
الجلسة  يف  املشاركون  تبناها  أفكار  ورقة  وأكدت 
حارضه  تهدد  باتت  التي  العراق  أزمات  تفاقم  
واالثنية  الطائفية  املحاصصة  نهج  وان  ومستقبله، 
استمراره  شأن  من  الذي  األزمات،  هذه  أس  هو 
ان يزيد من إضعاف الدولة وتدمري بناها التحتية، 
يف  املستمر  والفشل  الفساد  حاضنة  يشكل  كونه 
حاجات  تأمني  عىل  قدرتها  ويف  الدولة  أجهزة  أداء 
التفاوت  تعمق  وسبب  القانون،  وإنفاذ  الناس 
توفر  وعدم  التنموية  الجهود  وتعطل  اإلجتامعي 
وذلك  وتعزيزها،  السيادة  عىل  الحفاظ  مقومات 
نتيجًة لرتكيز الرثوة واإلستحواذ عىل مقدرات البالد 

من قبل فئات طفيلية، وحرمان رشائح الشباب من 
لهم  يؤمن  مستقبل  ضامن  ومن  للعمل  فرص  أية 

العيش الكريم .
 وشدد املشاركون عىل إن أية عملية تغيري جذرية 
منشودة ال ميكن أن تتحقق إال من خالل مغادرة 
املواطنة  دولة  بناء  نحو  والتوجه  النهج،  هذا 
اإلحتجاجات  أمواج  وان  االجتامعية.   والعدالة 
إرادة  عن  عربت   ،2011 منذ  املتتالية  الشعبية 
وإرصار شعبيني عىل التغيري،  وجسدت بصورة جلية 
أصحاب  عىل  املوحدة  إرادتها  فرض  عىل  قدرتها 

القرار، مبا يف ذلك تغيري الترشيعات والحكومات. 

تغيريا  يقتيض  املنشود  التغيري  إن  الورقة  يف  وجاء 
التي  والرشائح  الفئات  لصالح  القوى  موازين  يف 
دولة  وبناء  املنظومة  هذه  تفكيك  يف  مصلحة  لها 
تشديد  خالل  من  اإلجتامعية،  والعدالة  املواطنة 
األطر  وإيجاد  الصفوف  برص  الشعبي  الضغط 
اىل  الشعبيني  والسخط  الرفض  لتحويل  املناسبة  
التغيري  إحداث  عىل  قادر  منظم،  سيايس  فعل 
والدستورية  الدميقراطية  لآلليات  طبقا  الفعيل 

السليمة .
واشارت الورقة اىل انه برغم إتساع الرفض الشعبي 
إن  إال  التغيري،  يف  املصلحة  ذات  القوى  ومساحة 
لحجم  مكايفء  سيايس  فعل  إىل  يتحول  مل  ذلك 
التضحيات، بسبب تشتت هذه القوى وعدم تبلور 
ورشوط  مقدمات  تأمني  وألجل  موحدة.  رؤية 
ان  اىل  ملحة  رضورة  هناك  فإن  املنشود،  التغيري 
هذا  تتبنى  والتي  املصلحة  ذات  القوى  تتوصل 
مختلف  اىل  الحرجة،  املرحلة  هذه  يف  املرشوع 
أشكال التعاون والتنسيق من أجل توحيد املواقف 
وإعتامد  املشرتك،  الوطني  السيايس  العمل  وسبل 

مختلف أشكال النضال السيايس.

االستعدادات  مواصلة  أهمية  عىل  الحضور  واتفق 
النجاز املرشوع ضمن التوقيتات املحددة، ورضورة 
تتشارك  التي  والحركات  القوى  بقية  عىل  االنفتاح 

الرؤى والتوجهات ذاتها. 
يف  شارك  فهمي  رائد  الرفيق  ان  بالذكر  والجدير 
 ١٣ حرضها  التي  الحوارية،  الجلسة  من  جانب 
املشاركة،  والتجمعات  واألحزاب  القوى  عن  ممثال 

إضافة اىل  شخصيات أخرى.
عىل  فهمي  الرفيق  شدد  الجلسة  يف  حديثه  ويِف 
والقوى  ترشين  قوى  عمل  وتوحيد  تنسيق  أهمية 
الحراك  يف  واملشاركة  الداعمة  والدميقراطية  املدنية 
الصفوف. كام  االنفتاح ورص  االحتجاجي، ورضورة 
بنّي يف مداخلته موقف الحزب من مفهوم املعارضة 
واملقصود به، والقضايا الواجب الرتكيز عليها يف هذه 
املرحلة، واوضح أيضا موقف الحزب من االنتخابات، 
يك  توفرها  الواجب  والرشوط   املستلزمات  ومن 
عن  حقا  معربة  تكون  ان  وهي  فيها،  املشاركة  تتم 
تطلعات وطموح االنتفاضة وعموم الشعب العراقي 
املحاصصة  منظومة   من  والخالص  التغيري،  اىل 
والفساد ونهجها، وبناء الدولة املدنية الدميقراطية. 
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رأي في شأن 
النظام الداخلي2                 المؤتمر المنشود

للحزب الشيوعي العراقي
الشوارع واالسواق 
8 تبتلع طفولة أبنائنا 394

وثيقة للمناقشة أخبار وتقارير أخبار وتقارير

نعم فخامة الرئيس، ولكن..

 
الثالثاء، شدد  االنتخابات عقد امس االول  خالل اجتامع بشأن مراقبة 
ومنع  وعدالتها  االنتخابات  نزاهة  ضامن    “ عىل  الجمهورية  رئيس 

التزوير والتالعب..” 
وأشار ايضا اىل “ أن إعادة ثقة الناخبني يف العملية االنتخابية وضامن 

املشاركة الواسعة يجب أن يكون أولوية قصوى..” 
وبنتائجها،  االنتخابية  بالعملية  اهتزت، وليس فقط  املواطن  ثقة  نعم، 

بل وباملنظومة الحاكمة والسلطات الثالث ذاتها. 
اتخاذ  من  القرار  بيدهم  ملن  البد  الثقة،   أجواء  وإعادة  الهوة  ولردم 
التي  الخروقات  عن  الرسمي  التقرير  نرش  مقدمتها  يف  يأيت  خطوات، 
بكل  وتسميتها  عنها،  املسؤولة  والجهات    ٢٠١٨ انتخابات  صاحبت 

شفافية وحرمانها من املشاركة يف انتخابات ٢٠٢١.
حيادية  وضامن  والناشطني،  املنتفضني  قتلة  عن  االعالن  كذلك   
مرئية،  بخطوات  املنفلت  السالح  مع  الجاد  والتعامل  املفوضية، 
وتوفري األجواء اآلمنة للمرشحني والناخبني، ومنع الفاسدين والفاشلني 
لقوى  جديد  من  الرتشح  فرصة  ومنح  االنتخابات،  يف  املشاركة  من 
والدولية  الوطنية  الضامنات  توفري  مع  الشعبي،  والحراك  االنتفاضة 

لسالمتهم. 
ان مثل هذه اإلجراءات الحازمة هو ما ميكن ان يعيد الثقة بالعملية 

االنتخابية.

راصد الطريق 

قوى تشرينية ووطنية:
ال تغيير مع بقاء نهج المحاصصة

12 في المائة من العراقيين 
يسكنون العشوائيات

بغداد – علي شغاتي 
استبعد الباحث االجتامعي وسام محسن, امكانية 
القريب,  املستوى  عىل  العشوائيات  ملف  معالجة 
الدعاية  لغرض  فيها  الساكنني  استغالل  محذرا من 

االنتخابية.
“مجلس  إن  الشعب”,  لـ”طريق  محسن  وقال 
العشوائيات  قانون  مناقشة  له  سبق  النواب 
بعض  ملحاوالت  نتيجة  اقراره،  يف  فشل  ولكنه 
الكتل السياسية املتنفذة تحقيق مكاسب سياسية 
وانتخابية من هذا القانون، فضال عن وجود جنبة 
مالية مل يكن يف مقدور الحكومة حينها االيفاء بها”.
وقال املحامي عيل مجيد، ان “ عنارص مسلحة تابعة 
مساحات  عىل  باالستيالء  قامت  متنفذة  لجهات 
واسعة من االرايض بالقوة وبطرق ملتوية وقامت 
قليلة”,  غري  مالية  مبالغ  مقابل  للمواطنني  ببيعها 
حل  يف  التفكري  قبل  هؤالء  “محاسبة  اىل  داعيا 
االرايض  عىل  التجاوز  لكون  العشوائيات  مشكلة 

يف الفلوجة .. افتتاح معرض الحياء ثقافة القراءة6العامة مرهونا بوجود هؤالء”.

لنواصل الضغط الشعبي
ونفرض إرادة التغيير

وارضابات  واعتصامات  تظاهرات  بانطالق  نتفاجأ  ولن  نتفاجأ  مل 
وحركات احتجاجية، عامة وقطاعية ومحلية، وهي املتوقع حدوثها 
تبعا الستمرار انحدار الخط البياين لألوضاع يف بالدنا، مؤرشا  معاناة 

حقيقية يعيشها املواطن والوطن. 
ومنذ انطالقتها األوىل يف شباط ٢٠١١، والحركة املطلبية واالحتجاجية 
باشكالها وانواعها  املتعددة، ما انفكت تحذر من ان البلد يسري نحو 
منزلقات  خطرة. واذا كانت املطالَب الخدمية واملعيشية تحتل حيزا 
كبريا يف شعارات ومطالب املحتجني ، فان ما حصل يف ترشين ٢٠١٩ 
و٢٥ أيار ٢٠٢١، يؤرش ادراكا متزايدا لحقيقة ان نيل تلك  املطالَب 
األولية يرتبط وثيقا مبنهج وإداء  منظومة الحكم وسياساتها عىل 

الصعد املختلفة . 
املحاصصة،  منظومة  برحيل  املطالبة  الشعارات  جاءت  هنا  ومن 
وبالتصدي للفساد واملفسدين، وحرص السالح املنفلت بيد الدولة، 
واجراء  انتخابات مبكرة وتأمني مستلزمات جعلها انتخابات عادلة 
ونزيهة ومعربة حقا عن اإلرادة الحرة للمواطنني، مبا يجعلها رافعة 
للتغيري الذي غدا استحقاقا للخالص من املنظومة الحاكمة الفاشلة،  

واستعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون. 
وكانت هذه الشعارات واملطالب حارضة  يف  ٢٥ أيار ايضا، حني 
شدد املشاركون فيها عىل كشف ومحاسبة قتلة املنتفضني والنشطاء 
الكيدية،  العمد والدعاوى  القتل  الرأي، ووقف حمالت  وأصحاب 

واالفراج عن املعتقلني واملخطوفني واملغيبني.
بعد انتفاضة ترشين ٢٠١٩ حدث الكثري من التطورات عىل صعيد 
وتنامى  واطر،  أحزاب  منها  انبثقت  حيث  االحتجاجية،  الحركة 
ما  وهذا  املواقف.  وبلورة  والتنسيق  التنظيم  ألهمية  االدراك  
شهدناه يف تظاهرات ٢٥ أيار املايض والرتكيز فيها عىل شعار أسايس 
يتعلق بكشف قتلة املنتفضني، وهو ما تم التوصل إليه عىل نطاق 
واسع يف اطار لقاءات ومشاورات واجتامعات مهدت للتظاهرات. 
وكان هذا كام يبدو من أسباب النتائج اإليجابية التي تحققت فيها، 
فيام  تربز الحاجة اىل استمرار الجهود لسد الثغرات والنواقص يف ما 
يخص وحدة املوقف واالطر القيادية، والتوجه الفعيل نحو  ماليني 
الناس املتذمرة والساخطة عىل األوضاع الراهنة وتداعياتها، سيام 
يف هذه األيام التي تتصاعد فيها ازمة الكهرباء ومشكلة شح املياه 
افراد األجهزة  وتردي حالة االمن، حتى ان االغتياالت امتدت اىل 
األمنية، املطلوب منها حامية الناس وارواحهم وممتلكاتهم وتحقيق 
االمن واالستقرار. ورمبا لدواع انتخابية ضيقة يلجأ البعض اىل تأجيج 
املشاعر والنعرات الطائفية من جديد، من دون اتعاض  بدروس 

سنوات ٢٠٠٥ -٢٠٠٧ الدامية الثقيلة واملحزنة .   
وميتشق  املامرسات،  هذه  مثل  اىل  يلجأ  من  ان  القول  ويتوجب 
السالح املنفلت ويستخدمه لفرض مواقف وإرادات سياسية، هو 
الفوىض، وليس  الدولة ويصادر هيبتها ويشيع حالة  من يضعف 
املواطنون املحتجون واملنتفضون السلميون املطالبون  بحقوقهم 

التي كفلها  لهم الدستور النافذ .
اىل  يقود  الذي  باألزمات، هو  املثقل  الراهن  الوضع  استمرار  وان 
الفوىض. اما االحتجاج فمن اهدافه استكامل الرشوط التي تحقق 
اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وليس الفوىض. واذا بقيت األمور عىل 

حالها، فهي الفوىض  بعينها اآلن ويف املستقبل. 
من جانب آخر اصبح رضوريا تقويم الحركة االحتجاجية واستخالص 
العرب والدروس منها ورسم توجهاتها الالحقة، كذلك معالجة القضايا 
والدميقراطية  املدنية  القوى  عىل  واالنفتاح  والقيادية  التنظيمية 
منها  إدراكا  االحتجاجي  للحراك  وقوال  فعال  الداعمة  والوطنية، 
الهميته يف  إدامة الضغط عىل املنظومة الحاكمة واملتنفذة، من 
وقد  التغيري.  طريق  عىل  ودستوريا  سلميا  االنطالق  فرض  اجل 
ويراهن  راهن  من  كل  اىل  مهمة  رسالة  أيار   25 تظاهرة  وجهت 
عىل انحسار الحركة االحتجاجية. فهي امنا جددت جذوتها، وأرشت 
تحقق  ما  بتعزيز  أمر مرشوط  وهو  مستقبال،  تصاعدها  امكانية 
عملية  وتعزيز  السيايس،  والطرح  واملبادرة  التنظيم  صعيد  عىل 
االنفتاح عىل القوى االخرى الداعمة لالنتفاضة من أحزاب سياسية 
ومنظامت املجتمع املدين والنقابات واالتحادات، واالدراك العميق 
لكون قوة الحركة مستمدة أساسا من سعة القبول والدعم الشعبيني 

لطروحاتها  وشعاراتها وآليات عملها. 
ان عمال كبري وواسعا ينتظر الحراك الشعبي االحتجاجي واملطلبي، 
وان علينا ان نواصله عىل مختلف الصعد، لزيادة الضغط من اجل 
وذات  ونزيهة  عادلة  انتخابات  اجراء  ومستلزمات  رشوط  تهيئة 
والفساد،  املحاصصة  منظومة  من  الخالص  اىل  وصوال  صدقية، 
وتدشني عملية التغيري يف اتجاه إقامة الدولة املدنية الدميقراطية، 

دولة املواطنة والقانون واملؤسسات، والعدالة االجتامعية.

كتب المحرر السياسي

الشيخ إمام
في ذكرى رحيله

غدا.. منتخبنا الوطني 
مطالب بالفوز 

واالقتراب من التأهل 
للتصفيات الحاسمة

أخبار وتقاريرمختارات

بغداد – طريق الشعب

الجاري  حزيران   ٦ يوم  ووطنية  دميقراطية  ومدنية  ترشينية  قوى  عقدت 
انضاج  لقاءات وجلسات تشاورية غايتها  جلسة حوارية، سبقتها مجموعة 
أفكار ورؤى، لتعزيز العمل الوطني وادامة زخم الحراك الشعبي ورفع وترية 
الضغط الجامهريي، وتشكيل عنوان وطني معارض لنهج املحاصصة والفساد. 



ساكو: االنتخابات النزيهة تتطلب إرادة سياسية 
بغداد ـ طريق الشعب 

وجه رئيس البطريركية الكلدانية، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، رسالة اىل الحكومة العراقية، بعد موجة العنف التي شهدتها البالد، 
مؤخراً، قبيل االنتخابات، وقدم فيها رؤيته بعدة نقاط تخص شكل الدولة ومستقبلها وتطرق للتوقعات بتأجيل االنتخابات. 

وقال ساكو لـ”طريق الشعب”، ان “ رئيس الوزراء وعد بالعمل عىل تنفيذ ما جاء يف الرسالة التي قدمها، وأكد انه حريص عىل حقن 
الدماء”.  ويعتقد ساكو ان “مل تتوفر ارادة سياسية واضحة ألجراء انتخابات آمنة حرة ونزيهة، فأنها لن تكون وفق ما يتطلع اليه الشعب، 
وستعيد انتاج القوى السياسية نفسها”.  وأكد ان “القوى السياسية يجب ان تقدم تنازالت عن مصالحها وان تتفق عىل شكل الدولة”، 
مبيناً ان “من دون هذه التنازالت فأن العراق لن يكون دولة ذات سيادة وقانون”.  وأشار اىل ان “الناخب يجب ان يذهب لألدالء بصوته 
بحرية تامة من دون ضغوطات، وعىل القوى السياسية ان تبتعد عن رشاء اصوات الناخبني”.  وعرب ساكو عن مخاوفه من ان “االنتخابات 
القادمة يف حال فرزت نتائج ال تتوافق مع مزاج االحزاب القدمية فأننا قد نخوض تجربة العنف مجدداً”، مؤكداً بقوله: “ان مل تجري 

االستعدادات لالنتخابات وفق املطلوب اتوقع ان يحدث املزيد من العنف والفوىض”.  

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com
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وطن حر وشعب سعيد

رأي في شأن 
المؤتمر المنشود

جاسم الحلفي

يدور الحديث هذه األيام عن عقد مؤمتر وطني لبعض قوى ترشين 
وناشطي االحتجاجات واألحزاب والشخصيات املدنية الدميقراطية، 
للبحث يف إنضاج رؤية مشرتكة وبرنامج نشاط وآليات عمل، تسهم 
يف تصعيد كفاح هذه االطراف من اجل التغيري الدميقراطي املنشود، 
البطش  رغم  بها  ومتسكت  فيها  برعت  التي  السلمية  وباألساليب 
والقمع والتصفيات واالختطافات وكل أساليب الرتهيب والرتغيب، 

التي مل تكف طغمة الحكم عن مامرستها.
اىل مستوى عقد  يرتقي  تنظيمي  لعمل  التحضري  ان  القول  وميكن 
املتمسكة  القوى  تقرص  لن  ومهم  كبري  عمل  هو  وطني،  مؤمتر 
باملحاصصة ومعها مافيات الفساد يف وضع مختلف العراقيل أمامه، 
ويف اطالق شتى التهم ضد املبادرين اليه، وتوجيه ذبابها اإللكرتوين 

نحو شن حمالت تشويه منظمة.
وليك يكون املؤمتر ناجحا ويحقق الغاية منه، وليك يتجاوز العقبات 
الحوار،  ما أمكن، يتوجب تكثيف تشاور االطراف، وتوسيع دائرة 
وتفعيل النقاش الجاد واملنتج حول اهم جوانب املؤمتر، من حيث 
مكان  تأمني  كذلك  قراراته،  ومقرتحات  أوراقه  ومسودات  تركيبته 
عراقية  تربعات  من  املالية  تغطيته  وتوفري  عقده وضامن حاميته، 
أية جهة  اال تكون من  تامة، ورشط  إعالن مصادرها بشفافية  مع 

اجنبية أيّا كانت. 
كام ان الوضوح هنا ويف كل اعامل املؤمتر رضوري، وان يكون جزءا 
من مامرسة سياسة بديلة عن سياسة إخفاء امليزانيات والتسرت عىل 

االنفاق، التي متيز سلوك املتنفذين.
مرجعياتها  تنوع  عىل  التغيري،  قوى  من  املؤمتر  عقد  ويتطلب 
الفكرية وتعدد رؤاها السياسية، ان تجمع قواها وتواجه بشجاعة 
مستقبلية  برؤية  مصحوبة  الحارض،  متطلبات  عالية  ومبسؤولية 
ملواجهة التحديات وتحويلها اىل إمكانيات، وذلك عرب اعتامد آليات 
إيجاد صيغة واضحة،  املنصبة عىل  الجهود  عمل ممكنة، وتنسيق 
تكون اطارا للعمل املشرتك ومرتكزا ناجحا للكفاح من اجل حفظ 

حقوق املواطن وتأمني كرامته.
التغيري  قوى  متكّن  وافية،  مستلزمات  تهيأة  املؤمتر  عقد  ويتطلب 
من النهوض مبرشوع التغيري املنشود. ومن هذه املستلزمات إضافة 

اىل ما مر ذكره:
* وضوح الرؤية، أي أن يكون هناك تصور واضح  لدى كل مشارك 
يف املؤمتر، واطالع خالل مدة كافية عىل أوراق املؤمتر، وان يتاح له 

االسهام يف  بلورة األفكار األساسية يف األوراق السياسية. 
معارضة  تعني  والتي  املطروحة  )املعارضة(  فكرة  توضيح   *
باألساليب  والكفاح  املكونات،  ودولة  والفساد  املحاصصة  نهج 
السلمية والرشعية لبناء الدولة املدنية الدميقراطية، دولة املواطنة 

واملؤسسات الدستورية، التي يحرتم فيها القانون.
 * القيام بالتحضريات للمؤمتر بصرب وتفان، من دون كلل او ملل 
او ضيق صدر او تراجع او نكوص، ومكافحة اي احباط قد تولده 

الصعوبات عىل الطريق نحو عقد املؤمتر. 
*  ان يكون املؤمتر محطة لتوحيد جهود وعمل القوى الساعية اىل 
التغيري وقوى االنتفاضة، واال يؤدي اىل استقطابات ويثري خالفات 
االعتبارات واملنازعات  يتوجب وضع كل  لذا  اوساطها.  جديدة يف 
والتغيري  االنتفاضة  قوى  جميع  عىل  واالنفتاح  جانبا،  املشخصنة 

والسعي لتأمني مشاركتها، والتشديد عىل العمل الجامعي.
* ال يشكل عقد املؤمتر هدفا نهائيا، وامنا هو حلقة مهمة يف عملية 
تجميع القوى وتوحيد الرؤى، ونسج اوسع صيغ التعاون والتنسيق 

وصوال اىل التحالفات.
* االرساع يف تشكيل لجنة تحضريية من االطراف املعنية، ورضورة 

اإلدارة الكفؤة القادرة عىل ارشاك العقل الجامعي وتفعيله.
التفاهامت  اىل  للوصول  سبيال  الدميقراطي  الحوار  اعتامد   *
الرضورية، واطالع الشعب عىل كل ما يجري يف مسار التفاهامت، 

وإزالة العوائق التي تعرتض الطريق. 
العمل  وان  العشوايئ،  الكفاح  عرب  يتحقق  نرص  ال  ان  نقول  أخريا 
املشتت ال ينتج فوزا، وان التنظيم يضاعف القوة ويعظّم فعلها. 
عىل ان بناء تنظيم من اجل التنظيم ال يشكل غاية، فال نفع يرتجى 
من التنظيم ان مل يستند عىل رؤية واضحة، ويضع اهدافا واقعية 
حساب  االعتبار  يف  يضع  محدد  عمل  ومنهاج  للتحقيق،  قابلة 
موازين القوى، ومبا يساعد يف خلق الرشوط الحقيقية لبناء دولة 
ومن  املواطنة  اطار  يف  املواطنني  بشؤون  تعنى  دميقراطية،  مدنية 
التنفيذ،  موضع  الدميقراطي  الوطني  املرشوع  وتضع  متييز،  دون 

وتجعله بديال حقيقيا لكل الخيارات الطائفية ولنظام املحاصصة. 

تظاهرة عشائر تطالب قوات االمن بإلقاء القبض على قتلة ابنائهاكل خميس

حراك يطالب بالكهرباء وفرص العمل

تظاهرات في البصرة
ونظم العرشات من ابناء عشرية بني متيم يف محافظة 
البرصة، وقفة احتجاجية يف ملعب خاميس قضاء أيب 
الخصيب، ملطالبة الجهات األمنية بإلقاء القبض عىل 

قتلة ثالثة من أبنائها يف حادثني منفصلني.
لـ”طريق  جاسم  عيل  الوقفة  يف  املشارك  وقال 
سنة  قبل  وقع  األول  القتل  “حادث  ان  الشعب”, 
قبل  الجناة  أحد  عىل  الحكم  وبعد  أشهر،  وثالثة 
االوىل يف 2 حزيران  الضحية  ُقتل شقيقا  أيام،  عدة 
الدولة,  لدى  معروفون  “الجناة  أن  مبينا  الجاري”، 

وعليها التدخل لغرض إلقاء القبض عليهم”.
العدالة,  تطبيق  يف  باإلرساع  العشرية  ابناء  وطالب 
مهددين باتخاذ موقف اخر يف حال عدم الكشف عن 

الفاعلني.
احتجاجية،  وقفة  الزبري  خور  أهايل  نظم  ذلك,  اىل 

أمام قاطع كهرباء الخور، منددين برتدي خدمة التيار 
الكهربايئ يف مناطقهم، وازدياد ساعات القطع, فيام 
نظم عدد من املواطنني تظاهرة احتجاجية أمام مقر 
بتوفري فرص  العراق، مطالبني  العامة ملوانئ  الرشكة 

العمل.

احتجاج في ذي قار
أمام مبنى  قار 3 تظاهرات  وشهدت محافظة ذي 
العمل،  فرص  بتوفري  للمطالبة  املحافظة،  ديوان 

وتوزيع قطع اراض.
“العرشات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وذكر 
غري  من   2020 للعام  الرتبية  كليات  خريجي  من 
بشمولهم  للمطالبة  تظاهرة  نظموا  املحارضين, 

بالتعاقد الوزاري”.
كام اشار اىل “تظاهر العرشات من منتسبي السجن 
مطالبني  والنواحي،  األقضية  سكنة  من  املركزي 

بشمولهم بتوزيع قطع األرايض”.
واضاف ان “العرشات من ذوي االحتياجات الخاصة 
العمل  دائرة  مبنى  أمام  احتجاجية  وقفة  نظموا 
ذوي  قانون  بتعديل  مطالبني  النارصية،  مدينة  يف 
اإلعاقة وإنصاف املعاق املدين، وتخصيص له راتب، 
وكذلك شمول املحالني عىل التقاعد ألسباب صحية، 
براتب حسب نسبة العجز ومدة الخدمة”, مؤكدين 
ان “حقوق الكثريين من املستحقني لرواتب املعني 
املتفرغ، قد ضاعت بعد خفض التخصيصات املالية 
وزعت  قد  الهيئة  أن  حني  يف  اإلعاقة،  ذوي  لهيئة 
وتركت  املستحقني  غري  عىل  لديها  املتوفرة  املبالغ 

املستحقني”.

تظاهرات للفالحين
من جانبهم, تظاهر عدد كبري من مزارعي محافظة 
املثنى, أمام سايلو الساموة، مطالبني باإلرساع يف رصف 

مستحقاتهم املالية، عن تسويق محصول الحنطة.

برصف  التجارة  وزارة  املزارعون  وطالب 
استعداداتهم  تأثر  عدم  اجل  من  مستحقاتهم، 
السايلو  بإغالق  املقبل, مهددين  الزراعي  للموسم 
خالل  املستحقات،  تلك  رصف  عدم  حال  يف 

األسبوع الحايل.
“آل  مناطق  أهايل  من  عدد  تظاهر  االثناء,  يف 
محافظة  يف  املحلية  الحكومة  مباين  قرب  عبس”, 
يف  الكهرباء  واقع  تردي  عىل  احتجاجا  املثنى، 
بالتصعيد خالل األيام املقبلة،  مناطقهم, مهددين 

يف حال عدم االستجابة ملطالباتهم.

احتجاجات الوقود تتصاعد
محافظة  يف  التكيس  سائقي  من  العرشات  وأقدم 
أسعار  ارتفاع  عىل  احتجاجاً  اإلرضاب  عىل  كركوك، 
إن  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال  الوقود. 
أوقفوا  التكيس  مركبات  سائقي  من  “العرشات 
سياراتهم يف شارع الكورنيش وسط كركوك، وأعلنوا 
املحطات  يف  البنزين  سعر  ارتفاع  بسبب  ارضابهم 
االهلية وارتفاع اسعار بطاقات البنزين”, مشريا اىل 
كركوك،  يف  املحلية  الحكومة  طالبوا  “السائقني  ان 
بإيجاد حلول رسيعة ملشكلة ارتفاع أسعار الوقود”.
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بغداد ـ طريق الشعب
تواصلت االحتجاجات الشعبية 

يف عدد من مناطق البالد، خالل 
االيام املاضية, احتجاجا عىل 
انعدام فرص العمل, وتراجع 
ساعات تجهيز الكهرباء. فيام 

شهدت محافظة ذي قار وقفة 
احتجاجية لعدد من ذوي 

االحتياجات الخاصة، مطالبني 
بتعديل قانون ذوي اإلعاقة 

وإنصافهم.

