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بسبب االعتراض االمريكي

مجلس األمن يفشل 
 للمرة الرابعة !

نيويورك ـ وكاالت 
ايام،  الرابعة، يف غضون مثانية  للمرة  الدويل،  االمن  فشل مجلس 
فلسطني. ويف  االرسائييل عىل  العدوان  إدانة حول  بيان  اصدار  يف 
اجتامعه الذي عقد، يوم أمس االول، استمر إرصار واشنطن عىل 
أن “البيان املشرتك الذي سوف يخرج من املجلس، لن يسهم يف 

احتواء التصعيد، وفق دبلوماسيني”. 
ليندا  األمريكية  السفرية  بأن  برس”،  لـ”فرانس  دبلومايس  وأفاد 
توماس غرينفيلد، قالت خالل الجلسة املغلقة: “ال نعتقد أن بياناً 

علنياً سيسهم يف الوقت الراهن يف احتواء التصعيد”.
وتونس  الصني  تعرض  مل  عدة،  دبلوماسية  مصادر  وبحسب 
والرنويج، الدول الثالث التي أعدت مرشوع البيان الجديد، النص 
مسبقاً عىل أعضاء املجلس، وهي تبذل منذ أكرث من أسبوع جهودا 

للتعبئة األممية والنعقاد مجلس األمن.
ثالث مسودات  املتحدة  الواليات  رفضت  أيار  من  العارش  ومنذ   
بيانات تدعو إىل إنهاء أعامل العنف، أعدتها الدول الثالث. ودعت 

فرنسا مجلس األمن الدويل إىل إصدار قرار بشأن الرصاع.

رفع صور الشهداء
يف  ترشين  انتفاضة  شهداء  من  عدد  صور  ورفعت 
املدين  الناشط  صورة  تتقدمها  البالد,  مدن  مختلف 
ايهاب الوزين, الذي تم اغتيل أخريا يف محافظة كربالء, 
وذلك ضمن حملة »أنا عراقي، َمن قَتلَني؟«, للمطالبة 

بالكشف عن القتلة والجهات الداعمة لهم.

محاوالت حكومية للتهدئة
وتحاول الحكومة تهدئة االوضاع من خالل اعالنها عن 
طريق محافظ كربالء, نصيف جاسم الخطايب, تشكيل 

لجان تحقيقية للكشف عن قتلة املتظاهرين.
»طريق  طالعته  حديث صحايف,  يف  الخطايب  ويقول 
الشعب«، ان »املحافظة تسعى بكل جهد اىل متابعة 
نتائج التحقيق الذي تقوم به اللجنة الخاصة بجرمية 
اغتيال الناشط املدين ايهاب الوزين والنشطاء االخرين. 

اجراءات شكلية
لجان  بتشكيل  الحكومة  اجراء  املحتجون  ويصف 
يدعمهم  ومن  القتلة،  عن  للكشف  تحقيقية 
بـ«اإلجراء العاجز«، اذ ادين فقط عنارص من القوات 
االمنية دون ان يتم الكشف عن القتلة الحقيقيني؟، 

بحسب قولهم.
لـ«طريق  عيل  حسني  املدين  الناشط  ويؤكد 
الخامس  يوم  يف  للتظاهر  »الدعوة  ان  الشعب«, 
والعرشين من ايار الحايل، هي للتأكيد عىل استمرار 
انتفاضة ترشين حتى تحقيق اهدافها, برفض نظام 
املحاصصة والفساد, ومحاوالته االلتفاف عىل االرادة 

الجامهريية واملطالب الحقة للمنتفضني«.
مهامها،  اداء  يف  فشلت  »الحكومة  ان  عيل  ويرى 
ومحاسبة  الدولة,  بيد  السالح  حرص  عن  وعجزت 

القتلة والفاسدين«.
ويضيف أن »السالح املنفلت واملال السيايس سيكون 
صاحب السطوة الكربى يف االنتخابات املقبلة، ومن 
لالنتخابات  الشعبية  الرشعية  اعطاء  املنطقي  غري 
التي تكون نتائجها معروفة مسبقا، بسبب القانون 
والقبلية,  والفئوية  املناطقية  يكرس  الذي  البائس 
مصادر  عىل  املتنفذة  االحزاب  سيطرة  عن  فضال 
تستعد  الذي  الوقت  يف  املفوضية,  داخل  يف  القرار 
ان  اىل  منوها  االقرتاع«,  يوم  موظفي  لتقاسم 
الفاسدة عجزت  السياسية  القوى  »الحكومة ومعها 
انتخابات حرة ونزيهة,  تقديم ضامنات إلجراء  عن 
واملال  املوت,  وفرق  املنفلت  السالح  عن  ومبأمن 

السيايس«.
يف  التحقيقية  اللجان  »تشكيل  ان  عيل  ويبنّي 
الحوادث هي صفة مشرتكة لجميع الحكومات، لكننا 
مل نسمع يوما بنتائج حقيقية تكشفها هذه اللجان«, 
واضاف ان »الحكومة تحاول كسب مزيد من الوقت 

وترحيل االزمات فقط«.

عودة طبيعية 
العودة  الناشط املدين زيد شبيب,  اعترب  من جانبه, 
نتيجة  طبيعي،  »تطور  بأنها  لالحتجاجات  املرتقبة 
املعلن  بالوعود  التزاماتها  تنفيذ  يف  الحكومة  لفشل 

عنها«.
»الحكومة  ان  الشعب«,  لـ«طريق  شبيب  ويقول 
قتلة  بالكشف عن  بداية تشكيلها  وعدت كذلك يف 
وفرض  الدولة,  بيد  السالح  وحرص  املتظاهرين, 
هذه  تطبيق  يف  فشلت  لكنها  الجميع  عىل  القانون 
الوعود«, مشريا اىل ان »الحكومة وعدت بانتهاج خطة 
وتخلق  الريعي  االقتصاد  من  البالد  تنقذ  اقتصادية، 
فرص عمل للشباب الباحثني عن فرص العمل, لكنها 
بدل ذلك اعتمدت عىل الورقة البيضاء التي حملت 
للقوى  والفساد  االدارة  وسوء  الفشل  اعباء  املواطن 

الحاكمة للبالد«.
»هذه  ان  النجف,  محافظة  يف  الناشط  ويضيف 
االسباب كفيلة باتساع رقعة االحتجاج واعادة الزخم 
االحتجاجي، بسبب تجذر املشاكل واستعصاء الحلول 
عىل نظام املحاصصة والفساد«, داعيا »القوى الوطنية 
من  الخالفات  ونبذ  توحيد صفوفهم،  اىل  واملحتجني 

أجل تحقيق هدف التغيري املنشود«.

توفير بيئة انتخابية مناسبة
املدنية  والناشطة  الصحفية  تقول  جهتها,  من 
ايناس الحسن, ان »الهدف من حمالت املقاطعة 
وتعليق املشاركة يف االنتخابات, يجب ان ال يكون 
الضغط  »رضورة  اىل  مشرية  افشالها«,  اجل  من 
الدويل  واملجتمع  الحاكمة  والقوى  الحكومة  عىل 
بيئة  توفري  هو  املحتجني  هدف  ان  وافهامهم 
واالحزاب  املستقلني  املرشحني  متكن  انتخابية 
تنافس  خوض  من  املدنية  والقوى  الترشينية 

انتخايب، عىل وفق قواعد يحددها القانون«.
وتفيد الحسن يف حديثها لـ«طريق الشعب«, ان 
السيطرة يف  »االحتجاج سوف يتسع ويخرج عن 
حال واصلت القوى املتنفذة ارصارها عىل التمسك 
ان  عىل  مشددة  والفساد«,  املحاصصة  بنهج 
»هدف التغيري بحاجة ماسة اىل الضغط املتواصل 

من قبل الجامهري املترضرة«.
ويف ساعة كتابة هذا التقرير, انطلقت يف محافظة 

النجف مسرية تضامنية مع شهداء االنتفاضة.
ثورة  ساحة  من  املسرية  يف  املشاركون  وسار 
يف  الرئيسية  االعتصام  ساحة  صوب  العرشين 

املحافظة.
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إعادة تأهيل مسرح الرشيد 

عمال العراق.. معاناة 2                 رسالة نجاح وجمال
وضغوط معيشية 

تأكل حصة الفقراء في 
5                 الموازنات السنوية 389

حياة الشعب أخبار وتقارير أخبار وتقارير

حقوق مهدورة .. وصمت رسمي ! 
النائب عن دياىل فرات التميمي قال يف حديث اخريا ان”  نهر دياىل فقد 
٩٠ يف املائة من ايراداته حتى اآلن قياسا بالفرتة ذاتها من العام املايض“. 
املياه  تطلقا  وتركيا يك  ايران  مع   االقتصادية  الورقة  استخدام  اىل  ودعا 

ونتفادي كارثة رمبا تكون األكرب يف التاريخ الحديث. 
اآلن  املايئ  خزينها  يعد  التي  حمرين،  بحرية  باملاء  يغذي  دياىل  ونهر 
األقل، ما ادى اىل توقف عمل محطات توليد الكهرباء، التي كانت ترفد 

املنظومة الوطنية بأكرث من ٢٠ ميغاواط ! 
يف  شح  وجود  بعدم  رشيد  مهدي  املائية  املوارد  وزير  قال  السياق   يِف 
املياه، مشريا اىل ان انخفاض مناسيب دجلة والفرات هو من ضمن خطط 
الوزارة. لكنه أشار اىل قيام ايران بتحويل مجرى عدد من الروافد. ومن 
جانب آخر دعا تركيا اىل “مراعاة حقوق العراق املائية يف كل األحوال”. 
دون  من  بلدنا  حقوق  تأمني  سبيل  يف  املختلفة  السلطات  تعمل  فمتى 
مع  والتجاري  االقتصادي  التعامل  يف  األقل  عىل  متييزي،  موقف  اتخاذ 
يف  سافر  بنحو  وتتدخل  وطننا،   مبصالح  االرضار  تتعمد  التي  الدول 

شؤونه؟

راصد الطريق 

المطالب تركز على كشف قتلة الناشطين 

25 أّيار.. موعد احتجاجي الستعادة زخم لحظة تشرين
الرفيق رائد فهمي 

في حديث موسع

عن أّية انتخابات نتحدث؟ *
طرحت االنتخابات املبكرة من قبل االنتفاضة كوسيلة للتغيري. 
أمام  أفق  فال  عميقة.  أزمة   البلد يف  غدا رضورة الن  والتغيري 
وغياب  للفساد،  واسترشاء  الخدمات،  يف  تردٍّ  وهناك  شبابه، 
من  انطالقا  والناس  ترشين،   انتفاضة  وجاءت  الخ.  للتنمية.. 
استنتاج  اىل  توصلوا  واالقتصادية  والخدمية  الحياتية  املطالب 

كبري : نريد وطن.
كل مطالب املنتفضني  املرشوعة غري قابلة للتحقيق يف ظل هذه 
عنها  يعرب  كبرية ال  ارادة شعبية  لكن هناك  القامئة.  املنظومة  
فقط من  نزلوا اىل الساحات يف ترشين ٢٠١٩، وبلغت اعدادهم 
عرشات بل مئات اآلالف، فهناك اضعافهم من املواطنني الذين 

يرفعون ايضا تلك املطالب. وهكذا فان التغيري بات رضورة.
املُلّح  الشعبي  املزاج  املبكرة عكست هذا  باالنتخابات  املطالبة 
وهي  االنتخابات،  عرب  يتحقق  ان  ميكن  والتغيري  التغيري،  عىل 
مستلزمات  لها  ان  اال  وسلمي،  ودميقراطي  دستوري  طريق 
ورشوطا. وقد طالب املنتفضون يف هذا الخصوص بقانون انتخاب 
جديد، ومبنظومة انتخابية جديدة مستقلة حقا، وقانون احزاب 
قوله هو  نريد  ما  بارشاف ورقابة دوليني..  احرتامه، كذلك  يتم 
ان التغيري رضورة للبلد، وان االنتخابات البد ان تكون دستورية 
وسلمية. فهي ال ميكن ان تغري اال اذا كانت حرة ونزيهة وشفافة. 
يجب  ولكن  اليوم،  جاهزة  تكون  لن  املستلزمات  ان  قلنا  وقد 
العمل والضغط من اجل توفريها، وان مل تتوفر 100  يف املائة، 

فيجب ان يتحقق جزء منها، خاصة يف الجانب االمني.
خاللها  رأينا  االنتخابات،  موعد  تحديد  عىل  اشهر  مرت  وقد 
الكثري من االغتياالت. وواضح ان من ينفذ تلك االغتياالت امنا 
بصورة  السيايس  املال  ينفق  جانبها  واىل  كبرية،  بحرية  ينفذها 
فستعيد  املنوال،  هذا  عىل  الوضع  استمر  فاذا  محدودة.   غري 
بوجوه جديدة. ويف  رمبا  نفسها،  الحاكمة  املنظومة  االنتخابات 
واملنتفضني،  للجامهري  الحقيقي  املطلب  عىل  التفاف  اوال  هذا 
وهو ثانيا سيكرس واقعا معينا  بوجوه اخرى. وهذا ليس هدف 
البلد  ملشاكل  حل   فيه  وليس  البلد،  هدف  وال  املتظاهرين 

واملواطنني.
لقد سبق ان قلنا ان املشهد الحايل اذا بقي عىل حاله خالل الفرتة 
القادمة، فلن يساعد يف يشء، وهو ال ميكن ان يدفعنا اىل خوض 
النتائج مقدما، السيام والصوت اآلخر  انتخابات كهذه معروفة 
املعارض غائب عنها. فال الناخب قادر عىل اإلدالء بصوته بحرية، 
وال املرشحون،  خصوصا من دعاة التغيري، قادرون عىل الكالم: 

بعضهم منفيون، والقسم االخر ال يستطيع الحديث.
اذن عن أية انتخابات نتحدث يف مثل هذه الظروف واألوضاع؟ 

وأيّة انتخابات نريد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مقتطف من الحديث الضايف للرفيق رائد فهمي سكرتري اللجنة 
نصه  اليوم  ننرش  والذي  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 

الكامل.  

المخزون الكفاحي 
الفلسطيني ال ينضب

مختاراتعربية ودولية

فيسبوك يكيل بمكيالين !

الرفيق رائد فهمي يستقبل رئيس التجمع الوطني التقدمي
بغداد - طريق الشعب

اللجنة  سكرتري  فهمي  رائد  الرفيق  استقبل 
امس  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية 
خالد  الدكتور   )2021 ايار   19( االربعاء 

املعيني رئيس التجمع الوطني التقدمي.
السيايس  الوضع  تطورات  الجانبان  وبحث 
االنتخابات.  مبلف  يتعلق  ما  وبضمنها 
التي  الحزب  مواقف  اىل  الضيف  وتطرق 

استقالة  وبضمنها  وطنية،  مواقف  عدها 
الذي  االخري  والبيان  الربملان  من  نائبيه 
الحزب  املركزية حول تعليق  اللجنة  اصدرته 
يف  انهم  وقال  االنتخابات،   يف  مشاركته 
عدم  ظل  يف  الرؤية  نفس  يحملون  التجمع 
الفساد  وتفيش  الدولة،  بيد  السالح  حرص 
انتخابات  املايل واالداري، مام يصّعب اجراء 
العمل  عىل  الطرفان  واتفق  ونزيهة.   حرة 

مستقبال عىل اقامة جبهة تكون اداة ملواجهة 
واملحاصصة.  الفساد 

فهمي  رائد  الرفيق  بجانب  اللقاء  وحرض 
املركزية  اللجنة  الخزعيل عضو  الرفيق وسام 
املعيني كل من  الدكتور خالد  للحزب، ومع 
والدكتور  السعدي  حميد  نصري  املهندس 
جرب  فرج   واملهندس  الطعان   محمد  

الشوييل.  

بغداد ـ طريق الشعب

انطلقت دعوات واسعة من مختلف 
محافظات البالد، الستئناف النشاط 

االحتجاجي، يوم 25 أيّار الجاري، 
واملطالبة بالكشف عن فرق املوت 
واالغتياالت التي تالحق الناشطني 
ومن يقف وراءها، وبتغيري نظام 

املحاصصة، ومحاسبة املتورطني 
بالفساد.

املاء يرتاجع يف دجلة فيظهر قاعها، ويتحدث مواطنون ظرفاء عن امكانية شق طريق مشاة يربط الرصافة بالكرخ عرب النهر .. الصورة من شارع ابو نؤاس



نقابة االطباء تستنكر عمليات اغتيال وخطف المتظاهرين
بغداد ـ طريق الشعب

طالبت نقابة األطباء، الجهات الحكومية بالكشف عن قتلة الناشط ايهاب الوزين، وجميع من استشهدوا خالل التظاهرات.
وقالت النقابة يف بيان لها تلقت “طريق الشعب”, نسخة منه, ان “اغتيال  الناشط ايهاب الوزين يف مدينة كربالء املقدسة واحد من 
االغتياالت التي هزت الضمري اإلنساين، ملا لهذا اإلنسان من مواقف وإرصار عىل التغيري”, مشرية اىل ان “الشهيد قتل عىل ايد تفتقر 

لإلنسانية ومتحدية للقانون”.
وطالبت النقابة يف بيانها، الجهات الحكومية بـ”كشف قتلة الوزين وكل الذين قضوا يف التظاهرات، وحامية أبناء شعبنا الذين خرجوا 

مطالبني بلقمة العيش وبناء الوطن واحرتام صوته”.
واستنكرت النقابة ما وصفته “شالل الدم الذي يجري يف العراق جراء استمرار االعتداءات بالرضب والخطف وتغييب الناشطني وتساقط 
شبابنا الغض الواعد بالخري، جرحى أو شهداء عىل يد جهات مجهولة، يف ظل غياب األمن وانعدام الحامية، وعدم اكرتاث بعض املسؤولني 

يف الحكومات املحلية والجهات األمنية واالستخبارية”.
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وطن حر وشعب سعيد

إعادة تأهيل مسرح الرشيد 
رسالة نجاح وجمال

جاسم الحلفي

حركة  العرشة  بطوابقها  الرشيد  مرسح  بناية  تشهد 
تعمري غري مسبوقة، يف جهد تطوعي ندر مثيله خالل 
جهود  بالنجاح  تكللت  وقد  مرت.  التي  السنوات 
املتطوعني من منتسبي دائرة السينام واملرسح، فنانني 
واعادت  االختصاصات،  مختلف  يف  وشغيلة  وفنيني 
تعمري املرسح الذي شهد الحرائق والتخريب والنهب، 
فعُل  طالها  التي  الدولة  مؤسسات  من  غريه  شأن 
وما  للعراق  األمرييك  الغزو  غداة  املشني  الحواسم 
اعقبه من احتالل، والتي نسيتها الحكومات املتعاقبة، 
التي كان آخر ما تفكر به هو االهتامم بالثقافة وبيوتها 
والفن واملشتغلني يف حقوله، باستثناء حاالت محدودة 

يف فرتات معينة. 
وال ميكن ان منر عىل مشاريع الدولة من دون التطرق 
يستغلها  ان  دون  فرصة  يوفر  ال  الذي  الفساد،  اىل 
ويقضم التخصيصات ويرتك تقارير اإلنجاز ورقا يتلف 
املهمالت. وهذا ما  اقرب مفرمة قبل رميه يف سلة  يف 
أيام  املرسح  لتعمري  رصدت  التي  للتخصيصات  جرى 
فقد   .٢٠١٣ عام  يف  العربية”  الثقافة  عاصمة  “بغداد 
يكفي  ما  فيها  كان  التي  الدوالرات،  ماليني  رصفت 
ثقافية  اعراسا  شهد  الذي  الرصح  لهذا  املجد  ألعادة 
ومبدعون  عراقيون  فنانون  صنعها  يف  شارك  حقيقية، 
عرب كبار، مثل يوسف شاهني ومحسنة توفيق وفريد 
شوقي وحسني فهمي ونور الرشيف. اال ان املبالغ التي 

رصدت له ترسبت اىل جيوب الفاسدين واملنتفعني. 
اقل  تنفق  النزيهة  والقلوب  النظيفة  االيادي  ان  وها 
ان  مع  التعمري،  لهذا  املبالغ  تلك  من  باملائة   ٣ من 
األموال هي تربعات تجمع من مؤسسات وشخصيات 
وطنية، وترصف بحرص بالغ، وتكشف بشفافية كاملة. 
الحريصة  التعمري  يد  وامتدت  االنقضاض  ازيحت  لقد 
الرصح  عن  الخراب  وابعد  البليغة،  االرضار  إلصالح 
عيون  تبرصه  مل  الذي  الخراب  وهو  الكبري،  الثقايف 
املسؤولني رغم انه يف مرمى عيونهم من قصور حكمهم 

الباذخة! 
الثقافة  واملشتغلون يف  واليد،  الفكر  ابدع شغيلة  وقد 
والتوجه  والرثاثة  الخراب  عىل  االنتصار  يف  والفن، 
النجاح اىل االستمرار يف  الجامل. ودفعهم  نحو صناعة 
التعمري، وتقدموا يف جهودهم وواصلوا تعمري الطوابق 
طابقا تلو طابق، مسجلني نجاحا يليق بالحريصني عىل 

بناء بلدهم.
بطوابقه  الرشيد،  تعمري مرسح  إعادة  اىل  انظر  ال  وانا 
هي  مهمة،  لقيمة  انتصارا  باعتباره   اال  العرشة، 
الجامل،  وصناعة  والتعمري  البناء  عىل  العراقيني  قدرة 
واالنتصار عىل التفاهة والخراب، رشط ان تكون اإلدارة 
نزيهة، وان يكون الشخص املناسب يف املكان املناسب.

الرذيلة  قيم  عىل  االحتجاج  دورس  من  درس  انه 
والفساد واالتكالية واالنانية، هذه القيم السلبية التي 
هي من تداعيات األوضاع املزرية التي مر بها العراق، 

جراء الحروب والحصار والرصاع الطائفي.
والجهد  النبيل  والحرص  العراقية  الهمة  متكنت  هكذا 
الذي  الظالم  تبديد  من  العنيد  العناد  ومعها  الكبري، 

اريد له ان يخيم عىل مرسح الرشيد.
انه درس نبيل لإلرادة الثقافية، درس محدد لكنه غري 
محدود، ومطلوب تعميمه لتخليص العراق من الرثاثة 
الباسلة  ترشين  انتفاضة  قالته  ملا  تأكيدا  والخراب، 

حول إمكانية إعادة البناء واالعامر والتنمية.
والقنوط  اليأس  عىل  الفوز  إمكانية  لخص  درس  وهو 
اياٍد  درس  ذات،  ونكرات  تضحية  درس  والالمباالة، 

نظيفة وقلوب نزيهة،  درس جميل يف حب العراق.

محاضرو السليمانية يطالبون بتحويلهم الى المالك الحكوميكل خميس

احتجاجات الخدمات تتصاعد

قطع للجسور
من  املحتجني  من  العرشات  اقدم  النارصية,  ويف 
قطع  عىل  والكشمرة  الصحفيني  منطقتي  اهايل 
الطريق العام، احتجاجا عىل تردي الخدمات يف 

مناطقهم.
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “املتظاهرين 
أظهروا معاناة من ضعف قدرة التيار الكهربايئ 
ماء  شبكة  وانعدام  املحوالت  وجود  وعدم 
شمولهم  وعدم  املدارس،  اىل  وافتقارها  اإلسالة, 
“التصعيد  ان  مؤكدا  الداخلية”,  الطرق  بإنشاء 
هذه  اهايل  تلقاها  وعود  بعد  جاء  االحتجاجي 
املناطق بتقديم الخدمات من قبل املسؤولني، مل 
يتم االيفاء بها”. يُشار اىل ان العرشات من اهايل 
منطقة املوحية, اقدموا عىل قطع جرس الزيتون 

وسط املدينة، مطالبني بتوفري الخدمات.

اعتصام مفتوح
من جانبهم, حّول العرشات من حملة الشهادات 

اىل  تظاهراتهم  الديوانية,  محافظة  يف  العليا 
مطالبني  املحافظة،  مبنى  امام  مفتوح،  اعتصام 

بتوفري فرص العمل.
من  العرشات  ان  الشعب”  “طريق  مراسل  وذكر 
امام  مفتوحا  اعتصاما  نظموا  الشهادات  حملة 
مبنى املحافظة، للمطالبة بتوفري فرص عمل لهم, 
العليا،  الشهادات  حّملة  تعيني  قانون  وتفعيل 

الخاصة  العامة  املوازنة  قانون  مواد  وتطبيق 
بتعيينهم”.

مبنى  أمام  املعتصمون  املهندسون  وأنهى  هذا 
رشكة نفط ميسان، اعتصامهم، مؤقتا وملدة عرشة 
خريجي  بتسجيل  الرشكة  إلدارة  للسامح  ايام، 

النفطية.  املعاهد 
عقدته  صحفي،  مؤمتر  خالل  منهم،  عدد  وبنّي 

يف  املهندسني  نقابة  مع  بالتعاون  تنسيقيتهم 
بعد  الرشكة  فتح  بإعادة  سمحوا  انهم  ميسان، 
اسابيع، وسوف  اربعة  ان كانت مغلقة ألكرث من 
تتم  مل  حال  اخرى،  تصعيدية  لخطوات  يعودون 
االستجابة ملطالبهم يف فرتة ال تتعدى العرشة أيام, 
منحهم  برضورة  تتلخص  مطالبهم  ان  اىل  الفتني 

عقودا وزارية، كان قد وعد بها وزير النفط.

قطع للطرق في ديالى
من جهتهم، قطع اهايل املقدادية طريق بعقوبة ـ 

خانقني، احتجاجا عىل تردي الخدمات.
صورا  االجتامعي,  التواصل  مواقع  وتناقلت 
للعرشات من االهايل، وهم يقومون بقطع الطريق 

الرابط بني بعقوبة وخانقني.  
مفتوح  اعتصام  اىل  تظاهراتهم  االهايل  وحّول 
خانقني  طريق  عىل  الرسادقات  نصب  خالل  من 
التي  الكهرباء  ازمة  بإنهاء  مطالبني  بعقوبة,  ـ 

تفاقمت بشكل كبري يف اآلونة االخرية.

تظاهرات للمحاضرين
يف  املحارضين  من  العرشات  تظاهر  ذلك,  اىل 
امام  كردستان،  بإقليم  السليامنية  محافظة 
بتحويلهم  للمطالبة  املحافظة،  تربية  مديرية 

اىل املالك الحكومي.
يف  محمد,  كارزان  التظاهرة  ممثل  وطالب 
عىل  املحارضين  بـ”تحويل  صحفي,  حديث 
من  املائة  يف   25 ميثلون  كونهم  الدائم  املالك 
أن  اىل  مشريا  املحافظة”,  يف  التدريسيني  عدد 
اىل   5 بني  ترتاوح  خدمة  له  املحارضين  “بعض 

10 سنوات”.
وهدد كارزان بـ”التصعيد واالرضاب عن العمل 

يف حال عدم االستجابة ملطالبهم”.
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بغداد ـ طريق الشعب

تصاعدت موجة الغضب 
الشعبي، خالل اليومني املاضيني، 

احتجاجا عىل سوء الخدمات 
واستمرار البطالة والفساد؛ وأقدم 

املحتجون عىل قطع عدد من 
الطرق الرئيسية يف مناطقهم، 

للضغط عىل الحكومة باالستجابة 
ملطالبهم.

