
في العالم ثروات تؤّمن 
العيش الكريم.. وما 

زال »الفقر مدقعًا«
ـ طريق الشعب بغدادـ 

فاينانس”  “غلوبال  مجلة  تقول 
ان  التصنيفات،  بإعداد  املتخصصة 
تكفي  وموارد  ثروات  ميتلك  “العامل 
ـ  بأرسه  ـ  البرشي  الجنس  لتمتع 
“مع  مردفة  أسايس”،  معييش  مبستوى 
معينة  بلدان  يف  الناس  يزال  ما  ذلك، 

يعيشون يف فقر مدقع”.
الدول  أكرث  عن  األخري  تصنيفها  ويف 
وضعت   ،2021 العام  خالل  فقرا 
املرتبة  يف  العراق  فاينانس”  “غلوبال 
الـ80 عامليا، والسابعة عربيا، قياسا اىل 
“أساس نصيب الفرد من الناتج املحيل 
يف  الفروق  تعويض  من خالل  اإلجاميل 

تكاليف املعيشة ومعدالت التضخم”.
الجهات  اقتصاديون،  خرباء  ودعا 
وتنفيذ  طرح  اىل  املعنية  الحكومية 
ملعالجة  وجريئة”  “واضحة  خطط 
ال  التي  الفقر،  معدالت  ارتفاع 
اآلليات  غياب  بسبب  تتفاقم  تزال 

الحكومية.

البرازيل: تظاهرات تطالب 
بمحاكمة الرئيس

ساو باولو - وكاالت 
عرّب مئات آالف الربازيليني يف مسريات كربى عمت شوارع املدن، 
السبت املايض ونظمتها النقابات وحركات اجتامعية وساهم فيها 
اللقاحات  توزيع  وترية  بطء  بسبب  تصاعد  غضبهم  عن  الطلبة، 
املضادة للفريوس يف البالد، مع وجود  كميات قليلة من اللقاحات 

ال تكفي لتطعيم سكان البالد البالغ عددهم 210 ماليني نسمة. 
جايري  اليميني  الرئيس  وعزل  مبحاكمة  املحتجون  وطالب 
فريوس  ضد  تفيش  الفاشلة  سياسته  عىل  احتجاجا  بولسونارو، 

كورونا يف البالد.
الوباء،  بداية  منذ  تجمع  أكرب  برازيليا،  العاصمة  شهدت  وقد 
تابعة  لجنة  تجري  حيث  الربملان  مبنى  إىل  املتظاهرون  وسار 
ملجلس الشيوخ تحقيقات يف طريقة  تعامل بولسونارو مع األزمة 

الصحية . 
 وهتفت الجموع مطالبة الرئيس بالرحيل ورفعت الفتات كتب 

عليها “بولسارنو ارحل” و“بولسونارو إبادة”.    

توفري  بدون  االنتخابات  “اجراء  ان  فهمي  ورأى 
القوى  انتاج  يعيد  سوف  ورشوطها،  مستلزماتها 
منبهاً  نفسها”،  األزمات  عن  املسؤولة  السياسية 
عىل  جاءت  ـ  املرة  هذه  ـ  “االنتخابات  ان  اىل 
انتفاضة  رأسها  عىل  مهمة،  سياسية  احداث  إثر 

ترشين، التي أكدت رضورة التغيري. 
والتخطيط،  للدراسات  البيان  مركز  ونظم 
“االنتخابات  عنوان  حملت  ندوة  األول،  أمس 
وضّيفت  واملقاطعة”.  املشاركة  خيارات  النيابية: 

رئيس  مستشار  فهمي،  رائد  الرفيق  جانب  اىل 
الحسني  عبد  االنتخابات  لشؤون  الوزراء  مجلس 

الهنداوي، والسيايس املستقل ضياء األسدي.
قبل  من  طرحت  “االنتخابات  ان  فهمي  وأوضح 
كذلك،  تكون  وليك  التغيري،  لتحقيق  املتظاهرين 
ومن  الالزمة.  الرشوط  فيها  تتوفر  ان  يجب 

ضمنها قانون االنتخابات العادل”.
األحزاب  بعض  أعلنته  الذي  املقاطعة  قرار  وعن 
إيجايب،  سيايس  “فعل  أنه  فهمي  قال  الجديدة، 

الضغط  من  أخرى  اشكال  مامرسة  عن  ويعرب 
ان  مبينا  املطلوبة”،  األهداف  لتحقيق  الشعبي 
خلق  اىل  تهدف  اليها  اللجوء  حال  يف  “املقاطعة 
تكون  ان  اجل  من  سياسية  لتغيريات  أرضية 

االنتخابات مامرسة دميقراطية حقيقية”. 
ويف سياق متصل حدد فهمي، رشوطاً عدة إلجراء 
انتخابات حرة ونزيهة، فيام لفت إىل أنه يف حال 
توافرت هذه الرشوط فال مربر لتأجيل انتخابات 

ترشين األول.
عن  الجمعة  نيوز  السومرية  وكالة  ونقلت 
ونزيهة  حرة  انتخابات  “إجراء  إن  قوله:  فهمي 
باملنظومة  يتعلق  منها  االول  عدة،  رشوط  فيه 
االنتخابات،  إجراء  كيفية  ناحية  من  االتحادية 
وعدم  اجرائها،  وتأمني  املفوضية  ودور  وآلياتها، 
للمشكالت،  معالجات  ووضع  التزوير  امكانية 
واألمن  االنتخابية  البيئة  هو  اآلخر  والجزء 
من  الذي  الناخب  حرية  ناحية  من  االنتخايب 
بدون  االقرتاع  صناديق  اىل  يذهب  ان  املفرتض 

معناه حرص  وهذا  املرشح،  حرية  كذلك  تخوف، 
السالح وكشف القتلة”.

قبل  توفريها  تم  اذا  العوامل  “هذه  أن  وأضاف 
لتأجيل االنتخابات”،  10 ترشين األول، فال مربر 
بحل  كفيلة  الحازمة  “االجراءات  أن  عىل  مشدداً 

االزمات”.
عليها  االتفاق  تم  التي  “الرقابة  أن  فهمي،  وبني 
يف  املتحدة  االمم  بها  تقوم  كانت  التي  غري  هي 
تخصيصات  فيها  هذه  كون  السابقة،  االنتخابات 
ذاتها  بحد  وهي  املراقبني.  من  أكرب  وعدد  أكرث، 
غري كافية لتأمني نزاهة االنتخابات، لكنها تساعد 
من  يصدر  رأي  او  توصية  أي  وأن  ذلك،  عىل 

املراقبني سيكون له وزنه الدويل واإلقليمي”.
رأى  والناشطني،  املتظاهرين  استهداف  وبشأن 
اوساط  عند  املرشوع  القلق  يؤكد  “ذلك  أن 
توفري  “عدم  أن  من  محذراً  عديدة”،  سياسية 
عن  بالعزوف  سيتسبب  االمان  من  االدىن  الحد 

االنتخابات”.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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ماذا ابقى المتنفذون 
أزمة النقل في بغداد 2                 من هيبة للدولة؟

والحلول المؤجلة
مطالبات بتجريم 

6عمالة االطفال 493
اقتصاد أخبار وتقارير أخبار وتقارير

٧٠ مليار دوالر والكهرباء الى وراء ! 
 

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عن  انفاق ٧٠ مليار دوالر، فيام 
الكهرباء ترتاجع وال تكف!

وهذا ليس ادعاء او نقدا موجها اىل الحكومات املتعاقبة وأدائها ، بل 
هو واقع حال يعيشه املواطن يف عموم املحافظات. 

واملعاناة من انقطاع التيار مستمرة رغم الوعود الشتوية التي تختفي 

عند حلول الصيف. ورغم ما قيل عن افتتاح محطات جديدة )نيسان 
٢٠٢١(، فان ازمة الكهرباء اشتدت حتى قبل حلول متوز او آب اللهاب. 
وذكر مواطنون ان الوطنية مل تزر بيوتهم يف بعض مناطق بغداد منذ 
املواطن  يستطيع  يك  منتظام  ليس  القطع  وحتى  أسبوعني،  من  اكرث 

ترتيب اوضاعه.
كثريين،  مولدات  أصحاب  جشع  من  مواطنون  يشكو  آخر  جانب  من 
يعلنون رسميا   وانهم  الحكومة،  الدعم من  ان قسام منها يستلم  رغم 
األيام  مع  املواطن ويستغلون حاجته هذه  يبتزون  سعرا لالمبري فيام 

اشتداد الحرارة، ويفرضون أسعارا أعىل لالمبري.  
الوفرية، عاجز منذ 18 سنة عن حل  بامكاناته  العراق،  ان  من يصدق 

املشكلة ؟! 

راصد الطريق 

رائد فهمي: عدم توفير األمان
يسبب العزوف عن االنتخابات

العراق عىل اعتاب موجات حر الهبة واملواطنون يعانون من انقطاع شبه دائم للكهرباء

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي: 

ليتوقف هذا العبث 
بأمن البلد واستقراره

                 

للقوى  واستنفارا  خطرة  تطورات  أمس  يوم  بغداد  شهدت 
نحو  وعىل  بغداد  من  عدة  مناطق  يف  لها  وانتشارا  املسلحة 

مركز يف املنطقة الخرضاء. 
القوة  إىل  اللجوء  فيها  يتم  التي  األوىل  املرة  ليست  هذه  إن 
والعنف إلمالء مواقف سياسية ومصادرة حق الدولة يف فرض 
القضاء  سلطة  وتفعيل  املتهمني  مالحقة  ويِف  والنظام،  القانون 

هيبتها.   واستعادة 
إن من شأن استمرار مثل هذه املامرسات الخارجة عن القانون، 
أن يقود إىل املزيد من بهدلة الدولة واضعاف مؤسساتها، وإىل 
باملؤسسات  املواطن  ثقة  وعدم  والفوىض  الالستقرار  حالة 
الحكومية، وخاصة العسكرية واألمنية، ويف قدرتها عىل توفري 
التقويض  من  املزيد  عىل  تشجع  إنها  كام  واألمن،  الحامية 

ملرتكزات دولة قانون ومواطنة. 
وهنا نؤكد أن ال أحد فوق القانون واملساءلة، وأن عىل القوى 
أقوالها  تقرن  وأن  به  والتقيد  ذلك  احرتام  السياسية  والكتل 
بأفعالها، فكل حديث عن هيبة الدولة هو مجرد ادعاءات مع 
لدورها وقضم سلطتها وقدرتها عىل تحقيق  املستمر  االنتهاك 

قوة القانون. 
عزوف  من  تزيد  املامرسات،  مثل هذه  فان  آخر  جانب  ومن 
االنتخابات،  يف  االقرتاع  صناديق  إىل  الذهاب  عن  املواطنني 
آمنة  بيئة  متطلبات  لتوفري  مطلوب  هو  عام  بالنقيض  وهي 
وتعرب  وذات صدقية  وشفافة  وعاجلة  نزيهة  انتخابات  إلجراء 

عن اإلرادة الحرة للمواطنني. 
ومن جديد تتأكد الرضورة القصوى لخضوع جميع القطاعات 
أنواعها إىل جهة  العسكرية واألمنية عىل اختالف  واملؤسسات 
مركزية واحدة، كام حددها الدستور واملتمثلة يف القائد العام 
للقوات املسلحة، وهذا ما يجنب حالة االنفالت األمني وعدم 

والتنسيق.  االنضباط 
بيد  السالح  لحرص  حازمة  إجراءات  اتخاذ  أهمية  تتأكد  كام 
الدولة ومؤسساتها الرشعية املخولة بذلك، وعدم الرتاخي عن 
الجاد  العمل  وكذلك  بذلك،  يلتزم  ال  ملن  القانونية  املالحقة 
يقف  ومن  والناشطني  املتظاهرين  قتلة  كشف  عىل  والحازم 

وراءهم ومالحقة الفاسدين واملفسدين. 
إن صوتا عاليا البد أن يرتفع يف بلدنا رافضا لكل أنواع العنف 
الدولة  واختطاف  وكرامته  االنسان  حقوق  ومصادرة  والقهر 
والقانون، والعبث يف الحياة السياسية السلمية والذي يتعارض 

عىل طول الخط مع الدستور. 
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بين جدلية القضايا 
والتكتيكات الرجعية

الكشف عن قتلة المتظاهرين
ومن وراءهم هو الحل

أخبار وتقاريرافكار

بغداد – طريق الشعب

قال سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، إن 
“ قرار تعليق الحزب مشاركته يف االنتخابات جاء بسبب عدم توفر رشوط 

تحقيق االنتخابات الحرة والنزيهة” مبيناً ان الحزب مل يعلن املقاطعة.



جهات متنفذة تسيطر على بادية العراق 
بغداد ـ طريق الشعب

وجه عضو لجنة الزراعة واملياه واألهوار النيابية عبود العيساوي، يوم امس, اتهامات اىل جهات وشخصيات وصفها بـ”املتنفذة”، تسيطر 
عىل مساحات شاسعة، تقدر مبئات آالف الدوانم من األرايض املخصصة للرعي يف بادية العراق. وقد أكدت وزارة الزراعة صحة تلك 

االتهامات.
وقال العيساوي يف حديث صحفي, تابعته “طريق الشعب”، إن “هناك مئات اآلالف من الدوانم املخصصة للرعي يف االنبار ونينوى 
والنجف واملثنى والبرصة، مستغلة من قبل جهات متنفذة بعقود مزورة، وتقوم هذه الجهات بحجزها بأسيجة وحرثها وبيعها بعقود 

غري رسمية أو التجاوز عليها”.
وأضاف ان “مديريات الزراعة والداخلية وقوات الحدود دشنت حمالت مكثفة من أجل إيجاد حل لهذه املشكلة، التي بدأت تتفاقم، 
نتيجة لضعف املتابعة من قبل الجهات املعنية”، الفتا اىل انه وردته شكاوى جديدة، مؤخرا، تشري اىل استيالء عدد من الجهات عىل بادية 

النجف والسيطرة عليها، وتسييج ما بني 10 إىل 20 ألف دونم، ومنع أصحاب الرعي من التجوال فيها.
وتعقيبا عىل كالم العيساوي، أكد الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن “هناك جهات متنفذة تسيطر عىل آالف من الدوانم 

املخصصة للرعي”، ومل يذكر مزيدا من التفاصيل عن ذلك.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

ماذا أبقى المتنفذون 
من هيبة للدولة ؟ 

محمد عبد الرحمن 

الدولة  هيبة  عن  األيام  هذه  مجددا  الحديث  عاد 
البعض  الحفاظ عليها ومتكينها. ويلقي  وأهميتها ورضورة 
باللوم عىل بعض آخر يف ما وصلت اليه األمور من بهدلة، 
أيامها،  أواخر  يف  العثامنية  االمرباطوية  بحال  تذكّر  تكاد 
وما انتابها من ضعف جعلها ال تهش والتنش حتى غدت 
موضع طمع االخرين فيها، بل ورصاعاتهم عىل تركتها التي 

كانت هائلة. 
واملسؤوليات،  الصالحيات  حدد  النافذ  العراقي  الدستور 
تنسيق،  او  تشاور  يجري  ال  الحاالت  من  كثري  يف  ولكن 
ميكن  إجرائية  قضايا  يف  ليس  القرار  ملراكز  تعددا  فنشهد 
بأمن  تتعلق  التغايض عنها وتجاوزها، بل يف قضايا خطرية 
البلد والقرار العسكري – األمني الذي تتنازعه جهات عدة، 
بينها خارجية بامتياز وعىل نحو مبارش او غري مبارش. وقد 
ملسنا مثل هذه الفوىض كذلك يف التمثيل الخارجي، ومنه 
وإقليمية  عربية  واجتامعات   مؤمترات  يف  العراق  حضور 
ودولية، بل وجرى التنافس حتى عند تقديم واجب العزاء 

بوفاة هذا الرئيس او ذاك امللك . 
مرة  من  اكرث  والنزاهة  القضاء  يف  رسمية  جهات  وأشارت 
إجراءات  من  تتخذه  ما  ان   اىل  وتقارير،  ترصيحات  يف 
او  رغبة  عدم  بسبب  ينفذ،  ال  محدوديته  عىل  وقرارات 
موقف  انه  او  ضعف،  او  اوخوف   تردد  بفعل  او  قدرة 

الحاكمة ذاتها.  السياسية  للمنظومة 
االجنبي  التدخل  هذا  دولتنا  وضعف  وهن  مظاهر  ومن 
الفظ يف شؤونها، والذي ينهال من كل حدب وصوب، وعىل 
حد  قول احد النواب رمبا كان حتى للصومال )البلد املمزق 

واملعروف بتعدد مراكز القرار فيه( اذرع يف العراق! 
حتى  عالقة  له  ما  منها  متعددة،  اشكاال  التدخالت  وتأخذ 
باختيار حكام البلد ومسؤوليه، وبعضها سافر يعتمد القوة 
العسكرية الغاشمة، وآخر يلجا اىل القوة الناعمة عرب اذرعه 
اقتصاديا  الخناق  يضيق  ما  ومنها  مكان،  كل  يف  املبثوثة 
من  يجري  مثلام  طبيعي،  مورد  من  يحرمه  او  البلد  عىل 
والفرات  دجلة  نهري  يف  عادلة   حصة  من  العراق  حرمان 

وروافدهام. 
مل اطلع شخصيا عىل أي استبيان للرأي )قد يكون موجودا( 
قد  وطبعا  باألمان؟  العراقي  املواطن  شعور  مدى  بشأن 
تتفاوت االجابة من محافظة ومنطقة اىل أخرى، لكن هناك 
وهذا  الشخيص،  باألمان  تشعر  ال  الغالبية  بان  قويا  يقينا 
مؤرش آخر عىل مدى عدم الثقة يف اداء مؤسسات الدولة، 
املواطن  وحامية  لواجباتها  واألمنية،  والعسكرية  املدنية 

وممتلكاته. 
واستخدام  العشائرية  النزاعات  فان  السياق  هذا  ويِف 
التشكيالت  قدرة  وعدم  فيها،  األسلحة  أنواع  مختلف 
نزاعاتها  اىل مناطق  الوصول  العسكرية واألمنية عىل مجرد 
اال  يتجاوزها  ال  التي  الفلتان،  لحالة  مظهرا صارخ  تشكل   ،
السالح “ املنظم “ يف ايدي جامعات وفئات متمردة  عىل 
الدولة وعىل مؤسساتها وقوانينها ودستورها، ومنها أحزاب 
مثيله  ندر  تناقض  الربملان، يف  ذات متثيل يف  وكتل سياسية 

يف العامل . 
كل هذا وغريه مام له صلة أيضا بتأمني قوت الناس وعيشهم 
الكريم، وتوفري قدر من العدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص 
الحياة  يف  الناس  العراقيني، وضامن حق  بني  التمييز  وعدم 
مرادفات  من  هو  واملعتقد،  الفكر  ويف  الرأي  عن  والتعبري 

هيبة الدولة وقدرتها عىل فرض القانون والنظام .
وتجارب الشعوب تقول ان هذا ال يتحقق اال بنضال صبور 
واملواطنة  والقانون  املؤسسات  دولة  وببناء  وتضحيات، 

والعدالة، وبعزل قوى الظالم والجرمية  والالدولة .

اضاءة 
مطالبها تتمحور حول الخدمات وفرص العمل وأجور العاملين

احتجاجات واسعة في أربع محافظات

احتجاج واسع في ذي قار
ويف محافظة ذي قار, اغلق محتجون من اهايل حي 
الرئييس  الطريق  النارصية،  مدينة  وسط  الصالحية 
احتجاجا  االطارات,  احراق  خالل  من  املنطقة  يف 
وتجاهل  منطقتهم،  يف  الخدمات  واقع  تردي  عىل 

الجهات الحكومة ملطالبهم طيلة الفرتة املاضية.
البلدية والرتبية  دائريت  املدينة  وأغلق محتجون يف 
يف تصعيد احتجاجي، يطالب بإقالة مدراء الدوائر, 

احتجاجا عىل عدم توفري فرص عمل للمتظاهرين.

اعتصام لليوم السابع
وكان العرشات من اصحاب العقود يف دائرة الكثبان 
عدم  عىل  احتجاجا  الدائرة،  مبنى  اغلقوا  الرملية, 
مؤكدين  أشهر,   ١٠ منذ  املالية  مستحقاتهم  رصف 
عىل  السابع  لليوم  املفتوح  اعتصامهم  استمرار 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بتطبيق  مطالبني  التوايل، 

.315
الدوائر  جميع  محتجون  اغلق  الرفاعي,  قضاء  ويف 
معاون  لتكليف  رفضا  الحكومية،  واملؤسسات 
القضاء،  ادارة  مبهام  الرشيفي  فيصل  املحافظ 

مطالبني بحسم ملف االدارة من اهايل القضاء.
رشق  االصالح  قضاء  اهايل  من  العرشات  ان  يُذكر 
مدينة النارصية, نظموا تظاهرة احتجاجية، مطالبني 
اإلدارة  وإقالة  القضاء  يف  الخدمي  الواقع  بتحسني 

املحلية.

تظاهرات في البصرة
اهايل  من  كبري  عدد  تظاهر  البرصة,  محافظة  ويف 

قضاء شط العرب, مطالبني بتوفري الخدمات.

ان  ستار,  احمد  الشعب,  “طريق  مراسل  وقال 
الخدمات  توفري  تركزت عىل  املتظاهرين  “مطالب 
االسالة  مياه  وانقطاع  املياه  ملوحة  مشكلة  وحل 

املستمر”.
النفط،  معهد  خريجي  من  عدد  نظم  االثناء,  ويف 
البرصة  نفط  رشكة  مقر  امام  احتجاجية،  وقفة 
بالتعيني  بشمولهم  مطالبني  الزقورة(  )موقع 
العام  موازنة  يف  وتضمينهم  الرشكة،  مالكات  عىل 

لـ”طريق  رعد  فراس  املتظاهر  وقال  الجاري. 
 2019 لعام  املعهد  خريجي  “عدد  ان  الشعب”, 
كافة  ومن  خريج،   1400 من  اكرث  يبلغ   2020_
الساندة  املالكات  من  تعترب  التي  االختصاصات 
احتجاجية  وقفة  تنظيم  تم  لذلك  الوزارة،  لعمل 
يف  أنه  مهددا  الوظيفي”,  باستحقاقنا  للمطالبة 
اىل  احتجاجهم  نقل  مطالبهم “سيتم  تجاهل  حال 

العاصمة بغداد”.

تظاهرة عمالية في ميسان
بلدية  يف  العامل  من  عدد  نظم  ذلك,  غضون  يف 
العامرة، تظاهرة امام دار ضيافة املحافظ، مطالبني 

برصف رواتبهم املتأخرة منذ أكرث من شهرين.
مل  “العامل  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وذكر 
ينقطعوا عن العمل رغم عدم رصف رواتبهم منذ 
قبل  من  االموال  تخصيص  عدم  بسبب  شهرين، 
اعتصاما  نظموا  العامل  ان  اىل  يُشار  املحافظة”.  
يف وقت سابق يف مقر عملهم يف الحدائق، لكن مل 

يكرتث لهم احد، وفقا لتعبريهم.

تظاهرة لذوي العقود في بغداد
اصحاب  من  عدد  تظاهر  بغداد,  العاصمة  ويف 

العقود، احتجاجا عىل استقطاع اجورهم.
“العرشات من  ان  الشعب”,  مراسل “طريق  وقال 
تظاهرة  نظموا  الثقافة  وزارة  يف  العقود  اصحاب 
امام مقر الوزارة يف شارع حيفا مبنطقة الصالحية, 
رواتبهم  نصف  الوزارة  قطع  عىل  احتجاجا 
الشهرية”, مشريا اىل ان “املتظاهرين طالبوا الوزارة 
برصف مستحقاتهم بشكل كامل، خاصة ان اغلبهم 

من اصحاب الدخل املحدود”.
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بغداد ـ طريق الشعب

شهدت ساعات الصباح االوىل من 
يوم امس, تظاهرات احتجاجية 

يف اربع محافظات، للمطالبة 
بالخدمات وتوفري فرص العمل 

ورصف اجور العامل. 
فيام تظاهر عدد من اصحاب 

العقود يف العاصمة بغداد، 
احتجاجا عىل قطع نصف رواتبهم 

من قبل وزارة الثقافة.

»الوضع لم يتغير في عهد الحكومة الحالية«

ست منظمات تدين االستهداف الممنهج للناشطين
بغداد ـ طريق الشعب

حقوق  عن  بالدفاع  معنية  منظامت  ست  اعربت 
االنسان، عن قلقها البالغ من استهداف املتظاهرين 
السلميني واملدونني والصحفيني، يف إطار التظاهرات 
باإلصالح  واملطالبة  والبطالة  الفساد  ضد  املستمرة 

السيايس يف العراق.
حقوق  عن  املدافعني  حامية  مرصد  من  كّل  وقال 
املرصد  اإلنسان،  لحقوق  الخليج  مركز  اإلنسان، 
عن  للدفاع  ميرتو  مركز  اإلنسان،  لحقوق  العراقي 
والشبكة  العراقية،  األمل  الصحفيني، جمعية  حقوق 
العراقية لإلعالم املجتمعي )أنسم(، يف بيان مشرتك، 
تسلمت “طريق الشعب” نسخة منه: انه “ردا عىل 
االحتجاجات التي اندلعت يف انحاء العراق يف ترشين 
وعمليات  الهجامت  من  موجة  ُشنت   ,2019 االول 
جهات  قبل  من  والتهديدات  واملضايقات  القتل 

حقوق  عن  املدافعني  استهدفت  مجهولة  مسلحة 
اإلنسان”, مشريا اىل ان “املتظاهرين السلميني قوبلوا 
الرشطة  قوات  أيدي  عىل  للقوة  املفرط  باالستخدام 

وباالعتقاالت التعسفية”.
واضاف البيان, ان “الوضع مل يتحسن يف عهد الحكومة 
يتوقف  ومل  مستمرة  التظاهرات  زالت  فام  الحالية، 
العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين، 

باإلضافة إىل تفيش اإلفالت من العقاب”.

توثيق العنف
من  لعدد  واالغتيال  القتل  “حاالت  البيان  ووثق 
النشطاء واملدافعني عن حقوق االنسان, فضال عن 
واملدونون  الناشطون  لها  يتعرض  التي  املضايقات 
مدن  مختلف  يف  مهامهم  اداء  يف  والصحفيون 
البالد، من ضمنها كردستان العراق من خالل رفض 

محكمة التمييز يف االقليم, االستئناف املقدم ضد 
يف  الثانية  الجنايات  محكمة  من  الصادر  الحكم 
أربيل، الذي يتضمن أحكاماً بالسجن ست سنوات 
والناشط  الصحفي  وهم:  أشخاص  خمسة  بحق 
املدين أياز كرم برجي من دهوك، املعلم والناشط 
والصحفي  سميل،  من  محمد  عيىس  هاريوان 
كوهدار محمد أمني زيباري من عقرة، والصحفي 
والناشط شريوان أمني شريواين من أربيل، وكذلك 
برشيك  عمر  سعيد  شفان  مال  السيايس  الناشط 

)دوسيك( من دهوك”.

قلق بالغ
واعربت املنظامت عن “قلقها البالغ تجاه االعتداءات 
وإسكات املدافعني عن حقوق اإلنسان وما يرتتب 
واألمن  الحياة  يف  حقهم  عىل  قيود  من  ذلك  عىل 

وحرية التعبري وتكوين الجمعيات يف العراق”, داعية 
العراق  كردستان  إقليم  ويف  العراق  يف  السلطات 
املدافعني عن حقوق  يكون جميع  أن  إىل “ضامن 
اإلنسان قادرين عىل القيام بأنشطتهم املرشوعة يف 
مجال حقوق اإلنسان دون خوف من االنتقام وبال 

قيود تذكر، مبا يف ذلك املضايقات القضائية”.

محاسبة المسؤولين 
العراقية  البيان “السلطات  وطالب املوقعون عىل 
مبحاسبة املسؤولني عن الهجامت ضد املدافعني عن 
حقوق اإلنسان، مبا فيها التهديدات والقتل، ووضع 
األفعال”,  بتلك  املقرتن  العقاب  من  لإلفالت  حد 
موجهني نداءهم اىل “مجلس حقوق اإلنسان بعقد 
جلسة خاصة للتصدي لالنتهاكات الجسيمة لحرية 

التعبري والتجمع السلمي التي تشهدها العراق”.

نظمت الجالية العراقية يف هولندا، امس االول، أمام مبنى السفارة 
العراقية يف الهاي، وقفة تضامنية مع منتفيض ترشين يف وقوفهم 
املرشف بوجه الفساد، عرب احتجاجاتهم السلمية املطالبة بكشف 

قتلة املتظاهرين، ومحاسبتهم أمام القضاء العادل.
وشارك يف الوقفة طيف واسع من أبناء الجالية، رافعني أعالم 

الوطن وصور الشهداء، وهم يتساءلون: من قتلني؟ 

“

“

عامل بلدية ميسان يتظاهرون
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وأكد سكرتري الحزب، ان االنتخابات القادمة ال تتوفر فيها 
الرشوط التي تجعلها “حرة ونزيهة، ولذلك قرر الحزب 
تعليق مشاركته فيها، ويف الوقت ذاته يرى ان قرار بعض 
االنتخابات هو فعل سيايس  الجديدة مبقاطعة  األحزاب 
الوزراء  مجلس  رئيس  مستشار  يعتقد  فيام  إيجايب”، 
االنتخابات وترك  االنسحاب من  االنتخابات، أن  لشؤون 
املنافسة للقوى السياسية القدمية وحدها “لن يأيت بجديد، 
وان املقاطعة لغاية االن تجري يف املستوى املجهول، وال 
احد يعرف ما العمل بعد هذه املقاطعة”.   أما السيايس 
العراقي  الناخب  حّمل  فقد  االسدي  ضياء  املستقل 

مسؤولية اخفاق العملية السياسية بعد 2003. 