سبعة أعوام على احتالل الموصل: المدينة ال تزال خربة يغطيها ركام الحرب 
بغداد ـ طريق الشعب

املوصل  احتالل  ذكرى  الجمعة،  غد  يوم  يصادف 
من قبل عصابات داعش. ورغم مرور 4 اعوام عىل 
تعاين  املحافظة  تزال  ال  التحرير,  عمليات  انتهاء 
تلكؤ  عن  فضال  الحيوية,  مرافقها  يف  كبريا  اهامال 
خطط االعامر, االمر الذي بقيت معه العديد من 
العوائل نازحة يف الخيام، بسبب عدم قدرتها عىل 

اعادة بناء مساكنها.

أوضاع مأساوية
ان  الشمري,  نايف  النواب  مجلس  عضو  ويؤكد 
وال  بها  القبول  ميكن  ال  أوضاعا  تعيش  املحافظة 

ترتقي واهميتها وتاريخها وتضحيات ابنائها.
ويقول الشمري, يف بيان طالعته “طريق الشعب”, 
البطولية  املالحم  سطرت  نينوى  “محافظة  ان 
عرب  العراق  واجهها  التي  التحديات  جميع  يف 
الضحية  كانت  “املحافظة  ان  اىل  مشريا  التاريخ”، 
واالقليمية  الدولية  والرصاعات  للمؤامرات  األوىل 
والداخلية، بعد اجتياحها من زمر داعش االرهابية 
والحضارية  التاريخية  معاملها  ابرز  وتدمري 
بناها  ودمار  اهلها  نزوح  عن  ناهيك  والعمرانية، 

التحتية وآالف املفقودين”.
من  اعوام   4 بعد  “املحافظة  ان  النائب  ويكمل 
تحريرها، تعيش ظروفا قاسية نتيجة لعدم االهتامم 
ان  مبينا  مناطقهم”,  إىل  عوائلها  وإعادة  باعامرها 
“البيوت ما زالت مهدمة يف مناطق عديدة، ولآلن 
باقية مخلفات االسلحة من داعش موجودة تحت 
ما  الضحايا،  من  املدفونني  اشالء  مع  املنازل  ركام 

يجعل تلك املناطق غري صالحة للحياة البرشية”.

خاصة  لجنة  بـ”تشكيل  الشمري  وطالب 
مشرتك  عاملي  برنامج  لوضع  ودولية  محلية 
وتعويضهم  اهلها  واعادة  نينوى  العامر 
لتكون  العاملي،  السالم  مدينة  واعتبارها 
عرفها  إرهابية  هجمة  اقىس  عىل  شاهدا 

الحديث”. التاريخ 

ضحية الصراعات
عامر  قيس  املدين  الناشط  دعا  جانبه,  من 

تكرار  وعدم  املحافظة  مشاكل  معالجة  اىل 
االخطاء السابقة التي أدت اىل احتاللها.

ويقول عامر: ان “مدنا عدة من املحافظة ما 
اعامر  عدم  نتيجة  للسكن  صالحة  غري  زالت 
املنازل املهدمة بعد انتهاء عمليات التحرير”, 
املحافظة  اعامر  اعادة  “رضورة  اىل  مشريا 
النهوض  باستطاعتها  مالية  مبالغ  وتخصيص 

بالبنية التحتية يف املحافظة”.
زالت  ما  “املحافظة  ان  الناشط  ويضيف 

قبل  املتنفذة  االحزاب  بني  للرصاعات  ضحية 
بعد  الوافدة  والقوى  واالحزاب   ,2014 عام 
عمليات التحرير”, منوها اىل ان تلك األجواء 
“متنع عملية اعادة االعامر واالنتهاء من ملف 

النازحني واملفقودين واملعتقلني”. 
الحكومية  الجهود  “تكاتف  اىل  عامر  ويدعو 
تكرار  عدم  اجل  من  والشعبية  والدولية 
اجتياح  يف  رئيسيا  سببا  كانت  التي  االخطاء 

املحافظة”.

تظاهر عدد كبري من انصار الحزب الشيوعي الكردستاين، وسط اربيل، احتجاجا عىل االعتداءات الرتكية 
املتكررة عىل االرايض العراقية.

 pkk واستنكر املتظاهرون تهجري العوائل من قراهم تحت القصف الرتيك، كام دانوا تجاوزات قوات
عىل مفارز البيشمركة العراقية.

فيام  كردستان،  اقليم  داخل  الرتيك  التوغل  ضد  السليامنية،  يف  النساء  من  مجموعة  احتجت  كذلك 
وضعت املحتجات أوشحة بيضاء عىل رؤوسهن أثناء الوقفة االحتجاجية.
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ـ عبدالله لطيف  بغدادـ 

ورّب  الزبائن  بعض  تجاوزات  تقبل  عىل  قيس  اعتاد 
العمل بشكل يومي، ألنه مضطر اىل العمل ألجل ضامن 

تقايض الـ 10 االف دينار، يف نهاية النهار. 
الحكومة ال متلك إحصائيات رسمية  فإن  ووفقا ملعنيني 

عن عاملة االطفال يف العراق.
فيام يشّخص ناشطون مهتمون بالطفولة، مخاطر ظاهرة 
ببقاء  استمرار  رهنوا  والتي  العمرية،  الفئة  عاملة هذه 

“عنارص الفساد السيايس يف مراكز صناعة القرار”. 

تجنب الحديث عن االنتهاكات
ويتعرض الطفل قيس وسيم )15 عام(، الذي يعمل يف 
عديدة،  انتهاكات  اىل  السيارات،  اطارات  تصليح  محل 
من جانب رب العمل وزمالئه العاملني، الذين يكربونه 
عىل  الحديث  تجنب  لكنه  الزبائن،  من  وايضا  بالسن، 
االنتهاكات التي يتعرض لها من قبل مسؤوله يف العمل.  
4 سنوات.  منذ  يوم،  كل  العمل، صباح  اىل  قيس  ويأيت 
ويقول لـ”طريق الشعب”، انه ال يحب املدرسة “بقدر 

ما احب العمل كبنجرجي”. 
ويتقاىض 10 الف دينار، أجرا عن عمله، الذي يبداً منذ 

الصباح الباكر وحتى املساء.
انه يتواجد هنا كل يوم يف املحل “يك  الطفل،  ويضيف 

امتكن من مساعدة عائلتي مادياً”. 
يعمل سائق تكيس.  بسيطة،  بنسبة  ولقيس أب معوق 

عرفنا قصة عوقه من خالل رّب عمله. 
تكيس.  سائق  ويعمل  الحياة،  قيد  عىل  “والدي  يقول 

واخي الكبري يعمل ايضاً”.
ويضيف أنه يواجه “صعوبات كثرية اثناء العمل. هناك 
اشخاص يأتون لتصليح اطارات سيارتهم، يعاملوين بسوء، 
مضطر  لكنه  اللفظي”،  التجاوز  اىل  بهم  االمر  ويصل 

للصمت بتوجيه من مسؤوله.

تراجع اخالقي وتربوي!
وتقول أمينة شؤون املرأة يف االتحاد العام لنقابات عامل 
“عاملة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حسني،  علياء  العراق، 
اإلنساين  الرتاجع  من  حالة  تشكل  العراق  يف  األطفال 
واألخالقي والرتبوي، رغم وجود الرثوات واإلمكانيات”، 
التي  الظاهرة  هذه  يرسخ  ذلك  “كل  فإن  وبالتايل 
ومناطق  ومجاالت  أماكن  ويف  يومي،  بشكل  نشاهدها 

مختلفة من البالد”. 
االتساع  حيث  من  الظاهرة  هذه  “تاريخ  أن  وتضيف 
عىل  فرض  الذي  االقتصادي  الحصار  مع  بدأ  واالنتشار 

شهدت  لكنها  املايض”،  القرن  تسعينيات  يف  العراق، 
انتعاشا آخر يف ظل نظام املحاصصة.

وتؤكد حسني أّن الوزارات واملؤسسات الحكومية املعنية 
األطفال  دقيقة، حول عدد  إحصائيات رسمية  “ال متلك 

الذين يعملون يف العراق”.

“أطفال القمامة”
تنقسم  األطفال  عاملة  أن  النقابية،  الناشطة  وتوضح 
ضمن مجاالت وأشكال مختلفة، بدءا بـ”أطفال القاممة” 
الذين يعملون يف “مكبات النفايات”، حيث يستخرجون 

النفايات  تدوير  معامل  منها  تستفيد  التي  املواد  بعض 
يف إعادة تصنيعها، وصوالً اىل العمل يف املعامل األهلية 
وزارات  قبل  الرقايب” من  “الدور  تفتقد  التي  الصناعية 

الدولة املعنية بظاهرة عمل األطفال. 
وتشري اىل ان بعض األطفال يتواجدون كباعة جوالة يف 
األسواق، لبيع “أكياس النايلون”، فضال عن تواجدهم يف 
معامل “صناعة الطابوق” يف منطقة النهروان يف محافظة 
بغداد وغريها، الفتة اىل ان إشارات املرور تشهد اكتظاظا 
لألطفال الذين يتجولون بني العجالت لبيع “قناين املاء” 

و”املناديل الورقية” ومسح الزجاج. 

تأبيد سياسي لها؟
وآثارها  األطفال  عاملة  ظاهرة  مخاطر  أّن  وتبني حسني 
السيايس  الفساد  العراقي، تسعى “عنارص  املجتمع  عىل 
“ترشيع  اىل  داعية  تأبيدها”،  اىل  الحاكمة  القوى  يف 
قوانني جديدة تحمي الطفولة يف العراق من االستغالل 

والعاملة”.
ضمن  الرتبية  وزارة  بـ”إرشاك  حسني  علياء  وتنصح 
أدوار أساسية، تشمل التوعية واملتابعة بالنسبة لألهايل 

واألطفال الذين يرتكون الدراسة”. 

خلل تربوي  
بخت،  عيل  األنرثوبولوجيا،  يف  الباحث  يؤرش  ذلك،  اىل 
العمل،  بسوق  لاللتحاق  األطفال  تدفع  عديدة  عوامل 

منها جوانب سياسية اقتصادية وثقافية واجتامعية. 
ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  بخت  وأضاف 
“اصبحت  قدميا  أسلوبا  تعتمد  التي  الرتبوية  الفلسفة 
باعتبار  الفقر،  دون خط  االطفال  لجذب  محفزة”  غري 
واملعنوي”  املادي  “التحفيز  تعتمد  البلدان  من  الكثري 

لجذب األطفال للدراسة. 
الحكومات  من  “العديد  ان  قوله،  يف  بخت  واستطرد 
يف  الفقراء  للطلبة  مالية  مكافآت  تخصص  البلدان  يف 
حال نجاحهم من مرحلة اىل أخرى. وبالتايل فإن الكثري 
من الطلبة متسكوا بدارستهم كونها متثل دخال اقتصاديا 

لهم”. 
وبنّي ان كثريا من العراقيني باتوا مقتنعني بأن مخرجات 
ونتيجة  العمل.  حاجة سوق  تالئم  ال  أصبحت  التعليم 
صالح  الدراسة  لرتك  بأبنائها  دفعت  القناعة  لهذه 

العمل.  
تفاقم  اىل  أدت  التي  االسباب  ان من ضمن  اىل  وأشار 
“املدارس  وجود  انتهاء  هو  االطفال  عاملة  ظاهرة 
املهنية” التي كانت تخرج الكثري من الحرفيني واملهنني 

يف اختصاصات متعددة.

بغداد ــ نورس حسن  

التي  والقتل  االعتداء  ظواهر  من  العديد  تربر 
وفاة  بأنها ردود فعل عىل  الطبية،  الكوادر  تطال 
والذين  املستشفيات،  يف  مرتكبيها  ذوي  أحد 
التقاعس يف  أو  باإلهامل  الطبية  الكوادر  يتهمون 
)الكوادر  الثاين  الطرف  يرى  فيام  واجبهم.  أداء 
الطبية( أن غياب القانون الرادع ملامرسات كهذه 
استمرارها  يعني  التي  الظاهرة  تنامي  تغذي 
تناقص أعداد الكوادر الطبية، يف بلد يعاين أزمات 

كثرية يف القطاع الصحي.
عن  االن،  حتى  الرسمية،  الجهات  تعلن  ومل 
العام  خالل  االعتداءات  لهذه  الرسمية  األعداد 
العنف  إحصائيات  تتفاقم  بينام   ،2021 الحايل 
ضد األطباء بشكل مطّرد مع ارتفاع تفيش جائحة 
كورونا التي أثقلت املستشفيات، التي تعاين أصالً 

نقصا يف املستلزمات العالجية.

نقيب االطباء
نقيب األطباء الدكتور جامل العزاوي، أرّش أسباباً 
عىل  األعداء  ظاهرة  استفحال  اىل  أّدت  عدة 
النظام  “ضعف  يف  يكمن  أبرزها  الطبية،  الكوادر 
البالد بصورة عامة”. لكن ضحية ذلك  الصحي يف 
صحية  رعاية  يجد  ال  قد  الذي  املواطن  سيكون 

مناسبة يف املؤسسات الحكومية.
وقال العزاوي، إّن قانون حامية األطباء “معطل” 
األطباء  من  الكثري  ان  اىل  الفتا  سنوات،  منذ 
من  الرغم  عىل  عشائرية”  “دكات  يواجهون 

تجريم هذا السلوك عىل وفق املادة 4 إرهاب.
الكثري  العنف،  إىل  األطباء  تعرّض  تكرار  ودفع 
منهم إىل الهجرة إىل خارج البالد، رغم الحاجة إىل 
خدماتهم واختصاصهم، ما اضطر املرشع العراقي 
إىل سّن قانون حامية األطباء رقم 26 لسنة 2013، 
األطباء  حامية  عىل  منه  األوىل  املادة  أكّدت  إذ 
العشائرية  واملالحقات  واملطالبات  االعتداء  من 

وابتزازهم بنتائج أعاملهم الطبية.
كل  عقوبة  القانون  من  الخامسة  املادة  وحددت 
ضّد  قانونية  غري  أو  عشائرية  مطالبة  يّدعي  من 
عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  طبيب،  أعامل  نتائج 
ماليني  عرشة  عن  تقل  ال  وبغرامة  سنوات،  ثالث 
أثناء  طبيب  عىل  تعّدى  من  كّل  ويعاقب  دينار، 

املقرّة  بالعقوبة  واجبه،  تأدية  أو  مهنته  مامرسة 
عىل  االعتداء  وهي  العراقي،  العقوبات  بقانون 

موظف. 

ضعف الرادع القانوني
ويجد العزاوي أن “الرادع القانوين الكفيل بحامية 
العام  بعد  عامة،  بصورة  ضعيفا،  بات  املواطنني 
2003”، وبالتايل فإن العنف ضد رشيحة األطباء، 

يكون متوقعا يف ظل ذلك. 
دور  لها  كان  االعالم  وسائل  بعض  أّن  اىل  ونّبه 
سلبي يف ترويج الظاهرة، عرب تسليط الضوء عىل 
مهنة  اىل  وتيسء  مغرضة،  بطريقة  األطباء،  جشع 
الطب، وهذا ما انعكس سلبا يف نفوس املواطنني، 

جشعا وحقدا.
تشويه  عىل  يعملون  سامرسة  “هناك  ان  وزاد 
سمعة األطباء يف املراكز الحكومية، بهدف تشجيع 
تحقيقا  االهلية،  املراكز  اىل  التوجه  عىل  املواطنني 

للكسب املادي، ال اكرث”.
األطباء،  لحامية  املطلوبة  اإلجراءات  وبخصوص 
حامية  قانون  “تفعيل  رضورة  العزاوي  أكد 
فضال  العشائرية،  التدخالت  ومعالجة  األطباء، 
القانوين داخل املستشفيات،  عن تعزيز االنضباط 

للحد من فوىض مرافقي املرىض”.
“املستشفيات  ان  حسني،  فراس  الدكتور  ويرى 
لعمل  امانة  غري  بيئة  باتت  الصحية  واملراكز 

الكوادر الصحية بصورة عامة”.
الشعب”،  “طريق  ملراسل  حديث  يف  وقال حسني 
الصحية  املنظومة  إزاء  الحكومية  “التقصريات  ان 
لألطباء  مسؤوليتها  املواطنني  يحّمل  عامة،  بصورة 
والكوادر الصحية، كونهم هم الفئات األقرب اليهم 

يف التعامل واالحتكاك اليومي”.

جشع بعض االطباء
األطباء  بعض  جشع  اىل  فراس  الدكتور  وتطرق 
قائال: “انها ظاهرة عكست سمعة سلبية عىل عامة 
الكوادر الطبية، وخلقت تصورا لدى املواطنني بأن 
للكسب  املواطنني  آالم  يستغلون  األطباء  عامة 
لدى  الداخيل  الغضب  من  نوعا  خلق  ما  املادي، 

املواطنني، إزاء الكوادر الطبية”. 
بتشجيع  الحكومية  السلطات  املتحدث  ويتهم 
والدفع باتجاه خصخصة الطب، عرب اهامل القطاع 

العام، وتجاهل الرقابة عىل املستشفيات األهلية.
“بعد  انه  )جراح(،  صاحب  عيل  الدكتور  ويقول 
عن  األطباء  من  الكثري  اعتكف  النظام  سقوط 
الهجرة  الجراحية، وبعضهم فضل  العمليات  اجراء 
وتأسيس حياته خارج العراق، بسبب ضعف الرادع 

القانوين”.
لـ”طريق  حديث  يف  صاحب  الدكتور  ويقدر 
يتعرضون  األطباء  من  باملائة   80“ ان  الشعب” 
التجاوزات  أنواع  مختلف  اىل  يومي  وبشكل 
اللفظية والتهديدات من قبل املراجعني، اثناء تأدية 

واجبهم”.
ويشري صاحب اىل رقم آخر، قائال ان “الطبيب يف 
العراق يستقبل يوميا اكرث من 100 مريض، يف حني 
تحرص دول العامل عىل ال يتجاوز عدد املرىض 20 
بالقليل  مريضا يوما. وهذا ما يسبب ضغطا ليس 

عىل األطباء، وينعكس سلبا عىل املواطنني”.
ويضيف ان الناس تجهل تعرض الطبيبـ  هو االخر 

ـ اىل ضغوط كبرية خاصة يف جانب اعداد املرىض.

تهديدات عشائرية
فتالحظ  اسنان(،  )طبيبة  شاكر  اميان  الدكتورة  أما 
ان هناك مواطنني يستغلون انتامءاتهم الحزبية، يف 
غري  سياقات  اتخاذ  عىل  واجبارهم  األطباء  تهديد 

قانونية إزاء مرضاهم.
من  الكثري  ان  الشعب”،  لـ”طريق  شاكر  وتقول 
بينام مل تكن  زمالئها واجهوا “تهديدات عشائرية، 

اإلجراءات القانونية كافية لردع ذلك”.
وشددت د. اميان عىل رضورة “الحد من التدخالت 
ومحاسبة  القانوين،  الرادع  تعزيز  عرب  العشائرية 
وفق  املريض،  إزاء  تقصريه،  حال  قانونيا  الطبيب 

سياقات تحقيقية قانونية”.
ان  صباح،  ليىل  الجامعية  املمرضة  وتقول 
تؤثر سلباً  املتكررة من ذوي املرىض،  “االعتداءات 

يف تقديم الخدمات العالجية”. 
“حاالت  أن  الشعب”،  لـ”طريق  صباح  وتضيف 
وارتفاع  كورونا  جائحة  تفيش  مع  تنامت  االعتداء 
بشكل  يتكرر  “روتينا  االعتداء  وأصبح  االصابات”، 

يومي”.
وتزيد انهم يعملون حتى يف أيام العطل واألعياد 
ومن  حقوقنا.  أبسط  عىل  الحصول  دون  “من 

ضمنها ترشيع قانون نقابة التمريض”.

بغداد – طريق الشعب
التي  املزمنة  املشكالت  من  الكثري  الصيف  موسم  ترافق 
التجهيز  عند  تقف  ال  منها،  باملعاناة  العراقيني  تتعب 
الحكومي للكهرباء الذي يرتاجع مع ارتفاع درجات الحرارة، 
الزراعية،  امنا تربز بشكل جيل آثار الجفاف عىل األرايض 

بسبب شحة املياه.   
وبينام يؤكد نواب أنهم بدأوا يالحظون مالمح الجفاف يف 
كثري من املناطق الزراعية، ردت وزارة املوارد املائية بأنها 
أّمنت املياه للموسم الزراعي، وال توجد أرضار بسبب ذلك. 
“تتقصد”  الجوار  أّن دول  املايئ،  الشأن  ويعتقد خرباء يف 
مساعي  لعرقلة  للعراق،  املائية  الحصص  اطالق  عدم 
النهوض بالزراعة املحلية، ال سيام أن العراق يشكل رقام 

صعبا يف استرياد منتجات تلك الدول.

وضع مائي صعب
وضمن هذا السياق، يقول الخبري املايئ والزراعي تحسني 
املوسوي، إن الحكومة “عجزت عن استغالل ورقة حاجة 
الدول اىل العراق باعتباره مستوردا مهام ملنتجاتها، وذلك 

بالضغط عىل اطالق كامل حصصه املائية”.
ويضيف املوسوي لـ”طريق الشعب”، أّن “الوضع املايئ يف 
العراق صعب جدا. هناك أنهار وفروع جفت متاما كنهري 
الكرخة والكارون، نتيجة لتغيري مجريات األنهر من قبل 
دول الجوار داخل أراضيها، ما تسبب بخسارة أراض زراعية 

ليس بالقليلة”.
وتطرق املوسوي اىل حصص العراق املائية قائال: “يف السابق 
كانت االطالقات املائية من الجانب الرتيك يف نهري الفرات 
50 مليار مرت مكعب، ودجلة 60 مليارا سنويا. اما اليوم فال 
تتجاوز االطالقات من الجانب الرتيك 14 مليارا للفرات، و20 
اىل دجلة”. وعن االطالقات املائية من الجانب اإليراين، يجد 
املوسوي بأن “ايران مرصة عىل تنفيذ اتفاقية الجزائر إزاء 
العراقية”،  العراق، لكون مجمل االتفاقية يرض باملصلحة 
اىل  اللجوء  العراق غري  امام  انه “ليس  املتحدث  لذا يرى 
حول  الجوار  دول  مع  التفاوض  يف  الدبلوماسية  الطريقة 

حصصه املائية”.
وتحدث املوسوي عن أسباب ومشكالت داخلية، لها دور يف 
شح املياه، من بينها “استخدام الطرق الكالسيكية للزراعة، 

االمر الذي يتسبب بتبذير كميات كبرية من املياه”.

“جفاف واضح”
واألهوار  واملياه  الزراعة  لجنة  رئيس  أفاد  بدوره، 

عليه  اطلعت  ترصيح  يف  الشمري،  سالم  الربملانية، 
دولتي  من  القادمة  املياه  “قلة  بأن  الشعب”،  “طريق 
بحصة  التزامهام  وعدم  وإيران  تركيا  والروافد  املنبع 
بوادرها بشكل واضح يف مناطق زراعية  العراق، بدأت 

متعددة”.
تعتمد  التي  خاصة  الزراعية،  املناطق  “اهايل  إن  وقال 
كبرية،  ازمة  يف  أصبحوا  وروافده،  دجلة  نهر  مياه  عىل 
املياه  توفري  القدرة عىل  وعدم  واضح،  اىل جفاف  ادت 

الالزمة لسقي أراضيهم”.
“رضورة  اىل  املعنية  والجهات  الحكومة  الشمري  ودعا 
البدء بحفر اآلبار لتوفري املياه للسقي، يف ظل ما تعانيه 
اغلب األرايض الزراعية من قلة املياه، التي ستؤثر سلبا 
الزراعية،  األرايض  من  بالقليلة  ليس  مساحات  عىل 
من  املحيل  الناتج  عىل  سلبا  ذلك  انعكاس  وبالتايل 

الزراعية”. املحاصيل 
الدبلوماسية  “املفاوضات  استمرار  أن  الشمري  ويرى 
املائية،  العراق  حصة  لتأمني  الجوار  دول  مع  املكثفة 
رضوري ويشكل املنفذ الوحيد للعراق، فضال عن إجراء 
بغية  للزراعة،  االبار  مياه  من  لالستفادة  وطنية  حملة 
االكتفاء  تحقيق  واستمرار  الزراعي  املوسم  تأثر  عدم 

الذايت من اغلب املنتجات الزراعية”.

الموارد المائية تنفي
املائية عون  املوارد  اىل ذلك، أكد املتحدث باسم وزارة 
للمواسم  املياه  تأمني  عىل  “عملت  وزارته  ان  ذياب 

الزراعية”، مشددا عىل عدم وجود أية ارضار زراعية
“مساعي  هناك  إن  الشعب”،  لـ”طريق  ذياب  وقال   
لحفر االبار ليس من اجل تأمني املياه لألرايض الزراعية، 

امنا من اجل توفري مياه الرشب لبعض املناطق”.
رشيد  مهدي  املائية  املوارد  وزير  سابق  ترصيح  ويف 
مفاوضات  “إلجراء  مساعي  هناك  ان  قال  الحمداين، 
املائية  االطالقات  بشأن  اإليراين  الجانب  مع  قريبة 
يف  انحسار  هناك  كان  العام  هذا  وان  خاصة  للعراق، 
مياه االمطار، وقلة الغطاء الثلجي، ما اثر عىل إيرادات 

العراق املائية من دول الجوار”.
دوكان  سد  يف  املائية  “اإليرادات  ان  الحمداين  وأضاف 
يف إقليم كردستان انخفضت هذا العام بنحو 70 باملائة 
عن العام املايض”، معتربا ذلك “مؤرشا سلبيا عن الواقع 
املايئ املستقبيل، عىل الرغم من الجهود غري القليلة التي 

تبذل من قبل الوزارة لتأمني املياه للزراعة”.

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة األطفال 

الشوارع واألسواق تبتلع طفولة أبنائنا

ل عمله بسبب ضعف الرادع القانوني.. وآخرون اختاروا الهجرة
ّ
بعضهم عط

أطباء يحددون لـ »طريق الشعب« 
أسباب تنامي ظاهرة االعتداءات عليها

سجال حكومي - برلماني بشأن الموسم الزراعي

نواب يكشفون بوادر الجفاف 
والموارد المائية تنفي
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المشكالت تتفاقم.. والناس ال تكل من االحتجاج
بالتزامن  وخدمات،  اعامر  حمالت  عن  تتحدث  انباء  هناك  املركز: 
الخدمية يف  الخليج، كمراقب كيف تقيم االوضاع  مع استضافة كأس 

محافظة البرصة؟

من  عامة  بصورة  السياسية  االوضاع  الحقيقة،  يف  العكيلي:  احمد 
مبارش  بشكل  تؤثر  املتنفذة  واالحزاب  املحافظ  بني  الرصاعات  خالل 
هي  البرصة  محافظة  ان  علام  املواطن،  وعىل  الخدمية  االوضاع  عىل 
اكرث محافظة متتلك معامل ومصانع وهي مدينة زراعية، وتحتوي عىل 
رغم هذا  لكن  مهم.  بحري  ميناء  اىل  باالضافة  للنفط،  احتياطي  اكرب 
يعاين اهايل البرصة من املشاكل الخدمية؛ منها تجريف البساتني، ايضا 

قبل  من  الكارون  نهر  فتح  بسبب  مؤخرا  ظهرت  التي  املياه  ملوحة 
العرب،. وايضا  البزل تصب يف مياه شط  االيراين، وترك مياه  الجانب 
النفط فنحن البرصيني مل نستفد منه ابدا. اضف لذلك نحن املحافظة 
االوىل من حيث االصابة باالمراض الرسطانية. الوضعي الصحي بشكل 
عام منهار، ناهيك عن الوضع االقتصادي واالجتامعي. تشكل احزاب 
السلطة يف البرصة امتدادا لالحزاب يف بغداد. وبالتايل املركز يهيمن عىل 
القرار.. كل هذا يؤثر عىل حياة املواطنني، الذين يوصلون احتجاجاتهم 
االعامر  حمالت  يخص  ما  اما  سنوات.  منذ  الخدمات،  تردي  ضد 
وارتباطها باستضافة خليجي 25، فهي ليست باملستوى املطلوب: هناك 

حمالت بالفعل، لكن ليس باملستوى الذي ينتظره املواطن.

الخدمات الصحية غائبة تماما

المركز: هل باإلمكان وصف االوضاع الخدمية واملعيشية التي تعيشها 
محافظة الديوانية يف هذه الفرتة؟

حيدر الصافي: ال تختلف محافظة الديوانية يف كل يشء عن بقية 
الناس  ان  لوال  مقابر،  تكون  تكاد  فاملدن  البالد؛  املحافظات يف جنوب 
ميشون بها: خالية من اي نوع من انواع الخدمات، البلدية وغريها. افضل 
يخص  ما  اما  االخرى.  الدول  يف  القرى  بشوارع  اشبه  الديوانية  شوارع 
الخدمات الصحية فهي شبة غائبة. االسباب التي جعلت الديوانية بهذا 
املستوى كثرية: اوال وحسب ما تقول الحكومة املحلية ان هناك ضعفا 
يف التخصيصات املالية املخصصة. ثانيا كل االمور اجتمعت يف محافظة 
الديوانية منها الفساد املسترشي الذي اصبح عند صغار موظفي دوائر 
الدولة. هذا الفساد يدل عىل الغياب التام للدور الرقايب املناط بصحاب 
القرار يف املحافظة. يف الوقت ذاته فإن مجلس املحافظة ـ هذه الحلقة 
البريوقراطية ـ كان لها دور يحد من سلطات املحافظ، يحد من أذرع 
باسم  ويجولون  يصولون  بدأوا  الذين  املكاتب،  يف  املوجودة  املحافظ 

املحافظ، او باسم مسؤول معني او حزب معني. 