بعد ان كشفت الحكومة عن أطرافه  

“الحوار الوطني”.. مصطلح “عائم” بال مرتكزات أو أهداف 
بغدادـ  عبدالله لطيف

السياسية  القوى  من  كثري  تعّول  ال 
خطوة  عىل  واملجتمعية  واالحتجاجية 
اليه  دعا  الذي  املرتقب،  الوطني”  “الحوار 
رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي؛ إذ 
تالحظ شخصيات دميقراطية ان أغلب القوى 
التي  الحكومة،  تتعاط مع دعوة  املتنفذة مل 
مل تطرح ورقتها السياسية يف ما يخص الحوار 

حتى االن. 
ومرتكزات  أهدافا  الحكومة  تقدم  مل  وما 
واضحة، فإن بعضا من القوى املدعوة للحوار 

لن تشرتك.
يف  يجري  ما  فإن  سياسيني،  ملحليني  ووفقا 
خارجية،  وأجندات  بخطط  مرهون  البالد 
رمبا  املحتمل،  الحوار  مخرجات  فإن  وبالتايل 

ال تريض تلك الجهات.
اليه  دعت  الذي  الوطني  الحوار  ويشمل 
سياسية،  كتل  هي:  فئات”،  “اربع  الحكومة 
قوى معارضة، قوى مجتمعية وشباب محتج.

مبادرة حكومية 
عالوي،  حسني  الوزراء،  رئيس  مستشار  وقال 
إن مبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس 
“فرصة  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 

رشائح  جميع  ستشمل  وأنها  الدولة،  الستعادة 
املجتمع”.

عن  مؤخراً  العراقية،  األنباء  وكالة  ونقلت 
جميع  تشمل  املبادرة  “هذه  إن  قوله  عالوي، 

رشائح املجتمع”.
وأكد عالوي أن “اللجنة العليا يف مكتب رئيس 
وتصميم  املسارات  تحديد  عىل  تعمل  الوزراء 
العمل  فريق  وتحديد  املرجعية،  الورقة 
والرشائح  الوزراء  رئيس  أوضحها  التي  والفئات 
املحتجون  الشباب  مقدمتها  ويف  االجتامعية. 

وكذلك القوى املعارضة”.
تتضمن  املشمولة  األخرى  “الفئات  أن  وأوضح 
قوى سياسية ومجتمعية، منها العشائر والشباب 
أن  مبيناً  الخاص”،  القطاع  وكذلك  والنساء 
يف  ستشارك  االجتامعية  الرشائح  هذه  “جميع 
الحوار الوطني، وهي فرصة كبرية جداً الستباق 
عمليات التعاون التي تجري وتندفع يف املنطقة 

نحو سياسة داخلية موحدة”.
السبيل  هي  املبادرة  “هذه  أن  عالوي  وتابع 
واالنطالق  العراقية  الدولة  الستعادة  والكفيل 

املستقبل”. نحو 

ورقة سياسية 
املنسق العام للتيار الدميقراطي العراقي أحمد 
مؤكدة  معلومة  توجد  “ال  انه  قال  ابراهيم، 

لدى الجميع عن جدية دعوة الحوار الوطني، 
تتجاوب  مل  السلطة  يف  املشاركة  القوى  حتى 
يدعو  “من  أن  اىل  مشرياً  الدعوة”،  هذه  مع 
سياسية،  ورقة  يقدم  ان  يجب  وطني  لحوار 
يك  واضحة،  ومرتكزات  اهداف  عىل  تحتوي 

تتمكن القوى االخرى من التعامل معها”.
وأضاف إبراهيم يف حديث لـ”طريق الشعب”، 
ان “كل القوى السياسية املشرتكة يف الحكومة 

والربملان، تدعي املعارضة للسطلة. 
هي  الحقيقية  “املعارضة  ان  ويجد 
املدنية  والقوى  املحتج،  الشارع  معارضة 
السياسية  “القوى  ان  مبيناً  والدميقراطية”، 
النها  املعارضة،  قوى  مع  تلتقي  ان  تتجنب 
الحقيقي  الند  هي  املعارضة  قوى  ان  تدرك 

السياسية”.  ملرشوعاتهم 
السياسية  “القوى  ان  اىل  العام  املنسق  وأشار 
موحدة،  غري  وهي  االنتخابات  معرتك  دخلت 
رغم اتفاق االطراف عىل النزول لالنتخابات يف 
ائتالف واحد، لكن كل القوى لها آراء متخوفة، 
املستقبل”،  بشأن  حوارا  تجري  ان  لها  فيكف 
االجواء  تهدئة  اىل  تهدف  “الدعوى  ان  مؤكدا 

السياسية التي اصبحت معقدة جداً”.  

مصطلح عائم
جاسم  السيايس  املحلل  وصف  ذلك،  اىل 

الوطني  الحوار  مصطلح  املوسوي، 
من  العديد  ان  اىل  مشرياً  بـ”العائم”، 

الشخصيات السياسية سبق وان طرحته. 
“طريق  به  يف حديث خص  املوسوي،  وقال 
الوطني  الحوار  “مصطلح  ان  الشعب”، 
هو  مام  اكرث  كالم  “مجرد  انه  وبني  عائم، 
واقع تطبيقي، باعتبار ان قواعد اجراء حوار 
لتجريد  يسعى  االول  متناقضني،  فريقني  بني 
واخر معرتض  السلطة،  السياسية من  القوى 
وال  متوفرة،  غري  السلطة،  يف  وجوده  عىل 

تجمع بينهام اية مشرتكات”. 
وأضاف أن ما يطرح يبقى يف “إطار اآلمال” 
، مشرياً اىل أن “ما يجري يف العراق هو خالف 
وهي  خارجية،  بأجندات  مرتبط  سيايس 

تلعب دوراً كبرياً يف العملية السياسية”.  
رئيس  ان  عن  يقال  ما  “كل  أن  وأوضح 
الشباب،  مع  حوار  مرشوع  سيتبنى  الوزراء 

لن يفيض اىل نتائج ايجابية”.
املعارضة  “القوى  أن  املوسوي  وأكد 
 11 منذ  املحتج  الشباب  هي  الحقيقية، 
تنظم  ترشين  بعد  القوى  هذه  بدأت  عاما. 
مستشار  عن  ورد  “ما  أن  اىل  الفتاً  نفسها”، 
قوى  يحاورون  سوف  بأنهم  الوزراء  رئيس 
نحو  يتوجهون  سوف  انهم  اعتقد  معارضة، 

قوى وشباب ترشين”.

الشهيد عيل الالمي من شهداءالحزب الشيوعي العراقي يف انتفاضة ترشين
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تآكل حصة الفقراء 
 في الموازنات السنوية

ابراهيم المشهداني

عىل  تعتمد  رقمية  بيانات  عن  عبارة  السنوية  املوازنات  أن  املعروف  من 

تقديرات تخمينية، مبنية عىل توقعات وتصورات العاملني يف إعدادها. لكنها 

أبعد ما تكون عن الواقع االقتصادي واالجتامعي يف شموله وتنوعه، وهذا ما 

من   61 املادة  لنص  خالفا  الربملان  يف  اقرارها  يجري  العراق حيث  يف  يحصل 

الدستور، كام يحصل يف بعض البلدان النامية التي تتشابه مع واقعنا السيايس.

ومعلوم ان العديد من الدول التي تتبع نهجا اقتصاديا واقعيا أخذت تتخىل 

عن مفهوم املوازنة بوصفها اداة للسياسة املالية بحساب النفقات وااليرادات 

لتحقيق توازن محاسبي، بل ذهبت أبعد من ذلك بأن يكون هدف املوازنة 

تحقيق التوازن االقتصادي واالجتامعي لالقتصاد الكيل، فاتجهت اىل موازنات 

الدخل،  توزيع  يف  االجتامعية  الطبقات  بني  التفاوت  تقليل  بهدف  الربامج 

بالدنا،  يف  يعتمد  كالذي  التقليدي  النوع  وهي  البنود  موازنات  عن  والتخيل 

ألن االخرية أداة للرقابة عىل االنفاق فقط وبالتايل فإنها ال تستخدم مقاييس 

الربامج  الرتكيز عىل  والكلفة، من خالل  العائد  األداء وتحليل  لتقييم  وقواعد 

ومنهاج استغالل أفضل للموارد املتاحة.              

يف  العدالة  تجسد  ال  مخرجات  البنود  موازنات  انتجت  تقدم  ما  كل  من 

الفقراء  تزايد عدد  السبب  الطبقات االجتامعية، ولهذا  املداخيل بني  توزيع 

الكثري من املصادر إىل 13 مليون مواطن  العراقي ليصل حسب  يف املجتمع 

تحت خط الفقر وال يزيد دخلهم اليومي عىل خمسة دوالرات. 

االنتاج  قطاعات  لحرمان  مجسدة  سابقاتها  مثل  العام  هذا  موازنة  وكانت 

االقتصاد من حالة  املطلوب من أجل اخراج  الحكومي  الدعم  الحقيقي من 

هذه  يف  الزراعة  وزارة  بلغت حصة  املثال  سبيل  فعىل  الرتاكمي.  االنكامش 

 1173 الصناعة  وزارة  نصيب  جاء  فيام  عراقي،  دينار  مليار   300 املوازنة 

مليار دينار، وكالهام ميثالن   0،9 يف املائة من إجاميل النفقات العامة، فيام 

بلغت النسبة يف موازنة عام 2019 1،5 يف املائة. ومن جهة أخرى انخفضت 

تخصيصات البطاقة التموينية التي تعتمد عليها الطبقات الفقرية يف موازنة 

تريليون   1،5 تخصيصاتها  بلغت  فيام  دينار،  مليار   795 لتصبح  العام  هذا 

دينار يف موازنة عام 2019، اي بانخفاض نسبته 48 يف املائة.

كام ان حجم االستثامرات يف موازنة هذا العام تبلغ 19،6 مليار دوالر مقابل 

معدالت  يف  تباطؤ  ذلك  عىل  ويرتتب   ،2019 موازنة  يف  دوالر  مليار   27،8

النمو وتقلص يف فرص العمل، فيام تتزايد معدالت البطالة وضحيتها ماليني 

تحطيم  عن  ذلك  وأسفر  للعمل،  علميا  املؤهلون  خاصة  العاطل  الشباب 

املوار البرشية وتآكل طاقاتها االنتاجية وتعاظم االحتجاجات املطلبية. 

التشاؤم تدعيم للسياسة االستريادية  الباعث عىل     ويصاحب هذه املنهج 

لالستحواذ  للمصارف،  املالكة  االوليغاركية  الطبقة  أمام  املجال  تفسح  التي 

تهريب  عمليات  واتساع  املركزي،  البنك  نافذة  من  الصعبة  العملة  عىل 

العملة إىل الخارج والتي تقدر بـ 500 مليار دوالر عرب السياسة االستريادية 

الفاشلة، مام يؤدي إىل إعاقة عمليات االستثامر يف القطاعني العام والخاص، 

وحرمان الخزينة من رضائب تقدر بـ 8 تريليونات دينار سنويا.

إن إعادة النظر يف فلسفة املوازنات السنوية باتت حاجة رضورية، تتطلب 

من الدولة مراجعتها عىل أساس مبدأ الربامج وليس البنود، من أجل تنمية 

وتوزيع  واالجتامعية  االقتصادية  الجوانب  يف  ملموسة  وعدالة  حقيقية 

الدخل. 

واملقرتح بهذا الخصوص هو التايل:

السنوية،  املوازنات  يف  لالستثامر  املوجهة  املالية  التخصيصات  حجم  *زيادة 

لتزيد عىل 40 يف املائة من اجاميل النفقات العامة، من اجل تحقيق زيادة يف 

االنتاج املحيل االجاميل وزيادة فرص العمل يف قطاع االنتاج.

*إعادة النظر يف هيكلية االنفاق الكيل يف املوازنات السنوية مبا يحقق منوا يف 

مداخيل الطبقات الفقرية يف املجتمع، عرب توسيع الخدمات وتحسينها يف مجال 

الصحة والتعليم وفرصها يف الضامنات االجتامعية. 

الحكومي  نتيجة االهامل  املعطلة،  املشاريع  بتحريك  الكفيلة  الخطط  *وضع 

كفاءة  وضعف  العقود  يف  الفساد  عمليات  عرب  تخصيصاتها  عىل  والتجاوز 

اداراتها وهزال أدائها، والتي يجري اختيارها وفق النظام التحاصيص الجائر.  

دعوات الى تخليص الجهد الهندسي الحكومي من سطوة المتنفذين

نواب يصطادون الفقراء بواسطة 
»شبكة الرعاية االجتماعية«

إقبال ضعيف على اللقاحات

جدل طبي بشأن إصابات كورونا 

بغداد ـ طريق الشعب

يعتاش املوسم االنتخايب يف العراق عىل حاجة 
الناس للقمة العيش، ومعاناتهم من امللف 

الخدمي يف ما يتعلق بالبنى التحتية والفوقية؛ 
إذ منذ أكرث من شهر، تعّج مواقع التواصل 

االجتامعي بنشاطات مسؤولني ونواب 
وشخصيات سياسية، والتي تشمل لقاءات 

باملواطنني واالستامع ملشاكلهم، وتبليط 
أو إكساء شوارع وتنظيم بطوالت رياضية 
وغريها مام يندرج ضمن الحملة الدعائية 

املبكرة لالنتخابات.

ويبدو أن ما طرحته وزارة العمل والشؤون االجتامعية، مؤخرا، 
الرعاية  شبكة  برواتب  العائالت  آالف  بشمول  برنامج  من 
االجتامعية، يشكل دسومة كبرية لتعبئة الجامهري، يف ظل القانون 

االنتخايب الجديد الذي يعزز املناطقية. 
أعلن يف  الركايب،  العمل والشؤون االجتامعية، عادل  وكان وزير 
وقت سابق عن وجود ما يقرب من مليون و400 أرسة تتقاىض 
تخصيصات  زيادة  إىل  الفتاً  االجتامعية،  الحامية  شبكة  رواتب 
تريليوين  بنحو   2021 موازنة  ضمن  االجتامعية  الحامية  هيئة 

دينار، لرتتفع بذلك من 3 إىل 5 تريليونات دينار.
برواتب شبكة  الركايب، إن “نخطط لشمول أعداد إضافية  وقال 
الحامية االجتامعية وفق قرار مجلس الوزراء، فضالً عن إمكانية 

رفع سقف مبلغ اإلعانات للمستفيدين منها”.

حصص لكل نائب؟
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك حراكا سياسيا بدأ قبل شهر 
الناخبني، عرب  تحشيد  العمل يف  وزارة  برنامج  تقريبا، الستغالل 

تسجيل عوائلهم يف برامج الحامية.
وتتحدث املصادر ملراسل “طريق الشعب”، عن “وجود حصص 
معينة لكل نائب يقدمها إىل الوزارة، ضمن اتفاق سيايس واسع، 
تحت غطاء تقديم العون للعائالت الفقرية، التي ال تستطيع غالباً 
مع  التعاطي  إىل  الفتقارها  االلكرتونية،  املنصات  عىل  التسجيل 

التكنولوجيا”.
التصويت  العائالت عىل  تلك  مع  النواب  من  املرشحون  ويتفق 
يف  محتملة  رواتب  مقابل  املقبلة،  النيابية  االنتخابات  يف  لهم 
يف  منشورات  الشعب”،  “طريق  مراسل  ورصد  الرعاية.  شبكة 
النواب، تؤكد انجاز معامالت املتقدمني عىل  صفحات عدٍد من 

شبكة الحامية االجتامعية.
الرعاية  مللف  الحاصل  االستغالل  ظل  “يف  انه  املصادر  وتذكر 
إلبعاد  النواب،  عرب  التقديم  إللغاء  دعوات  برزت  االجتامعية، 

املؤسسة الترشيعية عن أية شبهات أو تنافس انتخايب”.

تبريرات برلمانية
بدورها، كشفت عضو لجنة العمل والشؤون االجتامعية النائبة 
نهلة الراوي، عن سبب لجوء املواطنني إىل النواب لتسجيلهم يف 

شبكة الحامية االجتامعية.
شمولها  تم  التي  “األرس  إن  صحفي،  ترصيح  يف  الراوي  وقالت 

 ،”2016 العام  منذ  قدمت  االجتامعية  الرعاية  شبكة  يف  حديثاً 
مشرية إىل أن “البعض منهم قدم الكرتونيا والبعض اآلخر قدم 

عن طريق نواب يف الربملان”.
الربملان  نواب  بعض  إىل  لجأت  العوائل  من  “كثرياً  أن  وأضافت 

لغرض مساعدتهم يف تسجيلهم بشبكة الرعاية االجتامعية”.
وبررت الراوي ما يقوم به النواب بأن “بعضاً من أعضاء مجلس 
النواب قام بتسلم معامالت املواطنني، لغرض إيصالها إىل وزارة 
الدوائر  يف  النواب  بها  يتمتع  التي  العالقات  بحكم  العمل، 

والوزارات الحكومية”.
وتساءل عدد من املواطنني عن اسباب تأخر معامالت املتقدمني 
للشبكة، من الذين مل يقدموا طلبات اىل اعضاء مجلس النواب، 

بينام انجزت غالبية املعامالت املقدمة عرب النواب؟
وتصاعدت مؤخرا التحذيرات من استغالل املؤسسات الحكومية 
يف  الدولة  موارد  وتسخري  االنتخابية،  املاكينة  ضمن  الرسمية، 

الحمالت الدعائية، خالل االنتخابات الترشيعية املبكرة.
من  الحكومي  فريقه  الوزراء،  رئيس  حذر  سابق،  ترصيح  ويف 
استغالل وزاراتهم ألغراض انتخابية، فيام أكد أنهم جاؤوا ألسباب 

خدمية وليس ألهداف سياسية.
ويشكل استغالل موارد الدولة، إحدى أدوات الفساد يف املواسم 
الحكومة،  يف  وزرائها  إىل  األحزاب  بعض  تلجأ  االنتخابية، حيث 
إىل رشكاتها  مربحة  عقود  إحالة  أو  االنتخابية،  لتمويل حمالتها 

الخاصة.

القانون الجديد ينعش الظاهرة
املتنفذة  القوى  أن  سامل،  سجاد  املدين  والناشط  املحامي  وأكد 
بدأت مبكرا “تشكيل ماكنات انتخابية، عينت مرشحني لها، وما 
زالت تبحث عن آخرين، وهي االن تستغل بشكل واضح امللف 

الخدمي لرتويج مرشحيها”.

القوى  تلك  ان  الشعب”،  ملراسل “طريق  وقال سامل يف حديث 
“تحاول السيطرة عىل الجهد الهنديس داخل املديريات البلدية 
مكاسب  لتحقيق  مرشحيهم،  إمرة  تحت  وجعلها  والخدمية، 

انتخابية”.
واضاف “مبا أن هذه الحمالت )االنتخابية( مبطنة، وتأيت كجهود 
للجهد  الحكومة  متابعة  اىل  كناشطني  دعونا  تطوعية،  خدمية 
لتخليصه  تحديدا،  الوقت  هذا  خالل  املحافظات،  يف  الهنديس 

من سطوة املتنفذين وطموحاتهم االنتخابية غري املرشوعة”.
بدوائره  الحايل،  االنتخايب  “القانون  اىل  املتحدث  ولفت 
اىل  للربملان،  للوصول  يطمح  من  او  النواب  أحال  املتعددة، 
مقاولني يستغلون نفوذ الجهات التي تقف خلفهم، للتدخل يف 
الخدمية  الجوانب  وكذلك  سابقا،  كام حصل  التوظيف  ملفات 

واملقاوالت”.

غياب المحاسبة القانونية 
واملختصة  االجتامعية  للتنمية  متوز  منظمة  رئيسة  ذكرت  فيام 
امللف  “استغالل  أن  عيل،  شيخ  فيان  االنتخابات،  مبراقبة 
يف  مرارا  أكدناه  ما  وهذا  انتخابات،  كل  قبل  يحدث  الخدمي 

الرصدية”. تقاريرنا 
وبشأن امكانية محاسبة هذه الحمالت املبكرة قانونيا، أفادت 
فرتات  ان  كام  واضح.  بشكل  عنها  يتحدث  مل  “القانون  بأن 
الحمالت الدعائية الرسمية تتعرض هي االخرى اىل الخروقات”.

أصبح  العام  واملال  النفوذ  “استغالل  أن  عيل،  الشيخ  ورأت 
تسبق  التي  الفرتات  خالل  املتنفذة،  القوى  لعمل  بارزة  سمة 

االنتخابات”.
املناطقية،  عىل  “يركز  الجديد  االنتخابات  قانون  أن  وأكدت 
للخدمات،  ومقدمني  معقبني  النواب  من  سيجعل  بذلك  وهو 

أكرث مام هم مسؤولني عن الجانب الترشيعي والرقايب”.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
بفريوس  اإلصابات  أعداد  ارتفاع  الصحة  وزارة  توقعت 
ميكن  ال  أنه  مؤكدة  املقبلة،  األسابيع  خالل  كورونا، 
الوبايئ  املوقف  عىل  باالعتامد  اإلصابات  عىل  الحكم 

اليومي.
وكشفت الوزارة عن حصيلة اصابات يوم أمس، مقدمة 

أرقاما مقلقة مل تشهد أي تحسن عىل الصعيد الوبايئ.

ارتفاع أعداد االصابات
وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي للوزارة، رىب فالح 
حسن، يف ترصيح صحايف طالعته “طريق الشعب”، إن 
اليومي،  الوبايئ  “ارتفاع معدل االصابات خالل املوقف 
اثبت اننا ال نستطيع الحكم عىل انحسار الفايروس او 
انخفاض عدد املصابني، يف ايام قليلة، امنا يحتاج ذلك اىل 

فرتة طويلة لتقييم الوضع”.
وتوقعت حسن ارتفاع عدد االصابات يف االسابيع املقبلة، 
نتيجة لـ”عدم التزام املواطنني باالجراءات الوقائية خالل 

فرتة العيد”.

حصيلة جديدة
وأعلنت الوزارة يوم أمس، عن تفاصيل املوقف الوبايئ 

اليومي الخاص بجائحة كورونا يف العراق، حيث ذكرت 

يف بيان لها، حصلت “طريق الشعب”، عىل نسخة منه، 

ان “كوادرها سجلت 4609 إصابة جديدة، مقابل متاثل 

5090 حالة للشفاء، و40 وفاة بالفريوس”.

للقاح كورونا خالل  واشارت إىل “تلقي 17307 شخصاً 

الساعات الـ 24 املاضية”.

اقبال ضعيف على اللقاحات
الوزارة  اكدت  فقد  التطعيم،  لحمالت  بالنسبة  أما 

شخص”،  املليون  نصف  امللقحني  عدد  مجمل  “تخطي 

نتيجة  الوفيات،  بحاالت  مستمر  “ارتفاع  إىل  مشرية 

اإلصابة”.

ولفتت إىل أن “مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 502720 

مواطنا، حتى االن”.

اسباب انخفاض االصابات
االصابات،  اعداد  يف  الطفيف  باالنخفاض  يتعلق  وفيام 
التي يشهدها العراق بني فرتة واخرى، أوضح مدير الصحة 
بسبب  “ليست  أنها  الحلفي،  األمري  عبد  رياض  العامة، 
تلقي اللقاح، بل ألن معظم املصابني الحاليني، كانوا قد 

تعرضوا إلصابات سابقة”.
تزيد  ال  اللقاح  تلقوا  من  ان  صحايف،  ترصيح  يف  وبني 
نسبتهم عىل 2 يف املئة من السكان الذين يزيد عددهم 

عىل 40 مليونا.
وبخالف ما ذهبت اليه د. رىب فالح حسن، فإن الحلفي 
يرجح استمرار تراجع اإلصابات، مشريا إىل أن تلقيح من 
البالغني، يضع  املواطنني وبخاصة  املئة من  - 70 يف   60

الوباء “تحت السيطرة، وتكون هناك مناعة القطيع”.
وأشار إىل أن الكميات الواردة اىل العراق من اللقاح، ال 
تكفي للجميع، لكن خالل األشهر القادمة سيكون هناك 
ما يكفي، مستدركا  “هناك شح يف اللقاحات بكل العامل، 
عدا الدول املنتجة للقاح، مثل أمريكا وبريطانيا وبعض 

الدول األوروبية”.

رفض واسع لالنتخابات النيابية من دون تلبية رشوط انتفاضة ترشين



ويبلغ عدد املتاحف املوجودة يف عموم البالد 14 متحفا، 
عدا متاحف اقليم كردستان. افتتحت وزارة الثقافة حتى 
االن، خمسة منها، بينام تستعد الفتتاح متحفها الخامس 

يف محافظة ميسان “قريبا”.
وتعرضت املتاحف يف العراق اىل رسقات كثرية من قبل 
كبار تجار االثار واملهربني، حيث تؤكد تقارير صحفية ان 
هناك جهودا حكومية السرتداد االثار املهربة وهي يف اكرث 
من اتجاه، اولها جهات وطنية تعمل وفق تنسيق عايل 
متخصص  امني  وجهاز  والخارجية  الثقافة  وزارة  تجمع 
بامللف، باالضافة اىل سفارات العراق يف مختلف البلدان. 
مكافحة  يف  املعنية  املؤسسات  مع  جهود  هناك  كذلك 

تهريب اآلثار يف باقي البلدان. 
ذكية  ان هناك طرقا حديثة  اىل  ذاتها  التقارير  وأشارت 
املصارف  قطاع  ان  حيث  املرسوقة؛  االثار  تعقب  يف 
والبنوك وتحديداً الجهاز املعني بغسيل االموال يف اوربا، 
رصد حركة غري طبيعية لألموال بني بعض البلدان، وبعد 
املتابعة من قبل املصارف، اتضحت انها اموال بيع بعض 

القطع االثرية التابعة للعراق.   
ويصادف يف 18 ايار اليوم العاملي للمتاحف، الذي اقره 
املجلس الدويل للمتاحف يف باريس، الذي أنشئ يف عام 

1946، وانضمت له حوايل 164 دولة. 

متحف الموصل 
وتعمل السلطات العراقية مع أطراف دولية داعمة عىل 
مكانتها  املدينة  واستعادة  املوصل،  متحف  بناء  إعادة 

كمركز حيوي للثقافة يف العراق.
سميثسونيان  مؤسسة  من  فريق  زار   ،2019 عام  ويف 
بواشنطن، املتحف لتقييم األرضار والبدء يف وضع خطة 
بالتعاون مع متحف  إلعادة اإلعامر، كجزء من مرشوع 
اللوفر الفرنيس، وصندوق اآلثار العاملي، ومؤسسة أليف 

بسويرسا.
وذكر تقرير لصحيفة “وول سرتيت جورنال” األمريكية، 
أن املتحف الذي كان رمزا للتعدد الثقايف داخل املجتمع 
العراقي، حاول تنظيم داعش تدمريه خالل الثالث سنوات 
التي خضعت املدينة لحكمه، قبل أن يطردوا منها يف عام 

 .2017
وقال الباحث مبعهد سميثسونيان، ريتشارد كورين، الذي 
“عملية  إن  املوصل،  متحف  تأهيل  مرشوع  يف  يشارك 
الرتميم من املمكن أن تساعد العراقيني يف التغلب عىل 
الدمار الذي أحدثه تنظيم داعش”. وفقاً للصحيفة ذاتها. 
وبجانب عملية إصالح مبنى املتحف املترضر بشدة، فإن 
الفريق املسؤول عن املرشوع يواجه تحديا آخر، وهو فرز 

آالف القطع األثرية املختلفة التي دمرها تنظيم داعش.
الفريق شبكة عىل األرض، حيث وضع عالمات  وصمم 
عىل كل قطعة أثرية قبل نقلها بعناية إىل منشأة تخزين، 
مخصصة للرتميم يف املستقبل وإعادة التجميع املحتملة.

