
ـ علي شغاتي بغدادـ 

مل يبِد ناشطون ومتظاهرون ارتياحا لتقرير 
األداء الحكومي السنوي، الذي اعلن تحقيق 

نسبة إنجاز يف ملف التظاهرات قدرت بـ 74 
باملئة، ألنهم يعتقدون أن الحكومة مل تتقدم 

»خطوة واحدة« لألمام، بل »بقيت عاجزة 
عن كشف القتلة، برغم امتالكها معلومات 
وأدلة ميكن من خاللها ادانة املجرمني ومن 

يقف وراءهم«.

الوزراء  مجلس  رئيس  عرضه  الذي  الحكومي،  األداء  تقرير  وكشف 
ملف  يف  الحكومة  منجزات  عن  املايض  الثالثاء  الكاظمي  مصطفى 
االنجاز كانت  أن نسبة  اىل  القتلة، مشريا  تظاهرات ترشين ومحاسبة 

74 يف املائة.  
التقرير, انه »تم تشكيل لجان تحقيقية من مختصني لجمع  وجاء يف 
لتقدميهم  املتظاهرين  بقمع  املتورطني  بشأن  واألدلة  املعلومات 
الشهداء  مٔوسسة  املظاهرات يف  »تسجيل ضحايا  اىل  للعدالة«، مشريا 

وتأمني حقوقهم جميعاً«.
أبواب  التعامل مع املحتجني وفتح  انه »تم تغيري منط  التقرير,  وتابع 

الحوار معهم عرب العرشات من اللقاءات للوصول اىٕل الحلول«.
وخالل زيارة رئيس الحكومة، لعائلة الشهيد أنس مالك، الذي استشهد 
متأثرا بجراحه بعد إصابته خالل التظاهرات يف مدينة النارصية العام 
املايض, قال إن »أجهزة الدولة األمنية والقضائية جادة وتعمل للوصول 

إىل قتلة املتظاهرين«.

كيف تقرأ الحكومة إنجازاتها؟
وعلّق الناشط املدين أمري عزة، عىل التقرير بالقول: ان »الحكومة رمبا 
اعتربت زيارة رئيسها اىل عوائل الشهداء من ضمن فقرات االنجاز يف 
هذا امللف«, مشريا اىل ان »النسب املذكورة تأيت خالفا للواقع الذي مل 
انصاف  باتجاه  التقدم خطوة واحدة  الحكومة من  تتمكن من خالله 

الضحايا«.
عن  تعلن  مل  »الحكومة  ان  الشعب«,  لـ«طريق  عزة  لحديث  ووفقا 
اسامء القتلة. بل هناك متظاهرون لُفقت لهم تهم، وتم حكمهم عىل 

اساسها بأثر رجعي«.
واستغرب عزة من حديث التقرير الحكومي »عن تدريب قوات حفظ 

عىل  مرة  من  أكرث  يف  اعتداءاتها  فيه  تواصل  الذي  الوقت  يف  النظام, 
املتظاهرين. وآخرها كان يف الخامس والعرشين من الشهر املايض«.

من  مع عدد  الحكومة  تجريها  التي  »اللقاءات  فإن  للمتحدث  ووفقاً 
املحاصصة  نظام  بأسس  املتعلقة  املشكلة  حل  ميكنها  ال  املتظاهرين 

الطائفية والقومية«.

تدخالت تمنع فتح الملف
ميكنها  االمنية  »االجهزة  ان  ياسني،  غفار  املدين  الناشط  قال  بدوره، 
قبل  من  السياسية  التدخالت  »لكن  مردفا  بسهولة«،  القتلة  معرفة 

الكتل الحاكمة، متنع فتح ملف قتلة املتظاهرين«.
وأضاف ياسني لـ«طريق الشعب«، ان »محافظة كربالء مراقبة بشكل 
عمليات  نفذ  من  معرفة  خاللها  من  ميكن  وبالتايل  بالكامريات،  كامل 

االغتيال بحق عالء مشذوب وفاهم الطايئ وايهاب الوزين«.
ولفت اىل ان »الجيوش االلكرتونية التي تهاجم املتظاهرين، تحمل توجها 
معروفا، وتتحرك بحسب رغبات واجندات الخارجني عن القانون«، راهنا 

الكشف عن قتلة املتظاهرين بـ«تحقيق عملية التغيري الجذري«.
نسب  لتصل  الحكومة،  به  قامت  الذي  »الفعل  عن  ياسني  ويتساءل 

انجاز هذا امللف اىل هذه املراحل املتقدمة؟«.

استضافة ذوي الضحايا
وكان رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان وعد، خالل لقائه عددا 
املتظاهرين  قتل  بشأن حادثة  اصويل  تحقيق  بـ«فتح  املتظاهرين  من 
خالل تظاهرات يوم 25 ايار املايض، وصوال إىل تحديد املسؤول املبارش 

عن الحادث«.
الجنايب، يف  الحقائق محمد  لتقيص  العليا  اللجنة  باسم  املتحدث  وذكر 
بيان طالعته »طريق الشعب«، أن »قضاة عراقيني ضمن اللجنة استضافوا 
ذوي الضحايا، وجرى االطالع عىل األوراق التحقيقية للمحاكم املختصة، 
يأيت  »اإلجراء  أن  مؤكداً  الوثائق«،  من  وغريها  الجنائية،  األدلة  وأوراق 
وتعويضهم،  الضحايا  ذوي  إنصاف  تضمن  بتوصيات  الخروج  لغرض 

والوقوف عىل إيقاع العقاب العادل ملرتكبي تلك الجرائم«.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
يوم  الدميقراطي  للتيار  التنفيذي  املكتب  عقد 
يف  االعتيادي،  اجتامعه   2021 حزيران   15 الثالثاء 

مقر مجلس السلم التضامن.
البالد،  يف  العامة  األوضاع  االجتامع  واستعرض 
وتوقف أمام تفاقم أزمات البالد الدامئة بفعل نهج 
التجاوزات  تزال  فام  واالثنية؛  الطائفية  املحاصصة 
مستمرة عىل سيادته من قبل تدخالت بعض دول 
صمت  وسط  وسامئه،  ومياهه  أرضه  عىل  الجوار 
الجهات املسؤولة، ويف املقدمة منها مجلس النواب.
االحتقان  اعادة  محاوالت  االجتامع  واستهجن 
املرتدية  األوضاع  حالة  اىل  التطرق  وتم  الطائفي، 
بفعل  الواسعة  والفقرية  الشعبية  والرشائح  للفئات 
الحلول  العراقية، دون وضع  العملة  قيمة  تخفيض 

املناسبة ملواجهة تداعياتها عىل الذين أصبحوا أكرب 
املترضرين من هذه اإلجراءات غري املدروسة.

لن تكون محطة تغيير
وبحسب بيان صادر عن املكتب التنفيذي، حصلت 
القوى  فإن  منه،  نسخة  عىل  الشعب”  “طريق 
ان  تؤكد من جديد  الدميقراطي  التيار  املنضوية يف 
السالح  فيها  يتسّيد  التي  القامئة  األوضاع  استمرار 
املنفلت واستمرار االغتياالت واالختطاف للناشطني 
وترشيدهم، لن يجعل من االنتخابات املوصوفة بـ 

املبكرة، محطة تغيري.
النزيهة  الحرة  االنتخابات  ان  االجتامع  وأكد 
التيار  قوى  أولويات  من  هي  فيها  واملشاركة 
ولكن  املدنية،  القوى  غالبية  ومعها  الدميقراطي، 

ذلك لن يتحقق يف ظل استمرار األوضاع االستثنائية، 
االنتخابات  من  تجعل  ال  رشوط  فرض  ومحاوالت 

مامرسة حرة ونزيهة ومتكافئة.
ويدعو التيار اىل رضورة الكشف عن الجرائم التي 
ارتكبت بحق الناشطني وتقديم مرتكبيها اىل العدالة 
واإلفراج عن املختطفني والتوقف عن ترويع عوائل 
االنتخابات  يف  املشاركة  رشوط  لجعل  الناشطني، 
أبناء  يستطيع  االمن،  من  أجواء  ظل  يف  ممكنة 
الحق  الواسعة يف مامرسة  شعبنا فيها من املشاركة 

االنتخايب.

دعوة للمفوضية
دور  أهمية  عىل  االجتامع،  بحسب  التأكيد،  وتم 
كل  توفري  أجل  من  والحيادي  املهني  املفوضية 

تداوله  يتم  ملا  املقنعة  واإلجابة  الفنية  املستلزمات 
االلكرتونية،  بالبطاقات  التالعب  إمكانية  حول 
البطاقات  خالل  االنتخابات  تكون  أن  أجل  من 
املفوضية  أمام  زال  ما  حيث  حرصا،  البايومرتية 

املتسع الكايف لتحقيق ذلك.
املفوضية  قبل  من  يصدر  ما  ان  االجتامع  ويرى   
ال  املرشحني،  النسحاب  املحددة  الفرتة  بخصوص 
يجب أن يخضع للضغوط السياسية، ومتديدها حتى 

نهاية شهر متوز. 
املؤمتر  لعقد  الجارية  التحضريات  االجتامع  وتناول 
اجتامع  عقد  تقرر  كام  الدميقراطي.  للتيار  الثالث 
أجل  من  القادم،  الشهر  بداية  عند  العليا  للجنة 
ستقدم  التي  للوثائق  الكافية  الدراسة  توفري 

للمؤمتر. 

لجانه تهيئ لعقد المؤتمر الثالث
التيار الديمقراطي: الكادحون اكبر المتضررين من االجراءات االقتصادية
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المعارضة الحقيقية
»تعيش فلسطين« 2                 والبديل الديمقراطي المنشود 

متهمة بمعاداة السامية
السالح المنفلت

9 يحدد بوصلة االنتخابات 310

4

مختارات أخبار وتقارير أخبار وتقارير

قرارات متخبطة.. وجيوش امية جديدة

 
مجدداً تقرر وزارة الرتبية ترحيل طلبة الصفوف غري املنتهية اىل مراحل 
جديدة باالعتامد عىل درجة امتحان نصف السنة. وهذا ضمن إجراءات 

مكافحة وباء كورونا.
الطلبة وعوائلهم يشكون من “التخبط” يف قرارات الوزارة، واإلجراءات 
توفري  صعوبات  ومنها  طبيعية،  بصورة  الدراسة  سري  لتأمني  املتبعة 
االنرتنت، وضعف التواصل مع املدارس، وأمية التكنولوجية للكثري من 

املدرسني واملعلمني، كذلك ضعف البنية التحتية يف هذا املجال.
اعىل،  صف  اىل  الطالب  انتقال  اىل  تؤدي  انها  القرارات  هذه  خطورة 
وهو ال يدري ما الدروس التي يجب تعلمها يف مرحلته الدراسية. مثال: 
كم حرف تعلمه تالميذ الصفوف األوىل والثانية، خالل السنة الدراسية 
التي انتهت بالنسبة اليهم أمس. هؤالء سيضافون اىل صفوف األميني، 
والدليل هو ان طالبا يف مستويات دراسية متقدمة ال يعرفون القراءة 

والكتابة بصورة جيدة.
يف جانب آخر هناك شكوى الطلبة الخارجيني وطلبة الصفوف املنتهية 
من إجراءات تعقيدية تواجههم، وهم يقولون: ان غاية تلك االجراءات 

هي إسقاطنا ال غري.
الوضع  تناسب  واقعية  دراسية  برامج  بوضع  مطالبة  الرتبية  وزارة 

العراقي، وان استمرار التخبط يف اتخاذ القرارات امنا يزيد الطني بلة!

راصد الطريق 

»طريق الشعب« تناقش ملف التظاهرات في تقرير األداء الحكومي

ناشطون: التقرير استند الى إنجازات صورية

بحسب المسؤولين 

المعابر غير الرسمية تورد البضائع
بغداد – نورس حسن 

يتحدث مسؤولون حكوميون عن منافذ حدودية خارج سيطرة 
الحكومة االتحادية، اغرقت األسواق مبواد متوفرة محلياً، لكنها 

غري قادرة عىل املنافسة، ألسباب كثرية.
واستورد العراق خالل 2020 معجون الطامطم من تركيا بقيمة 
بلغت 94 مليون دوالر، بحسب رئيس جمعية مصدري الفواكه 

والخرضوات الطازجة الرتكية، خري الدين اوجاك.
القييس  الدين  عالء  الحدودية،  املنافذ  باسم  املتحدث  ويقول 
والرقابة  االرشاف  عىل  “يقترص  عملهم  ان  الشعب”،  لـ”طريق 
قبل  من  باستريادها  سمح  التي  والزراعية  الغذائية  املواد  عىل 
إّن  الشعب”،  لـ”طريق  رفيع  مصدر  وذكر  الزراعة”.  وزارة 
سوريا،  مع  حدودية  معابر  انشأت  املسلحة  الجهات  “بعض 
وهي تقوم بتسهيل دخول بضائع وسلع بأجور زهيدة، مقابل 
يجعل  ما  ورسوم،  رضائب  من  الرسمية  املنافذ  تفرضه  ما 

يفضلونها”. املوردين 

المنتدى العمالي الثقافي
مهمات وآفاق

الجمعة  اللتان استغرقهام احتفال  الساعتان تقريبا،  تحولت 
اللجنة  مقر  يف  الثقايف”  العاميل  “املنتدى  بافتتاح  املاضية 
اىل لحظة وعي  ببغداد،  العراقي  الشيوعي  للحزب  العاملية 
عمل  لُـّب  تشكل  وتبقى  كانت  بقضية  مكثفني  واهتامم 
الشيوعيني – قضية العامل والكادحني وحقوقهم ومصالحهم، 
وقضية  صفوفهم،  يف  والطبقي  الوطني  الوعي  نرش  وقضية 

النضال املنظم النتزاع الحقوق ونيل املطالب املرشوعة.
هذه القضية املركبة تشكل ، كام قيل بوضوح يف االحتفال، 
تحديا دامئا للشيوعيني العراقيني، وتتطلب تفاعال من جانبهم 
يف  تسهم  كام  املتنوعة.  بصوره  النضايل  نشاطهم  ويف خضم 
تطوير عملهم فكريا وسياسيا وتنظيميا، وتساعد يف تطوير 
الطبقة  واقع  عىل  امللموس  التعرف  ويف  الشيوعية،  الكوادر 

العاملة.
ومن صميم الحاجة اىل هذا كله نشأت فكرة تأسيس املنتدى 
العاميل الثقايف لدى ثلة من رفاق املحلية العاملية النشيطني 
واملتفانني، وتحولت بجهودهم املثابرة اىل واقع قائم، تّوجه 

حفل االفتتاح الجمعة الفائتة.
يطرح  الحفل،  يف  يتحدث  وهو  الحزب  سكرتري  وبكلامت 
تقديم  الوليد  العاملية واملنتدى  املحلية  الراهن عىل  الواقع 
تصورات حول مستقبل الوجود العاميل، ومسألة تحويله اىل 
طبقة عرب اشاعة الوعي الطبقي لدى العامل. ويف الظروف 
القامئة بالغة التعقيد يف بالدنا اليوم ال يبدو ذلك يسريا من 
التعامل  يف  مألوفة  غري  افكار  وصياغة  الواقع،  دراسة  دون 

معه، وابتكار اشكال جديدة يف التنظيم والتواصل.
سكرتري  اكده  ما  مع  يتقاطع  ال  التوجه  هذا  ان  وبديهي 
حزبنا  خربة  اىل  العودة  بشأن  كلمته،  يف  العاملية  املحلية 
الغنية يف مجال الثقافة والتثقيف، ويف اعداد وتنفيذ الربامج 
ال  جزءا  وجعلها  املتنوعة،  والفكرية  الثقافية  والنشاطات 
لهيئاتها  اليومي  والنشاط  الحزب  منظامت  عمل  من  يتجزأ 
الحزبية ورفاقها، ووسيلة لزيادة نفوذ حزبنا وتأثريه. ويتعلق 
النقاشات  واطالق  الفكري  العمل  بتنشيط  خصوصا  هذا 
املاركيس  بالفكر  يرتبط  ما  سيام  ال  الفكرية،  والحوارات 

وعموم الفكر العلمي والتقدمي. 
النايشء  املنتدى  ينتظر  مام  واملتنوع  الكثري  مثة  وباختصار 
وذو  العقدي  وبضمنه  ألجله،  ينشط  ان  ينبغي  وما  لتوه، 
وضع  يستلزم  الذي  االمر  الحزيب.  بالعمل  املبارشة  الصلة 
ان  التي  ميكن  والعنارص  الجهات  وتحديد  للتحرك،  برنامج 
ايضا اىل توفر من  الحاجة  تسهم فيه ويف تنفيذه. وستمس 
يكلف بادارة املنتدى اىل رؤية واضحة يف خصوص املراد منه، 

واملطلوب تحقيقه؟ 
اسم  ملا حمل  واال  العام وحسب.  للتثقيف  منربا  ليس  فهو 

املنتدى العاميل.

على طريق الشعب 

الحزب الشيوعي 
العراقي.. النهر الثالث

ادب شعبي

أخبار وتقارير

سد مكحول.. مشروع 
»استراتيجي« مرتبط 
بالحصار والعزلة 
الدولية!

اياد عباس شهيد الحزب الشيوعي العراقي يف انتفاضة ترشين



اتحاد نقابات العمال يستنكر 
عدم تطبيق قانون التقاعد الموحد

بغداد ـ طريق الشعب
استنكر االتحاد العام لنقابات عامل العراق, رفض رشكة الطارق تطبيق فقرات قانون التقاعد املوحد.

وذكر االتحاد يف بيان تلقت “طريق الشعب”, نسخة منه, ان “ادارة مصنع الطارق واملدمجة لرشكة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة 
واملعادن, ترفض تطبيق الفقرة )ب( من البند )اوالً( من املادة )17( من قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014, من خالل رفضها تسديد 

نسبة الـ 15 يف املائة التي تتحملها لصالح خزينة الدولة”.
واكد االتحاد ان “هذا االجراء هو مخالفة لنص البند )ثالثاً( من املادة 17 الذي أكد أن )تلتزم الدوائر والرشكات ذات التمويل الذايت باستقطاع 

مبلغ التوقيفات التقاعدية، ويف حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها ثالثة يف املائة عىل املبلغ املرتتب عليها شهريا(. 
وعّد االتحاد “إرصار إدارة الرشكة عىل تحميل العاملني تسديد هذه النسبة للسنوات 2011 لغاية 2017 يشكل تحدياً للقانون”. وحذر االتحاد 
إدارة رشكة الفرات من “متاديها وإرصارها عىل هذا الخرق القانوين الفاضح”, مؤكدا ان “االتحاد سيكون أول املدافعني للعاملني يف عرض 
قضيتهم عىل الجهات القانونية والقضائية”.  وناشد االتحاد “األمانة العامة ملجلس الوزراء ووزاريت الصناعة واملعادن واملالية بالتدخل لحسم 

هذه القضية، وضامن حقوق العاملني ومحاسبة املخالفني لقانون التقاعد املوحد رقم 9 لسنة 2014”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية

رئيس التحرير مفيد الجزائري اإلدارة والتحرير بغداد ـ ساحة االندلس ص.ب 55429 
التحرير: 07809198542 اإلدارة: 07709807363 التوزيع: 07904297133 اإلعالنات: 07902147060

رقم اإلعتامد يف نقابة الصحفيني 599 مسجلة بدار الكتب والوثائق برقم 59 لسنة 1974 الطباعة: دار الرواد املزدهرة

            2
وطن حر وشعب سعيد

المعارضة الحقيقية 
والبديل الديمقراطي المنشود 

جاسم الحلفي

وبرامج  وتصورات  رؤية  تطرح  التي  هي  الحقيقية  املعارضة 
نهج  غري  الحكم  إلدارة  جديدا  ونهجا  بديلة،  وسلوكيات 
املحاصصة الذي درج عليه املتنفذون، والتي تعمل عىل إحالل 
بديل يؤّمن العيش الكريم للناس، ويحقق العدالة االجتامعية 
من  بني  آخر،  بعد  يوما  تتسع  التي  الطبقية  الفجوة  ردم  عرب 
العام،  للامل  نهب  يف  وانغمروا  وامتيازاتها  بالسلطة  استأثروا 
واملهمشة  املحرومة  الفئات  وخاصة  الشعب  عامة  وبني 

والفقرية. 
وتقدم  الناس،  وسط  الحضور  هو  الحقيقية  املعارضة  ومكان 
الشعب.  ثروات  لسارقي  بقوة  والتصدي  الكفاح،  يف  صفوفهم 
تغيري  اجل  من  املتنفذين،  مع  الفاصلة  املجابهة  فساحة 
وليس  العراق  داخل  تقع  الشعب،-  لصالح  القوى  موازين 
األقلية  بسلطة  املاسكة  الحكم  طغمة  بني  والرصاع  خارجه. 
“االولغارشية” وبني الشعب الذي سلبت حقوقه ونهبت أمواله، 
الدستورية  األساليب  من  يتيرس  ومبا  سلميا  يخاض  رصاع  هو 
والرشعية، وعرب املشاركة يف االنتخابات او مقاطعتها، باعتبارها 
العراقيني  أنشطة  اما  الوحيدة.  تكن  مل  وإن  للتغيري  إمكانيات 
يف الخارج بتعدد اشكالها وتنوع وسائلها فتصب يف مسار دعم 
كفاح العراقيني يف الداخل، وهي مهمة ومطلوبة ورضورية، اىل 
جانب بقاء الحاجة ملحة لتضامن الرأي العام الدويل واإلنساين.