200 الف خريج بال وظيفة أو فرصة عمل

كيف  قار،  ذي  محافظة  يف  العام  للشأن  ومتابع  كصحفي  المركز: 
تصف االوضاع الخدمية واالجتامعية يف املحافظة؟

عالء كولي:  النارصية تحتاج اىل وقفة كبرية من جميع النواحي. 
خدمية  مشاكل  تعاين  املحافظة  العبارة.  برصيح  منكوبة  املحافظة 
كربى يف كل القطاعات، شأنها شأن املحافظات الجنوبية االخرى. لكن 
مشكلة النارصية انها ال متلك ميزة مثل البرصة والعامرة. عىل سبيل 
االيرادات.  من  جزءا  املحافظة  مينح  العامرة  يف  الشيب  منفذ  املثال 
والبرصة كذلك رغم ان ايضا لديها الكثري من املشاكل. لكن محافظة 
ادارة  يف  مشاكل  هناك  كبرية.  مشاكل  هناك  قطاع  كل  يف  قار  ذي 
املحافظة، كل املحافظني منذ 2003 اىل هذه اللحظة، هم محافظون 
غري قادرين عىل تحمل املسؤولية واملواجهة. يتهربون من املواقف، 
ال  املحافظة  بينام  كبرية،  سكانية  زيادة  هناك  مشكلة.  من  اكرث  ويف 
يوجد فيها اية خدمات او مشاريع تستوعب تلك الزيادة. العقارات 
منطقي  غري  يشء  وهذا  السيئة.  الخدمات  برغم  مرتفعة  اسعارها 

برصاحة. 

ر 
ّ
أث المحافظات  مجالس  غياب  ان  تعتقد  هل  المركز: 

بشكل او بآخر على السلطة؟

عالء كولي: بالتأكيد، وعمليا نحن كشكل دستوري او شكل النظام 
يف البلد والذي يتكون من رئيس الجمهورية والربملان ومجلس الوزراء 
امنا  بالنظام  ليست  املشكلة  جدا.  مهم  املحافظات  مجالس  ووجود 
هؤالء  باألشخاص.  سنجدها  املشكلة  جذور  اىل  عدنا  ان  باألشخاص. 
االشخاص يأتون عن طريق االنتخابات. هو ال يأيت عن طريق برنامج 
انتخايب امنا يأيت عن طريق حزب متنفذ، يفوز هؤالء االشخاص وهم 
ان  اعتقد  يرتاكم.  هذا  وكل  وعيا،  او  سياسية  رؤية  اي  ميتلكون  ال 

ووعي  سيايس  وعي  هناك  كان  ما  متى  مهمة  املحافظات  مجالس 
عن  بعيد  او  فاسد  شخص  هو  املرشح  الشخص  ان  يعرف  اجتامعي 
املسؤولية، وعليه ال يجب ان انتخبه، لكن مجالس املحافظات مهمة 

برأيي وتقلل من االنفالت.

مليون ونصف المليون مواطن في الديوانية 
ال معامل في المحافظة

المركز: الرثوات الباطنية يف الديوانية اقل من املحافظات االخرى، 
وهذا ساهم برفع نسب الفقر بشكل او بآخر. 

برأيك هل نجحت الحكومة يف وضع معالجات عىل االقل مستقبلية 
من سنوات،  امنا  اليوم  ليست  والقضية  الهائل،  الفقر  بخصوص هذا 

واالعداد يف تراكم مستمر؟

املحدودة  الديوانية فقرية جدا مبواردها  محافظة  حيدر الصافي: 
ليست  انها  كام  النفطية،  املحافظات  مثل  موارد  لها  ليس  جدا. 
اىل  بحاجة  الديوانية  اخر.  شيئا  او  حدودية  منافذ  متلك  محافظة 
دراسة هذه املشكلة دراسة حقيقية. لدينا ما يقارب مليون ونصف 
او  بحجة  تزرع  ال  لكن  املحافظة،  يف  زراعية  ارايض  لدينا  مواطن. 
واخذ  زراعتها،  يستطيعون  ملتنفذين  التابعة  االرايض  بعض  باخرى. 
الدعم واملاء من اجل زراعة االرض، لكن من ال ميلك واسطة او حزبا 

يدعمه، ال يصل املاء اىل ارضه. 
من جانب اخر، فإن من يفكر يف افتتاح مرشوع معني: معمل صغري 
صاحب  قبل  من  تنفيذها  يجب  التي  االجراءات  فإن  متوسط،  او 
املرشوع،  تفرض ان يأيت بحوايل 15 موافقة. وكل موافقة يجب عليه 
فإن  بالتايل  والكهرباء.  واملاء  البلدية  معينة:  دائرة  اىل  يذهب  ان 
هذا العمل البريوقراطي ال يصلح الحال. ان الحل االمثل يف محافظة 
الديوانية يقتيض استصالح االرايض الزراعية، وافتتاح معامل ومصانع 

يف املحافظة التي ال متتلك اي معمل.

بغدادـ  محمد التميمي

كشفت محافظة بغداد عن وجود “تفاوت كبري” يف تجهيز 
املناطق بالكهرباء الوطنية، االمر الذي انعكس عىل أسعار 
أجور املولدات األهلية، التي يتحجج أصحابها بقلة أو عدم 
اطالق الحصة الوقودية من الكاز، بينام يبقى املواطنون 
ضحية معاناة مستمرة، بخاصة يف فصل الصيف الذي تصل 

درجات الحرارة فيه اىل أكرث من نصف مئوية.
نرش  الذي  السنوي،  الحكومي  األداء  تقرير  وبحسب 
الثالثاء، فإن إنتاج الكهرباء يف العراق ارتفع بنحو 3500 

ميكاواط خالل عام واحد. 
بنحو  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  قدرة  رفع  “تم  انه  وقال 
3500 ميكا، وكانت نسبة اإلنجاز يف الطاقة قد بلغت 74% 

خالل هذا العام”. 
للتيار  متواصل  انقطاع  من  املواطنون  يقايس  ما  ومرارا 
الذي  االمر  الصيف،  فصل  ذروة  يف  سيام  ال  الكهربايئ، 
يدفع أصحاب املولدات االهلية اىل رفع سعر االمبري اىل 
أكرث 20 الف دينار، متحججني بقلة التجهيز الحكومي لهم 

مبادة الكاز.
وتحاول حكومة بغداد املحلية التربؤ من مسؤولية تجهيز 
املولدات مبادة الكاز: “تتوىل مسؤولية ذلك رشكة املنتجات 
بني  ومتابعة  منسقة  جهة  هي  املحافظة  وان  النفطية. 
وزاريت الكهرباء والنفط وبني أصحاب املولدات”، بحسب 
والطاقة  الصحة  لشؤون  بغداد  محافظ  معاون  ترصيح 

قيس الكاليب ملراسل “طريق الشعب”.
وأكد الكاليب يف مقابلة أجرتها معه “طريق الشعب”، ان 
سعر  تحديد  اإلدارية  الوحدات  تخول  بغداد  “محافظة 

األمبري للمولدات األهلية والحكومية”.
وبني أن هناك آليتني )خطني( للتشغيل الصيفي، يبدا الخط 
االول من الساعة 12 ظهرا وينتهي يف الساعة السادسة 
يسمى  ما  فهو  للمولدات  االخر  التشغيل  أما  صباحا، 

بـ”الذهبي” الذي يقوم بجهيز الطاقة عىل 24 ساعة.
وأرش املتحدث يف حديثه “تفاوتا كبريا” يف تجهيز املناطق 
بالكهرباء الوطنية، وبالتايل فإن ذلك جعل سعر االمبري ـ 

هو االخرـ  متباينا نتيجة لذلك.

معاقبة المخالفين
وكانت محافظة بغداد شددت يف وقت سابق، عىل رؤساء 
بشكل  واملتابعة  االرشاف  “رضورة  بـ  االدارية  الوحدات 
املختارين  عىل  والتأكيد  التعليامت  تطبيق  عىل  مبارش 
يف متابعة متعهدي املولدات ومحاسبة املخالفني. كذلك 
مع  مبارش  وبشكل  التنسيق  اهمية  عىل  التأكيد  جرى 
الجهات االمنية والقضائية ضمن الرقعة الجغرافية التخاذ 

االجراءات القانونية بحق املخالفني”.
لكن الكاليب يقر بأن هناك “ضعفا” اىل حد ما يف تعاطي 
الجهات األمنية ضمن بعض القواطع السكنية مع ظاهرة 
جشع أصحاب املولدات، لذا يأمل تعزيز العمل عىل ذلك، 

مبا يضمن التخفيف عن كاهل املواطنني.

تنسيق مسبق!
يقول املواطن دلشاد صباح، إن “اصحاب املولدات األهلية 
سابقا”،  التي وضعت  الحكومية  بالتسعرية  ملتزمني  غري 
مبينا انه يدفع 20 الف دينار عن األمبري الواحد لتجهيز 

محله بالطاقة الكهربائية، و15 الفا عن االمبري للمنزل”.
وأضاف صباح لـ”طريق الشعب”، ان “أصحاب املولدات 
يف منطقة املشتل يوفرون الخط الذهبي فقط للتشغيل”، 
مبيناً انهم يتحججون بان “الوقود املرصوف لهم قليل جدا، 
او ان الجهات املعنية ال ترصف لهم الوقود من األساس”.

ويؤكد صباح أصحاب املولدات االهلية ال يبالون لتهديدات 
املواطنني بالشكاوى لدة الجهات الحكومية املعنية، عازيا 
ذلك اىل وجود “تنسيق مسبق بني الطرفني، يجعل املترضر 

الوحيد يف نهاية املطاف هو املواطن البسيط.
وبحسب الكاليب فان “شكاوى املواطنني بخصوص ارتفاع 
ولجنة  املحافظ،  قبل  من  متابعتها  تجري  االمبري،  سعر 
لشؤون  املحافظ  ومكتب  املحالت،  ومختاري  الطاقة 

املواطنني”.
ويؤكد ان املحافظة “تتعامل معها بشكل حازم، بالتعاون 
من  واملقرصين  املخالفني  ملحاسبة  األمنية  القوات  مع 

أصحاب املولدات”.

قرارات على الورق فقط
غري  انه  أهلية،  مولدة  صاحب  طالل،  الدين  نور  يقول 
ملتزم بالتسعرية املحددة من قبل محافظة بغداد، “ألنها 
ال ترصف لنا حصة الكاز، وان قرار رصف الوقود هو حرب 

عىل ورق”.
وزعم طالل يف حديث لـ”طريق الشعب”، أن “املستفيد 
من حصة الوقود هم فقط أصحاب املولدات ممن ميتلكون 
عالقات مع متنفذين”، مبينا ان هؤالء يتسلمون حصصا 
وقودية من الحكومة، لكنهم يبيعون قسام منها يف السوق 

السوداء، ويخلطون ما تبقى مع مادى النفط.
وبنّي انه يشرتي اللرت من الكاز بـ550 الف دينار، فيام كان 

سعره السابق يبلغ 475 الفا.
وال ميانع املتحدث من االلتزام بقرار تحديد سعر االمبري 

“إذا ما التزمت الحكومة بتجهيزنا بالوقود الكايف”، مشريا 
اىل انه يضطر صيفا اىل رفع سعر أمبري الكهرباء، بسبب 
“أجور العامل ورشاء الوقود، والصيانة الدورية التي تجرى 

للمولدة بسبب كرثة األعطال أيام الحر الشديد”.

3 أساسيات للنهوض بالطاقة
وحددت رشكة جرنال الكرتيك للطاقة، مؤخرا، 3 اساسيات 
يحتاجها العراق للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية، خالل 

املرحلة املقبلة.
الجنايب  رشيد  العراق  يف  للرشكة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
ان العراق يواجه يف املرحلة الراهنة تحديا كبرياً يف موارد 
املؤهلة ملعالجة  الحلول  العديد من  لكن هناك  الطاقة، 
هذا النقص..”. واضاف “العراق بحاجة اىل إضافة الطاقة 
إىل الشبكة الوطنية عرب تطوير وبناء املحطات الجديدة، 
وتحسني العمليات واألداء يف املحطات الحالية املستخدمة 
الكهرباء  شبكة  واستقرار  أداء  وتعزيز  الطاقة،  لتوليد 
الوطنية، وكل هذاً يقع ضمن مسارات متعددة املحاور”.

والتي  الطاقة  محطات  تحويل  “ميكن  انه  الجنايب  وبني 
تعمل اليوم عىل الدورة البسيطة إىل الدورة املركبة لتعزيز 
قدرتها اإلنتاجية مبا يصل إىل %50 دون الحاجة الستخدام 
وقود إضايف أو زيادة انبعاثاتها، ضارباً املثل مبحطة بسامية 

والتي تعمل بالدورة املركبة”.
اليوم  العراق  ينتجه  ما  وادامة  “صيانة  ان  واوضح 
توليد  محطات  يف  والخدمة  اإلصالح  عمليات  وإجراء 
الكهربائية يف مختلف ارجاءه، ميكن ان يثمر يف  الطاقة 
الحفاظ عىل تزويد أكرث من 8 آالف ميجاواط من الطاقة 
الطاقة  نقل  شبكة  تعزيز  “ميكن  انه  واكد  الكهربائية”. 
العراقية من خالل بناء املحطات الثانوية والتي تساهم 
املكتظة سكانياً،  املناطق  االختناقات وخاصة يف  فتح  يف 
املدن  اىل  املحطات  من  املنتجة  الطاقة  نقل  اىل  اضافة 
واملحافظات، كام نعمل ايضا عىل ربط الشبكة مع اململكة 
األردنية، يف خطوة ستساهم بشكل كبري يف إزالة الضغوط 
امللقاة عىل الشبكة وتزويد الطاقة الكهربائية وفق أعىل 

مستويات املوثوقية”.

لبرنامج »يحدث في العراق«: 

المحافظات الجنوبية.. ثروات جبارة ضحية لشراهة المتنفذين

أحاديث عن تسريب »الحصص الوقودية« للمولدات االهلية الى السوق السوداء

ازمة الكهرباء .. تتواصل !

بغداد ـ طريق الشعب

خصص املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي، 
حلقته األسبوعية من برنامج “يحدث يف العراق” 

السبت املايض، للوقوف عىل أوضاع املحافظات 
الجنوبية يف ما يتعلق بعمل الحكومات املحلية  

عىل صعيد الخدمات ومشاريع اإلعامر، وبالحراك 
االحتجاجي. وقد ضّيفت الحلقة التي حملت 
عنوان “ املحافظات الجنوبية.. ثروات جبارة 

ضحية رشاهة املتنفذين”، الناشط السيايس أحمد 
العكييل، والناشط املدين حيدر الصايف، والكاتب 

والصحفي عالء كويل. فيام أدار الحلقة عضو اللجنة 
املركزية للحزب عيل صاحب.

رياضة

غدا.. منتخبنا الوطني مطالب بالفوز   
واالقتراب من التأهل للتصفيات الحاسمة

بغداد ـ طريق الشعب
يستعد منتخبنا الوطني اىل مواجهة منتخب هونغ كونغ، ضمن التصفيات املشرتكة املؤهلة لكأس العامل 

2022، وكأس آسيا يف الصني 2023.

هدفنا الصدارة
ويدخل منتخبنا الوطني اللقاء بهدف تحقيق الفوز، من اجل الحفاظ عىل صدارة املجموعة امام املنتخبني 

اإليراين والبحريني.
وسوف يغيب عن اللقاء الالعبان امجد عطوان وعالء مهاوي بسبب حصولهام عىل الكارت األصفر الثاين 
يف لقاء املنتخب الكمبودي، الذي حقق فيه منتخبنا الفوز بأربعة اهداف مقابل هدف واحد. فيام اصبح 
بإمكان مدرب منتخبنا السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش االعتامد عىل قلب الدفاع سعد ناطق بعد متاثله 

للشفاء من اإلصابة.
ويحتل املنتخب العراقي صدارة املجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز 4 مرات، 
نقطة  مقابل 12  مباريات،   6 لعب  الذي  االيراين،  املنتخب  نقطتني عن  بفارق  ويتقدم  مرتني،  وتعادل 
للبحرين من 7 مباريات يف املركز الثالث. ثم هونغ كونغ يف املركز الرابع بـ5 نقاط من 6 مباريات. وأخريا 

كمبوديا بنقطة وحيدة من 7 مباريات.
ويتأهل متصدر ترتيب املجموعات الثامين، وأفضل 4 منتخبات تحتل املركز الثاين إىل املرحلة النهائية يف 

التصفيات املؤهلة لبطولة كأس العامل 2022، وضامن التأهل رسميا إىل كأس آسيا 2023.
ومن املقرر ان يواجه منتخبنا الوطني منتخبي هونغ غونغ وايران يف اخر جولتني من التصفيات, وميتلك 
منتخبنا حظوظا كبرية يف االنتقال اىل التصفيات النهائية, يف حال تحقيق الفوز عىل منتخب هونغ كونغ، وتجنب 
الخسارة امام نظريه اإليراين، ما يؤهله اىل اعتالء صدارة املجموعة، دون النظر اىل نتائج بقية املجموعات.

دعم المنتخب وكادره التدريبي             
الفني  الجهاز  الزوراء،  نادي  من جانبه, ساند رايض شنيشل مدرب 
ملنتخب العراق، وطالب الجميع مبؤازرتهم خالل التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة إىل كأس العامل 2022.
تابعته  صحفي،  ترصيح  يف  شنيشل  وقال 
نسيان  “يجب  انه  الشعب”،  “طريق 
مباراة كمبوديا، والرتكيز حالياً عىل  
الفوز  ألن  غونغ،  هونغ  لقاء 
الوطني  منتخبنا  سيضع 
بعيداً  الثاين،  الدور  يف 
املواجهة  حسابات  عن 
املنتخب  أمام  األخرية 
استعاد  والذي  اإليراين، 
البحرين  عىل  الفوز  بعد  عافيته 

بثالثية نظيفة، ألنه منتخب كبري يف القارة”.
وسائل  السابق،  العراق  منتخب  مدرب  وطالب 
الرافدين  أسود  مساندة  برضورة  والجامهري،  اإلعالم 
الحالية،  املرحلة  يعرب  حتى  املونديالية،  التصفيات  يف 
يدعم  أنه  إىل  مشرياً  النهائية،  األدوار  إىل  وينتقل 
ألنه  بل  لشخصه،  ليس  كاتانيتش،  السلوفيني سرتيشكو 
يف  دعمه  الجميع  وعىل  حالياً،  الوطني  املنتخب  مدرب 

الرساء والرضاء.
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الرمادي – وكاالت 
جراء  املدمرة  املنازل  إعامر  إعادة  حركة  تراجعت 
بصورة  األنبار  محافظ  يف  داعش،  عىل  الحرب 
وذلك  املاضية،  القليلة  الشهور  خالل  ملحوظة 

بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
يف  عدة  محافظات  بني  من  واحدة  األنبار  وكانت 
شامل وغرب البالد، ساحة ملعارك طاحنة عىل مدى 
ثالث سنوات بني القوات العراقية ومسلحي إرهاب 
البنى  من  كبرية  نسبة  تدمري  إىل  أدى  ما  داعش، 

السكنية. التحتية والدور 
حركة  األنبار  تشهد   ،2017 يف  داعش  هزمية  ومنذ 
إعادة إعامر نشطة، غري أن ارتفاع أسعار مواد البناء 
املواطنني  من  الكثري  دفع  املايض،  العام  أواخر  منذ 

للرتاجع عن خطط إعادة بناء منازلهم.

على السلطات أن تدخل!
أوضح  الدليمي،  مؤيد  الفلوجة،  قضاء  مقام  قائم 
املواد  أسعار  “ارتفاع  أن  سابق  صحفي  ترصيح  يف 
الدخل  أصحاب  خصوصا  املواطنني،  دفع  اإلنشائية 
تأهيل  أعامل  عن  التوقف  إىل  واملتوسط،  املحدود 
وبناء منازلهم”، مضيفا أن “هذا األمر تسبب أيضا 
عملية  جعل  ما  مناطقهم،  إىل  عودتهم  عرقلة  يف 

غلق ملف النازحني يف املحافظة، شائكة”.
السلطات  تتدخل  أن  بـ”رضورة  الدليمي  وطالب 
املواد  توفري  خالل  من  الصناعة،  ووزارة  املحلية 
ليتمكن  باألقساط،  أو  تنافسية،  بأسعار  اإلنشائية 

املواطنون من بناء منازلهم، وترك مخيامت النزوح 
او املنازل التي استأجروها يف مناطق أخرى”.

 
إلى إشعار آخر!

منذ  أنه  سنة(،   38( منيف  محمود  املواطن  وقال 
أكرث من أربعة شهور، توقف عن إكامل بناء منزله 

الذي دمر جراء الحرب، كون أسعار املواد اإلنشائية 
إىل  صحفي،  حديث  يف  الفتا  كبري،  بشكل  ارتفعت 
أن “الحكومة تريد منا العودة إىل مناطقنا وهي مل 
تتمكن من رصف تعويضات منازلنا التي دمرت، ومل 
تساعدنا عىل تأهيلها، وفوق هذا كله خفضت سعر 
الدينار وحتى رواتبنا، ومل يعد بإمكاننا تدبري لقمة 

العيش، فكيف نبني املنازل!؟”.
إىل   ،) سنة   44  ( عبيد  طالل  املواطن  اشار  فيام 
بناء منزله  البقاء يف منزل مستأجر عىل  أنه يفضل 
عليه  كانت  ما  ضعف  سعرها  أصبح  إنشائية  مبواد 
انه “ال طاقة لدي لتحمل ديون  السابق، مؤكدا  يف 
أخرى، تفوق املبالغ التي اقرتضتها من أقربايئ لدفع 

ايجار املنزل الذي اسكن فيه”.  
والحكومة  مرت  أعوام  “خمسة  قوله:  يف  واستطرد 
وبعد  دمرت.  التي  منازلنا  تعويضات  بدفع  تعدنا 
معه  لرتتفع  الدوالر  سعر  رفع  يتم  العناء  هذا  كل 
األدوية”،  وحتى  والغذائية،  اإلنشائية  املواد  أسعار 
تقديم  الحكومة  من  نأمل  نعد  “مل  بأسف:  مردفا 

أي خدمة!”. 

الحل في إحياء الصناعة الوطنية 
من جانبه، ذكر الخبري يف الشأن االقتصادي، سلامن 
يف  املوجودة  اإلنشائية  املواد  غالبية  ان  الجمييل، 
العراق، مستوردة وأسعارها ارتفعت خالل الشهور 

األخرية نظرا العتامدها كليا عىل سعر الدوالر. 
ورأى الجمييل، يف حديث صحفي، أن “الحل يكمن 
اإلنشائية.  للمواد  الوطني  اإلنتاج  تفعيل  إعادة  يف 
فالعراق ميتلك العديد من املصانع التي تنتج مواد 
داعيا  العمل”،  عن  اليوم  متوقفة  لكنها  البناء، 
املعامل  تلك  إعادة  إىل  املعنية  الحكومية  الجهات 
والطابوق  االسمنت  معامل  وأهمها  الخدمة،  إىل 

والزجاج. 

ركام الحرب في  األنبار حتى إشعار آخر!

الدوالر يعطل اإلعمار ويؤخر عودة النازحين

  يف قضاء القائم يف محافظة االنبار

)شركة غاز الشمال / شركة عامة( 
اعالن للمرة االولى

تعلن رشكة غاز الشامل )رشكة عامة( الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصة )2331/2021( والخاصة بتجهيز جهاز قطع املبادالت.
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

-1 مراجعة مقر الرشكة الكائن يف )محافظة كركوك/ طريق كركوك- بيجي( الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة اعاله.
-2 تقديم تأمينات أولية مببلغ )$3000( ثالثة آالف دوالر امرييك فقط ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضامن صادر 

من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )120( مائة وعرشون يوماً من تاريخ الغلق.
-3 تقدم الرشكات كتاب عدم املامنعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنون اىل رشكة غاز الشامل )النسخة االصلية( مع 

تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.
-4 ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية بالنسبة للرشكات العراقية و/ أو هوية غرفة 

التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.
الوثائق  القرص )CD( واملتضمن  النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا، ويتطلب استالم  الوثيقة واعادة  الرابع من  الجزء  -5 عىل كافة املشاركني امالء 

القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
-6 يتم انعقاد مؤمتر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة صباحاً من يوم 15/6/2021 يف استعالمات رشكة غاز الشامل.

-7 آخر موعد لتقديم املناقصات يف موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق 22/6/2021 . )تاريخ الغلق(.
-8 يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور اصحاب العطاءات املشاركة، ويف حالة 

مصادفة عطلة رسمية، فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
-9 ان رشكة غاز الشامل غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

-10 الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ )$300,000( ثالمثائة الف دوالر امرييك.
-11 تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوين. ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية ورشوط االعالن.

-12  ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاؤه علامً ان مثن املناقصة غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا.
-13 تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

-14 للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين )www.ngc.oil.gov.iq( وميكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوين
)ngc_info.iqoil@yahoo.com( )ngcoil.gov.iq@gmail.com( )ngc_contract@ngc.oil.gov.iq(

مدير هيئة الخدمات واملواد

وزارة الداخلية
قسم استخبارات ومكافحة ارهاب شامل الكرخ

اعالن
رحيم  احمد   ( الرشطي  الهارب  املتهم  اىل 

وفق  متهم  كنت  ملا  الركايب(  غلوب  مبارك 

احكام القرار )160( لسنة 1983 ومبا ان محل 

اختفائك مجهوالً، لذا اقتىض تبليغك بواسطة 

هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 

اعتباراً من  االمن الداخيل خالل ثالثون يوماً 

التهمة  عن  وتجيب  االعالن  صدور  تاريخ 

سوف  حضورك  عدم  وعند  ضدك  املوجهة 

تجري محاكمتك غيابياً وتحجز اموالك املنقولة 

وغري املنقولة ويحكم بإسقاطك من الحقوق 

املدنية ويطلب من املوظفني العموميني القاء 

القبض عليك اينام وجدت وتسليمك اىل اقرب 

مبحل  يعلمون  الذين  االهليني  والزام  سلطة 

املادة  وفق  عنك  السلطات  بإخبار  اختفائك 

الجزائية  املحاكامت  اصول  قانون  من   )69(

لقوى االمن الداخيل املرقم 17 لسنة 2008.

الرائد 

كامل حسن هادي

رئيس املجلس التحقيقي

مجلس القضاء األعىل
العدد: 1/ استمالك/ 2016

العدد 6/6/2021
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة الشامية

اعالن
-3 حسني  زغينط  -2هادي حسني  خومان  وحيد  فريد   1-  / عليهم  املدعى  اىل 
وفاهم ونعمة وضوية ونادرة اوالد خومان نارص-4عبد الحسني سلطان سلامن-5

فالح وفليحة وسليمة ونهية اوالد عبدالعباس مزهر-6وليد وحميد ورشيد وغسان 
وحمديه ابناء وحيد خومان-7 تكليف وماجد ونجيه وحمزه وغنيه اوالد كريم 
خومان -8 حسنه جبار حسني -9 واجده محمد وناس -10عيل وحسني وصدام 
ومالك ومؤيد وعالهن وانتصار وانجبار وفردوس وهيام وكواكب وشيامء واميان 
 12- زغينط  اوالد حسني  وعطية  ورتبة  كاظم   11- عظيم خومان  اوالد  ومريم 
صبحه جاسم كشاش -13محمد وعيل واحمد ويوسف وزمن وهنا اوالد حمزه 
حسني -14 عبد الباقي وقيسية اوالد مخيف عبدالحسن -15عقيل وقيص وحسام 
وسندس وماجدة وايناس اوالد محمد عيل مخيف/ مجهولني محل اإلقامة حاليا.

بتاريخ  )1/استمالك/2016  املرقمة  الدعوى  االستمالك(  )طالب  املدعي  اقام 
املساحة  )تسجيل  فيها  يطالبكم  الشامية  بداءة  محكمة  لدى   )6/6/2021
املطلوب استمالكها( باسم دائرة املستملك بعد تسديد بدل االطفاء ومجهولية 
وانتقالكم  البلدي  املجلس  وتأييد  بالتبليغ  القائم  رشح  حسب  اقامتكم  محل 
اىل جهة مجهولة قرر تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني مبوعد املرافعة يوم 
15/6/2021 الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضوركم او من ينوب عنكم 

قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
 

القايض 
احسان عيل حمزة

فقدان
الكرخ  اعدادية  من  الصادرة  املدرسية  الوثيقة  فقدت 

التجارية، معنونة اىل كلية الرتاث بإسم 
) امني كاظم محمود(. 