وإصالح  املتحف،  بتأمني  الرتميم  فريق  قام  أن  وبعد 
أكوام  وغربلة  الهاون،  قذائف  أصابته  الذي  السقف 
ومساعدوه  غازي  زايد  املتحف،  مدير  انخرط  الحطام، 
القادم  للعرص  الدقيقة  التخطيط  “عملية  يف  اآلن، 

للمتحف”، بحسب وصف الصحيفة األمريكية.
هدم  لحظات  واصفا  األمريكية،  للصحيفة  غازي  وقال 
داعش لآلثار باملتحف يف عام 2015، “كان أمرا ال يصدق.. 

لقد ظهرت الكراهية العميقة يف قلوبهم”.

تدمير وسرقة 
من جانبه، قال رئيس هيئة اآلثار، يف وزارة الثقافة، ليث 
مجيد لـ”طريق الشعب”، ان “املوجودات التي كانت يف 
حوزة متحف املوصل جزء منها تعرض للتدمري، كام بينت 
لنا ارشطة الفيديو املصورة، والجزء االخر تعرض للرسقة”.
تهريب  تم  كيف  معروف  “غري  االن  حتى  انه  وأضاف 
القطع االثرية، واىل اي جهة ذهبت والتصوير الذي وصلنا 
عن التخريب بني لنا عمليات التدمري فقط، ومل يكشف 

لنا عن عمليات رسقة”.  
وأوضح رئيس الهيئة، انه “غري معلوم لدينا عدد القطع 
مبيناً  داعش”،  تنظيامت  عليها  استحوذت  التي  االثرية 
االثرية  القطع  العاملي  االثار  سوق  يف  نرصد  مل  “أننا 

املرسوقة من متحف املوصل”. 
وعن طريق تتبع القطع االثرية املرسوقة، قال مجيد ان 
“الطريقة الوحيدة املوجودة لتتبعها تسمى طريقة املياه 

الذكية عىل كل قطعة  املياه  الذكية، حيث توضع هذه 
اثار، ويوجد فيها رقم رسي منظم، ال ميكن الحد رؤيته، 
ولكن ليست كل اثار العراق قد تم تطبيق هذا النظام 

عليها، ونحن بدأنا تطبيق هذا النظام”. 
تطالب بشكل رسمي  العراقية  “الحكومة  أن  اىل  وأشار 
عن طريق سفارتها بأسرتداد اي اثر عراقي يظهر يف اي 
مكان يف العامل، ويف بعض االحيان تظهر آثارنا يف املزادات 
العاملية لآلثار تتم متابعتها من قبل قسم االسرتداد ووزارة 

الخارجية”. 

ترسخ الهوية الوطنية 
له  ان “املتحف  الثقافة عامد جاسم،  وقال وكيل وزارة 
قدرة عىل ترسيخ الهوية الوطنية، كونه يربطنا بتاريخنا 
وهو متهيد العداد ثقافة االجيال الجديدة، ليك تتعرف اىل 

تاريخها وترتبط به وترسخ هويته العراقية”.  
ما  “كثرياً  أن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  وأضاف 
يكرر االعالم عىل ثم وجود قصدية من قبل الحكومات 
ان  اىل  مشرياً  االخر”،  واهامل  معني  بقطاع  باالهتامم 
“السنوات املاضية كانت كلها حروب ودماء، ومل تتمكن 
القطاعات، ومنها  الحكومات من االهتامم بالعديد من 
يف  املوقف  سيدة  املحاصصة  كانت  وحيث  املتاحف 
قيادة الدوائر الثقافية، باالضافة اىل ان املبالغ املرصودة 

للمتاحف كانت دون املستوى”. 

متاحف حضارية 
وقال معاون مدير عام دائرة املتاحف العامة، يف وزارة 
ان  الشعب”:  لـ”طريق  منديل،  عبد  عباس  الثقافة، 
“متاحف العراق تختص بحضارات وادي الرافدين، بينام 

املتاحف العاملية تضم اثارا لحضارات مختلفة”. 
وأضاف ان “عدد املتاحف املوجودة يف عموم البالد يبلغ 
14 متحفا، عدا متاحف اقليم كردستان، فيام املفتتح منها 
بغداد،  يف  العراقي  املتحف  وهي  يزيد عىل خمسة،  ال 
ومناذج اخرى مصغرة من هذا املتحف يف اربع محافظات، 
ان  مؤكدا  والبرصة”،  النارصية  الساموة،  بابل،  وهي:  
املتحف الخامس سيفتتح قريبا يف ميسان، كام انه يوجد 

يف اربيل متحف كرميان للفلكور.
وال تزال البنى التحتية لبقية املتاحف مدمرة، منذ العام 
2003. واكد ان “اول من اهتم باملتاحف، هو الحضارات 
التاريخية  الشواهد  من  جملة  خالل  من  العراقية 

والحضارية، من بينها متحف امللك نبوخذ نرص”.
فكرة  اقدم  متثل  العراق  يف  “املتاحف  أن  اىل  وخلص 

متحفية يف العامل”. 
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في مناسبة يوم المتاحف العالمي 

خراب 2003 يالحق متاحف العراق

طّمن
ُ
اللسان الملحي يهدد البصريين بالهالك.. والوزارة ت

تصريحات متناقضة حول جفاف دجلة والفرات

بغداد ـ طريق الشعب 

مل تتمكن الحكومة العراقية حتى االن من معرفة عدد القطع االثرية 
املرسوقة واملحطمة يف متحف املوصل، الذي تعرض للتخريب والرسقة  بعد 
سقوط املدينة بأيدي تنظيم داعش االرهايب عام 2014. وفيام يعمل فريق 
متخصص عىل اعادة اعامر هذا املتحف، أكدت جهات معنية قرب افتتاح 

متحف ميسان الذي اوشك عىل االكتامل. 

بغداد ـ طريق الشعب
املياه،  مناسيب  انخفاض  املائية،  املوارد  وزارة  عزت 
اىل “خطة استثنائية”، مشرية اىل ان الزراعة ال تحتاج 

حاليا اىل املياه، ألنها يف موسم الحصاد.
والفرات،  دجلة  نهري  مياه  ان  الوزارة  أكدت  وفيام 
اىل  اشارت  شهرين”،  بعد  مستوى  “أعىل  اىل  سرتتفع 

وجود تنسيق مع سوريا بشأن الحصص املائية.
املعنية يف حكومتي  الجهات  ملفاتحة  الوزارة  وتستعد 
طهران وأنقرة، ألجل “مراعاة حقوق العراق املائية”.

  
االطالق عند الضرورة

يوجد  إنه “ال  املائية مهدي رشيد،  املوارد  وقال وزير 
تكن  مل  “اذا  أنه  مردفا  والفرات”،  دجلة  مياه  شح يف 
الخزانات  يف  تخزينها  فاألفضل  للمياه  حاجة  هناك 

واطالقها عند الرضورة”.
اىل  الشعب”،  “طريق  تابعته  متلفز  حديث  يف  ونّبه 
للزراعة”، مشريا  مياه  نحتاج  “نحن يف فرتة حصاد وال 
والفرات  مناسيب دجلة  “بعد شهرين ستكون  أنه  اىل 

يف أعىل مستوى لها”.
اىل  والفرات  نهري دجلة  مناسيب  تخفيض  وعزا رشيد 
تأمني  أن وزارته “استطاعت  اىل  “خطة وزارية”، الفتا 
املشرتك  البحثي  املركز  وأسسنا  استثنائية،  مائية  خطة 

وهو مختص بشؤون املياه”.
من  “ايراداتنا  أن  اىل  املائية  املوارد  وزير  ولفت 
“انخفاض  أن  مبينا  صفرا”،  أصبحت  دربندخان 

املناسيب يف بحرية حمرين يحصل للمرة الرابعة”.
ايران  قيام  موضوع  “يف  تحقق  وزارته  أن  رشيد  وتابع 
بحفر انفاق لحرف مجرى بعض االنهر”، مشريا اىل أن 

“أكرث من 3 روافد تم حرف مجراها من قبل ايران”.

اىل  له  مرتقبة  زيارة  عن  املائية  املوارد  وزير  وكشف 
ايران، لبحث موضوع املياه.

“هناك  أن  رشيد  أكد  سوريا،  مع  التنسيق  وبشأن 
أن  مبينا  املائية”،  الحصص  بشأن  سوريا  مع  تنسيقا 
لبحث  السوري  الجانب  مع  اجتامعنا  خالل  تم  “ذلك 
اىل “مراعاة  تركيا  لكنه دعا  املائية”،  الحصص  موضوع 

حقوق العراق املائية يف كل األحوال”.

تصريحات متناقضة
املائية،  املوارد  يبدو حديثا متناقضا، كان وزير  ما  ويف 
قال يف مؤمتر صحفي عقده يف بغداد، مؤخرا، وتابعته 
من  القادمة  املائية  “الواردات  إن  الشعب”:  “طريق 
يف   50 مبقدار  انخفضت  والفرات  دجلة  لنهري  تركيا 

املائة”، ومل يتحدث عن خطة وزارته “االستثنائية”.

وأكد الحمداين أن “الجانب اإليراين قام بتحويل مجرى 
سريوان،  نهر  منها  إيران،  داخل  إىل  الروافد  بعض 
هذه  من  التأكد  وتم  دياىل.  رافد  مياه  من  وبعض 
ان  اىل  مشريا  التقنية”،  املراقبة  طريق  عن  املعلومات 
إيران عقد  األمر سيولد مشكلة. وقد طلبنا من  “هذا 
استجابة.  توجد  ال  لكن  املوضوع،  هذا  حول  اجتامع 
مياه  من  كبرية  كميات  إطالق  تنوي  الوزارة  أن  كام 
السدود تدريجيا، وسوف يرتفع منسوب املياه يف نهر 
دجلة خالل األسبوعني املقبلني لتلبية متطلبات الرشب 

واملوسم الزراعي الصيفي”.

تنسيق دبلوماسي
رايض  عيل  الوزارة،  باسم  املتحدث  أكد  جانبه،  من 
وتركيا  ايران  مع  دبلومايس  تنسيق  وجود  فاضل، 

وسوريا، لضامن حصة العراق املائية. 
“طريق  طالعته  صحفي  ترصيح  يف  فاضل،  وأوضح 
الشعب”، إن “وزير املوارد املائية عقد اجتامعا مهام 
املغلقة،  التلفزيونية  الدائرة  عرب  السوري  نظريه  مع 
بسبب  املياه  ندرة  وأرضار  املياه  ايرادات  لبحث 

الظروف املناخية. 
التخزين  بشأن  سوريا  مع  ينسق  العراق  وأن 
االسرتاتيجي يف السدود وتوريع عائدات املياه بشكل 
عادل وفق املواثيق واالتفاقيات الدولية”، الفتا إىل أن 
اللقاءات ستتواصل “عرب جميع القنوات الدبلوماسية 
حصة  لضامن  والرتيك،  اإليراين  الجانبني  مع  الرسمية 
العراق من مياه األنهار املشرتكة ومواجهة أزمة املياه 

التي يعاين منها العراق راهنا”.

عدم االلتزام باالتفاقيات 
النيابية،  واملياه  الزراعة  لجنة  عضو  أكد  السياق،  ويف 
عبد األمري الديب، أن تركيا مل تلتزم باالتفاقيات العاملية 

املتشاطئة. للدول 
طالعته  الرسمية،  االنباء  لوكالة  ترصيح  يف  الديب  وقال 
“طريق الشعب”، إن “الجانب الرتيك تجاهل انخفاض 
حصة العراق املائية من خالل عدم االلتزام باالتفاقيات 
العاملية للدول املتشاطئة”، الفتاً اىل أن “وزارة املوارد 
بشكل  امللف  هذا  وتتابع  املسؤولية،  تتحمل  املائية 

فردي”. 
الخارجية مبفاتحة  الديب عىل “رضورة قيام وزارة  وشدد 
أن  املياه”، مبيناً  تركيا حول  املتحدة تجاه سياسة  األمم 
دجلة  نهري  ومسار  منابع  عىل  سدوداً  شيدت  “تركيا 

املائية عىل  العراق  انخفاض حصة  اىل  أدى  ما  والفرات، 
بالدول  املتعلقة  العاملية  االتفاقيات  وجود  من  الرغم 
املتشاطئة”. ودعا اىل “أهمية تنسيق املواقف بني وزاريت 
من  يعد  الذي  امللف،  هذا  يف  املائية  واملوارد  الخارجية 
املواضيع األمنية واالقتصادية، ويجب أن يتم التعامل معه 

من قبل الحكومة العراقية”.

تحذير
ناحية  اإليراين، فقد حّذر مدير  الجانب  أما فيام يخص 
ارتفاع  خطر  من  الربيعي،  احمد  البرصة،  يف  السيبة 

امللوحة يف شط العرب، بسبب ما تقوم به إيران. 
“طريق  طالعته  صحفي  ترصيح  يف  الربيعي  وقال 
تجاوزت  العرب  شط  يف  امللوحة  “نسبة  إن  الشعب”، 
TDS 3000 وهي مقبولة حتى االن، لكن زيادته تعني 
ارتفاع امللوحة بشكل خطري، وأن املواطنني غري قادرين 
االستعامل  ناحية  من  امللوحة  هذه  مع  التعامل  عىل 

اليومي للمياه”.
وطالب حكومة البرصة بـ”رضورة مخاطبة وزارة املوارد 
قلعة  ناظم  عرب  املائية  االطالقات  زيادة  لغرض  املائية 
إلقناع  الدبلوماسية  الجهات  تحرك  عن  فضال  صالح، 
لدفع  الكارون  نهر  كميات من  بإطالق  االيراين  الجانب 

اللسان امللحي بشط العرب”.
بأنه  االخري،  لقائه  يف  املائية  املوارد  وزير  طأمن  وفيام 
هذا  خالل  البرصة  يف  ملحي  لسان  هناك  يكون  “لن 
اللسان امللحي يف  الصيف”، عزا املسؤول املحيل ارتفاع 
شط العرب اىل “غلق نهر الكارون من الجانب االيراين 

باتجاه العراق”.

مؤخرا، خبرت مصر والسودان الدرس المائي ذاته، عندما قررت إثيوبيا إنشاء سد 
الدبلوماسية للحكومتين،  النيل االزرق؛ فقد تصاعدت الجهود  النهضة على نهر 

لمنع تأثير ملء السد على المصالح المائية لدولتي المصب.  وهددت مصر 
بـ»إجراءات مقابلة«، اذا ما قامت إثيوبيا بأي سلوك “أحادي غير مسؤول”.

إيقاع  ضبط  من  المتعاقبة  العراقية  الحكومات  تتمكن  لم  ذلك،  مقابل  وفي 
االراضي  عبر  ويمران  ينبعان  اللذين  والفرات،  دجلة  نهري  في  المائية  حصصها 
التركية واإليرانية والسورية، الى العراق، وبرغم اعالن تلك الحكومات مرارا وتكرارا 
أزمة  موسم،  كل  في  تواجه  لكنها  المنبع،  دول  مع  دائمة  اتفاقات  لديها  انها 
شح مائي، يعرض االراضي الزراعية الى أضرار كبيرة، بسبب قيام تلك الدول بحرف 

مسارات االنهر، وانشاء سدود مائية، تؤثر على الحصص المائية للعراق.

القاعة االشورية يف املتحف العراقي ببغداد
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بغداد – وكاالت 
تتزايد معاناة عامل العراق مع تفاقم أزمة كورونا، 
التي نجم عنها فرض إغالقات واسعة طاولت القطاع 
الخاص. وتربز هذه املعاناة بشكل جيل عند األجراء 
معيشية  لضغوط  يتعرضون  باتوا  الذين  اليوميني، 
انقطاع  بسبب  ونفسية  واجتامعية  واقتصادية 

أرزاقهم. 

أيام بال عمل
بغداد،  يف  الجامعة”  “حي  تقاطع  عند  يتجمع 
عرشات العامل يوميا تحت أشعة الشمس الحارقة، 
يف ما يعرف بـ “املسطر”، منتظرين عمال يوفر لهم 

قوت عائالتهم. 
حديث  يف  الشمري   يارس  يقول  هؤالء  بني  ومن 
فرص  غياب  يعانون  العراقيني  “العامل  أن  صحفي 
أن  مبيناً  الحقوق”،  أبسط  من  والحرمان  العمل 

البعض منهم يبقى أياما من دون عمل”.
ويضيف إن “العمل حتى اذا توفر يف بعض األحيان، 
ال تتناسب أجوره مع املجهود الذي يبذله العامل” 
أعدادا  هناك  وان  غائبة،  العمل  “فرص  أن  مؤكدا 
كبرية من العاملني يف القطاع الخاص تم ترسيحهم 
أصحاب  معظم  أن  كام  كورونا.  جائحة  تفيش  بعد 
يف  املسطر  عامل  تشغيل  يرفضون  صاروا  العمل 
منازلهم، خشية أن يكونوا مصابني بفريوس كورونا 

فينقلوا العدوى اليهم”. 
التجارية  الشورجة”  “منطقة  يف  األمر  يختلف  وال 
عام يف مساطر العامل. فهناك يتجول مئات الشباب 
عن  بحثاً  سوق  اىل  سوق  ومن  آخر  إىل  محل  من 
السابقة  مصالحهم  تعطلت  أن  بعد  عمل،  فرصة 

جراء تفيش جائحة كورونا.

من سيئ إلى أسوأ!
صحفي  حديث  يف  يقول  العكيدي  محمد  املواطن 
أنه كان يعمل يف أحد مطاعم بغداد “قبل أن يقوم 
من  املائة  يف   50 من  أكرث  بترسيح  املطعم  صاحب 
إال  باباً  انه مل يرتك  العاملني، وأنا من بينهم”. وبنّي 

يجد  مل  اللحظة  حتى  لكنه  عمل،  عن  بحثاً  وطرقه 
عمال يوفر من خالله لقمة عيش عائلته.

بسبب  أعاملهم  تعطلت  من  “معظم  أن  ويضيف 
كورونا، هم من الطبقة العاملة الكادحة ذات األجر 
اليومي”، مؤكدا أن “أوضاع العامل يف العراق تتجه 

من سيئ إىل أسوأ”.

الحكومة أهملت أكبر شريحة عراقية
ان  نعمة  وليد  العاميل  النقايب  يذكر  السياق  ويف 
كان  الدوالر  رصف  سعر  وارتفاع  كورونا  “جائحة 
لهام أثر واضح وكبري عىل رشيحة العامل العراقيني”، 
يعانون  “العامل  أن  إىل  صحفي  حديث  يف  مشرياً 

غياب التأمني الصحي والضامن االجتامعي”.
من  الكثري  أجربت  العراقية  “الحكومة  أن  ويضيف 

رشيحتهم،  أهملت  أن  بعد  التسول  عىل  العامل 
التي تعد من أكرب رشائح البلد وأكرثها مظلومية”، 
الفتا إىل أن “نقابات عامل العراق، بّح صوتها وهي 
تتيح  عمل  فرص  وبتوفري  العامل  بحقوق  تطالب 
ألقت  السياسية  الفوىض  لكن  الكريم،  العيش  لهم 

بظاللها عىل العمل النقايب أيضا”.
ويؤكد نعمة أن “النقابات ال تستطيع القيام بدورها 

الحقيقي ما مل يتوفر لها غطاء قانوين حقيقي”.
ان  الجواري  عيل  العاميل  النقايب  يقول  جهته  من 
“عرشات اآلالف من عامل القطاع الخاص يف العراق، 
ترضروا بشكل كبري بعد توقف أعاملهم جراء الحظر 
البلد  الوقايئ. كام أن رشكات وقطاعات مختلفة يف 
لجأت إىل تقليص عدد العاملني لديها بنسب قياسية، 
الجائحة. فيام قامت  إثر  بسبب خسائر لحقت بها 

رشكات أخرى باستقطاع نسب من رواتب العاملني 
لتعويض خسائرها”. 

ويضيف يف حديث صحفي أن “األزمتني االقتصادية 
كبري  بشكل  أثرتا  العراق،  بهام  مير  اللتني  والصحية 
ومبارش عىل الطبقة العاملة، ما زاد من حدة األزمة 
لدى  الرشائية  القدرة  تراجعت  حتى  املعيشية، 

العاملني باألجر اليومي لتصل إىل الصفر أحيانا”. 
والشؤون  العمل  لجنة  رئيس  يقول  ذلك،  إىل 
االجتامعية الربملانية حسني عرب ان “رشيحة العامل 
تعرضت إىل الظلم عىل أيدي الحكومات املتعاقبة، 
عىل  طويلة  سنوات  مدى  عىل  إنصافها  يتم  ومل 
الظلم  هذا  لكن  والتنفيذي.  الترشيعي  املستويني 
سعر  وارتفاع  كورونا  جائحة  انتشار  بعد  ازداد 

الدوالر”.

لت أعمالهم والحكومة أهملتهم
ّ
كورونا عط

عمال العراق.. معاناة كبيرة وضغوط معيشية قاسية 

نجم  الرفيق  املثنى  محلية  تعزي   •
من  ماجد(  )أبو  الزيادي  عبيد 
الشيوعيني القدامى لحزبنا الشيوعي 
ملبادئه  وفياً  زال  ما  والذي  العراقي 

الشيوعية  لوفاة زوجته. 
الذكر الطيب للفقيدة 

الثانية  الكرخ  تعزي محلية  تعزي   •
عضو  فرهود  حمزة  قاسم  الرفيق 
بوفاة  االحزان  وتشاطره  املحلية  

زوجته اثر مرض عضال.
ولعائلتها   الطيب   الذكر  للفقيدة 

الصرب والسلوان.
الحزب  يف  املثقفني  محلية  تعزي   •
احمد  الرفيقني  العراقي  الشيوعي 
وحسني عبدالرزاق يف وفاة والدهام 
العزيزين  للرفيقني  إثر مرض عضال، 
الكرمية  وللعائلة  والسلوان  الصرب 

جميل الصرب.

مواساة
كثريا ما تطلب وزارة الكهرباء من املواطنني دفع اجور 
الكهرباء يف حينها من اجل ادامة التيار  الكهربايئ وهو 
واجب وحق ،ولكن هناك اجراء عكيس إذ يعاين اهل 
حي املستنرصيه  يف بغداد يف شارع فلسطني محلة 504 
اكرث من سنه  قبل  القوائم ديون مدفوعه  من تحميل 
و نصف ولديهم القوائم املدفوعة واملختومه من قبل 
لذا  الحاسبه،  ضمن  تدرج  مل  ولكنها  املستلم  املوظف 

يراجع املواطنون الرشكه ويقوم احد املوظفني بشطب 
حقل الديون السابقه بيده ويكتب املبلغ الحايل ويسدد 
املواطنون املبلغ ويتكرر املبلغ يف القوائم الالحقه وهكذا 
أملراجعني  الحايل واغلب  الشهر  منذ سنة ٢٠١٩ ولحد 
يتكون  والسلم  الثاين  الطابق  يف  والدائرة   السن  كبار 
متكرره  وعىل  لهم  معاناة  يسبب  من ٢٥ درجه مام 
منذ  الديون  دفع  املناشده  هذه  كاتب  املثال  سبيل 

الشهر العارش عام ٢٠١٩ ولديه القامئة  ومختومه بختم 
املوظف املستلم وباسمه الرصيح ولكنها مل تدرج ضمن 
واراحة  املوضوع  معالجة  الرشكه  من  نرجو  الحاسبه  
وتشجيعهم  املتاعب  من هذه  املستنرصيه  اهايل حي 

عىل دفع االجور يف حينها ولكم الشكر. 

عنهم - جليل مجيد  

كركوك – وكاالت  
الحويجة جنوب غريب  اهايل مثاين قرى يف قضاء  ناشد 
بناء  املحافظة،  يف  الصحة  دائرة  كركوك،  محافظة 
مستوصف قريب من قراهم، مشريين إىل ان حاجتهم 
لهذا األمر باتت ملحة جدا، كونهم يضطرون إىل نقل 
وهي  القضاء،  مركز  يف  الصحية  للمراكز  مرضاهم 
السادة  »قرية  سكان  أحد  النعيمي،  أحمد  بعيدة. 
البكارة«، ذكر يف حديث صحفي أن أهايل قريته وقرى 
»السادة البكارة« الثانية و«البو مفرج« و«العكيدات« 
و«الفاروق« و«الربيع« وبقية القرى املجاورة، يناشدون 
دائرة صحة كركوك بناء مركز صحي قريب، كأن يكون 

يف »قرية السادة البكارة«، مبينا أن األهايل حصلوا عام 
القضاء الفتتاح  البلدي يف  املجلس  2011 عىل موافقة 
مركز صحي قرب قراهم، وان قطاع الرعاية الصحية يف 
الحويجة كان قد فاتح وقتها قسم الرعاية االجتامعية 
يف دائرة الصحة بهذا األمر، كام استحصلت موافقة قائم 

مقام القضاء يف كانون الثاين املايض. 
الرشوع  اليوم  ينتظرون  األهايل  أن  النعيمي،  وأضاف 
املجاورة  الصحي، مؤكدا أن قريته والقرى  املركز  ببناء 
يجعلها  الذي  األمر  العالية،  السكانية  بكثافتها  متتاز 

بحاجة ماسة إىل مركز صحي متكامل. 
قريتهم،  يف  فارغة  أرض  قطعة  هناك  أن  إىل  وأشار 

مخصصة للخدمات العامة، ما يؤهلها ألن تكون مكانا 
لديهم ممرضني  أن  إىل  املستوصف، الفتا  لبناء  مناسبا 
وممرضات مستعدون ألن يشكلوا كادرا متريضيا للمركز 
الصحي.  من جانبه، ذكر مدير عام صحة كركوك بالوكالة، 
أهايل  مطلب  تلقت  دائرته  أن  بوشناق،  حمدي  نبيل 
القرى عرب موقعها االلكرتوين، مبينا يف حديث صحفي، 
أن الدائرة ستشكل لجنة لغرض النظر يف الطلب ومعرفة 

ما يحتاج إليه من موافقات رسمية. 
وتابع قوله، أن بناء املركز الصحي يتوقف عىل حساب 
الكثافة السكانية، ورأي وزارة التخطيط، فضال عن توفري 

الكادر الصحي.

الكوت – وكاالت 
مدينة  إىل  التابعة  الكارضية”  “منطقة  يف  املزارعني  من  عدد  طالب 
الكوت، مديرية الدفاع املدين برضورة توفري سيارة اطفاء بالقرب من 
إلطفاء  االستعداد  أهبة  عىل  تكون  يك  املنطقة،  يف  الزراعية  األرايض 

حوادث الحريق يف حال حصلت. 
اليوم أعامل  أراضيهم تشهد  أن  املزارعون يف حديث صحفي،  وأوضح 
السنوات  خالل  تعرضت  وانها  والشعري،  الحنطة  ملحصويل  حصاد 
يف  تداركها  يتم  مل  حريق  حوادث  إىل  األيام،  هذه  مثل  يف  السابقة، 
الوقت املناسب، الفتني إىل أن الطرق التي تربط املنطقة الزراعية مبركز 
الدفاع  مركز  من  اإلطفاء  عجالت  وصول  وتعيق  وعرة  الكوت،  مدينة 

املدين يف الوقت املناسب. 
خالل  واسط،  محافظة  يف   الزراعية  األرايض  من  العديد  وتعرض 
محصويل  حصاد  موسم  مع  بالتزامن  حرائق  إىل  السابقة،  السنوات 

الحنطة والشعري، ما سبب خسائر طائلة للمزارعني.  