واما الرهان عىل العامل الخارجي واالستقواء بالدول الخارجية 
سلفا،  فاشل  رهان  فهو  الشعب،  لصالح  القوى  موازين  لتغيري 
ومن يسعى اليه ويحرص املعارضة فيه، ال يختلف يف يشء عن 
ملصالحها.  والراعية  اإلقليمية  للدول  املذعنة  املتنفذة  القوى 
تدخلت  وإن  الشعب،  عن  بدال  تكافح  ال  االجنبية  فالدول 
شعبنا.  مصالح  حساب  عىل  مصالحها  من  األساس  يف  فانطالقا 
اما الداعون اىل رفع السالح فهم متطرفون فكريا وسلوكيا، وال 
يبقى  فيام  املواطنني.  بأمن  تعبث  مليشيا  أية  عن  يختلفون 
العسكري، ومعهم من  باالنقالب  العصافري  الحاملون كام تحلم 
يأملون ان يعود االحتالل، ينتظرون غودو الذي لن يأيت أبدا. 

هناك تعمد يف تشويه مفهوم املعارضة يف بلدنا، حيث مل يُبِق 
معانيها.  بكل  يلعبون  وهم  لداللتها  معنى  املعارضة  ادعياء 
ومام يثري السخرية ان مييس من أسهم يف ترسيخ نهج املحاصصة 
السلطة  امتيازات  كل  عىل  أستحوذ  ان  فبعد  للنظام.  معارضا 
نراه يسعى اىل رشف معارضتها، وحاله - كام يقال - مثل حال 

من يأكل الدسم مع معاوية ويبتغي الصالة خلف عيل!
حجم  عىل  االختالف  حال  للنظام  معارضته  يعلن  من  وهناك 
عىل  يحصل  مل  الذي  امر  وكذا  املتحاصصني،  كعكة  من  حصته 
هذه  مواقف  تحكم  مبدئية  معايري  فال  حكومي.  منصب 
املصالح  من  ينطلقون  امنا  وهم  السياسيني،  من  األصناف 
اليهم  يضاف  الضيقة.  والحزبوية  النفعية  االنانية  الشخصية 
وال  املوقف،  عمق  ميتلك  ال  الذي  الشعبوي  الخطاب  صاحب 
يكون  ان  للمعارض  ينبغي  الذي  الصحيح  املكان  يف  التواجد  
بائعو  فهم  املعارضة،  معنى  تشويه  يف  اوغلوا  من  اما  فيه. 

الضمري من خدم االجندات الخارجية.
النامذج واالصناف هي من شّوه مفهوم املعارضة وأساء  هذه 
هو  امنا  وانتهى،  يقال  كالما  ليس  املعارض  فاملوقف  ملعناها. 
فعل يتسم بالصدقية أوال وأخريا، ويتطلب فهام عميقا لطبيعة 
برضورة  والوعي  لقواها،  الطبقي  البعد  ومعرفة  السلطة، 
كام  وطبيعته.  الرصاع  وجهة  تحديد  عىل  والقدرة  معارضتها، 
يتطلب من بني امور أخرى رسم برنامج بديل، واختيار األسلوب 
اإلمكانيات  حسب  الكفاح  يف  الثانوية  واألساليب  الرئييس 

والقدرات، مع السعي الدائب لتوفري الوسائل الالزمة.
يبقى الرهان األساس عىل قوى شعبنا الساعية للتغيري واملكافحة 
“االولغارشية”  األقلية  سلطة  إزاحة  عرب  املحاصصة،  إلنهاء 
العيش  يؤمن  الذي  الحقيقي  الدميقراطي  البديل  وتحقيق 
الكريم للمواطنني ويقلص الفجوة الطبقية عرب تطبيق العدالة 

االجتامعية.

تطالب بالخدمات وفرص العمل واألجوركل خميس

التظاهرات تتواصل وال تكف

اعتقاالت وتعهدات
“القوات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
االمنية اعتقلت 15 معتصام من امام وزارة النفط 
اىل  مشريا  االعتصام”,  تنظيم  قانونية  عدم  بحجة 
انه تم إطالق رساح املهندسني بعد توقيعهم عىل 
امام  لالعتصام  العودة  بعدم  اجبارية  تعهدات 

الوزارة.

مهندسو ميسان يتظاهرون
الهندسة  خريجي  من  عدد  نظم  كذلك 
تظاهرة  ميسان،  نفط  رشكة  يف  املتدربني 
الوعود  بتنفيذ  مطالبني  الرشكة،  مبنى  امام 

بتعيينهم عىل مالك الرشكة.
ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وبنّي 
“املتظاهرين اكدوا وجود 300 درجة وظيفية 
مشددين  الرشكة”,  مالك  عىل  عقد  بصفة 
عىل “رضورة ان تكون للمتدربني االولوية يف 

التعيني”.
االجور  اصحاب  من  عدد  نظم  االثناء,  يف 
يف  امنيني  حراس  بصفة  العاملني  اليومية 

حقول  يف  العاملة  النفطية  الرشكات  مقرات 
الحلفاية بقضاء الكحالء رشق ميسان, اعتصاما 
مفتوحا، مطالبني بتثبيتهم عىل املالك الدائم.

في حي االصالح
ويف محافظة ذي قار, يواصل عرشات املحتجني 
االحتجاجي  تصعيدهم  االصالح  قضاء  يف 
الدوائر  ومدراء  مقام  القائم  بإقالة  املطالب 

الخدمية.
وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان “املتظاهرين 
الرئيسية  الطرق  قطع  واصلوا  القضاء  يف 
بهدف  الداخلية,  الشوارع  والجسور وعدد من 
لالستجابة  املحلية  الحكومة  عىل  الضغط 
جميع  اغالق  “استمرار  اىل  مشريا  ملطالبهم”, 
واقع  تردي  عىل  احتجاجا  الحكومية،  الدوائر 

الخدمات يف القضاء”.

الزبيدية تطالب بالخدمات
قال  واسط،  ملحافظة  التابع  الزبيدية  قضاء  ويف 
ان  القرييش  شاكر  الشعب”  “طريق  مراسل 
وسط  الساعة  ساحة  يف  االهايل،  من  “العرشات 

الحكومية  الجهات  مطالبني  تظاهروا  املدينة، 
الخدمات. بتوفري 

إدارة  للمراسل،  أحاديثهم  يف  املتظاهرون  ويتهم 
ملف  متابعة  عدم  يف  املتعمد  بـ”التقصري  القضاء 

الخدمات”.
االسطة،  داود  املدين  والناشط  املتظاهر  وأشار 
بالخدمات  الحاد  النقص  من  االهايل  معاناة  اىل 
“بسبب األداء الحكومي الفاشل يف إدارة املشاريع 

املتوقفة منذ العام ٢٠١٤ وحتى االن”.
ويهدد االسطة وزمالؤه بـ”إجراءات تصعيدية” اذا 
مل يتم انتشال الناس من وضعهم املزري، بحسب 

قوله.
“تفيش  فشكا  الشمري،  مالك  حيدر  املتظاهر  أما 
القائم  بـ”اقالة  مطالبا  الشباب”،  بني  البطالة 

مقام، وبعض مدراء الدوائر الخدمية”.

مطالبات بتوفير فرص العمل
من جهتهم, جدد عدد من خريجي كليات االدارة 
امام  تظاهراتهم  املحاسبي,  واملعهد  واالقتصاد 
بتوفري  مطالبني  الساموة،  ملصفى  الرئيسية  البوابة 

فرص العمل.

وطالب املتظاهر مرتىض عيل, يف حديث لـ”طريق 
اثناء  وعوده  بتنفيذ  الحكومة  “رئيس  الشعب”, 
وعدهم  “الكاظمي  ان  مبينا  للمحافظة”,  زيارته 

بتوفري فرص عمل لهم يف اقرب فرصة ممكنة”.
تظاهراتنا.  عىل  ونصف  عام  “مّر  عيل  واضاف 

مستمرون لحني االستجابة ملطالبنا”.

احتجاجات في النجف وكربالء
العقود  اصحاب  من  عدد  تظاهر  السياق,  ويف 
مطالبني  النجف،  يف  األلبسة  مصنع  يف  واالجور 
رواتبهم  ورصف  الدائم  املالك  عىل  بتثبيتهم 
املتأخرة، مؤكدين ان 75 الف دينار هي اخر اجور 

تسلموها من املصنع.
ويف كربالء, تظاهر العرشات من الكوادر التعليمية 
يف ساحة الرتبية وسط املحافظة، مطالبني بشمولهم 

يف توزيع قطع األرايض.
وقال املعلم سالم كاظم يف حديث صحفي, “نحن 
تربية  وموظفي  ومدريس  معلمي  من  مجموعة 
يف  شمولنا  يتم  ومل  كبري،  ظلم  اىل  تعرضنا  كربالء، 
توزيع قطع األرايض األخرية، وذلك لعدم احتساب 
الوزراء،  مجلس  من  املقرر  السيايس  الفصل  مدة 
اسوة بأقراننا يف بقية املحافظات وبقية الوزارات”, 
مطالبا “الجهات املعنية ورئاسة مجلس الوزراء بأن 

ترجع الحق اىل أصحابه”.

وقفة احتجاجية في الموصل
اىل ذلك, نظم عدد من الكوادر التمريضية يف مدينة 
نينوى  صحة  دائرة  امام  احتجاجية  وقفة  املوصل، 

للمطالبة برصف مستحقاتهم املالية املتأخرة.
يف  “املشاركني  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
الوقفة رفعوا عدة مطالب ابرزها رصف املستحقات 
 ,2017 لعام  امنيا  باملدققني  الخاصة  املالية 
الخطورة لسنة ٢٠١٥ – ٢٠١٦, ورفع  ومستحقات 

التسكني عن رواتبهم”.
واكد أن مدير الصحة تسلم طلبات املحتجني، وقد 

وعد بتنفيذها.
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ـ طريق الشعب بغدادـ 

تعرض خريجو كليات الهندسة 
املعتصمني امام وزارة النفط يف 
شارع فلسطني وسط العاصمة 
بغداد, اىل حملة اعتقاالت من 

قبل القوات األمنية، فيام تتواصل 
االحتجاجات الشعبية يف عدد من 
محافظات البالد، للمطالبة بتوفري 
فرص العمل والخدمات، ورصف 

املستحقات املالية. 

تهديدات في محافظة البصرة بتصعيد االحتجاج

تذمر شعبي ازاء استمرار أزمة الكهرباء
البصرةـ  أحمد ستار العكيلي

منذ أكرث من ثالثة عقود، مل مير صيفا عىل العراقيني، 
دون ان تكون هناك معاناة قاسية من أزمة الكهرباء، 
التي أنفقت عىل مشاريعها مليارات الدوالرات، بينام 
ال تزال كثري من املناطق مل تتلق أكرث من تسع ساعات 
الذي  األمر  أحوالها،  أحسن  يف  “متذبذب”،  تجهيز 
التي ال  األهلية،  املولدات  االعتامد عىل  اىل  يضطرهم 

ترحم جيوبهم.  

تذمر في البصرة
منطقة  اهايل  من  عدد  تظاهرة  البرصة,  محافظة  ويف 
بتوفري  العرب، مطالبني  اىل قضاء شط  التابعة  كتيبان 

الخدمات االساسية، وعىل رأسها التيار الكهربايئ.
الكهرباء  يقول املواطن مصطفى عدنان, ان “مشكلة 
تتفاقم كلام حل فصل الصيف. االن نتلقى تجهيزا غري 
منتظم: لكل ساعتي انقطاع، يأيت التيار الوطني ساعة 

واحدة”.
ولدت  التي  مشكلته  تحل  أن  يأمل  عاما(  عدنان)24 
االمّرين؛  يعانون  املواطنني  ان  مضيفا  بسنوات،  قبله 
فهم يف مقابل تردي التجهيز الحكومي، يجدون صعوبة 
التي  االهلية،  املولدات  اشرتاكات  أجور  بالغة يف دفع 

يصل سعر االمبري اىل 25 الف دينار.
بقي  ما  اذا  احتجاجي  بتصعيد  ورفاقه  عدنان  ويهدد 

الحال عىل ما هو عليه االن “لن نبقى مكتويف االيدي 
ازاء هذه املشكلة”.

حلول للمشكلة 
فيام طالب املواطن جودت كاظم، الحكومة بأن تضع 
البرصيون،  يقاسيها  التي  الكهرباء  عاجال ملشكلة  حال 
خاصة يف فصل الصيف. وقال كاظم لـ”طريق الشعب”, 
ان “االصوات بحت، وهي تطالب بحل هذا املشكلة, 
لكنها مل تجد آذانا صاغية”. وزعم كاظم أن هناك اتفاقا 
بني بعض أصحاب املولدات األهلّية، وموظفني يف دوائر 
الكهرباء، بهدف زيادة سعر األمبري. وزاد ان “الفساد 
بهدف  الكهرباء  العديد من مشاريع  الحكومي عطل 
إىل بعض  تعود  القطاع لصالح رشكات  خصخصة هذا 

املتنفذين يف السلطة”.

تجهيز متذبذب في جامعة ميسان
من جانبهم, نظم عدد من أساتذة جامعة ميسان، 
احتجاجا  الكليات,  مجمع  امام  احتجاجية  وقفة 
“طريق  مراسل  الكهرباء.وقال  التيار  انقطاع  عىل 
مجمع  عن  الكهربايئ  التيار  “انقطاع  ان  الشعب”, 
كليات العلوم والهندسة والصيدلة والعلوم السياسية 
ملدة 5 ايام دفع االساتذة لالحتجاج”, مشريا اىل ان 
“ساعات القطع املربمج وصلت اىل 15 ساعة يف اليوم، 

مقابل 9 ساعات تجهيز متذبذب”.

مناشدة من الطلبة 
من جهتهم, شكا عدد من طلبة املعهد التقني الطبي/ 
للتيار  مستمرا  انقطاعا  بغداد,  العاصمة  يف  املنصور 

الكهربايئ عن املعهد يف ساعات الدوام الرسمي.
املتحدث  أعلن  امس،  مساء  من  متأخر  وقت  ويف 
خروج  موىس،  أحمد  الكهرباء،  وزارة  باسم  الرسمي 
ملحافظة  إيران  من  الكهربائية  للطاقة  الناقل  الخط 

دياىل عن الخدمة جراء استهدافه بعبوات ناسفة. 
وأضاف أن “االستهداف أدى إىل خروج الخط الناقل 

عن الخدمة، وخسارة املحافظة لـ400 ميكا واط”.
ويف السياق، أكد مسؤول إعالم كهرباء نينوى محمد 
عموم  يف  الكهربائية  الطاقة  انقطاع  امس،  حميد، 

املحافظة، منذ منتصف ليلة امس االول.
نعطيها  ميكا   100 سوى  اآلن  لدينا  “ليس  وأضاف 
بالدرجة  املستشفيات  ومنها  الطوارئ،  لخطوط 

األساس، بعدما كنا نجَهز بـ950 ميكا”
نتيجة  كارثة  من  الشمري،  نايف  النائب  حذر  فيام 
انقطاع التيار الكهربايئ، منذ اربعة ايام عن مرشوع 
ري الجزيرة. وقال الشمري يف حديث صحفي تابعته 
التيار  عنه  انقطع  املرشوع  ان  الشعب”،  “طريق 
الكهربايئ، ما ادى اىل ترضر االف الفالحني من مزارعي 
الخرضوات(،  وباقي  والبطاطا  )الطامطة  الخرضاوات 
مبينا ان “خسارة الفالحني اصبحت كبرية جدا وستهدد 

املوسم الزراعي لهذه املحاصيل”.

يف النجف

تعزية 
الرفيق العزيز كاوه محمود املحرتم

آملنا كثريا خرب وفاة والدتكم السيدة الفاضلة 
لطفية عيل سعيد.

وقوة  الصرب  لكم  ونرجو  األىس  نشارككم 
التحمل.

وللفقيدة الراحلة الذكر الطيب عىل الدوام.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/6/15

تعزية
)ابو  الحسيني  حسني  كاظم  العزيز  الرفيق 

محمد( واالرسة الكرمية املحرتمون

املبكرة  الوفاة  نبأ  واألمل  األىًس  ببالغ  تلقينا 
البنكم املهندس الفقيد أسعد الحسيني، بعد 

رصاع مرير مع املرض الغادر. 
يف هذه املناسبة املحزنة نتوجه اليكم بخالص 

التعزية وصادق املواساة.
ونبقى معكم نحفظ الذكرى العطرة للراحل 

العزيز.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/6/16
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انتهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية

مطالبات بدخول شامل 
لالمتحان الوزاري

بغداد ـ طريق الشعب 

اعلنت وزارة الرتبية، أمس االربعاء، اعتامد درجة نصف السنة كدرجة نهائية 
للمراحل غري املنتهية، وانتهاء العام الدرايس يف االول من شهر متوز لعام 2021.  
جاء ذلك، بالتزامن مع سري االمتحانات العامة لتالميذ الصف السادس االبتدايئ 

)النظاميني( فضالً عن طلبة الخارجي ومحو األمية للعام الدرايس 2020 – 
2021. وأفادت لجنة الرتبية النيابية، بتلقيها مطالبات عديدة، تخص الدخول 

الشامل إىل امتحانات الصفوف املنتهية “البكالوريا”.

انطالقة االمتحانات 
الشعب”،  تابعته “طريق  بيان  الوزارة يف  وقالت 
والفنية  اللوجستية  املستلزمات  كافة  هيأت  إنها 
الخاصة باالمتحانات العامة للمرحلة االبتدائية يف 
جميع املحافظات، باإلضافة اىل أنها وجهت مدراء 
“بتوفري  الكفيلة  األمور  باتخاذ  االمتحانية  املراكز 
فرتة  خالل  للممتحنني  واآلمن  الهادئ  املناخ 
العملية  رصانة  عىل  والحفاظ  األمتحانات  اداء 

التعليمية”.
وشددت الوزارة عىل املمتحنني بـ”رضورة االلتزام 
اياهم  داعيًة  والوقائية”،  االمتحانية  بالتعليامت 
الفرصة  واستثامر  التعليم  عجلة  “مواصلة  اىل 

املتاحة لهم وتحقيق اعىل نسب النجاح”.
وحددت وزارة الرتبية يف 28 أيار املايض، مواعيد 
 13 اآليت:  النحو  عىل  النهائية  االمتحانات  بدء 
حزيران 2021 موعداً المتحانات الصف السادس 
المتحانات  موعداً   2021 متوز  و4  االبتدايئ، 
موعداً   2021 متوز  و27  املتوسط،  الثالث  الصف 

المتحانات الصف السادس اإلعدادي.
يف  كورونا  جائحة  بانتشار  الرتبية  قطاع  وتأثر 
العراق وإقليم كردستان، حيث تم إيقاف الدوام 
آذار  منذ  أشهر  لعدة  املدارس  داخل  الحضوري 
استئناف  قبل  اإللكرتوين  التعليم  واعتامد   ،2020

الدوام الحضوري بعدة ضوابط.