الرجاء ممن يعرث عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

• تعزي أرسة “ طريق الشعب” الزميل عبد األمري منايت )أبو 
خلدون( بوفاة ابن عمه جمعة عايت غزاي. 

للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الكرمية جميل الصرب والسلوان.
للحزب  األساسية  اللجنة  تنعى  والحزن  االىس  من  مبزيد   •
الشيوعي العراقي يف الخالص/ اللجنة املحلية يف دياىل، الرفيق 

يحيى محمود.  
للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الكرمية ورفاقه الصرب والسلوان.

• وداعا سمري عتو.. وداعا أبا بسيم

االتحاد  وزمالء  زميالت  تلقت  واألىس  الحزن  من  مبزيد 
)أبو  عتو  العزيز سمري  زميلنا  وفاة  نبأ  العراقي،  الدميقراطي 

بسيم( بعد مضاعفات بسبب جائحة كورونا. 
الدكتاتورية  األوائل ضد  املناضلني  من  العزيز سمري  والفقيد 
والظلم، اعتقل ولوحق وعذب يف العراق يف فرتة الدكتاتورية. 
حمل سمري هموم العراق وشعبه طيلة حياته، وكان ملتصقا 
بحركته الوطنية ومدافعا صلبا عن تطلعات الشعب العراقي 

يف الحرية والسعادة والعدالة.
ألهله  والسلوان  والصرب  العزيز،  لسمري  الدائم  الطيب  الذكر 

وزمالئه.

مواساة

أيب  فقدان  تلقينا خرب  الوزان   أمني  الفاضل  املريب  عائلة   •
لـ 57 عاما  امتدت  بأمل واىس شديدين. معرفتنا به  حارث 
كان  بغداد.  جامعة   – الرتبية  كلية  يف  الدراسة  ايام  منذ 
بطال طالبيا وطنيا بحق، ومدافعا صلبا عن مصالح زميالته 
انتخابات  الطلبة، وانتخب باإلجامع ممثال لهم يف  وزمالئه 
هو  كام  املنتهية.  الصفوف  عن   1967 عام  الطلبة  اتحاد 
اسمه )امني(، كان دوما امينا عىل مبادئه التقدمية وحريصا 
عىل االطمئنان عىل كل من عرفهم. كام انه ساهم يف تربية 
والوطن.  والثقافة  العمل  حب  عىل  الشباب  من  اجيال 
بفقدانه خرسنا شخصية وطنية فذة. نتمنى لكم وملعارفه 
االليم.  املصاب  هذا  يف  والسلوان  الصرب  ومحبيه  ورفاقه 
سنبقى نذكر االمني )امني( دوما ملواقفه النبيلة تجاه شعبنا 

العراقي، وخاصة الكادحون.
لجنة املثقفني املحلية للحزب الشيوعي العراقي

فقدان هوية
فقدت مني هوية املوظف الصادرة من وزارة النفط 

/ رشكة نفط الشامل باسم املوظف )عباس إبراهيم 

محمد( فعىل من يعرث عليها تسليمها ملصدرها.

السماوة
دعوات لمنع رمي المياه 

الثقيلة في النهر 
 

السماوة – وكاالت 
لظاهرة  حد  وضع  إىل  الساموة،  مدينة  يف  مواطنون  دعا 
ترصيف املياه الثقيلة غري املعالجة يف حوض نهر الفرات يف 
املدنية، مشريين يف حديث صحفي، إىل أن مصبات املجاري 

تعترب من أبرز اسباب تلوث مياه األنهار. 
وأوضح املواطنون، أن مواصلة رمي املياه الثقيلة يف النهر يف 
ظل قلة اإلطالقات املائية “ستؤدي إىل كارثة بيئية”، مطالبني 
بوضع حد لهذه الظاهرة بشكل فوري من خالل غلق مصبات 

املجاري، أو معالجة املياه الثقيلة قبل تحويلها إىل النهر.

بعقوبة – وكاالت 
دياىل،  محافظة  يف  منديل  ناحية  أهايل  حذر 
الناحية،  يف  بستان   3500 من  أكرث  من هالك 
املائية،  االيرادات  وانعدام  الجفاف  بسبب 
وطالبوا بخطط إلعادة تأهيل اآلبار االرتوازية 

املهملة.
يف  املحيل  املجلس  لرئيس  سابق  نائب  وقال 
معدومة  باتت  املائية  “اإليرادات  أن  الناحية 
جانب خروج  إىل  عدة،  مصادر  من  منديل  يف 
الرتسبات  بسبب  الخدمة  عن  منديل  سد 
ما  والتطهري،  الكري  عمليات  وغياب  الطينية 
جعل منسوب املياه فيه ال يتجاوز نصف مرت 

فقط”.
املوارد  وزارة  السابق،  املحيل  املسؤول  ودعا 
وتشغيل  “تأهيل  إىل  املعنية  والجهات  املائية 

أنجزت  والتي  الناحية،  مناطق  يف  برئا   28
الحكومة  قبل  من  السابقة  السنوات  خالل 
بحاجة  “اآلبار  أن  مبينا  األمريكية”،  والقوات 
العبث  من  حاميتها  وإىل  دامئني،  مشغلني  إىل 
خروجها  يف  تسببت  التي  املستمرة  والرسقة 

عن الخدمة”.
وجودها  إبان  األمريكية  القوات  وحفرت 
انجزت  فيام  منديل،  يف  برئا   19 العراق،  يف 
ري  لغرض  أخرى  آبار   9 العراقية  الحكومة 
الخدمة  عن  خرجت  أنها  إال  الناحية،  بساتني 
لعدم حاميتها وتأمني كوادر مختصة لتشغيلها.
تأهيل  خطة  السابق،  املحيل  املسؤول  وعّد   
وحامية اآلبار “الحل املتاح لتجاوز جانب كبري 
الهالك  من  البساتني  وانقاذ  املياه،  أزمة  من 

واألهايل من الخسائر املادية الجسيمة”.

الكوت - شاكر القريشي

مبحافظة  الزبيدية  قضاء  يف  املواطنني  من  العديد  شكا 
واسط، نقص األدوية واملستلزمات الطبية يف املركز الصحي 
التي يقدمها هذا  الخدمات  للقضاء، مشريين إىل أن  التابع 
املستوصف ال تغطي حاجة املواطنني وال تتناسب مع الكثافة 
السكانية يف القضاء. وقال أحد منتسبي املركز الصحي )طلب 
سبعينيات  منذ  تأسس  املركز  “هذا  أن  اسمه(،  ذكر  عدم 
يتجاوز  ال  الزبيدية  نفوس  عدد  كان  ووقتها  املايض،  القرن 
الـ 8 آالف نسمة. أما اليوم فقد بلغ عدد السكان 55 ألف 
نسمة، باإلضافة إىل سكان القرى واألرياف التابعة للقضاء، 
والذين يقدر عددهم بـ 150 ألف نسمة، ويراجعون أيضا 
هذه املؤسسة الصحية”.  وتابع قائال يف حديث لـ “طريق 
تأسيسه  منذ  حاله  عىل  بقي  الصحي  “املركز  أن  الشعب”، 

لغاية اليوم، بسبب الفساد وإهامل الحكومات املتعاقبة”. 
وتحدث إىل الجريدة أيضا، املواطن كامل يحيى كريم، الذي 
أشار إىل أن “املستوصف يعاين نقصا يف األدوية واملستلزمات 
الطبية، وهو يستقبل يوميا أكرث من 200 مراجع، معظمهم 
الفقراء والكادحني، وهؤالء عندما ال يجدون عالجاتهم  من 
بأسعار  األهلية  الصيدليات  من  رشائها  إىل  يضطرون  فيه، 

باهظة”. 
إىل ذلك طالب العديد من سكان الزبيدية، الحكومة املحلية 
الطبية يف  واملستلزمات  األدوية  بتوفري  واسط  ودائرة صحة 
املركز الصحي، خاصة يف ردهة الطوارئ. كام طالبوا بتخصيص 
عجلة إسعاف، وإعادة ترميم أقسام املبنى وتأهيل األجزاء 

املتهالكة فيه.  
ودعا البعض من املواطنني، إىل بناء مستشفى عام مبواصفات 

تتناسب مع حجم الكثافة السكانية للقضاء.

قضاء الزبيدية 3500 بستان في مندلي مهددة بالهالك
شكاوى من نقص األدوية في المركز الصحي 
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اقتصاد
نائب: سياسة االسكان غير واضحة المعالم

العراق.. السكن لمن يملك المال فقط!

وضعهم المالي ينتعش في موسم االنتخابات

12 في المائة من العراقيين يسكنون العشوائيات

بغداد ـ طريق الشعب
تقدر  حيث  السكن,  يف  كبرية  أزمة  العراقيون  يقايس 
ماليني   3 حوايل  اىل  البالد  حاجة  الرسمية  املصادر 
وحدة سكنية لسد الحاجة الفعلية للمواطنني. وبرغم 
املصارف  قروض  ومبادرات  سكنية  مشاريع  انشاء 
رشاء  لغرض  االسكان،  وصندوق  واالهلية  الحكومية 
أن  يرون  معنيني  لكن  السكنية,  الوحدات  وانشاء 
األزمة تتفاقم بسبب ارتفاع مواد البناء وغالء االسعار 

يف املجمعات االستثامرية, ورشوط االقرتاض املعقدة.

خطط حكومية
الكلفة  واطئة  السكنية  الدور  سندات  توزيع  وخالل 
الحّبانية  قضاءي  يف  الفقرية  االرس  من  مستحقيها  عىل 
وزير  اكد  االنبار,  محافظة  يف  الصمود  وعامرية 
التخطيط خالد بتال, ان وزارته “وضعت خطة لتنفيذ 
لالرس  الكلفة  واطئة  السكنية  املجمعات  من  عدد 
من  التخفيف  اسرتاتيجية  مشاريع  ضمن  الفقرية، 
عىل  السكنية  الدور  هذه  “توزيع  ان  مبينا  الفقر”، 
االرس الفقرية وذوي الشهداء، يأيت استكامال للخطوات 
السابقة للوزارة: سياسة محاربة الفقر متعدد االبعاد”.
مجمعات  وزعت  وان  سبق  “الوزارة  ان  بتال  وبنّي 
الديوانية  محافظتي  يف  الفقرية،  لألرس  مامثلة  سكنية 
وواسط، وهناك مجمعات سكنية اخرى سيتم توزيعها 
قريبا، يف عدد من املحافظات، بعد ان اكتمل بناؤها، 
الفقر”، الفتا  التخفيف من  اسرتاتيجية  ضمن مشاريع 
استثنائية  اهمية  السكن  قطاع  “اولت  الوزارة  ان  اىل 
ضمن خططها التنموية، ومن املؤمل ان يشهد العراق 
القليلة  السنوات  القطاع خالل  تحسنا واضحا يف هذه 
البيئة  توفري  عىل  الحكومة  عملت  ان  بعد  املقبلة، 
هذا  يف  االستثامرات  الستقطاب  املناسبة  االستثامرية 

املجال”.
ويف السياق، ذكر بيان لصندوق االسكان، انه تلقى اكرث 
من 10.000 معاملة اقراضية موزعة عىل املحافظات.

ان  الشعب”  “طريق  طالعته  الذي  البيان  واضاف 
االشهر  خالل  دينار  مليار   260 رصف  الصندوق 

الخمسة االوىل من عام 2021.

مشاريع محدودة
من جانبه, قال رئيس لجنة الخدمات واإلعامر الربملانية 
“طريق  تابعته  صحفي  حديث  يف  السهالين،  وليد 

تعد  السكنية  املجمعات  “مشاريع  إن  الشعب”، 
أن “مشكلة  مبيناً  السكن”،  ازمة  لحل  ايجابية  خطوة 
وجود  وبرغم  الزمن.  من  عقدان  عليها  مىض  السكن 
محدودة  انها  اال  السكنية،  املجمعات  لبناء  مشاريع 

جدا”.
واضاف ان “قطاع االستثامر مل يراعِ املشكلة الحقيقية 
يف  استثامرية  فرص  مبنح  وسمح  السابق،  يف  للسكن 
اىل  عالية”، مشرياً  بغداد ومببالغ  اسرتاتيجية يف  اماكن 
أن “هناك دالالت كبرية عىل وجود ملفات فساد كبرية 
بفتح  كبرياً  اللجنة جهداً  بذلت  القطاع، حيث  يف هذا 
اىل  بالفساد  املتورطني  املسؤولني  واحالة  امللف  هذا 

النزاهة”.
تابعاً  سكنياً  مرشوعاً   18 “وجود  عن  النائب  وكشف 
لوزارة االسكان اغلبها مشاريع معاقة احيلت من قبل 
الوزارة بطريقة عرجاء، ال عن طريق املقاولة وال عن 
طريق االستثامر”، الفتاً اىل أن “هناك جهات متورطة 

بهذا املوضوع”.
وتابع انه “تم فتح هذا امللف وسيتم تشخيص الخلل 
“السياسة  أن  موضحاً  النزاهة”،  اىل  املتورطني  واحالة 
ما  حيث  املعامل،  واضحة  تكن  مل  الدولة  يف  االسكانية 
وحدة  ماليني   3 من  أكرث  بناء  اىل  يحتاج  العراق  زال 

سكنية”.

سياسة إسكان خاطئة
شيحان  محمد  االقتصادي  الخبري  عزا  جهته,  من 
بشكل  العقارات  اسعار  وارتفاع  السكن  ازمة  تفاقم 
قبل  من  الخاطئة  االسكان  “سياسات  اىل  جنوين 
الحكومات املتعاقبة”, مشريا اىل ان “الدولة توجهت 
خطوة  وهي  االستثامرية،  السكنية  املشاريع  نحو 
صحيحة يف ظاهرها, لكنها مل تراع االسعار املبالغ بها 
ان يصل سعر  املعقول  املشاريع. فمن غري  يف هذه 
الوحدات السكنية يف عدد من املشاريع االستثامرية 

اىل 220 مليون دينار عراقي”.
“السبب  ان  الشعب”,  لـ”طريق  شيحان  واضاف 
االخر لألزمة هو رشوط القروض من قبل املصارف، 
والفوائد  السكنية  الوحدات  ترميم  او  بناء  لغرض 
الحصول  اجل  من  املصارف  اشرتطت  الكبرية, حيث 
ما تسبب يف عدم  كفيل  القروض، وجود  عىل هذه 
هذه  عىل  التقديم  من  املواطنني  من  العديد  متكن 
عن  حقوقها  ضامن  ميكنها  كان  حني  يف  القروض، 

طريق حجز قطعة االرض او املنزل”.
مببادرة  تفاءل  املواطنني  من  كبريا  “عددا  ان  وبنّي 
الراغبني  مبنح  وعدت  التي  لإلسكان،  املركزي  البنك 
قليلة,  بفوائد  السكنية  الوحدات  لرشاء  قروضا 
االستثامرية  املشاريع  يف  الرشاء  يف  الراغبني  واعفاء 
من هذه الفائدة، واقتصارها عىل عمولة محدودة”.
واشار الخبري اىل ان “الوعود مل تنفذ واقترصت عىل 
حرم  غريب،  اجراء  يف  رواتبهم,  املوطنة  املوظفني 

بان  منوها  املبادرة”,  لهذه  حاجة  االكرث  املواطنني 
السكن  ان  يعتقدون  القرار  صناعة  عىل  “القامئني 
يف  ملزمة  الدولة  ان  حني  يف  املال،  ميتلك  ملن  حق 
مساعدة مواطنيها عىل امتالك منازل تليق بهم دون 

متييز”.

تمييز مرفوض
عبيد، رشوط قروض  املواطن جاسب  عّد  ذلك,  اىل 
بتسهيل  الحكومة  مطالبا  بـ”تعجيزية”,  االسكان 

هذه االجراءات.
رشاء  “قروض  ان  الشعب”,  لـ”طريق  عبيد  وقال 
السكنية  املجمعات  خارج  السكنية  الوحدات 
وجلب  بيان  فتح  منها  تعجيزية،  رشوطا  تتطلب 
سند العقار املراد رشاؤه”, مشريا اىل “صعوبة تلبية 
هذه الرشوط، التي يجب عىل الحكومة تسهيلها”.

من  استغرابه  كريم  نايف  املواطن  أبدى  فيام 
“استثناء املواطنني غري املوظفني من هذه القروض”.

ان  الشعب”,  لـ”طريق  حديث  يف  كريم  وقال 
“القروض مدعومة من البنك املركزي. ومن املعلوم 
تصدير  خالل  من  تأيت  املركزي  البنك  اموال  ان 
دون  من  فيها  حقا  للجميع  فإن  وعليه  النفط. 

متييز”.
تخفيض  عىل  بالعمل  “الحكومة  املواطن  وطالب 
بناء  عىل  املواطنني  ومساعدة  البناء،  مواد  اسعار 
اجل  من  االرايض،  قطع  وتوزيع  سكنية,  وحدات 

موازنة االسعار الجنونية يف سوق العقار”.

فساد اداري ومالي
فساد  وجود  عن  عامر،  نرسين  املواطنة  وتحدثت 
املستحقني  املواطنني  من  الكثري  حرم  ومايل،  اداري 
رشاوى  يقدمون  املقرتضني  بعض  كون  منها،  للقروض 
تقارير  تقديم  التغايض عن  لغرض  املوظفني  اىل  كبرية 

انشاء الدور السكنية.
وانتقدت نرسين يف حديثها ملراسل “طريق الشعب”، 
بناء املجمعات السكنية وسط )مركز( املدنية. وتقول: 
السكنية  املشاريع  كون  اخر  فسادا  يعني  “ذلك  ان 
اصالً،  املوجودة  التحتية  البنية  عىل  ستقوم  الجديدة 
بنى  انشاء  اىل  املستثمر  يدفع  لن  ذلك  فإن  وبالتايل 
تحتية يف اطراف املدن، ما يعني مزيدا من الزحامات 

ليس املرورية فحسب، بل الخدمية ايضاً”.

بغداد ـ علي شغاتي

لغرض  البالد،  يف  العشوائيات  ملف  استغالل  من  مراقبون  حّذر 
حيث  النيابية,  االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع  االنتخابية  الدعاية 
السلطتني  يف  املسؤولني  بعض  قبل  من  ترتفع  االصوات  بدأت 
السكن  قانون  ترشيع  من  االقرتاب  حول  والتنفيذية  الترشيعية 
الف  و400  ماليني   3 حوايل  مشكلة  يعالج  سوف  الذي  العشوايئ, 

يقطنوها. مواطن 

قراءة للقانون
وقال عضو لجنة الخدمات واإلعامر الربملانية، النائب عدي شعالن 
إلكامل  العشوائيات  قانون  قراءة  متابعة  عىل  تعمل  “اللجنة  إنَّ 
االحداث  بفعل  املاضية  املدة  خالل  به  النظر  تأخر  إذ  ترشيعه، 
اىل  مشريا  والتظاهرات”,  كورونا  ازمة  بينها  من  بالبلد،  مرّت  التي 
أو  دورا  العشوائيات  ساكني  منح  تضمنت  القانون  “مسودة  ان 
او  االساسية  بالخدمات  ومجهزة  رسمية  بديلة  سكنية  وحدات 
منحهم مبالغ مالية للسكن يف مكان آخر، إلنهاء هذا امللف بشكل 

مرٍض”.

بالعشوائيات إحصائية 
من جانبه, ذكر املتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة 
الربملانية  الدورة  اصطدم خالل  العشوائيات  “قانون  إنَّ  الهنداوي، 

املاضية ببعض التوجهات املعاكسة”.
آالف  اربعة  “وجود  عن  صحفي,  ترصيح  يف  الهنداوي  وكشف 
منطقة عشوائية يف عموم املحافظات يقطنها نحو 3 ماليني و400 
الف شخص، ميثلون 12 يف املائة من نسبة السكان الكلية يف عموم 
البقية  تتوزع  بينام  ونينوى.  والبرصة  بغداد  يف  اغلبها  ترتكز  البلد، 

بشكل متباين عىل بقية املحافظات”.

استبعاد معالجة الملف
امكانية  محسن,  وسام  االجتامعي  الباحث  استبعد  جهته,  من 
من  محذرا  القريب,  املستوى  عىل  العشوائيات  ملف  معالجة 
محسن  وقال  االنتخابية.  الدعاية  لغرض  فيها  الساكنني  استغالل 
قانون  مناقشة  له  سبق  النواب  “مجلس  إن  الشعب”,  لـ”طريق 
الكتل  بعض  ملحاوالت  نتيجة  اقراره،  يف  فشل  ولكنه  العشوائيات 
هذا  من  وانتخابية  سياسية  مكاسب  تحقيق  املتنفذة  السياسية 
الحكومة  مقدور  يكن يف  مل  مالية  جنبة  فضال عن وجود  القانون، 

حينها االيفاء بها”.

بوهم – بافرك يفغيني 
)1914 – 1851(

اعداد: د.صالح ياسر

االقتصاد  يف  النمسوية  باملدرسة  يسمى  ملا  ممثل  وهو  سوقي،  برجوازي  اقتصادي 
السيايس. وقد انطلق بوهم – بافرك يف صياغته لنظرية من النظرية النفسانية الذاتية، 
بقيمتها  بل  بقيمتها،  تتحدد  ال  السلع  اسعار  ان  يعترب  الهاميش. وهو حني  النفع  حول 
العمل،  قوة  برشاء  يقومون  عندما  الراسامليني  ان  يؤكد  الذاتية،  بفائدتها  االستعاملية، 

يجري تبادل “ خريات املستقبل “. ومبا ان قيمة خريات املستقبل، حسب نظرية بوهم 
يقبض  ان  متاما،  الطبيعي،  كان من  لهذا  الحارض،  قيمة خريات  اقل من  بافرك، هي   –
العامل اقل مام تساويه منتجات عملهم يف الوقت الحارض، أما الراسامليون فيحصلون 
عىل الربح، الن خريات املستقبل تتحول، مبرور الزمن، اىل خريات الحارض وتزداد قيمتها.
استغالل  حقيقة  بافرك طمس   – بوهم  حاول  الرأساميل،  بربح  املتعلقة  النظرية  بهذه 
الرأسامل  عىل  الفائدة  اما  خالدة.  مقولة  انه  عىل  الربح  وتصوير  للعامل،  الرأسامليني 
فقد اعتربها بوهم – بافرك ايضا تعويضا عادال للرأساميل لقاء تعففه عن ارضاء حاجاته 

الشخصية. 
وتجديد  القيمة،  فائض  نظرية  ان  املاركسية.  االقتصادية  النظرية  انتقاد  حاول  كام 
الربح، وعدم  بافرك عن  الطبقي لنظرية بوهم –  الجوهر  املاركسيتني تكشفان  االنتاج 
علميتها. ان هاتني النظريتني تبينان ان مصدر الربح هو فائض القيمة الذي هو عمل 

العامل غري املدفوع األجر

اقتصاديون 
كالسيكيون 
ومعاصرون

الباحث, ان “معالجة امللف تتطلب جهودا حكومية كبرية  واضاف 
املعيشية  اوضاعهم  اجربتهم  الذين  والكادحني  الفقراء  بني  للتفريق 
وقام  الدولة  ارايض  استغل  من  وبني  العشوائيات,  يف  السكن  عىل 
لالغراض  واستغاللها  منها  قسم  عىل  واالستحواذ  وبيعها  بتوزيعها 
من  مشرتكة  لجان  “تشكيل  اىل  داعيا  حق”,  وجه  دون  الشخصية 
مبعلومات  واالستعانة  الدولة  مؤسسات  يف  العالقة  ذات  الدوائر 
املستحقة  الفئة  لتحديد  الداخلية  ووزارة  الوطني  االمن  جهاز 

للتعويض من عدمها”.

ة سيئة
ّ
ُسن

بدوره, يصف املحامي عيل مجيد, تعويض املتجاوزين عىل االرايض 
ان   الشعب”,  لـ”طريق  مجيد  وقال  السيئة”.  بـ”السنة  الحكومية 
عىل  للمتجاوزين  االرايض  متليك  اساس  عىل  يقوم  قانون  “ترشيع 
امام  املجال  سيفسح  ماديا  تعويضهم  او  والخاصة  العامة  االرايض 
غري  مكاسب  عىل  الحصول  بغية  العام،  الحق  عىل  للتجاوز  غريهم 
لجهات  تابعة  مسلحة  “عنارص  ان  املحامي,  واضاف  مرشوعة”. 
متنفذة قامت باالستيالء عىل مساحات واسعة من االرايض بالقوة 
غري  مالية  مبالغ  مقابل  للمواطنني  ببيعها  وقامت  ملتوية  وبطرق 
مشكلة  حل  يف  التفكري  قبل  هؤالء  “محاسبة  اىل  داعيا  قليلة”, 
بوجود  مرهونا  العامة  االرايض  عىل  التجاوز  لكون  العشوائيات 
هؤالء”. وتتصدر بغداد قامئة العشوائيات تليها البرصة ونينوى، ثم 
التي توجد  النجف وكربالء اقل املحافظات  تأيت كركوك، بينام متثل 

فيها مناطق عشوائية.

ربح مريح
العاصمة،  رشق  مناطق  عشوائيات  سكان  من  العبودي  لواء 
والعشوائيات،  الزراعية  واألرايض  الدور  بيع  مجال  يف  ويعمل 
يقول يف ترصيح صحفي، تابعته “طريق الشعب”، إن “العمل 
بال  يكون  ما  عادة  فهو  مريح،  ربح  فيه  العشوائيات  ببيع 
رضائب، وتلجأ اليه العوائل دون أن تكون لها رشوط محددة، 
الصيف  ومن  شتاًء  الربد  من  يحميها  سقف  عن  تبحث  فهي 
باإليجار  املنازل  السكن يف  الالهب صيفاً، وينقذها من هاوية 

الشهري”. 
ويضيف، فيام يشري بإصبعه إىل العشوائيات، أن “املاليني تتخذ 
هذا النوع من السكن سواء يف بغداد أو غريها من املحافظات 
مسكناً، هرباً من غالء العقارات الرسمية، وحتى الزراعية، كام 
ال تُفرض أية رضائب عليهم”. ويقول املواطن حامد محمد يف 
أمرنا،  املغلوب عىل  العشوائيات  حديث صحفي، “نحن سكان 
إلينا مع قرب  يحتاجون  بنظرهم،  بنفسجية  أصابع  لسنا سوى 
نتحول  السلطة،  وتقاسم  النتائج،  ظهور  ومع  انتخابات،  كل 
إىل شعب ال يعجبه العجب، ونرُضب بالرصاص الحي والقنابل 
خرجنا  إذا  ونختطف،  ونُعتقل  ونُطارد  للدموع،  املسلية 
سكنة  من  “الكثريين  أن  محمد  ويرى  بحقوقنا”.   للمطالبة 
املناطق العشوائية، بسطاء، يُخدعون بالبطانيات وأجهزة تنقية 
لهم،  التصويت  مقابل  السياسية،  األحزاب  متنحها  التي  املياه، 
العشوائيات،  بقانون  وامليض  للشباب،  بالتعيينات  وعود  مع 

داخل مجلس النواب”.

استغالل ووعود
وشكا عدد من املواطنني يف العاصمة بغداد, من استغالل العصابات 

بعض العشوائيات، لتنفيذ اعاملهم الخارجة عن القانون.
“وجود  عن  الشعب”,  لـ”طريق  بدر  عودة  املواطن  وكشف 
واملخدرات  البرشية  باالعضاء  ولالتجار  املنظمة  للجرمية  عصابات 
يستغلون فقر من يسكنون هذه املناطق وغياب االجهزة االمنية 
عنها يف تنفيذ اعاملهم بصورة طبيعية”, مبينا ان “وعود تعويضهم 
انتخابات  اية  موعد  اقرتاب  مع  يسمعونها  االرايض  متليكهم  او 
تجري يف البالد, لكن حال انتهائها ينىس املسؤولون تلك الوعود”.

وعود حكومية مستمرة بتخفيف ازمة السكن يف مدينة الصدر
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نيقوسيا ـ خاص  

قربص  يف  التقدمي  الشغيلة  لحزب  املركزية  اللجنة  عقدت 
نتائج  االنتخابات  فيه  وناقشت  اجتامعاً،  مؤخراً،  “اكيل”، 

النيابية التي جرت يف 30 ايار املايض. 
وشارك تقريبا جميع أعضاء اللجنة املركزية يف  املناقشة التي 
كان موضوعها تحليل النتيجة السلبية يف االنتخابات وأسبابها، 
القربيص.  املجتمع  يف  تأثريه  “أكيل”  ومجمل  نشاط  وتقييم 

ومتت مناقشة بنية الحزب نفسه بهدف تحسني عمله ونشاطه، 
 يك يتمكن من أداء مهمته وأهدافه. 