تعليق المشاركة  
وقال الرفيق رائد فهمي، إن “الحزب الشيوعي العراقي 

بعد.  املقاطعة  يعلن  ومل  االنتخابات.  يف  مشاركته  علق 
القرار جاء بعد عدم توفري رشوط تحقيق االنتخابات الحرة 
االنتخابات  “اجراء  ان  يرى  الحزب  ان  مبيناً  والنزيهة”، 
انتاج  يعيد  سوف  ورشوطها،  مستلزماتها  توفري  بدون 

القوى السياسية املسؤولة عن االزمات نفسها”. 
ونّبه فهمي اىل ان “االنتخابات ـ هذه املرة ـ جاءت عىل 
احداث سياسية مهمة، عىل رأسها انتفاضة ترشين، التي 
أكدت رضورة التغيري. ومل يكن هذا مطلب املتظاهرين 
لوحدهم، بل هو رضورة حتمية يفرضها الواقع السيايس 

االقتصادي واالجتامعي”. 

تالعب بالوقت وتسويف للمطالب
وأوضح فهمي ان “االنتخابات طرحت من قبل املتظاهرين 
ارتباطا بالتغيري، وليك تكون كذلك، يجب ان تتوفر فيها 
الرشوط الالزمة. ومن ضمنها قانون االنتخابات العادل”، 

مشرياً اىل ان “الحركة االحتجاجية مل تقدم مسودة لقانون 
االنتخابات، وبالتايل ترك موضوع تحديد القانون للربملان، 
الذي انتجت قواه قانون انتخابات يضمن بقاءها عىل رأس 
السلطة”.  وأكد ان “القوى السياسية راهنت عىل عامل 
انتخابات مبكرة يف  الوقت؛ فاملنتفضون طالبوا بتحقيق 
ترشين عام 2019. بينام الحكومة سوف تجري االنتخابات 
قوته  املطلب  فقد  وبالتايل  بها.  املطالبة  بعد عامني من 
الزمنية، حيث ان االنتخابات لو أجريت يف وقت قريب 

من ترشين، لحققت تغيريات ملحوظة”.
وأرّش ان “القوى السياسية عملت عىل تسويف املطلب 

من الناحية القانونية والزمنية”. 
حرة  انتخابات  تحقيق  “عنارص  ان  فهمي  الرفيق  ويجد 
ونزيهة غري متوفرة؛ فقانون األحزاب غري مطبق، كام أن 
الحكومة مل تتمكن من حرص السالح بيد الدولة. كذلك 
ارادة الناخب غري حرة، واملال السيايس يستخدم من دون 
ضوابط او رقابة، واألجواء السياسية غري آمنة للمرشحني 
الجدد، حيث شهدت املرحلة األخرية العديد من عمليات 

االغتيال السيايس”.

فعل سياسي إيجابي  
وعن قرار املقاطعة الذي أعلنته بعض األحزاب الجديدة، 
فّسه فهمي بأنه “فعل سيايس إيجايب، ويعرب عن مامرسة 
األهداف  لتحقيق  الشعبي  الضغط  من  أخرى  اشكال 
تهدف  اللجوء  حال  يف  “املقاطعة  ان  مبينا  املطلوبة”، 
تكون  ان  اجل  من  سياسية  لتغيريات  أرضية  خلق  اىل 

االنتخابات مامرسة دميقراطية حقيقية”. 

الدائرة الواحدة أفضل
أما مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون االنتخابات، 
من  “االنسحاب  ان  فيعتقد  الهنداوي،  الحسني  عبد 
القدمية  السياسية  للقوى  املنافسة  وترك  االنتخابات 
ـ  االن  حتى  ـ  املقاطعة  وان  بجديد.  يأيت  لن  وحدها، 

تجري يف املستوى املجهول. ال احد يعرف ما العمل بعد 
هذه املقاطعة”، بحسب وجهة نظره.  ويرى الهنداوي 
عىل  قادرة  غري  انها  اكتشفت  الجديدة  “األحزاب  ان 
املشاركة يف االنتخابات يف ظل هذا القانون، الن القوى 
السياسية الكبرية ما زالت قادرة عىل تحقيق الفوز يف 

االنتخابات. لذلك أعلنت مقاطعتها”. 
قدرة  عىل  يكونوا  مل  “املتظاهرين  ان  املتحدث  ويعترب 
انتخابات حسب  قانون  التعبئة، ألجل فرض  عالية من 
الواحدة،  الدائرة  قانون  اعتمد  “لو  انه  مبينا  رؤيتهم”، 
لكان أفضل، ألنه مينح الجميع مبا فيها الكيانات الصغرية 

حظوظا عالية يف النجاح”. 
وأضاف قائالً “كانت هناك مساعي يف عام 2017 من 
دائرتني  اىل  العراق  تقسيم  اىل  الجمهورية  رئاسة  قبل 
للكيانات  واحدة  املقاعد؛  من  املائة  يف   50 دائرة  لكل 
أصحاب  او  املستقلني  لألشخاص  وأخرى  السياسية، 

الرتشيح الفردي”.
 مؤكدا ان “الكتل السياسية يف مجلس النواب رفضت 

املقرتح”. 

6 ماليين بطاقة الكترونية!
العراق.  يف  الكيل  الناخبني  عدد  عن  الهنداوي  وكشف 
ناخب؛  مليون   25 بلغ  لهم  الكيل  “العدد  ان  وقال 
وهؤالء  العراق،  خارج  املليون  ونصف  ماليني   3 منهم 
الناخبني  “عدد  ان  مبيناً  االنتخابات”،  يف  يشاكوا  لن 
داخل العراق هو 21 مليونا و 500 الف ناخب، منهم 
من  وان  الجدد،  الناخبني  من  املليون  ونصف  مليونان 
ميلكون  مليونا   17 هناك  ناخب  مليون   21 مجموع 
بطاقة بايوميرتية طويلة األمد، وهناك 6 ماليني بطاقة 
 44 “هناك  ان  وأوضح  األمد”.   قصرية  بايوميرتية 
تحالفا سياسيا سجلت للمشاركة يف االنتخابات، وهناك 
ان  مؤكداً  لالنتخابات”،  قدم  مرشح   500 و  االلف   3
“الحكومة ضمنت تنافس 10 مرشحني عىل كل مقعد”. 

مراقبة االنتخابات  
وأكد املستشار “وجود فريق االنتخابات الدويل يف العراق، 
حيث بلغ عددهم الكيل  25 شخصا، وهم خرباء يف كل 
مجاالت االنتخابات”، مشرياً اىل ان “مجلس االمن صوت 
عىل ارسال مراقبني دوليني لالنتخابات”، متوقعاً ان “تكون 

االنتخابات املقبلة افضل بكثري من سابقاتها”. 
“أولها:  عنارص  بثالثة  االنتخابات  نجاح  الهنداوي  ورهن 
“نظام  للتصويت  الحديثة  التكنولوجيا  عىل  االعتامد 

البايومرتي”. 
الكيانات  مراقبة  وهي  الثالثة  بأشكالها  املراقبة  وثانيها 
السياسية املشاركة يف االنتخابات. والعنرص الثالث يتمثل 

يف املراقبة الوطنية”. 

ثالثة مرتكزات 
ان  االسدي،  ضياء  املستقل  السيايس  قال  جهته،  من 
عملية  أي  لنجاح  حقيقية  مرتكزات  ثالثة  “هناك 
وهذا  لالنتخابات،  قانون  توفري  هو  األول  دميقراطية؛ 
األحزاب  بقانون  متصال  يكون  ان  يجب  القانون 

والدستور”. 
وأضاف قائالً: ان “املرتكز الثاين يتعلق بنوعية املرشح 
أما  العطاء.  مؤهالته وامكانياته وقدرته عىل  وتحديداً 

املرتكز الثالث فيخص الناخب ووعيه”. 
العراق  يف  السياسية  العملية  اخفاق  االسدي  ويربط 
العراقي  الناخب  إذ يبني ان “وعي  الناخب”؛  بـ”وعي 
كبرية،  رسعة  يف  قراره  يغري  فهو  كبرية،  مشكلة  فيه 
عام  “منذ  انه  اىل  وأشار  احد”.   أي  لتأثريات  ويخضع 
2003 اتيحت للمواطن العراقي حرية االختيار، ونحن 
نتوقع ان الوعي االنتخايب حصل فيه تطور لكن نتائج 
االنتخابات، تتحدث بعكس ذلك، وهو يخضع لتأثريات 
االعالم والخدع األخرى”، مبيناً ان “املرشحني هم نتاج 
املقابل  يف  ارهاصاته.  كل  يحملون  وهم  املجتمع  هذا 

يُطالب املرشح ان يكون مثالياً”. 

في ندوة ناقشت موضوعة االنتخابات

رائد فهمي: شروط االنتخابات النزيهة التتوفر حتى اآلن
بغدادـ  عبدالله لطيف 

نظم مركز البيان للدراسات والتخطيط، أمس األول،  يف بغداد ندوة ناقشت 
موضوع االنتخابات املبكرة، املزمع إجراؤها يف 10 ترشين االول املقبل، 

حملت عنوان “االنتخابات النيابية: خيارات املشاركة واملقاطعة”. وضّيفت 
سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، 

ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون االنتخابات عبد الحسني الهنداوي، 
والسيايس املستقل ضياء األسدي.

استدعاء 112 عنصرا امنيا للتحقيق 

»الكشف عن قتلة المتظاهرين ومن وراءهم هو الحل«
المحكمة االتحادية تعدل عن قرار يخص أعضاء البرلمان

ناشطون: الحصانة السياسية 
تمنع مالحقة جرائم النواب بغداد- علي شغاتي

أعلنت اللجنة املشكلة للتحقيق يف قتلة املتظاهرين عن استدعاء اكرث من 
100 ضابط وعنرص امني, للتحقيق معهم يف االحداث التي رافقت انتفاضة 
ترشين. ومع ذلك يشكك عدد من الناشطني يف امكانية التوصل اىل القتلة، 
الحكومات  قبل  من  املشكلة  التحقيقية  للجان  السابقة  التجارب  بسبب 

املتعاقبة. فيام حّمل آخرون جهات متنفذة مسؤولية حامية القتلة.
 25( املايض  الثالثاء  شهدت  أخرى  ومحافظات  بغداد  العاصمة  وكانت 
العنف ما أدى اىل استشهاد  أيار( احتجاجات واسعة، تكرر فيها استخدام 
مطالبات  وسط  النشطاء،  قتل  جرائم  باستمرار  ونددت  اثنني،  متظاهرين 
بكشف منفذي تلك األعامل، وإجراء محاكامت عادلة لهم. وال تزال مواقع 

التواصل االجتامعي تحشد لحملة “أنا عراقي.. من قتلني؟”.
وننتظر  جارية  “التحقيقات  إن  الوزراء  رئيس  قال  الجاري،  الشهر  ومطلع 
التقرير النهايئ.. حيث أخذ وقتاً طويالً، ألنه يجب أن يُعد وفق طريقة مهنية 

وعادلة”.

التحقيق مع 100 عنصر امني
وأعلنت “لجنة التحقيق بقتل املتظاهرين يف العراق”، يوم الجمعة، استدعاء 
أكرث من 100 ضابط وعنرص أمن, للتحقيق حول مقتل العرشات خالل الحراك 
الشعبي. وقال املتحدث باسم اللجنة، محمد الجنايب، يف ترصيح صحفي، إن 
“اللجنة استدعت شهودا واطلعت عىل األدلة الجنائية واألوراق القضائية”, 
مشريا اىل “استالم اللجنة أكرث من 7000 وثيقة قضائية من املحاكم املختصة، 
وتم االطالع عليها من قبل القضاة، لضامن الوصول إىل نتائج حيادية ورفع 

الضبابية”.
واضاف ان “اللجنة استدعت عوائل الشهداء، وسجلت شهاداتهم وأحالتهم 
لتعويضهم  اإلرهاب  وضحايا  الشهداء  كمؤسسة  الرسمية  للمؤسسات 
وشمولهم ضمن القوانني السارية بالدولة”, مبينا ان “اللجنة استدعت 22 
ضابطا من رتبة نقيب إىل لواء، ونحو 90 عنرصا من وزاريت الداخلية والدفاع”.

وكشف الجنايب عن “اتهام قسم من الضباط واملنتسبني بقضايا قتل, والقسم 
اآلخر من املترضرين والضحايا”, مؤكدا “السعي لكشف حقائق األمور وفرز 
مجازاة  لضامن  الشهود،  إىل  االستامع  خالل  من  صحيحة،  بصورة  األوراق 

املترضرين ومعاقبة املسيئني”.
وحول موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنايب 
إن “اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم 
ليتم االطالع عليها مرة أخرى من قبل  القانوين،  املختصة وأخذت مجراها 

القضاة املختصني”.
وكانت الحكومة شكلت يف ترشين االول من العام املايض, لجنة للتحقيق يف 
قضايا قتل املتظاهرين خالل احداث انتفاضة ترشين, وضمت اللجنة قضاة 

للتحقيق وقادة امنيني.

تشكيك في استكمال التحقيق
وعلق االمني العام لحركة نازل اخذ حقي، مرشق الفريجي, عىل املوضوع 
بالقول: “نستبرش خريا عند سامعنا باي تحرك يخص كشف قتلة املتظاهرين, 
سابقة،  تجارب  لوجود  لجنة  اي  اعامل  استكامل  امكانية  يف  نشكك  لكننا 
فشلت من خاللها الحكومات يف تقديم نتائج ملموسة من قبل كل اللجان 

ان  الشعب”,  لـ”طريق  الفريجي يف حديث  واضاف  املشكلة”.  التحقيقية 
“ثقة الشعب معدومة، وعليه ال ميكننا ان نتفاءل او ننتظر نتائج تكشف لنا 
الجناة واملجرمني الحقيقيني وراء هذه االعامل الوحشية”, مؤكدا ان “كشف 
اي عنرص مشرتك يف الجرائم سيفكك خيوط الجرمية ويطيح بالقتلة واحدا 

تلو االخر”.

ال خيار أمام الحكومة 
من جانبه, أكد الناشط املدين زيد الشبيبي, ان “الحل الوحيد امام الحكومة 
املتظاهرين والجهات  الكشف عن قتلة  لتهدئة االوضاع واملتظاهرين هو 

التي تقف وراءهم ومحاسبتهم وفق للقانون”.
وشدد الشبيبي يف حديث لـ”طريق الشعب”, عىل “رضورة تحقيق العدالة 
لذوي الضحايا من خالل الكشف عن القتلة والجهات املحرضة واملساندة 
للقتلة”, مضيفا ان “واجب الدولة واجهزتها االمنية معرفة هؤالء وتقدميهم 
التشغيلية  البالد  ميزانية  من  املائة  يف   45“ ان  الناشط,  واضاف  للقضاء”. 
عن  الكشف  عن  تعجز  ان  املعقول  غري  ومن  االمنية،  االجهزة  اىل  تذهب 
القتلة”, مردفا هناك “جهات سياسية متنفذة تحاول عرقلة املوضوع من اجل 

تحقيق مكاسب فئوية او تنفيذ ارادات خارجية”.

بغداد ـ طريق الشعب
العليا  رحبت أوساط سياسية وشعبية بقرار املحكمة االتحادية 
استحصال  بخصوص  السابقة،  املحكمة  قرارات  عن  بالعدول 
املتهمني  النواب  عن  الحصانة  رفع  عىل  النواب  مجلس  موافقة 
مجلس  يف  القانونية  اللجنة  عزت  فيام  معينة.  جرائم  بارتكاب 
النواب، تفسري املحكمة بسبب استغالل بعض النواب حصانتهم 

الرتكاب جرائم فساد.
ودعا عدد من الناشطني واملهتمني بقضايا الفساد، القضاء اىل لعب 
دوره واالستفادة من هذه الفرصة ملعاقبة الفاسدين، محذرين من 

الرضوخ لضغوطات املتنفذين.

عدول عن القرار
وقررت املحكمة االتحادية العليا, بحسب بيان صادر عنها، تلقت 
موافقة  عىل  الحصول  “اقتصار  منه,  نسخة  الشعب”,  “طريق 
مجلس النواب يف حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض يف 
جرمية من نوع الجنايات غري املشهودة، وفيام عدا ذلك ال حصانة 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  وباالمكان  النواب،  مجلس  ألعضاء 
بحقهم مبارشة، يف حال إتهام أي منهم بجرمية جناية مشهودة أو 

جرمية جنحة أو مخالفة”.  
املحاكم حسم دعاوى  تستطيع  القرار  بـ”هذا  املحكمة  وأكدت 
الفساد  جرائم  معظم  ألن  السابق،  من  أرسع  بشكل  الفساد 
ينطبق عليها وصف جرائم الجنح، وكان حسمها يتوقف عىل رفع 

الحصانة عن املتهم بها إن كان عضو مجلس نواب”.

خالف حول دستورية القرار
من جانبها, عّدت عضو اللجنة القانونية يف مجلس النواب, بهار 
جاء  النائب،  حصانة  بشان  االتحادية  املحكمة  تفسري  محمود، 

بسبب استغالل بعض النواب حصانتهم يف ارتكاب جرائم فساد.
وتقول محمود يف بيان طالعته “طريق الشعب”, ان “املادة ٦٣ 
من الدستور واضحة كالشمس وال يحتاج اي تفسري، وتنص عىل 
انه ال ميكن القاء القبض عىل عضو الربملان اال بعد موافقة الربملان 
باألغلبية املطلقة او موافقة الرئيس بالعطلة الترشيعية اال يف حالة 
الجناية املشهودة؛ ففي هذه الحالة يجوز القاء القبض عليه دون 
حاجة ملوافقة الربملان او رئيسه، ولكن تفسري املحكمة االتحادية 
يقول عكس ذلك”. وتضيف “نحن ضد الحصانة بالعموم ألي فئة 
من فئات املجتمع، سواء اعضاء برملان او وزراء او الرئاسات، الن 
الحصانة مخالفة للامدة ١٤ من الدستور والتي تنص عىل املساواة 
برملان  اعضاء  بعض  هناك  ان  كام  القانون،  امام  املواطنني  بني 

استغلوا الحصانة الرتكاب جرائم السيام الفساد”.
وتابعت محمود انه من جهة اخرى “عند تفسري اي مادة يجب 
املادة ٦٣  املادة، فالحكمة من  الرجوع اىل فلسفة ترشيع هذه 
بدورهم  للقيام  الربملان  اعضاء  مهمة  تسهيل  الدستور هي  من 
الجرائم  ارتكاب  ورشعنة  لتسهيل  وليس  والرقايب،  الترشيعي 
واالختفاء وراءها، لذلك فإننا ننتقد استغالل امتياز الحصانة من 

قبل بعض اعضاء الربملان الرتكاب جرائم الفساد”.

تفسير القرار
ان  بالقول:  املحكمة  قرار  كريم  محسن  القانوين  الخبري  ويفس 
“قانون العقوبات العراقي، قّسم الجرائم من حيث جسامتها اىل 
ثالثة انواع هي الجنايات والجنح واملخالفات يف نص املادة )23( 
املادة )25(  الجناية يف  القانون”, مضيفا ان “القانون عرف  من 
وهي الجرمية التي يعاقب عليها املدان بعقوبة االعدام او السجن 

املؤبد, او السجن اكرث من خمس اىل خمس عرشة سنة”.
عرف  “القانون  ان  الشعب”,  لـ”طريق  تعليق  يف  كريم  ويشري 
التي يعاقب عليها املدان  الجنحة يف املادة )26( وهي الجرمية 
بالحبس الشديد او البسيط اكرث من ثالثة اشهر اىل خمس سنوات. 
فيام عرف املخالفة يف املادة )27( بانها الجرمية التي يعاقب فيها 
املدان بالحبس البسيط ملدة من اربع وعرشين ساعة اىل ثالثة 

اشهر”. 
ويضيف القانوين ان “قانون أصول املحاكامت الجزائية العراقي 
قّسم الجرائم من حيث عالنية سلوك الجاين اىل جرائم متلبس بها 
وجرائم غري متلبس بها, والجرائم املتلبس بها هي التي تكتشف 
غري  الجرائم  اما  قصري.  بوقت  ارتكابها  عقب  او  ارتكابها  حال 
املتلبس بها فهي الجرائم التي مييض وقت بني وقوعها وكشفها 

بحيث تصبح االدلة فيها اقل وضوحا”.
االرساع يف حسم  من  املحاكم  سيمكن  “القرار  ان  كريم  ويؤكد 
يف  قرارته  واصدار  النواب،  مجلس  العضاء  املوجهة  االتهامات 
عدد كبري من منها”, منوها اىل “رضورة عدم رضوخ القضاء اىل 

الضغوطات السياسية التي سوف متارس ضده”.
وكشف خالل الشهر املنرصم, مستشار رئيس مجلس النواب عامد 
يوحنا, عن وصول 10 طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن عدد 
من اعضاء مجلس النواب، للتحقيق معهم بخصوص قضايا تتعلق 

مبلفات فساد.

ترحيب حذر
من جانبه, رّحب الناشط املدين حسن احمد بالقرار الصادر عن 
املحكمة االتحادية, لكنه يشكك يف امكانية صدور احكام قضائية 

ضد الفاسدين من اعضاء مجلس النواب.
ويقول احمد لـ”طريق الشعب”, ان “عددا كبريا من املسؤولني 
عىل  ادلة  وجود  مع  بالفساد  متهمون  النواب  مجلس  واعضاء 
فسادهم وهدرهم للامل العام, لكن كتلهم السياسية املتنفذة يف 
الدولة ومؤسساتها متنع محاسبتهم وتقوم بحاميتهم وتهدد كل 
من يقرتب منهم”, مبينا ان “حاالت محدودة متكن خاللها القضاء 
من اصدار عقوبات عىل الفاسدين, ومع هذا تدخلت املؤسسة 

الترشيعية، لتصدر عفوا عام عىل مقاسات هؤالء املدانني”.
ويدعو احمد “السلطة القضائية اىل اخذ دورها بشكل فاعل من 
خالل محاسبة الفاسدين، وانزال اقىص العقوبات بحقهم وجعلهم 
هدره”,  او  العام  املال  نفسه رسقة  له  تسول  فاسد،  لكل  عربة 
مشددا عىل “رضورة منع كل شخص أدين سابقا من تبوؤ منصب 
تنفيذي وعدم السامح له بالرتشح لالنتخابات حتى يف حال شموله 

بعفو سابق”.

شهيد الحزب الشيوعي العراقي يف انتفاضة ترشين حيدر القبطان



            4
اخبار وتقارير

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 78 Monday 31 May 2021 العدد 78 االثنني 31 أيار

ومواطنني  ناشطني  آراء  الشعب”  “طريق  واستطلعت 
ومراقبني يف شأن االستعدادات الجارية إلجراء االنتخابات 
املبكرة. وقد عّب أغلب املستطلعني عن خيبة أملهم يف 
بالقرارات  تتحكم  املتنفذة  القوى  دامت  ما  يجري،  ما 

املصريية وحدها، ومل تجر االستجابة ملطالب ترشين.
ويرهن املواطنون املشاركة االنتخابية بـ”توفر مستلزمات 

أجرائها بصورة نزيهة وشفافة”.
 

شروط ومستلزمات  
لـ”طريق  حديثه  يف  إبراهيم  عيل  املدين  الناشط  وقال 
ولن  القادمة  االنتخابات  يف  يشارك   لن  انه  الشعب”, 
بان  مؤمنا  كونه  املفوضية  يف  كموظف  اسمه  يسجل 
التغيري  عملية  يف  تساهم  لن  القادمة  “االنتخابات 
وازدياد  املنفلت  السالح  تفيش  بسب  وذلك  املرجوة, 
أيضا  ومرشحني  ناشطني  تطال  التي  االغتيال  عمليات 

إضافة لعمليات التزوير”.
بها  طالب  التي  املبكرة  “االنتخابات  ان  واضاف 
املنتفضون، كانت وفق رشوط محددة, أهمها  محاسبة 
تقف  التي  الجهات  عن  والكشف  املتظاهرين  قتلة 

خلفهم وتدعمهم وتسهل مهامهم” .
“مستلزمات  اىل  بحاجة  االنتخابات  فان  للناشط  ووفقا 
رضورية” يجب عىل الحكومة توفريها من اجل انجاحها, 
وحرص  االمنة  بـ”البيئة  يتعلق  ما  أهمها  ان  موضحا 
السالح بيد الدولة وتفعيل قانون األحزاب ومنع األحزاب 
التي متتلك اجنحة مسلحة من خوض االنتخابات، وايجاد 

مفوضية انتخابات مستقلة ال يتم التأثري عليها”.
ما  يف  جادة  غري  الحالية  “الحكومة  ان  ابراهيم  وعد 

تطلقه من وعود، وال يعول عليها”.

ال جدوى منها 
أما املواطن فاضل جاسم، فقال لـ”طريق الشعب”، ان 
“مشاركة الناخب من عدمها ال تغري من املعادلة شيئا، 
وان العملية االنتخابية محسومة لجانب القوى السياسية 

املتنفذة منذ االن”.
بديل  “بتوفر  االنتخابات  يف  مشاركته  جاسم  ورهن 
سيايس حقيقي جديد, ال تحوم حوله شبهات فساد، ليك 

تتحقق عملية التغيري”.

خيبة أمل  
فيام أرّش عيل حمزة )مواطن آخر( خيبة امل كبرية بني 
عدم  بسبب  اليومية,  األجور  وذوي  الكادحني  أوساط 

اهتامم الحكومات مبعاناة وقوت كادحي الشعب. 
من  “املشاركة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  وتابع 
البلد  يف  السياسية  العملية  ان  كون  نافعة،  غري  عدمها 
املحاصصة  تعتاش عىل  متنفذة،  أحزاب  بإرادة  مرهونة 

والفساد والرسقات”.
وما يعتقده حمزة، هو انتخابات ترشين، إن أجريت، ال 

تتعدى “إعادة تدوير الوجوه، ال اكرث”.
وزاد ان “التجارب املريرة يف الدورات البملانية السابقة 
والحالية, رسخت قناعة لدى الناس بان القوى السياسية 
وتطلعات  امال  تحقق  ان  لها  ال ميكن  حاليا،  املوجودة 

الشعب العراقي بل سيزداد الوضع سوءا”.

فقدان الثقة 
مقاطعة  أسباب  اهم  جواد  احمد  املواطن  واختزل 
املواطن لالنتخابات القادمة بـ”فقدان  الثقة باملنظومة 

السياسية”.
تزويرا كبريا  االنتخابية  العملية  ان تشهد  ويخمن جواد 
يضمن للقوى املستفيدة “االلتفاف عىل إرادة املواطن”.  
وتساءل املتحدث عن البامج االنتخابية للمرشحني التي 
قبة  اىل  الفائزين  املرشحني  وصول  مع  تذوب  ما  غالبا 

البملان؟
املواطن  يؤكد  السابق،  املتحدث  طرحه  ما  مع  ومتاشيا 
عدي جب، انه كان من املشاركني يف االنتخابات السابقة، 

اال انه مل يلمس أي تغيري حقيقي يف أداء البملانيني.
الراهنة  السياسية  املنظومة  تتمكن  ان  جب  ويستبعد 
من بناء البلد “فهي غري قادرة عىل توفري حصة متوينية. 

كيف ميكن للمواطن ان يثق بها بعد؟”. 

عوامل عدة 
مل  العراقي  “الشباب  ان  إبراهيم,  رسمد  قال  ذلك،  اىل 
سواء  لآلن،  النظام  تغيري  منذ  حقيقي  تغيري  أي  يلمس 
فرص  وتوفري  الشباب  متكني  او  الخدمات  مستوى  عىل 

العمل للعاطلني والخريجني”.
ويجد ابراهيم انه “ال بديل عن مقاطعة االنتخابات، كون 
املتنفذين يف السلطة ميتلكون سالحا خارج اطار الدولة، 
وماال سياسيا ضخام وماكنات إعالمية”، معتقدا ان هذه 

“عوامل ستساهم بشكل كبري يف إعادة تدويرهم”.
بأنها  بالعراق  االنتخابية  املامرسة  ابراهيم  ويصف 

“شكلية ومجرد روتني دميقراطي، الغرض منه هو كسب 
الرشعية امام املجتمع الدويل”.

ويعتب املتحدث ما يجري هو “استغفال بعض املرشحني 
بالخدمات  الوعود  يطلق  املرشح  ان  حيث  للمواطنني, 
وتحسني  املحتاجني  ومساعدة  الفقراء  هموم  وحمل 
االنتخابات،  فوزه يف  يثبت  ان  الخدمي، ومبجرد  الواقع 

ينىس من انتخبه ومن ساعده يف الوصول اىل السلطة”.

رسائل محبطة 
السيايس،  الشأن  الباحث يف  ارجع  متصل،  وعىل صعيد 
يف  ثقته  وعدم  املواطن  استياء  سبب  الحازم،  وائل 
وطني,  برنامج  أي  تقديم  “لعدم  السياسية  املنظومة 
ومل يسعوا بشكل صحيح اىل بناء الدولة ومؤسساتها, بل 

انشغلوا برسقة املال العام وقتل املعارضني”.
محبطة  رسائل  كلها  هي  األفعال  هذه  ان  اىل  وأشار 

يتلقفها املواطن العراقي بشكل سلبي، ما أدى بالتايل اىل 
جعل الثقة مهزوزة.