انتهاء العام الدراسي 
الرتبية،  الوزارة  باسم  املتحدث  أكد  جهته،  من 
“طريق  تابعته  متلفز  برنامج  يف  فاروق،  حيدر 
الشعب”، ان “الوزارة تواجه تحديات صعبة جداً، 
ان  مبيناً  يشء”،  كل  عطلت  كورونا  جائحة  وان 
“منذ بداية الجائحة اىل االن مل نتخذ أي قرار يرض 

بالطلبة”. 
املايض  العام  يف  كيفت  الرتبية  وزارة  أن  وأضاف 
التي  الزمنية  الفرتة  كذلك  كورونا.  ازمة  مع  املنهاج 

لحفظ  الكافية  الفرصة  اعطتهم  للطلبة  اتيحت 
املناهج. 

وذكرت الوزارة يف بيان تحصلت “طريق الشعب”، 
حميد  عيل  وزيرها  ان  امس،  يوم  منه،  نسخة  عىل 
كدرجة  السنة  نصف  درجة  اعتامد  أعلن  الدليمي، 
نهائية للمراحل غري املنتهية، وانتهاء العام الدرايس 

يف االول من شهر متوز لعام 2021.

مطالبات بالدخول الشامل 
الربملانية،  الرتبية  لجنة  أكدت  ذاته،  السياق  ويف 
تلقيها مطالبات عديدة، تخص الدخول الشامل إىل 

املنتهية “البكالوريا”. الصفوف  امتحانات 
وقال عضو اللجنة هوشيار قرداغ يلدا، يف ترصيحات 
ومطالبات  مناشدات  “تلقت  لجنته  إن  صحفية، 
لطلبة  الشامل  الدخول  موضوع  بشأن  عديدة 
الصفوف املنتهية إىل االمتحانات النهائية البكالوريا، 
يف ظل الظروف التي متر بها البالد، ومنها الظروف 

الصحية ومواجهة جائحة كورونا”.
التي  الرتبية،  وزارة  بيد  “املوضوع  ان  يلدا  وأوضح 
الرأي  هيئة  مع  بالتعاون  قرارات  هكذا  مثل  تتخذ 

ولجنة الصحة والسالمة”.
وزارة  تعتمدها  قرارات  “هكذا  أن  إىل  وأشار   
ومنها  املتوفرة،  واملعطيات  األوضاع  وفق  الرتبية 
االمتحانية  القاعات  وتهيئة  الطالب  مشاركة  حجم 
موعد  اقرتاب  ظل  يف  سيام  ال  األمور،  من  وغريها 

االمتحانات”.
سابق،  وقت  يف  أعلنت  الرتبية  وزارة  أن  إىل  يشار 
املراحل  طلبة  دخول  هو  الصدد  بهذا  قرارها  أن 
إعطاء عرش  مع  مواد،  بثالث  الراسبني  املنتهية، من 

درجات.
بكالوريا  يدخلوا  مل  الذين  الطلبة  أن  وأضافت   
دخول  ونسبة  نهائياً،  يحرضوا  مل  الذين  الطلبة  هم 
الطلبة لهذا العام عالية جداً، بحسب وكيل الوزارة 

فالح القييس.

نواب وسياسيون يردون على تقرير الحكومة في قطاع األمن: 

النصف »المنفلت« من السالح يحدد بوصلة االنتخابات

50 بالمئة من السالح.. منفلت!
ويعد بسط االمن واعادة هيبة الدولة، وخلق مناخات 
وعادلة،  ونزيهة  حرة  مبكرة  انتخابات  إلجراء  مناسبة 
من أبرز مهامت الحكومة املؤقتة، لكنها تؤكد أن خطة 
حرص السالح بيد الدولة، أنجزت منها “50 باملئة”، فقط، 
وبرغم التشكيكات بهذه النسبة، فإن النصف االخر يعد 
االيام  وخالل  االنتخابات.   نتائج  بوصلة  لتحديد  كافيا 
القليلة املاضية، ويوم امس، استهدفت انفجارات مختلفة 
ارتاال عسكرية اجنبية للدعم اللوجستي، يف محافظات 

عديدة، وقد خلفت أرضارا برشية ومادية.

التي  الهجامت  وترية  تصاعدت  بأيام،  ذلك  وقبل 
بغداد  مطار  يف  أمريكية  ومنشئات  مصالح  استهدفت 
وقاعدة بلد الجوية. ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

التفجريات.
مسريتني  طائرتني  تفجري  عن  االول  امس  يوم  واعلن 

تحمالن متفجرات فوق معسكر الرشيد.
قطاع  يف  جاء  السنوي،  الحكومي  األداء  تقرير  ويف 
 78“ بلغت  االنجاز  نسبة  ان  الدبلوماسية”  “العالقات 
مع  االسرتاتيجي  الحوار  ذلك مخرجات  باملئة”، وشمل 
بشأن  التفاق  التوصل  اىل  قاد  الذي  املتحدة،  الواليات 

“وذلك  العراق  األمريكية خارج  القوات  إعادة متوضع 
انسحب 60  البلد، حيث  األمني يف  الوضع  إثر تحسن 
باملئة من القوات وما زال التحالف الدويل يرفد العراق 

باالستشارة والتدريب والدعم”، بحسب التقرير.
بـ)69  حددت  اإلنجاز  نسبة  فإن  األمن  قطاع  يف  أما 
باملئة(، من خالل: “البدء بخطوات فرض هيبة الدولة 
ومصادرة  بحث  عمليات  عدة  تنفيذ  السالح،  وحرص 
متقدمة  لنتائج  التوصل  وأعتدة غري مرخصة،  أسلحة، 
العراق  يف  األمريكية  القوات  أعداد  خفض  اتجاه  يف 
جهود  فإن  أيضا،  للتقرير  ووفقا  مستمر...”.  والعمل 
بلغت  الدولة  بيد  السالح  حرص  خطة  يف  الحكومة 
“إجراء  عرب  وذلك  باملئة”،   50“ فيها  االنجاز  نسبة 
الصادرة  السالح  حمل  هويات  إصدار  بإيقاف  مبارش 
غري  السالح  بسحب  واملبارشة  الداخلية،  وزارة  من 
املرخص عرب حمالت تفتيش مستمرة تقوم بها األجهزة 
األمنية... وتتبع الجامعات الخارجة عن القانون التي 
واعتقال  الدبلوماسية  البعثات  عىل  صواريخ  تطلق 

قياداتها”. بعض 

السالح يحدد نتائج االنتخابات؟
ويؤكد عضو لجنة االمن والدفاع الربملانية عبد الخالق 
نتائج  عىل  “سيؤثر  املنفلت  السالح  ان  العزاوي، 

االنتخابات بنسبة 90 باملائة”.
ويضيف العزاوي، تعقيبا عىل تقرير الحكومة السنوي، 
ان “السالح املنفلت هو تهديد امني للدولة واملجتمع، 
وتعليامتها  االمنية  املؤسسة  اطار  خارج  يستخدم  النه 

الرسمية”.

املناطق  عىل  مبكرا  “ضغطا  اسامه  ما  النائب  ويؤرش 
املحررة من قبل قوى متنفذة، يف محاولة لحصد اصوات 
ناخبيها بشتى السبل”، مردفا أن “تحييد السالح يضمن 

للجميع نزاهة وشفافية العملية االنتخابية”.

المخاوف تهدد السلم األهلي
وبرغم تلك االنجازات التي وثقتها الحكومة يف تقريرها، 
الشمري،  إحسان  السيايس  التفكري  مركز  رئيس  فإن 
يعتقد أن “الوضع الراهن يضع النظام القائم يف دائرة 
املراقبة الدولية عىل مستوى ال يقترص عىل االنتخابات، 
السلم  تهدد  دولة  إىل  العراق  تحول  من  املخاوف  بل 
املسلحة  الجامعات  بوجود  خاصة  املجتمعي،  واألمن 
والبعثات  الجوار،  دول  بعض  تهديد  عىل  عملت  التي 

الدبلوماسية”.
“طريق  تابعته  صحفي،  حديث  يف  الشمري  وينبه 
الدويل  املجتمع  “تحفز  املعطيات  هذه  ان  الشعب”، 
عىل التعامل مبعايري جديدة مع العملية السياسية، قد 

تصل لفرض عقوبات عىل بعض الجهات”.
وارتباطا مبلف االنتخابات، يحتمل الشمري أن “يقوض 
خيار املقاطعة رشعية هذا النظام بشكل كبري”، يف اشارة 

اىل أن االنتخابات تعد مطلبا أساسيا للمتظاهرين.
لكل  “معايري  يضع  الدويل  املجتمع  أن  الشمري  ويبني 
مبسألة  ترتبط  ال  انها  االنتخابية.  العملية  من  مفصل 
بيع بطاقات الناخبني وتزوير األصوات فقط، وإمنا تبدأ 
من الدعاية االنتخابية وصوالً إىل مرحلة إعالن النتائج. 
للمنظومة  املعايري  هذه  مطابقة  عدم  فان  وبالتايل 

العاملية، يجعل من االنتخابات مزورة”.

االنتخابات في دائرة الخطر
املشهد  ان  مطلك،  حامد  السابق  النائب  ويؤكد 
والرصاعات  والتناقضات  املربك  واألمني  السيايس 

املوجودة، تدخل االنتخابات يف دوامة الخطر.
عىل  معرتضني  “هناك  أن  اىل  املطلك  ويشري 
السيايس  للمشهد  مؤيدين  وهناك  االنتخابات، 
عملية  ذلك  يدخل  قد  وبالتايل  الراهن.  واألمني 

االنتخابات يف محل الشكوك والضبابية”.
االول  ترشين  يف  االنتخابات  اجراء  املطلك  ويرهن 
القوى  بني  والتناقضات  “الرصاعات  تلك  بانهاء 
“ليس  تأجيلها  أن  معتقدا  والحكومة”،  السياسية 
جميع  عىل  يعاين  الذي  الشعب  مصلحة  من 

األصعدة”.
الخاصة  األمنية  اللجنة  كشفت  سابق،  وقت  ويف 
محاور   5 تتضمن  خطة  وضع  عن  باالنتخابات، 

االنتخابية. العملية  لتأمني 
وقال املتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية، 
توفري  أولها  محاور   5 تتضمن  خطة  وضع  “تم  إنه 
الحامية  توفري  وثانيها  االنتخابية  للمراكز  الحامية 
مخازن  حامية  عن  فضال  باملحافظات،  للمقرات 
املواد اللوجستية )الصناديق والحاسبات واالجهزة(، 
وتوزيع  عنها  واملسؤولني  الصناديق  تأمني  ورابعاً 

املسؤوليات”.
أيضا يف محور خامس  تتضمن  “الخطة  أن  وأضاف 
اىل  وصوله  ومنع  املنفلت  السالح  عىل  السيطرة 
واملواطنني  الناخبني  عىل  وتأثريه  االنتخابية  املراكز 

واملرشحني أو عىل من يدير العملية االنتخابية”.

بغداد ـ طريق الشعب 
األمم  تحاول  للعام ٢٠٢١،  والجفاف 17 حزيران  التصحر  العاملي ملكافحة  اليوم  يف 
املتحدة أن تركز جهودها عىل “تجديد خصوبة األرايض املتدهورة”. وتعزيز استعادة 

األرايض اقتصاديا لخلق فرص عمل ورفع الدخل وزيادة األمن الغذايئ.
الكربون،  امتصاص  املناخ من خالل  تعايف  البيولوجي يساعد عىل  التنوع  إّن  وتقول 
والذي يؤدي احتباسه إىل ارتفاع درجة حرارة األرض، وإبطاء عجلة تغرّي املناخ. وهذا، 

بدوره، يدفع نحو التعايف األخرض من جائحة كوفيد-١٩.
ويف مقابل تلك الجهود املنتظرة عىل مستوى العامل، يرجح مختصون حدوث تدهور 
بيئي يف البالد، إثر اتساع ظاهريت الجفاف والتصحر، بسبب قلة األمطار وخفض دول 

الجوار لكميات املياه الداخلة عرب نهري دجلة والفرات.
ويقرتح أكادميي تدشني برامج وطنية طويلة األمد “ملسح املوارد يف املناطق الصحراوية 

والعمل عىل تنميتها”.
وتعرقل “االمكانية املحدودة” لدى وزارة الزراعة، إنشاء األحزمة الخرضاء حول املدن 

العراقية.
العامل،  من  مناطق  يف  تحدث  طبيعية،  ظاهرة  هو  الجفاف  فان  ملختصون،  ووفقا 

وتتجىل يف نقص تساقط األمطار الذي يتبعه شح الغطاء النبايت. 
أّما التصحر فيقصد به تحول مناطق منتجة، معطاءة إىل صحاري خالية من الحياة، 
بفعل تدخالت اإلنسان غري العقالنية كالزراعات املكثفة والرعي الجائر وقطع األشجار.

وبات التصحر، اليوم، يهدد املناطق الجافة وشبه الجافة يف العراق، بسبب السياسات 
املائية التي تتبعها دول الجوار مع العراق.

فقدان 100 ألف دونم 
وضمن السياق، تقدر إحصاءات األمم املتحدة، أن العراق يفقد نحو 100 ألف دونم 
من األرايض الصالحة للزراعة سنويا، نتيجة التغري املناخي الذي حدث عامليا والعراق 
ضمنه، واالستخدام الجائر للرتبة جراء الزراعة املتكررة ونظام الري الذي يسبب متلح 

الرتبة.
املثنى، وعضو مجلس املحافظة  البادية يف جامعة  وقال األكادميي يف مركز دراسات 
العراق عموما  يف  التصحر  إن “مشكالت  سابقا عيل حنوش، يف ترصيحات صحفية، 
املناطق  يف  املوارد  ملسح  األمد  طويلة  وطنية  برامج  إىل  بحاجة  خصوصا،  واملثنى 

الصحراوية، والعمل عىل تنميتها”.
وأضاف حنوش أن “املثنى لديها نصيب وافر من التعرية، ويعد مناخها األكرث تطرفا 
خالل الصيف من حيث الحرارة وندرة األمطار”، مبيناً أن “األرايض الصحراوية تشغل 
مساحة  من  املائة  يف   11 تشغل  التي  املحافظة،  مساحة  من  املائة  يف   90 مساحة 

العراق”. 

45 واحة 
وتؤرش وزارة الزراعة “أسبابا عديدة” وراء تفاقم مشكلة التصحر يف العراق.

الحايل معرفة  الوقت  انه “ال ميكن يف  النايف،  الوزارة حميد  ويقول املتحدث باسم 
مبالغ  إىل  بحاجة  بالتأكيد  العراقية، وهي  املدن  الخرضاء حول  األحزمة  إنشاء  كلفة 

طائلة”.
ويضيف أن “التصحر ناتج عن قلة املياه وانحسار األمطار واالنحباس الحراري”، مشريا 
اىل أن “الكثري من املساحات الزراعية يف البالد، باتت غري خرضاء، وبالتايل فإن مرور 

العواصف واألتربة إىل املدن، أضحى سهال”.
يبلغ حوايل 45  املدن،  النائية من  املناطق  الواحات يف  أعداد  أن  اىل  النايف   وينّبه 
واحة، مؤكدا انها “تدر موارد اقتصادية، وتوفر فرص عمل كثرية، غري أن فرتة احتالل 

تنظيم داعش للعديد من املناطق أسهم بتدمري هذه الواحات”.
ويشري النايف اىل وزارته “تحاول مع بعض الجهات املعنية التقليل من آثار التصحر، 
ألن  زراعتها”،  لغرض  والجهات  الدوائر  من  لعدد  مجاناً  األشجار  شتالت  منح  عرب 

األحزمة الخرضاء تكلف “مبالغ طائلة”، بحسب قول املتحدث.

ويذكر أن “املحافظات الغربية تتأثر بالتصحر والعواصف الرملية والرتابية، عىل اعتبار 
تأثرت  البالد وجنوبها  أن محافظات وسط  الصحراوية. كام  املناطق  انها يف مواجهة 
تلك  اإلرواء يف  وبالتايل ضعف  وايران،  تركيا  املائية من  االيرادات  قلة  نتيجة  بذلك، 

املناطق”.

تهديد مستقبلي 
ويف مقال نرشه ملناسبة العاملي للبيئة، اعترب رئيس الجمهورية برهم صالح أن “أخطر 
تهديد مستقبيل يواجهنا هو التغري املناخي وآثاره االقتصادية وارضاره البيئية الكبرية 
يف جميع أنحاء العراق. فنحن نعد خامس دولة هشاشة من حيث التكيف مع تغريات 

املناخ”.
وقال صالح يف مقاله إن “التصّحر يؤثر عىل 39 يف املائة من مساحة العراق. 54 يف 
عىل  السدود  بناء  التملّح.  بسبب  زراعياً  فقدانها  ملخاطر  معرّضة  أراضينا  من  املائة 
منابع وروافد دجلة والفرات الذي بدوره قلّل من تدفق املياه، وأدى لزحف اللسان 

امللحي نحو أعايل شط العرب”.
وأكد رئيس الجمهورية “ترضر 7 ماليني عراقي من الجفاف”.

جوهره  يف  يتعاطى  الرافدين،  وادي  إلنعاش  وطني  برنامج  لـ”تأسيس  صالح  ودعا 
نحو  العراقي  االقتصاد  لتحويل  فرصة  وجعله  املناخي،  للتكيف  امللّحة  الحاجة  مع 
التنوع ودعم الطاقات املتجددة واآلليات النظيفة والدخول يف أسواق الكربون ورفع 
صمود املناطق الهشة واملعرضة للتغريات املُناخية والتقلبات االقتصادية الحادة، لخلق 

ظروف معيشية أفضل للمواطنني وأكرث استدامة”.

الزراعة تعالج الظاهرة بـ”توزيع الشتالت” على الدوائر

التصحر.. آفة تتمدد بأريحية على أرض الرافدين

أخبار وتقارير

بغداد ـ طريق الشعب

“ال يزال امللف األمني يواجه تحديات كبرية يف عموم مناطق البالد، برغم استمرار 
حمالت التطهري واملالحقة يف االتجاهات االربعة، االمر الذي يضع االنتخابات تحت 

قامئة من املخاطر، التي تهدد رشعيتها. ويبدو أن التصعيد االرهايب قد يتصاعد 
هناك وهناك باالقرتاب من موعد 10 ترشين االول: البعثات واالرتال العسكرية 

تواجه هجامت شبه يومية؛ املناطق اآلمنة أيضا ـ يف بغداد تحديدا ـ باتت تتلقى 
“أجساما غريبة” من طائرات مسرية، متكنت من إسقاطها قوات الرشطة االتحادية.

ويف مقابل ذلك، تتواىل بيانات خلية اإلعالم األمني عن الحمالت العسكرية يف 
محافظات شامل البالد وغربها، والتي كان آخرها “عملية اسود الجزيرة الثانية”، يف 

األنبار وصالح الدين”.
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املرشوع:  تصاميم  تحت  أحمَر  خطا  معنيون  ووضع 
إنجازه.  عىل  وبرشية  مالية  قدرة  لديها  ليس  »الوزارة 
كام أن ال فائدة مرجوة منه بسبب كلفته العالية، مكانه 
طاقته  للتحشية،  املستمرة  حاجته  بالكربيت،  امليلء 

التخزينية الضعيفة.. وغري ذلك«.
املخصصة  دوالر  مليارات   3 ان  املتحدثون  ويؤكد 
للمرشوع, ميكن االستفادة منها يف انشاء سدود يف اماكن 
يف  دورا  لعبت  الطائفية  »املحاصصة  لكن  حيوية,  اكرث 

اختيار املكان, بعيدا عن اراء املختصني«.

