع  قال  وأسعارها،  التمور  أنواع  وعن 
أهايل  لدى  مفضلني  نوعني  أكرث  أن 
و”الرببن”،  “املكتوم”  هام  السليامنية، 

الواحد  الكيلوغرام  سعر  يصل  اللذان 
بـ  كان  ان  بعد  دينار،   4000 إىل  منهام 
ازداد  السعر  أن  موضحا  دينار،   3500
النقل  وأجور  الدوالر  ارتفاع  بسبب 

والخزن. 
أن  أحمد،  هوكار  املواطن  يرى  ذلك،  إىل 
خاصة  رمضان،  يف  رضورية  وجبة  التمر 
عن  بديل  خيار  وانه  كبرية  فائدته  أن 
إىل  مشريا  بالجسم،  ترض  التي  الحلويات 
عىل  العراقية  التمور  تفضل  الناس  أن 

اإليرانية، رغم ارتفاع سعرها قليال.

بعد انقطاع دام سنتين 

التمور العراقية تعود الى السليمانية وتنافس اإليرانية 

بغداد – طريق الشعب 
وامللحن  الفنان  والفنية  الثقافية  األوساط  نعت 
املعروف جعفر حسن، الذي فارق الحياة االثنني املايض 

يف أربيل، بعد رصاع مرير مع فريوس كورونا.
العراقي  الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب  ووجه 
باملناسبة رسالة مواساة اىل عائلة الفقيد الراحل )ننرش 

نصها عىل الصفحة 2(.
الفقيد  لها،  بيان  يف  العراقيني،  الفنانني  نقابة  ونعت 
 77 عن  أربيل  مستشفيات  أحد  يف  الحياة  فارق  الذي 

عاما.
فضاء  يف  انطلق  قد  خانقني،  مدينة  ابن  الراحل،  وكان 
املوسيقى والغناء منذ نهاية خمسينيات القرن املايض. 
وبسبب معارضته النظام الدكتاتوري البعثي، اضطر إىل 
 ،2004 العام  حتى  الخارج  يف  والعيش  العراق  مغادرة 
ليعود إىل أربيل بعد هجرة قرسية دامت أكرث من ربع 

قرن. 
يف  السيايس  الغناء  رواد  من  كواحد  الراحل  وعرف 
حقوق  عن  دافعوا  الذين  الفنانني  أوائل  ومن  العراق، 
من  الكثري  لحن  وقد  أغنياتهم.  يف  والكادحني  املرأة 
ابو  يا  “عمي  عيل”،  ابو  “يا  منها  السياسية،  األغنيات 

جاكوج”، “للمرأة غنوتنه” و”عامل نطلع الصبح”. 
كام أسس عام 1974 يف الغربة، “فرقة الرواد املركزية”، 
والسياسية  الوطنية  األغنيات  بتقديم  متيزت  التي 

والشعبية.

الفنان جعفر حسن
وداعا!