أسباب  من  ان  الشعب”,  لـ”طريق  املتحدث  وبني 
متيقنون  املقاطعني  ان  هو  املقاطعة  اىل  الدعوات 
بنتائج  املتنفذة  السياسية  الكتل  تالعب  إمكانية  من 
االنتخابات, من خالل السالح املنفلت واستغالل النفوذ.

ويالحظ ان “امني بغداد وبعض مدراء البلديات نصبوا 
تكرسات  الصالح  النواب  لبعض  كمرافقني  انفسهم 

الشارع والتي هي من واجبات البلدية”.
ويرى الحازم ان “املقاطعة ليست هي الحل. امنا يجب 
ثم  ومن  الحكومة،  عىل  الضغط  اجل  من  الناس  حث 
متثيل  لضامن  االنتخابات  يف  املشاركة  نحو  التحشيد 
معالجة  “إمكانية  مرجحا  الوطنية”،  للرشيحة  حقيقي 
أسباب املقاطعة، وعدم الذهاب نحو رفض املشاركة يف 

االنتخابات”.

بغداد ـ طريق الشعب 

يواجه االطفال يف العراق تحديات 
كبرية تجبهم يف أحيان كثرية 

عىل ترك مقاعد الدراسة والنزول 
للعمل، حيث يتعرضون هناك اىل 
شتى أنواع االنتهاكات، فضالً عن 
انعكاسات سلبية، يفرضها عليهم 

الواقع السيايس واالجتامعي.  
ودعت لجنة حقوق اإلنسان 

البملانية، مؤخراً، لتجريم عاملة 
األطفال يف العراق، مطالبة الحكومة 

والبملان باتخاذ “قرارات ملزمة” 
إليقاف ظاهرة عاملة األطفال.

األطفال خارج أولويات الدولة 
داخل،  الطفل، طاهرة  أدب  املتخصصة يف  وتقول 
انعكست  كبرية،  نكبة  يعانون  العراق  “اطفال  إن 
عليهم بشكل واضح يف مدارسهم وبيوتهم، ألن كل 
االرسة  عىل  مردود  لها  وسياسية  اجتامعية  قضية 

والطفل”. 
“االنظمة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  وأضافت 
السياسية التي قادت البالد طيلة العقود املاضية، 
وضعت الطفل العراقي خارج أولوياتها. االهتامم 
بالطفل عىل كافة املستويات يحتاج اىل ميزانيات 

كبرية، ال توفرها الحكومات”. 
تأجيله  يواصل  النواب  “مجلس  ان  وأوضحت 
ترشيع قانون هيئة رعاية الطفولة التي من شأنها 
ما  ومناقشة  البالد،  يف  االطفال  بوضع  االرتقاء 

يتعلق بتقارير االمم املتحدة”. 
اثنني  بروتوكولني  وقع  “العراق  ان  داخل  وذكرت 
جرى الحاقهام باتفاقية حقوق الطفل، حيث مينع 
النزاعات  يف  االطفال  استخدام  االول  البوتوكول 
املسلحة، والثاين مينع االتجار واستخدامهم ألغراض 

الدعارة”. 
ولفتت اىل أن “ما يهمنا هو التوقيع عىل البوتوكول 
والذي  املتحدة  االمم  عن  صدر  الذي  الثالث، 
يسمى بالبالغات، حيث يوجب هذا البوتوكول يف 
الحالة  عن  يبلغ  ان  للعنف،  الطفل  تعرض  حالة 

لتأخذ املؤسسة االجراءات بحق الشخص املعنِّف”، 
“التوقيع  تؤيد  مل  الوزارات  من  عددا  أن  مؤكدة 

عىل هذا البوتوكول”.

عمالة األطفال 
العائالت  من  كثريا  االقتصادية،  الظروف  ودفعت 
مختلفة،  ميادين  ضمن  العمل  يف  أبنائها  زج  اىل 
مام يعرضهم اىل انتهاكات عديدة.  وعىل أثر ذلك، 
دعت لجنة حقوق اإلنسان البملانية، لتجريم عاملة 
األطفال يف العراق، مطالبة باتخاذ “قرارات ملزمة” 

اليقاف استغالل األطفال يف العاملة الشاقة.
وقال نائب رئيس اللجنة، قيص عباس إن “استغالل 
األطفال يف العاملة بالعراق مدعاة للقلق، ويجب 
رضورة  عىل  مشددا  األمر”،  هذا  يتوقف  أن 

“تجريم من يستغل عاملة االطفال”.
يعتب  العاملة  االطفال يف  “استغالل  أن  اىل  وأشار 
الجهات  وعىل  الطفولة  بحق  صارخا  انتهاكا 
كل  بحق  قانونية  اجراءات  اىل  تلجأ  أن  التنفيذية 
من يستغل االطفال يف العاملة، وخصوصا الشاقة 

التي ال تتالءم مع أعامرهم”.
وأكد أن “ملف عاملة االطفال يحتاج إىل معالجة 
يف  املنترشة  الظاهرة  هذه  من  للحد  قانونية، 
الشارع، يف ظل وجود الفقر وانتهاكات بعض ذوي 
األطفال لحقوقهم، وعدم االهتامم بهم، وتركهم يف 

التقاطعات ما يعرضهم اىل الخطر”.

عمالة في ظروف صعبة 
العراق،  عامل  نقابات  اتحاد  رئيس  نائب 
االقتصادية  “الظروف  ان  قال  الصفار،  عدنان 
واالجتامعية الصعبة لعموم الشعب تضطر هذه 
 العوائل ان تدفع ابناءها للعمل”، مردفا “ان هذا 
مكانهم  للعمل،  امنا  االطفال  لدفع  تبيراً  ليس 

الحقيقي يف املدارس”.  
وأضاف الصفار ان “عاملة االطفال االن يف اسوأ 
شاقة  عمل  ظروف  من  يعانون  هم  اذ  حاالتها؛ 
ألعامرهم،  بالنسبة  طويلة  عمل  واوقات   جداً، 
مع  يومياً،    8 اىل  عملهم  ساعات  تصل  حيث 
اىل  “تعرضهم  اىل  مشرياً  جداً”،  اجور  متدنية 
ما  أثبتته  وهذا  العمل،  اثناء  العنف  اشكال  كل 
التقارير الصادرة عن اليونيسيف ومنظمة العمل 

الدولية”.  
وأكد الصفار ان “املنظامت املعنية بحقوق الطفل 
تؤكد ان هناك مجاميع مسلحة وافقت  عىل عمل 

االطفال ضمن صفوفها، وهم يف سن 13 سنة”.  
بـ”إعادة  االطفال  الحكومة  الصفار  وطالب 
اىل  مشرياً  عاملتهم”،  من  للحد  املدارس،  اىل 
االطفال  لعاملة  الحكومية  “املعالجات  ان 
ازدياد  مع  معدومة،  تكون  وعسكرتهم،  تكاد 
خطورة  من  الدولية  العفو  منظامت  تحذيرات 
يف  االطفال  لدى  الظواهر،  هذه   استمرار 

العراق”.    

بغداد ـ طريق الشعب
تحتفل منظمة الصحة العاملية ورشكاؤها يف العامل، يف 31 أيّار 
إبراز  مع  التدخني،  عن  لالمتناع  العاملي  باليوم  عام  كل  من 
وضع  إىل  والدعوة  التبغ  بتعاطي  املرتبطة  الصحية  املخاطر 

سياسات فعالة للحد من استهالكه. 
التي  للوفيات  بأنه أهم سبب منفرد  التبغ  املنظمة  وتصنف 
إىل  حالياً  يؤدي  حيث   العاملي،  الصعيد  عىل  تفاديها  ميكن 
إزهاق روح واحد من كل عرشة بالغني يف شتى أنحاء العامل. 
ويف العراق يبدو ان موضوع التدخني اصبح شائعا بكرثة بني 
انتشار  بسبب  املدارس  وطلبة  واملراهقني  الشباب  صفوف 
واستسهال  الصحية,  الرقابة  وغياب  كبرية,  بصورة  املقاهي 

املجتمع للظاهرة.

جولة في المقاهي
الشباب  من  عدد  برر  بغداد،  يف  املقاهي  بعض  داخل  ومن 
ارتيادها مبحاولة قضاء بعض أوقات فراغهم يف تدخني االراكيل 
مع اصدقائهم, والذين أقروا بوجود مضار لها، لكنهم يعللون 
الخرضاء،  املساحات  عنها:  “البديل  بغياب  ذلك  استمرار 
واالندية الرياضية او مالعب كرة القدم”، لذا فهم يعتقدون ان 

ارتياد املقاهي “وسيلة للرتفيه”.

قصة مدمرة
البغدادية  املقاهي  أحد  داخل  من  االسدي،  حسني  ويروي 
لـ”طريق  االركيلة,  تدخني  بسبب  مرضه  قصة  الشهرية، 
الشعب”, قائال: “ادخن االركيلة منذ كان عمري 14 عاما يف 
املنزل واملقاهي بدون توقف، وقد نصحني عدد من االصدقاء 
برتك التدخني او التقليل منه، لكني مل التفت اىل كالمهم اال بعد 
تعريض لوعكة صحية، جعلتني ارقد يف املستشفى لعدة ايام”.

وحاالت  التنفس  يف  مشاكل  اىل  “تعرضت  االسدي  ويضيف 
اثرها اىل املستشفى، وبعد اجراء  اختناق متكررة نقلت عىل 
بسبب  مزمن  رئوي  التهاب  من  اعاين  أين  تبنّي  الفحوصات 
التدخني”, مشريا اىل ان “االطباء حذروين من اجهاد نفيس او 
تعريضها لألتربة او العطور, ومنعوين من االقرتاب للمدخنني. 

وقالوا ان معاودة التدخني تعرضك لرسطان الرئة”.

واقع مرير
عن  كبرية  بحرسة  حسني,  احمد  املدرس  يتحدث  جانبه,  من 
اعداد غري قليلة من طلبة املدارس املتوسطة واالعدادية من 

املدخنني للسكائر, واملرتادين للمقاهي.
ويقول حسني لـ”طريق الشعب”, “اشاهد بحرسة وأمل اعدادا 
من صغار األعامر من الطلبة وهم يدخنون السكائر، ويرتادون 
املقاهي دون متابعة من الجهات املعنية وسط غياب للرقابة 
املنزلية واملجتمعية”, معلال سبب ذلك بـ”استسهال املجتمع 
ظاهرة التدخني وعدم ايالئها اهمية من قبل الجهات الحكومية 

او حتى منظامت املجتمع املدين”.

وتقدر االحصائيات العاملية، ان نسبة الوفيات يف العامل بسبب 
التدخني تقرتب من 6 ماليني شخص سنوياً، منهم أكرث من 000 
600 شخص من غري املدخنني الذين ميوتون بسبب استنشاق 
الالزمة  التدابري  نتخذ  مل  وإن  مبارش.  غري  بشكل  الدخان 
سنوياً  ماليني شخص   8 من  أكرث  أرواح  الوباء  هذا  فسيزهق 
حتى عام 2030. وتسجل نسبة 80 يف املائة من هذه الوفيات 
التي ميكن الوقاية منها يف صفوف األشخاص الذين يعيشون يف 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

قوانين رادعة 
العيل  هدى  االجتامعي  الشأن  يف  الباحثة  تدعو  جهتها,  من 
للتدخني  املروجني  تحاسب  قوانني  وسّن  ترشيعات  وضع  اىل 
هذا  عىل  القارصين  يشجع  من  وتعاقب  املالية,  بالغرامة 
“الرقابة  ان  الشعب”,  لـ”طريق  العيل  وتقول  االفعال.111 
االرسية تلعب دورا كبريا يف عدم انحراف القارصين عن جادة 
الصواب، وعدم تأثرهم باملغريات االجتامعية”, مشددة عىل 
“رضورة قيام حمالت توعية وارشادات من قبل وزارة الصحة 
التدخني  بخطر  والتعريف  والجامعات  واملدارس  املقاهي  يف 
املرافق  توفري  “رضورة  عىل  العيل  الصحية”.وتشدد  ومضاره 
اشغالهم عن  اجل  وللعوائل من  واليافعني  لألطفال  الرتفيهية 
عىل  كبرية  رضائب  بـ”فرض  ناصحة  السيئة”,  العادة  هذه 
السكائر واملعسل والفحم من اجل تقليل استخدامها, وتشجع 
العمل  فرص  توفري  خالل  من  التدخني  ترك  عىل  الشباب 

والدورات التدريبية والندوات التثقيفية”.

دراسة استقصائية
ونرشت مجلة The Lancet العلمية دراسة استقصائية تم فيها 
جمع إحصاءات عىل مدار 30 عاما يف الفرتة املمتدة من عام 
1990 إىل عام 2019، شملت 204 دولة حول العامل، وتم فيها 

جمع 3625 عينة لدراستها عىل مستوى العامل.  
وأشارت اإلحصاءات إىل تزايد أعداد املدخنني بشكل عام ليصل 
العدد إىل 1.1 مليار مدخن يف عام 2019، يف الوقت الذي كان 
فيه التدخني سبب وفاة 7.7 مليون شخص، مبا ميثل يف ذلك 

وفاة رجل من 5.  
ويشعر العلامء بالقلق من ارتفاع معدل التدخني بني الشباب 
الوقت الذي مل  الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و24 عاما، يف 
من  الحد  يف  تقدم  أي  العامل  دول  نصف  من  أكرث  فيه  تظهر 
 5 بني  من  شابا  فإن  اإلحصاء،  وبحسب  ومحاربته.  التدخني 
شباب يدخن، يف الوقت الذي تدخن فيه شابة واحدة من بني 
20 شابة حول العامل، وبدأ تسعة أشخاص من أصل 10 التدخني 

قبل سن الـ25.  
التدخني  عن  لالمتناع  العاملي  لليوم  النهايئ  الهدف  ويكمن 
عواقب  من  واملقبلة  الحالية  األجيال  يف حامية  املساهمة  يف 
والبيئية  االجتامعية  املصائب  ومن  املدمرة،  الصحية  التدخني 

واالقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

مراقبون ينصحون بالضغط على الحكومة لمعالجة الثغرات 

مواطنون: مقاطعة االنتخابات خيار بديل 

وزارات ترفض التوقيع على بروتوكول االبالغ عن حاالت العنف

مشرعون يطالبون بـ »تجريم« عمالة األطفال!
في اليوم العالمي لالمتناع عنه 

دعوات لمواجهة انتشار التدخين بين الشباب

بغدادـ  محمد التميمي 

يف ظل استمرار النهج املحاصصايت يف 
إدارة الدولة، وتفيش السالح املنفلت، 
الذي استفحلت معه ظاهرة اغتياالت 
الناشطني يف تظاهرات ترشين، مل تبد 

كثري من املواطنني املعنيني بالشأن 
االنتخايب، حامسة للمشاركة يف يوم 

االقرتاع فـ”االنتخابات لن تأيت بجديد”، 
)بحسب قولهم(. مع بقاء الوضع 

السيايس واألمني واالقتصادي متأزما.
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بغداد – وكاالت 
املستشفيات  تتبعها  التي  اآللية  تشكل 
الطبية  النفايات  من  التخلص  يف  العراقية 
“سبباً لتلوث األجواء، وزيادة أعداد املرىض” 
– بحسب عضو مفوضية حقوق اإلنسان عيل 

البيايت.
العمليات  الطبية مخلفات  النفايات  وتشمل 
األجزاء  فيها  مبا  املرىض،  وعالج  الجراحية 

املستأصلة من الجسم. 
عامليا، يتم التعامل مع هذه النفايات بإحدى 
عىل  متبعة  وهذه  الحرق،  أما  الطريقتني: 
النفايات  وضع  أو  العراق،  يف  واسع  نطاق 
يف جهاز فرم خاص يحتوي عىل مواد تعقيم. 
صديقة  كونها  أمانا  األكرث  الطريقة  وهي 

للبيئة. 

خلل تعاقدي
بغداد،  يف  الزهراء”  “مستشفى  مدير  يقول 
تعاقدياً”  “خلالً  هناك  ان  الحسيني،  عباس 
الطبية،  النفايات  فرم  أجهزة  عمل  أوقف 
التي يُطلق عليها أيضاً “املرثامة”، يف مشفاه 
الرصافة،  يف  البلدي”  ابن  و”مستشفى 
الحرق،  ألسلوب  اللجوء  إىل  اضطرهام  ما 
“النفايات  أن  صحفي،  حديث  يف  موضحا 
بعد  الغلق،  محكم  صندوق  يف  توضع 
املستشفى  داخل  تحرق  ثم  وزنها،  حساب 
التعامل معها  ذاتها وال تخرج مطلقاً، ويتم 

بكل حذر”.
البيئة،  عىل  “خطرة”  الطريقة  هذه  لكن 
ومرضة بالصحة العامة – وفق ما يراه عضو 
الذي  البيايت،  عيل  اإلنسان  حقوق  مفوضية 
ملف  إدارة  يف  كبري”  “خلل  بوجود  يفيد 
بحسب  وذلك  العراق،  يف  الطبية  النفايات 
تقارير تّوفرت لدى دائرته وقدمها إىل وكالة 

 .IQ NEWS أنباء

محارق قليلة وكوادر غير مدربة
أعداد  “قلة  إليها  املشار  التقارير  وترصد 
محارق النفايات يف املستشفيات، او قدمها او 
عطلها، وعدم القيام بإجراءات دفن النفايات 
مع  غالبا،  بالحرق  واالكتفاء  الترشيحية 
للنفايات  ثالثية  توفر منظومة معالجة  عدم 
السائلة يف اغلب املستشفيات، وقلة او رداءة 
للتعامل مع  الواجب توفرها  نوعية االكياس 
آلية  ضعف  عن  فضال  املختلفة،  النفايات 
التعامل مع النفايات حسب املعايري الصحية 

والبيئية”.
وتنّوه التقارير أيضا، إىل “قلة أجهزة التعقيم 
تدريب  وعدم  املستشفيات،  بأعداد  مقارنة 
الكوادر املعنية بالتعامل مع النفايات الطبية، 
بالشكل الكايف، إىل جانب عدم وجود وسائل 
توعية حول آلية التعامل مع النفايات بالنسبة 

للمرىض ومرافقيهم”.

الصحة ال تلتزم بتعليمات البيئة! 
التزام  “عدم  إىل  املفوضية،  تقارير  وتلفت 
الكثري من املؤسسات الطبية بتعليامت دوائر 
البيئة، رغم الغرامات التي تفرض عليها حول 
النفايات”.  مع  التعامل  تخص  مخالفات 
قرب  صحي  طمر  مواقع  وجود  تؤرش  كام 
“إذ  كوفيد  عزل مرىض  ومراكز  املستشفيات 
يتم حرق النفايات ليال ما يتسبب يف تلوث 

األجواء وانبعاث غازات خطرة”.
ويشري البيايت، إىل أن قضية وباء كورونا تشكل 
“فكل  النفايات  موضوع  يف  إضافية  خطورة 
ما يخص املريض وعالجه سيكون ملوثا، وقد 
ينرش املرض يف حال عدم التعامل معه حسب 
“لكن  مستدركا  والبيئية”،  الصحية  اللوائح 
وفق املؤرشات املذكورة، ال نعتقد بأن هناك 

سياسة  
واضحة لدى املؤسسات الصحية، يف شأن آلية 

اإلجراءات  غري  املرىض،  نفايات  مع  التعامل 
التقليدية”. 

لسنوات،  تعود  املشكلة  “هذه  أن  ويبنّي 
الزعفرانية.  مثل  سكنية  مناطق  وتعانيها 
حيث يتم حرق النفايات يف معسكر الرشيد”. 

العجز المالي 
من جانبه، يؤيد عضو لجنة الصحة الربملانية، 
مدير  من  كل  قاله  ما  الغريباوي،  سلامن 
حقوق  مفوضية  وعضو  الزهراء”  “مستشفى 
فرم  أجهزة  يف  “النقص”  حول  اإلنسان 

الطبية. النفايات 
“العجز  إىل  “النقص”  الغريباوي هذا  ويعزو 
حديث  يف  مشرياً  الصحة”،  وزارة  يف  املايل 
املستشفيات  بعض  مخلفات  أن  إىل  صحفي، 
و”نحن  الصحي  الطمر  أماكن  إىل  ترسل 
منها  للتخلص  مرثامة”  من  أكرث  إىل  نحتاج 

بطريقة أقل رضراً عىل البيئة.

المؤسسات الصحية ال تحترم قراراتها!
خاصا  قانونا  العراق  “لدى  أن  البيايت،  يذكر 
رقم  القانون  وهو  البيئة،  وتحسني  لحامية 
27 لسنة 2009”، مبينا أن “هذا القانون غري 
املؤسسات  احرتام  بسبب عدم  تقريبا،  فعال 
الصحية وغريها لقراراتها وحتى غراماتها التي 

تفرضها”.
مشكلة  أسباب  بني  من  أن  إىل  ويلفت 
النفايات الطبية يف العراق، هو عدم تشكيل 
البيئة”  وتحسني  حامية  “مجلس  تفعيل  أو 
محافظة  كّل  يف  تشكيله  املفرتض  من  الذي 
املعنية،  الجهات  وعضوية  املحافظني  برئاسة 
مبيناً أن هذه املجالس تتوىل يف حال تشكيلها، 
أداء  ومراقبة  البيئي  الجانب  عىل  املحافظة 
يف  البيئة  مديريات  ومساعدة  املؤسسات، 

عملها وتقديم الدعم لها.

من أسباب تلوث بيئتنا  

النفايات الطبية 
خطر تتعامل معه “كوادر غير مدربة”!

*بأمل وحزن عميقني تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف روسيا االتحادية رفيقنا 
العزيز، املناضل والنصري الشيوعي عبد الخالق حسني سامل املراين )أبو خلود(، الذي 

تويف يف موسكو بعد مرض عضال مل ميهله طويال.
والراحل من عائلة شيوعية مناضلة. وقد انضم مبكرا اىل اتحاد الطلبة العام ثم إىل 
حزبنا الشيوعي الذي ناضل يف صفوفه اىل آخر لحظة من حياته. كام التحق يف وقت 
مبكر بحركة األنصار الشيوعيني العراقيني، وعمل يف موسكو بنشاط وتفان كبريين يف 

منظمة الحزب وجمعية العراقيني املقيمني يف روسيا.
ويف هذه املناسبة األليمة نتقدم بالتعازي الحارة اىل عائلة رفيقنا يف العراق واىل اهله 

وأقربائه وأصدقائه يف روسيا وباألخص زوجته وابنه ميالد.
واقربائه  واهله  لعائلته  والسلوان  والصرب  خلود  أبو  العزيز  لرفيقنا  الطيب  الذكر 

وأصدقائه.
*تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف أربيل الرفيق شريوان عدو محمد بوفاة 

زوجة شقيقه اثر مرض عضال مل ميهلها طويال.
للفقيدة الذكر الطيب ولرفيقنا شريوان والعائلة الكرمية جميل الصرب والسلوان.

سامل.  يحيى  الرفيق  النارصية  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 
للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه الصرب والسلوان.

مواساة

بيان صحفي

شركة تي في أس موتور توسع وجودها في العراق
افتتاح صالة عرض سرداق رقم )35( مع دعم المبيعات والخدمات وقطع الغيار في بغداد

 بغداد ، 30 آيار 2021 ، افتتحت رشكة يت يف أس موتور اليوم ، الرشكة املصنعة عامليا للدرجات ذات  العجالت الثنائية والثالثية ، صالة عرض رسداق يف 
بغداد مع رشيك التوزيع  رشكة ريتاج انرتناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م.

افتتحت صالة العرض هذه ، التي متتد عىل مساحة 500 مرت مربع مبساحة بناء 840 مرت مربع ، عىل امتداد شارع فلسطني يف بغداد ، بحيث تعد صالة  
العرض هذه الصالة األوىل من نوعها لرشكة  يت يف أس موتور يف املنطقة ، وبغض النظر عن املجموعة الواسعة من الدرجات ذات العجالت الثنائية والثالثية 
، فإنها ستستعرض أيًضا قطع الغيار وتتميز مبرفق خدمة. ستطلق الرشكة أيًضا منتجني يف السوق وهم كل من  TVS StaR HLX 150 5 Gear املزود بناقل 

الرتوس و TVS King Deluxe Plus بثالث عجالت .
تتواجد رشكة  يت يف أس موتور يف العراق منذ عام 2016 وتقدم منتجات تلبي املتطلبات املتنوعة للعمالء الذين يستخدمون الدراجات ذات العجالت الثنائية 

والثالثية يف البلد. تعد رشكة ريتاج انرتناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م رشيك التوزيع  للرشكة منذ عام 2017. لدى الرشكة 41 نقطة اتصال حول البلد .
 وبهذه املناسبة ، تحدث السيد R Dilip ، نائب الرئيس التنفيذي - األعمال الدولية ، شركة تي في أس موتور : »يسعدنا 
توسيع وجودنا يف العراق بافتتاح صالة العرض رقم 35 يف بغداد. تظهر صالة العرض التزامنا تجاه السوق وسوف تستعرض مجموعة متنوعة من املنتجات 
التي من شأنها تلبية متطلبات العمالء وتطلعاتهم. سيساعد املوقع االسرتاتيجي للمتجر ، اضافة اىل كوننا نقدم خدمات متكاملة ودعم احتياطي ، عىل 

تعزيز رضا العميل”.
صرح السيد عماد عبد الجبار كريم الربيعي ، المدير المفوض لشركة ريتاج انترناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م 
»مثلت رشكة ريتاج انرتناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م رشكة يت يف اس موتور الكرث من اربع سنوات لتلبية طلبات العميل. لقد أحدثت التكنولوجيا 
والجودة التي تتمتع بها رشكة  يت يف أس موتور  جنًبا إىل جنب مع مرفق شبكتنا تأثريًا يف املنطقة ، وسوف تعزز صالة العرض هذه نجاح رشاكتنا يف 

الدولة.
 TVS StaR HLX سعة 199.26 سم مكعب. يأيت Si بثالث عجالت  مزود بـ 4 أشواط ، أسطوانة واحدة ، تربيد الهواء ، محرك TVS King Deluxe Plus
Gear 5 5 150 ناقل الرتوس  مبحرك Ecothrust 150 سم مكعب مزود بتقنية IOC التي توفر أفضل متانة يف فئتها. مصممة خصيًصا للطرق العراقية ، 

فهي ال توفر فقط تجربة قيادة مريحة ولكنها تتميز بتصميم أنيق باللون األسود للعجالت واملحرك.
TVS Jupi� والدراجات البخارية TVS Max 125 و TVS HLX 150 والدراجات البخارية TVS XL100  تشمل منتجات رشكة يت يف اس موتور  يف العراق
.TVS King Deluxe ذات العجالت الثالثية TVS و TVS NTORQ 125 و + TVS Scooty Pep و WEGO و TVS و TVS Scooters و السكوتري ter

نبذة عن شركة تي في اس موتور 
تعد رشكة يت يف اس موتور عىل انها رشكة تصنيع الدراجات ذات العجالت الثنائية والثالثية ، وهي الرشكة الرائدة يف مجموعة رشكة يت يف اس موتور  التي 
تبلغ قيمتها 5.8 مليار دوالر أمرييك. نحن نؤمن مبنارصة التقدم من خالل التنقل. متجذًرا يف إرثنا املمتد عىل مدار 100 عام من الثقة والقيمة والشغف 
والدقة لعمالئنا ، نفخر بصنع منتجات طموحة دولًيا بأعىل جودة من خالل عمليات مبتكرة ومستدامة. نسعى جاهدين لتقديم أفضل تجربة للعمالء يف 
جميع نقاط االتصال يف 60 دولة. نحن الرشكة الوحيدة املصنعة للدراجات ذات العجلتني التي حصلت عىل جائزة Deming املرموقة. تتصدر منتجاتنا فئاتها 
الخاصة يف استطالعات JD Power IQS و APEAL ملدة خمس سنوات. لقد تم تصنيفنا باملرتبة االوىل يف استبيان  D.J. الخاص بخدمة العمالء ملدة خمس 

.  www.tvsmotor.com سنوات متتالية. ملزيد من املعلومات ، يرجى زيارة املوقع

نبذة عن شركة ريتاج انترناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م.
يقع مقر رشكة ريتاج انرتناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م. يف ديب . رشكة تاسست وتدار من قبل رجل االعامل العراقي  السيد عامد عبد الجبار كريم الربيعي ، 
يبلغ من العمر 47 عام  الذي أسس الرشكة عام 2005. تعد رشكة ريتاج انرتناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م. املوزع لرشكة يت يف اس موتور املصنعة  للدراجات 
ذات العجالت الثالثية والثنائية يف العراق. يوجد هناك ايضا موزعون لصالح مجموعة رشكة الحساوي – الكويت ملجموعة كاملة من السلع البيضاء للسوق 
العراقي.ان رشكة ريتاج ايضا الوكيل الحرصي لقنوات يب يس ان الرياضية  يف العراق. برصف النظر عن هذا ، تعمل الرشكة يف استرياد السلع املنزلية ومعدات 
املطبخ من الصني وأوروبا للسوق العراقي. يبلغ حجم مبيعات مجموعة رشكة ريتاج أكرث من 50 مليون دوالر أمرييك وتوظف حوايل 50 موظًفا يف مواقع 

مختلفة يف اإلمارات العربية املتحدة والعراق.
ملزيد من املعلومات ، يرجى االتصال بـ :

vm.thomas@tvsmotor.com : فارغيس ام توماس

فقدان هوية

الصادرة  موظف  هوية  مني  فقدت 

من رشكة نفط شامل باسم )فخرالدين 

عليها  يعرث  من  فعىل  ابراهيم(  خليل 

تسليمها ملصدرها.