الى شركة توزيع كهرباء بغداد- الرصافة 

قرى في الحويجة تحتاج إلى مستوصف قريب

الكوت 
مطالبات بتوفير سيارة إطفاء 

في “الكارضية” 

من ينقذ أطفال العراق 
من الضياع؟!

صالح العميدي 

ملا  نظرا  الطفولة،  بقضايا  االهتامم  يتزايد  املتحرضة  الدول  يف 
ميثله الطفل من عنرص أسايس يعّول عليه يف بناء املجتمع ورسم 
واملرأة  االرسة  بقضايا  القضية  اقرتان هذه  عن  فضال  مستقبله، 
التي يتبناها اليوم الكثري من املنظامت اإلنسانية املعنية، محلية 

وإقليمية ودولية.
وتشري دراسات وإحصائيات اىل املعاناة الكبرية التي يتعرض لها 
أطفال العراق اليوم، من قهر وجوع ومرض واستغالل واغتصاب 
صفوفهم..  يف  األمية  انتشار  عن  فضال  ذلك،  وغري  ومتاجرة 
املتعاقبة،  للحكومات  الفاشلة  السياسات  نتيجة  يأيت  ذلك  كل 
البالد،  شهدتها  التي  اإلرهابية  واألعامل  الطائفية  والرصاعات 
املعدمة،  والعائالت  األيتام  من  هائلة  أعدادا  خلّفت  والتي 

وتركتهم يواجهون شظف العيش وغياب الرعاية والخدمات. 
االقتصادية  األزمات  اتساع  هو  اليوم،  سوءا  األمر  زاد  ومام 
واالجتامعية واألمنية، إىل جانب األزمة الصحية املتمثلة يف تفيش 
وباء كورونا، األمر الذي ساهم يف بروز ظواهر خطرية، تجلت 
يف ترك األطفال مقاعدهم الدراسية، وتوجههم نحو التسول أو 

العمل يف مهن وأشغال ال تتناسب مع براءة الطفولة!
بناء عىل ذلك، نرى أنه من واجب الجهات املعنية االلتفات إىل 
القوانني والترشيعات  العراق، من خالل سن  قضية الطفولة يف 
الطفل، والتي  الخاصة بحقوق  الدولية  القوانني  تتفق مع  التي 
العائلة  يف  والتعسف  العنف  من  األطفال  حامية  إىل  تهدف 
واملدرسة واملجتمع، ورعايتهم وتوفري الظروف املناسبة لتنمية 
قدراتهم ومواهبهم، فضال عن منعهم من العاملة وحظر جميع 
أشكال االستغالل التي متارس ضدهم، وتأمني الضامنات الصحية 
وبشكل خاص  عموما،  لألطفال  اإللزامي  والتعليم  واالجتامعية 
لليتامى واملعدمني وذوي االحتياجات الخاصة واملرشدين الذين 
يتوجب قبل هذا أن يوفر لهم املأوى املناسب، من دور حضانة 

ورياض أطفال وغريها. 
كام أن األطفال اليوم بحاجة إىل برامج تثقيفية توعوية تساهم 
يف تطوير قدراتهم العلمية واألدبية والفنية والرياضية، وتنمي 
واحرتام  النزاهة  وقيم  املواطنة  روح  فيهم  وتغرس  شخصياتهم 
العنف  ونبذ  العامة،  امللكية  عىل  والحفاظ  اإلنسان  حقوق 

والتعصب والتقاليد البالية .
فهل من ينقذ أطفالنا من الضياع قبل فوات األوان!؟

أگـول

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

مديرية الشؤون اإلدارية واملالية

قسم قوة الحامية/ ق

اعـالن
مذكرة قبض وتحري

وليد  )ر.ع/  الهارب  املنتسب  اىل 
جاسم عبدالحسني عناد العيساوي(

محلة  بغداد  محافظة  العنوان/ 
)854( زقاق )30( دار )23(

املادة  احكام  وفق  متهم  انك  مبا 
االمن  قوى  عقوبات  قانون  من   )5(
 2008 لسنة   14 رقم  الداخيل 
اقتىض  اقامتك  محل  وملجهولية 
تبليغك بواسطة هذا االعالن ليتسنى 
االمن  قوى  محكمة  اشعار  لنا 
التحقيقي  املجلس  وإنجاز  الداخيل 

املشكل بحقك.

النقيب/ وليد سلمان عبد غالي
رئيس المجلس التحقيقي

بعد كارثة »ابن الخطيب«
عمارات سكنية معّرضة 

للحرائق أيضا!
ودود عبد الغني داود 

املتعددة  السكنية  العامرات  عىل  نظرة  نلقي  أن  ملجرد 
الطوابق يف بغداد، وتحديدا القدمية منها، سنجد أن معظمها 
وباألخص  الحوادث،  من  للوقاية  وسيلة  أية  من  يخلو  يكاد 
او احدى  املطابخ  تنطلق من  ما  غالباً  التي  الحرائق  حوادث 
وسائل التدفئة او بسبب متاس كهربايئ وغريها من املسببات.

بعض  سكان  اتفق  الخطرية،  الحوادث  هذه  من  ولالحرتاز 
قبلهم،  من  مدعومة  خاصة  لجان  تشكيل  عىل  العامرات 
الخدمية  عامراتهم  شؤون  متابعة  مسؤولية  تتكفل 
الحرائق  اطفاء  وسائل  تأمني  أهمها  من  والتي  واالحرتازية، 
وغريها من رشوط السالمة. وقد نجح البعض من تلك اللجان 
يف تاليف حوادث كثرية، كان من املمكن أن تؤدي إىل كوارث 

ال يحمد عقباها. 
العامرات  جميع  يف  اللجان  هذه  مثل  لتشكيل  دعوى  انها 
السكنية، باإلضافة إىل الدوائر واملؤسسات الحكومية واألهلية 
وكل األماكن املكتظة بالناس. ومن األجدر أن تتلقى اللجان 

دعام من الجهات الحكومية ذات العالقة. 

انتشار أكوام من النفايات في بعض شوارع مدينة كركوك وأزقتها السكنية..
مواطنون عبروا عن استيائهم من هذه الظاهرة السلبية، لما تشكله من ضرر على الصحة العامة والبيئة. 

وطالبوا عبر »طريق الشعب« بمعالجتها عاجال.
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بغداد ـ طريق الشعب
أجرى املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي،  
السبت املايض، مقابلة خاصة مع سكرتري اللجنة 
املركزية للحزب الرفيق رائد فهمي، تحدث فيها 
عن قرار الحزب التعليق املرشوط ملشاركته يف 

االنتخابات. 
يف أدناه نص املقابلة : 

• المركز اإلعالمي: قرر الحزب الشيوعي العراقي 
تعليق مشاركته في االنتخابات، ووضع أمام الجهات 

المسؤولة والمتنفذة اشتراطات واجبة التنفيذ 
مقابل العدول عن قراره هذا. ما مدى قدرة تلك 
الجهات على تنفيذ االشتراطات المذكورة؟ خاصة 

منها المتعلقة بالكشف عن قتلة الناشطين، ومن 
يقف وراءهم؟

املبكرة  االنتخابات   . األساس  اىل  نعود  أن  علينا  فهمي:  رائد 
طُرحت من قبل االنتفاضة كوسيلة للتغيري . والتغيري غدا رضورة 
تردٍّ يف  أمام شبابه، وهناك  أفق  فال  أزمة  عميقة.  البلد يف  الن 
وجاءت  الخ.  للتنمية..  وغياب  للفساد،  واسترشاء  الخدمات، 
انتفاضة ترشين،  والناس انطالقا من املطالب الحياتية والخدمية 

واالقتصادية توصلوا اىل استنتاج كبري: نريد وطن. 
كل مطالب املنتفضني  املرشوعة غري قابلة للتحقيق يف ظل هذه 
عنها  يعرب  ال  كبرية  شعبية  ارادة  هناك  لكن  القامئة.  املنظومة  
فقط من  نزلوا اىل الساحات يف ترشين ٢٠١٩، وبلغت اعدادهم 
الذين  املواطنني  اضعافهم من  فهناك  اآلالف،  مئات  بل  عرشات 

يرفعون ايضا تلك املطالب. وهكذا فان التغيري بات رضورة. 
املُلّح  الشعبي  املزاج  هذا  عكست  املبكرة  باالنتخابات  املطالبة 
وهي  االنتخابات،  عرب  يتحقق  ان  ميكن  والتغيري  التغيري،  عىل 
مستلزمات  لها  ان  اال  وسلمي،  ودميقراطي  دستوري  طريق 
ورشوطا. وقد طالب املنتفضون يف هذا الخصوص بقانون انتخاب 
جديد، ومبنظومة انتخابية جديدة مستقلة حقا، وقانون احزاب 
هو  قوله  نريد  ما  دوليني..  ورقابة  بارشاف  كذلك  احرتامه،  يتم 
ان التغيري رضورة للبلد، وان االنتخابات البد ان تكون دستورية 
وسلمية. فهي ال ميكن ان تغري اال اذا كانت حرة ونزيهة وشفافة. 
يجب  ولكن  اليوم،  جاهزة  تكون  لن  املستلزمات  ان  قلنا  وقد 
العمل والضغط من اجل توفريها، وان مل تتوفر 100  يف املائة، 

فيجب ان يتحقق جزء منها، خاصة يف الجانب االمني. 
خاللها  رأينا  االنتخابات،  موعد  تحديد  عىل  اشهر  مرت  وقد 
امنا  االغتياالت  تلك  ينفذ  من  ان  وواضح  االغتياالت.  من  الكثري 
بصورة  السيايس  املال  ينفق  جانبها  واىل  كبرية،  بحرية  ينفذها 

فستعيد  املنوال،  هذا  عىل  الوضع  استمر  فاذا  محدودة.   غري 
ويف  جديدة.  بوجوه  رمبا  نفسها،  الحاكمة  املنظومة  االنتخابات 
واملنتفضني،  للجامهري  الحقيقي  املطلب  عىل  التفاف  اوال  هذا 
وهو ثانيا سيكرس واقعا معينا  بوجوه اخرى. وهذا ليس هدف 
البلد  ملشاكل  حل   فيه  وليس  البلد،  هدف  وال  املتظاهرين 

واملواطنني.
لقد سبق ان قلنا ان املشهد الحايل اذا بقي عىل حاله خالل الفرتة 
القادمة، فلن يساعد يف يشء، وهو ال ميكن ان يدفعنا اىل خوض 
اآلخر  والصوت  السيام  مقدما،  النتائج  معروفة  كهذه  انتخابات 
املعارض غائب عنها. فال الناخب قادر عىل اإلدالء بصوته بحرية، 
الكالم:  قادرون عىل  التغيري،  املرشحون،  خصوصا من دعاة  وال 

بعضهم منفيون، والقسم االخر ال يستطيع الحديث. 
اذن عن أي انتخابات نتحدث يف مثل هذه الظروف واألوضاع؟ 

وأيّة انتخابات نريد ؟ 

• المركز : ماذا لو ُسجلت جريمة اغتيال الوزني ضمن 
ملف النزاعات العشائرية، مثل بعض سابقاتها؟ هل 

ينهي الحزب تعليق مشاركته في االنتخابات؟

ليس مجرد  فهذا  أبعد.  نظرة  األمور  اىل  ننظر  رائد فهمي: نحن 
عمل احتجاجي. هناك من يرّوجون للمقاطعة كعمل احتجاجي. 
و هذا جيد طبعا، لكننا كطرف سيايس ننظر اىل العملية ارتباطا 
بالتغيري. ونرى أن التغيري حاجة ملحة للبلد، وان االنتخابات واحد 
من املسارات املهمة للتغيري. ملاذا اقول واحد من املسارات؟ ألننا 
نعرف ان هناك عوامل بنيوية يف البلد، فللقوى املتنفذة حضور 
والعسكرية،  املدنية  الدولة  ونفوذ واسعني يف مؤسسات ودوائر 
وعىل مختلف املستويات. لذا فهذه االنتخابات حتى وان كانت 
قوى  لصالح  قوي  توازن  خلق  عىل  قادر  بربملان  تأيت  لن  حرة، 
التغيري. لكن الربملان قد يضم مجموعة من دعاة التغيري، الذين 

قد يستفيدون من دورهم ونشاطهم فيه. 
طوال  الحظنا  فقد  بحراك،  يقرتن  ان  ايضا  يجب  هذا  ان  اال 
من  تأت  مل  حقيقية  تغيري  عملية  اية  ان  املاضية،  السنوات 
الربملان، امنا جاءت من خارجه. قانون االحزاب جاء بضغط من 
خارج  من  بضغط  جاء  االنتخابات  قانون  تغيري  الربملان.  خارج 
الربملان. اسقاط الحكومة السابقة جاء بضغط من خارج الربملان. 
اذن فالضغط الشعبي هو اليوم عنرص أسايس ومهم يف احداث 
ملصلحة  حقيقية  اجراءات  اتخاذ  نحو  الدفع  يف  وحتى  التغيري، 
الناس عرب الضغط عىل السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية. 

موعد  عليه حتى  ما هي  االمور عىل  بقيت  اذا  انه  القول  اكرر 
عن  ينتج  ان  تقريبا  املستحيل  من  فسيكون  االنتخابات، 
مل  ان  االخرى،  للربملانات  مشابهة   تركيبة  غري  يشء  االنتخابات 

تكن اسوأ. 
للتحقيق:  قابلة  كانت  اذا  وما  طرحناها،  التي  الرشوط  وبشأن 
القتلة لكنها ال تريد ان تعلن عنهم،  انها تعرف  الحكومة تقول 
النها ال تريد ان تحدث مواجهات دموية. ونحن بالطبع ال نريد 

ادامة  اىل  االمر هكذا فسيؤدي  بقي  اذا  لكن  مواجهات دموية، 
االزمة، واىل مزيد من التدهور. 

وقد  الشعبي،  والضغط  الشعب  بقوة  عميقة  قناعة  لدينا  نحن 
سجلنا ذلك يف محطات مهمة. والسخط اليوم كبري لدى الناس، 
وهذا السخط يحتاج اىل تنظيم وتوجيه وتوحيد، وهو قادر عىل 
مستلزمات  لتوفري  حقيقي  جدي  مسعى  ألي  سندا  يشكل  ان 

النزيهة.  االنتخابات الحرة 
غري  العوامل  كل  كانت  اذا  االنتخابات  يف  نشارك  لن  اننا  نقول 
الشعب ومساهمة يف  إرادة  احرتام  فذلك معناه عدم   ، متوفرة 
ادامة االزمة. لكننا لن نسكت. سنعمل يف كل امليادين: شعبية ، 
جامهريية، مع كل القوى الجادة، والتي تعمل من اجل التغيري. 
نعمل من اجل توفري مستلزمات هذه االنتخابات. فهدفنا ليس 
زعزعة  عىل  تعمل  قوى  هناك  تكون  قد  االنتخابات.  افشال 
هدفنا.  ليس  هذا  لكن  االنتخابات،  اجراء  منع  الجل  االستقرار 
نحن نعمل من اجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ونضغط من 
اجل تأمني هذه االنتخابات. لكننا لن نكون طرفا يسهم يف تهيئة 
سيناريو يعيد انتاج الوضع القائم. بل  سنطالب ونعمل من اجل 
الغاء  ان  بوضوح  نقول  لذلك  عنها.  تحدثنا  التي  الرشوط  توفري 

تعليق مشاركتنا يتوقف عىل توفري هذه الرشوط.

• المركز :  كنتم من الداعمين والمؤيدين إلجراء 
االنتخابات. وعمل الحزب على تشكيل تحالف مدني 

واسع، وسجل مرشحيه.. وقبله دعا الناس الى 
تحديث سجالتهم.. ما الذي تغير لكي تتخذوا موقفا 

سريعا بخصوص االنتخابات؟

السياسية  العملية  اصالح  أجل  من  كثريا  نعمل  كّنا  فهمي:  رائد 
من  اعمق  تغيريا  تحدث  ان  تريد  عندما  االوضاع.  واصالح 
االصالح، يجب ان تكون لديك أدوات، وان تكون هناك امكانية 
االنتفاضة  سبقت  التي  الفرتة  يف  املطالب.  سقف  رفع  اجل  من 
كانت هناك رمبا عوامل تعتمل  يف الشارع، احتجاجات مستمرة 
حققت  قد  تكن  مل  لكنها  اعتصامات،  او  هناك  وارضابات  هنا، 

زخام كبريا، يؤرش وينبئ بامكانية حدوث تغيري كبري. 
توقفنا  وقد  امكانية جديدة.  االنتفاضة ظهرت  انفجرت  وعندما 
أمام هذه االمكانية، فيام كانت الجهود تتواصل الغراقها بالدم. 
وكان موقفنا واضحا بالتأكيد، فنحن نؤيد زخم االنتفاضة، ندعم 
االرادة الشعبية التي بدأت تعرب عن نفسها بكل عنفوان وجرأة، 

وكان الشباب بصدورهم العارية يواجهون الرصاص. 
فالبطالة  تتظاهر،  الناس  التغيري.  عن  الحديث  يجري  اليوم 
املنفلت  السالح  ومظاهر  غائبة،  االجتامعية  والعدالة  متفشية، 
دون  من  علينا  دخل  والصيف  سيئة،  والخدمات  العني،  تصدم 
بالناس،  تفتك  فكورونا  الرثاء،  يثري  الصحي  والوضع  كهرباء، 
وهناك املآيس التي كشفها حريق مستشفى ابن الخطيب، وغري 

ذلك الكثري. 
وما  الهاوية.  اىل  ذاهب  فالبلد  واال  التغيري  من  فالبد  اذن، 
لتحقيقه. واآلن  السلمية  الوسائل  اال احدى  املرتجاة  االنتخابات 

ومن نفس املنطلق نقول انه اذا جرت االنتخابات بنفس الطريقة 
االنتفاضة،  مرشوع  اجهاض  اىل  فستؤدي  السابقة،  والظروف 
ونحن ال نريد ان نبقى نتفرج عىل ذلك ونشرتك يف عملية نعرف 
ان  نريد  لذلك  له.  نطمح  عام  جدا  بعيدة  ستكون  نتائجها  ان 
كام  االنتخابات  تكون  ان  الجل  ومؤثر،  فاعل  موقف  يف  نكون 

ينبغي ان تكون.

• المركز : الحكومة وجهت القوات االمنية بمالحقة 
منفذي الجرائم بحق الناشطين. ووعدت تكرارا 

بالكشف عن الجهات المتورطة ومحاسبتها، وكان 
آخرها اغتيال الناشط ايهاب الوزني. لكنها عجزت حتى 

اليوم عن كشف ملف واحد من مئات الملفات ذات 
الصلة. فكيف تعتقدون انها ستتصرف هذه المرة؟ ال 

سيما وان جريمة االغتيال االخيرة اثارت غضبا واحتقانا 
كبيرين في الشارع؟

رائد فهمي: لنكن واضحني. حتى وان اعلنوا عن القتلة، فالقضية 
منظومة  خلفهم  تقف  القتلة  فهؤالء  الحد.  هذا  عند  تقف  ال 
تسندهم. وهم ال يتحركون من دون دعم قوى سياسية. وهناك 
نواب بدأوا يشريون اىل ان هناك قوى سياسية داخلية تقف وراء 

االغتيال.  عمليات 
ويف ما يخص الشهيد الوزين، فانه نّبه منذ فرتة اىل ما قد يتعرض 
انه  وقيل  له،  الحامية  توفري  األمنية  القوات  من  وطلب  له، 
ايضا بعض االسامء. فهل من املعقول ان تجري عملية  اعطاهم 
التي  بالسهولة  والتنبيهات،  التحذيرات  تلك  كل  بعد  االغتيال 
جرت بها بالنسبة للمنفذين؟ واين هي اذن املنظومة االمنية؟ 

 قد تكون الحكومة راغبة يف الكشف عن القتلة، لكنها غري قادرة 
كام يبدو. والحصيلة هي ان هناك وضعا منفلتا. وضعا ال ميكن 
ان تتم فيه انتخابات حرة، ما دام ميكن للسالح ان يصوب نحو 

أي شخص لديه رأي آخر، مختلف او مخالف لرأيهم.
انتخابات  اجراء  استحالة  أسأل عام سيحدث يف حالة  ان  وأريد 
وتبعا  اليأس،  سيصيبها  الناس  ان   اعتقد  الناس؟  ارادة  تعكس 
وتوجهات  يخلق رشوطا  فاليأس  العزوف.  احتامالت  تربز  لذلك 
االنتخابية،  العملية  عن  بعيدة  وسياقات  اطر  اىل  الناس  تقود 
ارادة  تعكس  ان  عن  والعاجزة  املتنفذون،  عليها  يهيمن  التي 

الناخب. 
ابتعادا  تشكل  وهي  اذن،  مفيدة  غري  االنتخابات  هذه  مثل 
تغلق  عندما  انه   الشعوب  تجارب  وتظهر  السلمي.  النهج  عن 
فإن  السلميني،  الدميقراطيني  والتغيري  التحول  ومسارات  منافذ 
القوى التي تقدم عىل غلقها هي التي تتحمل مسؤولية املآالت 
بأشكال  تتفجر  قد  التي  االحتقانات  التي تحصل، وكل  والبدائل 

عنيفة.
انتخابات  قضية  تكون  أن  من  وأبعد  جدا،  خطرية  قضية  انها 
مصري  عن  نتحدث  هنا  فنحن  للسلطة.  أشخاص  وإعادة  عادية 

حوار
االنتخابات الحرة والعادلة شرط مباشرة عملية التغيير

رائد فهمي: مستلزمات االنتخابات الحرة والنزيهة 
ليست جاهزة ويجب العمل والضغط من اجل توفيرها
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ومستقبل بلد. واليوم يعتمد البلد كليا عىل عوامل ليست تحت 
سيطرته. 

غريه،  وطني  انتاج  البلد  يف  وليس  النفط  مردود  يقل  فعندما 
متنع  وال  الناس،  معيشة  احتياجات  تؤّمن  ال  انك  ذلك  فمعنى 
ارتفاع االسعار كام يحصل اآلن، وهذا معناه املزيد من الفقر .. 
السخط مدمرة.  نرى حاالت من  اآلن  بدأنا  الناس؟  تفعل  وماذا 
بالتأكيد  سيندفع  امامه،  األمل  أبواب  كل  تغلق  الذي  فالشاب 
يف اتجاهات شتى. ونحن نريد القول ان رسالتنا تركز عىل جعل 
ان  وعىل  ممكن،  مثن  اقل  مقابل  التغيري  عملية  يف  ينطلق  البلد 

تكون العملية سلمية، وتفتح آفاقا واعدة .

• المركز: بين تعليق المشاركة في االنتخابات 
ومقاطعتها هناك العديد من القوى، التي 

تنسجم مع هذا التصور او ذاك. كيف يمكن توحيد 
هذه التوجهات؟ وما االسلوب الذي تتفقون عليه 

لمواجهة قوى المحاصصة؟ السيما وان هناك رغبة 
كبيرة لدى المواطنين في تغيير االوضاع؟

رائد فهمي: ال اريد هنا ان اطلق تعميام. نعم، يوجد يف داخل 
علام  املخاطر،  تعي  رمبا  التي  القوى  بعض  املتنفذة  الجهات 
نسبة  ما  املحصلة  ويف  الجميع.  من  متطابقا  ليس  املوقف  ان 
التغيري  يف  رغبة  بالفعل  لديها  ان  افرتضنا  اذا  القوى،  هذه  حزم 

واالصالح؟ 
التحذيرات  اطالق  عاد  ما  كافية،  االدانة  عادت  ما  اليوم 
والتوصيات كافيا. فقد اصبحت األمور واضحة النتائج. املطلوب 
اقوى  فهو  الجامهريي،  السلمي  املدين  الفعل  الفعل،  هو  اليوم 
من السالح، وهو الذي نراهن عليه إلحداث التغيري. نعم، نراهن  
عىل كل الحركات وكل الشباب وقوى التغيري الواسعة، الن هؤالء 
من  نأمل  لذلك  عميقة.  مجتمعية  مطالب  عن  يعربون  الشباب 
مع هذه  تتفاعل  ان  والفاعلة،  املوجودة  السياسية  القوى  بعض 
الرؤية، وان  متارس دورها يف تأمني رشوط انتخابات حرة ونزيهة، 
يقف  ومن  املتظاهرين  قتلة  كشف  من  ذلك  يعنيه  ما  وبكل 

وراءهم، ومن مكافحة للفساد والسالح املنفلت. 
وما هو السالح املنفلت؟ عندما ميارسون القتل بسالسة، فمعنى 
ان  ويبدو  منظم.  سالح  هو  وامنا  منفلتا،  ليس  السالح  ان  هذا 
منظمة  وبطريقة  مكان،  من  اكرث  يف  تكرر  فاالمر  سندا،  هناك 

ومنسقة. فهو اذن ليس منفلتا، وامنا هناك جهة تقف خلفه.
الدولة والالدولة

يسمى  ما  حملة  هم  املقصود  ان  القول  ميكن  الالدولة  عن 
بالسالح املنفلت، وهذا يشمل بالتأكيد قوى االرهاب، كذلك من 
يستهدفون أيّة قوة تريد التغيري. كام يشمل من يريد ان ينتزع 
الدولة،  بيد  السالح  حرص  ان  اعتبار  عىل  صالحيتها،  الدولة  من 
بينام هي تتقاسمه مع الدولة، وتنتزع منها هذا الحق الحرصي.

تكون  وعندما  الدولة.  بناء  يف  الفساد  شبكات  تنخر  واليوم 
بزبائنيات،  وينفذ كل يشء  التنفيذ ومرتهلة،  عاجزة عن  الدولة 
بناء  ينسف  ما  كل  ان  ثم  الالدولة؟  قوى  من  هذه  تعترب  أفال 
الالدولة.  ايضا ضمن  الدميقراطية يدخل هو  الرشعية  املؤسسات 
فإذا استخدمنا مصطلح الالدولة ووسعناه نجد انه ال يقترص عىل 
الن  الفساد،  يف  املتورطة  القوى  حتى  يشمل  بل  السالح،  حَملة 
اإلنجاز، وعاجزة  بالدولة ويجعلها عاجزة عن  الفساد اآلن ينخر 

عن تلبية احتياجات املواطن االساسية.