مباشرة في التنفيذ
وبارشت مالكات وزارة املوارد املائية مطلع الشهر الحايل 
من خالل رشكاتها العامة يف املرحلة الثانية من حفريات 
سد مكحول, بطاقة ثالثة مليارات مرت مكعب يف شامل 
محافظة صالح الدين، بالقرب من مصفى بيجي، بهدف 

تعزيز االمن املايئ وتوليد الطاقة الكهربائية. 
الذي  املرشوع  إلنجاز  اعوام   4 مدة  الوزارة  وحددت 
 ,2003 عام  بعد  اإلسرتاتيجية  املشاريع  باكرب  وصفته 
خزن  لتأمني  جاء  السد  انشاء  من  الغرض  ان  مبينة 
موجات املياه القادمة من نهر الزاب االعىل، والسيطرة 
عىل املياه واستخدامها عند الحاجة خصوصا يف مناطق 
وسط وجنوب البالد. وفقا للمتحدث باسم الوزارة عوين 

ذياب.
وتتخوف الوزارة من انجاز تركيا، جميع اعامل مشاريع 
كميات  وصول  يعني  ما  االروائية,  واملشاريع  السدود 
جيدة,  غري  وبنوعيات  العراق،  اىل  املياه  من  محدودة 
محذرا يف حال عدم الوصول اىل اتفاق مع تركيا, وسوريا 
 11 بحدود  نقص  من  يعاين  سوف  العراق  فإن  وايران 
مليار مرت مكعب من الوارد املايئ الذي يصل إىل البالد 

بحلول العام 2035.
من  الدبلوماسية  الجهود  تفلح  مل   ،2003 العام  ومنذ 
الحكومات املتعاقبة، يف التوصل إىل حلول ناجعة تضمن 
ال  إذ  الرتاجع؛  من  أنهاره  وتؤمن  املائية،  العراق  حصة 
)تركيا  والروافد  املنبع  دولتي  قبل  من  التجاوزات  تزال 
وإيران(، تعمل عىل تقليص األرايض الزراعية، يف مقابل 
الذي يتوقع معه مختصون  التصحر، االمر  اتساع دائرة 

بأن تدخل البالد يف العام 2040، وهي بال رافدين.
ومؤخرا، أكدت وزارة املوارد املائية، تأجيل زيارة وفدها 
عىل  بناء  املياه،  مشكلة  بشأن  للتباحث  طهران،  إىل 
طلب إيراين. بينام أكدت أنها سرتسل وفدا فنياً اىل أنقرة 
من  العراق  حصة  حول  الرتكية،  الحكومة  مع  للتباحث 

اإلطالقات املائية.
وأكد وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداين، سالمة 

سد املوصل وتأمينه بشكل تام.
اىل  امس،  يوم  السد،  اىل  زيارته  الحمداين خالل  ولفت 
حريصة  املائية  املوارد  وزارة  خالل  ومن  »الحكومة  أن 
عىل استحصال حقوق العراق املائية عرب الحوار مع دول 
الجوار«، مبينا ان »هناك فريقا فنيا من الوزارة سيزور 
بروتوكوالت  لتفعيل  القادمة  القليلة  األيام  أنقرة خالل 

التعاون ومناقشة حصة العراق املائية«.
خالل  الرضر  بتقاسم  وعدت  تركيا  »الجارة  أن  وأوضح 

هذه الفرتة«.

وزير أسبق يسجل اعتراضاته
بدوره, عارض وزير املوارد املائية األسبق، حسن الجنايب، 
أسباب   10 عن  كاشفا  مكحول,  سد  مرشوع  انشاء 

ملعارضة املرشوع.
»طريق  تابعتها  فيسبوك،  تدوينة عىل  الجنايب يف  وقال 
املشاريع  قامئة  ان »السد مرشوع ملغى من  الشعب«, 
تم  وقد   ،2003 عام  منذ  املوارد  وزارة  بها  تعنى  التي 
تأكيد اإللغاء يف األعوام الالحقة، وآخرها يف عام 2011، 
املوقع دون معالجات  لعدة أسباب منها عدم صالحية 
إضافية )مثل التحشية املستمرة كام يجري يف موقع سد 
ان  مضيفا  الكربيت«,  ملادة  مكامن  ووجود  املوصل(، 
»كلفته العالية البالغة )3( مليارات دوالر يف وضع مايل 
املوارد  أولويات أخرى لدى وزارة  غري مناسب، ووجود 
تنفيذ مخرجات  الكربى، ومنها  السدود  بناء  املائية غري 
وتأهيل  واألرايض،  املياه  ملوارد  االسرتاتيجية  الدراسة 
آالف  وتبطني  املبازل  شبكات  وصيانة  القامئة  املنشآت 
االستصالح  مشاريع  وتنفيذ  القنوات،  من  الكيلومرتات 

وغريها«.
واضاف الجنايب, ان »ال فائدة من زيادة الخزين املايئ اذا 
نتيجة  بصورة جيدة،  واملبازل  اإلرواء  تعمل شبكات  مل 
النعدام الصيانة والتأهيل بسبب نقص التمويل أساساً«, 
منوها اىل »عدم إدراج مرشوع سد مكحول ضمن قامئة 
املشاريع املطلوب تنفيذها حسب الدراسة االسرتاتيجية 

للمياه واالرايض يف العراق حتى عام 2035«.
وبنّي, ان »العراق ليس يف حاجة اىل إضافة طاقة تخزينية 
 )3( مكحول  سد  سعة  تكون  ان  املتوقع  فمن  إضافية, 
مليارات مرت مكعب وهي كمية قليلة قياساً اىل الطاقة 
لوحده  دجلة  حوض  عىل  حالياً  املوجودة  التخزينية 
حوايل  منها  مكعب،  مرت  مليار   )70( حوايل  والبالغة 

ودوكان  املوصل  وهي  القامئة  السدود  يف  مليارا   )30(
 )40( حوايل  اىل  اضافة  وحمرين،  والعظيم  ودربندخان 
مليارا هي الخزين الحي يف بحرية الرثثار. ولذلك تكون 
لدينا دامئا فراغات خزنية كبرية بسبب نقص اإليرادات«.

مشروع السد بال أمان
الدراسات  تحديث  »عدم  إىل  االسبق  الوزير  وأشار 
الجيولوجية  التحريات  ومنها  سابقاً  انجزت  التي 
والهيدرولوجية والهندسية األخرى مبا فيها تصاميم السد، 
وقد  عاماً،  العرشين  عىل  عمرها  يزيد  دراسات  وهي 
أجريت يف وقت العزلة الدولية والعقوبات االقتصادية 
مكامن  وجود  التحريات  تلك  أثبتت  وقد  العراق،  عىل 
وتكوينات جيولوجية قد تقلل من عوامل أمان وسالمة 
السد«, محذرا من »إجبار األهايل يف القرى املنترشة يف 
املنطقة املتوقع أغامرها يف حال انشاء السد عىل النزوح 
واملعاناة اإلنسانية التي سيتكبدونها من خسارة منازلهم 

وأراضيهم حتى يف حال التعويض املادي«.
األثرية يف  املواقع  الجنايب, عن »وجود عرشات  وكشف 
املنطقة التي سيجري بها تنفيذ السد واحتامالت إغراقها 
واتالفها ومنها موقع قلعة الرشقاط املسجلة عىل الئحة 
اعرتضت  أن  وقد سبق   .2003 عام  منذ  العاملي  الرتاث 

بكتب  رحبت  ثم  السد  انشاء  عىل  اليونسكو  منظمة 
رسمية بإلغاء الحكومة العراقية سابقاً للمرشوع«.

األهوار في خطر
وأعرب الجنايب عن قلقه من »تأثري السدود الكبرية عىل 
استدامة األهوار العراقية املسجلة هي األخرى عىل الئحة 

الرتاث العاملي. وكذلك التنوع األحيايئ يف نهر دجلة«.
لجنة  عضو  كشف  العاملي،  الرتاث  الئحة  إطار  وضمن 
الزراعة واملياه عيل البديري، عن خطر يستهدف االهوار 

بسبب الدول املجاورة للعراق.
وقال البديري يف ترصيح صحفي تابعته »طريق الشعب« 
يوم أمس، إن »األهوار يف جنوب العراق واملدرجة عىل 
الئحة الرتاث العاملي تعاين من انخفاض كبري يف مناسيب 
املياه، بسبب ما تقوم به الدول املتشاطئة مع العراق، 

من عدم إطالق الحصص املائية املقررة«.
وأضاف أنه »يف جميع دول العامل تحصل أزمات وحروب 
تهديدات  وشكاوى دولية، يف حال تعرضت بالد ما إىل 
العراق فيبدو االمر مختلفا  أما يف  املياه«، مردفا  تخص 
متاماً »الرئاسات الثالث ترى ان ملف املياه ثانوي، وليس 
اساسيا لذلك ال يوجد تحرك جدي لحل األزمة مع تركيا 

وايران«.

الحاجة الى خزين استراتيجي
من جانبه, قال مدير معهد اسرتاتيجيات املياه والطاقة 
بشكل  »العراق  إن  الشعب«,  لـ«طريق  حمزة  رمضان 
عام يحتاج اىل حزين اسرتاتيجي, كون الخزين يف  الرثثار 

والحّبانية ال فائدة منه بسبب االمالح«.
ويرى ان »اختيار مكان السد جاء ألسباب محاصصاتية ال 
فنية. كان عىل الحكومة اختيار موقع اخر إلنشاء السد 
مثل مواقع بادوش والبغدادي وبعض املواقع االخرى يف 
املكان  أن  يعتقد  ال  الجنايب  كام  فهو  كردستان«،  اقليم 
مناسبا يف ظل »وجود اكرب خزين عاملي من الكربيت يف 

املنطقة املراد فيها انشاء السد«.

قرى مهددة بالزوال
عن  الجبوري  احمد  املدين  الناشط  كشف  املقابل,  يف 
بناء  حال  يف  بالنزوح  »مهددة  القرى  عرشات  وجود 

السد«.
وقال الجبوري لـ«طريق الشعب«, ان »اعدادا كبرية من 
القرى مهددة بالزوال يف حال انجاز السد«، محذرا من 
»تكرار تجربة ترحيل االهايل يف عهد النظام السابق، اثناء 
املبارشة يف املرشوع, حيث مل تصل مبالغ التعويضات اىل 
10 يف املائة من قيمة الرضر الذي تعرض له املواطنون«.

المحاصصة لعبت دورا في اختيار مكانه

سد مكحول.. مشروع »استراتيجي« مرتبط بالحصار والعزلة الدولية!
ـ طريق الشعب بغدادـ 

تعمل وزارة املوارد املائية عىل إحياء مرشوع مرتبط بالعزلة الدولية والحصار 
االقتصادي عىل العراق. كام أن للناس يف محيطه قصة مأساوية معه؛ إذ تعرضوا 

بسببه اىل النزوح والتهجري دون تعويض من قبل النظام السابق، وها هي الوزارة 
تعده اليوم »املرشوع االسرتاتيجي االكرب بعد 2003«!

رياضة

كاتانيتش: في العراق.. الجميع يريد ابراز عضالته

رغم الخسارة.. منتخبنا يتأهل للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 

بغداد ـ طريق الشعب
الثانية الحاسمة من  تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم, للمرحلة 
بهدف,  إيران  امام  الخسارة  من  بالرغم  العامل،  كأس  تصفيات 

باعتبار احد افضل 5 فرق احتلت املركز الثاين يف مجموعتها.
وبدأت مباراة العراق وإيران، أول من أمس، بتوجس شديد من 
العراق الذي انكفأ داخل مناطقه، حيث جاء الهدف االيراين من 
يف  تسجيله  ازمون  خالله رسدار  من  استطاع  مركب  دفاعي  خطأ 

الدقيقة 35.
هذا وستجرى قرعة التصفيات الحاسمة يوم 24 من الشهر الحايل، 
اال انه مل يحدد االتحاد نظام إجراء البطولة، سواء بنظام التجمع 

أو الذهاب واالياب، بعد تقسيم الفرق إىل مجموعتني بواقع ست 
فرق بكل مجموعة.

المؤتمر الصحفي
من جانبه, بارك السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش، مدرب املنتخب 
للتصفيات  النهائية  للمرحلة  التأهل  لالعبني  القدم،  لكرة  الوطني 

اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر 2022.
»مبارك  إيران:  مباراة  بعد  الصحفي  املؤمتر  يف  كاتانيتش  وقاَل 
ملنتخب إيران الفوز بعد تسجيل هدف وحيد والتأهل, لقد حصلوا 
عىل فرصة وحيدة بالشوط األول، وسجلوا منها هدفاً، وهذه هي 

جودة الفرق القوية، ولالسف دامئاً نستقبل أهدافاً من أخطاء«.
اننا ضمنا  أفضل ألننا عرفنا  الثاين بشكل  بالشوط  وأضاف »لعبنا 
التأهل، ولكننا استقبلنا هجامت مرتدة وهذا طبيعي، ويجب ان 

نتعلم من هزمية اليوم«.
تأهلنا بالفريق املتاح

التأهل  لالعبني  أبارك  أن  :«أريد  الوطني  منتخبنا  مدرب  وتابع 
للمرحلة النهائية.. تأهلنا بهذا الفريق املتاح. عيل عدنان مل يلعب 
منذ سبعة أشهر، صفاء هادي مل يلعب منذ عام. ميمي وبشار مل 
ابطال  بدوري  اشرتكوا  الذين  املحليون  والالعبون  يلعبا منذ شهر. 
آسيا كانوا محبطني أيضاً، ولهذا أنا سعيد بخطف ٦ نقاط، واليوم 
بهذه الظروف لعبنا ضد ثاين افضل فريق يف آسيا، ولكن برصاحة 
ستكون  بذلك،  صادق  وأنا  النهائية  باملرحلة  كافياً  يكون  لن  هذا 

املهمة صعبة«.
وأشار اىل أنه »يف العراق الجميع يريد ان يربز عضالته، فام حصل 
من  العبني   ٩ أرجع  االندية  أحد  مؤثر.  أمر  واالتحاد  االندية  بني 

العراقي  املنتخب  مع  قصتي  بطريقة غري مسبوقة. حقاً  املنتخب 
صدقني  عنها،  كتاباً  وسأكتب  نفسه.  بالوقت  ومضحكة  جميلة 

سأكتب كتاباً عنها«.
سنكون  ما  »إذا  الصحفي:  املؤمتر  يف  حديثه  كاتانيتش  وختم 
جاهزين للمرحلة القادمة أم ال، هذا أمر ال يعود يل، هناك تواريخ 
سنكون  شهر  ملدة  يل  الالعبني  وفروا  فإذا  فيفا،  وأيام  محدودة 
جاهزين، وبخالفه سأتابعهم فقط واستدعيهم، وال استطيع فعل 
أكرث من ذلك. لو مل يلعب بعض الالعبني مع انديتهم فمن الطبيعي 

سأبحث عن خيارات أخرى لو كانت لدينا«.

التطبيعية متمسكة بالمدرب
من جهته, أكد رئيس لجنة املنتخبات يف الهيئة التطبيعية التحاد 
الوطني  املنتخب  مبدرب  متمسكة  الهيئة  أن  الزم،  أسعد  الكرة 

رسيتشكو كاتانيتس.  
متمسكة  التطبيعية  »الهيئة  إنَّ  صحفي  ترصيح  يف  الزم،  وقال 
باملدرب وهناك التزام وعقد مربم بني الطرفني، وال صحة ملا يشاع 
يف مواقع التواصل االجتامعي عن تركه املنتخب«، مبّيناً أن »املدرب 
ال يزال مستمراً مبهمته مع أُسُود الرافدين لعبور املرحلة املقبلة من 

التصفيات والتأهل إىل كأس العامل«.  
وأضاف الزم »خالل الفرتة املقبلة ستكون هناك جلسة مع املدرب 
ملناقشة إعداد املنتخب يف املرحلة املقبلة من التصفيات وتسليط 
املنتخب  أبناء  كونهم  واملغرتبني  املحرتفني  الالعبني  عىل  الضوء 
عىل  مشدداً  مناسبة«،  من  أكرث  يف  مؤثرة  بصمة  ولهم  الوطني 
»رضورة التحضري املبكر للدخول بقوة يف منافسات املرحلة املقبلة 

التي سنواجه بها منتخبات قوية وصعبة«.  

يف موقع سد مكحول
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*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
كاظم  الرفيق  شديدين،  وحٌزن  بأمل  البرصة،  يف 
املركزية  اللجنة  عضو  محمد(  )ابو  الحسيني 
اثر  كاظم  أسعد  املهندس  ولده  بوفاة  للحزب، 

مرض عضال مل ميهله طويالً.
الذكر الطيب للفقيد الراحل ولرفيقنا أبو محمد 

وللعائلة الكرمية جميل الصرب والسلوان 
املحلية  اللجنة  تنعى  واألىس  الحزن   *ببالغ 
الرفيق  كربالء  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب 
بعد  تويف  الذي  شاكر(  )ابو  الشذر  الكريم  عبد 
معاناة طويلة مع املرض، آخرها اصابته بفريوس 
الرواد.  الرفاق  ابرز  كورونا. والفقيد الشذر أحد 
فهو ناضل ضد االنظمة الدكتاتورية وتعرض اىل 
السلامن.  نقرة  يف  والسجن  واملطاردة  االعتقال 
يف  الكبري،  عمره  رغم  التغيري،  بعد  شارك  وقد 

يف  كعضو  كربالء  يف  الحزب  تنظيامت  قيادة 
مخلصا  رفيقا  خرسنا  برحيله  املحلية.  اللجنة 
والصرب  دوما  الطيب  الذكر  له  وحزبه..  لوطنه 
والسلوان لرفيقة دربه ام شاكر وشقيقته الرفيقة 

كرمية الشذر ولرفاقه.
*تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
يف واسط، الرفيق السابق يف الحزب، صادق داخل 
مل  مرض  بسبب  تويف  الذي  الجعيفري،  سلامن 

ميهله طويال. 
صديق  وفاة  نبا  شديدين  وحزن  بامل  وتلقينا 
الحزب طعمة الشيخ فاضل شقيق شهيد الحزب 
االنصاري نعمة الشيخ فاضل )ابو سليم( للفقيد 

الذكر الطيب والصرب والسلوان للعائلة الكرمية. 
للحزب  البيايت  فاضل  الشهيد  هيئة  *تنعى 
الشيوعي العراقي، الرفيق العزيز عباس حمودي 

املهداوي )ابو قيس(.
الفايش  االنقالب  إثر  لالعتقال  الفقيد  وتعرض 
السجن  يف  التعذيب  وواجه   ،١٩٦٣ شباط   ٨ يف 
يف  ونقل  الرشيد،  معسكر  يف   1 رقم  العسكري 
حكام  وتلقى  السلامن  نقرة  إىل  املوت”  “قطار 

جائرا بالسجن ثالث سنوات.
للفقيد الذكر العاطر ولعائلته الصرب والسلوان.

*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
األساسية  محمود  شاكر  ولجنة  الثانية  الكرخ  يف 
يف املحمودية الرفيق عباس معن بوفاة ابن عمه 

كريم منصور.
 كام تعزي الرفيق مفيد مدحت بوفاة ابن اخيه 

الشاب منري أمري البيايت.
الصرب  جميل  ولذويهام  الطيب  الذكر  للفقيدين 

والسلوان.