وبحسب بيان صادر عن املكتب االعالمي للحزب، تحصلت 
أكدت  املناقشة  فإن  منه،  نسخة  عىل  الشعب”،  “طريق 
االنتكاسة  مواجهة  عىل  الحزب  لقيادة  التام  التصميم 
إعادة  اجل  من  “أكيل”  قدماً،  حزب  مييض  وأن  الحالية، 
التنظيم وتعزيز قواه مرة أخرى، وتجديد صالته مع الشعب 
القربيص.  املجتمع  يف  وفاعليته  وزيادة  تأثريه  والشغيلة، 

القوة  ميثل  قوي،  ويسار  قوي،  “أكيل”  إىل  بحاجة  البلد  ان 
 واألمل للوطن والشعب. 

هذا  مواصلة  اىل  تهدف  املركزية  “اللجنة  ان  الحزب  وأكد 
الحزب،  الحزب  وأصدقاء  قواعد  املقبلة مع  األيام  النقاش يف 
إكامل  وسيتم  اليسار.  مع جامهري  أوسع  نطاق  عىل  وكذلك 
الحوار واملناقشة يف  املؤمتر القادم لحزب، يف الفرتة من 2 اىل 
الحزب  نشاط  التي  ستوجه  القرارات  ستتخذ  حيث  متوز،   4

ودوره يف املجتمع القربيص ومن اجل بالدنا قربص”.  

القدس ـ خاص 
جدد حزب الشعب الفلسطيني دعوته للوقوف بكل قوة إىل 
جانب أهايل  حي الشيخ جراح وسلوان  وبطن الهوى والبلدة 
الرسمي  الدعم  سبل  كل  وتوفري  املحتلة،  القدس  يف  القدمية 
فيام  ومستوطنيه.  لالحتالل  لصمودهم  وتصديهم  والشعبي 
أهدافها  تحقيق  حتى  الشعبية  املقاومة  تصعيد  إىل  دعا 
املبارشة  والعامة، ورسعة تشكيل قيادة مركزية موحدة للهبة 

واملقاومة الشعبية. 
وأكد الحزب يف بيان تحصلت “طريق الشعب”، عىل نسخة 

منه، االستمرار يف تكثيف “مختلف أشكال املقاومة الشعبية 
االحتالل”، مشرياً  وتصعيدها عىل كل  املستويات يف مواجهة 
تحت  املوحد  وامليداين  السيايس  العمل  يكون  ان  اىل رضورة 

راية العلم الفلسطيني، ومبا يجسد  وحدة شعبنا الشاملة”. 
موحدة،  مركزية  قيادة  تشكيل  بـ”رسعة  الحزب  وطالب 
كفاحية وسياسية للهبة واملقاومة الشعبية، إضافة إىل هيئات 
واملخيامت إلدارة هذه  واملدن  القرى  كل  قيادية  ميدانية يف 

الهبة وامللحمة الوطنية لشعبنا”. 
وأشار الحزب اىل “منع تكرار أي عدوان عىل شعبنا  يف قطاع 

أشكال  كل  وقف  أجل  ومن  عنه،  كلياَ  الحصار  وإنهاء  غزة 
وكذلك وقف  تحرير  األرسى،  والبدء يف  االستعامري،  التوسع 
الحزب،  العنرصي”.  وتابع  القومية  قانون  الذي ميثله  التمييز 
انه “اىل جانب تحقيق الهدف الرئيس والجوهري املتمثل يف 
إنهاء االحتالل، ووضع سقف زمني وآلية دولية ملزمة لتحقيق 
ووعود  عىل  مواقف  تعول  سياسية  أوهام  أية  نرفض  ذلك، 
االدارة األمريكية واللجنة الرباعية”.  وذكر ان “إعادة إعامر ما 
دمره العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة يجب ان يحدث دون 

ربط ذلك بأي رشوط وملف من  امللفات”. 

موسكو تتطلع الى نتائج إيجابية
لقمة بوتين - بايدن 

موسكو ـ وكاالت 
إيجابية  بنتائج  الرويس سريغي الفروف، أن موسكو مهتمة بتحقيق   الخارجية  أكد وزير 

لقمة بوتني - بايدن، مشرياً اىل ان هذا الحوار مهم لألمن الدويل بكل األحوال. 
أمس  موسكو،  يف  برمياكوف”  “قراءات  منتدى  يف  مشاركته  هامش  عىل  الفروف  وقال 
بكل  الدويل  لألمن  العامل مهم  نوويتني يف  أكرب دولتني  قادة  بني  “ أي حوار  إن  األربعاء، 

األحوال” . 
وأشار الوزير إىل أن “روسيا والواليات املتحدة لديهام مصلحة مشرتكة يف مجال االستقرار 
 االسرتاتيجي، وأنه تجري اتصاالت حول هذا املوضوع”، معربا عن “أمله يف أن يتمكن زعيام 

 البلدين من تحديد املسار الصحيح بشأن قضايا االستقرار االسرتاتيجي “. 
وذكر أن “الجانب الرويس يعتزم مناقشة مسألة األمن السيرباين يف اجتامع  الرئيسني الرويس 
التي  ستجري يف  للقمة  “ليس  أنه  ذلك  مع  بايدن”، مضيفاً  واألمرييك جو  بوتني  فالدميري 

جنيف يف 16 حزيران، جدول أعامل متفقا عليه بشكل خطي”. 
التانغو  بايدن “لكن رقصة   - إيجابية لقمة بوتني  بنتائج  وتابع الفروف أن روسيا مهتمة 

بحاجة  إىل اثنتني”. 
جنيف  لقمة  استعدادا  واشنطن  تقوم  أن  يف  “أمله  عن  الرويس  الخارجية  وزير  وأعرب 
مبراجعة  وتصحيح أخطاء املايض وتتخىل عن أسلوب إجراء حوار فقط من منطلق ادعاء 

الهيمنة عىل  الشؤون العاملية.”
وأكد الفروف أن “موسكو ليست لديها طموحات قوة عظمى وال رغبة يف نرش أجندتها يف 

 جميع أنحاء الكوكب”، مشريا إىل “استعداد روسيا لحوار متساو وشفاف وصادق” . 

نهاية حياة  تبدو معه  وتدخل إرسائيل منعطفا حاسام 
رئيس الوزراء السياسية وشيكة، يف  وقت يتهمه خصومه 
التصويت  قرب  مع  املحروقة”  “األرض  باعتامد سياسة 

عىل  الحكومة التي شكلها زعيم املعارضة يائري البيد. 
منح  عىل  القادم  األحد  اإلرسائييل  الربملان  ويصوت 
الثقة الئتالف حكومي يخلف حكومة  بنيامني نتنياهو، 
من  أول  ليفني  ياريف  الكنيست  رئيس  أعلن  حسبام 

أمس الثالثاء. 
طالعته  بيان  يف  نتنياهو  حليف  وهو  ليفني  وقال 
عىل  والتصويت  “النقاش  إن  الشعب”،  “طريق 
حزيران   13 يف  األحد  الجديدة  سيجريان  الحكومة 

خالل جلسة خاصة للربملان”. 

ويف وقت سابق، حّث النائب اليميني القومي املتطرف 
نفتايل بينيت الذي يفرتض أن يدير  دفة رئاسة الوزراء 
عىل  الكنيست  رئيس  االئتالف،  اتفاق  وفق  لعامني 

تحديد موعد  التصويت األربعاء. 
وقال بينيت خالل مؤمتر صحايف مخاطبا رئيس الوزراء 
نتذكر  أن  نريد  خلفكم...  األرض  محروقة  ترتكوا  “ال 
وليس  خدمتك،  أثناء  فعلته  الذي  الكثري  الخري  الخري، 

السلبية”.   األجواء 

حظوظ نتنياهو 
وتدخل إرسائيل بذلك منعطفا حاسام تبدو معه نهاية 
حياة رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو  السياسية وشيكة، 

فيام يتهمه خصومه باعتامد سياسة “األرض املحروقة” 
مع اقرتاب  موعد التصويت عىل الحكومة التي شكلها 

زعيم املعارضة يائري البيد. 
الكنيست  إن  اإلرسائييل،  الربملان  رئيس  مكتب  وقال 
انه  مضيفا  حزيران،  أقصاه   14  موعد  يف  سيصوت 
للتصويت  الربملان  انعقاد  موعد  عن  اإلعالن  “سيتم 
إىل  املوعد  وسريسل  والثالثني  السادسة  عىل  الحكومة 

النواب  الحقا”. 

معارضة منذ 12 عاما 
وشكلت املعارضة ائتالفا إلزاحة رئيس الوزراء املخرضم 

املستمر يف السلطة منذ 12  عاما متواصلة. 
املذيع  البيد  يائري  عتيد”  “يش  حزب  رئيس  وطأمن 
الهش  التحالف  الحكومي  السابق ومهندس  التلفزيوين 
“إىل  نتانياهو  أنصار  االثنني  أحزاب  مثانية  من  املكون 
ملؤيدي  وقال  ضدهم”.  تكون  التغيري  لن  حكومة  أن 
ائتالفه “انتظرتم طويال ال داعي للخوف، يجب توحيد 

 املجتمع اإلرسائييل.. هم ليسوا أعداءنا”. 
والتهديد  العنف  تستخدم  “السلطات  إن  البيد  وقال 
ضد  وهذا  الكنيست  وأبنائهم  أعضاء  ضد  والتحريض 
بـ”تشكيل   ثقته  عن  معربا  الدميقراطية”،  جوهر 

فرصة  أفضل  ولديها  عىل  الثقة  مبنية  جيدة  حكومة 
لتحقيق ذلك”. 

خصومه  نتنياهو  اتهم  أن  بعد  التوترات  وتصاعدت 
بينام  تاريخ  الدميقراطية،  يف  انتخايب”  تزوير  بـ”أكرب 

حثه منافسه اليميني نفتايل بينيت عىل “التنحي”. 
ورافقت التطورات السياسية يف دولة االحتالل توترات 
داٍم مع حركة  وبعد تصعيد  عسكري  الفلسطينيني  مع 
حامس يف قطاع غزة الشهر املايض. واالثنني، تم إلغاء 
القدس  توحيد  بيوم  الخاصة  املتطرف  مسرية  اليمني 

التي كانت مقررة الخميس. 

االئتالف الحكومي
من  اثنني  أحزاب:  مثانية  املسبوق  غري  االئتالف  ويضم 
وحزب  اليمني  وثالثة  من  الوسط  من  واثنني  اليسار 
القضايا،  تتبنى مواقف متناقضة يف كل  عريب إسالمي، 

باستثناء الرغبة  يف إزاحة نتنياهو من السلطة. 
حزب  من  بينيت  نفتايل  سيكون  االتفاق،  نص  ووفق 
عامني،  للوزراء  ملدة  رئيسا  الديني  القومي  “ميينا” 
يف  الوسطي  البيد  يائري  االئتالف  مهندس  محله  ليحل 

عام 2023. 
لكن ومع احتامل سجنه يف ظل محاكمته بتهم الفساد، 

البيضاء طوعا.  نتنياهو  الراية  املتوقع أن يرفع  من غري 
يف  انشقاقات  إلحداث  جهودهم  أنصاره  يكثف  كام 
صفوف النواب  من حزب ميينا الذي ينتمي إليه بينيت، 

واملتحفظني عىل تحالفه مع اليسار والنواب العرب. 
الغاضبة  املظاهرات  بشأن  القلق  يتزايد  وميدانيا، 
منازل  االحتجاجات  خارج  فيها  مبا  لنتانياهو  املؤيدة 
بارتكاب  املحتجون  يتهمهم  الذين  ميينا  نواب  بعض 

“خيانة”.  

“تصعيد خطير” 
عىل إثر ذلك، تم تشديد اإلجراءات األمنية حول بعض 
اإلرسائييل  الداخيل  رئيس جهاز  األمن  وأصدر  النواب، 
أن  يندر  بيانا  األسبوع  نهاية  أرغامن  نداف  “شاباك” 
الخطاب  يصدر مثله،  حذر فيه من “تصعيد خطري يف 

العنيف والتحرييض” عىل اإلنرتنت. 
إن  الداخيل”،  “األمن  الشاباك  باسم  متحدث  وقال 
الهدف من البيان يتمثل يف تهدئة  “الجو  العام” لكن 
أنه  عىل  ذلك  فرسوا  لنتانياهو  املناهضني  السياسيني 
تحذير لرئيس الوزراء.  ودفع بيان جهاز األمن الداخيل 
طارئ  اجتامع  عقد  إىل  الكنيست  يف  األمنية  اللجنة 

االثنني. 

منذ 28 نيسان تجتاح البالد احتجاجات شعبية واسعة 
والتغييب،  والقتل  بالعنف  الحكومة  قبل  من  تواجه 
الفقر،  وتفاقم  والفساد  السيايس،  القتل  وتتزايد جرائم 
كورونا  أزمة  تداعيات  عن  فضال  العمل،  فرص  وغياب 

الكارثية.
ترتفع صيحات الشبيبة املنتفضة “الحكومة تقتلنا”، يف 
الحالية  االحتجاجات  ابتدأت  املتواصل.  القمع  مواجهة 
تدفق  العام،  االرضاب  إىل  النقابية  االتحادات  بدعوة 
أجابت  املتاريس،  وأقاموا  الشوارع،  إىل  ليال  الناس 

الرشطة بأطالق الرصاص، أمال بإرهاب املحتجني.

البدايات
حينها،   ،2019 الثاين  ترشين  إىل  األوىل  البدايات  تعود 
دعت النقابات والحركات االجتامعية ومنظامت السكان 
األصليني والسود إىل اإلرضاب، ومبشاركة طالبية.. يف ليلة 
الحكومة  خلقت  الثاين،  ترشين  من  والعرشين  الحادي 
جامعات  عن  شائعات  ونرشت  الخوف.  من  أجواًء 
ونهبها،  املنازل  اقتحام  تحاول  أجانب،  يقودها  مسلحة 

مربرة بذلك قمع أجهزتها األمنية للسكان.
أكرب   2019 الثاين  ترشين   21 احتجاجات  كانت  لقد 
السابق  الرئيس  وحاول  البالد.   تشهدها  احتجاجات 

عن  الرشعية  نزع  الدميقراطي”  “املركز  وحزبه  أوريبي 
يف  اليسار  لقوى  باولو”  ساو  منتدى  باتهام  اإلرضاب، 
استقرار  لزعزعة  ه  وراءها،  بالوقوف  الالتينية  أمريكا 

الدميقراطيات يف أمريكا الالتينية.
“اإلصالحات”  األخرية ضد حزمة  االحتجاجات  انطلقت 
دويك،  ايفان  الجديد  الرئيس  أصدرها  التي  االقتصادية 
والتي تضمنت خفض 75 يف املائة من الحد األدىن من 
تسهيالت رضيبية  و  سنة،   25 دون سن  الشبيبة  أجور 
الصناعات  وخصخصة  الكربى،  الرشكات  لصالح  مجانية 
التقاعد وخصخصة  املايل، ورفع سن  والقطاع  األساسية 
للمطالبة  الشوارع  إىل  الناس  فنزل  التقاعد.  صناديق 
الثورية  املسلحة  القوات  مع  السالم  معاهدة  بتنفيذ 
لجنة  وقدمت  الفساد.  ومكافحة  )فارك(  الكولومبية 
وحدات  حل  بينها  من  مطلًبا   13 الوطني  اإلرضاب 

الرشطة الخاصة وإلغاء حزمة “اإلصالح”.

الشبيبة تقود الشارع
ليس  الذين  هؤالء  نيسان،   28 إرضاب  الشباب  قاد 
الئق.  عمل  عىل  الحصول  أو  للدراسة  فرصة  لديهم 
الجديدة  الليربالية  40 عاما من  الجيل خالل  ُولد هذا 
لقد  مستقبل.  وبال  أحالم  بال  يعيشون  كولومبيا،  يف 

غالبية  وقدموا  بحياتهم.  املتاريس  عن  يدافعون  كانوا 
الشهداء.

أرادوا  عندما  لالحتجاج:  سبب  من  أكرث  هؤالء  لدى 
مل  العمل،  أرادوا  عندما  ممكناً.  ذلك  يكن  مل  الدراسة 
يجدوا فرصا.  كان عليهم أن يكسبوا عيشهم بعمل غري 
قانوين، كتنظيف الزجاج األمامي للسيارات يف تقاطعات 
تأمني  لديهم  ليس  لإلهانة.   املستمر  والتعرض  املرور، 
صحي، ويفتقرون إىل كل يشء يف املنازل. قال متظاهر 
ولذلك  اإلرضاب.  أثناء  أكل  كام  قط  يأكل  مل  إنه  شاب 

ومن  التغيري  أجل  من  النضال  عن  يتخىل  ال  جيل  فهم 
أجل حياة كرمية.

للغاية،  مختلفة  ورشائح  أصول  من  الشبيبة،  تهيمن 
عىل مسريات االحتجاج يف كولومبيا، جمعيات الفنانني، 
ربات  والطالب،  املدرسني  جموع  النساء،  منظامت 
القدم، جامعات السكان السود  البيوت، ومشجعو كرة 
والسكان األصليون، والعاطلون عن العمل والعامل غري 
الحكومة  الشوارع.  إىل  يخرج  بأكمله  البلد  الرشعيني. 

تعرض عليه القمع واملوت.

رد الحكومة
اغالق  الشوارع،  إىل  الجيش  إنزال  الحكومة  رد  كان 
استثنائية  سلطات  املحلية  الحكومات  منح  الحدود، 
عنف  تصاعد  مع  العام”.  “النظام  عىل  للحفاظ 
جراء  الضحايا  أول  وسقوط  تفاصيله،  وتوايل  السلطة، 
ازداد  الخاصة،  الوحدات  قبل  من  الرصاص  إطالق 
الجيش  هجوم  بعد  أكرث  وتصاعد  السكان.  غضب 
وزير  كلفت  التي  اليسارية،  األنصار  قواعد حركة  عىل 
الضوء  العسكري  الهجوم  سلط  لقد  منصبه.  الدفاع 
عىل ما يسميه قادة الجيش بـ “اإليجابيات الخاطئة”، 
قضايئ،  غطاء  دون  التصفية  عمليات  بذلك  ويعنون 
عىل  الجيش  تفوق  تعزيز  إىل  يهدف  أسلوب  وهو 
القتل  كان  ذلك،  إىل  باإلضافة  املسلح.  الكفاح  حركة 
الدفاع  ونشطاء  االجتامعية،  الحركات  لقادة  املنظم 
القوات  يف  السابقني  واملقاتلني  اإلنسان،  حقوق  عن 
مناطق  يف  واملذابح  الكولومبية،  الثورية  املسلحة 
القرسي،  اإلخالء  وعمليات  األصليني،  والسكان  السود 

وقتل وتهديد النساء، سببا آخر لالحتجاجات.
إىل  النزول  الشبيبة  يواصل  ذلك،  من  الرغم  وعىل 
انترصوا  لقد  منهم،  املسلوب  حجم  ويبينون  الشوارع. 
وفنية.  وإبداعية  سلمية  واالحتجاجات  خوفهم.  عىل 
خالل  من  الحركة  عن  الرشعية  نزع  الرشطة  حاولت 
التقليل من شعبية  التخريب وأعامل الشغب من أجل 
دليل  من  أكرث  هناك  القوة.  استخدام  وتربير  السكان 
كاف عىل ذلك. أولئك الذين ينظمون االحتجاجات اليوم 
يعرفون أن الحكومة تكذب، عىل الرغم من تراجعها عن 
“اصالحاتها”، جراء ضغط الشارع، وسعة اإلدانة العاملية.
نحس  كولومبيا  يف  االحتجاجات  مسار  نتابع  عندما 
التاريخية  الظروف  تباين  من  الرغم  عىل  نتحدث،  اننا 

والثقافية عن انتفاضة ترشين العراقية.

الشيوعي القبرصي: مصممون على مواجهة االنتكاسات الحالية 

“الشعب الفلسطيني”: تصعيد المقاومة الشعبية حتى تحقيق األهداف

قد يطيح بنتنياهو

الكنيست يصوت على منح الثقة الئتالف حكومي جديد

ما يدور يعكس مشتركات حركات االحتجاج في العالم

اليمين الحاكم في كولومبيا يواجه االنتفاضة بالقتل والتغييب وفرق الموت

عربية ودولية

متابعةـ  طريق الشعب 

حدد الربملان اإلرسائييل يوم 14 حزيران الحايل، موعدا لعقد جلسة التصويت عىل 
منح الثقة لالئتالف  الحكومي الذي يعلن عن رغبته  يف إزاحة نتنياهو من السلطة، 

وفق ما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفني.  

رشيد غويلب

كولومبيا رسميا، جمهورية دستورية تتكون من 32 إدارة ال مركزية، تقع يف الجزء 
الشاميل الغريب من قارة أمريكا الجنوبية. متتلك سواحل يف الرشق عىل البحر 

الكاريبي، ويف الغرب عىل املحيط الهادي. متتاز بتنوع بيئي، وتنوع اثني ثقايف، 
ويبلغ عدد سكانها أكرث من 49 مليون نسمة.

احتجاجات 2021 يف كولومبيا



مقترحات في النظام الداخلي 
للحزب الشيوعي العراقي

عامر عبود الشيخ علي

العراقي هو  اذا قلنا ان الحزب الشيوعي  ال نجايف الحقيقة 
والشفافية  الدميقراطية  االطر  ميارس  الذي  الوحيد  الحزب 
وهو  الطويلة،  مسريته  خالل  سياسته  لرسم  تنظيامته،  يف 
السياسية،  والتنظيامت  القوى  من  لكثري  مصدر  مبثابة 
والفعاليات  التنظيمية  القضايا  من  الكثري  منه  تأخذ  التي 
ويعترب  ايديولوجياتها.  اختلفت  وان  املختلفة  الجامهريية 
لتنظيامته ونضاله  االساسية  الركيزة  للحزب  الداخيل  النظام 
الوطني. وان ابداء املقرتحات واجراء التعديالت عىل مواده 
يشكالن حالة صحية يف تقوية التنظيم ورصانته. وان ارشاك 
الجامهري واصدقاء الحزب يف مناقشة نظام الحزب الداخيل 
العراقي  الشيوعي  الحزب  تبني  عىل  دليل  هو  وبرنامجه 

القضايا الوطنية ومبا متليه حاجات الكادحني عليه. 
ومن هنا نبدي اقرتاحاتنا يف بعض مواده وهي:

-1 الفقرة )ج(/3  من املادة )1( املبادئ التنظيمية للحزب 
ونشاطه

العامة  الحزب  سياسة  مناقشة  يف  االقلية  بحق  املتعلقة 
يف  رأيها  عن  والتعبري  الفقرة  لنهاية  التنظيمية...  وسياسته 
منابر الحزب االعالمية، عىل ان ال يعيق ذلك التزامها تنفيذ 

قرارات الهيئات القيادية.
االعالمية،  الحزب  منابر  يف  رأيها  عن  والتعبري  رفع  اقرتح 
والسبب ان بعض االراء من الصعب نرشها يف منابر الحزب 
يشكل  النرش  عدم  وبالتايل  الحزب،  عىل  السلبي  لتأثريها 
انزعاجا ملن يبدي رايه، ويعترب ذلك خرقا للنظام الداخيل. 

-2 الفقرة )د(/ 3 من املادة االوىل املبادئ التنظيمية للحزب 
ونشاطه

املتعلقة بحق املنظامت الحزبية واعضاء الحزب يف االعرتاض 
فيه خالل شهر  بالنظر  ملزمة  والهيئة  الفقرة  لنهاية  عىل... 
واحد من تاريخ استالمه من قبل الهيئة، التي تصادق عىل 

القرار.
إن هذه الفقرة من املادة االوىل ال تتوافق مع املادة )21( 
يف  الدخول  قرار  اتخاذ  صالحية  للحزب  املركزية  للجنة   1-
النتيجة  يف  النه  اخرى.  سياسية  وكتل  احزاب  مع  تحالفات 
عىل  االعرتاض  يف  الحزب  واعضاء  املنظامت  حق  سيسقط 
هذا القرار، كام ان النظر فيه خالل شهر يجعل من الصعوبة 

الرتاجع عنه.
-3 املادة )2( رشوط العضوية

كل مواطنة اكملت، ومواطن اكمل الثامنة عرشة من العمر، 
يحق له ان يكون عضوا يف الحزب الشيوعي العراقي.

اىل  للحزب  االنتامء  طالب  عمر  يخفض  ان  اقرتح 
للتغري  وذلك  عرشة،  الثامنة  من  بدال  عرشة  السادسة 
البرشي  الوعي  وزيادة  العلمي  والتطور  البيولوجي 
الشباب  نضج  ذلك  عىل  ومثال  املختلفة.  القضايا  تجاه 
املشارك يف االنتفاضة، حيث شكل الشباب الذي ترتاوح 
من  االكرب  النسبة  عرشة  والسادسة  الرابعة  بني  اعامره 

املشاركني.
العراقي  الشيوعي  الحزب  بني  العالقة  آلية   )14( املادة   4-

والحزب الشيوعي الكردستاين.
املصالح  اساس  عىل  وحشك  حشع  بني  العالقة  تبنى   .1
والروح  املشرتكة  الفكرية  والهوية  والوطنية،  الطبقية 

االممية، ......... اىل اخر الفقرة.
تقرير  مع حق  تتوافق  ال  النها  الفقرة  هذه  تعدل  ان  ارى 
تصبح  وان  حزبنا،  اقره  والذي  الكردي،  للشعب  املصري 
الفقرة )تبنى العالقة بني حشع وحشك عىل اساس املصالح 
الطبقية والهوية الفكرية املشرتكة، والروح االممية والتاريخ 

النضايل املشرتك(.
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وثيقة للمناقشة
مداخلة للرفيق جاسم الحلوائي )أبو شروق(

في شأن النظام الداخلي *
الحزب  مؤمتر  عىل  عقود  ثالثة  حوايل  مر  قد  يكون  سنوات  ثالث  بعد 
الخامس، مؤمتر الدميقراطية والتجديد، الذي انعقد يف عام 1993. وقد 
خطا الحزب فيه خطوات مهمة نحو التجديد سياسياً وفكريا وتنظيمياً 
وخطابه  وبرنامجه  الفكرية  مرجعيته  تجديد  يف  بوضوح  ذلك  انعكس 
السيايس وقيادته وكذلك بعض مواد نظامه الداخيل. وانطالقاً من ذلك 
الجمود  عن  بعيداً  عام،  والسيايس واليزال، بشكل  الفكري  نهجه  اتسم 
واجهته  التي  والصعوبات  التحديات  مواجهة  من  فتمكن  العقائدي، 
دميقراطي  نظام  إقامة  أجل  من  كفاحه  ويواصل  بواقعية  وتواجهه 
بعد  يتطور،  فلم  التنظيمية  الناحية  من  أما  اشرتاكية.  بأفاق  اتحادي 
مع  يتناسب  مبا  عمله  أساليب  وال  الداخيل  نظامه  ال  الخامس،  املؤمتر 
كام  بالواقعية،  اتسام  واللذين  السيايس،  ونهجه  الجديد  برنامجه  تطور 
أسلفت. وإن كان ذلك مربراً نسبياً يف ظل نظام فايش، فلم يكن مفهوما 
فحصلت  العلني،  بالنشاط  الحزب  ومتتع  النظام  سقوط  بعد  ومربراً 
وحياته  الحزب  بُنية  وبني  املتطورين،  ونهجه  الحزب  برنامج  بني  فجوة 

الداخلية وبعض اساليب عمله التنظيمية املشدودة إىل املايض. 
العمل  عن  العزوف  ظاهرة  مع  أعاله  املذكورة  الفجوة  وتعمقت 
ومريديها  الرقمنة  لبيئة  املتسارع  واالتساع  جهة،  من  الحزيب  والنشاط 
من جهة أخرى، كظاهرتني عامليتني معارصتني، وهام من أكرب التحديات 

التي تواجه منو الحزب وتجديد شبابه. 
جديد،  عرص  إىل  العامل  الرقمنة  نقلت  الراهن  قرننا  حلول  فمع 
املؤسســـات  إىل  األطفــال  لعـب  من  يشء  كل  يف  تتغلغل  وأخذت 
الرقمنة  وقامت  “ترَتَقَمن”  التي  الـــدول  وحكومـات  اإلنتاج  ووسائل 
السياسية  جوانبه  معظم  من  العامل  فيها  يعيش  التي  الطريقة  بتغيري 

والثقافية.  واالقتصادية واالجتامعية 
تختلف  جديدة،  وفكرية  اجتامعية  بيئة  لإلنسان،  الرقمنة  وفرت  فقد 
نوعياً عن سابقاتها، إذ تتسم بتمتعه بحرية واسعة يف التعبري، ومكنته 
من الحصول الرسيع عىل مختلف املعلومات ونرشها، والتفاعل الرسيع 
واملشاركة  واملكان،  الزمان  يف  وقوعها  لحظة  يف  واألحداث،  اآلراء  مع 
نشأت  التي  الشبيبة  إن  وإدراكه.  معارفه  وتوسعت  قيادتها،  ويف  فيها 
الجديدة،  الحالة  عىل  أعينها  فتحت  التي  تلك  وخاصة  البيئة،  هذه  يف 
تشعر بالغربة، بهذه الدرجة أو تلك، يف بيئة األحزاب، التي يكون فيها 
املرء متلقياً بالدرجة الرئيسية للسياسات واألفكار وليس مشاركاً حقيقيا 

وفعاال يف صياغتها وهؤالء يشكلون أكرث من نصف املجتمع العراقي.
 ولذا يتطلب ذلك التفكري جدياً بالظاهرة املذكورة وطرق التعامل معها 
لتجديد شباب الحزب وضامن مستقبله باالستفادة من ايجابيات عرص 
الرقمنة، وهذه باعتقادي مهمة تواجه املؤمتر الحادي عرش للحزب الذي 
تجري تهيئة وثائقه يف الوقت الحارض، وبالدرجة األوىل نظامه الداخيل.