• المركز : هل يتلمس الحزب رغبة، وان كانت محدودة، 
لدى قوى السلطة المتنفذة،  في ضمان اجراء 

انتخابات حرة ونزيهة؟

من  فقسم  النهاية.   يف  تحكم  التي  هي  املصالح  فهمي:   رائد 
القوى السياسية، واملصالح التي تعرب عنها هذه القوى: مصالحها 
الخاصة او مصالح قوى اخرى او فئات اجتامعية متتلك امتيازات، 
بتقييد  ويطالب  الشعبي،  الضغط  يرتفع  فعندما  الحاكمة.  هي 
تلك االمتيازات او الغاء بعضها، فمن املؤكد ان املعنيني سيحنون 
يتمددون  الضغط  يخف  عندما  لكنهم  العاصفة.  امام  ظهورهم 

مجددا. 
أن  نرى  لذلك  العراق،  يف  فقط  وليس  مكان  كل  يحصل هذا يف 
انتفاضة  بحجم  انتفاضة  لكن  آنية.  مكاسب  تحقق  االنتفاضات 
شهدناه  الذي  العايل  املستوى  مبثل  تدوم  ان  يصعب  ترشين، 
ساعد  وقد  فيها.  املنخرطني  اعداد  تقل  لذلك   .2019 ترشين  يف 
ان  والتشتت يف حركة ترشين. وميكن  التنوع  بها هذا  املرتبصني 
يف  يتمثل  عملهم  وكان  التنظيمية.  أشكاله  يف  النقص  نسميه 
بالقمع  اوال  تفتيتها   اىل  االنتفاضة، والسعي  اىل داخل   الترسب 
االتهامات.  وعرب  التسقيط  بحمالت  كذلك  الناشطني،  واستهداف 
الدولة  اجهزة  فيها  عملت  كاملة  منظومة  نجد  املحصلة  ويف 

املختلفة وحتى من خارجها .
عىل  فعل  رد  املرشوع  الشعبي  االحتجاج  هذا  يشكل  واليوم 
نجعله  وأال  توازنه،  عىل  املحافظة  من  لنا  بد  وال  الوزين.  اغتيال 
ينحرف عن الحلقة املركزية الرئيسية للمطالب: فنحن نحتج عىل 
اغتيال الوزين النه رفع مطالب مرشوعة. وقد تم اغتياله من قبل 

قوى تعمل بأساليب االرهاب ومدعومة من جهات معينة. 
كرامة،  فيه  بلد  يف  املتمثلة  اهدافنا  بتحقيق  نطالب  اذن  نحن 
تحقيق  الجل  الحكومة  عىل  نضغط  ونحن  املتطلبات،  ويؤّمن 
نحو  وندفعها  االمور  هذه  نحرف  ان  يجوز  فال  الرشوط.  هذه 
األساسية. عىل سبيل  رمبا  ليست هي  اخرى ورصاعات   اهداف 
موقفك  ويبقى  انفعاليا.  فعل  رد  املقرات  حرق  يشكل  املثال 
او  دولة  وراءها  ان  قناعة  لديك  كانت  اذا  الجهة،  هذه  إدانة 
للمقابل  اتجاهات تعطي ذريعة  جهة معينة. لكن ال تذهب يف 
يك يحاسبك، ويحرف مسار النضال بحجة حرق ممتلكات وما اىل 

اكرب، وهي تخص شعبا وعدالة وحريات وقضية  فالقضية  ذلك. 
الحفاظ عىل أمن املواطن.

صها الحزب والتي 
ّ

• المركز : المخاوف التي شخ
تتعلق بتهديد السلم األهلي ومصير البلد، كيف 
تتعامل معها بقية القوى؟ هناك من يقول أن 

تراجع انتفاضة تشرين سمح لهذه القوى بالمزيد من 
الوقت والرهان على انتهاء الغضب الشعبي، وبقاء 

الوضع على ما هو عليه؟

رائد فهمي: ال شك أنهم سوف يستمرون بالتسويف. وال تتصور 
تحيله  وان  امتيازاته،  منه  تنتزع  ان  تريد  مصلحة  صاحب  إن 
او  املهمة.  عليك  يصّعب   ولن  سريضخ  فاسد،  ألنه  القضاء  اىل 
انه لن يستغل أية فرصة للرتاجع عن أي تنازل. لذلك نقول ان 
ان تكون متامسكة ولديها رؤية، وان تسلط  التغيري يجب  قوى 
تجاه  واسرتاتيجيات  تكتيكات  وتعتمد  متواصلة،  بصورة  الضغط 

القضايا التي  تواجهها. 
لذلك اتساءل يف ظل التكتيكات وضمن ردود الفعل، من يتحمل 
املسؤولية؟ انها بالتأكيد القوى التي متنع االستجابة، وتعمل عىل 
يجب  املقابل  يف  تلبيتها.  امام  عقبات  وتضع  املطالب  تسويف 
عىل قوى االحتجاج ان تدرك اين توجه ضغطها وجهدها؟ اعتقد 
مع  كبري  تعاطف  ايضا  وهناك  شعبيا،  سخطا  اليوم  هناك  ان 
مطالب املحتجني ومطالب املنتفضني ازاء هذه الجرمية الشنعاء، 
اغتيال  مجرد  باعتبارها  أي  منعزل،  بشكل  تؤخذ  أال  يجب  التي 
ناشط مدين. فهي كذلك مؤرش عىل عزم منظومة السلطات وَمن 
للتامدى يف  واملستعدة  للتغيري،  الرافضة  املنظومة  وراءها، هذه 

جرامئها والتسرت عىل مصالحها ومنع حدوث اي تغيري حقيقي. 
نفعل  ومل  اليوم،  القرار  هذا  اتخذنا  ملاذا  السؤال:  يأيت  ثم  ومن 
يف  للتامدي  الرتاكم  هذا  رأينا  ألننا  ببساطة  اآلن؟  قبل  ذلك 
صوت  اي  إسكات  مسعى  ويف  واالستهداف،  االغتيال  عمليات 

التغيري.  يريد 
نحن نعتقد ان األوان آن لتحفيز مزيد من القوى عىل املشاركة 

يف منع انطالق البلد عىل طريق الهاوية.

• المركز : هناك من يقول ان القوى التشرينية 
ادركت أنها لن تحقق مكسبا في االنتخابات، ولذلك 

لجأت الى خيار المقاطعة، فما ردكم؟

انتم ال تريدون املشاركة الن  رائد فهمي: هذه حجة مستهلكة: 
اكرب من هذا  القضية  للمشكلة.  تقزيم  لكن هذا  وزنكم ضئيل. 

بكثري. فهي ليست قضية حصول عىل مقعد يف الربملان. 
نحن اليوم نتحدث عن بلد ينّئ، بلد محارص بأزمات شديدة جدا. 
او  بالدولة  املواطن  ثقة  اعادة  نريد  يقول:  اليوم  الوزراء  رئيس 
بالنظام السيايس. لكن كيف تعيد ثقة املواطن بالنظام السيايس 
وانت مل تؤّمن له خدمات، وال فرص عمل، وال تعليام جيدا، وال 
فاملوجود  بلده؟  يف  باالستقاللية  متتع  وال  جيدة،  صحية  رعاية 
هو نظام سيايس ينخره الفساد، ويقف عقبة امام ضامن األمن 
للمواطن. لذلك قلنا ان علينا اال نعترب قوى الالدولة خارج النظام 
الفساد،  محاربة  عىل  قادرة  غري  اليوم  فالدولة  فقط.  السيايس 

وغري قادرة عىل ان تقف امام القتلة. 
او  هذا  اسكات  اجل  من  املستمرة  املساومات  وهذه   متى  اىل 
تبلغ   الفقر  ونسبة  املواطن،  ويتحمله  يرتاكم  الرضر  بينام  ذاك، 
35 يف املائة ورمبا اكرث، وقد تصل اىل 50 يف املائة؟ اىل اين سنصل؟ 

واليوم يبرشوننا بأزمة كبرية يف الكهرباء مجددا، ومبشكلة يف املاء 
ايضا، ويف الصحة بسبب الجائحة وهشاشة مؤسساتنا، وقد رأينا 
املواطن  ثقة  تعيد  كيف  الخطيب؟  ابن  مستشفى  يف  حصل  ما 
يف  انفسهم  انتاج  العادة  اآلن  يتأهبون  الفاسدين  ترى  وانت 

القادمة؟ االنتخابات 

• المركز : يدور حديث عن تعليق المشاركة في 
االنتخابات بمستويات مختلفة. وقد عبر الكثير 

من القوى عن ارتياحه لدواٍع مختلفة، ابرزها ان 
المشاركة في االنتخابات تعطي شرعية لهذا النظام، 

والمقصود طبعا نظام المحاصصة الذي تصر القوى 
المتنفذة على التشبث به؟ هل يأتي تعليق الحزب 

مشاركته في هذا االطار؟

توفري  عىل  مشاركتنا  نعلق  اننا  البيان  يف  قلنا  فهمي:  رائد 
الرشوط سابقة الذكر. وهذه الرشوط ـ ونحن نقرتب من موعد 
نسميه  ودعنا  األمن،  مقدمتها  ويف  غائبة،  تزال  ال  ـ  االنتخابات 
األمن السيايس. وبالتايل فان هذه االمور كلها تؤدي اىل انتخابات 

تديم االزمة الحالية. 
لنفرتض اآلن ان املقاطعة حصلت، وان نسبة املقاطعني بلغت 90  
يف املائة. ومبا انه ال توجد يف نظام  انتخاباتنا عتبة محددة، فإن 
ذلك سوف ال مينع من تشكيل برملان ومن ثم حكومة،  مبشاركة 

انتخابية نسبتها 10 يف املائة. 
امام الدولة اآلن - وهذا يشمل السلطتني التنفيذية والترشيعية 
االنتخابات،  يوم  حتى  وقت  ـ  املتنفذة  السياسية  القوى  وحتى 
ميكن لها ان تعالج خالله هذا الوضع. البعض يقول انهم عاجزون 
عن املعالجة، لكن هذا يف كل االحوال ضغط. ولسنا وحدنا من 
نهائية،  مقاطعة  تريد  قوى  هناك  سيخرج.  الشعب  امنا  يضغط، 
واخرى تقول انها ستامرس الضغط. ونحن نعتقد بامكانية تجميع 
االنتخابات  مستلزمات  توفري  أجل  من  للضغط  القوى  من  مزيد 

والنزيهة.   الحرة 
نقول ان علينا اآلن ان نتفق عىل تصعيد الضغط بالطرق السلمية 
الترشينيني  فقط  وليس  واسعة  الدستورية. وهذا يشمل رشيحة 
وغريهم من القوى. بل حتى ان جزءا من املنظومات املتنفذة لن 

يستطيع  الطعن يف هذا املطلب املرشوع. 
وهذا جزء من عملية تجميع القوى الجل التغيري، وهو سيتجاوز 
موضوع االنتخابات. نحن نلمس مؤرشات ايجابية، وهناك دعوة 
بعض  حتى  فيه  يطعن  ال  الذي  اليوم،  ومطلبنا  القوى.  لتجميع 
القوى املتنفذة، هو: هل هناك من يشكك يف ان الظروف الحالية 
ال تضمن متطلبات االنتخابات الحرة النزيهة؟ كال، فحتى القوى 
املتنفذة غري قادرة عىل التشكيك يف ذلك. وهذه املرة نحتاج اىل 

وقفة جادة، وليس مجرد الخروج بخطاب وتحذير للحكومة. 
وراء  ومن  القتلة  بكشف  يبدأ  فعيل  اجراء  هو  اليوم  املطلوب 
امام  محاذير  توضع  ان  وليس  الفساد  قضية  ويستمر يف  القتلة، 
بالفعل فيجب ان يوضع  الجميع جادا  اذا كان  الفساد.  محاسبة 
املعقول  لذلك. وهل من  امكانية  االمور، وهناك  ملثل هذه  حد 
اال نستطيع كشف القتلة، ولدينا ما لدينا من معطيات وكامريات 

واسامء وصور؟ 
سياسية  ارادة  هناك  املقابل  ويف  سياسية.  ارادة  قضية  اذن  انها 
للتغيري، وعىل اطراف التغيري ان تجمع قواها لتكون ارادتها هي 
القوى  ارادة  عىل  السياسية  ارادتها  تفرض  ان  مبعنى  الغالبة. 
الشعب  فان  ذلك،  تحقيق  تستطع  مل  فان  بالسلطة.  املاسكة 
سيعرف عندها وعىل االقل من هو الجاد ومن غري الجاد، فيحّمل 

ترتتب  قد  التي  املآيس  وكل  النتائج  كل  بالسلطة  املاسكة  القوى 
عىل االستمرار بهذا النهج.

 نعتقد ان هذه نقطة مهمة إلعادة تجميع القوى، ال سيام قوى 
التغيري. وهذه القوى مبوقفها املوحد قادرة عىل التأثري حتى عىل 
القوى املاسكة بالسلطة، ورمبا تجتذب بعض القوى نحو مطلب 
التغيري، ومطالب ضبط االوضاع وتأمني البيئة السياسية واالمنية 

املناسبة لخوض االنتخابات.

• المركز اإلعالمي : ما هي الخطوة المقبلة للحزب 
بخصوص سعيه الى تغيير منظومة المحاصصة 

والفساد؟

الشارع  اىل  تلجأون  كيف  بالقول  البعض  يواجهنا  فهمي:  رائد 
ان  يجب  ويضيف:  الجامهريي.  البعد  بالشارع  واملقصود  ؟ 
الطرق  هي  اين  ولكن  واملؤسساتية.  القانونية  الطرق  تعتمدوا 
املؤسساتية؟ لو ان االمور تأخذ مجراها واملؤسسات الدستورية 
وتحاسب  عملها،  تعمل  والقضائية  والتنفيذية  والترشيعية 
اىل  لجأنا  ملا  االصالحية،  باالجراءات  وتقوم  والقتلة،  الفاسدين، 
الشارع. امنا نلجأ اليه الن هناك انسدادا يف كل االمور، وهناك 
ارادة  تتوفر  عندما  حتى  وكوابح.  ومامنعة  وتعطيل  تسويف 
نجد  التنفيذية،  السلطة  تلك  لدى  او  الوزير  لدى هذا  سياسية 
او  العامة، متنعه  باملصلحة  نافذة ال رابط يربطها  هناك جهات 
الكوابح  هذه  كرس  تستطيع   اذن  فكيف  التنفيذ.  من  متنعها 
والتغلب عليها؟ املواطن وحده غري قادر. لكن االرادة الجمعية 
القوى املحافظة والرافضة  للمواطنني هي االكرب، لذلك فان كل 
والدول،  املجتمعات  اختالف  وعىل  العصور،  مر  عىل  للتغيري 
لواء  القوى حاملة  وتقسيم  لتفتيت  تستخدمها  تكتيكات  لديها 
شئت.  ما  سّمها  الثورية،  القوى  او  املنتفضة  القوى  او  التغيري، 
تكتيكات ألجل ذلك. وقد  تفتيتها، وتستخدم  تحاول  السلطات 
تحاول استخدام االنتخابات يف ظرف معني، عندما تكون هناك 
الستخدام  تسعى  نعم،  بالتغيري.  شعبية  جامهريية  مطالبات 
عن  كبريا:  سؤاال  اطرح  انا  لذلك  للتقسيم.  كتكتيك  االنتخابات 

أية انتخابات تتحدث؟ 
التغيري  نحو  طريقا  تكون  ونزيهة،  حرة  انتخابات  نريد  نحن 
غري  بشكل  امنا  السياسية،  الخريطة  رسم  العادة  له،  ورافعة 
تعسفي، ألن االرادة الشعبية واضحة وتريد التغيري. البعض قد 

يريدها انتخابات لطمس هذه االمكانية، او للحد منها.
تكون  ان  يف  ـ  نرغب  ونحن  ـ  رغبة  هناك  كانت  اذا  لذلك   
انتخابات عادلة  باعتبارها طريقة دستورية وسلمية ومؤسساتية 
لكن  اجلها.  من  ونعمل  نريدها  نحن  وسهال.  فأهال  للتغيري، 
متوفرة  غري  االنتخابات  هذه  مثل  الجراء  الرضورية  الرشوط 
مثة  يكون  قد  ذاته.  السابق  النهج  عىل  االستمرار  مع  اليوم، 
يعد  مل  هذا  لكن  هناك،  منعزلة  وخطوة  هنا،  اصالحي  إجراء  
يفي بالغرض. فاملطلوب اليوم اجراءات اقوى واكرب، تعطي اشارة 
واضحة ومعربة عن رغبة وارادة جديتني يف توفري الرشوط اآلمنة 

للمواطنني. 
هذا غري متوفرحاليا، ونحن نقول بوضوح: اذا مل تتوفر هذه االمور 
فان الضغط الشعبي سيزداد. اما كيف سيتبلور وبأي شكل، فهذا 
موضوع آخر. وعىل القوى السياسية ايضا ان تعي جيدا، أن لها 
اوال،  األمني  الجانب  يف  املواطنني:  الرادة  االستجابة  يف  مصلحة 
والفساد ثانيا، ومن ثم االلتفات اىل املصالح الحقيقية للمواطنني: 
الوجهة وحدها ميكن  املعيشية واالجتامعية. هذه   - االقتصادية 

ان تعطي املواطن أمالً، يستعيد معه شيئا من الثقة املفقودة. 

رائد فهمي سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي

حوار
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متابعةـ  طريق الشعب 
ميارسه  الذي  العدوان  ضد  الشامل  ارضابهم  الفلسطينيون  اعلن 
االحتالل االرسائييل عليهم منذ أكرث من 10 ايام، ورغم ان االرضاب 
يعاين  الذي  الفلسطيني  الشعب  حياة  عىل  سلبية  انعكاسات  له 
الحصول  بغية  مبعيشتهم  يضحوا  ان  اختاروا  انهم  إال  عدة،  ويالت 

عىل تحررهم الكامل من االحتالل.    

أبعاد كثيرة 
النجاح  جامعة  يف  السيايس،  االقتصاد  أستاذ  ووصف 
الفلسطينية، بكر اشتية، يف حديث لـ”الجزيرة”، بأن االرضاب 
وطنية  أبعاد  فهناك  واحد،  ليوم  االقتصادي  بتأثريه  يقاس  ال 
التاريخية”  فلسطني  “وحدة  خلفها  تجسدت  كبرية  وسياسية 
خاضه  الذي  الشهري  اإلرضاب  منذ  مثله  يشهد  مل  بإرضاب 

الفلسطينيون عام 1936.
املكاسب  أمام  تتقزم  االقتصادية  الحسابات  إن  اشتية،  وقال 
بهذا  جهال  “يعاين  بأكمله  جيل  وتوعية  الوطنية،  واملفاهيم 
الجانب” بأهمية املنظومة الوطنية الفلسطينية ووحدتها بني 

الضفة الغربية وغزة والداخل املحتل والقدس.
كحركة  عدة  أدوات  من  واحد  اإلرضاب  أن  اشتية،  ويرى 
الجيل  لهذا  ميكن  إس”  دي  “يب  إلرسائيل  العاملية  املقاطعة 
املجتمع  لدى  الوطنية  منسوب  رفع  عىل  ويعمل  يحققها  أن 

الفلسطيني بكافة أطيافه وجغرافية مناطقه.
أي  املجرد،  وباملفهوم  اشتية  استبعد  املحيل،  املستوى  وعىل 
عىل  أصال  املعتاد  الفلسطيني  لالقتصاد  كبري  تأثري  أو  خسائر 
الخسائر يف ظل األزمات املختلفة، فإغالق املحال التجارية أو 

املصانع ليوم، ال يؤثر، كونها “أرباحا مؤجلة”.
استمر  أكرث يف حال  املترضرة  العاملة داخل إرسائيل فهي  أما 
دون  منع دخول من هم  أعلنت  إرسائيل  أن  اإلغالق، خاصة 

سن 45 عاما من العامل إليها.
ليوم  حتى  إرسائيل،  عىل  كبرية  ستكون  الخسائر  أن  وذكر 
االقتصاد  يف  خلال  تحدث  أن  الفلسطينية  للهبة  وميكن  واحد، 
يتوقف  باتساع رقعة اإلرضاب، كأن  اإلرسائييل وتزداد وتتسع 
تعويضهم  رشيطة  إرسائيل  داخل  للعمل  التوجه  عن  العامل 

فلسطينيا كونهم الفئة “األكرث تهميشا يف املجتمع”.
ووكالء  التجار  يوقف  عندما  يتضاعف  التأثري  أن  واوضح 
املنتجات اإلرسائيلية من الفلسطينيني استرياد بضائع االحتالل، 

خاصة تلك التي لها بديل فلسطيني.
السياسات  أبحاث  معهد  أجراها  اقتصادية  دراسة  وأشارت 
حجم  أن  إىل  الشعب”،  “طريق  طالعتها  مؤخرا،  االقتصادية، 
عنه  االستعاضة  ميكن  والذي  إرسائيل  مع  التجاري  التبادل 
وهذه  دوالر،  مليون  و150  مبليار  يقدر  فلسطينية  مبنتجات 
االقتصادية  املوارد  استغلت  إذا  عمل  فرصة  ألف   70 توفر 

الفلسطينيون  ينتفض  عندما  وبالتايل،  جيدا.  الفلسطينية 
التواصل  ومواقع  وعامليا  محليا  اإلعالم  وسائل  وتضج 
تخلصهم  وكيفية  الوطنية  قضاياهم  عن  بالحديث  االجتامعي 
أي  أمامه  تتقزم  وطني  “إنجاز  فهذا  إلرسائيل  التبعية  من 

اقتصادية”. خسائر 

اضراب يعزز االقتصاد الفلسطيني
محمود  إرسائيل،  ملقاطعة  العاملية  الحركة  عضو  قال  جهته،  من 
واملقاومة  املدين  العصيان  أشكال  من  شكل  اإلرضاب  أن  نواجعة،  
أيضا، وال يرض باالقتصاد الفلسطيني، بل يعززه من خالل الدعوات 
الواسعة ملقاطعة منتجات االحتالل، وبالتايل دعم االقتصاد الوطني.

وأكد يف ترصيحات تناقلتها وسائل االعالم، أن اإلرضاب أرض باالحتالل 
وأصابه بحالة من الشلل، وباملقابل أظهر أن الفلسطينيني مستعدون 

لدفع الثمن من أجل حريتهم.
كبرية،  اقتصادية  خسائر  أصال  إرسائيل  تواجه  نواجعة،  وبحسب 
 2 العسكري  تصنيعها  من  تخرس  باتت  فقد  بها،  ترصح  ال  ولكنها 
االستثامر  انخفض  كام  سنويا.  دوالر  مليار   37 نحو  أي  املائة،  يف 
السوق  إىل  وانخفضت صادراتها  املائة،  47 يف  بنسبة  لديها  األجنبي 

الفلسطيني حسب البنك الدويل 24 يف املائة.
السياسية عرب  أهميته  تبقى لإلرضاب  االقتصادي،  تأثريه  وبعيدا عن 
الفلسطيني  الداخل  الفلسطيني خاصة يف  الشعب  فئات  توحيد كل 

املحتل عام 1948 حول قضايا جوهريا ووطنية كربى تتعلق مبوقفه 
الشعب  من  أصيل  كجزء  الفلسطينية  دولته  وإقامة  االحتالل  من 

الفلسطيني.

إفشال األسرلة 
السابق،  الكنيست  وعضو  الفلسطيني  األكادميي  قال  السياق،  ويف 
الفلسطيني،  أكد تجذرهم وعمقهم  أن “اإلرضاب  إمطانس شحادة، 
عرب  وأرسلتهم  شعبهم  عن  سلخهم  االحتالل  محاوالت  وفشل 
دفع  أفشل محاوالت  “األرضاب  ان  وأضاف  وعيهم”.  تدجينهم ويك 
فلسطينيي الداخل لالكتفاء بالقضايا املعيشية اليومية، وهذا سيغري 

قواعد اللعبة والوعي وهو األهم بهذا املجال”.
وأشار شحادة إىل أن “تكلفة الحرب اإلرسائيلية عىل غزة تقدر بأكرث 
من 900 مليون دوالر يوميا، موزعة عىل العتاد العسكري، وصواريخ 
وتعطيل  والبطالة،  بالجيش،  االحتياط  وتجنيد  الحديدية،  القبة 

العمل، وإغالق املرافق االقتصادية، وغري ذلك”.
عام  الشهري  إرضابهم  الفلسطينيني  أذهان  اىل  الحايل  االرضاب  وأعاد 
1936، والذي استمر 6 أشهر، وأدى بهم إلطالق ثورتهم الكربى ضد 
الحقا  الفلسطينيون  خاضها  إلرضابات  مهد  كام  اإلنجليزي.  املحتل 
 ،1987 عام  الحجارة  انتفاضة  سيام  وال  املختلفة،  انتفاضتهم  خالل 
يف  كرث  فلسطينيون  تداوله  ما  وهو   ،2000 عام  األقىص  وانتفاضة 

حساباتهم املختلفة عرب مواقع التواصل االجتامعي اليوم.

الحرب تقود الشعب الى “وحدة 1936”

فلسطين.. االضراب أضر كثيرًا باالقتصاد االسرائيلي 

رشيد غويلب

عىل عكس كل التوقعات، حققت قوى اليسار يف تشييل فوزا انتخابيا 
املفاجئ يف  اليسار  انتصار  الجاري. وجاء  أيار  األحد 16  شامال مساء 
برملانات  انتخابات  يف  وكذلك  التأسيسية  الجمعية  أعضاء  انتخابات 
اشغال  يسارية  واستطاعت شخصيات  البلدية،  واالنتخابات  املناطق، 

مراكز متقدمة يف العديد من املناطق. 
حصلت “قامئة املدينة” التي تضم نشطاء الحركة االحتجاجية األخرية يف 
ترشين األول 2019 عىل 27 مقعدا يف الجمعية التأسيسية التي ستعد 
املوروث  الجدد  الليرباليني  دستور  محل  يحل  جديد  دستور  مرشوع 
من عهد الدكتاتورية الفاشية بزعامة بينوشية. وكانت التوقعات التي 

سبقت يوم التصويت منحت القامئة، 9 مقاعد ال أكرث.  

الشيوعيون يعودون بقوة إلى الواجهة 
الشيوعي  الحزب  يضم  الذي  الكرامة”  عىل  “ثابتون  تحالف  وحقق 
عىل  التحالف  حصل  لقد  مفاجًئا.  نجاًحا  اليسارية  أمبليو  وجبهة 
املناهضة  القوى  حققت  وهكذا،  التأسيسية.  الجمعية  يف  مقعًدا   28
لليربالية الجديدة نسبة الثلث املعطل، التي طال انتظارها، وسيكون 
لها دور حاسم يف صياغة مرشوع الدستور، وتثبيت املزيد من مطالبها 

يف تعميق الدميقراطية والحقوق االجتامعية األساسية وحامية البيئة.
مناصبهم  اليساريون  البلديات  رؤساء  توىل  املحيل.  املستوى  وعىل 
املرشحة  انترصت  سانتياغو،  العاصمة  ويف  مهمة.  بلديات  عدة  يف 
أليساندري.  فيليبي  اليميني  خصمها  عىل  هاسلر  إيراجي  الشيوعية 
وهذه هي املرة األوىل التي يحكم فيها الشيوعيون املركز السيايس يف 

البالد. يذكر ان الحزب الشيوعي ومنظامته الطالبية والشبابية لعبت 
دورا مؤثرا ليس يف الحراك االحتجاجي األخري يف ترشين األول 2019، 
اجتاحت  التي  الكبرية  االحتجاجات  تصدرت  الطالبية  كوادره  أن  بل 

البالد منذ عام 2013.
وقال مرشح الحزب الشيوعي النتخابات الرئاسة دانييل جادو، مساء 
األحد، “اليوم بدأت إمكانية حدوث تغيري حقيقي يف تشييل”. وتعترب 
التي  املقبلة  الرئاسة  انتخابات  لنتائج  قويا  مؤرشا  االنتخابات  نتيجة 

الشيوعي  املرشح  فيها  يعترب  والتي  املقبل  الثاين  ترشين  يف  ستجري 
األوفر حظًا وفق آخر استطالعات للرأي.