فقدان

مدرسية  وثيقة  مني  فقدت 
تربية  مديرية  من  صادرة 
مؤيد  )رحمة  باسم  كركوك 
فيصل( يرجى ممن يعرث عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

اعالن
اىل املدعي عليه )عيل عبد الحسني مداوي( مجهول محل اقامته 
املرقمة  الدعوى  حبيب(  جورج  )هناء  املدعية  اقامت  حاليا 
بداءة  محكمة  لدى   )2021/  5/  24 )382/ب/2021بتاريخ 
خمسه  قدره  واالديب  /املادي  )بالتعويض  فيها  تطالبك  الشامية 
ماليني دينار( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
تبليغك  قرر  مجهولة،  جهة  اىل  انتقالك  البلدي  املجلس  وتأييد 
 )2021/  6/ يوم)9  املرافعة  مبوعد  يوميتني  محليتني  بصحيفتني 
الساعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك اومن ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض/ احسان عيل حمزة

اعـالن
قضائية  دعوى  جاسم(  عيل  )تحسني  املواطن  قدم 

لتبديل اسمه وجعله )عامد( بدالً من )تحسني( فمن 

لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة 

عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 

من   )22( املادة  احكام  اىل  استناداً  بطلبه  املديرية 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة 851 /2021

التاريخ 25 /5 /2021

اىل املنفذ عليه/ املدير املفوض لرشكة MEBEX لالستثامرات الهندسية/ 

إضافة لوظيفته

يف   7200 بالعدد  املسبح  رشطة  مركز  اشعار  من  املديرية  لهذه  تحقق  لقد 

او  او مؤقت  اإلقامة وليس لك موطن دائم  انك مجهول محل   2021/ 5/ 3

مختار ميكن اجراء التبليغ عليه واستناداً للامدة )27( من قانون التنفيذ تقرر 

تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عرش يوماً تبدأ 

بحضورك ويف حالة عدم  التنفيذية  املعامالت  ملبارشة  للنرش  التايل  اليوم  من 

حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.

يف  التجارية  الدعاوى  بنظر  املختصة  البداءة  محكمة  قرار  املحرر:  اوصاف 

املصاريف  تحميله  املتضمن   18/7/2019 يف  186/ب/2019  بالعدد  الرصافة 

واتعاب املحاماة لوكيله املدعى عليه مبلغ مقداره خمسامئة الف دينار توزع 

عىل وفق النسب املعمول بها قانوناً.

رشكة دياىل العامة

اعــــــالن
مناقصة استيرادية 

8/ م/ د ي ا /2021 )تجهيز 125 طن ارشطة نحاسية باألرقام الرمزية R138/B و R149 و R151 ملعمل محوالت التوزيع وحسب املواصفات 
الفنية وقامئة جدول التسليم.

)معلنة للمرة االوىل( تاريخ الغلق 4 /7 /2021
يرس )وزارة الصناعة واملعادن/ رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية 

االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأيت:
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )رشكة دياىل العامة( وعرب الربيد االلكرتوين 

)www.dialacompany.com( وكام موضحة بالتعليامت ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:�
أ  � املبلغ التخميني االجاميل لكلف التصنيع للمناقصة هو  )306250( دوالر امرييك )فقط ثالمثائة وستة االف ومائتان وخمسون الغريها( يضاف 
اليه سعر LME للنحاس إلجاميل الكمية ليصبح املبلغ اإلجاميل للعطاء )1601375( دوالر )فقط مليون وستامئة وواحد الف وثالمثائة وخمسة 

وسبعون دوالر ال غريها( واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.
ب  � مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )9187.5( دوالر امرييك )فقط تسعة آالف ومائة وسبعة ومثانون دوالر وخمسون سنت  ال 

غريها( واملطلوب تقدميها مع العطاء .
د� ان سعر بيع مستندات املناقصة هو )100000( دينار عراقي )مائة الف دينار عراقي( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا 

حيث يعاد مثن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات .
هـ � عىل مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي 

تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل كام ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة .
تقديم وصل رشاء  العراق من  تجاري مسجل يف  او وكيل  او متثيل رسمي  لديها فرع  ليس  التي  الرصينة  االجنبية  الرشكات  تعفى   : * مالحظة 

مستندات املناقصة .
* ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

* يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع بـ)الدينار العراقي( ومبا يعادل قيمة الدوالر حسب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق 
املستحقات للمواد املجهزة.

* تقديم تعهد خطي يف القسم القانوين لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوين واملؤسسات والرشكات التابعة لها.
2 . متطلبات التأهيل املطلوبة : )كام مبينة يف وثائق العطاء(

3 . يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )رشكة دياىل العامة/ طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس( وأن اخر موعد لتسليم العطاء 
سيكون الساعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق املناقصة يف 4/7/2021 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
ليوم 5/7/2021  التاسعة صباحاً  الساعة  العروض( يف  فتح  لجنة  )مقر رشكتنا/ غرفة  اآليت  العنوان  بالحضور يف  الراغبني  ممثليهم  او  العطاءات 

ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير

املهندس/ عبدالستار مخلف عليوي
معاون املدير العام/ وكالة

بعقوبة – وكاالت 
الفالحية  الجمعيات  اتحاد  رئيس  حذر 
تعرض  من  التميمي،  حاتم  رعد  دياىل،  يف 
نصف سكان املحافظة إىل كوارث معيشية 
الصيفية  الزراعية  الخطط  إلغاء  بسبب 

فيها عىل خلفية شح مياه “نهر دياىل”.
صحفي،  حديث  يف  التميمي  وأوضح 
إلغاء  إىل  دفعا  والجفاف  املياه  “شح  إن 
الخطة الزراعية الصيفية يف دياىل باستثناء 
يسبب  ما  دجلة،  لنهر  املحاذية  املناطق 
ارضارا مادية جسيمة لنصف ارس املحافظة 
الزراعة  يعتمدون  الذين  املزارعني  من 

كمورد معييش اسايس”.
يف  املسؤولة  الجهات  التميمي  ودعا 
املحافظة، اىل اعتامد تقنيات الري الحديثة 
التوجه  عىل  املزارعني  وتشجيع  )التنقيط( 
القروض  ومنحهم  التقنيات،  هذه  نحو 
الزراعية لرشاء منظومات الري، ما يساهم 

يف تأمني املياه للخطة الزراعية الصيفية. 
تنسيقية  هيئة  بـ”تشكيل  طالب  كام 
أجل  من  االيراين  الجانب  ملفاوضة 
جانب  اىل  املائية،  الحصص  استحصال 
حيال  كردستان  حكومة  مع  التنسيق 
بحرية حمرين”،  وتعزيز  املائية  االطالقات 
دراسات  “إجراء  أهمية  إىل  مشريا 
املياه  من  لالستفادة  مكثفة  ومسوحات 
لتبطني  شاملة  خطة  واطالق  الجوفية، 
االنهر والجداول ومنع هدر املياه والعمل 
مناطق  إىل جميع  املاء  عىل ضامن وصول 

املحافظة”.
أكرث  دياىل  فقدان  رسمية  مصادر  وتؤكد 
املائية  ايراداتها  من  املائة  يف   70 من 
االمدادات  وانقطاع  األمطار  شح  بسبب 
وزارة  ذكرت  كام  وايران.  تركيا  من  املائية 
ترضرا  االكرث  هي  دياىل  ان  املائية،  املوارد 

من االزمة املائية الحالية.

ديالى 

تحذير من تعرض نصف السكان 
إلى »كوارث معيشية«
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ـ طريق الشعب بغدادـ 

دعا خرباء اقتصاديون الجهات 
الحكومية املعنية اىل طرح وتنفيذ 
خطط “واضحة وجريئة” ملعالجة 

ارتفاع معدالت الفقر، التي ال 
تزال تتفاقم بسبب غياب اآلليات 
الحكومية، يف ظل استمرار تفيش 

جائحة كورونا، الذي أدى اىل شلل 
حركة العمل يف األسواق. 

الخاص  بالقطاع  باالهتامم  االقتصاديون  وينصح 
التخطيط  وزارة  تؤكد  فيام  العمل”،  فرص  “لزيادة 
“اسرتاتيجية  املالية الطالق  التخصيصات  بانتظار  أنها 

التخفيف من نسب الفقر”.
ويف تلك االثناء، كشف نواب عن رفع حجم مخصصات 
 ،2021 العام  موازنة  يف  االجتامعية  الحامية  شبكة 
فقراً”،  األكرث  املحافظات  الفقرية يف  العائالت  “إلعانة 
مردفني أن “خفض نسب الفقر يحتاج إىل وقت، ألنها 

مرتبطة بحقب سابقة وتداعيات كثرية”.
فاينانس”  “غلوبال  ملجلة  جديد  تصنيف  ويف 
عامليا،  الـ80  املرتبة  احتل  العراق  فان  املتخصصة، 
والسابعة عربيا بني أكرث الدول فقرا خالل العام 2021. 
مدرجة  دولة   194 شمل  تصنيفها  ان  املجلة  وقالت 
الناتج  إجاميل  من  الفرد  نصيب  حيث  من  بالجدول 

املحيل اإلجاميل.
واشارت اىل ان “تم قياس مدى فقر أو ثراء أمة معينة 
مقارنة بأمة أخرى عىل أساس نصيب الفرد من الناتج 
املحيل اإلجاميل من خالل تعويض الفروق يف تكاليف 
املعيشة ومعدالت التضخم”، مؤكدة أن “العامل ميتلك 
الجنس  متتع  لضامن  واملوارد  الرثوة  من  يكفي  ما 
البرشي بأرسه مبستوى معييش أسايس، ومع ذلك، ما 

يزال الناس يف بلدان معينة يعيشون يف فقر مدقع”.

البطالة.. محرك تظاهرات تشرين
االقتصادي،  الشأن  يف  الباحث  خدوري،  وليد  وقال 
برغم  انه  الشعب”،  “طريق  طالعته  مقال مطول  يف 
“الريع النفطي العايل” الذي يتجاوز 70 مليار دوالر 
منذ  تتصاعد  البالد  يف  الفقر  “نسب  ان  اال  سنويا، 
بـ”االنتشار غري املسبوق  احتالل 2003”، معلال ذلك 
العام”،  القطاع  يف  املايل  والهدر  الفساد،  لرسطان 

املحافظات  يف  “بالذات  البطالة  زيادة  اىل  قاد  الذي 
الجنوبية”.

الحراك  أسباب  أبرز  كانت  البطالة  أن  اىل  ولفت 
الشعبي الواسع والتظاهرات يف املحافظات الجنوبية.

تدهور أسواق العمل
عبد  التخطيط  لوزارة  الرسمي  املتحدث  وبحسب 
إىل  تشري  العمل  إحصاءات  فإن  الهنداوي،  الزهرة 
حيث  العمل،  سوق  أوضاع  يف  التدهور  من  املزيد 
عاماً   24  -  15 بني  الشباب  مشاركة  معدل  سجل 
تراجعاً ملحوظاً. وزاد معدل البطالة نحو الضعفني يف 
يف   21 سجلت  حيث  باإلرهاب،  املنكوبة  املحافظات 

املائة مقارنة بباقي املحافظات البالغة 11 يف املائة. 
وذكر الهنداوي، أن دراسة مسح للفقر يف العراق لعام 
إنفاق األرسة قد تغريت ما  2018 تشري إىل أن نسبة 
بني األعوام 2014 و2018 لتصبح نسبة اإلنفاق عىل 
املجموعة الغذائية باملرتبة األوىل )32 يف املائة(، تليها 
النقل  ثم  املائة(،  يف   24( واإلضاءة  الوقود  مجموعة 
واألحذية  واملالبس  املائة(،  يف   12.1( الثالثة  باملرتبة 
باملرتبة الرابعة )6.4 يف املائة(، ثم األثاث والتجهيزات 

املنزلية باملرتبة الخامسة )5.2 يف املائة(.
العراق  يف  العالية  الفقر  نسب  لخدوري،  ويربط 
والحصار  الداخلية  املسلحة  والنزاعات  بـ“الحروب 
األممي خالل عقد التسعينات”، مردفا “لكن املشهد 
الرئييس لهذا الفقر هو الفوىض والهدر يف إدارة الدولة 

والفساد غري املسبوق خالل العقدين املاضيني”.

مكافحة الفقر بانتظار تخصيص مالي
أسعار  وانخفاض  كورونا،  فريوس  وباء  تفيش  وبفعل 
القطاعات  املشاريع يف جميع  أغلب  وتوقف  النفط، 
اليومي  باألجر  العاملني  بالغ  رضر  طال  االقتصادية، 

املحدود.
مالية  بدائل  عن  تبحث  أنها  حكومية  جهات  وتزعم 

النخفاض سعر النفط.
ووفقا للهنداوي، فإن اسرتاتيجية الوزارة للتخفيف من 
نسب الفقر “بحاجة إىل أموال لتنفيذها”، مشريا اىل 
الحامية  رفعت حجم مخصصات شبكة  الحكومة  أن 

االجتامعية.

الحروب فاقمت اإلحصائيات
والشؤون  العمل  لجنة  رئيس  تحدث  الصدد،  وبهذا 
عن  عرب  حسني  النواب،  مجلس  يف  االجتامعية 
 1.3 )نحو  عراقي  دينار  برتيليوين  تقدر  مخصصات 
املحافظات  يف  الفقرية  العائالت  إلعانة  دوالر(،  مليار 

األكرث فقراً.

ويضيف أن اللجنة حرصت عىل إعطاء قروض للشباب 
وإنشاء مشاريع مدرة للدخل، وتدريبهم وتوفري فرص 
شمول  عن  فضالً  تدريجية،  خطة  وفق  لهم  عمل 

العديد من األرس بشبكة الحامية االجتامعية.
إىل  يحتاج  الفقر  نسب  خفض  أن  إىل  عرب  ولفت 
وقت، وليس شهراً أو شهرين، مبيناً أن “زيادتها تعود 

إىل حقب سابقة وتداعيات كثرية، منها الحروب”.

توزيع غير عادل
الرثوات  توزيع  إعادة  إىل  اقتصاديون  خرباء  ويدعو 
بشكل عادل، وتنفيذ خطط واضحة وجريئة ملعالجة 

ارتفاع معدالت الفقر.
للدراسات  املستقبل  عراق  مؤسسة  رئيس  ويقول 
االقتصادية منار العبيدي، إن “تقديرات البنك الدويل 
ملستوى خط الفقر تبني أن الدخل اليومي للفرد يبلغ 
1.25 دوالر، أي نحو 37 دوالراً شهرياً، وإن ما نسبته 
يبلغ  الذين  العراقيني،  من  املئة  يف   33 إىل   32 من 
الشهرية  إيراداتهم  تبلغ  مواطن،  مليون   13 عددهم 

481 مليون دوالر، ونحو 5.78 مليار دوالر سنوياً”.
الدراسة أعدت قبل تغيري  العبيدي أن هذه  ويوضح 
سعر رصف الدوالر، مؤكداً أن حجم املداخل انخفض 

نتيجة انخفاض قيمة الدينار.
ويضيف أن املوازنة العامة للدولة تشغيلية ومرتكزة 
يف غالبيتها عىل فئة معينة من الشعب العراقي، مع 
إهامل الفئات األخرى، يف وقت يجب أن تسعى إىل 
إيجاد مشاريع استثامرية تهدف إىل تشغيل الشباب 
وإيجاد فرص عمل لهم وزيادة يف مداخيل العراقيني، 

يف  الخلل  نتيجة  اإليرادات  توزيع  يف  سوء  إىل  مشرياً 
الحل  أن  العبيدي  ويعترب  التشغيلية.  املرصوفات 
تخفيض  اسرتاتيجية  تفعيل  هو  األمر  لهذا  الوحيد 

مستوى الفقر، التي أعدتها وزارة التخطيط. 

غياب الخطط الحكومية
ويرجع الخبري بالشأن االقتصادي عبد الحسني الشمري 
“غياب  اىل   2021 عام  والبطالة  الفقر  نسبة  زيادة 
الحكومية واستمرار جائحة كورونا”، مشدداً  الخطط 
فرص  لزيادة  الخاص  بالقطاع  االهتامم  رضورة  عىل 

العمل.
الدرجات  عىل  الكبري  الرصف  أن  إىل  الشمري  ويشري 
الخاصة ورواتب املوظفني )أكرث من 4 ماليني موظف(، 
مع وجود فساد مايل يف كافة مفاصل الدولة، أديا إىل 

هدر كبري يف املال العام واستنفاد املوازنة.

مكاتب عمالة وهمية
النيابية،  االجتامعية  والشؤون  العمل  لجنة  وكشفت 
يف  اجنبي  عامل  مليون  نحو  وجود  عن  االحد  امس 

البالد، اغلبهم يعمل يف الرشكات النفطية.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتالوي يف ترصيح صحفي 
تواجد  بسبب  البالد،  يف  البطالة  نسب  “ارتفعت 
العاملة االجنبية والتي يقدر عددها باملليون شخص”.
تكون  قد  وهمية  عمل  “مكاتب  ان  الفتالوي  وذكر 
العاملة  تُدخل  متنفذة  جهات  قبل  من  محمية 
االجنبية مقابل اجور الفيزا فقط، ومتنحهم رخصا غري 

رسمية للعمل يف البالد “.

“التأمينات الصحية”
وذوي  الكادحني  من  وأغلبهم  املواطنون،  ويأمل 
الدخل املحدود، من الجهات املعنية العمل عىل إعادة 
العالجات  واستثناء  لصالحهم،  الصحية”  “التأمينات 
من التسعرية الجديدة للدوالر، التي فرضتها الحكومة.

سياقات هزيلة إلجراء العملية
لـ”طريق  قالت  عاما(   40( نعمة  علياء  املواطنة 
الشعب” ان ولدها ذا الـ 18 عاما، تعرض اىل حادث، 
صالة  اىل  فورا  الدخول  الصحي  وضعه  وتطلب 
غرفة  اىل  ولدها  دخول  بعد  انه  وتابعت  العمليات. 
بتوفري  يطالبها  الطبي  الكادر  بان  “فوجئت  العملية 
بعض االدوية واملواد الطبية الرضورية إلجراء العملية، 

والتي ال تتوفر يف صيدلية املستشفى”.
وزادت نعمة انه “ضمن سياقات اجراء العملية الي 
مريض، هناك توقيع إجباري عىل تعهد ينص عىل ان 
عن  مسؤولني  غري  املستشفى  وإدارة  الطبي  الكادر 

حياة املريض حال فقدان حياته، اثناء اجراء العملية، 
عىل الرغم من ان املستشفى نفسها تعجز عن توفري 
يف  املريض  لحياة  الضامنة  العملية  اجراء  متطلبات 
صالة العمليات، بينام املريض تحت التخدير الكامل”.   

الرقابة الحكومية ضعيفة
عاما(   45( عيل  حسني  املواطن  حّمل  جهته،  من 
السكري  مرض  ويقايس  اجرة،  سائق  يعمل  والذي 
عىل  الرقابة  ضعف  “مسؤولية  الصحة  وزارة  املزمن، 
الصيدليات الخارجية وشح العالجات يف املستشفيات 

الحكومية”.
وأكد عيل لـ”طريق الشعب”، ان “عالجات االنسولني 
عىل  املواطنني  يجرب  لذلك  جدا،  شحيحة  الحكومية 
رشائها من الصيدليات الخارجية”، مبينا انه “قبل رفع 
سعر رصف الدوالر، كان يعمل عىل رشاء الدواء مقابل 
اليوم  اما  الخارجية،  الصيدليات  من  دينار  االف   10

فارتفع السعر اىل 13 الفا”.

استثناءات خاصة
بدوره، قال املتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر 
االدوية  “اغلب  ان  امس،  يوم  الشعب”،  لـ”طريق 
والعالجات متوفرة يف جميع املراكز الحكومية، ومتنح 
مجانا اىل املواطنني”، مشريا اىل أن وزارته تعمل عىل 
التواصل مع نقابة الصيادلة، التي عملت مؤخرا عىل 

ارسال مقرتح الدوالر الدوايئ اىل رئاسة الوزراء.
مناشدات  رصد  عىل  تعمل  “الوزارة  أن  البدر  وأكد 
أصحاب املذاخر والصيدليات، وهي يف صدد مفاتحة 

الجهات املعنية لوضع االستثناءات”. 

النقابة تترقب تفعيل مقترحها
الهيتي يف  الصيادلة د. مصطفى  اىل ذلك، قال نقيب 
“تسليم  عىل  عمل  انه  الشعب”،  لـ”طريق  حديث 
مقرتح الدوالر الدوايئ يف 7 كانون الثاين 2021 باليد 

اىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”. 
اىل  كتابه  عىل  ردا  تتسلم  مل  نقابته  ان  الهيتي،  وأكد 
ُسلّم اىل  ان املقرتح  االن، مردفا “هناك أحاديث عن 

الجهات املختصة لدراسته”.
وأشار الهيتي اىل ان “تغيري سعر رصف الدوالر أدى اىل 
الدواء، لذلك طالبنا  تغيري اسعار اغلب املواد، ومنها 
الحكومة بتثبيت سعر الدوالر، كام كان سابقا تحت 
“يؤدي  ذلك  ان  مضيفا  الدوايئ(”،  )الدوالر  مسمى 
بالنتيجة اىل تثبيت أسعار األدوية املتوفرة يف األسواق، 

وال يجري ترسيبها من املنافذ الحدودية”.
فان  االقرتاح  هذا  طبق  حال  “يف  انه  الهيتي  وأكد 
ويتم  مقبول،  بسعر  الدواء  عىل  سيحصل  املواطن 
تسجيل األدوية قبل عرضها يف السوق. وبهذه العملية 
سنحصل عىل دواء آمن وفّعال”، ما يخفف ذلك كثريا 
عن كاهل املواطنني خاصة من ذوي الدخل املحدود 

من الناحيتني املادية والصحية.
وتوفري  املواطنني  “حامية  ان  عىل  الهيتي  وشدد 

ذلك  وخالف  حكومية  مسؤولية  الصحية،  املتطلبات 
سوف  الصنع  ومحلية  املستوردة  االدوية  أسعار  فان 
السابق،  يف  عليه  كانت  عام  باملائة   22 بنسبة  ترتفع 

قبل إجراءات رفع سعر رصف الدوالر”.

شح حتى في األّسرة
فيام عّقب الصيدالين حيدر عيل، عىل حديث الناطق 
داخل  “املواطنني  ان  قائال  الصحة،  وزارة  باسم 
املستشفيات الحكومية يقومون برشاء قناين املغذيات 
السكر  أجهزة فحص  اىل  إضافة  البسيطة،  والعالجات 

والضغط وذلك لعدم توفرها”.
وقال عيل: إن بعض املواطنني أكدوا له انهم وصل بهم 
الحال اىل توفري ارسّة اىل مرضاهم داخل املستشفيات 

من حسابهم الخاص.
وأضاف عيل، ان عمل املستشفيات الحكومية اقترص 
برضورة  مطالبا  الطبية،  والنصيحة  التشخيص  عىل 
العمل عىل استثناء أصحاب املذاخر االدوية من أسعار 
رصف الدوالر املفروضة حاليا، وان يتم العامل معهم 

وقف التسعرية القدمية.

مقترحات وحلول
من جانبه، قال عضو نقابة الصيادلة د. مثنى الطايئ: 
ان “ارتفاع أسعار رصف الدوالر اثر وبشكل كبري عىل 

جميع املواد بضمنها االدوية”.
الحكومة اىل “استثناء األدوية من قيمة  الطايئ  ودعا 
الرضائب  إلغاء  أو  حاليا  املفروضة  الدوالر  رصف 
املستوردة”،  األولية  واملواد  االدوية،  عىل  والرسوم 
مشريا اىل ان العراق “يفتقر اىل صناعة املواد األولية 
التي تدخل يف تركيبة االدوية. وهذه املواد هي أيضا 
محلية  االدوية  فإن  لذلك  بالدوالر،  استريادها  يتم 
الصنع هي أيضا ال تقل تكلفتها عن االدوية املستورة، 

بعد التسعرية الجديدة”.

 في مستوى الفقر
ً
العراق يحتل المرتبة 80 عالميا

في العالم ثروات تؤّمن العيش الكريم.. وما زال »الفقر مدقعًا«

نقابة الصيادلة: لم نستلم رد الحكومة على مقترح »الدوالر الدوائي«

الصحة تنوي اقتراح استثناءات خاصة ببعض االدوية

وقفة اقتصادية

أزمة النقل في بغداد
والحلول المؤجلة 

ابراهيم المشهداني

أو  العاصمة  بغداد  مدينة  يف  الساكن  أن  يبدو 
الوافد لقضاء حاجة ما ينظر إىل شوارعها املزدحمة 
األزمة  عمق  ويتلمس  السيارات  مباليني  واملكتظة 
األشد  والبيئة  الطريق   مستخدمو  يواجهها  التي 
السيارات  عوادم  بفعل  الناس   حياة  عىل  خطرا 
التي  القاتلة  الهيدروكربونية   التي تنفث  سمومها 
يربو  الذي  السكان  عدد  تزايد  مع  االمراض  تنرش 
عىل سبعة ماليني نسمة، وقد يتضاعف يف السنوات 
السكاين  النمو  معدل  استمر  اذا  القادمة  العرش 
يف  نسبة  اعىل  وهي  باملائة   3 من   يقرتب  الذي 
أمام  العراقية  الحكومة  عجز   مدى  يدرك  العامل، 
مشكلة خطرية غري قابلة لالنتظار لها بدايات ولكن 

نهاياتها تبقى مفتوحة إىل اجل غري مسمى.
مرتو  مرشوع  لتنفيذ  األكرب  التحدي  أن  شك  وال 
يف  تتمثل  التحديات  من  العديد  بني  من  بغداد 
املسئولة  األطراف  وجدية  الحكومية  اإلرادة  غياب 
بغداد،  أمانة  منها  املقدمة  املبارش ويف  التنفيذ  عن 
مجهوال  يكن  مل  املشكلة  هذه  حل  أن  والواقع 
االوىل  خطواته   فان  السابقة   للحكومات  بالنسبة 
يف  بواكريه  بدأت  التي   املرتو  مرشوع  يف  استهلت 
والوضع  االقتصادي  الوضع  كان  ووقتها   1981 عام 
املايل يسمح بوضع التصاميم التي أعدتها الرشكات 
وتكاليفها  بالحرب  االستمرار  ان  إال  الفرنسية 
الباهظة والحصار االقتصادي حال دون تنفيذ هذا 
املرشوع الحيوي وظل يف دهاليز أمانة بغداد ألكرث 
من عقدين، لكن االخرية أعلنت يف عام 2007 إعادة 
النظر بتفعيل هذا املرشوع واكدت حينها أن هذه 
السنة ستكون سنة تنفيذ املرشوع، وتكرر الحديث 
عنه يف عام 2008 لتعلن عن خطط لتنفيذ املرشوع 
هي  هذه  كلفته  أن  يبدو  لكن  دوالر  مليار  بكلفة 
للمتغريات  حساب  بدون   1981 عام  كلفة  نفس 
من  عقود  ثالثة  مدى  عىل  طرأت  التي  السعرية  
التصاميم  عىل  التعديالت  واختالف  الكلفة  حيث 
التي فرضتها الظروف الجديدة ومستويات األسعار 
 2013 عام  من  نيسان  ويف  العاملي.  املستوى  عىل 
أدراجها  من  املرشوع  ملف  لتخرج  األمانة  عادت 
وتعلن أن رشكة سيسرتا الفرنسية قد بارشت بتطوير 
  7،5 إىل  التخمينية  الكلفة  لتقفز  القدمية  التصاميم 
التقديرات  هذه  عن  النظر  وبغض  دوالر،  مليار 
مالمئا  كان  املايل  الوضع  فإن  بغرابة  فيها  املبالغ 
لتفعيل املرشوع فضال عن الوضع األمني، ويف هذه 
اتم  يف  البغداديون  لكان  التنفيذ  بدا  لو  املرحلة 
مبشاهدة   2018 عام  يف  عيونهم  لتكتحل  السعادة 
رصح حضاري عمالق. لكن اإلرادة السياسية غابت 
مرة أخرى بسبب حسابات الحقل والبيدر من قبل 
أدراج  إىل  املرشوع  ليعود  الفاسدين،  السياسيني 

األمانة مرة أخرى. 
فان  املتكررة  الخيبات  هذه  من  الرغم  عىل  ولكن 
بسبب  بحويتها  تحتفظ  زالت  ما  املرشوع  فكرة 
إىل  الوقت  مع  تتحول  التي  املرورية  األزمة  تفاقم 
أزمة اقتصادية اجتامعية عامة مع أن املرشوع سيايت 
ليشمل  بغداد  الرشائح االجتامعية يف  لكافة  بالنفع 
واملنصور  والكاظمية  واالعظمية  الصدر  مناطق 
وأنه  الدورة  إىل  والبياع وصوال  والوشاش  والكرادة 
سيكون جاذبا ومغريا للرشكات االستثامرية العاملية 

املتخصصة يف هذا املجال.
والسفري  بغداد  أمينة  بني  جرى  الذي  اللقاء  إن 
وهيئة  االستثامر  هيئة  رئيس  بحضور  الربيطاين 
التعاون  سبل  لبحث    2018 عام  يف  املستشارين 
رشكة  اكامل  بعد  املرتو  مرشوع  وتنفيذ  الثنايئ 
جميع  الهندسية  االستشارية  الفرنسية  سيسرتا 
يف  البحث  ثم  ومن  الخاصة  واملتطلبات  التصاميم 
مل  لكنه  االستثامر  بأسلوب  املرشوع  تنفيذ  آلية 
إىل  باملرشوع  الوصول  أجل  ومن  يشء،  عن  يسفر 
دعوة  املستحسن  من  أن  نعتقد  املنطقية  نهايته 
مثل  يف  العريقة  العاملية  الرشكات  من  مجموعة 
هذه املشاريع وهي نفس الرشكات التي سبق وأن 
منساوية  رشكات  وهي  التنفيذ  بطلبات  تقدمت 
وكورية  وروسية  وأمريكية  وفرنسية  واملانية 
ينظر  االخذ  مع  الربيطانية  الرشكات  إىل  باإلضافة 
االعتبار األفضلية للدولة املساهمة األكرب يف  تعمري 
املدن التي خربها االرهابيون. كام نرى أن املرشوع 
مل  ما  كاف  غري  لوحده  االسرتاتيجية  أهميته  عىل 
التدفق  تضع الدولة اسرتاتيجية استريادية تحد من 
االعتباطية  الهجرة  من  والحد  للسيارات  العشوايئ 
القطار  مرشوع  تجاهل  وعدم  بغداد  مدينة  إىل 

املعلق الرضوري لتحقيق نفس الهدف. 