املنظمة،  قبل  من  املقرتحة  التعديالت  عىل  بالتصويت  ساهمت  لقد 
وبودي أن أتوقف عند بعض النقاط ذات العالقة بحقل التجديد التي 

مل تنال األغلبية أو مل يجر التطرق لها وهي: 
قي  والفالحني  العاملة  الطبقة  مصالح  بعد  املثقفني  كلمة  إضافة  أوالً: 
الفئة  هذه  ودور  لوزن  نظراً  الداخيل،  النظام  من  األوىل  املادة  بداية 

املتعاظم يف مختلف مناحي الحياة يف عرصنا الراهن.
التخفيض  ثانياً: تخفيض عمر العضو الجديد من 18 إىل 16 سنة، هذا 
األجيال  عن  األخريين  العقدين  جيل  اختالف  االعتبار  بنظر  يأخذ 
السابقة من حيث وعيه ومعارفه، فهو وليد عرص الرقمنة، ويتمتع بكل 
تقنيات  مع  للتعامل  منهام  األكرب  ورمبا  والديه  يساعد  وهو  ايجابياتها 
مشاركة  الحظنا  وقد  ومعارفهم.  معلومتهم  بعض  يصحح  وقد  الرقمنة 
االحتجاجية  والحركة  ترشين  انتفاضة  يف  والواسعة  النشطة  الجيل  هذا 

الجارية.
هذه  إن  العضوية.  رشوط  أحد  من  يعفى  الذي  املؤازر  العضو  ثالثاً: 
اإلضافة رضورية فهي تأخذ بنظر االعتبار الحالة النفسية والفكرية التي 

خلقتها بيئة الرقمنة املعارصة. 
رابعاً: تبديل اسم الحزب. مع األسف مل يجر التوقف عندها يف مناقشات 
املنظمة. ويبدو يل أن هنالك خشية كبرية من طرح هذه املسألة، وتأيت 
الحزب  لتاريخ  التنكر  يعني  قد  الحزب  اسم  تبديل  أن  من  الخشية 
يعني  ال  حني  يف  الشيوعية،  يف  أألساسية  وللقيم  الجسام  وتضحياته 
األمر كذلك عىل االطالق. إذ أن املهمة األساسية املطروحة أمامنا هي 
استعادة هذه القيـم يف صيغ معارصة وبأفكار جديدة ومبهامت واقعية 
والتخلص من األساليب القدمية املرتبطة بهذا االسم. وهذا ما جرى يف 
ورفض  للحزب  الخامس  املؤمتر  يف  الفكرية  ومرجعيته  الحزب  برنامج 
نظامه  وبقي  التجديد.  مع هذا  يتناسب  مبا  الحزب،  اسم  تغيري  املؤمتر 
باسمه،  ما  التنظيمية وأساليب عمله مشدودة إىل حد  الداخيل وبنيته 
القديم. وباعتقادي إن تبديل أسم الحزب إىل  ولذا نعاين وستبقى من 
ونهجه  الحزب  برنامج  مع  يتناسب  ما  هو  العراقي”  االشرتايك  “الحزب 
الحزب  بنية  تجديد  عىل  ويساعد   عموماً  الراهن  والفكري  السيايس 

ونظامه الداخيل.  
بعد  االشرتاكية  التجربة  انهيار  أن  الحزب هو  اسم  تبديل  دواعي  ومن 
تلك العقود الطويلة ومبا ترتبت عىل ذلك االنهيار بسبب الخلل البنيوي 
للعرص  مالمئا  يعد  مل  الشيوعية  عن  الحديث  يف  االستمرار  فإن  فيها، 
الراهن. وقول بعض قادة الحزب يف وسائل االعالم “انني كاشرتايك” بدالً 

من القول: “إنني كشيوعي” له داللته يف هذا املضامر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أُلقيت يف موسع منظمة الدامنارك - 20 كانون األول 2020

نجم خطاوي

متاشيا مع نهج ارشاك الرأي العام 
يف مناقشة وإغناء برامجه وسياسته 

ونظامه الداخيل، يواصل حزبنا 
الشيوعي العراقي هذا التقليد 

النضايل يف النرش العلني ملسودة 
نظامه الداخيل التي أقرها مؤمتره 

العارش األخري، لتكون أساساً يف الحوار 
والنقاش واإلضافات، ومن أجل وثيقة 
أكرث نضوجاً ووضوحاً وشفافية ميكن 

أن يتبناها مؤمتر الحزب الحادي عرش 
القادم..

اسهاماً يف هذا املسعى اقرتح 
املالحظات واألفكار التالية:

- يف املادة )1( املبادئ التنظيمية للحزب:
تستبدل كلمة )العليا( إىل كلمة )القيادية(.

- تستبدل الفقرة 2 يف املادة 1 إىل التايل:
ومنطلقاته  والتنظيمية  السياسية  الحزب  وحدة 
حرية  وعىل  الدميقراطية  األسس  عىل  املبنية  الفكرية، 
اإلرادة  وحدة  يف  تعبريها  تجد  وهي  وتفاعلها،  اآلراء 

والعمل.
- الفقرة 3 أ من املادة 1، تعدل إىل التايل:

وتوجيهات  وقرارات  الوطنية  الحزب  مؤمترات  قرارات 
اللجنة املركزية واللجان املحلية، ملزمة لجميع أعضائه 

ومنظامته. وهيئاته 

- الفقرة 3 ب من املادة 1 تعدل إىل:
الحزبية  املجالس  تتخذها  التي  والتوجيهات  القرارات 
ألعضائها  ملزمة  املختلفة،  الحزب  ملنظامت  القيادية 
عن  مسئولة  هيئة  تقودها...وكل  التي  وللمنظامت 
مجلس  أمام  تنفيذها  ونتائج  وقراراتها  نشاطاتها 
وتقدم  تقودها  التي  الهيئة  وأمام  الحزيب،  املنظمة 

تقارير دورية إليها.
وتكون  )التنظيمية(  كلمة  تحذف  ج   3 الفقرة  يف   -

كالتايل: الفقرة 
وأدائه  العامة،  الحزب  سياسة  مناقشة  يف  األقلية  حق 
الهيئات  أمام  عليها  االعرتاض  إبداء  ويف  السيايس، 
الحزبية املسئولة مبا فيها املؤمتر، والتعبري عن رأيها يف 
صحافة الحزب وإعالمه، وليس يف النرش العام، عىل أن 
ال يعيق ذلك التزامها تنفيذ قرارات الهيئات القيادية.

-الفقرة 5 من املادة 1 تعاد صياغتها لتصبح:
الحزبية  والهيئات  للمنظامت  الذاتية  االستقاللية 
الداخلية  بشؤونها  املتعلقة  املسائل  وإقرار  بحث  يف 
وتحديد  املقرة  الحزب  سياسة  تطبيق  ويف  ونشاطها 
برامجها ومواقفها بشأن اوضاع مناطق عملها، عىل أال 
الحزب وبرنامجه ونظامه  تتعارض يف ذلك مع سياسة 

الداخيل.
- الفقرة 6 ب من املادة 1 تعدل إىل التايل:

الحزيب  العام  الرأي  إىل  القيادية  الهيئات  رجوع 
كالتحالفات  املستجدة  االساسية  القضايا  بحث  عند 
بإجراء  وذلك  الحكومات،  يف  واالشرتاك  واالنتخابات 
القضايا  بتلك  الخاصة  الوثائق  وطرح  داخيل،  استفتاء 
اتخاذ  قبل  مناسب  وبوقت  العامة  الحزبية  للمناقشة 

قرارات بشأنها.
- الفقرة 6 ز من املادة 1 تعدل إىل التايل:

مامرسة النقد والنقد الذايت يف جميع هيئات ومنظامت 
الحزب، وتشجيع ذلك لتحسني األداء الحزيب.

- اضافة إىل الفقرة 7 املادة 1 لتصبح:
للمؤرش  وفقاً  وبناءه  تنظيمه،  شكل  الحزب  اختيار 
االقليمي- االداري واإلنتاجي، بناء منظامته وفقاً ملحل 
تستدعيه  اخر  شكل  أي  أو  واملهنة،  والسكن  العمل 
والتطورات  األحداث  أو  الحزيب  العمل  رضورات 

املوجبة.

- تغيري مقدمة املادة 2 لتصبح:
لكل  عضويته،  رشف  ونيل  للحزب  االنتساب  حق 

مواطنة ومواطن أكمال الثامنة عرش من العمر.
- تغيري الفقرة 1 يف املادة 2 لتصبح:

ويعمل  وبرنامجه،  الداخيل  نظامه  عىل  يوافق 
باالسرتشاد بهام وتجسيدهام.

-  اقرتاح التغيري يف الفقرة 7 من املادة 3 حقوق عضو 
لتصبح: الحزب، 

الحضور الشخيص عند مساءلته يف هيئته الحزبية، إال 
إذا تعذر عليه ذلك، وله ان يعرتض عىل أي اجراء يتخذ 

بحقه لدى الهيئات الحزبية القيادية.
 4 املادة  يف   4 الفقرة  إىل  التالية  الجملة  اضافة    -

واجبات عضو الحزب:
وأن يبتعد عن أساليب الكسب غري املرشوع، والتزوير 
والتحايل عىل قوانني الدولة من أجل املنفعة والكسب 

الشخصيني والغري رشعيني.
الحزب،  عضو  واجبات   4 املادة  يف   7 الفقرة  تغيري   -

لتصبح:
او عند  اقامته  الحزيب عند ترك محل  أن يخرب مرجعه 

سفره.
- اضافة فقرة جديدة إىل املادة 6 االستقالة من الحزب 

وكالتايل:
عدم  حاالت  دراسة  يف  الحق  واملنظامت  للهيئات 
أو  فيها  األعضاء  للرفاق  العضوية  برشوط  االلتزام 
االلتزام  هذا  عن  عن  املتخلني  واعتبار  بها،  املرتبطني 

مستقلني.
االنضباط  اجراءات   7 املادة  يف   1 الفقرة  تعديل   -

لتصبح: الحزيب، 
هيئته  يف  الحزبية  للمساءلة  معرض  حزيب  عضو  كل 
الحزب  نظام  خرقه  عند  بصلة،  بها  املرتبط  الهيئة  أو 
هيئته  تقود  التي  الحزبية  املنظمة  وتتخذ  الداخيل، 
الحزبية االجراءات االنضباطية الرضورية يف هذا الشأن 
االجراءات  وهذه  الحزبية.  هيئته  رأي  مناقشة  بعد 
هي: التنبيه، اإلنذار التنحية من اللجان أو املسؤولية، 

فصل العضو من الحزب أو إنهاء الرتشيح.
االنضباط  اجراءات   7 املادة  من   2 الفقرة  تعديل 

لتصبح: الحزيب، 

انضباطي  أجراء  أقىص  هو  الحزب  من  العضو  فصل 
عليه  التصويت  بعد  املفعول  نافذ  القرار  ويعترب هذا 
أو  يعمل  التي  الهيئة  أعضاء  مجموع  عدد  ثلثي  من 
يرتبط بها والهيئة التي تقود هيئته. ومصادقة الهيئة 
بها.  يرتبط  أو  يعمل  التي  هيئته  عمل  تقود  التي 
ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية املنتخبة عىل 

انتخبته. التي  التمثيلية  الهيئة 
الخلية   8 املادة   2 الفقرة  إىل  اضافة جملة جديدة   -

الحزبية، وهي كالتايل:
والتطورات،  األحداث  تفرضها  التي  األوضاع  وفق  أو 
واالستفادة من التكنيك يف ضم البعيدين جغرافياً يف 

إلكرتونية. هيئات 
املحلية،  املنظمة  مؤمتر   11 املادة  من  ج   2 الفقرة   -

يتم اعادة صياغتها كالتايل:
املنتخبني  املندوبني  املحلية من  املنظمة  يتألف مؤمتر 
مبارشة،  بها  املرتبطة  الحزبية  املنظامت  مجالس  يف 
املختصني  الرفاق  ومن  املحلية،  اللجنة  أعضاء  ومن 
اللجنة  تسميهم  ممن  الحزبية  املحلية  والشخصيات 
اآلليات  عرب  كمراقبني،  املؤمتر  لحضور  املحلية 
الدميقراطية، وأن ال تتجاوز نسبتهم %7 من املندوبني 

املنتخبني، ويعترب حضورهم كمراقبني فقط.
- تعديل ك يف الفقرة 3 املادة 11 املنظامت املحلية، 

لتصبح:
استبدال كلمة السكرتري إىل سكرتري اللجنة املحلية..

 ،1 الفقرة  االستشاري  املجلس   12 املادة  استبدال    -
إىل:

وسكرتريي منظامت الحزب الكبرية العاملة يف البلدان 
األخرى.

- املادة 13 منظامت الحزب يف الخارج، تعدل إىل:
منظامت الحزب العاملة يف البلدان األخرى.

- يتم التعديل يف 1 و2 من املادة 13، لتصبح:
بدل اعضاء الحزب يف الخارج.. تكون:

البلدان  يف  العاملة  املنظامت  يف  الحزب  أعضاء   
األخرى.

منظامت  الخارج...تكون:  يف  الحزب  منظامت  بدل 
الحزب يف البلدان األخرى.

الوطني  املؤمتر   16 املادة  من  أ   2 الفقرة  تغيري   -

للحزب..
بدل )ومن منظامته يف الخارج(، تكون:

 ومن املندوبني املنتخبني يف منظامت الحزب يف الدول 
األخرى.

الوطني  املؤمتر   16 املادة  ج   2 الفقرة  يف  تعديل   -
لتصبح: للحزب، 

املختصني والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة 
املركزية كمراقبني لحضور املؤمتر، عىل أن تحظى هذه 
التسمية مبصادقة املؤمتر، وان ال تتجاوز نسبتهم 7% 
كمراقبني  حضورهم  ويعترب  املنتخبني.  املندوبني  من 

فقط.
- حذف د من الفقرة 2 يف املادة 16 املؤمتر الوطني، 

ألن التعديل املقرتح يف ج يفي بالغرض..
- تغيري الفقرة 4 يف املادة 16 املؤمتر الوطني، لتصبح:

تعديل برنامج الحزب ونظامه الداخيل، وإقرارهام.
يف  املركزية  اللجنة  سكرتري  من..   3 الفقرة  تعديل   -
وصالحياتها،  مهامتها   – املركزية  اللجنة   18 املادة 

كالتايل: لتكون 
للحزب  املركزية  للجنة  كسكرتري  الرتشيح  حق  تحديد 

لدورتنب متتاليتني فقط.
- اضافة فقرات جديدة إىل املادة 18 اللجنة املركزية- 

كالتايل: مهامتها وصالحياتها، 
ال يحق لعضو اللجنة املركزية الرتشيح ألكرث من ثالث 

دورات متتالية إىل اللجنة املركزية.
عن  املركزية  اللجنة  لقوام  املرشح  سن  يتعدى  ال  أن 

السبعني عاماً.
لدورة  املركزية  اللجنة  عضو  ترشح  حق  اشرتاط 
ومن  فيها  عمل  التي  املنظمة  رفاق  مبوافقة  جديدة 

خالل مجلسها املحيل او هيئتها القيادية.
إضافية  أحكام   21 املادة  من   1 الفقرة  يف  تعديل   -

لتصبح:
الدخول  قرار  اتخاذ  صالحية  للحزب  املركزية  للجنة 
بعد  أخري  سياسية  وكتل  أحزاب  مع  تحالفات  يف 
قبل  مناسب  التنظيم ويف وقت  رفاق  استفتاء عموم 

اتخاذ القرار.
تخص صالحية  والتي   21 املادة  من   3 الفقرة  حذف 

دمج الحزب مع أحزاب أخرى.

أفكار تعديل لمسودة النظام الداخلي
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الشيخ إمام، واسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيىس، ولد يف الثاين 

الجيزة.  النمرس مبحافظة  أبو  من شهر متوز يف عام ۱٩۱٨، يف قرية 

أصيب يف السنة األوىل من عمره بالرمد الحبيبي وفقد برصه بسبب 

الجهل.

أن  يحلم  والده  وكان  الكريم  القرآن  حفظ  يف  طفولته  إمام  قىض 

يكون ابنه شيخاً كبرياً، لكنه كان قاسياً يف معاملته، أما والدته فكانت 

النبع الذي ارتوى منه بالحنان يف طفولته وعوضه فقد برصه.

الزم إمام حب االستامع للشيخ محمد رفعت، وكان االستامع لإلذاعة 

من ممنوعات الجمعية لكونه بدعة، مع أنه كان يستمع للقرآن، إال 

أن الجمعية قررت فصله باإلجامع؛ عندما سمع والده مبا حدث البنه 

الحسني  يف  نهاره  يقيض  فوجده  عنه  بحث  الجمعية  من  فصل  من 

العودة  ينام، فأهانه ورضبه وحذره من  وليله يف األزهر حيث كان 

لقريته مرة أخرى، وبالفعل مل يعد لقريته حتى وفاة والده.

بالشيخ  إمام  إلتقى  الصدفة  شكلتها  التي  حياته  أحداث  وكسائر 

الشيخ  به  وأعجب  املوسيقى،  علامء  كبار  أحد  الحريري  درويش 

الحريري مبجرد سامع صوته، وتوىل تعليمه املوسيقى.

اصطحب الشيخ الحريري تلميذه إمام إىل جلسات اإلنشاد والطرب، 

أمثال زكريا أحمد  املطربني واملقرئني،  كبار  فذاع صيته وتعرف عىل 

والشيخ محمود صبح، وبدأت حياة الشيخ يف التحسن.

ويف منتصف الثالثينات كان إمام قد تعرف عىل الشيخ زكريا أحمد 

عن طريق الشيخ درويش الحريري، فلزمه واستعان به الشيخ زكريا 

كان  حيث  بها،  الضعف  نقط  واكتشاف  الجديدة  األلحان  حفظ  يف 

وكان  إمام طويالً،  فاستمر معه  الحفظ  ملوالً، ال يحب  أحمد  زكريا 

بهذا،  يفاخر  إمام  وكان  تغنيها،  أن  قبل  كلثوم  ألم  ألحانه  يحفظ 

حتى إن ألحان زكريا أحمد ألم كلثوم بدأت تترسب للناس قبل أن 

من  و”آه  انتظارك”  يف  و”أنا  الهوى”  “أهل  مثل  كلثوم،  أم  تغنيها 

لقاك يف أول يوم” و”األّولة يف الغرام”، فقّرر الشيخ زكريا اإلستغناء 

عن إمام.

كان لهذه الواقعة أثر يف تحويل دفة حياة إمام مرة أخرى عندما قرر 

تعلم العزف عىل العود، وبالفعل تعلم عىل يد كامل الحمصاين، وبدأ 

إمام يفكر يف التلحني حتى أنه ألف كلامت ولحنها وبدأ يبتعد عن 

قراءة القرآن وتحول ملغن واستبدل مالبسه األزهرية مبالبس مدنية.

اللقاء بني إمام ونجم

رفيق  نجم،  فؤاد  بأحمد  عيىس  إمام  الشيخ  التقى   ،۱٩٦٢ عام  ويف 

دربه. وعندما سأل نجم إمام ملاذا مل يلحن أجابه الشيخ إمام أنه ال 

يجد كالماً يشجعه، وبدأت الثنائية بني الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم 

وتأسست رشاكة دامت سنوات طويلة.

املثقفون والصحفيون.  الثنايئ نجم وإمام والتف حولهام  ذاع صيت 

وكغريه من املرصيني زلزلت هزمية حرب حزيران ۱٩٦٧ إمام وسادت 

تلك  يف  إمام  الشيخ  أغاىن  أشهر  ومن  أغانيه.  بعض  السخرية  نغمة 

أوساط  يف  كبرية  ضجة  أحدثت  التي  مات”  “جيفارا  أغنية  الفرتة 

الطالب.

انترشت قصائد نجم التي لحنها وغناها الشيخ إمام كالنار يف الهشيم 

بني  الناس  حولها  واختلف  الكالم  عليها  فكرث  مرص،  وخارج  داخل 

وفرقته  الشيخ  الدولة  استوعبت  البداية  يف  ومعارضني،  مؤيدين 

أبواب  لهم  وفتحت  الصحفيني  نقابة  يف  حفل  بتنظيم  وسمحت 

اإلذاعة والتلفزيون؛ لكن رسعان ما انقلب الحال بعد هجوم الشيخ 

عام  هزمية  عن  املسؤولني  بّرأت  التي  األحكام  عىل  أغانيه  يف  إمام 

۱٩٦٧، فتم القبض عليه هو ونجم ليحاكام بتهمة تعاطي الحشيش 

عام ۱٩٦٩ ولكن القايض أطلق رساحهام، إال أن األجهزة األمنية ظلت 

تالحقهام حتى حكم عليهام بالسجن املؤبد ليكون الشيخ أول سجني 

بسبب الغناء يف تاريخ الثقافة العربية. وكان يارس عرفات قد توسط 

لالفراج عنهام عند عبدالنارص الذي رفض ذلك وأعلن أنهام لن يريا 

النور طوال حياته.

انتصار  نرص  حتى  متوز  هزمية  من  الفرتة  ونجم  إمام  الشيخ  قىض 

اكتوبر يتنقالن من سجن إىل آخر ومن معتقل إىل آخر وكان يغني 

حتى  قصورك”،  “شّيد  املشهورة  أغنيته  املعتقالت  إىل  ذاهب  وهو 

أفرج عنهم بعد اغتيال أنور السادات.

الثقافة  وزارة  من  دعوة  إمام  الشيخ  تلقى  الثامنينات  منتصف  يف 

إقباالً  حفالته  فالقت  فرنسا،  يف  الحفالت  بعض  إلحياء  الفرنسية 

جامهرييّاً كبرياً، وبدأ يف السفر يف جولالت بالدول العربية واألوروبية 

إلقامة حفالت غنائية القت كلها نجاحات عظيمة.

العزلة  السبعني  الذي جاوز  إمام  الشيخ  آثر  التسعينات  يف منتصف 

يف  يظهر  يعد  ومل  الغورية  بحي  املتواضعة  حجرته  يف  واإلعتكاف 

عام  حزيران   ٧ يف  بهدوء  تويف  حتى  كالسابق  املناسبات  من  الكثري 

۱٩٩٥ تاركاً وراءه أعامالً فنية غنائية ثورية ساخرة، ملتزمة ونادرة.
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موقع الحزب الشيوعي اللبناين – 7 حزيران 2021

قبل مثانني عاماً، أعلن عامل أفالم الكرتون اإلرضاب عن العمل، 
وأدى إرضاب رسامي وعامل الرسوم املتحركة من ديزين، الذي 
أيار 1941، إىل تغيري معايري  بدأ يف أستوديو كاليفورنيا يف 29 
املجال  يف  اآلخرين  العاملني  وألهم  الصناعة،  هذه  يف  العمل 

الثقايف النتزاع املزيد من الحقوق من أرباب العمل.
واملصانع  املناجم  عامل  إرضابات  عن  اإلرضاب  هذا  اختلف 
صور  عىل  شعاراتهم  املرضبون  طبع  إذ  فريد.  بيشٍء  واملزارع 
وغريه«.  ماوس  »مييك  مثل:  الشهرية،  الكرتون  أفالم  أبطال 
وشاهد الناس يف شوارع كاليفورنيا مييك ماوس مطالباً بحقوق 

العامل.

قصة صعود وهبوط األجور
كان موظفو ديزين من بني أفضل املوظفني أجراً، ومتتعوا ببيئة 
عمل جيدة نوعاً ما. لكن الحرب العاملية الثانية الوضع بشكل 
أجور  بقضم  الخسائر  تعويض  إىل  ديزين  والت  سعى  كبري. 
أنهم  تزعم  وثائق  عىل  التوقيع  عىل  العامل  أجرب  كام  العامل، 
يعملون أربعني ساعة فقط يف األسبوع، يف حني أنهم يف الواقع 
أصبح  االتحاد  بأن  الجميع  بكثري. شعر  ذلك  أكرث من  يعملون 
رضورة، ويجب القتال لحامية األجور واستمرار دفع الرواتب. 
تدعو  الكرتونية  األفالم  رسامي  نقابة  بدأت   1941 عام  ويف 

لالجتامع وتقديم املطالب يف ديزين وبقية االستوديوهات.

ميكي ماوس يشارك
وخداعهم  الغاضبني،  العامل  استاملة  العمل  أرباب  حاول 
التحرك  وبدء  اإلرضاب  قرروا  الغاضبني  العامل  ولكن  بالوعود. 
الفعيل. مل يكن لدى العديد من العامل خربة يف الحركة العاملية، 
املال  العمل ورأس  بني  الرصاع  ببساطة مدى شدة  يفهموا  ومل 
الذي اختربوه ألول مرة بهذا الشكل، وكرس الرسامون خربتهم 
الفنية لصنع الفتات اإلرضاب ضد ديزين مصحوبة بصور أشهر 

الشخصيات الكرتونية.
تدفق التضامن من النقابات األخرى يف صناعة الرتفيه. ودعمت 
جمعية محرري أفالم الصور املتحركة اإلرضاب برفضها معالجة 
وقامت  وبايث.  وويليامز  تكنيكولور  معامل  يف  ديزين  أفالم 
املنظامت الداعمة، مثل: رابطة النساء وجمهور فيلم من أجل 
الدميقراطية باعتصام يف املسارح التي تعرض أفالم ديزين. وأعاد 

رسامو الكاريكاتري التضامن مع النقابات األخرى.
مع استمرار اإلرضاب، اعتربت ديزين اإلرضاب كاعتداٍء شخيص، 
وعىل الرغم من وجود عدد قليل جداً من اليساريني يف نقابة 
رسامي أفالم الكرتون، فقد نرشت ديزين رسالة تّدعي فيها أن 
التي  هي  الشيوعية  واألنشطة  والقيادة  الشيوعي  »التحريض 

أدت إىل هذا اإلرضاب«.
العامل  أعادت  التي  واشنطن  مفاوضات  اإلرضاب  عن  نتج 
دائم، وجرت  بشكل  فصلهم  منع  مع  اإلرضاب  قبل  املفصولني 
التصنيفات  ونظام  الرواتب  دفع  ونظام  األجور  معادلة 

وإجراءات التظلم.
أدى إرضاب عام 1941 إىل تغيري معايري العمل يف صناعة الرسوم 
تضاعفت  سناً،  األصغر  الفنانني  من  للعديد  بالنسبة  املتحركة. 
فقط.  ساعة  أربعني  ملدة  عمل  أسبوع  تحديد  وتم  رواتبهم، 
العامل  واستطاع  املجانية،  اإلضافية  العمل  ساعات  واختفت 
انتزاع مجموعة من املكاسب، مثل: راتب التقاعد وبعض مزايا 
بجانب  مرة  ألول  الرسامني  أسامء  ووضعت  الصحي،  التأمني 

أعاملهم.
الرسوم المتحركة الحمراء

املجال  يف  العاملني  لتنظيم  جديدة  آفاقاً  اإلرضاب  فتح 
نقابات  مؤمتر  وعقد  املتحركة،  والرسوم  واالجتامعي  الثقايف 
األستوديوهات الذي بحث أوضاع عامل هوليوود وتوحيد عامل 

مختلف الحرف.
الذين شاركوا يف اإلرضاب  الشباب  املتحركة  األفالم  كان رسامو 
فنهم  إىل  نظروا  لقد  العظيم.  الكساد  شكله  الذي  الجيل  من 
من خالل عدسة الوعي الطبقي ورؤية اجتامعية أوسع. وكان 
يف  املايض  القرن  من  الثالثينات  أواخر  يف  اجتمع  قد  بعضهم 
مجموعة صغرية من رسامي األفالم املتحركة الكرتونية التابعني 
السوفييتية  بالحداثة  بشدة  واملتأثرين  الشيوعي،  للحزب 
اقرتح بعضهم يف مؤمتر  لينينغراد. وقد  الكثري منهم يف  ودرس 
تتبع  أن  أنجلوس عام 1943  كاليفورنيا يف لوس  كتاب جامعة 
الرسوم املتحركة مسار تشاريل شابلن، واستخدموا نفس الرموز 

الكاريكاتورية واالجتامعية يف أعاملهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاسيون – 31 أيار 2021 نقال عن موقع )جاكوبن(

الشيخ إمام
شيخ األغنية القضية في ذكرى رحيله

ميكي ماوس وبينوكيو وإضراب العمال

نساء السودان: معركة حقوقية وسط صراع سياسي محتدم

مع  متوافقاً  جاء  دقائق،  بضع  يتعدَّ  مل  الذي  املقطع 
تضليالً  املمثل  مارس  إذ  لالتفاقية،  املعارضني  هوى 
املقطع  حاول  التي  بنودها،  بعض  به  استهدف  واضحاً 
الدرامي إيصال رسالة أنها متعارضة مع الدين اإلسالمي 
الخروج  عىل  النساء  تحّض  وأنها  السودانية،  واألعراف 

عىل الحدود الدينية واالجتامعية ملنظومة األخالق.
التواصل  مواقع  تحولت  معدودة،  ساعات  خالل 
عىل  واحتفى  وضد،  مع  ملعسكرين،  االجتامعي 
تحديداً،  الرجال  من  االتفاقية،  مناهضو  الفت  نحو 
ملفاتهم  عىل  املمثل  صورة  وعلقوا  الدرامي،  باملقطع 
هذا  يدعم  وسم  لتفعيل  املعركة  وامتدت  الشخصية. 
واسع  نطاق  عىل  يعتقد  باملقابل  الدرامي.  املقطع 
بث  الذي  املقطع  هذا  أن  النسوية  املجموعات  وسط 
محض  يكن  مل  االجتامعي  التواصل  مواقع  قنوات  عىل 
تفاعل عفوي بني الدراما وقضايا املجتمع، بقدر ما كان 
يتصدره  والذي  لالتفاقية،  املناوئ  للخط  داعمة  أداة 
هناك  كانت  وإن  البائد،  للنظام  ومنارصون  إسالميون 
مجموعات غري منتمية ترفض االتفاقية، إال أن املعركة 

تحولت من “حقوقية” إىل “سياسية” بامتياز. 
معركة املقطع الدرامي هي امتداد ملعركة استعرت قبل 

املتحدة  لـ”اتفاقية األمم  الوزراء إجازته  إعالن مجلس 
للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة” وحققت 
ذلك  يف  موظفة  كاسحاً،  انتصاراً  النسوية  الحركة  فيها 
حمالت الدعم والتضامن يف مواقع التواصل االجتامعي 
التي تحولت يف السودان مؤخراً إىل ميدان لحسم كثري 

من املواقف الرسمية تجاه قضايا محددة.
هل  املتجدد:  السؤال  برز  النسوي  الحراك  خضم  يف 
املعلوم  مطالبها؟  للمرأة  ديسمرب”  “ثورة  حققت 
نفسه عىل  الوقت  نقاش يف  مثار  كان  والذي  والثابت، 
مواكب  يف  الواسعة  النسائية  املشاركة  هو  الدوام، 
بنظام  اإلطاحة  إىل  انتهت  التي  السودان  واحتجاجات 
الديكتاتوري. هذه  الحكم  من  عاماً  ثالثني  بعد  البشري 
املشاركة الواسعة مل تكن قارصة عىل الفعل الثانوي يف 
العمل التنظيمي والثوري، بل كانت يف الفعل األسايس 
الذي تخطى الدور التقليدي للمرأة. لكن وعىل الرغم 
االنتقايل  الحكم  مستويات  يف  املشاركة  فإن  ذلك،  من 
تم  التي  الضئيلة  النسبة  وحتى  متواضعة،  جاءت 
أسبابه  ولذلك  األنفس.  بشق  جاءت  حولها  التوافق 
للتحالف  املشكلة  والكتل  األحزاب  تقديم  يف  املتمثلة 
الكادر  الحاكم قوائم ذكورية محضة، ذلك بسبب قلة 

التأهيل”، وفقاً للحجة التي طرحت  النسايئ أو “نقص 
من قبلهم.