مواساة

وعلى هالرنة طحينج ناعم!
عامر عبود الشيخ علي

كام هو الحال يف موسم الصيف من كل عام، عندما تصل درجات 
الكهرباء  انقطاع  ساعات  وتزيد  مئوية،   40 من  أكرث  إىل  الحرارة 
اليوم، لريتفع جراء ذلك سعر  أكرث من 15 ساعة يف  الوطنية إىل 
أمبري املولدات األهلية إىل أكرث من 20 ألف دينار.. أقول، أن يف هذا 
الوقت من كل عام، تخصص محافظة بغداد أرقام هواتف لتلقي 
بالتسعرية  امللتزمني  غري  املولدات  أصحاب  من  املواطنني  شكاوى 
التي تحددها املحافظة نفسها، والتي تبلغ 12 ألف دينار لالمبري 
املعلن  باألرقام  االتصال  املواطنون عن  يحجم  وكالعادة،  الواحد. 
عنها، وتقديم الشكاوى عربها. فهم يرون أن املحافظة غري جادة 
يف مسائلة أصحاب املولدات غري امللتزمني بالتسعرية، ويف الوقت 
ذاته، يخشون من ردود أفعال صاحب املولدة، الذي قد يقطع خط 

الكهرباء عّمن يشتيك منه! 
قبل أيام، وأنا جالس يف الـ “كيا”، سمعت عددا من الركاب يتحدثون 
ألف  إىل 20  والذي وصل  األهلية،  املولدة  أمبري  زيادة سعر  عن 
دينار يف بعض مناطق بغداد. وذكر أحد الركاب، انه اتصل بالرقم 
الذي خصصته املحافظة لتلقي الشكاوى، فقدم شكوى ضد صاحب 
املولدة يف منطقته. فام كان من األخري إال أن قطع خط الكهرباء 
والتدخل  العراك  حد  إىل  األمر  لينتهي  يومني،  مدة  املشتيك  عن 
العشائري بني الطرفني. وباملقابل، فإن املحافظة مل تتخذ أي إجراء 
بحق صاحب املولدة املخالف – بحسب ما أكده املواطن املشتيك. 
نتساءل: هل سنظل نواجه هذه “القوانة” يف كل صيف؟ ما الجدوى 
من قيام الجهات الحكومية بتخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى 
لدى  إحباطا  ذلك  يولد  أال  إليها؟  تستجيب  أن  دون  املواطنني، 

املواطن ويجعل لسان حاله يقول: “عىل هالرنة طحينج ناعم”!؟

أگـول

ـ طريق الشعب بغدادـ 
االتحادية  الرشطة  منتسبي  من  املئات  يشكو 
املترسبني من الخدمة، “إجراءات انتقائية” تتعاطى 
الرغم من تسوية  الداخلية معهم. فعىل  بها وزارة 
مجالسهم التحقيقية، وصدور أحكام سجن مختلفة 
إياها  بحقهم )جزاء هروبهم( مضت عىل قضائهم 

سنوات، مل يتم إرجاعهم اىل الخدمة.
ويف مقابل ذلك، يالحظ هؤالء املنتسبون، ان الوزارة 
أبقت  لكنها  واملطرودين،  املفصولني  ملف  عالجت 

عىل املترسبني بال قرار – بحسب تأكيداتهم.
وناشد عدد من منتسبي الرشطة االتحادية الهاربني، 
من الذين أنجزت مجالسهم التحقيقية وأنهوا مدة 
محكوميتهم يف سجون وزارة الداخلية، عرب “طريق 
االتحادي،  االمن  لشؤون  الوزارة  وكالة  الشعب”، 

تنفيذ االوامر الصادرة بعودتهم اىل الخدمة.

في انتظار إنجاز معامالت العودة
يقول حسن سعدون: “نحن عدد كبري من املنتسبني 
الهاربني من الرشطة االتحادية، صدرت بحقنا اوامر 
القاء قبض بسبب هروبنا من الخدمة، وقمنا بتسليم 
اتخاذ  اجل  من  االتحادية  الرشطة  قيادة  اىل  انفسنا 
يف  مشريا  للقانون”،  وفقا  بحقنا  الالزمة  االجراءات 
قوى  “محكمة  أن  اىل  الشعب”،  “طريق  لـ  حديث 
بحقنا،  متفاوتة  قرارات  أصدرت  الداخيل  االمن 
تتضمن السجن من شهرين إىل ستة شهور. وقد قضينا 

مدة محكوميتنا يف سجن قوى األمن الداخيل”. 

طرد  اوامر  بحقنا  تصدر  “مل  أنه  قوله،  ويضيف 
الداخلية  وزارة  مالكات  عىل  زلنا  ما  فصل.  او 
وكالة  عن  الصادرة  الرسمية  املخاطبات  حسب 
االمن االتحادي”، منوها إىل أن عامني مضيا عىل 
الرشطة  قيادة  “لكن  محكوميتهم  مدة  اكاملهم 
االتحادية، مل تنجز معامالت عودتنا اىل الخدمة”.
ويبنّي سعدون، ان “وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
وعودتهم  منتسبيها  مبارشة  قبول  كتاب  عممت 
اىل الخدمة، لكن املنتسبني اىل الرشطة االتحادية 

ما زالوا يف انتظار انجاز معامالتهم”.
تباين  سبب  املترسب،  املنتسب  هذه  ويجهل 
حد  عىل   – الوزارة  منتسبي  بني  اإلجراءات  تلك 

تأكيده.

“إجراءات بال عدالة”
املفصولني  عودة  من  آخر  منتسب  ويستغرب 
من  تجاهل  يتم  بينام  الخدمة،  اىل  واملطرودين 

اكمل اجراءاته القانونية.
هويته،  كشف  رفض  الذي  املنتسب،  هذا  ويقول 
املفصولني  بإرجاع  قامت  السابقة  “الحكومة  ان 
من  تجاهلت  فيام  الخدمة،  اىل  واملطرودين 
اجراء  يف  وذلك  قانونية،  اجراءات  بحقهم  اتخذت 
الشعب”،  “طريق  لـ  مبينا يف حديث  عادل”،  غري 
انه قىض قبل عامني، 4 شهور يف سجن قوى االمن 
الداخيل عىل امل اعادته اىل الخدمة، لكنه ما زال 

ينتظر العودة.
يف  نفسه  تسليم  عىل  “نادم”  أنه  قائال،  ويضيف 

لعاد  فقط،  شهرين  فرتة  انتظر  ولو  الحني،  ذلك 
واملطرودين  املفصولني  ببقية  اسوة  الخدمة  اىل 
والهاربني الذين الغيت مجالسهم التحقيقية وقتها  

- بحسب قوله.
ويزعم املتحدث أن “الحكومة رضخت اىل ضغوط 
سياسية يف اعادة مجاميع تنتمي اىل جهات سياسية، 
بينام تجاهلت من أكمل إجراءاته، وفقا للقانون”. 
االمن  شؤون  ووكالة  الداخلية  وزير  يطالب  فيام 
تركهم  وعدم  قضيتهم،  اىل  “االلتفات  بـ  االتحادي 

عرضة لالبتزاز من قبل ضعاف النفوس”.
ويقول ان “عددا منهم أجرب عىل دفع مبالغ مالية 
)رىش( من اجل تسهيل امر عودته، برغم انه اكمل 

اجراءاته قانونيا”.

كيل بمكيالين 
قد  كان  مترسب  منتسب  أيضا  وهو  كاظم،  حسني 
قىض حكام بـ 6 شهور يف سجن قوى االمن الداخيل، 
ذهبت  آماله  لكن  الخدمة،  اىل  اعادته  امل  عىل 

سدى!
يقول كاظم لـ”طريق الشعب”, ان “قيادة الرشطة 
بحقي،  تحقيقي  مجلس  بتشكيل  قامت  االتحادية 
باألمر  علمي  وعند  الخدمة،  من  ترسيب  بسبب 
القانونية  االجراءات  بتسليم نفيس، واكملت  قمت 
بحقي، وقضيت مدة محكوميتي”, متسائال: “كيف 
للدولة ان تقوم بتنفيذ القانون من ناحية حقوقها، 

وتتجاهله من جهة حقوق املواطن!؟”. 

الشرطة االتحادية 

متسربون من الخدمة يشكون من “إجراءات انتقائية” تعرقل عودتهم 

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

مديرية الشؤون اإلدارية واملالية

قسم اإلدارة والخدمات

مجلس تحقيقي

اعــــالن
اىل املتهم الهارب/ النقيب )وسام منر محمد عاشور املوسوي(

اسم االم )ليىل عبدالصاحب(

محلة  الحبيبية،  الرصافة/  قضاء  بغداد/  محافظة  يسكن   ١٩7٨ تولد/ 

)5٣7( ز )52( دار )١2(

األحوال  مديرية  مقر  يف  التحقيقي  املجلس  رئيس  امام  حضورك  اقىض 

 )5( املادة  وفق  الغياب  جرمية  عن  لإلجابة  واإلقامة  والجوازات  املدنية 

)ق.ع.د( رقم ١4 لسنة 200٨ املعدل خالل )ثالثون يوماً( وبخالفه سيتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك.

العقيد/ محمد عواد دويج

رئيس املجلس التحقيقي

اعـالن
يروم  طلباً  نعيم مكطوف(  )عالء  املدعي  قدم 

اىل  )احالم(  من  القارص  ابنته  اسم  تبديل  فيه 

)ليان( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 

هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة عرش 

وفق  بالدعوى   ينظر  سوف  وبعكسه  يوماً( 

البطاقة الوطنية  احكام املادة )22( من قانون 

رقم )٣( لسنة 20١٦.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

فقدان هوية
فقدت مني هوية املوظف الصادرة من رشكة 

مجيد(  مالك  )مرتىض  بإسم  الشامل  نفط 

فعىل من يعرث عليها تسليمها ملصدرها.

اعـالن
لتبديل  قضائية  دعوى  ضايع(  محمد  )عباس  املواطن  قدم 

لقبه وجعله )الرشيف( بدالً من )الزوبعي( فمن لديه اعرتاض 

مراجعة هذه املديرية خالل )١5( خمسة عرش يوماً من تاريخ 

اىل  استناداً  بطلبه  املديرية  تنظر هذه  وبعكسه سوف  النرش 

احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )٣( لسنة 

20١٦ املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

اعـالن
املواطن )مصطفى عبدالحميد عبدالجبار( دعوى قضائية  قدم 

لديه  فمن  )فراغ(  من  بدالً  )البريويت(  وجعله  لقبه  لتبديل 

اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )١5( خمسة عرش يوماً من 

تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً 

اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )٣( لسنة 

20١٦ املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

جهود حكومة بابل املحلية يف مواصلة إنجاز مرشوع املجاري يف "شارع 
60"، تشكر عليها، بعد تلكؤ طال املرشوع فرتة من الزمن.  

وكان قراركم )املعنيني يف الحكومة املحلية( بغلق الشارع ذهابا وإيابا، 
ابتداء من فتحة "حي االساتذة" ولغاية "مجرس الثورة"، حكيام، كونه 
تساؤيل  يثري  الذي  لكن  املجاري.  مرشوع  إنجاز  ترسيع  يف  سيساهم 
وتساؤل غريي من سكان "حي األساتذة"، هو السبب الذي دعاكم إىل 
تحويل طريق املرور إىل بغداد وكربالء، عرب حّينا السكني، متناسني أن 
بـ  األساتذة" سوى  فتحة "حي  يبعد عن  ال  تجاريا من جانبني،  شارعا 
100 مرت -  وهو "شارع الحسينية" - يحقق الغاية من قراركم باختيار 
او  نسيتم  فقد  الثورة"..  "مجرس  بعد  ما  اىل  للوصول  فرعية  شوارع 
تناسيتم ان مرور آالف الشاحنات ليال ونهارا عرب حي سكني، ويف طرق 
حصول  يف  سيتسبب  السيارات،  من  العدد  لهذا  مؤهلة  وغري  ضيقة 

السن  كبار  من  للسكان  دامئة  وإزعاجات  ومخيفة،  مرعبة  حوادث 
واملرىض واألطفال. 

ان هذا القرار املتعجل ميثل نظرة ضيقة ال مراعاة فيها للناس، وملنطقة 
الطرق  توفري  يف  السنة،  شهور  امتداد  وعىل  دامئا  املبتلية  سكناهم 
قد  الذي  املجاري،  مبرشوع  انشغاله  اثناء   "60 "شارع  عن  البديلة 

يستمر شهورا. 
قراركم  عن  العدول  االساتذة"  "حي  سكان  يناشدكم  االنسانية،  باسم 
اختيار شارع حّيهم طريقا بديال، مقرتحني عليكم استخدام "شارع  يف 

الحسينية" التجاري يف هذا الغرض. 

عن لفيف من سكان "حي األساتذة"

جبار الكواز

أمام أنظار محافظ بابل ومديرية مرور المحافظة

مناشدة من أهالي “حي األساتذة” في الحلة 
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الحصاد  لكن  التقرير،  اتهامات  وتتبادل أطراف رسمية 
واحد: املنتج املحيل يضمحل يوما بعد يوم.

أسفه  الوزراء،  رئيس  مستشاري  أبرز  أحد  ويبدي 
اقتصاد  أنهكت  التي  املفتوح،  السوق  الستمرار سياسة 

البالد. 
وأعلنت كل من تركيا وإيران، مؤخرا، حجم صادراتهام 
“منع  زراعية  ومحاصيل  غذائية  مواد  من  للعراق 
استريادها محليا”، بسبب تأكيدات الزراعة عىل “حصول 

االكتفاء الذايت” منها.
نسبة  ان  السنوي،  األداء  تقرير  يف  الحكومة  وتقول 
اإلنجاز يف قطاع “املنافذ الحدودية”، بلغت “80 باملئة”، 
مؤكدة انها “عززت الدور الرقايب لهيئة املنافذ الحدودية 

يف ضبط الجامرك، وجباية الرضائب داخل املنافذ”.
 2.043 واقع  عىل  مخالفة،   2،777 “منع  التقرير  واكد 
 734 بـ  مقارنة  العام  من  الثاين  النصف  يف  مخالفة 
مخالفة يف النصف األول من العام نفسه، ومنعت 000. 

298. 107 دينار من التهرب الرضيبي...”.

التهريب عبر منافذ كردستان؟
النايف  حميد  الزراعة  وزارة  باسم  املتحدث  ويقول 
لـ”طريق الشعب”، ان وزارته “سمحت باسترياد الفواكه 
غري املتوفرة محليا، لكنها منعت استرياد ما يقارب 25 

محصوال زراعيا”.
ويردف انه “عىل الرغم من ذلك، فان هناك الكثري من 
املواد الغذائية والزراعية ومواد أخرى خارج الضوابط، 

تباع يف األسواق املحلية”.
“تم إدخالها بطرق غري رسمية، وعرب منافذ غري رسمية” 

يؤكد النايف.

وتعقيبا عىل االحصائيات التي ترد من دول الجوار بشأن 
صادراتها للعراق، يبني النايف قائال انها “صحيحة، لكن 
أغلبها يدخل بطرق غري قانونية: عرب التهريب او منافذ 

اإلقليم”.
وكانت وزارة الزراعة عممت، أخريا، عىل جميع املنافذ 
التي منع  باملواد  الزراعية، ملحقة  الروزنامة  الحدودية 

استريادها، لكن ال يبدو أن هناك جدوى يف ذلك.

أرقام
والخرضوات  الفواكه  مصدري  جمعية  رئيس  وافاد 
الطازجة الرتكية، خري الدين اوجاك، يف ترصيح اطلعت 
عليه “طريق الشعب” بان “العراق استورد خالل عام 
2020 معجون طامطم بقيمة بلغت 94 مليون دوالر”.

االيرانية،  إيالم  محافظة  عام جامرك  مدير  أعلن  فيام   
 124 مبقدار  وبضائع  سلع  تصدير  غالمي،  الله  روح 

مليون دوالر إىل العراق، خالل شهرين فقط.
الف  و500  مليونا   16 قيمته  “ما  أن  غالمي  وأوضح 
صيفية  زراعية  محاصيل  كانت  السلع  تلك  من  دوالر 

بحمولة تصل إىل 65 ألف طن”.
مهران  معرب  من  تصديرها  تم  البضائع  “تلك  ان  واكد 

الحدودي إىل العراق”.
ووفقا لوزير مكتب الشؤون العربية واالفريقية مبنظمة 
التنمية التجارية االيرانية، فرزاد بيلنت، فانه تم تصدير 
منتجات زراعية وغذائية للعراق بقيمة 11 مليار دوالر 

يف السنوات الخمس املاضية.

مهمة المنافذ الحدودية
من جهته، قال املتحدث باسم املنافذ الحدودية، عالء 

الدين القييس لـ”طريق الشعب”، ان عملهم “يقترص 
والزراعية  الغذائية  املواد  عىل  والرقابة  االرشاف  عىل 

التي سمح باستريادها من قبل وزارة الزراعة”.
غري  املنافذ  بخصوص  النايف  ذكره  ما  القييس  وأيّد 
الرسمية، قائال: “ال توجد لدينا منافذ غري رسمية. لكن 
منافذ  هناك  اإلقليم.  حكومة  سلطة  تحت  يقع  ذلك 
التي  الزراعية  واملحاصيل  املواد  ادخال  عىل  تعمل 
املنتج  عىل  تأثريها  لها  يكون  وبالتايل  استريادها،  مينع 

املحيل”.
مؤخرا،  أربيل  زار  كريم،  محمد  الزراعة  وزير  وكان 
زراعة  وزارة  مع  اتفاق  اىل  التوصل  هناك  من  وأعلن 
اإلقليم “للسيطرة عىل الحدود واالتفاق عىل الرزنامة 

الزراعية”.  
الخفاجي: إن “نسبة  الزيارة، قال  أيام من تلك  وقبل 
السيطرة الحكومية عىل املنافذ الحدودية من محافظة 
البرصة اىل دياىل، عدا إقليم كردستان، تصل إىل 80%”.  

سياسة الباب المفتوح
املستشار  نوه  السياق،  املفتوح  السوق  سياسة  وضمن 
املايل لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، بعمل وزارة 
من  اىل  بحاجة  لكنها  صحيحة،  خطوة  “انها  الزراعة: 
الحدود، والعمل عىل  السيطرة عىل  ناحية  يعززها من 
يف  صالح  وأردف  العراقية”.  الجمركية  السيادة  وحدة 
حديث خص به “طريق الشعب”، ان “امليزان التجاري 
العام 2003، يعمل بطرف واحد. مبعنى  العراقي، منذ 

اننا مستوردون وغري مصدرين”.
العراق  اعتامد  استمرار  مع  متسامحا  صالح  يبدو  وال 
ان  مضيفا  الحرة”،  والتجارة  املفتوح  الباب  “سياسة 
هذه “اآللية التجارية تستنزف الكثري من قدرات البالد 
االقتصادية”. ويشري اىل أن العراق “يتمتع بأراض زراعية 
خصبة، لكن اإلهامل جعل التصحر يأكل منها مساحات 
زراعية كبرية”، مبينا “لدينا 28 مليون دونم من االرايض 
الصالحة للزراعة. بينام املستغل منها، ال يتجاوز 6 ماليني 

دونم”. ومع هذا الحال، يجد صالح ان البالد اليوم بحاجة 
اىل “تعاون إقليمي يوازن بني التجارة واملياه”.

فساد في المعابر
وقال مصدر رفيع لـ”طريق الشعب”، إّن “بعض الجهات 
انشأت معابر حدودية مع سوريا، وهي تقوم  املسلحة 
ما  مقابل  زهيدة،  بأجور  وسلع  بضائع  دخول  بتسهيل 
يجعل  ما  ورسوم،  رضائب  من  الرسمية  املنافذ  تفرضه 
املوردين يفضلونها”. وأضاف املصدر الذي رفض الكشف 
املعابر  عىل  القامئني  بني  تنسيقا  هناك  ان  هويته،  عن 
الحكومية وغري الرسمية، حيث يجري “تقاسم البضائع” 
بني الطرفني. من جانب اخر، أكد املصدر ان الفساد طال 
بتعطيل  متنفذة  تقوم جهات  اذ  االلكرتونية؛  “املوازين 
تلك االجهزة املنترشة بالقرب من املنافذ الحدودية، لغرض 
تحميل بضائع اكرث من املقررة، مقابل مبالغ مالية، تفرض 

عىل السائقني واملوردين”.

بغداد ـ طريق الشعب
عىل خلفية تأكيد البنك الدويل استعداده إلقراض حكومة 
يف  وخرباء  النواب  مجلس  يف  اعضاء  حذر  الكاظمي, 
االقتصاد, من خطوة كهذه, داعني اىل االستفادة من ارتفاع 
الفائض  وتحويل  املوازنة،  يف  العجز  لسد  النفط  اسعار 
الدولة  لها رفد ميزانية  تنموية، ميكن  اىل مشاريع  منها 
االعتامد عىل  البالد من  مالية تسهم يف تخليص  بعوائد 

الريع النفطي. 