اقتصاد

بغداد ــ نورس حسن

قالت نقابة الصيادلة إن خفض قيمة الدينار أمام الدوالر، فاقم كثريا من معاناة 
املرىض، مشددة عىل رضورة “ميض مجلس الوزراء يف استكامل التصويت عىل 
مقرتح الدوالر الدوايئ”. فيام أكدت وزارة الصحة، أنها رصدت مناشدات كثرية 

من أصحاب املذاخر والصيدليات، والتي عىل أثرها تنوي مفاتحة “الجهات 
املعنية لوضع استثناءات خاصة ببعض االدوية”. وعرّب مواطنون من أصحاب 
االمراض املزمنة، عن معاناتهم من ارتفاع أسعار االدوية، يف وقت تخلو فيه 

أغلب املراكز الصحية واملستشفيات الحكومية من العالجات، ما يضطر املرىض 
اىل رشائها من الصيدليات الخارجية، بأسعار مرتفعة.
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رشيد غويلب

يرى الشيوعيون يف ميامنار، التي يفضلون ان تسمى 
أن  األخرى،  املعارضة  قوى  ببعض  أسوة  بورما، 
األزمة  نتاج  كان  العسكري  األول من شباط  انقالب 

اجتامعية -اقتصادية طويلة تعيشها البالد.
من   1939 أب  يف  البورمي  الشيوعي  الحزب  تأسس 
الربيطانية.  املستعمرة  يف  الثوار  من  مجموعة  قبل 
كان أحد مؤسسيه هو املناضل الوطني الجرنال أون 
االنقالبيون  خلعها  التي  الوزراء  رئيسة  والد  سان، 
أون سان سو تيش. وعاش الحزب عقودا طويلة من 
الكفاح  من  طويلة  فرتات  بضمنها  الرسي،  العمل 
األنظمة  من  وعدد  األجانب  املحتلني  ضد  املسلح 
بأزمة  الحزب  ومر  القمعية.  املحلية  العسكرية 
مواقع  فقد  حيث  الثامنينيات،  أواخر  يف  خطرية 
إىل  واضطر  الحدودية،  املناطق  يف  املتبقية  عملياته 
وخارجها،  البالد  داخل  رسية  تنظيامت  بناء  إعادة 

وحتى اليوم ميارس الحزب العمل الرسي.

هيمنة الجيش االقتصادية
منذ عام 1962، سيطر الجيش عىل الحياة السياسية 
من  إما  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  ميامنار،  يف 
متكافئ  غري  ائتالف  يف  أو  مبارشة  دكتاتورية  خالل 
أجل  من  الوطنية  الرابطة  الرئييس،  الحزب  مع 
الدميقراطية، بقيادة أون سان سو يش. وفًقا للحزب 
قوة  الجيش  اعتبار  ينبغي  ال  البورمي،  الشيوعي 
ولهذا  اقتصادية،  قوة  أيًضا،  هو  بل  فقط،  سياسية 
مستمرة،  الرابطة  وحزب  الجيش  بني  فالرصاعات 
زمرة  أصبح  نفسه  الجيش  أن  هو  الرئييس  والسبب 
من بني القوى الحاكمة لألمة وليس لديه نية للتوافق 

مع حكومة مدنية، ناهيك عن الخضوع لقراراتها.

االنقالب العسكري ورأسمالية القرابة
الشيوعي البورمي يرى أن كال الفريقني املتنافسني 
الرأساملية  من  ثراء  األشد  الفئات  مصالح  ميثالن 

الناس  يعيش  أن  يف  يرغبان  وال  البريوقراطية. 
برفاهية، أويف سد الفجوة بني األغنياء والفقراء.

تعود جذور النظام العسكري الحايل إىل االستيالء 
االشرتايك  الربنامج  حزب  قبل  من  السلطة  عىل 
الطريق  حزب  باسم  أحيانًا  املعروف  البورمي، 
يعتقد   .1962 عام  يف  االشرتاكية  إىل  البورمي 
الحزب الشيوعي البورمي أن العسكر ابتعدوا عن 
رفاهية  تعزيز  وكذلك  والتصنيع  الوطنية،  التنمية 
الرشوع  أعاقت  القرابة  رأساملية  وأن  الشعب، 
طورها  التي  الصناعات  وأن  اشرتايك  مسار  يف 
العسكر ذات طبيعة استهالكية يومية، وال تواكب 

التقنيات الحديثة واالستثامرات الكبرية.
يعترب العامل املهاجرون إىل البلدان املجاورة مثل 

يف  يعمل  اآلخر  والقسم  وماليزيا،  والصني  تايالند 
واألردن  الجنوبية  وكوريا  قطر  مثل  بعيدة  بلدان 
يشكلون  حيث  الوطني  للدخل  مهم  مصدرا 
التصنيع  جانب  وإىل  منه.  املائة  يف   1 قرابة 
املتخلف يسود الخراب القطاع الزراعي، ويسيطر 
مجلس  معطيات  وفق  األجانب،  املستثمرون 
االستثامر،  ميادين  من  املائة  يف   90 عىل  الشعب 
كالنفط واألحجار الكرمية، ومزارع املوز واملطاط، 
الريف  فقراء  ويشكل  الطبية.  واالعشاب  والذرة، 
مصدرا أساسيا لأليدي العاملة الرخيصة. باإلضافة 
وتأثريات  الغابات،  إزالة  جراء  البيئي  الخراب  إىل 
وجفاف  الرتبة  وتآكل  السلبية،  التعدين  مناجم 

األنهار.

حركة االحتجاجات المناهضة لالنقالب
االنقالبني  مواجهة  يف  املستمرة  االحتجاجات  بشأن 
“االحتجاجات  إىل:  البورمي  الشيوعي  يشري 
يف  العسكري  االنقالب  ضد  املستمرة  الجامهريية 
ميامنار تبني اتساع نطاق املعارضة للطغمة العسكرية 
بقيادة الجرنال مني أونج هالينج. ويناضل الناس من 
يشن  حني  يف  مثالية،  بشجاعة  الحياة  مناحي  جميع 
الجبناء من العسكر حربا ال هوادة فيها عىل املدنيني 
الشعب  لدعم  الوسائل  العزل، وقد وظف حزبنا كل 

الشجاع”.
ويرى الشيوعيون أن الحركة الواسعة املعادية للجيش 
حالًيا متتاز بالعديد من السامت املألوفة يف الحركات 
بعض  إىل  باإلضافة  السابقة  واليسارية  الدميقراطية 

للطبقة  النشط  الدور  ذلك  يف  مبا  الجديدة،  امليزات 
العاملة يف املدن.

الكفاح  مامرسة  إىل  الشيوعي  الحزب  انتقال  بعد 
االستقالل،  نيل  بعد  الغابات،  مناطق  يف  املسلح 
ملحوظ.  بشكل  الرشعية  النقابية  الحركة  ضعفت 
أواخر  يف  إال  باالنتعاش  النقابية  الحركة  تبدأ  ومل 
بشكل  االجتامعي  السخط  انترش  عندما  الثامنينات، 
جامعي.، لكنها ال تزال ضعيفة للغاية وسيئة التنظيم. 
“عىل الرغم من عدم تنظيمها بشكل جيد، فقد لعب 
النضاالت  يف  إنكاره  ميكن  ال  نشطًا  دوًرا  العاملون 
يف  العامل  من  العديد  وشارك  الحالية.  الوطنية 

املظاهرات ووجدوا طرًقا لحمل السالح”.
مهاًم  دوًرا  لعبوا  لقدد  أخرى  مهمة  قوة  الطلبة  وميثل 
يف  وأيًضا  الثالثينات  يف  االستعامر  ضد  النضاالت  يف 
يستطيعون حمل  أنهم  برهنوا  “لقد   .1988 عام  ثورة 
السالح وامللصقات، وفًقا للمطالب املوضوعية للحركات 
حركة  من  الطالب  بعض  انتقل  وقد  االحتجاجية. 
الطابع  ذات  املسلحة  املجموعات  إىل  املدين  العصيان 

العرقي للمشاركة يف القتال ضد العسكر”.
دميقراطية  حركات جامهريية  االحتجاجات  يف  وتشارك 
متثل النساء واملثقفني وجمهور املتدينني، يلخص الحزب 
الشيوعي طبيعة االنتفاضة بالقول: “االنتفاضة الحالية، 
مثل انتفاضة عام 1988 متاًما، تشمل أناًسا من جميع 

األعراق والطبقات واألديان وبأساليب مختلفة”.
تكمن  االنتفاضة  مشكلة  فان  للشيوعيني  وبالنسبة 
مامثلة  دولية  أو  وطنية  مكانة  له  رمز  افتقاد  يف 
مل  الجامهريية  الحركة  وأن  املعزولة،  الوزراء  لرئيسة 
من  الوطنية  الرابطة  لقيادة  مناسًبا  بدياًل  بعد  تخلق 
الشخصية.  الرمزية  عىل  املعتمدة  الدميقراطية  أجل 
الجرناالت، ضد شعب  اتفقت مع  أنها  الجميع  “يعلم 
شخصية  إىل  تفتقر  الحالية  الحركة  إن  الروهينغا. 

رمزية قيادية، ورمبا تظهر سو تيش من جديد”.
ويناشد الحزب الشيوعي البورمي قوى اليسار والحركة 
ضد  الفعال  االممي  التضامن  لحشد  العاملية  العاملية 

االنقالب. 

قراءة مختلفة لما يحدث في ميانمار

الشيوعي البورمي حول االنقالب وخلفيته والحكومة والحركة االحتجاجية 

ساوباولو - وكاالت 
يف   ، املايض  السبت  الربازيليني،   آالف  مئات  شارك 
مسريات كربى يف شوارع العاصمة برازيليا ومدينة ريو 
دي جانريو ومدن أخرى، احتجاجا عىل سياسة الرئيس 
فريوس  تفيش  مكافحة  يف  بولسونارو،  جايري  اليميني 

كورونا يف البالد، وللمطالبة مبحاكمته وعزله. 
وحركات  النقابات  نظمتها  التي  التظاهرات،  وعرّبت 
غضب  تصاعد  عن  الطلبة،  فيها  وساهم  اجتامعية 
اللقاحات  توزيع  وترية  بطء  بسبب  الربازيليني 
قليلة  كميات  وجود  مع  البالد،  يف  للفريوس  املضادة 
البالغ  البالد  سكان  لتطعيم  تكفي  ال  اللقاحات  من 

عددهم 210 ماليني نسمة.
العاصمة برازيليا هي  التي جرت يف  التظاهرة  وكانت 
وسار  الوباء.  بداية  منذ  املدينة  تشهده  تجمع  أكرب 
املتظاهرون إىل مبنى الربملان حيث تجري لجنة تابعة 
ملجلس الشيوخ تحقيقات يف طريقة تعامل بولسونارو 

مع األزمة الصحية.
املتظاهرون  هتف  جانريو  دي  ريو  مدينة  وسط  ويف 
وحمل  إبادة”.  و”بولسونارو  ارحل”  “بولسارنو 
فضال  اللقاحات،  بتوفري  تطالب  الفتات  منهم  العديد 

عن املطالبة مبحاكمة الرئيس الربازييل. 
الرئيس  سياسة  عىل  خصوصا  املتظاهرون  واحتج 

بحياة  أودى  الذي  كورونا  وباء  مكافحة  يف  الربازييل 
أكرب  ثاين  وهو  اآلن،  حتى  ألف شخص   461 من  أكرث 
الواليات  بعد  كوفيد19-  بفريوس  الوفيات  من  عدد 
املتحدة. كام سجلت الربازيل، حتى اآلن أكرث من 16,4 

مليون إصابة بالفريوس.
وسعى بولسونارو للتهوين من خطورة الوباء ووصفه 
عىل  الحصول  رفضه  وأعلن  العادية”.  بـ”االنفلونزا 
تدابري  انتقد  للفريوس. كام  املضادة  اللقاحات  أي من 
ووضع  املنازل  يف  البقاء  فيها  مبا  الصحي  الحجر 
وشكك  فعاليتها،  تثبت  مل  لعقاقري  وروج  الكاممات، 
اللقاحات ورفض عروضا لرشائها. واخفقت  فاعلية  يف 
السلطات ايضاً يف توقع نقص يف األكسجني، ما أدى إىل 

وفاة العديد من املرىض اختناقا.
تظاهرات  من  أسبوعني  بعد  االحتجاجات  وجاءت 
بعدما  نفسه  بولسونارو  إليها  دعا  للحكومة  داعمة 
مستوى  أدىن  يف  باملئة   24 إىل  شعبيته  تراجعت 
معهد  أجراه  للرأي  استطالع  حسب  اإلطالق  عىل 
“داتافوليا”. وكشف هذا االستطالع أيضا أن 49 باملئة 

من الربازيليني يؤيدون عزله.
األسبق  اليساري  الرئيس  فوز  االستطالع  يرجح  كام 
منافيس  أهم  سيلفا،  دا  لوال  لويس  ايغناسيو 

بولسونارو، يف االنتخابات الرئاسية املقررة يف 2022.

البرازيل: تظاهرات كبرى تطالب بمحاكمة رئيس الجمهورية 

جوانب من الحركة االحتجاجية يف ميامنار

القدس ـ طريق الشعب
رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار مجلس حقوق 
االنسان القايض بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة 
عام  احتلت  التي  الفلسطينية  االرايض  عموم  يف 
1967 - القدس والضفة الغربية وقطاع غزة - وذلك 

للتحقيق يف جرائم الحرب التي اقرتفها االحتالل.
منه  نسخة  وردت  صحفي،  بيان  يف  الحزب  واعترب 
لـ"طريق الشعب"، ان هذا القرار الذي حظي مبوافقة 
٢٤ عضواً، وامتناع ١٤ ورفض ٩ أعضاء، جاء يف ضوء 
بحق  االحتالل  نفذها  التي  االبادة  وحرب  املجازر 
الحريب  العدوان  خالل  وخاصة  الفلسطيني،  شعبنا 
الذي شن عىل قطاع غزة، وأدى اىل استشهاد ما يقارب 
امرأة  و٣٩  طفال   ٦٧ بينهم  فلسطيني،  مواطن   ٣٠٠
حرب  جرمية  املجازر  هذه  شكلت  حيث  مسناً،  و١٩ 
العنرصي   والتمييز  التهجري  لجرائم  اضافة  حقيقية 
الفلسطيني  شعبنا  ضد  االحتالل  دولة  متارسه  الذي 

وخاصة يف مدينة القدس.

وأضاف الحزب، ان هذا القرار عكس حملة التضامن 
الواسع مع شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته. كام بني 
عىل  الدويل  املجتمع  لحث  عليه  البناء  باإلمكان  انه 
جرامئه  عىل  االحتالل  محاسبة  مسار  يف  قدما  امليض 
حقوق  وحامية  االنساين  الدويل  القانون  وتنفيذ 

اإلنسان الفلسطيني من بطش وعنرصية االحتالل.

حق التصويت والترشح
أمس  العراقي،  النواب  مجلس  قرر  ذاته  السياق  يف 
الحقوق  البالد،  يف  املقيمني  الفلسطينيني  منح  االول، 
القانون،   ومينح  املواطن  األصيل.   بها  يتمتع  التي 
العراق،  يف  سنوات  لعرش  املقيم  الفلسطيني  الشخص 

معاملة العراقي يف الحقوق والواجبات.  
حقوق  كافة  الفلسطيني  مينح  القانون  أن  ورغم 
املواطن العراقي، إال أنه يستثنيه من الجنسية العراقية 
 ومشاركته يف االنتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ عىل 

حقه بالعودة إىل وطنه. 

العراق يمنح الفلسطينيين المقيمين حقوق المواطن 

حزب الشعب الفلسطيني يرحب بقرار مجلس حقوق االنسان
القدس - وكاالت

اقرتب سياسيون ارسائيليون امس االحد من تشكيل 
رئيس  وجود  من  عاما   15 ينهي  حكومي  ائتالف 
بالتزامن  السلطة وذلك  نتانياهو يف  بنيامني  الوزراء 
اتفاق  أعقبت  التي  التهدئة  مباحثات  استمرار  مع 
 11 استمر  الذي  العدوان  بعد  النار  إطالق  وقف 
معطيات  وتشري  الفلسطينية.  املناطق  عىل  يوماً 
السياسيني  توجه  اىل  اإلرسائيلية  السياسية  الساحة 
التلفزيوين يائري لبيد  اليميني نفتايل بينيت واملذيع 
من  الذي  الحكومي  “التغيري”  ائتالف  تشكيل  نحو 
املوعد  اقرتاب  مع  وذلك  بنتانياهو،  اإلطاحة  شأنه 
النهايئ ملفاوضات تشكيل الحكومة املقبلة األربعاء. 
تشكيل  يف  آذار  انتخابات  بعيد  نتانياهو  وأخفق 
اإلرسائييل  الرئيس  يعهد  أن  قبل  حكومي  ائتالف 
الزعيم  إىل  املهمة  الجاري  أيار  يف  ريفلني  رؤوفني 
تشكيل  مساعي  وتأيت  املهمة.  لبيد  يائري  الوسطي 
يف  تعَقد  الذي  الوقت  يف  اإلرسائيلية  الحكومة 
الفلسطينية  واألرايض  وإرسائيل  القاهرة  من  كل 

غزة  قطاع  مع  التهدئة  آليات  حول  محادثات 
وإعادة إعامره بعد تصعيد بني الجانبني استمر 11 
الحكومي  االئتالف  محادثات  بإيقاف  تسبب  يوما 
قبل أن تستأنف الجهود امس االحد.ويف حال نجح 
لبيد وبينيت الذي سبق أن شغل حقيبة وزارية يف 
فسوف  “التغيري”  ائتالف  تشكيل  يف  نتانياهو،  عهد 
يؤدي ذلك إىل اإلطاحة برئيس الوزراء الذي يواجه 
املنصب  ويشغل  بالفساد،  تتعلق  بتهم  محاكمة 
أن  املتوقع  ومن  انقطاع.  دون   2009 العام  منذ 
يعتمد ائتالف لبيد-بينيت عىل التناوب، إذ سيشغل 
الزعيم اليميني املتشدد رئاسة الوزراء قبل أن يرتك 
املنصب للبيد.  وسيتشكل االئتالف الحكومي أيضا 
من وزير الدفاع وزعيم حزب أزرق أبيض الوسطي 
بيني غانتس الذي واجه نتانياهو يف ثالث انتخابات 
باإلضافة إىل زعيم حزب األمل  سابقة غري حاسمة، 
االئتالف  إىل  وسينضم  ساعر.  جدعون  الجديد 
بزعامة  بيتنا”  “إرسائيل  حزب  من  كل  الحكومي 

أفيغدور ليربمان وحزيب العمل ومريتس.

مباحثات تشكيل الحكومة تتسارع في إسرائيل

نتنياهو يواجه المحاكمة بتهم الفساد
المبعوث األممي 

يصل إلى صنعاء للمرة األولى 
منذ أكثر من عام

عدن ـ وكاالت
غريفيث،  مارتن  اليمن  إىل  األممي  املبعوث  وصل 
أمس، إىل العاصمة صنعاء للمرة األوىل منذ أكرث من 
عام، بحسب مصدر مالحي يف مطار صنعاء الدويل.

وصل  “غريفيث  إن  االنباء،  لوكاالت  املصدر  وقال 
صنعاء  مطار  إىل  اليوم  مساعديه  من  عدد  رفقة 

الدويل عىل منت طائرة أممية”.
“شينخوا”،  لوكالة  غريفيث  مكتب  يف  مصدر  وقال 
يومني  تستغرق  صنعاء  إىل  غريفيث  “زيارة  إن 

إلجراء مزيد من املشاورات”.
املبعوث  استقبال  عن  امتنعوا  قد  الحوثيون  وكان 
العام  من  آذار  منذ  صنعاء  العاصمة  يف  األممي 

املايض.
وأجرى غريفيث األسبوع املايض مباحثات مع طريف 

النزاع اليمني يف الرياض ومسقط.
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أما مخاوف اإلنسان اآلن والعوائق والرتاكم يف داخله 
يوما بعد يوم، وتغري مسار حياته دون أن يدرك، فال 
فيه  يخلق  الخوف  تجاهل  وال  رصاعه،  ينهي  اإلنكار 
أجل مواجهة خوفه  كلام  متاماً  العكس  الشجاعة، عىل 
أو فهمه عىل أقل تقدير، فإن العتق منه ومن تبعاته 
تكون  قد  مثينة  فرصا  معها  ويفقد  أصعب،  يكون 
منعطفاً يغري مساره ويأخذه إىل أجمل األقدار وألطف 

الفرص. 
اإلنسانية بكل أشكالها،  العالقات  املثال يف  عىل سبيل 
ألنه  الرفض،  من  الخوف  هو  اإلنسان  مخاوف  أول 
الرفض،  النظر عن درجة  ُرفض تشظي وتحطم، بغض 
يخالطه  خوفاً  يبقى  أنه  إال  ناعمة،  أو  كانت  حادة 

الخجل وتقديس الكربياء. 
والخوف من الرفض مخيف عند اإلنسان يف كل مراحله 

العمرية مهام صغر أو كرب. 
اليوم  نعيشها  التي  األمور  بعض  عىل  أعرج  أن  بد  ال 
وهي حالة يف غاية الخطورة يف حياة اإلنسان املعارص 
أقصد الزمن الذي نعيشه وأخص الشباب الذي تاه بني 
الزواج  منها..  يعيشها  التي  الحالة  يف  والقبول  الرفض 
ومجروح  محبط  وهو  أحدهم  تالحظ  قد  والطالق.. 
وابتعاد  الباب  إغالق  صادفت  عالقته  ألن  ومنهمك، 
وقد  حالُه  وينقلب  للغضب،  يجنح  والنتيجة  الرشيك، 
يصبح عدوانياً، كل ذلك ألنه ُرفض، وهنا يلعب غرور 
اإلنسان لعبته، ويخيل إليه أن هذا الرفض سبب كاٍف 
لتدمري ما بقي من العالقة، وهذا دارج كثرياً يف الطالق 
العرشة  بعد  ومن  الرشكاء،  حال  ينقلب  لذا  خصوصاً، 
يصل  قد  بل  املوقف  سيد  العداء  بات  واإلحسان 
املوقف إىل نوايا االنتقام، وهذا ما يحصل اآلن أي يف 

هذا الزمان. 
متعمد  استبعاد  يتم  عندما  االجتامعي  الرفض  يحدث 
لفرد من عالقة اجتامعية أو التفاعل االجتامعي ألسباب 
بني  املنترشة  املتوترة  النفسية  الحالة  وهي  اجتامعية. 
الناس متساوية يف كل األعامر بحيث تجد هذا التنافر 
بني  وحتى  الحكومية  والدوائر  واألسواق  الشارع  يف 
الذي  املخاض  هذا  من  اإلخوة،  وبني  الواحدة  العائلة 
كائنات  هم  البرش  أن  من  الرغم  وعىل  اآلن  يحدث 
اجتامعية، وبعض مستوى من الرفض هو جزء ال يتجزأ 
مشكلة  الرفض  يصبح  أن  ميكن  ذلك  مع  الحياة.  من 
عندما يكون لفرتات طويلة أو متسقة، وعندما تكون 
حساسا  الشخص  يكون  عندما  أو  مهام،  أمرا  العالقة 
من  كاملة  مجموعة  قبل  من  الرفض  للرفض،  جداً 
الناس ميكن أن يكون لها آثار سلبية خصوصاً وال سيام 

عندما يؤدي إىل العزلة االجتامعية. 
ميكن  الرفض  تجربة  إن  أقول:  أن  يل  بد  ال  هنا  من 
مثل  السلبية  النفسية  اآلثار  من  عدد  إىل  تؤدي  أن 
والعدوان  الذات  احرتام  وتدين  بالوحدة،  الشعور 
بعدم  الشعور  إىل  أيضا  تؤدي  أن  ميكن  واالكتئاب. 

األمان والحساسية الزائدة نحو رفض املستقبل.  
كل  الال معقول.. يف  بزمن..  اصفه  الذي  زمننا هذا  يف 
يوم  كل  يف  تحدث  التي  املامرسات  خالل  ومن  يشء 
ألبنائه  أب  قتل  من  الفضائيات  عىل  نشاهدها  والتي 
وقتل  وبالعكس،  أطفالها  أو  لزوجها  زوجة  قتل  ومن 
كل  لها،  يرىث  حالة  أصبح  الذي  االنتحار  أو  أخ ألخيه 
املؤثرات  بالرغم من  ما كان موجود يف مجتمعنا  هذا 
أسأل  هنا  لنا؟   يحدث  الذي  ما  إذاً  والفقر.  والعوز 
ميكن  ال  أنها  عىل  لألحداث  ينظرون  الذين  األشخاص 
من  متنوعة  مجموعة  عليهم  وتظهر  عليها  السيطرة 
وقد  والجسدية،  العقلية  الصحية  تهدد  التي  األعراض 
يف  اضطرابات  تظهر  ما  وغالباً  اإلجهاد،  من  يعانون 
العدوانية،  أو  السلبية  من  قدر  موضحة  العواطف 
وقد تظهر عليهم أيضا صعوبة يف أداء املهام املعرفية 
األمناط  لتغيري  عرضة  أقل  وهم  املشاكل،  حل  مثل 
سبيل  عىل  يجعلهم  قد  مام  السلوك  من  الصحية  غري 
النفسية  الحالة  البطالة.  الجوع.  الفقر.  العوز.  املثال، 
فإن  أو حلها وبالتايل  التي ال ميكن تجاوزها  والصحية 

النتائج تكون وخيمة وصعبة الحلول.
مجتمعنا  من  كبرية  رشيحة  أنىس  أال  يجب  كذلك 
وهي رشيحة أبنائنا الطالب والطالبات، غالباً ما يظهر 
التأثري التحفيزي للعجز للمتعلم يف الفصول الدراسية، 
فالطالب الذين يفشلون مراراً وتكراراً قد يخلصون إىل 

اإلسناد  وهذا  أدائهم،  تحسني  عىل  قادرين  غري  أنهم 
زيادة  إىل  يؤدي  مام  النجاح،  محاولة  من  مينعهم 
الذات وغريها  احرتام  املستمر وفقدان  والفشل  العجز 
غري  النتائج  تكون  وبذلك  االجتامعية.  العواقب  من 
املأساوية  والنتيجة  بالكامل،  واملجتمع  للعائلة  مرضية 
ما نشاهده اآلن من انحطاط عىل كافة املستويات من 
تردي األخالق، ورسقة وقتل ومخدرات وجرائم يندى لها 
الجبني بحيث امتألت السجون واملعتقالت بهم، أرجع 
وأقول أين نحن من املايض، وهذا الحارض الذي ال يرس 
نضع  وأين  والبعيد،  القريب  املستقبل  من  نحن  وأين 
حياتنا بني خانة الرفض والقبول، وال بد من سائل يسأل 
البالد  دمر  الذي  املأزق  من  تخرجنا  التي  الحلول  أين 
من  الناجمة  االجتامعية  املشاكل  تبدو  قد  والعباد؟؟! 
عجز املتعلم امراً ال مفر منه لدى أولئك الذين غرقوا 
فيه، ومع ذلك هناك طرق مختلفة للحد منه أو منعه، 
و ميكن تحصني األشخاص ضد التصور بأن األحداث ال 
ميكن السيطرة عليها من خالل زيادة وعي املجتمع و 
واملجتمع  الفرد  عىل  تقع  التي  الكبرية  املضار  توضيح 
بالخربات السابقة املغيبة، كام أن العالج املعريف ميكن 
أن يستخدم لتوضيح أن سلوكيات األشخاص و أفعالهم 
تحدث فرقاً و تعزز  من تقدير الذات، و نبدأ من رأس 
الهرم أال وهي السلطة الحاكمة بيدها التغيري أي تغيري 
كل السلبيات و األخطاء املوجودة يف املجتمع عىل كل 
التقدم  إىل شاطئ األمان  املستويات و الرشوع نحو  
قادرة  إنها  الزجاجة،  عنق  من  املجتمع  هذا  وخروج 
آمنة  لحياة  التغيري  نحو  النيات  خلصت  إذا  ذلك  عىل 
و مستقرة، ألننا يف بلد حباه الله بكل خريات األرض و 

يكفي الجميع بدون متييز.