حاداً  متييزاً  السودان  يف  املاضية  عاماً  الثالثون  كرست 
الحاكمة  اإلسالمية  الحركة  أسقطت  إذ  النساء،  ضد 
االجتامعية،  الحياة  مناحي  كافة  عىل  أيديولوجيتها 
الفرتة  هذه  يف  السودان  حكم  الذي  النظام  وابتدع 
الرشيعة اإلسالمية تحولت  اعتربها مستقاًة من  قوانني 

ألداة قهر للسودانيني عموماً وللنساء عىل نحو خاص.
رجال  من  قدسيتها  تأخذ  بقوانني  س  املؤسَّ الواقع  هذا 
دين موالني للنظام، كان له أثر بالغ يف تفعيل املقاومة 

“ثورة  يف  جلياً  وظهر  السيايس،  اإلسالم  ضد  النسائية 
ديسمرب” التي أزاحت حكم “اإلنقاذ” يف نيسان 2019، 
االحتجاجات.  يف  الواسعة  النساء  مشاركة  كانت  حيث 
تاريخ قوي وعريق.  السودان ذات  النسوية يف  الحركة 
إبراهيم  أحمد  فاطمة  البارزة  الشيوعية  كانت  فقد 
السودان ورمبا املنطقة، وخاضت  نائبة برملانية يف  أول 
ستينيات  الربملان يف  داخل  من  معارك حقوقية ضارية 
األوىل  اللبنة  رفيقاتها  مع  وشكلت  املايض،  القرن 
للحركة النسوية، التي كان لتعليم النساء الذي بدأ عام 
والتنظيامت  الكيانات  وبدأت  فيها.  فاعل  أثر   1907

النسوية تتشكل بجانب الحركة الوطنية التحررية قبل 
النقابية، مام  التنظيامت  االستقالل، ونشطت كذلك يف 

كان له األثر يف الحركة السياسية ككل.
بعد مفاصلة اإلسالميني الشهرية يف العام 1999، والتي 
حاكم  أحدهام  إسالميني،  تيارين  نشوء  إىل  قادت 
عّراب  اآلخر  يقود  كان  بينام  البشري،  عمر  بقيادة 
إىل خانة  تحول  الذي  الرتايب،  اإلسالمية، حسن  الحركة 
يف  املعارضة  فرتة  طيلة  األخري  هذا  انخرط  املعارضة، 
األوفر،  النصيب  فيه  للمرأة  كان  تجديدي،  فقه  طرح 
وأصدر الرجل املثري للجدل فتاوى عديدة تعطي املرأة 

مساواة مع الرجل يف نواح عدة.
لقضية  صعوداً  شهدت  التي  املاضية  الفرتة  وطيلة 
إصالح  باملقابل  هناك  يكن  مل  العام،  املشهد  يف  املرأة 
ومل  اإلصالحات،  هذه  تحتضن  ترشيعات  أو  قانوين 
إال  السيايس  التنافس  ساحة  من  املرأة  قضايا  تخرج 
كان  البشري،  سقوط  قبيل  لكن  ديسمرب”.  “ثورة  بعد 
 – السياسية  القوى  لكافة  وطني  حوار  عن  أعلن  قد 
“حزب  رأسهم  وعىل  للحوار،  أغلبها  استجاب  التي 
الحزب  وطرح  الرتايب.  يتزعمه  الذي  الشعبي”  املؤمتر 
حوت  التي  الحريات”  “ورقة  بـ  عرف  ما  الحوار  يف 
إصالحات دينية جريئة ... غري أن األمر انتهى برفضها 

بالجملة.
التفاقية  املناهضني  أبرز  بني  من  أن  اليوم،  والغريب 
هم  الثورة،  بعد  للمرأة  التحررية  والحركة  “سيداو” 
تتحفظ  ما  سابق  وقت  يف  أيدوا  الذين  الرتايب  أنصار 

عليه حكومة السودان حالياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتبة صحافية من السودان 

السفري العريب – 5 حزيران 2021 )مقتطفات(

شمائل النور*

أثار مقطع درامي قصري ملمثل سوداين حفيظة املجموعات النسوية التي كانت 
بدأت للتو تتنفس الصعداء يف أعقاب إجازة مجلس الوزراء السوداين التفاقية 
“سيداو” يف نيسان املايض، مع التحفظ عىل بعض البنود، والتي تتحفظ عليها 

أغلب الدول اإلسالمية.

مييك ماوس وارضاب العامل
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طعم  لها  الحلفي  حمزة  الشاعر  قصائد  الحقيقة 
صقل  الشاعر  هذا  كون  الذائقة،  يف  معلقا  يبقى 
كلمته الشعبيَّة، وألبسها لباس الحداثة الجامليَّة، 
عن  ناهيك  العامة،  ذائقة  من  قريبة  واصبحت 
تنقل  الحلفي  فالشاعر  النخبة،  اي  الخاصة، 
كتابة  اىل  القصرية،  القصة  وكتابة  التمثيل  بني 
يف  حضورا  سجل  ثم  ومن  الشعبية،  القصيدة 
القصيدة املغّناة، إذ سجل له أّول أغنية املطرب 

الريفي فرج وهاب عام 1987. 
وبعد هذا العام تعددت أعامله الغنائية للعديد 
رحلته  زميل  ولكن  استثناء،  دون  املطربني  من 
الذي غنى  الفنان حسن بريسم،  الالصق له، هو 
ذائقة  وكانت  غنائياً،  عمالً   )25( من  أكرث  له 
ثقافته  تعميق  يف  دليله  هي  الحلفي  الشاعر 
من  تأثرت  مبن  سؤال  عىل  رد  حيث  الشعرية، 
وليس  بقصائد  )تأثرت  رد:  الكبار؟  الشعراء 
بشعراء محددين، ورمبا قصيدة لشاعر شاب من 
كبري(،  رائد  قصيدة  عندي  تساوي  الجيل  هذا 
اعتمدت  التي  الشعرية،  ومن هنا كانت مسريته 
طولك  )يم  قصيدة  يف  يقول  حيث  الذائقة، 

الكصب(: 
)يل طول عودك گصب من نسمه وحده امييل

آّطاك ربك شمس وآطاك ربك ليل
الشمس فوگ الوجه والليل فوگ الليل
سبحان من صورك دومك ترف سبحان

تغسل امباي الورد والعسل والريحان
وتعرص خمر وجنتك وتخلط عليه ريحان

وتصري لذة رشب وتسودن السكران(
العسل، كام هي  تقطر  رقراقة رومانسية  كلامت 

والريحان(،  والعسل  الورد  امباي  )تغسل  حبيبته 
العقل  عىل  التمرد  شعره:  سامت  من  حيث 
والقيود االجتامعّية، واالتجاه نحو القلب، ليصبح 
الرتاث  وكان  القصيدة،  محور  عنده  االنسان 

حارضا يف ذهنه كام يف قوله:
)يا مطرز عطر فوك املناديل

يا كاس الهوى بشفايف الليل
شكَد ماخذ شبه من طول عشتار

يا شجرة جمر وأوراقها امطار
من متر عليك ترش طعم الهيل(

هذا  كون  حارضا،  مجازيا  عشتار  طول  فكان 
بالكثري،  زاخر  لرتاث  اجرتاراً  ميثل  الحضور 
وأخبارها  لـ)عشتار(،  األسطوري  فالسياق 
وقصصها تأيت إىل جانب )متوز(، وهي آلهة كربى 
والجنس  الحب  آلهة  السومري،  اآللهة  يف مجمع 
السومريني  عند  )إنيني(  والحرب، هي  والخصب 
)أفروديت(  وهي  اإلغريق،  عند  و)عشتارت( 
و)أرمتيس( عند اليونان و)فينوس( و)جونو( عند 
الربة  التي أُطلقت عليها:  الرومان، ومن األسامء 
السامء،  ملكة  اآللهة،  سيدة  املاء،  سيدة  األم، 
طولها  الشاعر  يقصد  مل  اقول  حينام  اصيب  وقد 
من  الكبري  املعنى  هذا  قصد  امنا  عليه،  املتعارف 
الحلفي  الشاعر  رومانسية  ان  ثم  لعشتار،  ذكره 
الذاتّية،  خالصة  غنائية  رومانسية  تكن  مل 

عواطف  عن  ر  ُمصوَّ تعبريٌ  الغنائية  فالرومانسية 
وأحاسيس فرديّة يف نطاق املشاعر العامة، وحني 
كان الشعراء الرومانسيون يغنون ما ينتابهم من 
ومشاعر  واليأس،  واألمل  واألمل  الفرح  مشاعر 
الحرية والتعاطف مع الطبيعة والكآبة واالعتزاز 
كل  يعربون عن  ثانية  كانوا من جهة  باإلنسانية، 
يف  البرش  بل  معارصوهم،  يعيشها  التي  املشاعر، 
وعارصوه  عاشوه  الذي  الزمن  وما  العصور،  كل 
يف  املعتادة  االنفعاالت  لتجديد  مناسبة  سوى 
متمسكاً  الحلفي  الشاعر  يبقى  هنا  من  الحياة، 

بالحياة والجامل كام يف قوله:
)يسويهه البخت وتروح مني
انا من اشتاك ما احمل الفركة

اصرين نار حتى املاي احركه
تذوب الروح اطيحن وركة وركة

وارد التم وال مكطوع جني(
جني(،  مكطوع  وال  التم  )وارد  يردد:  كان  حيث 
اي انه رغم الضيم ووجع الفقدان اىل حد التاليش 
العنقاء،  طائر  يف  كام  جديد،  من  يرجع  واملوت 
يتحول  ثّم  ذاتياً،  يحرتق  الطائر  هذا  موت  فعند 
يعود طائر  الرماد  يخرج من  أن  وبعد  رماد،  إىل 
املثقفني  عىل  املتعارف  ومن  جديد،  آخر  عنقاء 
العراقيني انهم متمسكون بالحياة والجامل، رغم 

االوجاع واالالم والفقدان..

حمزة الحلفي طائر عنقاء جديد
حكاية أغنية  ردتك ولو جذاب 
)مظفر النواب .. سعدون جابر(

رياض النعماني

، وبينه وبينى أعمق من  بالفنان سعدون جابر   كنت اتصلت 
شفافية فضاء الصداقة ، وأوسع من حقوق االخوة الخالصة، قلت 
له ابو الطيب اشرتيت كستناء .. فقال رائع انها أحىل الثامر. غنج 
ليل الشتاء .. محببة النار للقلوب، .. جئت وكان سعدون ينتقي 
خشب املوقد القديم بدراية من يعرف موضع العطر يف االنثى ، 
وبدأنا نعد لعناق االزرق األلهي امللتهب بسمراء الوجود اللدن 
الطري بألقاء حبات الكستناء اىل النار االسطورية ونتأمل مشهد 
الخلق - الحب هذا   حيث قطرات الحليب تتوهج وتشهق عىل 
خرص فرس النار  الطويل .. تذكر سعدون زمن الشام  وليالينا 
مع ايب  عادل .. قال : نحن محظوظني  إذ  عشنا يف زمن مظفر 

النواب ورياض السنباطي وكامل الجادرجي وام كلثوم .
ليايل  يُحرض  .. موقد  فائقة  فتنة   .. لهب عذب   .. املساء طاب 
 .. وفية  صداقات  استعادة  ومناخ  حكايا   .. البعيدة  طفولتنا 
ودىفء  عبق  يشاركنا  و)عود(  القهوة  برائحة  ذكريات  ذكريات  
يتصاعد يف حلولية  ان  ينبغي  الذي  تصاعد   .. واملكان   الوقت 
مظفر النواب  يف مناخ ارواحنا  وحديثنا ..... بدأت الدندنة يف 
املقطع االول ) ردتك ولو جذاب ... ( الذي هو كل ما لحنه  ابو 
تثقيف  سنوات  صنعتها   - عالية  وبأستجابة  النص،  من  عادل  
املدربة  والذائقة  الغناء  لفن  املصريي  االنتامء  ومواصلة  النفس 
اللحن   الطيب )سعدون( ملن هذا  ابو  -  سألني  بعناية خاصة 
ابو  غناه  واحدة  مرة  من  حفظته  عادل،  أليب  إنه   : له  قلت 
عادل يف سهرة ببيت  شفيق اليارسي ، وكان باقر ياسني من بني 

الحضور ...
رد ابو الطيب  :  رياض سجل يل هذا املقطع .. مكمال هو بعد 
 ( االغنية  وصلتني  البارحة   . الحقة  فرتة  يف  اللحن  بقية  ذلك  
جذاب ( وكانت مفاجئة رائعة من سفرينا الغنايئ  بصوته املتجدد 
والقوي. حقا انها مناسبة فنية فريدة ان يجتمع العراق يف اغنية 

انجزها مظفر النواب وسعدون جابر.
الجميل حسن حامد هو من قام بتسجيل االغنية، ويف  امللحن 

ستوديو سعدون جابر.

فضاء شعبي

حمزة الحلفي

 جواد الدراجي

 شاملها األلوان يتخدر سحرها

 گبال عينك

 ليش يتبدل أاله الحسن

 ويتبعون دينك

 ليش ما تحضن همسنه

  الذاب .. وينك

 ال تسرييل ومواعيدك تفزز

  طيش عمري

 شبيك وّرجت النهار

 وچان بس ليل الله يدري

 وهّمك بگطر الندى

  الربدان يجري

 ومن حسبت أسبگ املايض

 وأرسم لباچر عالمه

  شامله ريح الشوگ عتني

 وتّيهت مثل الحاممه

 وسري بروحي الظالم

  ولفني بحرورة ظالمه 

 أشگد متنيت أعرف النسيان

 وأتوسد غالته

 من گبل ما ضّوگتني

 عشگك وغرين بحالته

 چان مالييل بجفاك

 مروره تتناثر صالته 

 وروحي يدفعها قطار الريح گّوه 

 ومتيش روجه

 السچه ماي .. ولن فراگيني أنغوت

 بحرك تفوجه

 يا غميج وغرگتني وگّيشك

 مگالب نلوجه

  ونثيه روحي وآمنت

  فّيك قداسه

 تدري يم شّباچ وصلك

 چم فرض خاطرها باسه

 وال أجيت تگود ذكرى 

 وترتس لصفنايت طاسه

 حاولت أنساك نوبه 

 وجرحي خرّض

 هّيست حيطان گلبي

 چنها وي كل دگّه تفطر

 والهجر بّده العطش بالروح 

  لتگول أيتغشمر

 وكرث غيم الوحده بيه

 وعرثت بهمسايت گمره

 ومن عطشناهم يگلبي وال أجوك

 رسوم گطره

 والجرح لو فات وكته 

 نزفه يتوحش وأعذره

 وناحت بجرحك يتامه

 ودريب خايل

 وأرجعت ندمان وأسحل

 وجهي من ذيچ الليايل

 و كل حضارايت گاليد طني

 بدموعي تاليل 

 گوم عاّوين يگلبي 

 نبني بستار الصرب

  هدمات بايل

 يلله نطوي رشاع ضّنه

 الوجع عايل

 حيل والله الوجع عايل

قـطـار الـريـح

طبع شاهين

مهدي مساعد الناصري

متلكني الشعر من زغري لليوم 

يعيش اوياي ولساعة ماميت 

مو انه الدخيل اعله الشعر ال

انه مفتاح رس املعصيات 

اكحيالت القوايف اتريد خيال

اصيلتهن تجي اتلوذ ابعبايت 

توگفيل الجمل ال نفس ال صوت 

واستنگي االريده امبشتهايت 

يوازيني املخاض ابزحمة السوگ

بنات ابيوت تطلع مفردايت

هارف ما أنام امتعب الليل 

أحس دبيي النمل وانه ابسبايت 

طبع شاهني طبعي ابعاصف الريح

نشيط إجناح ما تلهث لهايت 

رصيح او ما أجامل طبعي معروف 

ولهذا السبب كرثو رمايت 

يوصفوين عنيد او مر األطباع 

حسد منهم ألن برحي حاليت 

يكفيني رشف ما يوم غشيت 

وال خنت الصديق ابكل حيايت 

ما وصخت چفي ابساعة العوز 

وال نفيس دنت عاملغريايت 

أغربل بالذهب للخوه و ختار 

مثل خوة الجبال الراسيات 

بعدين ابعنفوان السيف ال زال

أگص روس القوايف العاريات 

مصريي اويه الشعر مرهون بثنني 

وطن اسمه العراق او ذكريايت

سوالف ليل

محمد جواد الكعبي

اشيك لك حبيبي

مر البعاد

مرض بيهن اعضاي

وأنته تشفيهن

اگيض الليل كله

وي التصاوير

كل بوسه اعله صوره

وعطرك البيهن

هم هجر وزعل

وهم هم البعاد

وهم سهام عينه

أعضاي يسبيهن

حچي بگد الرتافه

العاشت وياك 

أفضلهن گدر  بس

مريل احچيهن

طلگت الليايل

بس الوياك

وحشه متر عيّل

چيف انته مابيهن

رصت الضم خرز

من فوگ النجوم

اسويهن عضد

وبجيده أخليهن

سوالف ليل عندي

أحرزهن شذر

بخدود راعيهن

األغاني العراقية 
السبعينية ..

ريسان الخزعلي

الخاطر ..!

الخاطر جان بيهه ايفيض نهران

كل روجه مشط والدلَع نص اردان

من تسمع ..

تجيك الروح بَرْتَف ثوب ..،

ما تكَدر تجيس ابحّجة الغلطان ../

أصابيعك

بخور

إو راسك الدخان

والدمعه ..،

ابصحن واحد نلمهه انكارس الفنجان .

،....

شْتلم ..؟

ياكَمر ..يا كحل .. ياعطر .. ياموَعة خرص ..

يابوسه .. يا رجفة ضلع .. ياموعد عرص..

انكَطع  وازرار   .. فتحة صدر  يا   .. ياماَشه   .. ياشاَمه 

تعبان .

شْتلم بعد  يا طّشار ..؟

كل هذا الصحو واتكَول مو حلامن..!

،....

شنهي النوم ..،

وارموشك حضن بستان ..!؟  ...



جديد دار الرواد المزدهرة
التقدمية  الكتب  بنرش  تعنى  التي  النرش  دور  وأهم  ابرز  من  بغداد  املزدهرة-  الرواد  دار  تعد 

واملعنية بتقديم زاد ثقايف نوعي، ومن احدث اصدارات الدار:
- هل انصفنا التاريخ؟/ تأليف د. فائزة عباس املهداوي، وهو من اوثق ما كتب عن تاريخ العراق 

قدمياً وحديثاً وعن سرية الشهيدين: الزعيم عبد الكريم قاسم والفريق فاضل عباس املهداوي. 
املاركسية وآفاقها ومعطياتها  للنظرية  تأليف: فرحان قاسم. وهو دراسة معمقة  املاركسية؟  - مل 

العاملية. 
- ريم وعيون اآلخرين/ رواية: عباس الحداد )الطبعة الثالثة(.

No. 81 Tuesday 10 June 2021 11 العدد 81 الخميس 10 حزيران  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

Tareeq Culture

t.althaqafiu@gmail.com

عكس المرام
أمير الحالج

الحروف التي 
 تعزُف الّشفتاِن  تعابريَها  الّراقصْة،

بالغناِء الذي يسحُر الّروَح
َم بالّضمِّ  يك تتنعَّ

يف نشوٍة 
وانرشاحٍ يطريُ بأجنحِة  املتولِِّه

مستكشًفا ما يجوُل بعمِق  الّسننِي.
لها فرصٌة أن تطّنَب خيمتها ،

تتألّق رافعَة بسمَة الّشدِو
يف حرضِة العنِي 

حانيًة  كلَّام اشتدَّ حاٌل مريٌب
بجفنني  منغلقنِي  يكوُن البقاُء

فغنِّ  لتبقى الخطى تذرُع الطّرقاِت
حًة بالوروِد  التي الّنوُر يحشو دواخلها موشَّ

والّشهيِق الذي يتشظّى
ليبقى املعنَي الوحيَد 

ملن يطرق الباَب
يف دفعه الّصبَح

دون املساِس  بنبٍض يجيُء 
فريكُز ساريًة

ينطُق الّصفُو  يف رأسها  الحلَم
أن يخرَج الجيُب  مرَّ  الّسياِق

فتصدح أغنيٌة 
مل تَر الكَلَّ يرشُد عكَس املرام،

فهل  تتفتَُّح صاغرًة 
أن تودَّ مالطفَة الحاِل

ُة نرِش املواْت؟. كوَّ

خبز
نعمت خالت حجي

ميزاُن الخبز عىل اعتالل كفتيه
ملَّ اإلستكاَن إىل أحادية قطٍب متغطرٍس ..

فقَد عمداً حاسَة اإلتجاهات 
فمع كلِّ متثيليٍة سمجِة األضواء 

إلعادة ترقيع بكارِة القمح
يقدُم الرغيُف مظلوميَته عىل طبٍق من جمهور

شارحاً خريطَة طريٍق مستقيمِة البرص
لعيون إنتقائية الرؤى

طالباً املساواة مع مشاعيِة الهواء
قد قال يل غليوُن خّباٍز ساعَة تصوٍف

الخبُز يا ولدي كالبرش 
يبيك كثرياً ونادراً ما يضحك

ِر الفقراء واألرغفُة السمر يف ُصَ
هي األكرثُ غبطًة وال يقلَق شهيَة التهامها 

توحُد رغيٍف أبيض مع شحوِب زجاجه
ال تُطربه قرقعُة بطٍن

أو تهافُت جوع 
هاٌت نذرْت أوالَدها  التنانريُ أمُّ

لقبوٍر دون شواهد 
وما ابتغْت يوماً من بريد جمٍر دمَع عزاء

ُق أكباَدها عىل وهٍن لذيٍذ تزوِّ
وتزّفهم قرابنَي مبذاق عروس

نحو حتوٍف من غار 
لتفرغ البطوَن الخاوية من جوعها

وتؤثُث أجنحَة األدعية
بريش ُشكٍر صدوق

وتسأل األرُضُ براعَم غريِنها
ملاذا الخبُز ليس سهالً ؟!

كريحٍ تُّسُح َشعَر حقل حنطة
كرقصة مياسم لدعسوقة ُحبىل

أو كنحلٍة 
ال تعرف كيف تعلم خريطة األثري

ملاذا يا طاحونة كانت يوما ما لنا ؟
ملاذا .... ؟؟

ال يصبُح الخبُز سهالً
كنميمة يف بالد )املؤمنني(!

أو كأية ذريعة سمجة
إلفتعال حرب 

ما بني الخطوط البيض والخطوط السود
ل .... حامٍر وحيش

الفعل الذي صار لحمًا 
ا
ّ
كتاٌب شعرٌي جديد للشاعر الصقلي اإليطالي سيبيستيا نو بورغاريت

أصل  أن  يل،  رسالته  يف  سيبيستيانو  الشاعر  ذكر 
الكلمة، يتأىت من استخدام كتاب “انجيل جوفاّن” 
إىل  تاريخيا  وتذكر  الفعل”   -verb  “ تعني  وهي 
أو جسداً”  لحامً  الذي صار  “الفعل  تقول  عبارٍة  
السامع،  يف  املؤثر  الفعل  استخدام  تعني  وهي 
أو  الفهم  يستطيع  ال  من  مع  تتعامل  والتي 
عن  الواقع  من  وتقريبه  لالقتناع،  أو  االستيعاب 
باللحم،  عنها  املعرب  املوت  التشبيه برضبة  طريق 

واملقصود الجسد امليت. 
ولهذا صلة باملأساة التي حاصت الشاعر الصقيل 
لزمٍن من املعاناة واألمل، وجديته يف الرصاخ وسط 
عامٍل صامت أمام واحدٍة من أبرز مآيس العامل، وهي 
املتوسط،  البحر األبيض  التي حصلت يف  الفواجع 
إىل  الحياة لجوءاً  بغرق وموت املئات من طالبي 
سواحل اعتقدوا أنها ستكون منطلق حياٍة جديدة 
واستقراٍر آمٍن، بعيداً عن العسف والحروب وعن 
وشكلت  واالنسانية.  الطبيعية  والكوارث  الجوعِ 
قمة املأساة لدى الشاعر العثور عىل جثة الطفل 
الثالث  السنوات  الكوردي من سوريا )آالن(، ذي 

من العمر، جثًة هامدًة عىل الساحل اإليطايل. 
بابيات  املرصوصة  لكلامته  اراد  بورغاريّتا  الشاعر 
منطقته،  بني  مناجاة  املحلية،  وبلهجته  شعرية، 
أراد  راٍق.  إنساّن  لفعٍل  عميٍق  تأثٍر  عن  والتعبري 
إىل الرصاخ مثلام  مخاطبة أعامق اإلنسان ملتجئاً 
املواقف  لتعرية  “صخة  قال  كام  كتابه  من  أراد 
معان  أية  يتنب  ومل  الكبرية”.  التضحيات  أمام 
العلامن  املذهبي، وهو  أو  الديني  اإلميان  تتلبس 
املؤمن بحرية اإلنسان. وهنا ذكر يف رسالته يل أن 
ومهمة  دوراً  صقليا،  بالده،  ألرض  منح  “التاريخ 
حواٍر  ومنطلق  وحدة  عامل  تكون  ألن  خاصة 

واتفاق، بني سواحل البحر األبيض املتوسط”. 
جاءت،  لبورغاريّتا،  كارو”،  “فريبوم  مجموعة 
أطلقتها  والتقيص،  البحث  من  طويلٍة  فرتٍة  بعد 
آالن،  سوريا،  من  الكوردي  الطفل  وفاة  حادثة 
كام  روحه،  أعامق  يف  عميقاً  أثراً  تركت  والتي 
عموم  يف  واسعًة  ضجة  أحدثت  كام  هو،  يفصح 
والعثور  )آالن(،  غرق  وحادثة  والعامل.  إيطاليا 
عىل جثته، عىل الساحل تالطمها األمواج، تلخص 
وأكرث  أجدى  حياٍة  عن  الباحثني  من  اآلالف  قصة 
انسانية، الحاملني مبستقبل استقراٍر لهم ولعوائلهم. 
فلقد اضطرت عائلة )آالن( لخوض غامر البحر يف 
كندا  رفضت  أن  بعد  باملخاطر،  محفوفة  مغامرٍة 
طلبهم الحامية الدولية وهم خارج بالدهم بسبب 

وشكلت  السلطات.  وعسف  واالرهاب  الحرب 
إدانة واضحًة لسياسات أوروبا  املأساوية  الحادثة 
ومواقف بعض القوى املعادية للهجرة واملهاجرين 
يف ايطاليا، وعدم وجود سياسات موحدة وانسانية 

ملواجهة هذه املأساة االنسانية. 
الكوردي  الطفل  بلسان  بورغاريّتا،  تكلم  لقد 
)آالن(، فجاءت صور شعره أصواتاً لجميع األطفال، 

املعذبني املحرومني يف العامل. 
روحيتها  ترجمة  الطويلة  امللحمة  من  واخرتت 
وإيقاعاتها اإلنسانية املنفتحة. وقبل ذلك أنقل ما 
ذكره الشاعر يف ختام رسالته التي بعثها يل، وجاء 
فيها “ترنو أبيات شعري، ألن تشكل أغان للحب، 
بحار  ضحايا  كرث،  وهم  ماتوا،  الذين  رشف  عىل 
الهجرِة واألحياء بيننا، وتوفري الفرصة ألن يعيشوا 

بسالٍم معنا”: 
كان يرنو ...، 

أدعو ... أو كنت أرغب ان أدعو 
تلك السفينة البعيدة، 

لتأيت وتنقذنا ..
وسط البحر. 