استعداد إلقراض الحكومة
ترصيح  يف  نعامن  رمزي  بغداد،  يف  البنك  ممثل  وقال 
الواقع  لتحسني  سياسة  رسم  “العراق  إن  صحفي، 
البيضاء  بالورقة  االلتزام  خالل  من  للبالد  االقتصادي 

االصالحية، إال أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية”.
ملساعدة  جاهز  الدويل  “البنك  أن  نعامن،  وأضاف 
مشريا  ذلك”,  العراقية  الحكومة  طلبت  ما  إذا  العراق 
اىل ان “الحكومة مل تطلب حتى اآلن قرضاً من البنك 
للحوار  ومنفتحون  الجهوزية  كل  لدينا  ونحن  الدويل، 
رشكاء  كوننا  للتعاون،  لحظة  أي  يف  وجاهزون  املبارش 
مسرية  يف  العراق  دعم  ويهمنا  العراق  مع  مؤمتنني 

االستقرار”.

تحذيرات من االقتراض
وردا عىل هذه الترصيحات، حذر عضو مجلس النواب 

سالم الشمري من محاوالت جديدة لالقرتاض.
أن  الشعب”,  “طريق  طالعته  بيان  يف  الشمري  وذكر 
ومنذ  العاملية  السوق  يف  النفط  برميل  سعر  “ارتفاع 
ممكن  للدولة  جديدا  عائدا  وفر  الحايل،  العام  بداية 

منه  ولالستفادة  جهة  من  العجز  لتغطية  تبويبه 
لدميومة املشاريع االروائية والزراعية”, داعيا الحكومة 
النفط   اىل “االستفادة القصوى من ارتفاع سعر برميل 
أن  الشمري،  واكد  والزراعية”.  االروائية  املشاريع  يف 

“الفرتة الحالية بحاجة اىل مزيد من املشاريع الخاصة 
باملياه يف ظل التناقص يف كميات املياه الداخلة للعراق 
“محاوالت  من  الشمري  وحذر  وايران”.  تركيا  من 
الدويل  البنك  اعالن  بعد  وخارجيا  داخليا  االقرتاض 

اقرتاض  “أي  ان  مؤكدا  العراق”،  ملساعدة  استعداده 
جديد يف ظل ارتفاع سعر النفط امر ال يبدو مربرا”.

دعوات لدعم القطاعات االنتاجية
من جانبه, اكد الخبري االقتصادي احمد خضري، ان سعر 
املوازنة,  عجز  تغطية  باستطاعته  الحايل  النفط  برميل 
وتوفري اموال اضافية. وقال خضري لـ”طريق الشعب”, ان 
“العجز املقر يف املوازنة يقدر بحوايل  32 تريليون دينار, 
مع تثبيت سعر برميل النفط بـ45 دوالرا”, مشريا اىل ان 
“اسعار النفط يف ارتفاع مستمر، ومن املتوقع ان تصل 

اسعارها قبل نهاية العام الحايل، اىل 75 دوالرا”.
واضاف ان “فرق سعر النفط بني املوازنة والبيع الرسمي 
اضافية  اموال  وتوفري  املوازنة،  يف  العجز  سد  له  ميكن 
لتخصيصات البرتودوالر, واموال اخرى ميكن االستفادة يف 
زيادة رصيد البنك املركزي من العملة الصعبة او تحويلها 
اىل مشاريع تنموية، ترفد الدولة بإيرادات مالية اضافية”.
ويدعو الخبري “الحكومة اىل تجنب ربط سياستها بالبنك 
الدويل واالتجاه نحو دعم القطاعات الصناعية والزراعية 
والسياحية باموال لتمكينها من انشاء مشاريع اسرتاتيجية 
العمل”,  فرص  وغياب  البطالة  مشكلة  حل  يف  تسهم 
فرض  عىل  تعتمد  الدويل  البنك  “سياسة  ان  اىل  منوها 
التي  القطاعات  دعم  ومنعها من  الحكومة  القيود عىل 
هي بأمس الحاجة للدعم الحكومي، من اجل املساهمة 

يف تطويرها”.

تقرير األداء الحكومي: انجازات المنافذ بلغت 80 بالمئة)؟(

المعابر »غير الرسمية« تخنق األسواق بسلع محظورة

البنك الدولي »مستعد« إلقراض الحكومة

نواب وخبراء يحذرون: عائدات النفط تكفي لـ سد العجز 

بغداد ـ نورس حسن

يقّر مسؤولون حكوميون بوجود منافذ حدودية خارج سيطرة الحكومة االتحادية، 
تعمل عىل إغراق األسواق مبواد تنتج محلياً، لكنها غري قادرة عىل املنافسة، ألسباب 

كثرية.

دافيد ريكاردو )1772 – 1823(

اعداد: د.صالح ياسر

السيايس  لالقتصاد  بارز  وممثل  سياسية،  وشخصية  انكليزي،  برجوازي  اقتصادي 
بعُد  كانت  التي  املرحلة  الربجوازية يف  دافع عن  وقد  انكلرتا.  الكالسييك يف  الربجوازي 
االقتصاد  مبادئ   “ الرئييس  االقتصادي  مؤلفه  االقطاعية.  ضد  تناضل  وليدة  طبقة 
نظرية  وطور  سميث  ادم  اخطاء  انتقد  فيه   ،)1817(  “ الرضيبي  والعبء  السيايس 
نظرية  من  وانطالقا  بأرسه  السيايس  لالقتصاد  أساسا  اياها  معتربا  العمل،   – القيمة 
السيايس:  االقتصاد  مقوالت  جميع  يستخلص  أن  ريكاردو  حاول  القيمة-العمل، 
بالنسبة  االمام  اىل  خطوة  ريكاردو  خطا  وقد  والريع.  والربح،  واالجرة،  كالراسامل، 
العامل هي مصدر  يخلقها عمل  التي  القيمة  أن  وبنّي  القيمة،  نظرية سميث عن  اىل 

القيمة،  انهام جزءان من  االجر، والربح، والريع. وبحث ريكاردو االجر، والربح، عىل 
واستخلص أن تخفيض االجر يزيد يف الربح، يف حني ان زيادته نتقصه. وبذلك كشف 
ريكاردو، عمليا، التناقض بني مصالح العامل والربجوازية. ولكنه باعتباره، آيديولوجيا 
للربجوازية، فقد اعترب الرأساملية شكال طبيعيا، اجتامعيا، خالدا لالنتاج، واقترص، فقط، 
الرأساميل. ومل يبحث ريكاردو  التحليل الكمي للمقوالت االقتصادية، يف املجتمع  عىل 
جوهر  يبحث  مل  كام  القيمة،  اشكال  يحلل  ومل  للسلعة،  املنتج  العمل  طابع  قضية 
فائض القيمة مبعزل عن اشكاله الحسية. وافرتض ريكاردو، خطأ، ان العامل يبيع اىل 
نظرية  اساس  عىل  الربح  نشوء  تفسري  يستطع  مل  لذا  عمله،  قوة  ال  عمله،  الرأساميل 
يف  تطوره  ذروة  الكالسييك  الربجوازي  السيايس  االقتصاد  بلغ  لقد  العمل.   – القيمة 
نظريات ريكاردو االقتصادية. وقدر ماركس ريكاردو تقديرا عاليا لنظريته عن القيمة 
النظرية االقتصادية.  التي كانت تقدمية يف تاريخ تطور  العلمية  – العمل، ولنظرياته 
ويف الوقت ذاته، انتقد ماركس انتقادا عميقا، نظريات ريكاردو الخاطئة. لقد استغل 
نظرية  نفي  اجل  من  واخطائها،  ريكاردو،  نظريات  تناقضات  السوقيون  االقتصاديون 

القيمة – العمل.

اقتصاديون 
كالسيكيون 
ومعاصرون

االفتقار الى الصناعة المحلية
واعترب رئيس املجلس االستشاري العراقي، الكاتب فرهاد 
عالء الدين، ان االقتصاد العراقي ال يزال يعاين من الفقر 

والبطالة واالفتقار إىل الصناعة املحلية.
وقال عالء الدين يف تحليل موجز نرشه معهد واشنطن: 
دقيق  نحو  عىل  العراق  يف  الوضع  لوصف  محاولة  يف 
وموضوعي اتفق عدد من األكادمييني واملراقبني واملحللني 
أن  عىل  العليا،  الوطنية  ومصلحته  لبلدهم  املنحازين 
العراق بوضعه الراهن يتمثل لهم يف هيئة اقتصاد ريعي 
ان مل يكن  متهالك وقطاع صناعي وزراعي شبه منهار، 
مزارعني  من  فردية  محاوالت  باستثناء  بالفعل  منهارا 
وصناعيني ومستثمرين ال دخل للدولة بسعيهم لتأسيس 
مشاريع متواضعة. هناك أيضا ارتفاع مقلق يف نسب الفقر 
خصوصا يف مناطق وسط وجنوب العراق، يرافقه إنفجار 
النسل والسيطرة  لتحديد  سكاين هائل من دون خطط 

عىل تناميه.
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الطلبة  اتحاد  اقامه  الفوتوغرافية  للصور  مبعرض  وبدأ  احتفالية  بأجواء  االفتتاح  وجرى 
العام يف جمهورية العراق، وآخر للمصور انيس عامر، تضمنا صورا عكست معاناة العامل 
من  املنتدى  لهذا  ما  اىل  ونظرا  كالعتالني.  انتاجية  وغري  بسيطة  واعامل  مهن  مزاولة  يف 
اهمية منتظرة، خاصة يف زيادة وعي الطبقة العاملة، فقد افتتح الحفل بكلامت عن هذه 
الخطوة، وأثنى مدير الحفل الرفيق عامر عبود عىل سعي املختصة الفكرية اىل تأسيس 
املحلية  بكلمة سكرتري  الحفل  وافتتح  العاميل.  الوعي  اىل رفع  الهادف  الثقايف  املنرب  هذا 
العاملية عبدالزهرة ديكان، التي ننرش نصها عىل هذه الصفحة. كام ننرش نص الكلمة التي 
اعقبتها والتي ألقاها سكرتري املختصة الفكرية يف اللجنة املحلية الرفيق جامل حميد، ونص 
كلمة الرفيق رائد فهمي سكرتري اللجنة املركزية للحزب.  وبعد ان انتهى الرفيق السكرتري 
من القاء كلمته، جلس مواجها الحارضين ومستمعا اىل مالحظاتهم وتعقيباتهم واسئلتهم 
حول مختلف القضايا املتعلقة بالحزب وسياسته ومواقفه، ورؤيته اىل العمل يف اوساط 

العامل والكادحني واملهامت التي تنتظر املحلية العاملية واملنتدى العاميل الثقايف.
اعقب ذلك تقديم أحد رفاق املحلية شعرا شعبيا، ثم عزفت املوهوبة أسيل عامر ألحانا 
جميلة عىل آلة تالها الفنان الدكتور كريم الرسام الذي قدم بصوته الرائع مجموعة من 

االغاين العراقية.
ويف جزء آخر من الحفل تم تكريم عدد من رفاق املحلية مبداليات لدورهم يف النضال 
العاميل، وكرم أكربهم سنا وأطولهم مسرية نضالية الرفيق جبار هالل بلوحٍ تقديري جميل.
واختتم الحفل بتوزيع شهادات تقديرية عىل من شاركوا يف فعاليات الحفل ويف إنجاحه 

فنيا وثقافيا.

في حفل افتتاح المنتدى 
العمالي الثقافي في بغداد 

بغداد - تضامن عبد المحسن

بحضور أعضاء اللجنة املحلية العاملية يف الحزب الشيوعي 
اللجنة  سكرتري  الحزب:  قيادة  من  وضيوفهم  العراقي، 
املركزية الرفيق رائد فهمي، ونائب السكرتري الرفيق مفيد 
 6/  11( املاضية  الجمعة  صباح  تم  وغريهام،  الجزائري 
/2021( افتتاح “املنتدى العاميل الثقايف” يف مقر املحلية 

ببغداد.

مجال  يف  الخطوة  هذه  نبدأ  ونحن  بالرسور  اليوم  نشعر 
االوضاع  وان  خصوصا  لتطويره،  وجهدنا  الحزيب  نشاطنا 
واقتصاديا ومعيشيا  وأمنيا  بحزبنا وعمله، سياسيا  املحيطة 
علينا  يفرض  فهذا  تعقيدا.  وتزداد  باستمرار  تتغري  واعالميا 
ان نزيد االهتامم بعملنا الحزيب وبتنميته ليكون يف مستوى 
املجتمع،  ويف  السياسية  الساحة  عىل  والتطورات  االحداث 
وليكون حزبنا قادرا عىل انجاز املهامت املحددة يف برنامجه 
يف  عليها  واملصادق  املدروسة  السياسية  توجهاته  ويف 

مؤمتراته ومن قبل هيئاته القيادية. 
اىل  حاجة  بالفعل  هناك  ان  نشعر  العاملية  املحلية  يف  اننا 
بذل املزيد من الجهود، بل ومضاعفتها ليك نساهم بصورة 
افضل  يف تنفيذ سياسة حزبنا يف هذه املرحلة الصعبة جدا 
والوطن  الشعب  النقاذ  الرصاع  مرحلة  بالدنا،  بها  متر  التي 
املتسببني  املتنفذين  ومن  املتواصلة  الشديدة  االزمات  من 
ولوضعها  والفساد،  الطائفية  املحاصصة  يف  الضالعني  فيها، 
عىل طريق بناء دولة املواطنة  والعدالة االجتامعية، الدولة 

املدنية الدميقراطية. 
وألجل ذلك يجدر بنا ان نستعني بتجارب حزبنا يف مسريته 
السابقة والحالية الحافلة بالدروس والعرب، وبضمنها خربته 
الغنية يف رفع مستوى وعي رفاقه وجامهريه باستمرار، ليك 
حقائق  دامئا  ويدركوا  وتوجهاته،  الحزب  سياسة  يستوعبوا 
واالستغالل  الظلم  قوى  نخوضه  ضد  الذي  القايس  الرصاع 
وبغيها  تحكمها  من  وطننا  ولتخليص  املهيمنة،  واللصوصية 

ونهبها. 
ويف هذا املجال اظهرت تجربة حزبنا نفسها، اهمية الدور 
واملعرفة  والتقدمي،  الحزيب  والتثقيف  الثقافة  تلعبه  الذي 
ورفع  والثقايف،  والفكري  السيايس  الوعي  نرش  يف  عموما، 
ومن  منارصيهم.  وجامهري  الشيوعيني   اوساط  يف  مستواه 
دفاعا  النضاالت  وكسب  الوعي يف خوض  تطور  اهمية  ثم 
الشعب  وجامهري  والكادحني  العاملة  الطبقة  حقوق  عن 

الواسعة، والنتزاع مطالبهم وحامية مصالحهم. 
العراقي متيز  ومام يبعث عىل االرتياح ان حزبنا الشيوعي 

املجتمع  تقدم  يف  ودورها  الثقافة  اهمية  بادراكه  دامئا 
يف  بتقاليده  متيز  كام  نفسه،  الحزيب  العمل  ويف  والحياة، 
احرتام الثقافة واملثقفني واحتضانهم، وليس عبثا انه كثريا ما 

سمي حزب الثقافة وحزب املثقفني.
حزبنا  خربة  اىل  الرجوع  رضورة  نؤكد  ذلك  من  وانطالقا   
الغنية هذه يف مجال الثقافة والتثقيف، ويف اعداد وتنفيذ 
وجعلها  املتنوعة،  والفكرية  الثقافية  والنشاطات  الربامج 
قدر املستطاع جزءا حيويا من عملنا الحزيب، ومن النشاط 
اليومي لهيئاتنا الحزبية ورفاقنا، ووسيلة لزيادة نفوذ حزبنا 

وتأثريه. 
العاملية،  املحلية  يف  ايضا  نحن  اليوم  اليه  نسعى  ما  وهذا 
إذ نؤسس ونفتتح هذا املنتدى العاميل الثقايف، الذي نطمح 
اىل قيامه بدور مهم يف اشاعة اجواء الثقافة والفكر والفن 
واالدب يف صفوف رفاقنا واصدقاء حزبنا. كذلك وخصوصا 
تنشيط العمل الفكري والنقاش والحوار الفكريني، ال سيام 
ما يتعلق بالفكر املاركيس وعموم الفكر العلمي والتقدمي. 
وال يسعني وانا استعرض هذا كله اال ان امثّن جهود الرفيقات 
والرفاق الذين قاموا مبهمة االعداد الفعيل لتأسيس وافتتاح 
هذا املنتدى، وان اتوجه اليهم بالشكر والتقدير، مع االمل 
ان يواصلوا جهودهم لتحويل هذا املرفق الصغري اىل مرسح 
والفنية  والثقافية  الفكرية  الصعد  عىل  ومثمر  فاعل  عمل 
محليتنا  نشاط  يطور  ومبا  امكن،  ان  االجتامعية  وحتى 

العاملية وعمل حزبنا عموما.
وأخريا اسمحوا يل ان اشري اىل اننا قررنا اغتنام فرصة اقامة 
الشيوعيني،  العامل  رفاقنا  من  عدد  لتكريم  هذا،  احتفالنا 
الذين كرسوا سنني طويلة من اعامرهم، ورمبا اعامرهم كلها، 
العراقية  العاملة  الطبقة  ومصالح  اجل حقوق  من  للنضال 
الكفاحية  املعارك  وخاضوا  والشغيلة،  الكادحني  وجامهري 
وضحوا بالكثري يف سبيلها. فهي مناسبة لرد جميلهم والتعبري 

عن الوفاء والتقدير لهم ولتضحياتهم.
_______________

*نص كلمة الرفيق عبد الزهرة ديكان

احييكم  العاملية  املحلية  يف  الفكري  العمل  لجنة  باسم 
بافتتاح  هذا  احتفالنا  حضوركم  شاكرا  بكم  وارحب 

املنتدى العاميل الثقايف.
عن  اعرب  ان  وقبل كل يشء  اوال  املناسبة  واود يف هذه 
رسورنا نحن عضوات واعضاء اللجنة، لكوننا تحملنا اعباء 
ذلك،  مستلزمات  وتهيئة  املنتدى  هذا  الطالق  التحضري 
اليوم  نسعد  الذي  هذا،  احتفالنا  يف  افتتاحه  اىل  وصوال 

بوجودكم فيه معنا. 
يعرفه  ما  وهو  قليلة،  تكن  مل  االعباء  هذه  ان  والواقع 
جيدا رفاقنا ورفيقاتنا هنا يف املحلية. لكن هناك عاملني 
خففا من تلك االعباء وساعدانا يف انجاز املهمة املطلوبة، 
وهام اوال ادراكنا ألهمية اقامة مثل هذا املنتدى بالنسبة 
اىل تطوير نشاطنا الفكري والثقايف ومجمل عملنا الحزيب، 
التحضري  خالل  لنا  املحلية  قدمته  الذي  الدعم  وثانيا 

وتهيئة املتطلبات. 
اليه يتحول اىل  واليوم ونحن نرى بأعيننا ما كنا نسعى 
التفكري يف كيفية االفادة من هذا  ننتقل اىل  واقع، فاننا 
الثقافيني  والتفاعل  للفعل  ميدان  اىل  وتحويله  املنتدى 

والفكريني، ويف وضع برامج ملموسة للنشاطات الثقافية 
محليتنا  عمل  النهاية  يف  يخدم  مبا  املتنوعة،  والفكرية 
بنشاط  للنهوض  خططها  تنفيذ  من  وميكّنها  العاملية 
يف  الحزب  توجهات  وتجسيد  ورفاقنا،  الحزبية  هيئاتنا 

مختلف املجاالت وعىل مختلف املستويات.
جميع  لنشاط  ساحة  املنتدى  يكون  اىل  نطمح  اننا  كام 
الجامهريي  الحراك  مختصة  وبضمنها  املختصات، 
ومختصة العمل النقايب، كذلك استضافة رفاق واصدقاء 
من مختلف االختصاصات ومبا يستهوى ذوي االهتاممات 
املتنوعة، بل وننوي االهتامم بالنشاط االجتامعي بحيث 
ميتد تأثري املنتدى اىل املنطقة السكنية املحيطة بنا، وان 