ونجاحات يسارية أخرى
مبوقع  مونداكا  رودريغو  البيئي  الناشط  فاز  فالبارايسو،  منطقة  ويف 
حاكم املنطقة بعد حصوله عىل 43,7 يف املائة، ويف جولة االنتخابات 
األوىل. وأصبح معروف عاملًيا، بسبب دوره يف النضال ضد خصخصة 

املياه، وضد ماليك مزارع األفوكادو الكبار. ويعد انتصاره إعالن حرب 
عىل ما يسمى ببارونات األفوكادو، الذين استولوا عىل قرى ووحدات 

إدارية بأكملها وشوهوا السياسات املحلية.

معاقبة اليمين واليمين المتطرف
تعرضت أحزاب اليمني واليمني املتطرف إىل هزمية قاسية.  ومل يحققوا 
هدفهم يف الحصول عىل نسبة الثلث املعطل. وخرسوا البلديات املهمة 
خارج أحياء الطبقة العليا يف العاصمة سانتياغو. لقد حصلوا عىل 37 

مقعًدا فقط وهم معزولون داخل الجمعية التأسيسية الجديدة.
الحزب  وحصل  بشدة،  السابق  الحكومي  التحالف  أحزاب  وعوقبت 
الدميقراطي املسيحي، الذي كان لديه عدد من رؤساء البلديات، عىل 
مقعدين فقط. واعرتف أعضاء الحزب الواحد تلو اآلخر بفشل حزبهم. 
املسيحية خيمينا  الدميقراطية  املرشحة  انسحبت  النتائج،  إعالن  وبعد 
رينكون من السباق الرئايس املقبل. لقد اختفى املركز الليربايل الجديد 
عمليا من املشهد السيايس. وبلغ عدد من يحق لهم التصويت قرابة 14 
مليون ناخب، الختيار اعضاء الجمعية التأسيسية البالغ عددهم 155 
عضوا، منهم 17 مقعدا مخصصة ملمثيل السكان األصليني. وتوزع مقاعد 

الجمعية التأسيسية مناصفة بني الرجال والنساء.
ويفرتض أن تتم صياغة الدستور الجديد يف غضون تسعة أشهر، قابلة 
للتمديد ملدة أقصاها ثالثة أشهر. وسيتم إقرار مرشوع الدستور الجديد 

يف استفتاء عام 2022.
الجبهة  فوز  منذ  اليسار  يحققها  التي  االنتصارات  أكرب  النتائج  وتعد 
الشعبية املوحدة بقيادة الزعيم اليساري سلفادور اليندي، الذي استشهد 

يف القرص الرئايس وهو يقاوم انقالب 11 أيلول 1973 الفايش.

الناخبون يعاقبون اليمين واليمين المتطرف

اليسار في تشيلي يحقق انتصارا استثنائيا

أنصار الحزب الشيوعي يحتفلون يف وسط العاصمة

وزير الخارجية اللبناني 
يطلب اإلعفاء من مهامه

واشنطن ـ وكاالت 
قال مكتب املدعية العامة يف نيويورك، أمس، 
إن التحقيق يف بعض نشاطات مؤسسة ترامب 

أصبح يتعلق بجوانب جنائية.
ليتيا  العامة  املدعية  باسم  املتحدث  وأوضح 
رشكة  نشاطات  يف  التحقيق  أن  جيمس، 
السابق  األمرييك  للرئيس  التابعة  العقارات 

دونالد ترامب مل يعد ذي "طابع مدين".
وكانت ليتيا جيمس تحقق يف التعامالت املالية 

لرتامب قبل أن يصبح رئيسا.
ترتكب  الرشكة مل  إن  ترامب،  ويقول مساعدو 
أية مخالفات، وإن التحقيق الذي ترشف عليه، 

ذو طابع سيايس.

باسم  املتحدث  عن  يس"،  يب  "يب  ونقلت 
أخربنا  "لقد  قولها:   ليفي،  فابيان  املدعية، 
مؤسسة ترامب أن التحقيق يف نشاطاتها مل يعد 
ذا طابع مدين بل أصبح جنائيا. نحن اآلن نجري 
ترامب،  مؤسسة  نشاطات  يف  جنائيا  تحقيقا 

وليست لدينا تعليقات أخرى".
ومل يتضح من البيان ما الذي حّول التحقيق إىل 
السابق  الرئيس  إذا كان  الجنائية، وما  الصيغة 

مشموال بأية ادعاءات.
بأرضار  املدين  الطابع  ذو  التحقيق  ويتعلق 
أما  خاصة.  مؤسسات  أو  ألشخاص  سببت 
تطال  بإرضار  يتعلق  فهو  الجنايئ  القانون 

املجتمع ككل والدولة.

آذار  شهر  يف  املدين  التحقيق  املدعية  وبدأت 
عام 2019 يف ادعاءات بأن ترامب قام بتضخيم 
عىل  الحصول  طلب  حني  ممتلكاته،  قيمة 
قيمتها  بتخفيض  قام  بينام  بنوك.  من  قروض 

حني دفع الرضائب.
أربع  تخص  وثائق  عن  بالبحث  مكتبها  وقام 
ممتلكات ملؤسسات تابعة لرتامب يف مانهاتن 

ونيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.
يف  فانس  سريوس  مانهاتن  حي  مدعي  وقال 
املحكمة يف شهر آب املايض، إن مكتبه يحقق 
مؤسسة  يف  األمد"  طويل  جنايئ  "سلوك  يف 

ترامب.
واستندت الدعوى التي قدمها مكتب فانس إىل 

مقاالت حول تزوير لوثائق تتعلق بقضايا بنوك 
وتأمني يف الرشكة.

ويحقق مدعي مقاطعة مانهاتن أيضا فيام إذا 
مبالغ  دفع  عىل  للتغطية  تالعب  حصل  كان 
انتهاكات  السكوت عىل  لنساء من أجل  مالية 
بحقهن عام 2016، بعد أن قلن إنهن كن عىل 
عالقات مع ترامب. وقال مكتب فانس يف شهر 
شباط، إنه حصل عىل اإلقرار الرضيبي الخاص 
معركة  بعد  وذلك  التحقيق،  أجل  من  برتامب 
قانونية طويلة. وكان ترامب قد رفض الكشف 
رئاسته،  فرتة  طوال  الرضيبية  إقراراته  عن 
ليفعل  قوية  لضغوطات  تعرضه  من  بالرغم 

ذلك. 

المدعية العامة في نيويورك: تحقيق جنائي يخص ترامب 

بيروت ـ وكاالت 
وزير  أن  أمس،  اللبنانية،  الرئاسة  أكدت 
األعامل،  ترصيف  حكومة  يف  الخارجية 
ميشال  الرئيس  من  طلب  وهبة،  رشبل 
جاء  الخارجية،  وزارة  من  اإلعفاء  عون، 
بها  أدىل  ترصيحات  خلفية  عىل  ذلك 
إىل  أدت  تلفزيونية  مقابلة  الوزير خالل 
توتر العالقات مع حلفاء بالده التقليديني 

من دول الخليج والدول املانحة.
وأثارت ترصيحات وهبة، االثنني املايض، 
أن دول  إىل  أشار خاللها  والتي  توترات، 
الدولة  تنظيم  صعود  دعمت  الخليج 
اإلسالمية، باإلضافة إىل ترصيحات اعتربت 
اللبنانية،  اإلعالم  وزارة  وذكرت  مسيئة. 
"يف  أنه  عون  لقائه  بعد  أكد  وهبة  أن 
التي  التطورات األخرية واملالبسات  ضوء 
إىل  به  أدليت  الذي  الحديث  رافقت 
وحرصا  التلفزيونية،  املحطات  إحدى 
مني عىل عدم استغالل ما صدر لإلساءة 
مبقابلة  ترشفت  واللبنانيني،  لبنان  إىل 
طلب  إليه  وقدمت  الرئيس  فخامة 
كوزير  ومسؤوليايت  مهامي  من  إعفايئ 

للخارجية".
والكويت  واإلمارات  السعودية  وكانت 
لبنان  سفراء  استدعت  قد  والبحرين 

طلبت  كام  رسمية.  شكاوى  وأصدرت 
السفري  من  املرصية  الخارجية  وزارة 
تقديم  الحلبي،  القاهرة، عىل  يف  اللبناين 
تفسري ملا أدىل به الوزير رشبل وهبة من 
ترصيحات مسيئة بحق الدول والشعوب 
الخليج. وكان وهبة  الشقيقة يف  العربية 
دول  بشأن  الذعة  بترصيحات  أدىل  قد 
وألقى  تلفزيونية،  مقابلة  خالل  الخليج 
الدولة  تنظيم  انتشار  يف  عليها  باللوم 
مع  مقابلة  يف  وهبة  وقال  اإلسالمية.  
شبكة "الحرة" التلفزيونية: "دول املحبة 
تنظيم  لنا  جلبوا  واألخوة،  والصداقة 
الدولة اإلسالمية وزرعوه يف سهول نينوى 
مناطق  إىل  إشارة  يف  وتدمر"،  واألنبار 
يف  "داعش"  تنظيم  عليها  استوىل  التي 
وردا  والعراق.   سوريا  يف   ،2014 عام 
"تلك  يقصد  كان  إذا  عام  سؤال  عىل 
ال  إنه  وهبة  قال  الخليج،  دول  الدول" 
عىل  ردا  أنه  بيد  أسامء،  يذكر  أن  يريد 
الخليج  دول  كانت  إذا  عام  آخر  سؤال 
قال:  االرهابية،  التنظيامت  مولت  قد 
"من الذي مولهم آنذاك، هل أنا؟".ومير 
لبنان مبشاكل اقتصادية كربى تشكل أكرب 
األهلية  الحرب  منذ  الستقراره  تهديد 

.1990 - 1975

حزب الشعب الفلسطيني: المخزون الكفاحي  ال ينضب
بغداد ـ طريق الشعب

وجه حزب الشعب الفلسطيني التحية للجامهري شعبنا 
البطولية  واملواجهات  الشامل  االرضاب  نجاح  مبناسبة  
االحتالل  مع  التامس  مواقع  مختلف  عىل  واملتواصلة 

الصهيوين وعصابات مستوطنيه.
نسخه  الشعب”,  “طريق  تلقت  بيان  يف  الحزب  واكد 
هو  التاريخية،  فلسطني  كل  االرضاب  “شمول  ان  منه, 
أهدافه  ووحدة  الفلسطيني  الشعب  وحدة  عن  تعبري 

وهويته الوطنية، كام وحد نضاله يف مواجهة االحتالل 
وعدوانه املستمر عىل شعبنا”. 

يسطر  وهم  مكان،  كل  يف  “الفلسطينيني  الحزب  وحيا 
ومقدساتهم  انفسهم  عن  الدفاع  يف  بطولية  ملحمة 
فايش  عدو  مواجهة  يف  الوطنية  وهويتهم  ومقدراتهم 
ضد  واملادية  العسكرية  مقدراته  كل  يوجه  عنرصي 
عىل  واملرص  أرضه  عىل  الصامد  الفلسطيني  الشعب 

القتال واملقاومة حتى تحقيق أهدافه الوطنية”.

ومثن الحزب “الشعوب العربية واالحرار يف العامل اجمع 
للعدوان  وادانتهم  فلسطني  جانب  اىل  وقوفهم  عىل 

الفايش الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”.
عىل  بالضغط  الدويل  “املجتمع  الحزب  وطالب 
البرش  طال  الذي  عدوانها  لوقف  االحتالل  حكومة 
املواطنني  االبرياء ومساكن  املدنيني  والحجر واستهدف 
تستمر  الفلسطيني يف جرمية حرب  الشعب  ومقدرات 

يوميا”. 
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النساء يتحملن وطأة الجوع في جنوب السودان
تشكل مدينة بيبور بؤرة أزمة الجوع املروعة التي تجتاح 
يصفها  األزمة  الراهن. هذه  الوقت  السودان يف  جنوب 
املنطقة،  يف  ناشطة  حكومية  غري  منظامت  يف  عاملون 
بأنها قد تكون األكرث رضاوة يف “الذاكرة الحية” للبرشية.
بيبور  مبدينة  تعصف  التي  املجاعة  أن  حني  يف  لكن 
وتضع  هناك  والنساء  الرجال  من  كل  تدمري  يف  تساهم 
حداً لحياتهم، فقد تبني من خالل دراسات أجريت حديثاً 
أن النساء هن غالباً “آخر وأقل من يتناولن طعاماً” يف 
الجوع.  ترزح تحت وطأة  أو  تواجه حروباً  التي  الدول 
ولتوضيح األمر بصورة أفضل، فإن قرابة 60 يف املئة من 
الراهن من  الوقت  أصل 690 مليون شخص يعانون يف 
أنحاء  مختلف  يف  الغذايئ  األمن  انعدام  من  أو  الجوع 

العامل، هم من النساء والفتيات.
الوقت  هذا  يف  األرس  غالبية  تكافح  بيبور،  مدينة  يف 
من أجل البقاء عىل  قيد الحياة من خالل تناول وجبة 
واحدة فقط من الطعام كل يوم، يف حني يضطر آخرون 
إىل مواصلة حياتهم بال أي طعام أليام كاملة. حتى أن 
بعض التقارير أفاد عن حدوث وفيات بسبب الجوع.

أورينغو  ريتشارد  أشار  “اندبندنت”،  مع  حديث  ويف 
إنسانية  )منظمة  إنرتناشونال”  “بالن  برنامج  مدير 
أنحاء  جميع  يف  دولة   71 يف  تعمل  مستقلة  وتنموية 
يف  للفتيات(  واملساواة  األطفال  حقوق  لتعزيز  العامل 
جنوب السودان، إىل أن “هذه املشكلة تنعكس بشكل 
الثقافية  فالتقاليد واملعايري  النساء والفتيات،  أكرب عىل 
من  آخر  والفتيات  النساء  تكون  بأن  تقيض  السائدة 
أنه  أيضاً  يعني  أن يحصل عىل غذاء. وهذا  به  يفرتض 
عىل  وجبة،  أي  عىل  يحصلن  فلن  الطعام  نضب  إذا 
الطعام  إحضار  عناء  يتكلفن  الاليت  أنهن  من  الرغم 
وطهيه. وفيام تفرض األزمة عىل األرس أن تتناول وجبة 
عىل  وطأة  أشد  هي  مفاعيلها  فإن  اليوم،  يف  واحدة 

النساء وأكرث سوءا”.
لـ”أرباب األرس”  األولوية تعطى  أن  أورينغو  ويضيف 
تهتم  بأن  يقيض  التقليد  أن  موضحاً  األبناء،  أو  كاآلباء 
بشؤون  الرجال  يتعاطى  وأال  املنزلية،  باألعامل  النساء 

الطعام، إال فقط عندما يتناولونه. 

الذي  إنرتناشونال”  “بالن  منظمة  برنامج  مدير  ويتابع 
يساعد يف توزيع األطعمة عىل األرس يف تلك املنطقة قائالً: 
إىل  عناء حمله  ويتكبدن  الطعام  بإحضار  النساء  “تقوم 
املنزل ملسافات طويلة، األمر الذي يجعلهن عرضة لخطر 
االستغالل الجنيس. وإذا كانت األرس غري قادرة عىل تأمني 
يُبعد  أن  حينها  فيتوجب  أفرادها،  لجميع  يكفي  طعام 
أحدهم لتخفيف العبء عنها. وهذا ما يؤدي عادة إىل 

زيجات مبكرة وقرسية للفتيات، وهو أمر مروع”.
ويرى ريتشارد أورينغو، أنه من “املحبط” أن يعاين بعض 
الناس من الجوع يف وقت يوجد فيه “فائض من الطعام 
التخفيضات  أن  إىل  وينبه  العامل.  حول  يتعفن”  الذي 
العاملية التي تجرى عىل برامج املساعدات، ترتجم تقليصاً 
يف األغذية لألرس املبتالة بآفة الجوع، محذراً من أن هذه 
األزمة يف مدينة بيبور جنوب السودان تحديداً، ستتفاقم 
وتزداد سوءاً بسبب الفيضانات املتوقعة يف الشهر املقبل 

أو نحو ذلك.
أن  أجمع  للعامل  “نريد  بقوله:  رصخة  أورينغو  ويوجه 
ألمر  إنه  السودان.  جنوب  يف  الوضع  حقيقة  يعرف 
مخيب لآلمال يف بعض األحيان، فنحن نتوقع أن يشعر 

العامل كله بالقلق وأن يبدي اهتامماً بهذه املشكلة”.
معلوم أن دولة جنوب السودان، هي أحد أكرث البلدان 
يف  رشسة  أهلية  حرب  استنزفتها  وقد  العامل،  يف  فقراً 
األعوام األخرية أودت بحياة عرشات اآلالف من الناس. 
وتسبب النزاع الدائر فيها بنزوح نحو ثلث أهايل البالد 
ماليني شخص،  أربعة  من  أكرث  سكانها  عدد  يبلغ  التي 

عن منازلهم.
فتشهد  البالد،  رشق  يف  تقع  التي  بيبور  مقاطعة  أما 
هي بالتحديد رصاعاً دموياً مميتاً بني قبائلها، كام أنها 
وتقدر  الجوع.  بها  يفتك  التي  املناطق  أكرث  من  تعد 
الغذايئ”  لألمن  املتكامل  املرحيل  “التصنيف  مبادرة 
التي تراقب األمن الغذايئ حول العامل، أن نسبة هائلة 
أي  املئة-  يف   60 إىل  تصل  السودان  جنوب  سكان  من 
قرابة 7 ماليني و200 ألف شخص- سيعاين أفرادها من 
انعدام حاد يف أمنهم الغذايئ، يف الفرتة املمتدة ما بني 
تقديم  يتطلب  الذي  األمر  السنة،  هذه  ومتوز  نيسان 

مساعدة ملحة لهؤالء ليتمكنوا من تفادي شبح املوت.
سكان  تصنيف  يتم  أن  املرجح  من  املرحلة،  هذه  ويف 
والذين  بيبور،  منطقة  فيها  تقع  التي  جونقيل  والية 
يقدر عددهم بنحو 800 ألف شخص، عىل أنهم شعب 

“يف حال طوارئ” أو “يف وضع منكوب”.
غري  عبئاً  السودان  جنوب  يف  الجوع  أزمات  وتشكل 

بسبب  خاص،  بشكل  والفتيات  النساء  عىل  متناسب 
حاالت الزواج القرسي الذي يفرضه عليهن ذووهن، يف 
أن عقد  للتخلص من مسؤولية إطعامهن، كام  محاولة 

القران يعد وسيلة لتحقيق أموال إضافية لألرسة.
الذي  النزاع  إنرتناشونال” إىل أن  وتلفت منظمة “بالن 
القبائل  اختطاف  من  جعل  البالد،  تلك  يف  أمده  طال 

األعوام  يف  املعارضة  الجامعات  من  وأطفاالً  نساء 
أنه غالباً ما يتم  األخرية، وسيلة لالنتقام منها. يف حني 
الحصول  مقابل  يف  املختطفني  واألطفال  النساء  تزويج 

عىل أبقار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“اندبندنت” عربية – 16 أيار 2021

فيسبوك صوفي شول: الطالبة التي قاومت هتلر وألهمت ألمانيا!
يكيل بمكيالين ! جيني هيل

ال يعرف اسم صويف شول عىل نطاق واسع خارج أملانيا، لكنها 
اسم معروف ورمز يف بلدها بفضل قصتها االستثنائية.

امليالد  بعيد  هذه  األسبوع  نهاية  عطلة  يف  الكثريون  ويحتفل 
حياتها  ودفعت  هتلر  أدولف  قاومت  التي  لصويف،  املئوي 
وأفالم  كتب  يف  مرارا  مقاومتها  قصة  رويت  وقد  لذلك.  مثنا 

ومرسحيات، وتستمر يف إلهام الناس حتى وقتنا الحارض.
ولدت صويف شول يف عام 1921 يف بلد كان يعيش فرتة أزمات، 

لكن طفولتها كانت آمنة ومريحة.
كان والدها عمدة بلدة فورشتينربغ يف جنوب غرب البالد، إال 
أن األرسة انتقلت الحقا إىل مدينة أومل. ونشأت صويف واخوتها 

الخمسة يف أرسة لوثرية، تعيل القيم املسيحية.
يحكم  هتلر  أدولف  كان  املراهقة،  سن  إىل  وصلت  وعندما 

البالد.

ال تقل لي إنه من أجل وطننا
النازي،  الحزب  داعمي  كان هانز شقيق صويف من  البداية،  يف 
انضم هانز لحركة  آنذاك،  العديد ممن كانوا يف أعامرهم  مثل 
للمنظمة  صويف  انضمت  حني  يف  للحزب،  التابعة  هتلر  شباب 

الشقيقة »رابطة الفتيات األملانيات«.
وكان والدهام معارضا شديدا لهتلر، وراعه هذا الحامس األويل 
لديهام، لكن تأثري العائلة واألصدقاء بدأ يؤثر عىل هانز وصويف 
مبرور الوقت. ومل يقدر األخوان بتعليمهام املنفتح عىل التامهي 
يعامل  كان  التي  الطريقة  الثالث، والحظا  الرايخ  مع سياسات 
بها معارفهام من اليهود والفنانني، وبدآ يف رؤية النظام الحاكم 

بعني ناقدة.
ومع اجتياح هتلر لبولندا، كانا قد حسام موقفهام باالتجاه إىل 

املعارضة.
لصديقها  صويف  وكتبت  القتال،  إىل  األملان  الشباب  وأُرسل 
ملَ  أستوعب  »ال  هارتناغيل:  فريتز  كذلك،  جند  الذي  الحميم 
يستمر بعض الناس باملخاطرة بحياة اآلخرين. ال أفهم ذلك أبدا 

وأراه شيئا مروعا. ال تقل يل إنه من أجل وطننا«.
وجذب هذا الحساب عرب انستغرام، الذي أطلق حديثا لتوثيق 
نصف  حوايل  معارصين،  ممثلني  طريق  عن  شول  صويف  حياة 

مليون متابع.
ولحقت صويف بشقيقها هانز يف جامعة ميونخ، وكونا صداقات 
باهتامماتها  عرفت  التي  األصدقاء  من  املجموعة  نفس  مع 
املشرتكة بالفنون والثقافة والفلسفة. ودرست صويف هذه املواد 
بجانب تخصصها يف األحياء، ويقال إنها أحبت الرقص والعزف 

عىل البيانو، وكانت رسامة موهوبة.
وانخرط  بالعنف.  اتسمت  أملانيا  تاريخ  من  الفرتة  هذه  لكن 
بعض الطالب يف هذا األمر. كانوا يعيشون يف ظل الديكتاتورية 

وأرصوا عىل املقاومة.

لن تكمم أفواهنا
مجموعة  وهي  أعضاء،  ستة  البيضاء  الوردة  مجموعة  ضمت 
شموريل.  ألكسندر  وصديقه  صويف  شقيق  هانز  أسسها 
وويلر  بروبست،  كريستوف  بجانب  إليهام،  صويف  وانضمت 

غارف، وأحد أساتذتهام ويدعى كريت هوبر.
املنشورات مبساعدة  املجموعة ووزعوا عددا من  أفراد  وطبع 
املنشورات  هذه  وحثت  والداعمني.  األصدقاء  من  شبكة 
قتل  وإدانة  النازي،  النظام  مقاومة  عىل  األملان  املواطنني 

املواطنني اليهود واملطالبة بإنهاء الحرب.
الضمري،  صوت  نحن  أفواهنا.  تكمم  »لن  أحدها:  يف  وكتب 

والوردة البيضاء لن ترتككم يف سالم«.
وأصدرت املجموعة الوثيقة السادسة يف بداية عام 1943.

وجاء فيه: »سيدمر اسم أملانيا إىل األبد إذا مل ينهض الشباب 
وينشئ  الطغاة  الحايل، ويسحق  الوضع  ويغري  وينتقم  األملاين 

أوروبا روحانية جديدة«.
وكان من املفرتض أن يكون آخر إصداراتهم.

لجامعة  األعىل  الدور  املنشورات من  ترمي  كانت  صويف شول 
لودفيغ ماكسميليان يف ميونخ

ويف 18 شباط 1943، كان هانز وصويف شول يوزعان املنشورات 
يف الجامعة.

املطل  األعىل  الدور  إىل  صويف  صعدت  ملَ  الواضح  من  وليس 
مبجموعة  ألقت  حيث  الرئييس،  الجامعة  مبنى  يف  البهو  عىل 
أكرب  املنشورات  يرى  أن  أرادت  أنها  ويرجح  املنشورات.  من 

عدد ممكن من الطلبة.

ومع تناثر األوراق إىل األرض، رآها أحد العامل وأبلغ البوليس 
الرسي )غستابو(.

واستجوبت صويف وشقيقها هانز، وحكم عليهام باإلعدام بعد 
محاكمة صورية. ورفضا خيانة باقي املجموعة، لكن السلطات 
أُعدمت  أشهر،  عدة  وخالل  األحوال.  كل  يف  تتبعتهم  كانت 

بالكامل. املجموعة 
 21 العمر  من  البالغة  صويف  قالت  اإلعدام،  يوم  صباح  ويف 

عاما:
يهم  ماذا  الرحيل...  عيّل  وأنا  جميل،  مشمس  يوم  من  »ياله 
مويت، إذا كنا قد أحدثنا صحوة لدى اآلالف وتحفزوا للتحرك؟«

وتقدير  فخر  محل  زالت  ما  صويف،  وشجاعة  الكلامت،  هذه 
باسمها واسم  اليوم، وسميت مدارس وشوارع  أملانيا حتى  يف 
مل  البيضاء«  »الوردة  أعضاء  باقي  ألن  البعض  ويحزن  أخيها. 

يحظوا مبثل هذا التكريم.
باقي  أملانيا، عىل عكس  يف  معروفان  وهانز شول  اسام صويف 

أفراد مجموعة »الوردة البيضاء«
األملانية عملة تذكارية يف عيد ميالد  العملة  وتصدر دار صك 
صويف شول املئة، كام تخصص من أجلها صلوات يف الكنائس، 

وأُطلقت قناة جديدة عرب انستغرام لتوثيق حياتها.
ما  التي  الشابة  هذه  حياة  يف  هنا  العديدون  وسيتأمل 
بشجاعتها  اليوم  حتى  الناس  وعقول  قلوب  يف  حارضة  زالت 

وإرصارها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»يب يب يس« – 10 أيار 2021

نساء جنوب السودان 

اتهم نشطاٌء منصات التواصل االجتامعي 
بحجبها  اإلعالمي،  التعتيم  بتعمد 
الفلسطينية،  للقضية  الداعمة  أصواتهم 
وذلك بعد تلقي معظم رواد الشبكات 
وحجب  بالحظر  تحذيرات  االجتامعية 
»أنقذوا  تتضمن وسم  التي  منشوراتهم 
التهديد  مع  جراح«،  الشيخ  حي 
بصورة  الحسابات  حذف  باحتاملية 
تامة إذا تكررت املنشورات التي تصفها 
للقواعد  باملخالفة  فيسبوك  إدارة رشكة 

اإلرشادية ملجتمع فيسبوك وإنستغرام.
حذف  حني  منطقيا،  األمر  يكن  مل 

فيسبوك بعض منشورات صحفيني فلسطينيني ترصد انتهاكات جيش محتل ضد شعب 
أعزل، عىل الرغم من عدم حض تلك املنشورات عىل الكراهية أو تضمنها أي سباب أو 
عنرصية أو أي صورة من صور املنشورات املمنوعة ضمن الدليل اإلرشادي لفيسبوك.