تنقذنا جميعاً، 
ويف القارب كانت ترقد ...

ثالث عرشة جثًة، 
ملوىت تتطلع عيونهم مليناء المبيدوزا*. 

ولن أذكر املفقودين مّنا ...
وكّنا نحن سبعة ...

من حديثي الوالدِة. 
أبحرنا ...

أو رشعنا يف اإلبحار ...
يف عتمة الصومال 

وكّنا نبحث يف الخارج ...
 عن نقطة ضوء. 
مل أك افهم شيئاً 
ماذا كان يحصل 
وأنا مل أبلغ بعد 

سن العامني  يف الحياة، 
أجد نفيس محشوراً  

بني جثٍث وأجساِد أقاريب 
مبحرين 

نجوُل من بحٍر لبحر. 
واملصريُ ... مصرينا، 

بأيادي املهربني 
الغشاشني. 

**
نعربُ 

ملعون زمٍن العبور  
ونحن الصغار نتجه صوب املوِت

واحداً تلو اآلخر. 
متباعدين ... قابعني 

يف قعر القارب، 
وبكّل تجرٍد من روح، 

رموا أوىل الجثِث 
لتوفري باحاٍت ..

للباقني ..
أحياًء

**
لكتاب  الشعرية  امللحمة  من  آخر  موضعٍ  ويف 

بورغاريّتا جاء: 
يومها ...، 

بعد املأساة فهو عمدتنا املتنوِر 
ِحمل تلك اللحظات ...، 

وكم كان ثقيالً ... 
ليتذكر من جديد، حينها: 
أن روما مدينة مفتوحة. 

وأن راية الصومال تنترص، 
وسقطت أرشعًة وجدران مرفوعة. 

وبينهام، متزق حجاب املعبِد 
تعرى ... 

وصار كّل يشء مرئياً 
كّل يشء صار مرئياً ... كنور.  

رشٌف ضاع، 
تنباً لهذا الحال  

إذ تعالُج بالرحمة  
الشفقة. 

غذوا السري أماماً ...
مع تلك املوسيقا الجنائزية. 

وّفروا قنان العصري ... 
**

)آالن(  الطفل  بلسان  حديثه  الشاعر  ويواصل 
ليصف الحال بعد دفن املوىت: 

انتهت منذ زمٍن ...
 مرحلُة الدموع، 
مرحلُة الرشف ...،
 املتألف مع األمل. 

ولكني وأنا الصغري ...
مل أكن هناك 

كنت قد نزلُت من العربِة، 
بال نعٍش يدثرن،

بال أرٍض. 
كان يل هناك فقط، 

غطاء ولحاف، 
غطت بقايا أجساٍد 

مضطربٍة يف القارب. 
أنا بال اسٍم، 
بال إرٍث ...، 

والبحر أعطان 
قلبه والسالم.  

 )......(
أنا الصغريُ ..

من يعطيني صوتاً .. 
صوتاً قوياً ...، 

مقتدراً ...
أريد صوتاً للحديث  

أريد صوتاً للغناء
 بإيقاع الرثاء والشعِر. 

أريد صوتاً 
يسد التاريخ الصقيّل، 

بدافعٍ مدمٍر ولو ملرٍة واحدة. 
ولكن أحدهم هنا ... هناك،

يرصُخ غباًء ويقول يل: 
تريد الغناء ...، 

وأنت السورّي الصغري آالن، 
تريد الغناء بصوٍت صقيّل ...؟ 

أليس األفضل، 
أن نستمع لحكوايّت 

يروي لنا قصة التاريخ ؟  
بهذه  الطويلة  ملحمته  الصقيَل  الشاعر  ويختتم 

األبيات: 
يف غياِب الكالم، 
تتحدَث الجثث. 

وماء البحر حولناه دماء. 
عيّل، إذن  
أن أتقبل 

موت ابني 
حني يصبح ماء البحر 

دهناً ... 
حينها ال يستطيع ...

أبني الشاُب فعل يشٍء 
فالدماء بقيت هنا، 

ماًء للبحِر. 
يف غياب الكالم، تتحدُث الجثُث، 

يف أفعاِل الغياِب 
تُنشأ الجسوُر  

وكام قيل : 
تحول “الفعل لحامً )جثًة(” 

... كالمه املصبوب  الفعل  وهكذا أبقى بورغاريّتا 
يف ابياته امللحمية فعالً يدعو يحرض لعامٍل أفضل، 
أجمل... ونحو آفاٍق انسانية أرحب تتجاوز الحدود 

وتغور يف األعامق.

رأي

أمة شكو ماكو
د. أحمد جارالله ياسين 

مع أننا أمة شعر حسب ما يشاع يف مصادر ثقافتنا الرتاثية) الشعر 
ديوان العرب ( ، وما يقال من امتداد هذه الفكرة حتى يف مفاصل 
ثقافتنا الحالية وحياتنا اليومية ..ومع أن هذه املسألة يفرتض بها أن 
تجعلنا نوجز يف األقوال ونكثف يف الحوارات اليومية ..إال أن واقع 

الحال عىل العكس من ذلك متام .. وأثبت أننا أمة رسد بامتياز ..

اليومية وخطاباتنا  ، ومنّط يف حواراتنا  ونطيل   ، ونطنب   ، نسرتسل 
مبختلف أنواعها والسيام السياسية والدينية ، ونعيد ونكرر التفاصيل 
تعرفه يف  بأي شخص  ..تلتقي  للملل  املثرية  الفارغة  الرثثرة  إىل حد 
الطريق فيستوقفك وقتا طويال يف رشح ورسد ما حصل لألمة ، أو 
سيحصل أو يعيد عليك آالف املرات كامً كبريا من األسئلة الفضولية 
واململة تبدأ بـ ) شلونك ( وال تنتهي بعد ساعة  إال بـ ) وبعد شلونك 
إعادة ورسدا  منك  يريدون  بأشخاص  تلتقي  قد  ..أو   ) ماكو  وشكو 
..أو يعيدون عىل مسامعك نرشات  الحديث  ملوضوع ما تكرر فيه 
األخبار كلها التي استعبدتهم أمس ..بأخبار لصوصها الساسة ..وأنت 

الهارب منها أصال بالصمت والنوم والشخري املبكر ..
   يوميا نسد آالف السطور والتفاصيل اململة ونفرض عىل اآلخرين 
اإلصغاء إليها ونضطهدهم وهم ال ناقة وال جمل لهم فيها… النتقن 
الحبيبة  لغة االختصار واإليجاز والصمت والعيون واإلشارات حتى 
 ، العنرتية  بطوالتنا  عن  نفسها  القصص  بإعادة  والديها  والد  نلعن 
ال  ماض  زمن  يف  جوانية   الدون  واكاذيبنا    ، العندليبية  ومنجزاتنا 

شهود عليه سوى أكاذيبنا السدية ..

    نعشق الطرق املدورة وامللتوية ، ونكره الطرق املستقيمة يف الكالم 
..إننا مجتمعات خبرية يف صناعة امللل والكذب والروتني والبطوالت 
املحمولة عىل  وأكاذيبنا  وأقوالنا  قليلة جدا  ..أفعالنا  الدونكيشوتية 
ظهور الفيلة  متتد قطعانها رشقا حتى سور الصني ..وحتى طواحني 

الهواء يف الغرب.
باختصار

وعي  بال  السد   يف  ونسرتسل  وليلة  ليلة  الف  ثقافة  أرسى  مازلنا 
بالكالم  ولو  املزيف  وجودنا  زمن  إطالة  عىل  نفسيا  للحفاظ   ، منا 
..الذي تعاد صناعة صورته  .. أمام تهديدات شهريار بقتلنا  الفارغ 
يوميا وبأشكال شتى ..كلها تجعلنا أمة تدمن السد ..مالذنا الوحيد 
، والرتغيب  يف االعرتافات واالحتجاجات واالستنكار والحيك والبوح 
صناعة  طريقة  ورشح    ، القصرية  والقصة   ، والرواية   ، والرتهيب 

الكباب .
أما مقولة الشعر ديوان العرب ..فقد تراجع وجودها وباتت حبيسة 
..الن  فحسب  العمودية  الشعرية  واملهرجانات   ، الرتاثية  الكتب 

الواقع اليومي ديوانه السد ..وال يشء غريه .

عبد اللطيف السعدي- روما/ خاص

صدر عن كاتانيا، مركز جزيرة صقليا يف الجنوب اإليطايل، مجموعة شعريٍة جديدٍة 
للشاعر اإليطايل بورغاريتا، املولود يف إحدى أجمل مدنها الساحلية )آفوال(، املنفتحة 

عىل سواحل بلدان عديدة للبحر األبيض املتوسط. املجموعة الجديدة كتبت 
باللهجة الصقلية املحلية وهي صعيٌة عىل الفهم حتى بالنسبة ملواطني مناطق 

أخرى يف وسط وشامل إيطاليا. والهام أنه وضع النصوص باإليطالية الكالسيكية 
أسفل كل صفحة من الكتاب. 

سيبيستيانو بورغاريتا غالف كتاب بورغاريتا
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غدا الجمعة 

اتحاد أدباء النجف 
يستأنف فعالياته 

النجف – علي العبودي

بعد شهور من التوقف بسبب أزمة كورونا، يستأنف اتحاد األدباء 
والكتاب يف النجف، غدا الجمعة، نشاطاته وفعالياته األسبوعية، 

يف جلسة ثقافية أدبية. 
وقال رئيس االتحاد، محمود جاسم عثامن، أن الجلسة ستخصص 
لالحتفاء باإلصدارات الجديدة التي تكفل االتحاد بطباعتها للعديد 
أندية  أن  الشعب”،  “طريق  لـ  حديث  يف  مضيفا  أعضائه،  من 
االتحاد )الشعر، الرسد، أدب الطفل(، ستعاود عقد جلساتها، وان 

االتحاد يستعد لعقد مؤمترين كبريين مهمني. 
وأكد عثامن، أن االتحاد سيشرتط عىل من يشارك يف فعالياته أو 

يحرضها، االلتزام بتعليامت الوقاية من فريوس كورونا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفل لألطفال في زقاق
 بـ “شارع الصناعة”

 

بغداد – طريق الشعب 
يف مناسبة يوم الطفل العاملي، األول من حزيران، أقامت رابطة 
املرأة العراقية بالتنسيق مع أهايل منطقة “شارع الصناعة” وسط 
منزل  زقاق  يف  أقيم  الذي  الحفل  حرض  لألطفال.   حفال  بغداد، 

السيدة عفيفة ثابت، أكرث من 40 طفال مع عائالتهم. 
وبحقوقهم  العاملي،  بيومهم  األطفال  تعريف  تم  الحفل،  وخالل 
القانونية.  بعدها انطلقت الفقرات الرتفيهية، التي تضمنت إلقاء 
بتوزيع  الحفل  ليختتم  حر.  مرسم  يف  واملشاركة  وطنية،  أناشيد 

الهدايا عىل جميع األطفال الحارضين. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبيبة نينوى تحتفي 
باألطفال في يومهم العالمي 

 

الموصل – طريق الشعب 
اتحاد  نظم  حزيران،  من  األول  العاملي،  الطفل  يوم  مناسبة  يف 
الشبيبة الدميقراطي العراقي يف محافظة نينوى، فعاليات ونشاطات 
عديدة تهدف إىل زرع البسمة عىل وجوه األطفال وتسليط الضوء 
يف  هدايا  جانبه  من  وزع  املوصل  شبيبة  اتحاد  حقوقهم.   عىل 
التقى  املناسبة، عىل األطفال يف مناطق متفرقة من املدينة. كام 
الطفل  يوم  عن  تعريفية  نبذة  لها  وقدم  العائالت،  من  بالعديد 
العاملي، داعيا إىل نبذ العنف األرسي، وإىل تربية األطفال بالطرق 
بالتعاون مع  االتحاد  لجنة  أقامت  ألقوش،  ناحية  السليمة.  ويف 
الروضة، تضمنت كلمة  “روضة بيت املالئكة”، احتفالية ألطفال 
تعريف بيوم الطفل العاملي، وألعابا ترفيهية ومسابقات ورقصات 
لألطفال. كذلك وزعت لجنة االتحاد يف ناحية بعشيقة، هدايا يف 

املناسبة عىل عرشات األطفال. 
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صدر  بريوت،  يف  والنرش”  للطباعة  الفارايب  “دار  عن 
حروب  الجيوبوليتيك..  “لعبة  بعنوان  كتاب  أخريا 
البيادق لحامية امللوك”، من تأليف حسن توفيق صفا.
عىل  األرض  تأثري  دراسة  علم  يعني  و”الجيوبوليتيك” 
من  لالستفادة  السياسة  مسعى  مقابل  يف  السياسة 

مميزات األرض وفق منظور مستقبيل.

لعبة الجيوبوليتيك

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

ماركة مسجلة
عبد جعفر

نحونا،  يركض  نراه  الدنيا  هذه  يف  عيوننا  فتحنا  أن  منذ 
نخرج  حني  والبسطال،  الخوذة  بني  املحصور  الكائن  إنه 
ليفتح  الهراوة  حامال  لنا  يظهر  )األسياد(،  ضد  متظاهرين 
أجسادنا  صوب  بندقيته  نريان  يطلق  أو  رؤوسنا  يف  جرحا 
يف  نراه  رصنا  بل  فحسب  هذا  ليس  الروح.  يغتصب  يك 
الفضائيات وال يخلو يوم من رؤيته، وهو يهشم العظام أو 

الرؤوس يف كل بلدان القمع يف قارات العامل املختلفة.
ويِف عراقنا أصبح هذا الكائن عالمة فارقة وماركة مسجلة يف 
أيام التظاهر، وكلام نقول له بأعىل الصوت نحن - سلميون 
العارية،  بأذرعنا  نحملها  راية  الوطن  علم  غري  نحمل  ال   -
رصاصاته  وتثقب  بالرضب  عصاه  تتناولنا  بل  يكرتث،  ال 
صدورنا. فمن يحركه؟ البعض يقول إنه الطرف الثالث، وإن 
مل يقم هذا املخلوق بواجبه فإنهم يجربونه عىل إكامل عمله 
بالكواتم. والبعض االخر يقول إنه كائن وجد هكذا يؤوب 
إىل مهجعه بعد أداء املهمة ليقوم أسياده )األنيقون جدا( 
واالبتسامات  االعتذارات  بتوزيع  آثار  من  تركه  ما  بتزويق 
من  ظاهرها  يعرف  ال  التي  امللساء  والقرارات  والوعود 
باألدعية  آذاننا  ويشنفون  البخور  يحرقون  ثم  باطنها، 

والرتحم عىل قتالنا لعلنا نسكت وإال العصا ملن عىص!
الحقيقة التي مل يعرفها وباألحرى ال يريد أن يعرفها أصحاب 
ويولد  ولد  اليوم  عراقنا  أن  القمع،  وآالت  الكائنات  هذه 
فيه جيل جديد من املناضلني مستعد للمواجهة، غري مرتدد، 
جيل غري خائف ويعرف ماذا يريد وال تنطيل عليه األكاذيب 

والحيل وكل أشكال املراوغات.
وتهديدات  واختطافات  واغتياالت  مجزرة  كل  فبعد 
من  العنقاء  مثل  ثانية  ينهض  نراه  للتسقيط،  ومحاوالت 
املهضومة. وهو ما يقض  الشعب  للمطالبة بحقوق  الرماد 
كام  ليس  االنتفاضة  فإنسان  وعرابيهم،  القتلة  مضاجع 
بالقاع دون أن يحس،  يعتقدون، قابال للسقوط واالرتطام 
ال  يشء  إىل  )يتطلعون  للذين  هو  املروع  السقوط  ولكن 
تستطيع بيئتهم أن متدهم به( ألنهم يعاكسون وقع الحياة 
وقوانينها، وال صلة لهم بالشعب ومعاناته، ويتعاملون معه 
ورسقة  قتل  من  كل يشء  لهم  ويحق  احتالل،  جيش  مثل 
والقضاء  والسالح  والعباد  املال  ومتلك  وتجاوز،  ونهب 

ووعاظ اإلعالم ومافيات الفضائيات.
دولة  لسلطات  املفصيل  السؤال  هو  هذا  تكن،  ال  أو  كن 
البلد  قيادة  يف  الذريع  بالفشل  اإلقرار  أما  القادم،  عراقنا 
الذي  واالرهاب  والفساد  املحاصصة  نظام  أن  واالعرتاف 
ويخلق  مسدود،  طريق  إىل  بالوطن  يسري  تبنيه  جرى 
األزمات املستعصية التي ال تحل بدون رحليهم، أو مواجه 
الكريم  بالحريات والعيش  العارم املطالب  االنتفاضة  سيل 
وإعالء شأن االنسان العراقي واحرتام إنسانيته وحاميته من 

كل مهانة يتعرض لها من الداخل أو الخارج.

خارج النسق

لندن – طريق الشعب 
لندن،  الربيطانية  بالعاصمة  مهيب  حفل  يف 
األفالم  لجوائز  الربيطانية  األكادميية  منحت 
إىل   ،2021 العام  هذا  جائزتها   ،)BAFTA(
فيلم “ذات مرة يف العراق”، كأفضل مسلسل 

يوثق الحقائق.
التي  األكادميية،  هذه  تاريخ  يف  النادر  ومن 
 6 قبل  من  تدار  والتي   ،1976 عام  تأسست 
وثائقي  لفيلم  جائزتها  متنح  أن  عضو،  آالف 

عن الرشق األوسط. 
وتستند أحداث الفيلم، الذي أخرجه الربيطاين 
جيمس بلوميل، إىل كتاب مشرتك بني بلوميل 
نفسه والباحث والخبري يف الشأن العراقي د. 

ريناد منصور. 
خالل  حياتية  تفاصيل  الكتاب  ويروي 
عىل   ،2003 عام  للعراق  األمرييك  االحتالل 
أمريكيني  وجنود  عراقيني  مواطنني  ألسنة 
والفقر  الفوىض  مشاهد  ويلتقط  وصحافيني. 
العراقيون  عاشه  الذي  الطائفي  والعنف 

إىل  استنادا  الحرب  قصة  يرسد  كام  وقتذاك. 
ذكريات شخصية وشهادات حية. 

الربيطانية )يب يب يس(،  وكانت هيئة االذاعة 
قد حّولت الكتاب إىل فيلم وثائقي، وعرضته 

عام 2020 عىل شكل حلقات تلفزيونية. 
“مهرجان  بجائزة  فاز  ان  للفيلم  وسبق 
الوردة الذهبية” لألفالم العاملية الذي ينظمه 
وثائقي  فيلم  كأفضل  السويرسي،  التلفزيون 
الكتب  بيع  رشكة  اختارت  فيام   .2020 لعام 
الكتاب  ستونز”،  “ووتر  املعروفة  الربيطانية 
الذي استوحي منه الفيلم، واحدا من أفضل 

الكتب السياسية خالل العام ذاته. 
“جائزة  بـ  املايض،  نيسان  يف  الفيلم  فاز  كام 
ألفضل  متنح  التي  األمريكية،  جينينغز”  بيرت 
فيلم وثائقي تلفزيوين او فيديو يتعلق بقضية 

دولية.
ريناد  د.  كتب  بالجائزة،  الفيلم  فوز  وعقب 
“خرب  أنه  “تويرت”،  يف  صفحته  عىل  منصور 
كأفضل  بافتا  بجائزة  الفيلم  فوز  للغاية  مثري 
بأكمله..  للفريق  مربوك  للحقائق..  مسلسل 
إرشاك  يف  ومجزية  رائعة  تجربة  كانت  لقد 
العراق  الواسع يف قصص  الجمهور  مثل هذا 

وبصيغة مقنعة”. 

بغداد – طريق الشعب 
العراقية،  املرأة  رابطة  سكرترية  زارت 
املديرية  أخريا،  مروكل،  شمريان  السيدة 
إقليم  الرسيانية، يف  للثقافة والفنون  العامة 

كردستان.
واستقبل املدير العام للدائرة، د. روبني بيت 
الرسمي  مكتبة  يف  مروكل  السيدة  شموئيل، 

بحفاوة وترحاب. 
الحديث  الطرفان  تبادل  اللقاء،  وخالل 
تواصلها  وسبل  الرسيانية  الثقافة  واقع  عن 
الثقافة  يف  مميزاً”  “لوناً  لتبقى  الحضاري 

الرسياين  الرتاث  إىل  تطرقا  كام  العراقية. 
نينوى،  سهل  يف  خاصة  للنظر”،  “الالفت 
التاريخية  والقصبات  القرى  أن  إىل  مشريين 
تاريخ  ثنايا  موغلة يف  متاحف  مبثابة  هناك، 
تزال  ال  التي  “وأرضها  وجغرافيتها  املنطقة 
رغم  والدينية  القومية  بهويتها  تتمسك 

املحن واالضطهاد والتهجري”. 
شموئيل،  د.  أهدى  اللقاء،  هامش  وعىل 
دائرته  إصدارات  من  مجموعة  ضيفته 
املنجزة خالل فرتة جائحة كورونا، فضال عن 

باقة من مؤلفاته الشخصية الجديدة.

البصرة – طريق الشعب
اللجنة  إىل  التابعة  الثقافية  اللجنة  ضّيفت 
البرصة  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية 
قدمت  التي  للفنون،  هافن”  “فرقة  أخريا 
من  السم”،  “طباخ  بعنوان  مرسحيا  عرضا 
إعداد سجاد املوسوي ومتثيله هو وعدد من 

أعضاء الفرقة. 
يف  هندال”  الشهيد  عىل”قاعة  العرض  قبيل 
مقداد  الناقد  تحدث  املحلية،  اللجنة  مقر 

اللجنة  تقيمها  التي  الفعاليات  عن  مسعود 
يف  الثقايف  الحراك  تنشيط  بهدف  الثقافية، 
الضوء عىل “فرقة هافن”،  البرصة. ثم سلط 
أعضاء  أداء  يف  تناغام  هناك  أن  إىل  مشريا 
الفرقة، الذين يحسنون مزاولة الفن املرسحي 
بجوانبه ومحاوره كافة، من الحركة إىل األداء 

الصويت والغناء. 
مثقفني  من  الحارضون،  شاهد  بعدها 
الذي  املرسحي  العرض  املرسح،  يف  ومهتمني 

املجتمعية  املشكالت  بعض  عن  يتحدث 
اليومية، بأسلوب كوميدي. 

وأشادت الشاعرة بلقيس خالد، التي شاهدت 
املرسحية  وفعالياتها  الفرقة  بأداء  العرض، 
مهمة  موضوعات  من  تطرحه  وما  السابقة، 

متس املجتمع، بالرغم من تواضع إمكاناتها. 
ويف الختام، قدم الفنان التشكييل عبد الحق 
املظفر والفنان املرسحي عبد األمري السلمي، 

هدايا تشجيعية لرئيس الفرقة وأعضائها. 

“ذات مرة في العراق” 
يحصد جائزة األكاديمية البريطانية 

رابطة المرأة تزور “الثقافة السريانية” 

“طباخ السم” على قاعة شيوعيي البصرة 

بغداد – وكاالت 
بعد نحو ثالثة شهور من تعطيل الحياة يف شارع 
املتنبي، وتحديداً يف يوم الجمعة من كل أسبوع 
عادت  الوقايئ،  التجول  حظر  إجراءات  بسبب 
الحياة األسبوع املايض، مجدداً إىل الشارع، وذلك 
الشامل  الحظر  إلغاء  الصحية  السلطات  قرار  إثر 

يومي الجمعة والسبت.
ويُعد يوم الجمعة من أهم األيام بالنسبة لشارع 
املثقفني  من  رّواده  عليه  يتوافد  إذ  املتنبي، 
فيه  وتقام  الكتاب،  ومحبي  واإلعالميني  واألدباء 
تضّيف  ومحارضات  وندوات  ثقافية  فعاليات 
االختصاصات  ذوي  من  ومثقفني  أكادمييني 
بكرثة  املتنوعة  الكتب  تُعرَض  كام  املتعددة. 

مقارنة ببقية أيام األسبوع. 
األكادميي، هاشم عيل، وهو أستاذ لألدب العريب 
يف جامعة بغداد، يرى أّن "شارع املتنبي استعاد 
مضيفا  الخاص"،  طعمه  الحياة،  إىل  عودته  يف 
السلطات  قررت  ان  "ما  انه  صحفي،  حديث  يف 
من  وعدد  أنا  اتفقنا  حتى  الشامل،  الحظر  رفع 

األصدقاء عىل الذهاب إىل املتنبي، فوصلنا مبكرا، 
كان  مام  أكرث  جداً  مزدحامً  الشارع  ووجدنا 
املثقفني  اإلقبال عليه ولهفة  متوقعاً، بسبب كرثة 

الكتب".  القتناء 

مجموعة  عىل  "حصلنا  قوله:  يف  عيل  ويؤكد 
جيدة من الكتب، وبأسعار تنافسية. كانت جولة 

رائعة!".
فيعرب  العزاوي،  باسل  واإلعالمي،  الشاعر  أّما 

"تجّولنا  ويقول:  "املتنبي".  بعودة  سعادته  عن 
يف الشارع والتقينا بعض األصدقاء.. ننتظر بلهفة 
عودة النشاطات بشكل كامل، من فعاليات أدبية 
صحفي،  حديث  يف  مبينا  ومهرجانات"،  وندوات 
يف  أثر  وله  للمثقفني،  متنفس  املتنبي  "شارع  أن 

حركة الثقافة العراقية من أدب وفن".
أبو خالد، وهو أحد باعة الكتب يف شارع املتنبي، 
يرى أن عودة الحياة إىل هذا املكان، تعني العودة 
مؤكدا:  والعلم،  واملطالعة  الثقافة  أجواء  إىل 
املهرجان  هذا  من  السابقة  الفرتة  طوال  "حرمنا 
يتوافدون  الذين  املثقفون  حيث  األسبوعي، 
يف  ويجلسون  يلتقون  خارجها،  ومن  بغداد  من 
عن  ويتحدثون  النهر،  ضفاف  وعىل  املقاهي 
ما  ويقتنون  الثقافية،  اإلصدارات  وآخر  الكتب 

يرغبون منها". 
ومع عودة الحياة إىل شارع املتنبي، بدأت املراكز 
الثقافية فيه تستعد إلعادة املهرجانات والندوات 
الثقافية األسبوعية، ومنها املركز الثقايف البغدادي 

املعروف بتعدد فعالياته وتنوع مضامينها.

بعد تخفيف إجراءات كورونا 

الحياة تعود مجددا إلى شارع المتنبي  

الشاعر حمزة الحلفي عاد اخريا اىل اهله وبيته بعد عدة عمليات 
جراحية اجتازها بنجاح. 

الرفاق يف قيادة الحزب مفيد الجزائري وحيدر مثنى وفاروق فياض 
زاروه مهنئني وحملوا له باقة زهور وطّيب التمنيات 

الشاعر حمزة الحلفي .. تهانينا