يكون يف فعالياته ما يجذب ابناءها ويستهويهم. 
الفرتة  اليه، وما سنعمل عىل تحقيقه يف  نتطلع  ما  هذا 
اللجنة  املقبلة، وكلنا أمل ان ننجح يف ذلك، خاصة وان 
املحلية لن تقرص يف تشجيعنا ولن تبخل يف دعمنا حتى 

الوصول اىل االهداف املرجوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نص كلمة الرفيق جامل حميد

سكرتير المحلية العمالية:

نؤسس المنتدى الشاعة اجواء الثقافة 
والفكر ورفع مستوى الوعي *

سكرتير لجنة العمل الفكري:

نريد جعل المنتدي ميدانا للفعل 
والتفاعل الثقافيين والفكريين * 

الرفيق رائد فهمي:
بالنضال نثبت صدق تعبيرنا ودفاعنا

عن مصالح الطبقة العاملة *
أوالً  فثمة  الرسور،  تبعث حقا عىل  املناسبة  هذه 
للمحلية  الطيبة  بالجهود  املنتدى  هذا  افتتاح 
بذلوا  الذين  والرفاق  الرفيقات  ولكل  العاملية 

جهودا كثيفة لتأسيسه. فلهم جميعا تحيتنا. 
رفاقنا  مع  اللقاء  هذا  يضمنا  آخر  جانب  ومن 
وبوترية  يتكرر  ان  له  نريد  لقاء  وهو  العامل، 
موقع  اىل  بالنظر  أوال  سبب.  من  الكرث  متزايدة 
ويف  الشيوعيني،  عمل  يف  العاملة  والطبقة  العامل 
عمل الحزب الشيوعي باعتباره الحزب الذي يسعى 
اىل التعبري عن مصالح الطبقة العاملة، وان يكون 
يسعى  واقول  ذلك.  عن  واالصدق  االفضل  املعرب 
ألن مجرد وضع عنوان الحزب الشيوعي ال يجعلنا 

املعربين الحقيقيني تلقائيا. 
وعرب  امليدان  يف  يثبتوا  ان  الشيوعيني  عىل  يجب 
العاملية  املطالب  عن  تعبريهم  صدق  نضاالتهم، 
فهم  ومصالحها،  العاملة  الطبقة  عن  ودفاعهم 
ارتباطا  واالوثق  واالصدق  ثباتا  االكرث  الطرف 
تحديا  يشكل  وهذا  العاملة.  الطبقة  بجامهري 
مختلف  ويف  الحزب  داخل  من  تفاعال  ويتطلب 
بينها جميعا، كذلك يف ما يتعلق  انشطته وتفاعال 
وتهم  العراقية  العاملة  الطبقة  تهم  التي  بالقضايا 
فكريا  رفاقنا  عمل  تطوير  يف  تسهم  كام  نضالها، 
وسياسيا وتنظيميا، وتساعد يف تطوير كوادرنا ويف 

التعرف امللموس عىل واقع طبقتنا العاملة. 
العالقة  ذات  املناسبة  هذه  يف  نتحدث  دمنا  وما 
االشارة  املهم  فمن  والسيايس،  الفكري  بنشاطنا 
تحول  تعرفون،  وكام  العراقي،  االقتصاد  ان  اىل 
االنشطة  فيه  انحرست  وقد  ريعي،  اىل  فاكرث  اكرث 
والزراعية  الصناعية  خاص  وبشكل  االنتاجية، 
وبشكل كبري. والحظنا عىل مدى السنوات املاضية 
وحدات  وجود  يف  اما  يتمثل  الصناعي  الواقع  ان 
ما  صناعية صغرية جدا، والكثري منها حريف، وهذا 
تعكسه الصور الفوتوغرافية التي شاهدناها ضمن 
اليوم.  هنا  افتتحناه  الذي  الفوتوغرايف  معرضكم 
وبجانب ذلك هناك القطاع الذي ينمو اكرث،  وهو 
القطاع الخدمي غري املنظم الذي يجمع النشاطات 
ضمن  والعاملني  املحتشدين  والعامل  البسيطة 
وحدات صناعية ومعامل متوسطة اوكبرية تضاءل 

عددها، بسبب توقف العديد منها. 
العاملية ويف  الواقع يطرح عليكم يف املحلية  هذا 
املستقبل.  بشأن  التصورات  تقديم  املنتدى،  هذا 
عن  للحديث  ميدانهم  يف  هم  هنا  فالشيوعيون 
ينبغي  التي  املواضيع  احد  وهذا  العاملة.  الطبقة 
بها:  العناية  يبارش  ان  الثقايف  العاميل  للمنتدى 
كيف يتحول الوجود العاميل اىل طبقة؟ وجزء كبري 
من الطبقة يرتبط بالوعي، والوعي الطبقي ودور 
االساسية  االسباب  من  هام  نرشه  يف  الشيوعيني 
لوجود االحزاب الشيوعية. تاريخيا هو العمل عىل 
اشاعة الوعي الطبقي لدى العامل، فأنت يك تتحول 
اىل عامل ذي شعور طبقي  يجب ان يتولد لديك 

هذا الوعي واال ستكون مجرد عامل.
االمور اليوم اكرث تعقيدا، فاملعامل كام قلنا متوقفة 
صفوف  اىل  الوعي  ندخل  فكيف  كبرية،  بنسبة 
ملعالجة  املعقدة؟  الظروف  هذه  ظل  يف  العامل 
هذا الوضع يجب ان ندرس الواقع، يجب ان نبلور 
اشكاال  معه،  التعامل  يف  رمبا  تقليدية  غري  افكارا 
مواقع  هنا  ولدينا   والتواصل،  التنظيم  يف  مغايرة 

التواصل االجتامعي.
يعالجها  ان  يفرتض  معينة  اشكالية  هذه  اذن 
امليدان  يف  الخربة  مع  تفاعله  خالل  من  املنتدى 
العاميل واالنفتاح عىل التجارب العاملية واملناطقية، 

وبحث  والسياسية،  الفكرية  الجوانب  اىل  اضافة 
معنى االستغالل الطبقي، وكيف يشعر العامل ان 

هناك استغالال.
 للعلم هناك الكثري يف االجواء مام يحاول التعبئة 
الديني  الفكر  يف  سواء  الطبقي،  الوعي  هذا  ضد 
او الفكر العشائري، وهناك الكثري من املنظومات 
الوعي  ان تبعد هذا  بالفعل  التي تحاول  الفكرية 
ما  نفهمها:  كام  االستغالل  فكرة  وتبعد  الطبقي 
ميدان  ويف  العمل،  ميدان  يف  االستغالل  معنى 
العالقات الرأساملية والعالقات ما قبل الرأساملية. 

ان بانتظار هذا املنتدى الكثري مام ينبغي ان ينشط 
الصلة  وذات  العقدية  القضايا  من  الكثري  ألجله، 
للتحرك  برنامجا  يتطلب  وهذا  بعملنا.  املبارشة 
ان  يجب  كام  فيه،  يسهم  ان  ميكن  من  وتحديد 
تتولد رؤية لدى من يدير املنتدى حول ما نتوخاه 
منه؟ فهو ليس ملجرد التثقيف العام، ونحن لدينا 
املنتدى  اسميناه  ملاذا  العام؟  للتثقيف  منابر غريه 
العاميل؟ معنى هذا ان هناك تخصصا، ويجب ان 

يعطى لهذا التخصص حقه.
كبرية.  تحديات  تواجه  العاملية  النقابية  الحركة   
فاوال هي ضعيفة، عدد العامل املرتبطني بالنقابات 
قليل جدا، واكرث من ذلك هي حركة مجزئة، وتعيش 
ففيها  ومبدأية.  سياسية  كلها  ليست  انقسامات 
امراض هي االمراض نفسها التي تعاين منها ميادين 
اخرى. بالتايل يعاين الواقع العاميل من مجموعتني 
الثقايف  املوضوعي  الواقع  قضايا  املشاكل:  من 
الذايت  العامل  وقضايا  واالجتامعي،  واالقتصادي 
مبعنى التنظيامت التي يفرتض ان تعرب عن مصالح 

الطبقة العاملة.
ان  اليوم  ينبغي  التي  القضايا  فان من بني  لذلك   
نتوقف عندها، قضية دور الطبقة العاملة يف اطار 
النهوض الشعبي الكبري الذي شهدناه منذ سنوات 
دور  هو  اين   .. ترشين  انتفاضة  يف  اوجه  ووصل 
وملاذا  النقابات؟  دور  واين  هذا؟  العاملة  الطبقة 
الكبري  العدد  وهذا  االنتفاضة  وهذه  الحركة  هذه 
من الشهداء، وما حققته االنتفاضة من انجازات، ال 
يرتقي اىل مستوى تلك التضحيات، وملاذا ما نالحظه 

اليوم من عدم الوضوح واالنقسامات؟
ان احد العوامل هنا هو غياب دور الطبقات االكرث 
وغياب  الشغيلة،  ممثيل  غياب  املجتمع،  يف  ثباتا 
ممثيل الفالحني فهذه القضية تهم الفالحني ايضا. 
القضايا  يف  وحتى  االحتجاجات  يف  الفاعل  فالدور 
واملشاركات  اليوم.  غائب  شبه  العامة   السياسية 
التي رأيناها هي مشاركات لبعض القيادات النقابية 

وعىل فرتات متقطعة وبشكل رمزي. 
الدولة  اتجاه  يف  اليوم  الوضع  نغري  ان  أردنا  اذا 
االجتامعية،  العدالة  ونحو  الدميقراطية  املدنية 
نحن  به  نقوم  ما  هل  هو:  والسؤال  دورنا؟  فأين 
الصعيد  عىل  االخرى  القوى  ومع  اوال  الشيوعيني 
ميكن  ما  كل  هو  السيايس،  الصعيد  وعىل  النقايب 

القيام به ملواجهة هذه التحديات؟ 
وعىل  اوال  الشيوعيني  عىل  مطروح  السؤال  هذا   

اآلخرين ثانيا.
انا هنا ال احّيي تشكيل املنتدى فقط، امنا احيي ما 
يكمن وراء تشكيله وما افرتض ان يستثمره املنتدى 
ومنربه بشكل فعال. فايجاد املنابر والبنى التحتية 
أمر رضوري، لكنه ال يكفي. القيمة هنا تكمن يف 
وتوظيفه،  ذلك  استخدام  بها  يتم  التي  الطريقة 
وتكمن ايضا يف الرؤية واملرشوع واملخطط والخطة 
نتوقع  التي  واالهداف  ذلك،  وراء  تقف  التي 

تحقيقها. 

نقطة اخرى: نحن نرى هنا حضورا شبابيا ضعيفا، 
فكيف نعالج األمر ونحن نعلم  ان هؤالء يبحثون 

عن فرص عمل او يبحثون عن تنظيم؟
امام هذا املنتدى اذن طيف من القضايا واملواضيع 
التي ميكن ان يتناولها، ويعطي االولوية ليس فقط 
ملا ميس الواقع العاميل وامنا لعموم نضالنا، للقضايا 
الفكرية السياسية التنظيمية التي ينبغي ان نتوقف 
عندها يف ظروفنا الحالية، يف ظروف عامل اليوم ويف 

ظروف عراق اليوم.
تواجه  العامل  انحاء  جميع  يف  النقابية  الحركات 
مشكالت كثرية، ملاذا؟ الن االنتاج وطريقة االنتاج 
تتغري، والتكنولوجيا تدخل يف اكرث واكرث، والعنرص 
كان  الذي  البسيط  العامل  دوره.  يتضاءل  البرشي 
يكتفي سابقا بتقديم قوة عمله غري املركبة، تحل 
محله التكنولوجيا يف كل املجاالت، وأصبحنا حتى 
يف املعامل ال نجد تلك الحشود العاملية املكثفة، بل 
اصبحوا يعملون يف فرق صغرية وصارعىل العامل ان 
يكون فنيا ليحصل عىل دور فيها. وانا هنا اتحدث 
بشكل عام عن بعض الصناعات يف البلدان املتقدمة 

عىل االقل.
 هناك اذن واقع موضوعي ينعكس اوال عىل الوعي 
النقايب ودرجة  التنظيم  وثانيا عىل شكل  الطبقي، 
مشاركة العامل يف النقابات. ونحن عندما نتحدث 
عن الطبقة العاملة ال نتحدث فقط عن النقابات، 
الدفاع عن  نتناول  بل  بالنقابات،  عملنا  نختزل  ال 
العدالة  اجل  من  العمل  وكيفية  العاملة،  الطبقة 
االجتامعية وما يرتبط بها، ولكن بأشكال مستحدثة 

رمبا، أشكال تختلف عن االشكال السابقة. 
مواضيع خصبة يف هذا  توفر  ان  قضايا ميكن  انها 
الدور.  بهذا  ينهض  ان  املنتدى  وعىل  الجانب، 
وهو بالتأكيد يحتاج اىل دعم اكرث من جهة داخل 
تقدم  لن  التي  العاملية  باملحلية  بدءاً  الحزب، 
مهامها  وتأدية  باتجاه واحد. فهي يف عملها  دعام 
اجابات  اىل  املنتدى، ستحتاج  اىل  ستحتاج بدورها 
وتوضيحات  وتصورات تساعدها يف رسم توجهاتها 

وبرامجها. 
تطوير  يف  يساعدها  ان  للمنتدى  ميكن  كذلك 
كوادرها، ويف نسج العالقات ضمن اوساط مختلفة، 
بالوسط  املعنية  الجهات  او  العاميل  الوسط  اوال 
األوساط  كذلك  مستويات،  عدة  عىل  العاميل 

االجتامعية والثقافية واالكادميية وغريها.
 ميكن للمنتدى اذن ان يوفر فضاء يلتقي فيه الكثري 
من االنشطة، وميكن ان يوفر اداة ووسيلة لالنفتاح 
واسطة  يكون  ان  وميكن  القوى،  من  الكثري  عىل 
العاملية  املحلية  بعمل  لالرتقاء  اساسيا  ومجاال 

وبالتايل بعمل الحزب ككل. 
لكن ويف املطاف االخري سيتوقف األمر عىل الكيفية 
التي سيتم بها استخدامه وتوظيفه بصورة مربمجة 

وممنهجة وبوضوح تام.
اقامة هذا  الذي عملوا عىل   أحّيي مجددا رفاقنا 
واحّيي  بافتتاحه،  اليوم  جهدهم  وكللوا  املنتدى 
بجد  يعلمون  الذي  ورفاقنا  رفيقاتنا  جميع  ايضا 
وتفاٍن يف مختلف امليادين ويف مختلف املجاالت، 
املشهود  بدورهم  قاموا  الذين  الرفاق  احّيي  كام 
كان  والذين  العاميل،  والنضال  الحزيب  النضال  يف 
نأمل  ممتازة،  وخطوة  مبادرة  اليوم  تكرميهم 
اىل  به  واالرتقاء  لتطويرعملنا  حافزا  تكون  ان 

مستويات اعىل.
_______________

املركزية  اللجنة  سكرتري  القاها  التي  الكلمة  *نص 
للحزب الشيوعي العراقي يف حفل افتتاح املنتدى

مناسبة
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“اللقاء المباشر أفضل”
نظريه  مع  اجتامعه  بايدن  جو  األمرييك  الرئيس  وبدأ 
جنيف،  يف  بينهام  القمة  خالل  بوتني  فالدميري  الرويس 
املبارش أفضل دامئا” فيام كان جالسا إىل  “اللقاء  قائال: 

جانب بوتني بعد دقائق عىل مصافحتهام. 
اجتامعه  يكون  بأن  أمله  عن  بوتني  أعرب  جانبه،  من 
مع بايدن مثمرا، وقال بوتني وهو يجلس بجوار بايدن 
ويرافقهام وزيرا خارجية البلدين: “السيد الرئيس، أود 

أن أشكرك عىل مبادرتك لعقد لقاء اليوم”.

االستعدادات للقمة
ومتاشيا مع شخصيته املحبذة للتواصل، استدار الرئيس 
األمرييك صوب نظريه الرويس أوال ومد له يده. صافحه 
بوتني لربهة ثم دخال إىل قرص الغرانج الرائع العائد إىل 

القرن الثامن عرش والذي يستضيف القمة.
استقبالهام  يف  وكان  دقائق  بفارق  الرئيسان  ووصل 
لهام  متنى  الذي  بارمالن  غي  السويرسي  الرئيس 
الحدوث  النادرة  املصافحة  هذه  رغم  لكن  التوفيق. 
صعبة  املحادثات  تبدو  كورونا،  وباء  انتشار  أوج  يف 

ومتوترة.

خطوط حمراء 
األيام  لهجة حازمة يف  تبنى  قد  األمرييك  الرئيس  وكان 
التناقض  إلبراز  القوي،  الكرملني  رجل  حيال  األخرية 
دونالد  الجمهوري  سلفه  تقلبات  مع  أفضل  بشكل 

ترامب وغموضه.
بـ”خطوطه  بوتني  بإخبار  سابقا  بايدن  ووعد 
ختام  يف  املايض،  االثنني  يوم  قال،  عندما  الحمراء”، 
ال  “نحن  بروكسل:  يف  األطليس  شامل  حلف  قمة 

واصلت  إذا  سرند  لكننا  روسيا،  مع  نزاع  إىل  نسعى 
أنشطتها”. روسيا 

يخوض  السلطة،  توليه  عىل  أشهر  نحو خمسة  وبعد 
جو بايدن مجازفة، فقد شدد البيت األبيض مرارا عىل 
أنه ال ينبغي توقع اخرتاق مذهل، لكن الرئيس البالغ 
لتلميع  الفرصة  لديه  أن  يدرك  عاما،   78 العمر  من 

صورته كمفاوض جيد يف جنيف.
لقاء مبارش بني  أول  ان جنيف قد استضافت  ويذكر 
رونالد ريغن وميخائيل غورباتشوف يف 1985 العام 

الذي شهد بداية ذوبان الجليد يف الحرب الباردة.
السويرسية،  وردا عىل سؤال عند وصوله إىل املدينة 
سيتابعه  التي  القمة  قبل  شعوره  عن  االول،  أمس 

خاللها العامل بدقة، قال بايدن “أنا مستعد دامئا”.
وميكن أن يعتمد الرئيس الرويس، عىل خربته الطويلة. 
منذ  آخرين  أمريكيني  رؤساء  أربعة  عهود  فقد شهد 

وصوله إىل السلطة يف نهاية 1999.
ويتفق خرباء عىل أنه قد حقق بالفعل أكرث ما أراده 
عىل  روسيا  أهمية  عىل  كدليل  القمة  عقد  وهو 

العاملية. الساحة 
قال  األمريكية،  يس”  يب  “إن  قناة  مع  مقابلة  ويف 
أقل  الدميقراطي  الرئيس  يكون  أن  “يأمل  إنه  بوتني 
الفرصة  انتهز  لكنه  الجمهوري”،  سلفه  من  انفعاال 

أيضا ليؤكد أن “دونالد ترامب رجل موهوب”.
وسيلتقي رئيسا الدولتني يف فيال ال غرانج املبنى الذي 
املدينة  قلب  يف  ويقع  عرش،  الثامن  القرن  إىل  يعود 

مع منتزهه بإطاللة خالبة عىل بحرية جنيف.
وحسب الربنامج، سيعقد لقاء مصغر يجمع الرئيسني 
بلينكن  أنتوين  الخارجية  ووزيري  والرويس  األمرييك 

وسريغي الفروف، ثم جلسة عمل موسعة.