الذي  مها رزق،  الفلسطينية  للصحفية  فيديو شهريا  فيسبوك مقطع  أيام حذف  قبل 
تضمن حوارا بني سيدة فلسطينية ومستوطن إرسائييل استوىل عىل بيتها، حني أخربته 
األوىل أنه رسق بيتها، فكان رد املستوطن »إن مل أرسقه أنا فسوف يرسقه غريي«، ورغم 

أن الفيديو مل يتضمن أي مخالفة، فإن فيسبوك حذفه دون إنذار.
أصحاب  ومنع  الحظر  عىل  فقط  تقترص  مل  وتويرت  وإنستغرام  فيسبوك  إجراءات 
الحسابات من إمكانية التعليق، بل إخفاء املنشورات عن املتابعني، وتقويض الوصول 

إليهم، بل وحذف أعداد هائلة منهم.
منصات  أن  من  مخاوف  بالفعل  اإلنسان  وحقوق  التعبري  حرية  عن  املدافعون  أثار 
لخطاب  منتظم  بشكل  تسمح  وإنستغرام  فيسبوك  مثل  االجتامعي  التواصل  وسائل 
الكراهية للقوميني البيض باالنتشار، يف حني أن املنشورات والصفحات التي تدافع عن 
حقوق املجتمعات املضطهدة -من فلسطني إىل كشمري وصوال إىل ميامنار- مستمرة بال 
رقابة، يف حني تم حجب صفحة وزارة الصحة الفلسطينية يف غزة من فيسبوك 3 مرات، 

مبا يف ذلك أثناء جائحة الفريوس التاجي.
فإن  سنوات  عدة  مدار  عىل  وصحفيني  فلسطينية  حقوقية  مجموعات  وبحسب 
بشكل  تعمل  اإلرسائيلية  الحكومة  متولها  التي  الحكومية  غري  اإلرسائيلية  املنظامت 
فرض  خالل  من  اإلنسان  لحقوق  إرسائيل  انتهاكات  يخفي  فيسبوك  لجعل  منهجي 

الرقابة عىل الفلسطينيني ومؤيدي حقوق الفلسطينيني عىل منصتهم.
امتثل موقع فيسبوك لـ95  يف املائة من طلبات الحكومة اإلرسائيلية بفرض رقابة عىل 
منشورات الفلسطينيني، وال سيام يف فرتة اختيار اإلرسائيلية إميي باملور ضمن حكامء 
أو  لفلسطني«  »املوت  مثل  الكراهية  خطاب  منشورات  أن  حني  يف  فيسبوك،  منصة 
»كل مسلم هو اإلرهايب القتيل« مل تتم إزالته أو اإلبالغ عنه بواسطة فيسبوك النتهاكه 

معايري مجتمع املنصة األكرث شهرة عىل مستوى العامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»الجزيرة نت« – 17 أيار 2021

صويف وشقيقها هانز شول  
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حاوره / حيدر النعيمي 

إبداعه  ظهر  العراقية،  األغنية  شعراء  أبرز  أحد 
تعامالته  وكانت  املايض  القرن  سبعينات  يف  ومتيزه 
مع كبار الفنانني العراقيني آنذاك. عمل يف الصحافة 
والشعر والفن حتى خروجه من العراق عام 1995 
حني غادر اىل األردن ومنها اىل اإلمارات التي يستقر 
تواجد  فاستغل  عاماً،  عرشين  من  أكرث  منذ  فيها 
مع  اإلبداع  من  رحلة جديدة  ليبدأ  هناك  الفنانني 
اليوم  السعدي  كاظم  يعود  وعرب.  عراقيني  فنانني 
نهائياً يف بغداد بعد  ليضع حجر األساس لالستقرار 

مشوار حافل باملنجزات وتعب الغربة.
* كاظم السعدي يف بغداد بدون مناسبة، كام كانت 
زيارتك األوىل، فامذا تحمل هذه الزيارة يف طياتها؟
برسالة  ال  يعوض  ال  الذي  والحنني  االشتياق  إنه   –
وال بهاتف، أنا دائم الحنني ألصدقايئ ولبلدي الذي 
غبت عنه طويالً، وعندما تجولت يف أزقة منطقتي 
الكرخ  منطقة  يف  الواقعة  “الدوريّني”  القدمية 

شعرت وكأين ولدت من جديد.
تعاونات فنية جديدة ستحملها هذه  * هل هناك 

الزيارة؟
ماجد  ورسور  فرحان  محسن  امللحنني  مع  نعم،   –

وعيل رسحان.
* ملاذا هذه األسامء بالذات؟

مختلفة:  أجيال  ثالثة  مع  التعامل  حاولت   –
بدأت  فأنا  والتسعينات،  والثامنينات  السبعينات 
منصور  وحميد  أحمد  ورياض  جابر  سعدون  مع 

وصالح عبد الغفور وغريهم.
* الحظت شخصياً أنه خالل العرش سنوات األخرية 
للفنان  مالزم  أنك  اإلمارات  تواجدك يف  فرتة  خالل 
وليد الشامي وأمثر هذا عن والدة أهم األعامل له..
بعمل  بدأنا  عندما  بداياته  منذ  معه  كنت  أنا   –
“سيبه” وتلته أعامل أخرى أبرزها “مجنوين وأحبه 

نجم  أفل  فعندما  فحسب،  وليد  ليس  كلش”، 
العربية  للنجومية  العودة  استطاع  العراقي  حاتم 
يامهاجر”، ونفس  أغنيتي “أشوفك وين  من خالل 
عززت  حيث  الجسمي  حسني  عىل  ينطبق  الحال 
“كلنا  أغنية  خالل  من  العراق  يف  جامهرييته 
العراق”، وراشد املاجد “سالمات، وهيل وإن جارت 

الدنيا عيّل”، فايز السعيد “لتعيل صوتك عليه”.
* هل ساهمت بشهرة وليد الشامي؟

– أنا ساهمت يف شهرة الكثري من املطربني العرب 
كل  وهم  فحسب،  الشامي  وليد  وليس  والعراقيني 
من عايص الحالين بعمل “ياناكر املعروف”، وديانا 
هميم  وأصيل  دلوين”،  العشق  “أهل  بـ  حداد 
األغنية  الظل وهذه  لقد كانت يف  بـ”بالين زماين”، 
لراشد  باألصل  كانت  األغنية  وهذه  شهرتها  سبب 
كان يف  ولكن  باسمه،  كان  التنازل  أن  املاجد حتى 

ذلك الوقت هو من التزمها فنيا فأعطاها األغنية.
* كيف ولدت أغنية “كلنا العراق”؟

– أخربين عدد من الفنانني أن الفنان حسني الجسمي 
الخاص  هاتفه  فأعطوين  مكان  كل  يف  عنك  يبحث 
وفور اتصايل به قال يل: “وينك كل رقم هاتف أتصل 
عليه يظهر يل غري شخص”، بسبب تغيريي املستمر 
لتلفونايت، وقال يل :”محتاج أغنية عن العراق لكني 
أريدها شعبية عىل غرار أغنيتي ملرص )برشة خري(، 
رسيع  أنك  عنك  أعرف  ألنني  تلفوناً  منك  وأنتظر 
أم  “حَبْيبه  الدخول  فكتبت  والكتابة”،  البديهية 
كذيله. رائعة وجميلة. ألف ليلة وليلة حب وغرام”، 
فصاح حينها :”عاشت إيدك أنا يف االستدوديو تعال 
األستدويو شاهدت حسام  برسعة”، عندما دخلت 
كامل ومعه حسني الجسمي، فسلمته األغنية كاملة 
الطريق  “يف  أبلغته  كتبتها؟”  قائالً:”إمتى  فصدم 
إليك حيث كانت مسافة الطريق ساعة من الزمن” 
. بلّش الجسمي يلحن األغنية مبارشة وانتهى منها 
ولكن  نجاحاً،  أتوقع  كنت  فجراً،  الرابعة  الساعة 
املدوي  لنجاحها  ذهلت  حيث  الحجم  بهذا  ليس 
باملخرج  أشيد  وهنا  رائعاً،  كان  التصوير  أن  حتى 
فقد  بغداد  يف  املبدعني  والشباب  األنصاري  عالء 
ذروة  يف  بثت  أنها  خصوصاً  ومعرّبة  بسيطة  كانت 

محاربة عنارص داعش يف العراق.
*عتب؟

- أنا أعتب بشّدة عىل القنصلية العراقية يف اإلمارات 
ألنهم حتى كلمة شكراً مل يبوحوا بها؟ مل أرد منهم 
سوى كلمة “شكراً” مع أنهم يبثونها يف احتفالتهم 

الدبلوماسية واصبحت مثل النشيد الوطني.
الكثري  له  كتبت  الساهر  كاظم  بدايات  يف  أنت   *
التعامل  تعاود  مل  ملَ  أغنية..  من عرشين  أكرث  نحو 

معه بكثافة مثل ذي قبل؟
– هناك عمل سجله كاظم الساهر يف ألبومه الجديد 
واسم العمل “ماينكدرلك يسمر”، واملطربون كلام 

الشيوخ  الشعراء  عن  بالبحث  يبدأون  شأنهم  كرب 
وبالتايل  أعاملهم  إلنتاج  مادية  إمكانية  لديهم  ألن 
يربحون إنتاج العمل كامالً، فضالً عن قيمة مادية 
كبرية مضافة للعمل، وأما نحن، شعراء األغنية منذ 

سنوات طوال، فأصبح حظنا قليالً يف األغنية.
* آخر تعامالتك مع من كانت؟

الشامي  ووليد  العراقي  وحاتم  الساهر  كاظم   –
ومنى أمرشا وشذى حسون.

* ملاذا مل نَر لك تعامالً عربياً كام كان سابقاً؟
ألحان  من  أنغام  املطربة  يل  تغني  أساس  عىل   –

كاظم ولكن مل يكتب لهذا التعاون النجاح.
* هل تحن للصحافة؟

وأجريت  سنة   19 فيها  عملت  فلقد  أكيد،  نعم   –
العديد من الحوارات وكنت رئيس قسم املوسيقى 
من  الصحافة  يف  عملت  فنون،  مجلة  يف  والغناء 
اىل  انتقلت  وبعدها   1990 عام  اىل   1976 عام 
العمل  وتركت   ،1995 عام  لغاية  باء(  )ألف  مجلة 
بسبب هجريت اىل األردن وكان آخر لقاء عملته يف 
بأغنية  وقتها  اشتهرت  حداد حني  ديانا  مع  األردن 
“ياهل العشق دلوين”، أحن للصحافة دامئاً وعملت 
“العرب  وكذلك  “فواصل”  مبجلة  اإلمارات  يف  بها 

اللندنية”.
* أين امللحن عيل صابر من خارطتك؟

– اتصل يب منذ مدة وقال يل: هل من املعقول أنني 
أتعامل مع جميع الشعراء وأنت بقريب ومل نتعاون؟ 
فبعثت له أربع أغاٍن ستكون انطالقاً للتعاون بيني 

وبينه.
* أخريا اىل متى ستبقى يف اإلمارات؟

التي  لغربتي  حد  لوضع  الزيارة هي  هذه  أصالً   –
وسأكشف  تعبت  فلقد  عاماً،  العرشين  عىل  زادت 
هي  يامهاجر”  وين  “أشوفك  أغنية  أن  رساً  لك 
بشكل  الوطن  اىل  الرجوع  موعد  حان  لقد  قصتي، 

نهايئ وبدأت بوضع األساس الستقراري هنا.

الشاعرالغنائي كاظم السعدي: 

 في اطالق شهرة مطربين عرب وعراقيين كثيرين
ُ

ساهمت
وسأضع حدًا لغربتي التي دامت اكثر من عشرين عامًا

هي احبك
سليم مرزة الجراح

هّي احبك ماترهم بس عليك
انَت دنيا وبيك اشوفن حايل
امل انت يراودين من زمان

عفت كليش ورصت انت آمايل
يا شفاف بيك اشوفن من بعيد

ليل شعرك يزهي يب اخيايل
تدري شتمّنها هسه واملسيح
اكبالك آين وانت هم اكبايل

اشم روحك اشم كلبك والخدود
يضوي خدك عندي جنه اهاليل

عمر خلصته حزن آين وهموم
وانت يا لحظة فرح تربايل

بيك اشم ريحة تعال ومااجيت
واين صافن اين ليش اشاميل

هيه بس ضحكات وجهك جنها عيد
عيد يرسم بالفرح داليل

اين احبك حتى لو انت بعيد
املهم ميي كبل ما كولن تعايل
تجي ميي تسألني دكيل ليش

ياحالتك من تجواب عن سؤايل
آين املحتاج حبك  من زمان

حتى اكارس يب همي والجرايل
حتى احفظ بيك روحي من الشتات

آين من دونك امشتت ما بقايل
آين ضايع وانت مللمت الجروح
بيك داوي اجروح كلبي التبايل

انت املحيل حيايت من جديد
كوم مللمها  البقيه والتوايل

الجرأة والسخرية في 
شعرية عبود الكرخي

علوان السلمان

“صحت من قسوة حايل../ فوق نعيل كل اصحاب املعايل
قيل يل:عيب..فكررت مقايل

ثم ملا قيل )عيب(
قد تنبهت اىل سوء عبارايت وخففت انفعايل

ثم قدمت اعتذاري لنعايل” 
للشاعر احمد مطر

ووطنه  لشعبه  املنتمي  الشاعر  ميزة  والسخرية  فالجرأة 
عبود  الشعبي   الشاعر  هو  له..وها  تنتمي  ال  سلطة  من 
نصوصه  صارت  حتى  القول..  من  الفصيح  يعانق  الكرخي 
ترتاقص صورها مثال عىل شفاه الناس التي تشعر باالغرتاب 

املجتمعي والعوز املادي...
)هم هاي عيشة وتنحسب وحساب اكو تاليهه(

)ناس تاكل بالدجاج وناس تتلكه العجاج(..
ساعة  ياذيها  الجرش  وادري  الجرش  اعىل  روحي  )ذبيت 

واكرس املجرشة والعن ابو راعيها(
باطارها  الشعرية  التجربة  صدق  عن  يكشف  وهذا 
معربة  سوداء  وسخرية  صادقة  بوطنية  املمزوج  االجتامعي 

عن حال املعذبني يف االرض..
التهديد  منحته  التي  )الكرخ(  الكرخي..بجريدته  عبود  ـ 
للمحاكم..النها  والسوق  التوقيف  له  وسببت  باالعتقال 
الكرخي  اضطر  مام  عدة  مرات  فاغلقت  الفقراء  صوت 

السلطة: مخاطبا 
وطنهم  خانوا  الذي  امن  بالشعر       واكف  باملرصاد  آنه 

انتقم
ـ عبود الكرخي... النص عنده يكشف عن شاعر ملتزم قضايا 
تناقضاته   بكل  الواقع  يك  يحا  بصدق  لعرصه  شعبه..ويؤرخ 
فيه  يسخر  الذي  عفج(  ديرة  من  الركاع  نصه)قيم  يف  كام 
قيادات  وتقوده  والفئوية  الطائفية  تأكله  سيايس  واقع  من 
ال متلك ذرة من االنتامء الوطني وهي )تنسحب عىل واقعنا 
اليوم( ..اذ استالب انسانية االنسان وانتشار االمية والجهل 
واالوبئة والبطالة والعوز االقتصادي فكان النص مالمئا لروح 
العرص بسلطته وبرملانه ومنسحبا عىل املرحلة الحالية التي 

يعيشها الوطن وشعبه..
يا حكومتنه الرشيدة ام الوقار

الفساد املايل عنوان الج صار
ندري جابوكم بدبابه وقطار

ليش ظليتوا سمج ياكل سمج
قيم الركاع من ديرة عفج
الزم امنيز الزين امن الزمل

وننتخب كلمن شهم صاحب علم
ونرفض اليل يجي كل يوم ابفلم

من يشوف املنصب شوية اندحج
قيم الركاع من ديرة عفج

فالنص يعكس حالة رجاالت الوطن بربملانه املأساوية وتفيش 
واستهزاء  بسخرية  االجتامعي  النسيج  وتفكيك  الفساد 
توظيف  مع  ورجاالتها..  ومكوناتها  السلطة  قلب  يرضب 
نربة  املضفية  النص  الزمة  صار  الذي  الجميل  التكرار  تقنية 
الطني  )زاد  املثل  توظيفه  عن  عليه..فضال  جاذبة  مموسقة 

بله( كام يف قوله وهو ينتقد السلطة الحاكمة انذاك:
لعبتوا بعقل املساكني       وخربتوا الوطن والدين

هنا صح املثل بالطني     بله زدتوا بل بالت
ـ عبود الكرخي شهدت لنصوصه اعالم الفصيح من الشعراء 
الكرخي  ديوان  تصفحت  فيها)ملا  قال  الذي  الرشقي  كعيل 
املعاين  يكرر  ال  كونه  كله(  الوطن  تصفحت  قد  وجدتني 
ويجدد ويبتكر الصور ويعتمد االلفاظ اليومية يف بناء نصه 

الشعري..

فضاء شعبي

ابن ثنوه 
لروح صفاء السراي الطمأنينة والسالم 

حسين جهيد الحافظ

جوع او يتم 

واعيون تتجادح زمل 

حط روحه بچفوفه عزم 

شايل كرامه ابكرث 

ما شاف بالدنيه ظلم 

دمه ابرشاينه انفجر 

بركان من عنده او نعم 

ارشوگي االصل 

غريه او حسم 

شايل عراقيته علم 

)بن ثنوه( كفوين او نعم 

نعم االسم 

بالروح ضحه او ما ندم

صايف )صفاء(

اسمه صفه 

بالدنيه هلهولة عرس

هلهلت تسواهن علن

خنگت زواغري الهمس

هلهلت وأكتوبر فزع

شايل بيارغ من امس

انطت الدنيه ابكل فخر

اكرب درس

)رساي( ساري بالوفه

كيف او ونس 

هوساته طرشهن نذر

ما گال ممنوع اللمس

ثوره انتفض وي ربعه

جهرا مو ندس 

دمهم رسم راية وفه 

عالفاسد اصبح عاصفة 

عثامن وازداد او حسن 

مو رس أبدا ال علن

كتبوا شعار ابحرفنه 

اتحدى الزمن 

ال كريس رايد ال ابد

رايد وطن 

بيه النخل يبقه نخل 

واملاي ذاك املاي 

كلمن مبدأه 

او عنده احرتام الرأي 

واجب ابد مو مستحب 

والصوت عايل يظل

ما يقبل البهداي

رايد وطن 

بيه املحبه نهر 

يتباهه ابسامءالگمر

او بيه البرش

)شوگ الصحاري للمطر(

عشگ النده للشجر 

وايغني ابن )ثنوه( فخر

وياه عباس او عمر 

رايد وطن 

ما ينكرس بيه جنح الحامم

بيه الصليب اويه الهالل 

ابكل الصدگ ٠٠ شدة أحزام 

)املجد لله يف االعايل 

وعىل االرض السالم(

أبوذيات 
سامي عبد المنعم

الوكت كرتين هدم وإنته ثالث

وآنه إعشگت واحد وإنته ثالث

عليه إثنني جاروا وإنته ثالث

الزمان او ضحكة الشامت عليه 

چثري أصحاب إيل چانو وأعدهم

أو چنت مغرور بس أسمع وعدهم

الحزن چادر نصب عندي وعدهم

صفگه أو طرب واصل للرثيه 

تعال او شوف مني الوكت شلوه

 مثل ماي أو تبده إبگاع شلوه

چنت صاگر زماين صگر شلوه

 صفت غربانها تضحك عليه 

الليايل حيل بيه گصن وأدمن

وأخذ گلبي عىل اللوعات وأدمن

عيل گلبك تبدل ليش ود من ؟

هضيمه إتشمت العدوان بيه

إصدار

طريق الشعب / خاص
عن مؤسسة ثامر العصامي للطباعة والنرش صدر مؤخرا للكاتب 

امني قاسم املوسوي كتاب “من حدائق الشعر الشعبي”.  
املؤلف عددا من  فيها  يتناول  الكتاب مجموعة مقاالت  يضم 
الشعراء، وقد احتوى  ثالثة اقسام تناول االول قصائد مختارة 
متيزها  لها  قامات  تناول  الثاين  والقسم  املبدعني،  من  لعدد 
االبداعي يف الشعر الشعبي العراقي، ويف الثالث تناول الكاتب 
الخامتة عن  الدكتور عيل حداد “جمر اخرض”، وجاءت  كتاب 

الشعر الدارمي. 
يقع الكتاب يف 100 صفحة من القطع املتوسط، واالخراج الفني 
الرتاث  مضامر  يف  اسهامة  والكتاب  الشمري.  نشأت  نهلة  لـ 

الشعبي ، الذي يشكل الشعر الشعبي بابا واسعا من ابوابه.

“من حدائق الشعر الشعبي”
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كتب	جديدة	
 “انا ونقابة الفنانني العراقيني” عنوان كتاب لألستاذ صباح املندالوي نقيب الفنانني العراقيني 
السابق، تحدث فيه عن مسرية عمله وما أنجزته نقابة الفنانني. الكتاب بعد وثيقة ملسرية 
عمل نقايب جاد ورصني. * “ترتر اسود” هو الديوان الرابع عرش للشاعر طالب حسن صدر 
حديثاً عن دار املثقف/ بغداد، وقد وضع عىل غالفه لوحة للفنان الراحل بالسم محمد. 
الشاعر سبق وان نرش العديد من قصائده يف “طريق الشعب”. * “نخب للوحي الدائري” 
مجموعة شعرية ملرتىض محمد، صدرت من اتحاد االدباء والكتاب/ بغداد. والشاعر سبق 

وان نرش العديد من كتاباته يف “طريق الشعب” و “الثقافة الجديدة”.

قراءة في كتاب 

العنف	السياسي	في	السرد	القصصي	
العراقي		

محمود خيون 

العاملني  يف  والروايئ  القصيص  الفني  البناء  مسرية  أن 
العريب والغريب البد أن يكون شامال، ومبا يكفل الخروج 
بنتائج إيجابية كبرية ميكن للدارس و القاريء اإلفادة 
إىل  متيل  الكتابات  تلك  بعض  كانت  إذا  منها...خاصة 
ودهاليزها  األساطري  عامل  إىل  أو  الخيال  أو  الرمزية 
املقفرة واملتشعبة للنجاة والتخلص من قيود السلطة 

ومتاريس الحكام وامللوك والسالطني...
حكايات  يف  تنصب  التي  األمثلة  من  الكثري  وهناك 
عن العنف الذي واجهته الرواية العربية والغربية، أو 
ماسمي بالتعسف الثقايف وما يؤول إليه من تناقضات 
ومنزلقات تقود أصحابها يف بعض األحيان إىل مهاوي 
الردى والسقوط يف قبضة السلطة بوصفها هي الجهة 
لها  فيكون  القرار  أصحاب  يقودها  التي  املتنفذة 
ما  املجتمع...ولعل  مكونات  جميع  متثيل  يف  الرشعية 
جاء يف كتاب) العنف الرمزي ( للكاتب بورد يو، خري 
شاهد عىل ذلك...وفيه أهتم بالكيفية التي بها تتمكن 
األمثلة  يف  نسقا  الثقافة  جعل  من  الرمزية  السلطة 
للموضوعية  الحقيقة  فتضيع  التعسفية،  الثقافية 
ويصبح الجهل هو أصل التناقضات التي تطبع مختلف 
الغالبة  الثقافات  تتعالق  رمزي  بطابع  االيديولوجيات 
الوقت  ويف  املقهورة  بالطبقات  تعنى  التي  واملغلوبة 
يك  بحقها  االستغفال  الثقافية  النامذج  متارس  نفسه 
بحث  نص  ثقافية...وبحسب  صحوة  أية  لها  التكون 
العربية  يف  الرمزية  السلطة  هناوي)  نادية  الكاتبة 

والعنف ( .
جاسم  عبد  الدكتور  الباحث  أن  نجد  هذا  ومن 
الساعدي قد وفق متاما يف كتابه) العنف السيايس يف 
بالقول  ذلك  يصف  عندما  العراقي(  القصيص  الرسد 
لدى  عدة  أساليب  وتأخذ  تتمدد  العنف  ظاهرة  إن 
بأنعدام  والسياسية،  اإلجتامعية  والجامعات  األفراد 
.. فيعود بعضها إىل جذوره  الثقافية  الحوار والبيئات 
والءات  فتظهر  املدنية،  قبل  فيام  األوىل،  اإلجتامعية 
واملواجهة  والتهديد  العنف  أسباب  تغذي  وقيادات 
عندئذ  فتصبح  اإلستقرار  وعدم  للفوىض  بؤرة  وخلق 
بالعنف  يتسم  كيانات هامشية معزولة ذات خطاب 
الجهل  ظاهرة  تفيش  من  مستفيدين   ... والتحريض 

واألمية وغياب املساواة والعدالة االجتامعية..
تحمله  ما  أن  خلف:  أحمد  الروايئ  يوضح  ذلك  إىل 
واقنعة  رموز  من  والحكايات  واألساطري  املالحم 
جدية  من  بالكثري  النص  تغني  يجعلها  ما  وإشارات، 
واعطائه حالة من  والفنية  األسلوبية  الفن وخصائصه 
أو  الصورة  شأن  إعالء  منه  املقصود  التغريب  حاالت 

املشهد الدرامي الذي يحمل روح الرصاع...(..
والصلف  القوة  منطق  بأن  جليا  يتضح  هنا  من 
الروح  وتسليب  البطش  عىل  والقدرة  السلطوي 
اإلنسانية من روعة صفائها هو مايحمل قطاع الثقافة 
الذي يعنى بشؤون األدب والفن يف خانة االنصياع إىل 
امليض يف طريق مهول ومتعرث، وهذا األمر يدفع الكثري 
من الكتاب وخاصة ) القصة أو الرواية ( إىل اإلستخدام 
من  الكثري  يفضل  مثلام  واالسطورة  للرمزية  املفرط 
الفنانني التشكيليني فن التجريد يف رسم لوحاتهم التي 
تعرب عن واقع دام ومريض يعيشه الناس ومن دون أي 
شعور بامللل أو الضيق وكأنه صار أمرا مألوفا تتعايش 
يف جميع مكونات املجتمع ومنهم املثقفون عىل وجه 

التحديد...
عاشها  التي  املعاناة  تلك  حجم  إىل  الساعدي  ويشري 
القصة، خاصة يف مرحلتي  الرواية و  الكثري من كتاب 
كل  لنا  روت  إذ  وماتالهام،  والسبعينيات  الستينيات 
الكتابات  معظم  يف  جاء  ما  والحكايات،  األفكار  كل 
باللجوء  واملضنية  املتعبة  املرحلة  تلك  اخترصت  بأنها 
تبعات  من  للتخلص  الكتابة  يف  الرمزية  إستخدام  إىل 
قد  التي  الرؤى واألحداث  لتلك  السلطويون  مايفرسه 
تتصل بالواقع من خالل ماميارسه أبطال تلك القصص 

داخل مجريات البناء الفني للقص والرواية...