حياة اإلنسان بين الرفض والقبول
عادل أحمد الجبوري 

عندما أريد أن أتكلم عن حياة اإلنسان يجب أن أتطرق إىل حقبة املايض  و ما 
فيها و حقبة الحارض و ما عليها، ومن هذه الحلقتني أستطيع أن أتكلم و أعلق 
استناداً إىل كالم الناس الذين عاشوا يف هذه الفرتة الطويلة و التي تسمى زمن 
املايض الجميل، و عىل قول أحدهم الذين عاشوا تلك الفرتة، نحن عشنا ذلك 

الزمن رغم الفقر و الفاقة إال أن حياتنا كانت جميلة و سعيدة و كانت الحياة 
بني الناس متساوية يف كل متطلبات املعيشة، األمن و االستقرار املجتمعي يجعل 
الفرد أن يرتك باب منزله مفتوحا إىل الصباح و كأن الحياء و الخجل سمة كل فرد 

ناهيك عن العالقات اإلنسانية الكبرية بني العوائل و العشائر و سيطرة القانون 
الذي جعل الناس سواسية تحت طائلة ذلك القانون، رغم تلك الظروف و العيشة 
البسيطة كان الفرد يتطلع إىل التقدم و الكفاح نحو التعلم و االنخراط يف املعاهد 

و الجامعات العلمية ومن خالل هذه تخرج العلامء و األطباء و املهندسون و 
املعلمون و األدباء والكتاب و الشعراء و الفنانون. 

من أين لنا أن نمسك بخيوط السياسة في العراق؟

لعبة  من  قريبا  بات  العراق  يف  السيايس  املشهد  إن 
الداما املغربية الشبيهة  بلعبة الشطرنج، التي تتطلب 
نباهة وفطنة وذكاء ووضع الخطط ، هكذا عاد الفهم 
الفهم  من  تحولت  التي  العراق  يف  السياسة  لبواطن 
أنفاق ورساديب  اىل دخولها يف  املواطنني،  املتاح لكل 
أو  عليها  العثور  ميكن  ال  مطمورة،  وحفر  ودهاليز 
عن  الباحث  لدى  تتوفر  مل  إن  أبدا،  منها  التقرب 
الشيطنة،  أساليب  ومعرفة  والذكاء  النباهة  تالفيفها 
بفك  املعني  املرء  يظل  الحالة،  هذه  يف  وحتى 
اشتباكاتها يبحث عن الوسيلة التي متكنه من الخروج 
من عتامتها وتلّمس نقطة الضوء التي تنري ولو اليسري 

من الغموض املبهم.
تلك  عن  كثريا  تبتعد  تاريخية  نقلة  يف  نحن  هل  ترى 
وما  سياستها  اوليات  ونفهم  فيها  نعيش  كنا  التي 

يجري من متغريات، إن كانت إيجابية أو سلبية؟!.
تناولنا للتصدي للمشهد  الغموض يف  آثرنا أن نتوخى 
مريرة  تكون  ما  غالبا  التي  مكوناته  بكل  السيايس، 
مانع  من  وأكرث  سد  من  أكرث  أمامنا  ألن  وفجائعية، 
كان  إذا  السيايس، هذا  القرار  بيننا وبني صانع  يحول 
تفرض  أن  شأنها  من  مبواصفات  السيايس  الفاعل 
متفقني  غري  كانوا  وإن  حتى  املخالفني  عىل  احرتامها 
والوعي  والقدرة  الكفاءة  من  ميلك  كان  إن  معه، 
وصوال  املخالف  احرتام  عليه  يفرض  ما  والتمكّن، 
ملشرتكات، إن كانت تسري يف ذات االتجاه، او ال تلتقي 
الرأي  يف  معك  أختلف  “قد  فولتري  قال   وكام  أبدا، 
التعبري  أدفع حيايت مثنا لحقك يف  ولكني مستعد ألن 

عن رأيك”.
من يا ترى يصل ولو بالحد األدىن، اىل مثل هذا القول 

بل  يخالفك،  من  رأي  تصادر  أال  عليك  الذي  اإلنساين 
وبذات  اآلخر  يبادر  وباملقابل  باستامتة،  عنه  وتدافع 
اإلرصار للدفاع عن قناعاتك. هكذا هو الفهم العقالين 
كون  أن  ينبغي  وما  املجتمعي  والتعايش  للسياسة 

عليه واقع الحال السيايس.  
أن  ينبغي  ما  بل  باألماين،  له  أن كالمنا هذا ال عالقة 
هذا  يحمل  أن  يستحق  الذي  السيايس  عليه  يكون 

التوصيف باملهمة املناطة به.
يجري يف  ما  توا وبني  اليه  ما ذهبنا  قارنّا  ما  إذا  ترى 
وال  سياسية،  أنها  تّدعي  مخلوقات  من وجود  العراق 
التي  قناعاتها  عن  تحيد  ألن  االستعداد  لديها  يتوفر 
مخلوقات  الساخرة،  مبواقفها  الفنتازيا  عن  تبتعد  ال 
مفاصل  عىل  الهيمنة  يف  سعيها  عن  بعيدا  تذهب  ال 
معرفة  وقلة  ونزق  صبيانية  بطرق  العراق،  يف  الوضع 
فرض  اىل  بها  أدى  مام  املرعية،  القوانني  عن  وخروج 
يغايرها  من  لكل  بتهديدها  ومارقة،  قمعية  سطوة 
مليشيات  بوجود  للخراب،  بعبثها وسعيها  يعرتف  وال 
الفوىض  بفرض  يكلفونهم  وجهلة،  أغرار  ومسلحني 
تصل اىل حد التصفيات، وهم مجرد صبية ال يفقهون 
شيئا، فتية مغرر بهم ومدهونني بالسحت الحرام من 

أموال العراقيني املنهوبة. 
من  يفعلون  مبا  ال  أم  دراية  عىل  كانوا  إن  نعرف  وال 
ال  خارجية  أجندات  لتنفيذ  مطايا  ليعودوا  جرائم، 
الحقا،  يعوا  أن  بعد  إال  الكبرية  مخاطرها  يفقهون 
األمثان،  بأبخس  وطنهم  وخانوا  أنفسهم  باعوا  أنهم 

ويا للعار...
العراقيون  انتظره  الذي  البديل  هو  هذا  فهل 
إزالة  بعد  سيام  اآلمال  عليه  وبنوا  طويلة  لعقود 

بعدي  “من  مقولة  ليطبقوا  القمعي،  البعثي  النظام 
الطوفان”، فام هو مصري مدام دي بومبادور وعشيقها 

لويس الخامس عرش، وما هو مصريهام؟
بعلمي  وأنتم  زائلة،  والسلطة  يدوم  ال  الكريس  إن 
عينيه  أعمت  الذي  ذلك  إال  بذلك،  مقتنعون 
وسلطة  الفارغة  الفخفخة  عقله  وعطّلت  االمتيازات 
من  مييز  يعد  مل  بحيث  مجساته،  وكامل  الهاميون 
يعترب  ملن  دروسا  تعترب  أحداث  من  وما مىض  راهنه 

ليسقطها عىل واقعه الرث.   
من  العديد  ولعل  العراقي،  للشأن  كمتابع  أعرتف 
أمثايل كذلك، بأنني عاجز عام يجري يف العراق، رغم 
عىل  الحريص  املراقب  بعني  األوضاع  تناولت  أنني 
مرير  إنساين   بهم  املقاالت  مئات  وكتبت  التفاصيل، 
مرة  لكنني  الجريح،  العراق  بلدي  له  يتعرض  وما 
أخرى أعلن عن فشيل فيام يجري من غموض ال ميكن 
إزاحة الغيوم عنه لكثافتها، ومل تكن غيوما كام نفهم، 
املنجمون،  كام  السياسيون،  ابتكرها  طالسم  هي  بل 
املخزية  األفعال  عىل  غشاوة  ووضع  الوضع  لتغييم 
السياسيني  هؤالء  أن  ظني  ويف  بها،  يقومون  التي 
للتأويل  خاضعا  ليكون  الوضع  تعويم  يتقصدون 
يف  املتابع  وينزلق  األقدام  لتضيع  الفهم  وتشتت 

السياسية. الخديعة  مهاوي 
واحد  ليوم  ولو  نلحظ  ومل  مرّت  عاما  عرش  مثانية 

وحكمة  أفق  سعة  عىل  يحتكمون  العراق  ساسة  بأن 
مطلوبة وانحياز واضح ملشاكل العراق وامتالك الحس 
تضع  التي  التوصيفات  من  وغريها  املطلوب،  الوطني 

السيايس الحر والنزيه يف قلوب العراقيني.
وتكالبهم  سلوكاتهم  صدمتنا  الشديد  ولألسف  لكن 
متناسني  أو  ناسني  الكريس،  ومغريات  السلطة  عىل 
مصريهم،  اليه  آل  وما  قبلهم  ملن  جرى  ما  بغفلة، 
بلطجيتهم  وال  عنجهياتهم  ال  تنفعهم،  مل  وبالتايل 
وال  الجامعية  مقابرهم  وال  لألحرار  تصفياتهم  وال 
الكيمياوية وال صواريخهم، وال... وال،،، بل  أسلحتهم 
رحيلهم حتى من  بعد  الرحمة  من  أي يشء  ينالوا  مل 
وال  العنب  ال  ينالوا  مل  وبالتايل  لهم،  املقربني  بعض 
السلة، بل ظلت اللعنات تالحقهم ليل نهار واىل  أبد 

اآلبدين.
يف  املعنية  املسلحة  الفصائل  وتفاجئنا  إال  يوم  مير  ما 
القذرة  البلطجية  األفعال  من  بالجديد  هذا،  تناولنا 
بحق  الجرائم  وارتكاب  األذرع  ويل  الرعب  وبث 
عرفت  ما  التي  االنفالتات  أصناف  كل  ونرش  األبرياء 

شعوب العامل مثيال لها.
وها نحن يف حرضة ثورة ترشين املباركة واملطالبة بأبسط 
مستلزمات  وتوفري  بأمان  العيش  يف  املواطن  حقوق 
الحياة الرضورية والعيش الكريم واحداث نقلة نوعية 
يف املجتمع العراق الخارج من محرقة صدام ليدخل يف 

محارق أحزاب السلطة القمعية الجديدة.
تقاسمتها  وكانتونات  واشالء  شظايا  اىل  العراق  فتحول 
أحزاب الفساد والقتل والنهب والجرائم املنظمة ووضع 
صبية  رحمة  وتحت  عفريت  كف  عىل  املواطن  حياة 
وإشاعة  القتل  غري  حياتهم  من  يفقهون  ال  مسلحني 
الوضع  الرافضني ملهازل  الرعب واستهداف األبرياء من 
وصايتهم  تحت  العراق  اخضاع  وبالتايل  السيايس، 
ورحمتهم التي ال كرحمة املالئكة، بل رحة فاقت أفعال 
أرحم من هؤالء  الشياطني قد تكون  ان  بل  الشياطني، 

القتلة املتوحشني.
نحن هنا ال نريد ذكر أسامء الضحايا لكرثة أعدادهم 
باآلالف  وهم  الجرحى  أعداد  وال  باملئات  تعد  والتي 
وال أساليب الخراب الذي يشيعه هؤالء البهائم، حتى 

أن رعبهم دخل يف كل بيت عراقي.
والكارثة األعظم أنهم ما زالوا يّدعون بأنهم كانوا من 
املمكن  ترى من  يا  فهل  املقبور،  البعث  نظام  ضحايا 
البعث،  بقسوة  واملهدد  واملطارد  الضحية  يتحول  أن 
صدام  فدائيي  جالدي  من  أرشس  وجالد  بل  جاّلد  اىل 

وأجهزة األمن القمعية؟
اليوم  العراق  يف  السيايس  الوضع  بأن  لكم  قلت  أما 
يستعيص عىل أي شخص حتى وإن كان فطحال، فهمه 

وتفسري مغزاه وتوجهاته؟
ولنا عودة أخرى

جواد وادي

باعرتاف املحللني واملفكرين وجهابذة السياسة، أنهم مكثوا حائرين بفهم الخريطة 
السياسية يف العراق، وتشتت اآلراء واألفكار والتحليالت، مام أدى باملواطن 

العراقي الذي يأمل خريا من جحافل املثقفني، إلرشاده لسكة الصواب، بدل أن 
يتيه بني “حانة ومانة” لتضيع لحاه بني هذا وذاك، وبالتايل مل يستطع أن ميسك: 
ال “بالخيط وال بالعصفور”، مام حدا باملراقبني ومنهم نحن املغلوبني عىل أمرنا، 

أن نرسم خطوطا وبيانات وخرائط ونقرتح عىل أنفسنا فرمانات، وبالتايل مل نفلح 
أن منسك بسمكة صغرية، بعد أن تهرأت شباكنا، لنبقى  يف حيص بيص ما يجرى 
من ابتالء، ال يصلح فيه، إال لذوي املواهب من الفنانني التشكيليني العراقيني أن 
يلتقطوا هذه الحاالت املبكية املضحكة، ليحولوها اىل رسوم كاريكاتريية، تصلح 

فقط الستدرار ضحك األطفال، أما الكبار فال حول لهم وال قوة إال يف تناسل 
األسئلة يف رؤوسهم واملياه اآلسنة تسيح من تحتهم. 
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ماركس  أن  اىل  االشارة  يشء،  كل  قبل  املؤكد،  ومن 
قول  وهو  الوالدة،  منذ  “ماركسيني”  يكونا  مل  وأنجلس 
ينبغي ان ال يفاجئ أحدا. لقد كانا مضطرين اىل تذليل 
الكثري من الصعاب بهدف صياغة املوضوعات االساسية 
للنظرية املاركسية. ويف هذا الصدد فإن نظرية الدولة 
عىل  الجوهرية  الخطوة  كانت  لقد  استثناء.  تشكل  ال 
طريق صياغة هذه النظرية )وان مل تكتمل( هو التغلب 
يرى  كان  الذي  والقانون  للدولة  الهيغيل  املفهوم  عىل 
مفروضة  “روحا”  خالدة،  جامدة  مؤسسة  الدولة  يف 
يف  ماركس  اكتشف  حني  يف  الخارج،  من  املجتمع  عىل 
العالقات االجتامعية املادية مصدر سلطة الدولة، مصدر 
الدول. ويتمثل هذا املصدر يف اشكالية املصالح املادية 
بينها سيطرة  والتي من  االجتامعية،  الطبقات  ملختلف 
احدى الطبقات اقتصاديا عىل األخرى، وهذه السيطرة 
الفوقي عىل السيطرة االكرث  البناء  تعني اساسا هيمنة 
أساسية، أي السيطرة االقتصادية. وإذا كان األمر كذلك 
فان الدولة بالنتيجة، خالفا ملا يبدو ظاهريا، هي ليست 
الطبقة  بيد  مبارشة  غري  أداة  انها  بل  مستقال،  شيئا 
املسيطرة اقتصاديا يف مجتمع ما. وهذا التشخيص هو 

رد عىل التصور الربجوازي االصالحي للدولة املتجسد يف 
اشكال  مبختلف  والتهرب،  املادية  رشوطها  عن  عزلتها 
التحايل، عن تحديد مضمونها الطبقي ورفعها اىل سامء 

“الحياد املبجل” فوق الطبقات. 

حول جوهر الدولة 
تنظيام  ليست  الدولة  أن  عىل  التأكيد  يتعني  بداية، 
داخل  تنظيم  هي  وإمنا  يشاع،  كام  بأرسه،  للمجتمع 
مثل  يصبح  ومل  والقرس.  القمع  بقوة  مسلح  املجتمع، 
اىل  املجتمع  انقسم  حينام  إال  رضوريا  التنظيم  هذا 
الدولة  اصبحت  الحني  ذلك  فمنذ  متناحرة،  طبقات 
رضورية كـ “سلطة خاصة” ملنع التناقضات االجتامعية 
وبالتايل  وتدمره  محددا  مجتمعا  ومتزق  تنفجر  ان  من 
االطاحة بسلطة الطبقة املسيطرة وهذا هو االهم. ويف 
وامللكية  العائلة  اصل   “ يف  أنجلس  كتب  الصدد  هذا 
مفتاح  هي  الدولة   ..  “ يقول:  والدولة”:  الخاصة 
هي  الدولة  تطوره،  من  معينة  درجة  عند  املجتمع 
تناقض  يف  وقع  قد  املجتمع  هذا  ان  واقع  عن  افصاح 
قد  املجتمع  ان هذا  واقع  ذاته ال ميكن حله، عن  مع 

انقسم اىل متضادات مستعصية هو عاجز عن الخالص 
الطبقات  هذه  املتضادات،  هذه  تقوم  ولكيال  منها. 
ذات املصالح االقتصادية املتنافرة، بالتهام بعضها بعضا 
واملجتمع يف نضال عقيم، لهذا اقتىض االمر قوة تقف 
يف الظاهر فوق املجتمع، قوة تلطف االصطدام وتبقيه 
عن  املنبثقة  القوة  هذه  ان  النظام “.   “ حدود  ضمن 
وتنفصل  فوقه  ذلك،  مع  نفسها،  تضع  والتي  املجتمع 

عنه اكرث فأكرث هي الدولة”.
جامح  كبح  اىل  الحاجة  عن  نشأت  قد  الدولة  أن  ومبا 
التناقضات الطبقية، ومبا انها نشأت يف ذات الوقت يف 
خضم الرصاعات بني الطبقات، فهي كقاعدة عامة دولة 
الطبقة االقوى السائدة سياسيا والتي تصبح عن طريق 
الوسيلة  وبهذه  اقتصاديا.  السائدة  الطبقة  الدولة، 
الطبقة  الطبقة املهيمنة وسائل جديدة لقمع  تكتسب 
)او الطبقات والفئات والرشائح( املستَغلة )بفتح الغني( 
وأنجلس  ماركس  بان  التذكري  املفيد  ومن  واستغاللها. 
هام اول من ادخل اىل القاموس السيايس مفهوم الدولة 
اىل  ايضا  يرجع  املفهوم  ان هذا  قمعية.  كآلة  او  كأداة 
املحركة  القوة  ماركس  اعتربه  )الذي  الطبقي  الرصاع 
تعبريا  ليس بوصفه  للتاريخ( ولكن وفق كيفية أخرى: 
عن الرصاع الطبقي، او عن انقسام املجتمع اىل طبقات، 
يف  الطبقي،  الرصاع  يف  اداة  الدولة(  )أي  بوصفها  بل 
للكلمة.  “التقني”  باملعنى  املسيطرة  الطبقة  خدمة 
وسيطرة  اضطهاد  اداة  الدولة  ان  القول  ميكن  لذلك 
ناقل  مجرد  ليست  ولكنها  وتقنياتها،  بأجهزتها  طبقية 
لـ “إرادة” طبقية. يجب اذن دراسة الدولة، يف بنيتها، 
تناقضات  وجود  مع  تتوافق  دولة  طبقية،  دولة  مبثابة 
طبقية، ومخصصة إلعادة انتاجها يف “أحسن الظروف” 
)أندرية توزيل، سيزار لوبوريني، آيتني باليبار، ماركس 
ونقده للسياسة(. وقد توصل ماركس يف “اآليديولوجيا 
انتاج  إلعادة  الجديدة  االشكالية  تحديد  اىل  األملانية” 

الرشوط االجتامعية لإلنتاج وأشكاله التاريخية. تتامثل 
ليست  الطبقي:  الرصاع  اشكالية  مع  االشكال  هذه 
التاريخية إال اشكاال متنوعة ومعقدة للرصاع  الظواهر 
وجود  يحدد  الذي  هو  هذا  الطبقي  والرصاع  الطبقي، 
الرصاعات  مجموع  ويتحدد  العكس،  وليس  الطبقات، 
االقتصادي  الطبقي  بالرصاع  املطاف  نهاية  يف  الطبقية 
يف االنتاج. ويف هذا الصدد تربز الدولة باعتبارها عامل 
متاسك التشكيلة االجتامعية بهدف اعادة انتاج رشوط 

انتاج النظام الذي يحدد هيمنة طبقة عىل أخرى.
ومن جانب اخر فان “السلطة العامة” كام هو معلوم 
ذلك  جراء  ومن  اقتصاديا،  السائدة  الطبقة  اىل  تعود 
السلطة  هذه  تتحقق  سياسيا.  السائدة  الطبقة  تصبح 
من  خاصة”  “فصيلة  بصورة  التنظيمي  الصعيد  عىل 
وبهذا  املجتمع.  ادارة  مقابض  يدها  يف  ترتكز  الناس 
الدولة  “ان وجود سلطة  قائال:  )ماركس(  كتب  الصدد 
يجد تعبريا عنه عىل وجهه الدقة يف موظفيها، وجيشها، 
املجسدة  تجردت من صورتها  وإذا  وقضائها،  وإدارتها، 
مجرد  خيال،  سوى  ظل،  سوى  تكون  لن  فإنها  هذه، 

اسم”.
عىل ان من الرضوري االشارة طبعا اىل ان التحليل اعاله 
مصالح  بني  “تفاوت”  أي  وجود  بعدم  القول  يعني  ال 
االخرية  ان هذه  إذ  الدولة،  وقرارات  املسيطرة  الطبقة 
ليست مجرد أداة طيعة وعملية: فهي تبذل مقاومات 
تبقي عليها التناقضات الداخلية الناشئة يف اطار الطبقة 
بعض  تحكمها  آلة  ليست  الدولة  ان  ومبا  املسيطرة. 
الفئات املهيمنة، بل انها اكرث تعقيدا يف متثيل املصالح 
ان  اذن  يجب  لذا  امللموس،  عملها  ويف  تحققها  التي 
ملموس  بتحليل  للدولة  الطبقية  البنية  تحليل  يرتافق 
فان  ولهذا  السيطرة.  هذه  تتخذها  التي  لألشكال 
املاركسية تنطلق من تعريف طراز الدولة، من طابعها 
املميز. كام ان السمة املميزة للعلم املاركيس حول طراز 

الدولة، هو انه يركز انتباهه ال عىل الظاهرات الثانوية 
واملشتقة، يف الحياة السياسية، بل عىل قوانينها الداخلية 
للتطور  املوضوعية  القوانني  استجالء  أي  الجوهرية، 
التاريخي لهذه الظاهرة االجتامعية املعقدة، التي هي 
تستخدم  ال  ان  الصدفة  قبيل  من  ليست  اذن  الدولة. 
املفاهيمي  جهازها  منظومة  يف  املاركسية  النظرية 
مقولة  تستخدم  بل  الدولة”،  “طراز  املجردة  املقولة 
تعكس  التي  املقولة  هذه  التاريخي”،  الدولة  “طراز 
مبفهوم  ترتبط  والتي  الفعلية  االجتامعية  العمليات 
تاريخي  وضع  يف  االقتصادية   – االجتامعية  التشكيلة 
النظرية  أسس  يودين،  جيدكوف،  )تشرييكني،  محدد 

االشرتاكية بصدد الدولة والحق، ص 54 والحقا(.
ومن الرضوري ايضا التذكري بأنه وعندما يجري الحديث 
عن استقاللية أجهزة الدولة فان ذلك ال يعني استقاللها 
الطبقية  الفئات  عن  بل  املتصارعة،  الطبقات  عن 
يف  إال  يكون  ال  الدولة  أجهزة  فاستقالل  املسيطرة. 
هذا  معنى  ككل.  املسيطرة  للطبقة  املبارشة  تبعيتها 
التناقضات  لها ضبط تطور  يتيح  النسبي  استقاللها  أن 
أن  من  ومنعها  املسيطرة  الطبقة  فئات  بني  الثانوية 
تنفجر بشكل يهدد عالقة السيطرة الطبقية نفسها حني 
الطبقية داخل  أو طبقة عن فرض هيمنتها  فئة  تعجز 
إن  املهيمن(.  الطبقي  االئتالف  )أو  املسيطرة  الطبقة 
التدخل املبارش ألجهزة الدولة هو، إذن، إلنقاذ الوجود 
الطبقية  الهيمنة  بتحقيق  السائدة،  للطبقة  املسيطر 
تاريخية  ظروف  يف  تعجز،  والتي  فيها،  املهيمنة  للفئة 
الظروف  هذه  مثل  يف  هيمنتها.  فرض  من  محددة، 
للمامرسة  “الدميقراطي”  الشكل  يختفي  التاريخية 
الدكتاتوري  الشكل  ويربز  املسيطرة،  للطبقة  السياسية 
املامرسة  لهذه  نفسه  املنطق  يضمن  الذي  املبارش 
والدكتاتورية هي  الدميقراطية  بني  فالعالقة  السياسية. 

إذن خاصة باملامرسة السياسية للطبقة املسيطرة.

تطور القضية التاريخي
التي  املناورات  من  النوع  هذا  إىل  نفسه  إنجلز  أشار 
فالعدو  السلطوي.  املحافظ  الرجعي  الفكر  بها  يقوم 
عىل  مواقعه،  من  يخرس  عندما  األيديولوجي  الطبقي- 
عملية  سياق  يف  الثوري  التقدمي  الخيار  تقدم  أساس 
الرصاع، يقوم الفكر السلطوي مبناورة االنتقال إىل مواقع 
الفكر املتقدم، ويقوم بتشويهه من الداخل. هكذا فعل 
الفكر االشرتايك الدميقراطي عندما لبس لبوس املاركسية 
محاوالً رضبها من داخلها. ومع تعاظم حدة الرصاع، أي: 
املادي رضورة سري املجتمع يف خيار  الواقع  كلام فرض 
فهوامش  السلطوي.  الرجعي  الفكر  أزمة  اشتدت  ما، 
حدة  اشتداد  مع  وتتقلص  تضيق  ومناورته  تكتيكه 
القضية يف وجودها الواقعي. فام بالنا اليوم حيث تشتد 
أزمة النظام الرأساميل عاملياً عىل كل املستويات !؟ كيف 
ميكن للفكر املعرب عن هذا النظام أن يبقى قادراً عىل 
هو  الرصيحة؟  مواقعه  من  انطالقاً  نفسه  عن  التعبري 
وبالتحديد،  انتحال صفة،  إذن مبامرسة عملية  محكوم 
تصري  التي  بالذات  أزمته  وهنا  تنكرية.  عملية  إجراء 
التي  فاقعة كلام سار الرصاع محكوماً برضورته املادية 
ال ميكن للفكر املتنكر، ومهام تنكر، أن يتجاهل صوابّية 
أشار  كام  حلها  طريقة  ذاتها  يف  تحمل  التي  القضية 
قاعدة  أو  اإلجابة،  ذاته  يف  يحمل  السؤال  إن  ماركس، 

اإلجابة نفسها.
التناقض بني املواقع ال مهرب منه

لدى  والتكتيك  املناورة  هوامش  وتقلص  ضيق  بسبب 
رصيح  تناقض  يف  يقع  فانه  الرجعي،  السلطوي  الفكر 
النقيض  وفاقع. فهو من جهة يتخذ موقفا من الطرف 
لعملية التغيري، ولكنه وخالل ذلك، يلبس لباس موقع 

اللحظة  ذات  يف  يحصل  وهذا  نفسها.  التغيري  عملية 
املحقة  القضايا  يتبنى  بأنه  يدعي  هو  التاريخية. 
والرضورية، وألن هدفه رضب عملية التغيري، والتشويش 
التغيري بشكل  التقدمي وعملية  عليها وتشويه الخصم 
عام، فهو يف تبنيه هذه القضايا يكون هدفه ضد القضية 
نفسها. إذن ليست قضية التغيري هي التي تتضح فقط 
كلام اشتدت حدة األزمة، بل إن أهداف الخصم تتضح 
أحد  عىل  يخفى  فال  النقيض.  يكون  فبالنقيض  أيضاً، 
اليوم أن القضايا السياسية املطروحة عاملياً مل يعد من 
املمكن تغطية أهدافها. فعدما نسمع كالماً عن رفض 
النظام  بأسس  مّس  عملية  ألية  املايل  املال  رأس  قوى 
تغطي  القوى  هذا  كانت  أن  بعد  الرأساميل،  العاملي 
خطابها بتمويهات مختلفة. ال يخفى عىل أحد اليوم أن 
خطاب قوى السلطة يف بعض املجتمعات يعلن جهاراً 
نيته الدفاع عن امللكية الخاصة. هكذا إذن، فإن األزمة 
نفسها،  األزمة  جذر  حل  كيفية  تطرح  وألنها  نفسها، 
أهدافها.  عن  تعلن  أن  املتصارعة  القوى  عىل  تفرض 
بني  حلّه،  ال ميكن  تناقض  يف  الفكر  يدخل  إذن،  هكذا 
أن  األقل  عىل  )أو  يعلنها  أن  مجرباً  صار  التي  أهدافه 
النهائية( رصاحة،  ونقطة وصولها  أهدافه  أساس  يعلن 

وبني أدواته وتكتيكاته ومناوراته.