يف  النامذج  من  الكثري  الساعدي  الباحث  أختار  وقد 
القصة والرواية عن تلك املرحلة الحرجة التي عاشتها 
السيايس  التخبط  حالة  بأسترشاء  مرت  أن  بعد  البالد 
مدروسة  وغري  رسيعة  قرارات  إتخاذ  يف  والفوىض 
وشائك  معرتك خطري  يف  الدخول  إىل  قادت  ومشوشة 
بله  الطني  أسفر عن سقوط ضحايا وخسائر وزاد من 
كام يقال، بأن غصت آمال املتطلعني إىل غد اكرث إرشاقا، 
يف دهاليز مظلمة وموحشة، حتى أن هذا األمر صار 
أشبه بالحقيقة املوجعة التي تجوس أعامق الكثري من 
تجعل  أهداف  من  إليه  مايصبون  بتحقيق  الحاملني 
لهم  أتضح  الذي  واملستقبل  بالواقع  ثقة  أكرث  منهم 
فيام بعد أنه مرهون بإرادة حفنة من األشخاص الذين 
وصورها  املتعددة  ومساراتها  السياسة  فن  اليفقهون 
املرعبة، فكان أن أختار لنا امنوذجا حيا من تلك املرحلة 
إال وهو) تشكيل الصورة يف قصص “ خريف البلدة “ 

للقاص احمد خلف والتي صدرت عام ١٩٩٥.
 “ يف  الفنية  النصوص  أن  الساعدي  الباحث  ويقول 
املسافات  قارئها، وتضيق  البلدة “ تقرتب من  خريف 
تفاصيلها،  يف  والدخول  بها  االنغامر  درجة  إىل  بينهام 
الداخيل،  والحوار  التواصل  من  هاجس  ينشأ  حينام 
يتشكل وينمو يف مفاصل العالقة عىل تنوعها، ويتوافر 
فتحقق  النص،  يف  الصدق  بعامل  اإلحساس  عنرص 
القراءة غرضها ويصبح صوتا من أصواته..  مضيفا بأن “ 
خريف البلدة “ خرجت تحمل يف نفسها دوافع الكتابة 
وكأنها تبحث عن قراءة لها تخرجها من الركام املتتايل 
إلصدارات قصصية ظهرت لقصاصني من جيل الكاتب 

“ الستيني” كام رست تسميتهم “ 
الحياة  قضبان  خلف  الكتابة  بأن  يتبني  تقدم  ومام 
وذات  املحددة  الحكاية  باشكالية  املرتبطة  الحديدية 
والتي  بها  تكتب  التي  للمرحلة  املطلوبة  املواصفات 
تخضع يف أكرث األحيان إىل ارادات الحاكم أو امللك أو 
إىل مجموعة أفراد أو جامعات لها ايدلوجيات محددة 
العريب  العامل  يف  مثيالتها  مع  كليا  اختالفا  وتختلف 

والغريب...
ويف هذا املحور فأن هناك الكثري من األبحاث األدبية 
الثقايف  واالضطهاد  العنف  تناولت موضوعة  والنقدية 
ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص، كتاب) العنف الثقايف 
والذي  بريوت  يف  صدر  الذي  خاقاين  حسن  لكاتبه   )
يصف فيه بأن العنف يتصل بجذور عميقة يف حياتنا 
مامرستنا  من  أصيال  جزءا  يكون  يكاد  حتى  اإلنسانية 
الحياة بشتى مجاالتها وقد كان له من التأريخ الطويل 
أدواته ووسائله، فإن الغايات الرئيسية له تظل واحدة 

وهي، السيطرة واخضاع اآلخر طائعا مكرها.
اإلنسانية  الثقافة  يف  العنف  أصول  املؤلف  رصد  وقد 
العنف  هو)  منه  محدد  نطاق  عىل  والرتكيز  عامة، 
الثقايف ( وبيان مالمحه التي طغت عىل خطاب خصوم 
لها  الحاد  نقدهم  سهام  وجهوا  العربية..وقد  الحداثة 
مبا يتجاوز الجدل الفكري املقبول إىل التجريح العنيف 
مادي  سالح  إىل  الحقا  تحولت  التي  العنيفة  بالكلمة 
حقيقي أوقع ضحاياه من األدباء واملفكرين يف عاملنا 

العريب املعارص ...
وتأسيسا عىل ذلك نقول بأن الناقد والباحث الدكتور 
عبد جاسم الساعدي إستطاع يف كتابه العنف السيايس 
أن يجمع بني معامل رسدية العنف والذي واجهته القصة 
حالة  عىل  التغلب  كتابها  قدرة  وبني  آنذاك  والرواية 
ماصدر  خالل  من  املخيفة  واألجواء  والريبة  الخوف 
لكتاب  وروائية  قصصية  كتابات  من  املرحلة  تلك  يف 
الربيعي  الرحمن  وعبد  التكريل  فؤاد  أمثال  محرتفني 
وعبد  الجبار  عبد  وعادل  األنباري  وشاكر  ويل  ونجم 
الرحمن  العرب عبد  الستار نارص وهيفاء زنكنة ومن 
الكاتب  عندها  وقف  الذي  الزيات  ولطيفة  منيف 
لكتاب)،  قراءته  يف  طويال  العامل  امني  محمود  الكبري 
حملة  تجري  إذ  األخري،  الفصل  يف   ) تفتيش  حملة 

تفتيش بالغة العنف بجانبها التفتيش واملقاومة. 
أن  إىل  الساعدي  الباحث  أشار  الذاتية  التجربة  ويف 
كبري  حد  إىل  ادعمت  أن  بعد  ظهرت  الذاتية  السرية 

بالتجربة والتفاعل والحضور اإلجتامعي والسيايس الحر 
واالنتامءات  الوعي  مع  متناغام  الشعبي  العمق  إىل 
التغيري  ونظريات  والسياسية  والفكرية  اإلجتامعية 
وحركات الثورة التي اجتاحت العامل بعد الحرب العاملية 
يف  وبخاصة  الحديثة  الروائية  الكتابة  ،فزخرت  الثانية 
مراحلها األوىل بجوانب مهمة من السرية الذاتية كرواية 
ورواية  صالح  للطيب   ) الشامل  إىل  الهجرة  موسم   (
األشجار  ورواية)  إدريس  لسهيل   ) الالتيني  الحي   (
واغتيال مرزوق ( لعبد الرحمن منيف ورواية) الخبز 
الحايف ( ملحمد شكري التي حددت الرصاع واالختالف 
وبني  املحافظة  واالجتامعية  السياسية  الجامعات  بني 
والتغيري  الوعي  عوامل  وحركت  املتنورة  املدنية  قوى 

عىل مستوى الحوار واملناقشات. 
القصيص  الرسد  يف  السيايس  كتاب)العنف  أن  نقول 
الباحث  فيها  إستطاع  مهمة  وثيقة  ...يعد  العراقي( 
الكبري الدكتور  عبد جاسم الساعدي أن يوثق مراحل 
وبأسلوب  والعريب  العراقي  األدب  تأريخ  يف  خطرية 
واإلشارات  بالشواهد  ومدعوم  وسلس  مبسط 
حالة  تجاوز  العادي عىل  القاريء  تعني  التي  املعرفية 
وحكايا  حوادث  من  مامر  ذهنه  إىل  وتعيد  الغموض 
املسرية  وخاصة  البالد  به  مرت  الذي  التأريخ  سفر  يف 
العربية  مثيالتها  و  العراقية  والقصة  للرواية  الذاتية 
إستطاع  واجتامعية  فكرية  وكوارث  مصاعب  من 
وتحقيق  تجاوزها  من  عالية  ومهنية  وبحرفية  كتابها 
إىل  منارا  صارت  التي  والرواية  القص  فن  يف  الروائع 
يومنا هذا للمتلهفني ملعرفة الرس الحقيقي وراء بزوغ 
أسامء المعة سجلت حضورا، بعد أن عانت كل أنواع 
الذي  والشقاء  والبؤس  والروحي  النفيس  االضطهاد 
القوة والصالبة يف املوقف االبهى والخصوصية  منحها 
ملثل هذا النوع من االدب...وكام قال الكاتب البري كامو 
...مل اتعلم الحرية من كارل ماركس ولكني تعلمتها من 

البؤس.. 
ويف الفصل الرابع واألخري يتحدث الباحث الساعدي 
تناول  .إذ  السيايس..  العنف  وتجربة  الرواية  عن 
رواية “غيابة السندباد “ لحسني كامل والذي أعدها 
من األعامل التي متثل الدخول الحر إىل عامل الكتابة 
الجديد، ووصفه بأنه حالة الشتعال الذاكرة واستعادة 
معامل املكان واألشخاص والحركة وحيوية البحث عن 
املعرفة بصورة إستثنائية ال مياثلها إال تفجر املواهب 

واإلبداع والتمرد عىل عزلة املكان...
لغة  إىل  بحاجة  كانت  الرواية  بأن  الساعدي  ويؤكد 
تلك  عن  فيها  تخرج  فنية،  ورؤية  جديدة  قصصية 
الضغوط السياسية وردود األفعال املبارشة، فالقاريء 
واالسطورة  والخيال  واللغة  الفن  عن  يبحث  الذي 
الرواية  عامل  إىل  للدخول  تؤهله  ال  القراءة  ومتعة 

السياسية بالطريقة النمطية والرسد الطويل. 
يرى  الساعدي،  جاسم  عبد  الدكتور  أن  يعني  وهذا 
بخياالت  املمزوج  والرمزي  األسطوري  النمط  أن 
تكون  عندما  الكتابة  قضية  يوحد  الذي  هو  الكتاب 
والداللة  الرؤيا  فيه  تحدد  معني  لجناح  مأسورة 
واالتجاه الذي يحرم التوسع ومينع الخيال املتدفق أن 
يتجاوز الحدود غري املسموح بها والتي تشكل عامل 
الفقراء  وخاصة  الناس  بشؤون  املعنيني  عىل  خطر 
احالمهم  وماتزال  كانت  والذين  منهم  واملعدومني 
تعشعش تحت جواربهم وطيات معاطفهم الربونزية 
العتيقة أو التي تنام عىل تخوت املقاهي القدمية يف 
البناء والتنظيف أو ما تسمى)  ساحات تجمع عامل 

باملسطر ( ..
يف  السيايس  العنف  يف  الساعدي  الباحث  لنا  رسم 
وشاسعة  واسعة  العراقي....آفاقا  القصيص  الرسد 
الكواليس  خلف  يجري  ماكان  كثب  عن  نتأمل  ألن 
وخالية  مقفرة  أرصفة  عىل  وموت  وجفاف  قهر  من 
شعارات  عليها  كتب  املاليني  بجراح  مدماة  واسيجة 
حروفها  نصف  الفقراء  انامل  مسحت  التي  الحرية 
هذا  يومنا  إىل  ظلت  متشابكة،  خطوط  إىل  واحالتها 

هي الشاهد الوحيد عىل زيف املدعني...

علي فرحان 

ماذا جرى للطفل 
يرشب من عيون ابيه 

يوماً آخرا 
نهدان من شغٍف
عىل شفتني من 

جوعٍ 
تفرُّ التمتامت 

لتسكرا 
فتجيُء من أقىص البالد 

ضحيُة اخرى 
لتومَض يف النشيد 

وتسهرا 
جنديًة 
لصداع 

رأس ضحيٍة اخرى 
وتحرسها من الباكني 

والشعراء
حني ميرغون الحرف بالتجوال 

بني قيودهم 
يهذون او يبكون يف املعنى 

االٔليم 
تفكرا 

او تشكَر الجمل الطويلة حني تأخذهم 
اىل ليٍل

وتعطُف دمعهم لدٍم
يزوُر 

الخنجرا 
واىل نبٍي عاد 
يبيك يف العراء

ومل يجد 
قرَب الصليِب

وسادة ً 
او مٔيزرا 

صلبوه يف التحرير 
بنطاال

عىل حبل السفارة يعشقوه 
لينرشا 

ماذا جرى 
ماذا سيفعل بعدها العشاَق 

قولوا 
يك نعدَّ

ضحيَة االٕعالن 
واملبىك 

وبعض النفط من كركوك 
كربيتاً من املرشاق 

ِمرآًة عىل الورار 
تشهد ُ
ما نرى

ولداً ساموياً يذود النحل عن قمصاننا 
يبيك عىل كتف الغريبة 

امه كانت 
وإن كانت حبيبته

سيهوى املوت 
فيها 

او سيهديها 
الصواع 

ليشكر الصديُق
كفاً ال 

تُرى
و

سينهُش االٓتون من أوجاعنا 
سبعاً من النجامٍت

َفرّْت  من سامءاٍت 
يندين

عىل الرساط 
ليعرب املتجشمون دَم 

الضحيِة 
سوَف يعربُ 

قاضم الشفتني 
يعربُ 

قاصُم  النهدين 
يعربُ نحّونا الناجّون 

يك نعنى 
برسِّ الكائنات 

يبوُح 
يف قمصاننا 

دَمُه
لرتتبَك 
العبارُة

او يجيء املوُت مثل قصيدٍة 
تدري 

فتعشقنا قوافيها 
وتدمي 
صوتنا 

باللحن 
حني يفيُض

لحامً 
أحمرا

مثل الشيوعيني
يأخذنا النحيُب 
اىل العراق الحر

تسعدنا بالٌد
ال نراها 

او ستأخذنا القصيدُة
كرنفاالً يف أعنتها 

وتائت الخيل 
من لحٍن

يزمجُر يف الصدور 
لتثأرا

فنجنسو رومانيوولو
ترجمها عن االيطالية: عبدالوهاب الدايني

تذوب يف البكاء
تلك البهجِة

ترسقها الريُح
تضيع يف حلٍم

قبيحٍ
وتبقى وحدها
الظالُل جامدُة

لظالٍم
 بارٍد

****
صعب يكون الكالُم

عن الكثريِ وعن القليِل
يشءما قد مات فينا

النقاء ُ
الطراوة

أالعتيادية من برودة حرارتنا
يف هذه الومضة

الحزينة واملعتمة

صداع	الضحية

المستقبل	االفضل

مثل  رّقة قبلة
معانقة

من يٍد معرسٍة
اعطت للروح

يف لحظٍة عادلٍة
آالف األفكار 
آلاليت ينوهن

أكرث من الكلامت

****
لكن اليوَم متطُر أيضاً

وغداً كذلك رمبا
أمنا يفرتض دامئاً

أن تعود الشمُس
أىل الوراء

مبا أن أالنساَن
يكون حارضاً
قوياً وجاهزاً

ألجل مستقبٍل أفضٍل
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

المستشفى التركي يحمل 
اسم »شهداء تشرين«

الناصرية – وكاالت 
إىل  رسميا  كتابا  قار  ذي  محافظة  يف  املحلية  الحكومة  وجهت 
وزارة الصحة، طالبت فيه بتسمية املستشفى الرتيك يف النارصية 

باسم “شهداء ترشين”، تلبية لطلب ذوي الشهداء.
املحافظ،  مكتب  عن  الصادر  الرسمي  الكتاب  يف  جاء  ملا  ووفقا 
فإن هذا الطلب يأيت “إكراما لدماء الشهداء ومن أجل أن يبقى 

ذكراهم خالدا”. 
نهاية  سيفتتح   املستشفى  ان  املايض  األسبوع  أعلن  قد  وكان 

شهر أيار الجاري. 

سالت غذائية إلى فقراء 
»الفضل« والنازحين في أربيل

بغداد – طريق الشعب 
الرصافة  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  وزعت 
منطقة  يف  فقرية  عائالت  عىل  غذائية  سلة   25 أخريا،  األوىل، 

الفضل وسط بغداد. 
تربعا  مختلفة،  غذائية  مواد  التي ضمت  السالت،  تلك  وجاءت 
من بعض الخريين، لغرض التخفيف من صعوبات املعيشة التي 
تواجه الفقراء والكادحني يف ظل األزمتني االقتصادية والصحية.

من جانب ذي صلة، وزعت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف 
أربيل، سالت غذائية عىل العديد من العائالت النازحة.  

النازحني  أطفال  من  العديد  عىل  العيد  مالبس  وزعت  كام 
والفقراء. 

 
يف  السياسات”  ودراسة  لألبحاث  العريب  “املركز  عن 
الدميقراطية  “حياة  بعنوان  كتاب  أخريا  صدر  بريوت، 

وموتها”، من تأليف جون كني وترجمة محمد العزير.
يتناول الكتاب معنى الدميقراطية ومؤسساتها، ويرصد 
جذورها التاريخية واتجاهاتها املعارصة. كام يتطرق إىل 
الدميقراطيات  فيها  ارتكبت  التي  املحطات  من  الكثري 

أخطاًء يف سياق مسار التاريخ.

حياة الديمقراطية وموتها 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

بنى منازل بأعواد الثقاب
شاب من ميسان ُيبدع في 

صناعة المجسمات الصغيرة

العمارة – وكاالت
منذ نعومة أظفاره انشغل يف بناء عامل صغري من خالل أعواد 
الثقاب. فتارة يشكل بيوتا، وتارة أخرى يصنع أشجارا وآالت 
ومجسامت أطفال أيضا. انه الشاب مصطفى ياس خضري من 
محافظة ميسان، الذي استطاع أن يحقق أحالمه “الكبرية” 
من خالل صناعة املجسامت الصغرية.  يقول مصطفى، املولود 
عام 1993، انه اشتغل يف البداية عىل صناعة الهدايا البسيطة 
وطباعة الصور عىل الخشب وإنجاز تشكيالت مجسمة من 
أعواد  يحّول  كان  صغره  منذ  أنه  إىل  مشريا  ايضا،  الخشب 
الثقاب، إىل مجسامت بيوت، وهذه كانت أوىل خطواته عىل 
الفنون. ويضيف يف حديث صحفي،  النوع من  طريق هذا 
أنه ترك هوايته هذه سنوات، ثم عاد إليها، لكن هذه املرة 
والخشب  الشواء  أعواد  إمنا  الثقاب،  أعواد  باستخدام  ليس 
والكارتون، لينجز أعامال بسيطة. ويف االثناء أنشأ صفحة عىل 
وتشجيعا  تفاعال  القى  ما  أعامله،  عليها  لينرش  “فيسبوك” 

كبريين من متابعيه. 
ويلفت مصطفى، إىل انه ينجز حاليا مجسامت صغرية ملتابعيه 
“حسب الطلب”، مبينا انه شارك يف مهرجانات عدة يف بغداد 
شهادات  عىل  حصل  كام  املحافظات،  من  وغريها  وميسان 

تقدير وألواح إبداع عديدة عن أعامله. 
ومل تتوقف هواية مصطفى عند هذا الحد، فقد تطورت أكرث، 
حتى صار ينجز لوحات خشبية مجسمة، األمر الذي أتاح له 

أن يقبل عضوا يف نقابة الفنانني العراقيني. 

شيوعيو كربالء يحتفون 
بالتربوي لفتة كاظم 

كربالء – طريق الشعب 
احتفت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف كربالء، 
األسبوع املايض، بالرفيق الرتبوي لفتة كاظم )أبو غسان(، أحد 
الشيوعيني الرّواد. حرض جلسة االحتفاء التي احتضنتها قاعة 
مقر اللجنة املحلية، جمع من الشيوعيني، فيام أدارها الرفيق 
عبد الرزاق جليل، الذي قدم نبذة عن سرية املحتفى به، مشريا 
إىل انه من الرفاق الذين ناضلوا عرب عقود من أجل تحقيق 

أهداف حزبهم النبيلة، وتحملوا الويالت يف سبيل ذلك.
وتابع قائال، أن الرفيق أبو غسان، ال يزال مواكبا مسرية حزبه 
النضالية. ويف الختام، كرّم الرفيق صباح الحمد، باسم اللجنة 
املحلية، الرفيق لفتة كاظم بلوح تقدير يتضمن صورة شخصية 

له مطرزة بشعار الحزب.   

النجف – احمد عباس 

نظم فرعا اتحادي الشبيبة الدميقراطي العراقي 
والطلبة العام يف محافظة النجف، أخريا، وقفة 

استذكار لشهداء انتفاضة ترشين. 
ورفع املشاركون يف الوقفة، الذين تجمعوا يف 
وأشعلوا  املحافظة  مبركز  العامة  األماكن  أحد 
أدانوا  الفتات  الشهداء،  ذكرى  يف  الشموع 
املتظاهرين  تطال  التي  القتل  جرائم  فيها 
الوزين  إيهاب  الشهيد  وآخرهم  والناشطني، 
يف محافظة كربالء.  وقرأ منظمو الوقفة بيانا 
أدانوا فيه تلك الجرائم، جاء فيه أنه “يف ظل 
الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا الحبيب، 
ما زال أعداء الحياة وانصار الفوىض يحاولون 
واسكات  األفواه  وتكميم  القانون  ارادة  كرس 
األصوات الحرة، بهدف مترير جرامئهم الكربى 
فرعا  واستنكر  الدنيئة”.   أفعالهم  ومامرسة 
االتحاد يف بيانهام، جرمية اغتيال الناشط الوزين 
التي تندرج “ضمن الحمالت املنظمة الغتيال 

األمنية  الجهات  مطالبني  املدنيني”،  الناشطني 
ببذل كل الجهود للكشف عن منفذي الجرمية 
والجهات التي تقف وراءهم وتقديم الجميع 

إىل القضاء يك ينالوا القصاص.
تحمل  إىل  الحكومة  الوقفة،  منظمو  ودعا 

مسؤولية حامية أبناء الشعب.

أدانا اغتيال الناشطين 

اتحادا الشبيبة والطلبة في النجف 
يستذكران شهداء تشرين 

بغداد – وكاالت 
قفطان  سامي  البارز  العراقي  الفنان  أوجز 
اليوم،  العراقية  الدراما  تواجه  التي  التحديات 
ال  أنها  وأكد  عنها،  غيابه  أسباب  عن  فضال 

تجذب سوى 20 يف  املائة من املشاهدين. 
“االنتاج  ان  صحفي،  لقاء  يف  قفطان  وذكر 
أما  مصداقية،  أكرث  كان  السابق  يف  الدرامي 
االستسهال  من  يشء  هناك  أصبح  فقد  اليوم 
يدفع املنتج املنفذ أو الجهة املنتجة اىل غض 
النظر عن املشاهد التي تنّمي مستوى العمل”، 

مضيفا أن “هناك مشهداً يحتاج اىل وليمة كبرية 
 .. فقط  ثالثة  أو  بصحنني  يخترص  لكنه  مثالً، 

هذه االمور تضعف مستوى الدراما”.
وأكد انه طرح عىل أصحاب القرار حلوال ترفع 
مل  لألسف  “لكن  العراق  يف  الدراما  مستوى 

يأخذوا بها”.
إىل  قفطان  أشار  الدراما،  عن  غيابه  شأن  ويف 
أن “الفنان ينتظر أن تولد قناعة لدى املخرج 
وأنا  الدور..  ويعطيه  اليه  يبعث  باختياره، يك 
ال أطرق باب أحد” الفتا إىل أن “االستمرارية 

بالنسبة  كالتمرين  للممثل،  مهمة  العمل  يف 
للريايض. أما أن يأيت الفنان بعد خمس سنوات 
ليمثل، فلن يكون تلقائيا يف األداء، بل سيظهر 

عليه التكلف بوضوح”.
عجلة  تبقى  أن  أهمية  عىل  قفطان  وشدد 
الدراما فعالة وال تتوقف مهام واجه البلد من 
أزمات “فالفن هوية الدول، وبه تحل أزمات 
كربى”، مبينا أن “بعض الوجوه الفنية الجديدة 
لديها ملسات جيدة، لكن ال يوجد من يقودها 

مهنيا بشكل مدروس”.

أوضح  العراقية،  السينام  تراجع  وبخصوص 
يدرس  فني  أي مرشوع  كان  السابق  أنه “يف 
لكن عندما  التنفيذ،  قبل  النقاش  عىل طاولة 
دخل املنتج، أصبح الربح هو الغرض األول”.

قفطان  بنّي  فقد  املرسح،  مشكالت  عن  أما 
غابت  ملمثليه  املخرج  وقيادة  “الرقابة  أن 
عن املرسح التجاري، ما جعل املمثل يتحرك 
يحرتم  وال  املشاهد  مع  ويتكلم  يريد  كام 
مواعيد العرض، وهو ما خلق مرسح اسفاف 

ابتعدت. 

سامي قفطان: 

الدراما العراقية ال تجذب سوى قلة من المشاهدين

“حادلة” صغرية من انجاز مصطفى

بغداد – طريق الشعب 
العراقي  الشيوعي  الحزب  نظمت منظمة 
املايض،  األسبوع  الكاظمية،  مدينة  يف 
املدينة  شوارع  يف  راجلة  إعالمية  جولة 

وأسواقها. 
ووزع املشاركون يف الجولة، عىل املواطنني 

من  نسخا  التجارية،  املحال  وأصحاب 
البيان الصادر عن اللجنة املركزية للحزب، 
تحت  الشعب”  “طريق  يف  واملنشور 
ومن  الوزين  إيهاب  قتلة  “اكشفوا  عنوان 
يقف وراءهم وحاسبوهم فال مشاركة يف 

االنتخابات من دون ذلك”. 

الحزب،  منظمة  وزعت  آخر،  جانب  من 
األطفال  من  العديد  عىل  العيد  مالبس 
حمالت  سياق  يف  وذلك  واأليتام،  الفقراء 
مساعدة  إىل  الهادفة  االجتامعي  التكافل 
معاناتهم  من  والتخفيف  الفقراء 

املعيشية. 

وزعوا مالبس العيد على الفقراء 

شيوعيو الكاظمية في جولة إعالمية راجلة

دعوة
الى جميع الخيرين من أبناء شعبنا

ومن قواه الوطنية والديمقراطية الحية والحركات التشرينية الفاعلة

ندعوكم للمشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، 
في تصديه وصموده امام قوات االحتالل االسرائيلي الغاشم. ولتأكيد نصرتنا 

لكل قضايا الشعوب العادلة وحقوقها المشروعة، ووقوفنا ضد كل قوى الظالم 
واالستبداد وتجار الحروب ومشعليها.

 في ساحة الفردوس
ً
موعدنا اليوم الخميس 20 أيار 2021 الساعة الخامسة عصرا

القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية
النقابات العمالية واالتحادات المهنية

»منتدى األم والطفل« 
يساعد المتعففين 

بغداد – طريق الشعب 
للحزب  املحلية  اللجنة  التابع إىل  األم والطفل”  وزع “منتدى 
)الصدر(، مساعدات عىل  الثورة  مدينة  العراقي يف  الشيوعي 

العديد من العائالت املتعففة وأطفالها. 
ووزع املنتدى تزامنا مع عيد الفطر الفائت، مالبس العيد عىل 
أطفال عديدين من أبناء الفقراء واملتعففني يف مدينة الثورة. 
كل  إىل  وتقديره  شكره  عن  السياق،  يف  املنتدى،  وأعرب 
السيد  مقدمتهم  ويف  األمل”،  محبي  “منظمة  يف  العاملني 
املساعدات  توفري  يف  املنتدى  دعموا  الذين  الحسيني،  حسن 

وتوزيعها عىل املحتاجني. 