أمثلة حالية
كمدخل  يتخذونها  التي  املواقف  بعد  عند  سنقف 
حول  لآلخرين  املهاجم  موقفهم  مثالً:  ومنها  للهجوم، 
التعاطي مع الكيان الصهيوين. إن املوقع الحايل لهؤالء 
هو موقع التسليم بدور الكيان، أي: الحفاظ عىل مواقع 
رأس املال العاملي والنظام اإلمربيايل نفسه. فهؤالء الذين 

يهاجمون غريهم بحجة أن هذا الغري غري جدي يف قضية 
الرصاع مع الكيان الصهيوين، هم أنفسهم ينطلقون من 
يف  الغرب  ومواقع  العاملية  بالرأساملية  التسليم  موقع 
تقرير السياسة العاملية. وهم ينطلقون عملياً من هذا 
املوقع متويلياً ووظيفياً. فهم يطلبون ما ال يقومون به 
نفسه.  التناقض  هو  هذا  بعكسه.  يقومون  بل  أساساً، 
املقاومة،  قضية  باستغالل  القوى  بعض  يتهمون  فهم 
يف حني أنهم ليسوا مبقاومني، بل يدعون إىل االستسالم 
»املستدام«. فهم خارج الرصاع الذي يتهمون اآلخرين 
مبامرسة الخداع حوله. هم موافقون عىل النظام العاملي 
أن  يجب  التي  االنطالق  نقطة  وهنا  اليوم.  هو  كام 
تحكم املوقف منهم. فكيف لقوى ال تطرح قضية تغيري 
جوهرها  يف  تتعارض  قضايا  تحمل  أن  العاملي،  النظام 
بها  التي قام  النظام؟! فالحملة األخرية  مع وجود هذا 

عىل  للهجوم  املتنكّر  التيار  هذا  باسم  الناطقني  بعض 
رموز وطنية هي حملة مثرية للسخرية، فإذا ما أردنا أال 
نأخذ موقف الدفاع عن هذه الرموز بالذات، بل موقف 
أنهم يف  نذكر  أن  يكفي  الحملة،  الهجوم عىل أصحاب 
املوقع نفسه الذي يتهمون اآلخرين أنهم فيه. فام هو 
عن  الدفاع  موقف  إنه  هؤالء؟  يرفعه  الذي  املرشوع 
العاملية  الرأساملية  عن  الدفاع  القائم،  العاملي  النظام 
التنكّر  وعنها كنمط حياة. والباقي هو جزء من حفلة 
موضع  هي  التي  القضية  برفع  محكومون  إنهم  هذه. 
مختلف  يف  الفكر  هذا  فأزمة  تناقضهم.  وهنا  الرصاع، 
أوجهه إن كان يلبس لبوس الفكر القومي، أو اليساري، 
أو غريهام، هي أزمة حادة لدرجة أنه يخوض معركته 
مبعنى  نفسه،  فالتاريخ  نفسه.  له  معادية  بأدوات 
نفسه،  السيايس  االقتصاد  أي  للرصاع،  املادية  القاعدة 

أبعد  إىل  ضّيقها  أو  الفكر،  هذا  مناورة  هوامش  أغلق 
الحدود. ومن هنا خداعه الظاهر وتنكّره الفاشل. وهذا 
ينسحب ليس فقط عىل قضية املوقف من الكيان، بل 

عىل كل القضايا املطروحة عىل الساحة العاملية.
هذه الوقاحة هي تعبري عن التناقض الذي يعيشه هذا 
سلوكه.  يحاول  الذي  التكتيك  وبني  موقعه  بني  الفكر 
هجومه  يف  يستخدم  فهو  منه.  له  مهرب  ال  تناقض 
لقضايا  معاد  هو  األساس،  من  لها  معاٍد  هو  قضايا 
الرأساميل  النظام  عىل  النهائية  موافقته  بسبب  التحرر 
العاملي. ومن يريد املزايدة، عليه أن يتقدم عن غريه. 
ولكن، ليس لوقاحة هذا الفكر حدود، يف مرحلة أزمته 

العميقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيفة “قاسيون” – 17 أيار 2021

»االستقالل النسبي« للدولة 
 بين مكر اآليديولوجيات ورهانات الواقع

بين جدلية القضايا والتكتيكات الرجعية

د. صالح ياسر

أماطت املاركسية ألول مرة يف تاريخ البرشية اللثام ونزعت كل الحجب عن الدولة 
املؤلهة املقدسة املوضوعة فوق الطبقات. أي ان املاركسية، انزلت الدولة من سامء 
الحياد املجلل بالضباب اىل حيث هي يف الواقع، اىل معمعان الرصاع الطبقي الذي 

متثل فيه قيادة اركان الفئة )أو الطبقة او التحالف الطبقي( السائدة يف مرحلة 
تاريخية معينة. 

د. محمد المعوش

إن الرصاع السيايس، يف مناوراته وتكتيكاته، ال يتحرك بحرية حسب إرادة أصحاب 
من يقوم به، ال عىل مستوى القوى الثورية، وال عىل مستوى النقيض املحافظ 

والرجعي. فكال النقيضني محكومان بالقضايا املادية التي حولها يدور هذا التكتيك 
أو ذاك، هذه املناورة أو تلك. ولذلك، فإن البحث عن جذر تطور التكتيك 

واملناورة ال بد وأن يجري عىل مستوى التطور التاريخي للقضايا الرصاعية نفسها. 
ونحن اليوم أمام تيار رجعي ال يجد حرجاً، بل ال يجد مهرباً، من أن يلبس لباس 

املوقع الثوري، أو باألحرى، يتخذ من مالمح هذا املوقع أدوات ملناورته. ليس هذا 
بالجديد التاريخي، ولكنه يكتسب اليوم عمقاً أبعد مام سبق.

ماركس وانجلز
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الطريق الثقافي

بيوتها  ومعظم  الحلة،  مدينة  يف  املحالت  أقدم  من  الوردية  محلة 
وحصائر  والقصب  الربدي  وحزم  النخيل  بجذوع  مسقفة  كانت  التي 
بابل  مدينة  من  جلبه  تم  الذي  بالطابوق  جدرانها  السعف،تنهض 
وقصور  معابد  من  اآلثار  بتهديم  عثامين  فرمان  صدور  بعد  االثرية، 
أحفاده  نحو  عينيه  ونظرات  حمورايب  أنفاس  قرون،  عدة  قبل  بابل 
وتعاليم رشيعته ال تبعد عن محلة الوردية سوى خمسة كليومرتات. 
الذي  الحلة  نهر  ضفتي  عىل  املزروعة  الشعبية  املحالت  ّابناء  هب 
وكبري،  صغري  صوبني  اىل  ويقسمها  كالسهم،  املدينة،  جسد  يخرتق 
االجداد،  بوصايا  يوميا  يتفرسون  وهم  الطينية  بيوتهم  بناء  أعادوا 
اختار  املفخور.  الطابوق  عىل  املنقوشة  ألغازها،  يفكوا  أن  دون  من 
األجداد انشاء محلة الوردية يف الصوب الصغري، أول ما ظهرت املحلة 
اىل الوجود برز بني ساكني املحلة إسم آل عفريت، كانوا رجاال أشداء، 
ال أحد يعرف من أين أتوا. البعض يقول أنهم من بالد الشام وآخرون 
والعامل  البالد  اكتسح  الذي  الترتي  املغويل  الغزو  بقايا  انهم  يقولون 
وجوههم  أن  الثاين  الرأي  يعزز  ما  عام،  تسعمئة  من  يقرب  ما  منذ 
واسعة.  بفتحات  عريضة  وانوفهم  وعيونهم صغرية  مفلطحة  عريضة 
لن يختلف اثنان حني يدققان يف تقاطيعهم وبنية اجسادهم بأصلهم 
املغويل، لكن العفريتني يجادلون ورمبا يرتبكون الجرائم ضد كل من 
يشكك بنسبهم ويقولون أنهم إنحدروا من ساللة بابل وأنهم أحفاد 
بررة لآللهة وامللوك. العفريتيون من يوم سكنوا محلة الوردية نصبوا 
الرأي واملشورة وأشاعوا أن طينة  أنفسهم أسيادا عىل االخرين، لهم 
جيناتهم مباركة ومقدسة ورشعوا أن يكون مختار املحلة منهم. إعرتض 
يف البداية من إعرتض ولكن برشاستهم وقسوتهم وعنادهم استطاعوا 
أن يسّنوا قوانينا للمحلة لن يستطيع أحد خرقها أو العبث بها ومن 
يجلس منهم عىل كريس املختارية يطلقون عليه إسم العفريت الكبري، 
تحيطه صفوة منتقاة من رجال املحلة يوفرون له ما يريد وينفذون 
أوامره بحذافريها. اشتغل أجدادي وحتى أيب أتباعا للعفريتني الكبار، 
بطعم  حياته  تكون  الكبري  العفريت  من  القريبة  بالحلقة  يعمل  من 
املن والسلوى، يُهاب من قبل الجميع، تصله حصته من املال وامللذات 

بطوننا  والحرمان،  بالعوز  يوما  نشعر  مل  واخويت  أنا  بيته،  باب  حد 
ممتلئة من الطعام ومالبسنا فاخرة وجيوب قمصاننا الشفافة تفضح 
أن  الرغم من  األجنبية عىل  العمالت  الكبرية وحتى  النقدية  االوراق 
رجال  الكبري.  العفريت  من  وقربه  حظوته  سوى  عمال  ميارس  ال  أيب 
الباكر وحتى يغيم وجه السامء  املحلة ونساؤها يْشقون من الصباح 
العفريت  اىل  تعبهم  من  بعضا  يسددوا  أن  عليهم  ما  وكل  بالظالم 
الكبري وحاشيته مقابل أن مينحهم املهابة يف املدينة ومينع تجاوز أبناء 
املحالت االخرى عليهم فصيت آل العفريت وجرأة بطشهم بأعدائهم 
أجرب مخاتري وساكني املحالت يف الصوبني أن يخروا صاغرين أمامهم 
وأن ال يكونوا أندادا لهم أو يفكروا، مجرد تفكري حتى ولو يف األحالم، 
يف  اسمهم  ذكر  مجرد  كان  معهم.  شجار  يف  الدخول  أو  بازعاجهم 
املدينة حتى تلهج االلسن مبدحهم وتسطري كراماتهم وذكر بطوالتهم 
وصوالتهم وكرمهم التي تحفل بها كتب التاريخ وأتخمت بها ذاكرات 
من  واملتزوج  كبري  عفريت  آلخر  القريبة  الدائرة  يف  كنت  أنا  الناس. 
املدرسة  ترك  أبلها،  سمينا  صبيا  اال  العفريت  يرزق  مل  عمه،  إبنة 
املعلمني  كالم  من  واحدا  حرفا  عقله  يف  يعلق  ومل  شيئا  يفقه  ال  ألنه 
يخالط من هو  ابتدأ  بها سبورات صفوفهم.  تزدحم  التي  ورشوحهم 
أكرب منه سنا. يف ليال كثرية كان يأيت اىل بيت أبيه والدم ينزف من كل 
فتحات جسده. العفريت الكبري يقف يف وسط املحلة ويسب أبناءها 
ويتوعدهم بالويل والثبور إن تعرف عىل أي من الشباب إقرتف هذا 
الفعل االجرامي الشنيع بحق ولده القارص الصغري. كنت حافظا لرس 
العفريت الكبري وهو يثق يب ألن أيب وأجدادي خدموا أباه وأجداده 

لقرون من الزمن، همست يف أذن العفريت الكبري..
_ ايها املختار املبجل ، ملاذا تركت العفريت الصغري يخرج من البيت..؟

أجاب وهو يغيل من العصبية والغضب..
_ نسيت أن أغلق باب البيت باملفتاح حني خرجت اىل املقهى، إنسل 
من البيت وتلقفه املجرمون وأخذوه اىل الخرائب وحصل الذي حصل، 
يفلتوا  لن  ونسياين،  غفلتي  يراقبون  إنهم  االوىل،  املرة  ليست  هذه 

من عقايب..

سألته وأنا أعرف مسبقا جوابه..
_ ملاذا مل تعرضه عىل االطباء يك يعالجوا البله يف عقله..؟

أجاب وقد نبعت الدموع يف عينيه..
_ لقد ذهبت به اىل كل االطباء، قالوا يل أن خلله جيني ال عالج له، 
قد يكون الزواج من االقارب سببا له، لو أن العقل يُباع الشرتيته له، 

إبني ولد بعقل ناقص..
دخلت يوما عىل العفريت الكبري يف بيته، بناء عىل طلبه، كان جالسا 
يف باحة الدار وعبوسا. عىل الرغم من أن نسامت الهواء يف ذلك اليوم 
البيت  كان  منقبض.  وجه  أي  شّد  من  ترخي  أن  قادرة عىل  الربيعي 
ساكنا كمقربة، ال تحوم فيه، كالدبابري، سوى االنفاس القلقة املضطربة 
ونظرات نسائه املتلصصة من بني ُسرت الشبابيك املغلقة، عرف عن آل 
العفريت حبهم للنساء وزواجهم بأكرث من واحدة وقد تصل اىل اربع 
الغضات  اليافعات  بناتهم  من  املحلة،  رجال  يصفط  ما  عدا  زيجات 
وإشباعا  منه  تقربا  الكبري  للعفريت  أجسادهن،  بناء  يكتمل  حني 
بقربه  الليل. جلست  سواد  كالقطط يف  تلمظ  عيونهن  كانت  ملتعته. 
أصفر  مخيف  شحوب  وجهه  يعلو  كان  بالجلوس،  يل  أشار  أن  بعد 
زادته لحيته البيضاء إيغاال بالصفرة، مل أستطع أن أميز هل هو مرض 
ينذر  يدوي  غضب  بركان  أم  عافيته  رحيق  إمتص  خالياه  إستوطن 

باالنفجار أم األثنني معا، قال يل..
بداء  مريض  بأين  واخربين  الطبيب  اىل  ذهبت  لقد  نجاح،  اسمع   _
يحزنني  ما  يوم يف خاليا جسدي،  ينفذ كل  املوت  بأن  أشعر  خبيث، 
ليس املوت الذي أشعر به قريبا ايّل كحبل الوريد ولكنه الخوف عىل 
الصغري  العفريت  بولدي  ساللتهم  ُخِتمت  وقد  العفريت  آل  مصري 
من  االخرين  يشجع  وقد  تاريخنا  كل  سيمسح  املعتوه  هذا  األبله، 
تنبش  أن  خويف  العفريت،  آل  من  االنتقام  اىل  باملختارية  املرتبصني 

قبورنا وتعطى عظامنا اىل الكالب يك تأكلها..
يسبقني  كان  كبرية،  لديه  مكانتي  كانت  فقد  منه  رأيس  قربت 
بعرشين عاما، وطيلة خدمتي اياه تعامل معي وكأنني إبنه، هذا ما 
كان يهمس به يل دامئا. كنت موطن أرساره، ظله، إذنه التي تلتقط له 
كل كالم وهمس يدور يف املحلة وقد منحني الثقة أن أعرب اليه دون 

الحاجة اىل أن يضع أمامي خطوطا حمر..  
_ ما هذا الكالم ايها املختار املبجل..؟ يبقى ذكركم حيا مدى التاريخ..

ارتسمت ضحكة شاحبة عىل شفتيه اليابستني..
ذلك،  من  يقني  عىل  أنا  ذكرنا،  كل  اللعني  إبني  سيمسح  ذكرنا..!   _
وأنت   ، أبدا  حيا  التاريخ  تبقي  من  هي  والذكاء  والفطنة  العقل 
تعرف أن عفريتي الصغري، الذي مل أرزق غريه عىل الرغم من نسايئ 

الكثريات، ال عقل له..
قلت مواسيا وصادقا يف كالمي معه وراغبا ان أمد له يد العون وأنا 

أراه غارقا يف محنته..
_ وما املطلوب مني أيها املختار املبجل..؟

نظر إيل، مل يستطع أن يحبس دموعه أكرث، تجمعت مياهها يف وديان 
غضون وجهه وتعلقت قطرات عىل أطراف شعريات لحيته ..

_ أريدك أن تخلق من إبني املسخ عفريتا كبريا..؟
أجبته بعد تفكري..

_ كيف أيها املختار املبجل وأنت تعلم بأنه ليس سويا..؟
جانب   اىل  رسالة  يبلغني  أن  استطاع  ولكنه  بصعوبة  يتنفس  وهو 

جهاده النفيس يف نطقها..
متلك  أنت  احببتك،  كبريا..أنا  عفريتا  منه  إصنع  ودهائك  بذكائك   _
صفات وفراسة ال ميتلكها غريك، أنت ستكون مسؤوال عنه، ال تنىس إن 
الينا،  يا نجاح، وأنت االقرب  الخرساء ستخرس  بقي كالدمية الصغرية 
االحياء  العفريت  آل  اكرث مام يصيب  رمبا  غاليا ويصيبك  مثنا  وتدفع 

منهم واألموات ..
طأمنته وأنا أمسك بيده الباردة الشبحية وأرى الدم بطيئا كسوال يف 

أوردتها النافرة الزرقاء.
مختاري  موالي  يا  منك  أطلبه  ما  عنه،كل  مسؤوال  سأكون  حسنا،   _
البيت وتسجنه يف  العفريت الصغري من الخروج من  املبجل أن متنع 
غرفة وتحرم أيا كان الدخول اليه سواي ومن النساء من تخدمه وأنا 

سأجعل منه عفريتا كبريا..
أرى يف  تزداد سوءا،  الصحية  الكبري  العفريت  يوم مير، وحالة  يف كل 
نظرات العيون متلمل افراد بعض العوائل يف املحلة ممن يرغبون أن 
يتولوا املختارية لعلمهم أن العفريت الصغري ال ميكن أن يخلف أباه 
القدم ال ميكن أن يحكمها مجنون،  العريقة يف  إن تويف فهذه املحلة 
لكن ما أثار استغرابهم ونرثوا أسئلتهم يف الطرقات واملقاهي وغرف 
البيوت أنهم مل يروا العفريت الصغري منذ سنني حتى أن كثريا منهم 

تجرأ، بعد االعتذار الشديد، وسألني.
_ أستاذ نجاح، ما أخبار العفريت الصغري..؟

عىل  وقعا  أشد  كالمي  تجعل  وجهي  عىل  واثقة  وابتسامة  أجبتهم 
املرتجفة.. قلوبهم 

_ العفريت الصغري اليوم إنسانا آخر، إنه يتلقى علوما خاصة ودروسا 
إن  معلميه،  بإعرتاف  موهوب  عبقري  إنه  االساتذة،  أمهر  يد  عىل 
عن  يزيد  ورمبا  ومهابة  حكمة  يقل  لن  تعرفوه،  لن  اليوم  رأيتموه 

أبيه واجداده..
أن  يصح  كيف  سمعوا،  ما  مصدقني  غري  وهم  املحلة  أبناء  إنسحب 
وترجعه  الدروس  تعالجه  أن  ممكن  وأقل  عقل  بنصف  ولد  مجنونا 
ليقينه  أكرث  السؤال  يف  يتامدى  أن  يفكر  أحد  ال  لكن  سويا..؟  انسانا 
أن العفريت الكبري مازالت أنفاسه تلتصق عىل جدران األزقة وتلون 
قدم  العتيقة،  سومر  لغة  مسامري  كأجداده،  العفن،  االخرض  بالصدأ 
نتنة  رائحة  واملحو.  للتآكل  عرضة  وجعلتها  بيوتنا  طابوق  يف  االرض، 
كان يشمها أبناء املحلة عن بعد تدفن كل جنني أمل يرفس يف الصدور. 
الورديون يرهفون السمع لوقع خطى العفريت الكبري املتعرثة تصدى 

الرتابية  االرض  تنقر  وهي  عكازته  وصوت  الضيقة  املحلة  درابني  يف 
وهو  يجتازوه  أن  ويقامرون  يجازفون  الذين  الرجال  عجائز  تلفح 
عودته  أو  واملغفرة،  للتوبة  طلبا  املحلة،  اىل مسجد  ذهابه  يف طريق 
منه. العبودية مرض قد يشفى منه العبيد مبرور األيام، الجميع كان 
سيكونون  عندها  األبدية،  الكبري  العفريت  رحلة  منتظرا  األيام  يعد 
أخيلتهم  يف  مازالت صورته  الذي  الصغري  العفريت  أمام  لوجه  وجها 
واملخاط  القدمني  حايف  الصدر،  عاري  املحلة  طرقات  يف  يجري  وهو 
ويابسة عىل وجهه.  مائية رطبة  تضاريسا وممرات  واللعاب يرسامن 
صحيح أنهم مل يروه منذ سنني ولكنه سيبقى خبال صغريا يف نظرهم، 
ويرمونهم  العفريت  آل  من  املختارية  وينتزعون  منه  سينتقمون 
خارج املحلة وينبشون آثارهم وأسامءهم وعظامهم من بيوت املحلة 
ويرمونها يف أقرب مزبلة تأكلها الكالب والحيوانات الجائعة الضالة..

يف صبيحة يوم شتايئ، وقبل آذان الفجر، صاح مؤذن مسجد املحلة يف 
سامعته التي توقظ املوىت، طالبا من أبناء املحلة النهوض من فرشهم 
الكبري  العفريت  املبجل  املختار  وجد  لقد  للفاجعة،  والتهيؤ  الدافئة 
النعاس  ودبق  أرستهم  من  مذعورين  الناس  هّب  فراشه.  يف  مقتوال 
العيون واالفواه  بريق خاص ومض يف  أجفان عيونهم،  زال يطبق  ما 
اىل  َخرجُت  الكبري..؟  العفريت  قتل  عىل  يجرأ  من  ألُسنها.  اندلقت 
املختار،  يبعد كثريا عن بيت  بيتنا  القدمني، مل يكن  الزقاق وأنا حايف 
الباب كانت مفتوحا وال أحد يجرأ عىل دخول الدار فام زالت الرهبة 
منه وهو يف أحضان املوت تقيد االقدام وتكبلها، رصاخ نسائه الثكاىل 
يشق طبقات السامء يوقع يف القلوب رهبة ثقيلة، البكاء والعويل يف 
الليل أشدا فتكا يف النفوس منه يف النهار، هام يزيدان وحشة الظلمة 
وينبتان شعورا بالوحدة والبؤس..دخلت اىل البيت، أنا الوحيد الذي 
يحق يل الدخول دون استئذان، مل مينعني شابان طويالن يقفان عند 
يهشان كل من يقرتب  كانا  العفريت،  آل  فيهام مالمح  الباب  جانبي 
من  مذبوحا  بدمائه  غارقا  الكبري  العفريت  وجدت  الدار،  باب  من 
الوريد اىل الوريد. يف الغرفة ثالث من نسائه وهن متشحات بالسواد 
أراه لكن رشود  يلطمن صدورهن ويخرمشن خدودهن،مل أصدق ما 
نظراتهن خارج الغرفة ولوعتهن زرعتا يف قلبي شكوكا كثرية. خرجت 
تعابري  الصغري، كانت  العفريت  من غرفة األب مرسعا ودخلت غرفة 
وجهه حيادية، يلبس السواد ويقف أمام املرآة وهو يعدل هندامه، 

وقفت أمامه والحرية تتقاذفها يداي املمدودتان..
_ من الذي قتل املختار املبجل..؟

بعصبية.. أجابني 
يكرهونا..ما  ناس  هواي  أأأأدري...أأأأأأأأأأ  ما  ححححححبيبي،   _

تخلصون مني..
والبسته  هندامه  عدلت  كالمه،  لكرات  مرمى  أنا  كنت  انتبهت، 
بالِعّمة، حاولت  الشبيه  رأسه  املختارية عىل  العباءة ووضعت غطاء 

أن أهدأ من روعي قبل أن أخاطبه..
املختار  أبيك  مبرض  النشغايل  أشهر  منذ  عنك  انقطاعي  اسف  أنا   _
املبجل، كل ما أطلبه منك أن تطّبق ما حفظت من درويس طيلة هذه 
السنني، أنا عىل يقني أن أبناء املحلة سينقادون اليك وقد نرشت قصصا 
خرافية عن ُخطبك وحكمك ومآثرك وفنونك يف قهر اعدائك. بدأ ابناء 
املحلة يتناقلونها ما بني ركع صالتهم يف املسجد وعىل تخوت املقاهي 

ويف أرسة نومهم، ستكون املختار املبجل الجديد وبال منافس..
_ الالال أأأأحد يعلّم آل آل آل العفريت...نحن نحن نعلم أأأأألناس. 

أأأأعرف حدودك يايايايا نجاح ججججيدا..
الغرفة  من  خرج  اللحظة،  هذه  حد  مغزاها  أفهم  مل  بنظرة  رمقني 
وهو يرتنح كالبطة  واندلق زيق دشداشته السوداء من فرط سمنته. 
التي كادت أن تسقط  العباءة عىل كتفيه  كنت أحجل وراءه وأثبت 
عىل االرض عدة مرات. مل يلتفت اىل نواح وأدعية النساء املفجوعات 
وهن يستنجدن بالله وهو حسبهن ووكيلهن ونارصهن عىل كل قاتل 
وظامل. خرجنا من باحة الدار، ما أن طرقت قدماه أرض الزقاق حتى 
قد  أكن  مل  البيت،  باب  عند  يقفان  كانا  اللذان  الرجالن  به  أحاط 
املبجل  املختار  يحيط  أن  اعتدنا  وقد  قبل،  من  املحلة  يف  شاهدتهام 
يبدو  ومجيئه.  ذهابه  يف  يرافقونه  املعروفني  املحلة  رجال  من  دائرة 
أن هناك همسا يف أذنه، زمن انقطاعي عنه، أن تكون للمختار حامية 
الذي سيحمل  املسجد  اىل  املحلة. عند وصولنا  أبناء  ليس من  خاصة 
منه نعش املختار املذبوح. كان شخص غريبا أمردا يضع غطاءا أبيض 
عىل رأسه، يقف عند الباب ما أن ملح العفريت الصغري قادما، وهو 
تخطر  قمعها،  محاولته  رغم  والبالدة،  وشحمه  لحمه  بطيات  يتعرث 
باملختار  مرحبا  صوته  عال  وجهه،  تقاطيع  كل  تفضحها  وارصار  بثقة 
الرسول  عىل  بالصلوات  واملحروس  العفريت  آل  سليل  الجديد 
يوما،  فيه  فكرت  أو  له  رسمته  قد  أكن  مل  أمامي  حصل  ما  الكريم، 
يتعامل مع  يتكلم وكيف  يلبس ومتى  نعم دربته عىل امليش، وماذا 
أبناء املحلة، أما رسم األبهة وزرع األتباع واملريدين فهذا ما صفعني 
يغّص  أناسا  أن  ورأيت كيف  املسجد  وأذهلني خاصة حني دخلنا  به 
بهم املكان يشبهون العفريت الصغري يف كل يشء وكأنهم نسخة منه 
منعكسا يف مرايا املسجد الكثرية. إنحنوا عىل يديه تقبيال ولثموا تراب 
عند  حذوهم.  يحذوا  أن  املحلة  أبناء  من  البعض  شجع  ما  قدميه، 
تائهة يف  شيئا  ترى  ال  التي  نظراته  كانت  املسجد،  محراب  وقوفه يف 
الفراغ امللغوم بالفوىض أمامه وأعني الجميع من حوله مغروسة بذل 

وخشوع بأرض املسجد..
اآلن أنا مسجون يف غرفة ال أعرف أين تقع مع عدد من ابناء املحلة 
ممن تجارست أخيلتهم املريضة يوما ما أن يكونوا مختارين للمحلة، 
الجديد  املختار  بأن  أخربنا  الحرس  ولكن  ينتظرنا  الذي  ما  أعرف  ال 
حافظ ارث آل العفريت ورمز فخرهم األبدي وشيخ املختارين حتى 
يجتاز  بحقنا وبحق كل من  قريب، حكام  الساعة سيصدر، عن  قيام 

الحمر.. خطوطه 

قصة قصيرة 

العفريت الصغير
سالم حربه



االهوار الجنة الضائعة
االهوار”  “ديوان  ويضم  الجديد  كتابه  كاصد  الكريم  عبد  املعروف  الشاعر  اصدر  العنوان  بهذا 
وترجمة لكتاب “عرب االهوار” لـ ثيسجر عن االنكليزية، وهناك فصل من الكتاب كتبه زياد ابن 

الشاعر الكاصد.
هذا الكتاب االثري صدر عن دار لندن للطباعة والنرش/ لندن. 
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كياقة العدو وقبلة الحبيب
شعر: کە ژال احمد*

ترجمة: آرام محمد امين

ينبغي عيلَّ التخيل عنك
كمقبض كوب عن القهوة
بعد معرفتي أن أحداً ما

طلب يدك قبيل!!
ينبغي عيلَّ هجرك

دون طلب وال خيار
مثل مقعد كتب عليه، محجوز

ولكني من االرتباك مل أملحه
وجلست جلوس عاشق يف حظنه!

إىل أن يأيت شخص ما، قائالً:
أترك هذا املكان،

قبل وصول صاحبه!!
مثل سيجارة

منع من مريض،
أقلع عنك..

مثل شخص ميوت داخل سفينة
وسط البحر

ال محيص يل،
أهديك لألمواج!!

مثل شخص أُعمي عطشاً لرشفة ماء
يف الصحراء،

فأريك الرساب!!
أجعل من أشواك الصبار تاجاً

قبل موعد صلبك
ألفه عىل رأسك!!

مثل أبواب البيوت
أغلقك

يف مساء متأخر،
مثل ليل مقمر

أضعك يف السامء وحيداً!!
ولن أخربك مثل بيكس*:

»أيها القمر أنا وأنت،
كالنا متعاطفان«

ال أملك حالً وأوشك عىل أن أقول لك:
وداعاً، يا أكرب خطيئة يف حيايت

وداعاً.!!
غداً وبعد غد

سأبرهن أنك مل تعد سائداً!
أهبك لهذا وذاك، كثوب قديم!

هاأنا ذا أخرج من عرضك،
ألبس نظارًة 

وأرى عاملك بلون آخر!
وداعاً يا زمن الربودة والسذاجة،

قبل مجيء كورونا
وداعاً..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* کە ژال احمد شاعرة كردية معروفة

*بيكس: شاعر كردي رائد

»عامودا«: رواية الوجع الكردي
مهدي شاوي

يأخذنا الروايئ محمد عفيف الحسيني يف روايته ـ مدونته 
الالمتخيلة الجديدة إىل حنينه للمكان، واىل ذلك الوجع 
املفقود؛ وطن  الوطن  والبحث عن  النوستالجيا  الكردي، 
وتاريخ شعب يحمله الجبل عىل مر األزمنة التي عاشها 

ويعيشها.
التصّنع  من  خالية  لغة  واأللفة!،  البساطة  من  لغة  يف 
واالستعراض اللغوي، وهو الشيخ الضالع يف اللغة العربية 
وقواعدها، وكنُت أخىش أن يثقل لغة الرسد بالشعر، وهو 
الشاعر، فتضيع تفصيالتها عىل القارىء، لكنه ال يريد أن 
مهمة  لروايته  ألن  اللغة،  حساب  عىل  بالقارىء  يضحي 
أخرى وهّم آخر، فالرواية مل تُكتب باللغة الكردية، لتبق 
الحسيني  بها، وهو كام يتمناه  الناطقني  محصورة ضمن 
أن يكتب بالكردية، لكنه، نيس أنه يرتجم روحة الكردية 

إىل اللغة العربية. 
مادة الكتاب هي تاريخ وطن وشعب ميتد عىل مساحة 
ملن  وتفاصيلها  عواملها  ايصال  عليه  وكان  األربع،  جهاته 
رواية  هي  تكون  وقد  هناك،  ويحدث  ماحدث  اليدري 

التوثيق.
االسم  هو  يكون  )رمبا  عامودا  نعم  “عامودا”  رسدية 
أكرث من 360  فقد جاء عىل ذكرها يف  للرواية،  املناسب 
هي  عامودا  ص(؛   513( الكتاب  صفحات  من  مرة، 
أينام  روحه،  من  النازف  الجزء  هي  الحسيني؛  أيقونة 
حّل هناك عامودا، وأينام كان، كانت عامودا هي شغاف 
قلبه النابض بكرديته، حلبجة الحارضة أيضاً، تلك البلدة 
التي  الناعمة املكتظة باملزارعني والرعاة؛ حلبجة  الهادئة 
غطاها الدكتاتور صدام حسني بغاز الخردل!. ومل تصُح إال 
وهو  ـ  الحسيني  أرادها  لقد  األطفال!،  جثث  صور  عىل 
الرايئ والروايئ ـ أن تكون أماكنه التي عبث بها النازيون، 
تكون  أن  حلبجة،  دمار  حتى  عامودا  سينام  حريق  من 
التي  والكوارث  الفواجع  الجميع حجم  فيها  يتفقد  مزاراً 
عاشها؛ مثلام جعل السياب ذلك النهر الصغري “بويب”، 

وقرية )جيكور( مزاراً للشعراء واألدباء.
بتوابل  ومطحونة  خالصة  كردية  بروح  الرواية  جاءت 

األديب  وهو  الحسيني،  خلطة  هي  تلك  وأعشاب، 
بهاراته،  تعشق  يجعلك  الذي  املاهر،  والعطّار  والشاعر 
إنها  والرواية؛  الشعر  يف  األدبية  الخلطة  يف  العارف  هو 
الترشد  أماكن عاشها يف طفولته، وامتدت معه يف  رواية 
يشدك  واملتعدد.  البعيدة  منافيه  طريق  عن  والتسكع 
لألماكن التي تنقل بينها: كردستان، حلبجة، حاج عمران، 
عامودا، قربص، دمشق، بريوت، بولونيا، باريس، كازبالنكا، 
العامل  يف  مدينة  أجمل  إنها  عنها  يقول  التي  وغوتنبورغ 
ـ طبعاً عامودا هي األجمل ـ؛ غوتنبورغ لها خصوصيتها 
يف كتاباته والتي يعشقها حد الثاملة، وهو الحافظ لكل 
تفاصيلها كجسد أنثوي: معاملها، أبراجها، ساحاتها، متاثيلها 
تحت  شعرياً  كتاباً  سابقاً  الكاتب  لها  خصص  وشوارعها. 
يف  حارضاً  يكون  عندما  فهو  غوتنبورغ”،  “مجاز  عنوان 
غوتنبورغ،  يف  حارضة  الغائبة  عامودا  تكون  غوتنبورغ، 

وهو حسب اعتقادي أجمل من كتب عنها.
العمل هو أقرب إىل أدب الرحالت، لكن، ليس يف مجال 
الكاتب  يرينا  بل  وجنائنها،  بعمرانها  املدَن  اكتشاف 
التي  والدمار  الحروب  وآثار  املدن  خراَب  تجواله  يف 
لحقت بها، وهو يتفقد الحجَر والزهَر والطري واألعشاب 
والحيوانات األليفة، كذلك يكشف لنا مدى حجم القلق 
املطارات  من  التوجس  الخوف،  عاشه:  الذي  الوجودي 
الكآبة  مدن  وعن  والعسكر،  واملخربين  الحدود،  وعبور 
الرواية  ففي  الشاطر،  العطّار  خلطة  إنها  حقاً  والتسكع. 
لها،  النكرتث  قد  الدقة؛  غاية  يف  لتفاصيل  دقيق  رصد 
بارعة،  برصية  بلغة  جاءت  لقد  لها،  معايشتنا  رغم 
الرويس  كتابات  مع  والتشابك  القرابة  من  فيها  وجدُت 
مثل  العمل  يف  يجري  يشء  كل  “تولستوي”.  املتصوف 
رشيط سيناميئ، ينتقل بال ملل، رغم تعدد أزمنته وأماكنه 
التي  التي متتد من طفولة عامودا، حتى حرائق حيواتنا 
الوطن  كردستان،  عن  التاريخ  يف  تبحث  وهي  التنتهي، 
عاشها  ألنه  فذة  وسرية  ذاكرة  إنها  واملفقود،  املذبوح 
بحب وأمل وعن قرب، وهو يكتب ضمن الرشوط السبعة 
رشطاً  الرتحال  يكون  أن  ومنها  “غوته”،  األملاين  للشاعر 
للكتابة. فأنت ال تستطيع الكتابة عن مكان ما أو إمرأة 

إن مل تكن عشتها وعشقتها، وحفظت تفصيالتها.

املتخيل؛  من  أكرث  الذاكرة  عىل  الحسيني  اعتمد  لقد 
ونصفها  ذاكرة  نصفها  )الكتابة  مرة:  “بورخيس”  كتب 
الربط  إىل  روايته  يف  سعى  والحسيني  خيال(،  اآلخر 
فيها  يجتمع  فاتنة،  رسدية  بلغة  والتاريخ  الذاكرة  مابني 
النرث والقرابة الشعرية بعض اليشء، وقد تجّنبها كثرياً يك 
اليثقل عىل القارىء، أرادها لغة يجد فيها القارىء متعة 
املواصلة، خالية من التقعرات اللغوية وافتعال األحداث 
والبطوالت الوهمية، قد تتعب القارىء؛ إن مادة الرواية 
دار  ملا  والروايئ  الرايئ  هو  والذي  السارد  مع  تجوب 
حوله ويدور يف شوارع العامل واملدن النائية، فوق جبال 
اعالنات  ليس  الكتاب  عاشها.  التي  واألماكن  كردستان 
أو دليالً سياحياً، بل كشف وتعرية كل ماهو غري انساين 
النفي، حرق سجالت  القرسي،  التهجري  القتل،  وموحش: 

دوائر النفوس لألكراد، وتشميعها بالختم األحمر.
الضويئ  املسح  أو   Scaner عمل  مثل  كان  الرواية  عمل 
فيها  يعيد  لكنه،  عنا،  غابت  وشخصيات  وتاريخ  ألماكن 
الروح مرة ثانية، عن طريق تاريخ حيواتها، وماتركت لنا 
من أشياء وشواهد لها دورها وداللتها يف التاريخ الكردي 
تركوه، منوذجاً: مؤسس  الذي  والنضايل  السيايس  والفعل 
الفرس،  أعدمه  الذي  محمد”  “قايض  مهاباد  جمهورية 
وثورة  حركة  يف  ودوره  البارزاين  مصطفى  مال  والجرنال 
أو  أُغتيل،  الذي  قاسملو  الدكتور  وكذا  الكردي،  الشعب 
وآمالها  والثقافة  الحياة  فعل  متارس  الزالت  حيوات 
الكردية،  الثقافة  أثْروا  كرد  وفنانني  وأدباء  شعراء  من 
والشاعر  الروايئ  وهو  الحسيني،  يسميه  كام  و”املعلم” 

“سليم بركات”.
الرواية محاولة لتقديم التاريخ الكردي كامتداد للمملكة 
امليتانية، وكتجربة كبرية ومعاشة بشواهدها، وأيضاً ابراز 
الجوانب املرشقة، إنها رواية شعب ينهض دامئاً من الرماد 

مثل طائر الرخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عامودا: بلدة تقع عىل حدود سوريا مع تركيا، عىل التخوم 

الشاملية الرشقية.
لوحة   .2020 القاهرة  “هن”،  دار  عن  الكتاب  صدر 

الغالف: آزاد نانكيل.

الفابريكا 
محمد فيض خالد 

التي ال تزال ترسي بني دروبَها  َعْنها أنفاس املَساء،  القرية  الّصباح نورُه يف األُفق، حتى تنفض  ما إن ينرث 
الّضيقة، فتنبعث رياح رخية، تتهادى من الُحقوِل القريبة ؛ ُمعلِنة تشّوقها لزوارها الُجدد من أبناِء الكّد.

تتناثر قطعان املاشية يف فوىض فوَق الِجرِس، ومن خلفها الِعصيان تلهب ظهر املُتكاِسل منها، ترتدد أنشودة 
فاِه، تُجيب تحية الّصباح املُرتعش، اعرتف بأّن عرشات القصص داهمت عقيل  وق  يف ابتهاجٍ  فوَق الشِّ الرشُّ
خيوَط  َسكينٍة  يف  اُراِقب  الَهاِمد،  قلبي  يف  الّنشوة  تَدّب  املتسع،  املرَشِِق  شطَر  وجهي  أميّم  تراين  القارِص، 
بالّتأكيد هي بعيدة جدا، ولكّن كرثتها  الوليد،  الّنهاَر  افية تحتضن  الصَّ الّسامء  ُقبة  الفتية، تُداِعب  خان  الدُّ
اظهرتها قريبة، تقتحم الحقول يف عنفواٍن، قّص علينا “الحاج نَّوار “ خربها: هي سوداء مثل ِهباب كوانني 
تُحَرق   “ “الفابريكا  مبنى  عن  بعيدا  تنفثها  شاهقة،  متتد  عمالقة  مداخن  عىل  إخراجها  يف  يعتمد  الّنار، 
قريتنا،  فيه  اغتّمت  يوما  اذكر  الزلت  ُسكر،  إىل  وتحويله  عصريه  لغيل  ؛  ومخلّفاته  القصب  فضالت  فيها 
يعا أثناء نوبة عمله يف  نزفت الُعيوُن من ينابيعِ الفاجعة،  طَاََر الَخرب ؛ إّن “رافع” أحد ُشبانها، َسقَط رَصِ
الفجر الخفيف ليدفنوه، يَتذكّر” مخيمر” الخفري  أتوا ببقايا جثامنه تَحَت ضباِب  الَعصريِ املغيل،  صهاريجِ 
الَعصري  إّن  يختنق:  وصوته  مهتاجة،  وأعصاب  بارس،  بوجٍه  ينظر  قلبِه،  يف  يَِجدُّ  والّشجن  لحظتها،يحيك  
علينا،  “األفندي”  َهَبَط  البهيجة،  يفية  الصَّ األمايس  إحدى  يف  ِعظاما،  إال  يبقه  ومل  لحمه،  أذاَب  الّساخن 
اقَسَم  القصب ووزنها،  الزَّماِن، يتوىل مهام استالم عربات  عائِدا يف أجازٍة قصرية، امىض قرابة عقدين من 
بقرِب أمه، إّن “الفابريكا” َمرتَعا لُعتاة العفاريت، تتالعب يف ظالِم ليلها الَحالِك بكُلِّ يشء، ويف هدأِة اللّيِل، 
ُخيالٍء، وعيناه  الكايك، هزّها يف  كاتينة” من جيِب سرتته  أم  اَخَرَج ساعته “  الّساجي،  القمر  َجننِي  وتحت 
تلَتمُع، أرّس لجلسائِه يف نرَبِة الواثق كعادتِه: اآلن أوان الوردية الثالثة، واشاَر بيدِه ُمنصتا، تلَِك َصاِفرة قطار 
جوفِه،  يف  املايض  طوى  إّذ  بعد  الزّمان،  استداَر  موعده،  يُخلِف  أن  ميكن  ال  “الفابريكا“،  يدخل  القصب 
ذهبت للدراسِة يف الَبندر، هناك وعىل َمقربٍة من “الفابريكا” مدرستنا، انتصبت مداخنها، راعني شموخها، 
تلتمع يف عينّي حرية  بها،  الجوِّ مأخوًذا  الطّرف دوَن كلٍل يف  اُرسلت  ثِقال،   تَقِذف من أدخنٍة  اخافني ما 
ود حني  السُّ األعمدة  اتتّبع  طح،  السَّ اعتيل  الرُّقباِء،  من  غفلٍة  ويف  الِحيلة؛  التمس  آلخر  آٍن  ومن  الغريب، 
ف، فال أجد إالَّي معلق  “بالفابريكا “ ونظرة َشذراء  تلّويها، عىل استحياٍء أُلقي بخبيئِة َصدري لزمالِء الصَّ

بالبالهِة والجمود. ترميني 
ببايل  َمبلَغه،  خطرت  الَوجد  بَلَغ مني  أياٍم،  ُمنذ  األخري،  الَوداع  أنّه  احَسب  عها يف طريِق عوديت، وما  اُودِّ
يِف، لكّنه ارتّد َخاِسئا وهو َحسري، تالشت أدخنة  يف بالسَّ أيّامها الخوايل، اشَتَبَك برصي باألفِق، اشتباَك السَّ

“ الفابريكا” َهمدت مداخنها، وتوّقفت َصافرة قطارها، كام تَوّقفت الَحياة عن ُمَتِعها..

زيـر الفراشات
هــالـة حجــازي/ لبنان- خاص

كم تأملُت وأندهشُت كثرياً من تلك الفراشة التي تخرج من 
عن  تبحث  كأنها  أخرى  اىل  زهرة  من  فرحاً  وتنتقل  رشنقتها 
بها  ترضب  التي  بأجنحتها  فوىض  السامء  ومتأل  مفقود  حلم 
وجنات النسيم وتنرث الجامل بألوانها التي تزين وجه النهار .

جسده  لتضاجع  حلمها  زير  حول  تحوم  الليل  عراء  ويف 
بطعم  اللهب  ألسنة  تلعقها  جوع  وجبة  بأنيابه  فيجرتها 
الزقوم فيجهض النور من رحم الفراشة بدمع مسجور يعُقبه 
خارصة  عىل  مرميًة  والدة  تُعلن  فشهقة   .. دهشٌة   .. عقٌم 

املوت.
مبجرد نداء النور لها ترتعد كل أوصالها لهفة ِ للمسة حنان 
فهي  مقاومتها  تستطيع  ال  لغريزة  القدمني  حافية  وتركض 

األسرية لسحره الضعيفة أمام حقول جاذبيته. 
وراء رساب  وتركض  اإلرتواء  تبحُث خلف حلم  إنها عطىش 
االقرتان  مصيدة  يف  يضعها  ما  ورسعان   ، الحياة  تظنه  نور 
إنها  األناين،  الظامل  فتقع ضحية حب رماها يف أحضان ذاك 
تختار فجيعتها بإرداتها فتهدي إهتامماً للضياء وهو يهديها 

الفناء.
يا لها من عاشقة صغرية ترقص رقصة املوت األخرية تقرتب 
من فتنة الضوء القاتل الرسمدي وتخارصه يف شغف مجنون 
لتبدأ رحلتها القصرية األمد، تغازل يف عشقها توأمي الحياة 

واملامت يف آن معاً.
وراء  الدائم  سعيه  يف  اإلنسان  صديقها  قصة  تلخص  إنها 

العدم.
رصدها  ميكن  ال  مدهشة  وفلسفة  وعجيب  آرس  رٌس 

بالكلامت.. 

قصتان قصيرتان
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

على قاعة شيوعيي البصرة 
سهاد البندر توقع “أنوثة مؤجلة”

 

البصرة – طريق الشعب 
نسخا  أخريا،  البندر،  سهاد  البرصية  والكاتبة  الشاعرة  وقعت 
مؤجلة”،  “أنوثة  املوسومة  الجديدة  القصصية  مجموعتها  من 
ووزعتها عىل العديد من رفيقاتها وزميالتها وغريهن من النسوة 

املهتامت يف الشأن األديب. 
الكاتبة،  بإصدار  لالحتفاء  أدبية مخصصة  أصبوحة  يف  ذلك  جاء 
اللجنة  عقدته  موسع  نسوي  اجتامع  فعاليات  ضمن  نظمت 

املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة، عىل قاعتها.
للطباعة  املنت  “دار  عن  الصادرة  القصصية  املجموعة  وضمت 

والنرش” يف بغداد، 13 قصة قصرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقافة: 

ننتظر تمويال إلعادة تأهيل 
بناية المتحف العراقي

بغداد – وكاالت 
أنها  املاضية،  الجمعة  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  أعلنت 
إعادة  أجل  من  العراقي،  املتحف  بناية  لرتميم  متويالً  تنتظر 

للزائرين.  افتتاحها 
عىل  كبري  بشكل  “تركز  انها  جاسم،  عامد  الوزارة  وكيل  وقال 
املتحف العراقي، وتنتظر متويالً يأيت من رئاسة الوزراء ومجلس 
بناية  ترميم  إلعادة  أعوام  منذ  به  طالبت  قد  كانت  النواب، 

املتحف”. 
التعاضد  إىل  الرسمية  الجهات  صحفي،  ترصيح  يف  جاسم  ودعا 
أن  اىل  مشرياً  املتحف،  ترميم  أجل  من  الثقافة  وزارة  لتمويل 
لفتح  بريقها  إعادة  من  بد  “وال  عديدة  مشكالت  تعاين  البناية 

املتاحف أمام طلبة املدارس والجامعات والسياح”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

800 متسابقة ومتسابق

المارثون الدولي الثاني في السليمانية
 

السليمانية – وكاالت 
السليامنية،  مدينة  شهدت  الرياضة”،  نلعب  “معا  شعار  تحت 
الثاين،  الدويل  املارثون  فعاليات  انطالق  املاضية،  الجمعة  صباح 

مبشاركة أكرث من 800 متسابقة ومتسابق من مختلف األعامر.
املدينة،  مركز  يف  ستي”  “دروازة  منطقة  من  املاراثون  وانطلق 
عىل مرحلتني: األوىل سباق الـ 5 كيلومرتات للفئات ذات األعامر 
املرحلة  تضمنت  فيام  والذكور.  االناث  من  والصغرية  املتوسطة 
الثانية سباق الـ 25 كيلومرتا، لكال الجنسني من األعامر املتوسطة 

والكبرية. 
قبل  من  تنظيمه  تم  املاراثون  فإن  أنباء،  وكاالت  عن  ونقال 
و”العمل  كردستان،  إقليم  يف  السالم”  “ماراثون  منظمتي 
الريايض”، عىل أن يخصص ريعه لـ “مستشفى هيوا” للرسطان 

السليامنية. يف 
وأحرز املركز األول يف املاراثون، املتسابق فتاح هيمو. 
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صدر أخريا عن اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
بالنسختني  “الغد”  مجلة  من   34 العدد  البرصة،  يف 

الورقية وااللكرتونية. 
ضم العدد أخبارا وتقارير ومقاالت سياسية واقتصادية 

وثقافية عامة.

العدد 34 من “الغد”

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

 الساحات تردد: 
ّ

ستظل
أريد وطنًا..! 

عبدالسادة البصري

مكان،  كل  ويف  الساحات،  يف  انطلقت  التي  الرصخة  هذه 
يطالب  نزل  متظاهر  لكل  الرئيسية  الالزمة  أضحت  والتي 
عنها هو وأخوته  دافع  أرض  الكريم عىل  العيش  بحّقه يف 
وهجمت  سامئها  عىل  الظالم  أطبق  حني  وأجداده  وآباؤه 

خفافيشه تريد امتصاص دمها!
نزل للساحات بكل عنفوان الشباب يف ترشين 2019، وبني 
انفجر بركانها وأخذ يقذف  شفتيه رصخة كانت مكتومة   
الذين  الشباب  أعامر  الفساد وسارقي  بحممه عىل رؤوس 
ذاق  َمْن  ولكل  لهم  شعاراً  الرصخة  هذه  يحملون  صاروا 
مرارة الحرمان واليتم والقهر والجوع، شعاراً ظلوا يسقونه 

من دمائهم الطاهرة بني يوم وآخر!
قد يطرق أذهان البعض سؤال: ملاذا يريدون وطنا، أليس 

الذي يقيمون فيه اآلن هو وطنهم ؟!
والجواب: نعم، هو وطنهم، ولكن مل يشعروا به أبدا!

والروح  الطيب،  والقلب  الدافئ،  الحضن  يعني  الوطن 
والكربياء،  والحنو،  واالنسانية،  واملحّنة،  الخاّلقة،  السامية 
واألمن  العمل،  وفرص  الالئق،  والسكن  العيش،  ورغد 

واألمان، والسعادة يف كل مكان!
فقدوا  لهذا  واحدة،  لحظة  الشباب  بها  يحظ  مل  هذه  كل 

اإلحساس بالوطن، وباتوا يحلمون،
عنها  وسمعوا  عليها،  ولدوا  التي  األرض  تتعّد  مل  أحالمهم 
فتحوا  وحينام  وأمهاتهم،  جّداتهم  من  الكثرية  الحكايات 
عيونهم وعرفوا أن هذا الحلم رساب انتفضوا صارخني: نريد 

وطناً!
كم هي مؤملة حقاً هذه الرصخة، حني تسمعها من فم شاٍب 

وفتاٍة مل يبلغا الحلم بعد؟!
تبلغ  مل  الذين  الشباب  املتظاهرين هم  األغلب من  األعم 
يبلغوا  مل  من  منهم  بل  والعرشين،  الخامسة  أعامرهم 
الثامنية عرش عاما، مل يبرصوا من الوطن الذي سمعوا وقرأوا 
بضياعهم، وضياع كل يشء جميل  فأحّسوا  ابدا،  عنه شيئا 
الحي  الرصاص  كلها، واجهوا  بل ضياع حياتهم  يف حياتهم، 
وقنابل الغاز املسيل للدموع بصدور عارية، فعرج للسامء 
والحقد،  الغدر  برصاص  وحاممات  وعصافري  بالبل  منهم 
عرجوا صاعدين وهم يرددون قول الشاعر محمود درويش: 

َمْن ليس له وطن، ليس له كفن!
ألجل أن ميسكوا بحبل نجاة قبل أن تغرق السفينة نهائيا 
يليق بهم ويليقون  خرجوا للساحات يطلبون وطناً.. وطناً 
به، وطناً يحنو عليهم ويضمهم بني جناحيه قبل أن يترشدوا 
الجئني يف بقاع األرض، وطناً حلموا به منذ نعومة أظفارهم 
يزالوا  ما  وألنهم  والرصاص..  بالغدر  اصطدموا  لكّنهم   ..

حاملني خرجوا مرة اخرى يف 25 أيار وسيخرجون دامئا!
واملسؤولية  يريدون،  ما  بكل  معهم  نقف  أن  االّ  علينا  ما 
أوالً،  العليا  والسلطة  البالد  يقود  َمْن  عىل  تقع  الكربى 
ثالثاً.  حليم  عقٍل  ذي  وكل  ثانياً،  وعلّيتهم  القوم  ومشايخ 
جديدة،  صفحة  ويفتحوا  هذه  املسؤولية  يعوا  أن  عليهم 
الخراب  اىل  بالبالد  أودت  التي  األخطاء  بتصحيح  ويبدؤوا 
قبل أن تكون الهاوية، يك يشعروهم بأن مثّة وطناً يقيمون 
الدماء  الحرمان والقهر واملطاردات وسفك  فيه، بعيداً عن 
يعيشون  حٍر  بوطٍن  اإلحساس  لهم  نعيد  أن  علينا  الربيئة. 

عىل أرضه بسالم وسعادة وهناء وعيٍش رغيد!!

ليس مجرد كالم

بغداد – وكاالت 
عىل  عاملي  موسيقي   600 من  أكرث  وقع 
رسالة مشرتكة تدعو ملقاطعة إرسائيل وعدم 
وذلك  فيها،  املوسيقية  للعروض  الذهاب 
وكان  الفلسطيني.  للشعب  الدعم  إلظهار 
باليت،  وأوين  جار،  نيكوالس  املوقعني  أبرز 

وروجر واترز ونخبة من النجوم العامليني.
اإلرسائيلية  بالهجامت  املوسيقيون  وندد 
“العدالة  بـ  مطالبني  فلسطني  ضد  األخرية 
للشعب  املصري  تقرير  يف  والحق  والكرامة 
امللكية  يقاتلون  الذين  وجميع  الفلسطيني 

أنحاء  جميع  يف  والعنف  االستعامرية 
الكوكب”.

يف  لهم  االنضامم  إىل  الرسالة،  يف  يف  ودعوا 
اإلرسائيلية  الثقافية  املؤسسات  أداء  رفض 
“من  وذلك  إرسائيل،  جرائم  مع  املتواطئة 
للشعب  دعمكم  يف  بحزم  الوقوف  خالل 
السيادة  يف  اإلنساين  وحقه  الفلسطيني 
االهمية  بالغ  امر  هذا  ان  نعتقد  والحرية.. 
من  خاٍل  عامل  يف  األيام  من  يوم  يف  للعيش 

العنرصي”. الفصل 
جرائم  مع  “التواطؤ  أن  الرسالة،  وتابعت 

الصمت،  يف  موجود  اإلرسائيلية  الحرب 
القصف  ألن  خيارا،  ليس  الصمت  واليوم 
أودى  املحارصة  لغزة  الوحيش  اإلرسائييل 
األسابيع  يف  شخصا   245 من  أكرث  بحياة 
سكان  ألن  خيارا  ليس  الصمت  املاضية. 
يجربون  املحتلة  القدس  يف  جراح  الشيخ 

باستمرار عىل ترك منازلهم”.
هذا وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، انه 
من حيث العدد الهائل للموقعني رمبا تكون 
من  يخرج  تأييد  واهم  أكرب  الرسالة  هذه 

املجتمع املوسيقى العاملي لقضية فلسطني.

600 موسيقي عالمي بصوت واحد:

نحو مقاطعة إسرائيل ودعم شعب فلسطين

الموصل – طريق الشعب 
إحياء  بإعادة  املاضية،  الجمعة  عرص  املوصل،  مدينة  احتفلت 
فعاليات “رصيف الكتب”، التي كانت قد توقفت خالل الفرتات 

السابقة بسبب جائحة كورونا. 
مثقفني  من  رواده  أمام  أبوابه  يفتح  كان  الذي  الرصيف،  هذا 
يوم جمعة عىل  كل  مطالعة، عرص  وهواة  وناشطني  وأكادمييني 
الرصيف املجاور لبوابة رئاسة جامعة املوصل من الجهة الجنوبية، 
يعد من املبادرات الثقافية املهمة التي ظهرت بعد تحرير املدينة 
من إرهاب داعش، كتعبري عن رفض سياسة تجهيل الناس وسلب 
إرادة املثقف.  وأصبح الرصيف، منذ افتتاحه، مكانا مميزا للقاء 
عامرة  بسطات  املكان  يف  تنترش  إذ  الكتاب.  ومحبي  املثقفني 

مبئات العناوين من الكتب مبختلف املجاالت. 

ومل تقترص فعاليات الرصيف عىل عرض املطبوعات، إمنا شملت 
وشعرية  وتشكيلية  موسيقية  مختلفة،  وأدبية  فنية  فقرات 

وغريها. 
واليوم أعيد افتتاح الرصيف بحلة جديدة، بعد أن فرشت أرضه 
شكل  عىل  حديثة  مظالت  فيه  وبنيت  املغلف”،  “الشتايكر  بـ 

أقواس، ووزعت عليه مسطبات جلوس السرتاحة الزائرين. 
املثقفني  من  جمهور  الرصيف،  افتتاح  إعادة  حفل  وحرض 
واألكادمييني واملسؤولني املحليني، بضمنهم رئيس جامعة املوصل 
ومدير البلدية وعدد من األساتذة الجامعيني. وقد تضمن منهاج 
قد  كان  القصرية،  للقصة  مسابقة  يف  الفائزين  تكريم  الحفل، 
نظمها “ملتقى الكتاب” يف املوصل، فضال عن فقرات موسيقية 

تراثية.

يستقبل رّواده عصر كل جمعة 

رصيف الكتب الموصلي يرى النور مجددا 
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١ حزيران يوم الطفل العالمي
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