قضايا خالفية
األبيض  البيت  عليها  يتفق  التي  الوحيدة  النقطة 
أدىن  يف  البلدين  بني  العالقات  أن  هي  والكرملني 

مستوياتها.
وغري ذلك، القضايا الخالفية كثرية ويبدو أن املناقشات 
أوكرانيا  بشأن  خصوصا  وحادة  شاقة  ستكون 
هي  حساسية  القضايا  أكرث  من  وواحدة  وبيالروسيا. 
املعلومات املضللة عرب اإلنرتنت والهجامت اإللكرتونية.
ومبعزل عن محاولة التدخل يف انتخابات 2016 ملصلحة 
الهائلة  اإللكرتونية  الهجامت  أزعجت  ترامب،  دونالد 
الهجامت  هذه  من  العديد  ونسب  مؤخرا.  واشنطن 
إىل  ويندز”  “سوالر  مجموعات  أهدافها  بني  كان  التي 
“كولونيال بايبالينز” و”جي يب إس”، إىل موسكو أو إىل 

مجموعات من القراصنة املتمركزين يف روسيا.
من جانبها، تنفي روسيا ذلك وتتهم بدورها واشنطن 
متويل  أو  املعارضة  دعم  عرب  شؤونها  يف  بالتدخل 

منظامت ووسائل إعالم تنتقد الكرملني.
وقال الرئيس الرويس هذا األسبوع “اتهمنا بكل أنواع 
عناء  واحدة  مرة  أنفسهم  يكلفوا  “مل  ولكن  األمور”، 

تقديم أي دليل”.

المعارض نافالني
لكن  مشددة.  أمنية  إجراءات  املدينة  يف  وفرضت 
دعم  أرادت  املتظاهرين،  من  جدا  صغرية  مجموعة 
كاد ميوت يف  الذي  املسجون  نافالني  ألكيس  املعارض 

تسمم، يتهم الكرملني بالوقوف وراءه.
“اطلقوا  عليها  كتب  قمصانا  منهم  كثريون  وارتدى 

رساح نافالني”. ورددوا هتاف “روسيا بدون بوتني”.
واضحا  تحذيرا  بروكسل  من  األمرييك  الرئيس  ووجه 
نافالني  “موت  أن  وأكد  الشهري.  املعارض  بشأن  جدا 
سيكون مأساة، ولن يؤدي إال إىل تدهور العالقات مع 

بقية العامل. ومعي”، عىل حد قوله.
غي  السويرسي  الرئيس  القمة  هذه  مضّيف  لكن 
هذا  يف  وقال  األمل.  عىل  يبقي  أن  يريد  بارملني، 
الوباء  السياق: “العامل لديه مثانية عرش 18 شهرا من 
جنيف  يف  االجتامع  ميثل  رهيب.  بشكل  أصابه  الذي 
فرصة لرئييس الواليات املتحدة وروسيا لبث مزيد من 

التفاؤل، وقليل من األمل يف السياسة العاملية”.

القاهرة ـ وكاالت 
عادي  غري  اجتامع  خالل  العربية  الدول  دعت 
الدول  لجامعة  التابع  العرب  الوزراء  ملجلس 
العربية، مجلس األمن إىل عقد اجتامع بشأن سد 

النهضة اإلثيويب.
وانطلق اجتامع وزاري عريب طارئ بالدوحة لبحث 
مجلس  يعقد  حيث  اإلثيويب،  النهضة  سد  أزمة 
جامعة الدول العربية عىل مستوى وزراء الخارجية 
تلك  تطورات  بحث  أجل  من  استثنائيا،  اجتامعا 

القضية.
يف  شكري  سامح  املرصي،  الخارجية  وزير  وشارك 

اجتامع الدورة غري العادية ملجلس الجامعة العربية 
عىل املستوى الوزاري، حيث أطلع نظراءه العرب 
عىل جهود  مرص وإرادتها الصادقة للتوصل التفاق 
مشددا  الثالث،  الدول  مصالح  يراعي  ملزم  قانوين 
الثاين للسد دون  عىل أن إرصار إثيوبيا عىل امللء 

اتفاق، يخالف قواعد القانون الدويل.
يذكر أن مرص كانت قد أعلنت أن مسار املفاوضات 
يحدث  لن  اإلفريقي  االتحاد  رعاية  تحت  الحالية 
أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ 
تعرث املفاوضات التي توسط فيها االتحاد بني الدول 

الثالث يف أبريل املايض.

الجزائر ـ وكاالت 
قال رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف 
إن  حزب جبهة  االول،  الجزائر محمد رشيف، أمس 
التحرير الوطني، أكرب األحزاب السياسية يف البالد، 
االنتخابات  يف  مقاعد  الربملان  من  عدد  بأكرب  فاز 

الترشيعية التي أجريت يوم السبت. 
واليته،  املنتهية  الربملان  يف  الرئييس  الحزب  وحل 
تاله   ،407 أصل  من  مقاعد   105 مع  األول 
اإلسالمي  الحزب  أما  مقعدا.   78 مع   املستقلون 
الرئييس يف البالد، حركة مجتمع السلم، الذي  كان 
مقعدا،   64 مع  ثالثا  فحل  النتائج،  تصدره  أعلن 
السلطة  الوطنية  رئيس  الثالثاء  أوضح  ما  حسب 

املستقلة لالنتخابات. 
الترشيعية  االنتخابات  يف  املشاركة  نسبة  وبلغت 
املئة  يف  يف   23,03 السبت  الجزائر  شهدتها  التي 
الرسمية  األرقام  بحسب  تاريخيا،  األدىن  هو  رقم 
غري النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية  املستقلة 

لالنتخابات. 
االقرتاع،  لهم  يحق  شخص  مليون   24 أصل  ومن 
شخص  أدلوا  ماليني   5,6 أن  إىل  السلطة  أشارت 
هذه  من  مليون  من  أكرث  بأن  علام  بأصواتهم، 
استفتاء  ترشين  وخالل  الغية.  اعتربت  األصوات 
املشاركة  عن  االمتناع  نسبة  بلغت  نوفمرب  الثاين/ 

70 يف املئة. 

تونس ـ وكاالت 
دعا الرئيس التونيس قيس سعيد، إىل حوار وطني 
يقود إىل االتفاق عىل نظام سيايس  جديد، وتعديل 
السياسية  األزمة  لحل  مسعى  يف   ،2014 دستور 

الحادة يف البالد. 
رئيس  مع  اجتامعه  أثناء  كلمة  وقال سعيد خالل 
رؤساء  حكومات  وثالثة  املشييش  هشام  الوزراء 
“لندخل يف حوار جدي،  انه  االول،  أمس  سابقني، 

يتعلق بنظام سيايس جديد  وبدستور حقيقي ألن 
هذا الدستور قام عىل وضع األقفال يف كل مكان، 
وال ميكن أن تسري  املؤسسات باألقفال والصفقات”. 

هذا وكان الرئيس التونيس، قد اعلن يف فرتة سابقة، 
إن “صالحياته كقائد أعىل للقوات  املسلحة تشمل 
الجيش،  فقط  وليس  الداخيل  األمن  قوات  أيضا 
الصالحيات  بشأن  مع  املشييش  لخالفه  تصعيد  يف 

ومعتمدا عىل فصول مثار جدل يف الدستور”.  

قضايا خالفية عديدة 

اختتام قمة بايدن وبوتين في جنيف 
هل تخفف حدة التوترات ؟

مجلس االمن الدولي 
مدعو لعقد اجتماع بشأن »سد النهضة« 

أكبر األحزاب السياسية 
يفوز في انتخابات الجزائر البرلمانية

رئيس تونس: الحوار الوطني 
يقود الى نظام سياسي جديد

متابعةـ  طريق الشعب 

اختتمت القمة التي عقدت يف جنيف بني الرئيس األمرييك جو بايدن مع نظريه 
الرويس فالدميري بوتني، مساء أمس، التي يؤمل من خاللها حسم ملفات وقضايا 
خالفية كبرية من املحورين العامليني، يف مساعي منهام لخفض التوترات االخرية.

وتتفق موسكو وواشنطن عىل يشء واحد فقط وهو أن العالقات متر يف أسوأ ايامها. 

تكامل وسعي مكشوف

قمتا الناتو ومجموعة السبعة.. حرب باردة بعناوين جديدة

قمة موسعة
يف  الفائت  األحد  انتهت  التي  السبعة  مجموعة  قمة   
كل  ملشاركة  موسعة،  اعتبارها  ميكن  الربيطانية،  كورنا 
الهند وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا يف اعاملها،  من 
اىل جانب ما يسمى بالسبعة الكبار. وان هدف القمة 
أوال وكذلك  الصني  القوى ملواجهة  تجميع  كان  الرئيس 
روسيا يف نسخة جديدة للحرب الباردة، يف إطار النظام 
االقتصادي تسعى  الرصاع  السائد. ويف سياق  الرأساميل 
الحرير  “طريق  مرشوع  افشال  الغربية  الرأساملية 
ملواجهة  عاملي  مرشوع  بواسطة  الصيني،  الجديد” 
التغيريات املناخية يف البلدان النامية، رصدت له بشكل 
الختامي  اإلعالن  يف  سعوا  لقد  دوالر.  مليار   100 اويل 
للقمة، إىل زيادة الضغط عىل بكني مبزاعم خطرية فيام 
يتعلق بـ “املامرسات التجارية” وملف حقوق اإلنسان.

 وأضاف البيان الختامي، تريد مجموعة السبعة “االتفاق 
واملامرسات  السياسات  يف  للطعن  جامعي  نهج  عىل 
العادل والشفاف  التدفق  التي تقوض  للسوق  املعادية 
بني  تباينا  هناك  ان  تقارير  وذكرت  العاملي”.  لالقتصاد 
التي  الوقت  ففي  التوجه،  هذا  بشأن  املجموعة  دول 
وإيطاليا  املانيا  دعت  متشددة،  مواقف  اليابان  تبنت 
اىل مراعاة املصالح االقتصادية، واملشرتكات يف مواجهة 

التغريات املناخية.
وال يزال من غري الواضح هل ستنفذ مجموعة السبعة 
ما ألزمت نفسها به؟. يشري نقاد القمة إىل عدم االلتزام 
بقرارات قمم سابقة مثل توفري 100 مليار دوالر أمرييك 

سنويًا لحامية املناخ يف البلدان الفقرية، اعتبارا من عام 
املبادرة  الدمنارك.  يف   2009 املناخ  قمة  خالل   ،2020
يتم  والتي  الجديد”،  الحرير  “طريق  ضد  املوجهة 
إطالقها اآلن تحت اسم “إعادة بناء عامل أفضل”، تهدف 
النامية  البلدان  يف  التحتية  البنية  مشاريع  تعزيز  إىل 
“صديق  وأسلوب  و”مستدامة”  “شفافة”  بطريقة 
األموال.  ستأيت  أين  من  يتضح  مل  ذلك،  ومع  للبيئة”؛ 
نفسها  الدوافع  ذو  األورويب  االتحاد  مرشوع  ينجح  مل 
من عام 2018، واملعروف بـ “اسرتاتيجية الربط االتحاد 

األورويب وآسيا”.
وكانت هناك انتقادات لوعد مجموعة السبعة بتزويد 
املضادة  اللقاحات  من  جرعة  مبليار  الفقرية  البلدان 
للتقديرات، ستكون  بحلول عام 2022. ووفًقا  لكورونا 
هناك حاجة إىل ما بني 8 - 11 ملياًرا جرعة . من جانبه 
قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش بأن 
عرض مجموعة الدول السبعة غري كاف بشكل واضح. 
براون  غوردون  السابق  الربيطاين  الوزراء  رئيس  وارش 
املستشارة  تحدثت  السبعة.  ملجموعة  أخالقيا”  “فشال 
االملانية مريكل عن 2.3 مليار جرعة لقاح ميكن تسليمها 
تقدمها  مليون   350 منها   ،2022 عام  نهاية  بحلول 
الكميات،  هذه  ستأيت  أين  من  السؤال  ويبقى  أملانيا. 
لتطعيم  األولوية  إعطاء  يف  الغنية  الدول  استمرت  إذا 
ال  برلني  ان  اىل  باإلضافة  الداعمة؟  واللقاحات  األطفال 
يف  للتصنيع  اللقاح  اخرتاع  براءات  تحرير  ترفض  تزال 

بلدان أخرى.

وفي قمة الناتو أيضا
بالنهج  التايل  اليوم  التي عقدت يف  الناتو  التزمت قمة 
امنيا  وترجمتها  السبعة،  مجموعة  لقمة  السيايس 
وعسكريا. اتفقت الدول الثالثون األعضاء يف الناتو عىل 
الختامي  البيان  وجاء  الرئييس.  الخصم  متثل  الصني  ان 
مبثابة رسالة موجهة للصني وروسيا. وعكس البيان التزام 
القمة  تشهد  ومل  األمريكية.  األماين  بتحقيق  الحلفاء 

سوى اختالفات هامشية بشأن بعض التفاصيل.
“إن  البيان:  عن  األملانية  األنباء  وكالة  نقلته  ملا  ووفًقا 

التأثري املتزايد للصني وسياساتها الدولية ميكن أن يفرض 
“ويف  معا”.  لها  التصدي  كحلف  علينا  يجب  تحديات 
الدفاع عن  بهدف  الصني”  الناتو عىل  املستقبل، سريكز 
املصالح األمنية للحلف”. وزعم البيان أن الصني تراكم 
معلومات  بانتظام  وتنرش  النووية  ترسانتها  برسعة 
الصني  البيان  وطالب  األساسية.  القيم  وتنتهك  مضللة 
بأن تتحىل بالشفافية فيام يتعلق بقدراتها النووية وأن 

تتخذ تدابري لبناء الثقة.
ينس  الناتو  لحلف  العام  السكرتري  مع  لقاء  ويف 

ستولتنربغ صباح االثنني الفائت، دعا بايدن إىل التصعيد. 
ألن: “لدينا روسيا، التي ال تترصف كام كنا نأمل، وكذلك 
التسلح:  مضاعفة  بروكسل  قمة  قررت  لذلك  الصني”. 
يف املستقبل، ميكن أيًضا اعتامد بنود التحالف يف حالة 
مراكز  إنشاء  سيتم  كام  الفضاء.  يف  هجامت  وقوع 

تكنولوجية لتطوير أسلحة وأنظمة دفاع جديدة.
األمرييك ورئيس  الرئيس  ان  أيضا  الناتو  وعكست قمة 
الناتو  زعامء  أكرث  كانوا  جونسون،  الربيطاين  الوزراء 

تشددا ضد املنافسني االسرتاتيجيني الصني وروسيا.

رشيد غويلب

شهدت األيام القليلة املاضية عىل التوايل قمتني لبلدان مجموعة السبعة، والبلدان 
األعضاء يف حلف الناتو. وميكن القول ان السياسات االقتصادية التي ناقشتها القمة 

األوىل وجدت انعكاسها يف القمة الثانية. 

السلطان أردوغان ينهض ملالقاة اإلمرباطور بايدن
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يقول الناشط الحقوقي والسيايس وائل نوار الذي أوقف 
بال  لنا  يهدأ  “لن  تعنيفه  وبعد  األمن،  قبل  من  أمس 
قتل  يف  تسببوا  الذين  األمنيني  وعزل  محاسبة  بعد  إال 
الشاب أحمد وسحل الطفل يف سيدي حسني”. ويوضح 
أنه  ويقول  السبت،  مظاهرة  يف  له  حدث  ما  وائل 
“خالل االحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 
أمام  وتعنيفي  األمن  طرف  من  ساعة  نحو  إيقايف  تم 
املتظاهرين  املواجهات مع  لكن خالل  الداخلية،  وزارة 

استطعت الفرار منهم”.

اإلفالت من العقاب
للمامرسات  رفضنا  عن  للتعبري  “خرجنا  ويضيف، 
أيضاً”،  بقمع  قوبل  هذا  رفضنا  أن  إال  لألمن،  القمعية 
متابعاً، “إن حادثة سيدي حسني تربز أن األمن يف تونس 
بعد أن كان يعذب املوقوفني داخل جدران السجن بات 
الشوارع  يف  مالبسهم  وينزع  ويسحلهم  يعنفهم  اليوم 

وأمام مرأى الجميع”.
تعليامت  لديهم  أن  عىل  دليل  “هذا  أن  نوار  ويرى 
واضحة من وزير الداخلية، وهذا ما جعلهم ال يخافون 
املحاسبة”، مواصالً “حتى القضاء مل يتحرك يف جل قضايا 
التعذيب التي اقرتفها رجال األمن، ما يدل عىل أن ثقافة 
العقاب تزيدهم مامرسات قمعية”. يذكر  اإلفالت من 

فيه  تدين  بياناً  أصدرت  التونسيني  القضاة  جمعية  أن 
وحول  الشعبية.  حسني  سيدي  مبنطقة  العنف  أحداث 
مواصلة االحتجاجات يقول نور، إنه “ال توجد مسريات 
متواصلة  االحتجاجات  أن  األكيد  لكن  مركزية مربمجة، 

مبناطق شعبية عىل غرار سيدي حسني وغريها”.

الثورة ستدق أبوابها من جديد
“هذه  أن  الرحوي  املنجي  املعارض  النائب  يعتقد 
حكومة  املنظومة،  إسقاط  إىل  ستميض  االحتجاجات 
الشعب  عىل  عبئاً  أصبح  “الربملان  ويضيف،  وبرملاناً”. 
يجوعه ويرشده ويقمعه باسم الدميقراطية، اليوم ثورة 
وسندعو  جديد،  من  أبوابها  ستدق  والكرامة  الحرية 
إىل تعميم هذه االحتجاجات يف كل جهات البالد وكل 

األحياء الشعبية”.
السيايس  الحوار  أن  الرحوي  يرى  آخر،  جانب  من 
معتقداً  حالً،  يكون  لن  األطراف  بعض  يطلبه  الذي 
الفاسدة  املنظومة  لتبييض  إال  يكون  لن  “الحوار  أن 
دمروها  ومن  البالد  نهبوا  ملن  جديد  متنفس  وإعطاء 
بالنسبة  الحوار  اليوم”، موضحاً “لذلك  إىل  الثورة  من 
فقط  شيئاً،  يغري  لن  الحوار  هذا  وثانياً  مرفوض،  لنا 
سينقذ النهضة من جديد”. ويدعو الرحوي إىل إسقاط 

الربملان والحكومة وإجراء انتخابات ترشيعية مبكرة.

خطورة الوضع
النهضة  حركة  يف  القيادي  يعتقد  متصل،  سياق  يف 
االحتجاجات  “خلفية  أن  املشييش  لحكومة  املساندة 
القرار”،  صانع  عىل  ضغطاً  شكلت  وحدتها  وتوقيتها 
يرتكبها  التي  التجاوزات  أن  املؤكد  “من  أنه  مبيناً 
حدة  تزيدها  االحتجاجات  هذه  إبان  األمن  أعوان 
بحركة  القيادي  ديلو،  سمري  يرى  لكن  أحياناً”،  وعنفاً 
دون   - “سيؤدي  ذلك  أن  متأكد  غري  أنه  النهضة، 

السياسية،  األوضاع  تغري  إىل   - أخرى  عوامل  تضافر 
إىل شكل من  االحتجاجات  األمر مجرد  تجاوز  إذا  إال 

العصيان”.
 وحول الحوار السيايس يف تونس يوضح ديلو أنه ميكن 
الوقت نفسه، أن “ما  لكنه يرى يف  أن يكون مجدياً، 
األحادية، ورفض  القراءات  التمرتس خلف  يؤخره هو 
السليم  التقدير  وانعدام  باآلخر  والقبول  التنسيب 
االنتخابات  إلعادة  الدعوات  وعن  الوضع “.  لخطورة 

بأن  موضحاً  األزمة  تحل  لن  انها  ديلو  يعتقد 
والحزبية  االنتخابية  املنظومة  بنفس  مبكرة  انتخابات 
والترشيعية ستؤدي إىل مشهد برملاين ال يختلف كثرياً 
عن املشهد املتشظي الحايل”، داعياً إىل رضورة تعديل 

القانون االنتخايب، ومراجعة متويل األحزاب”.
ـــــــــــــــــــــــ
تونسية *صحافية 

“اندبندنت عربية” – 13 حزيران 2021 )مقتطفات(

احتجاجات شعبية في تونس ودعوات السقاط المنظومة الحاكمة

فرانك هاردي وقصص اإلضراب

وكتب هاردي تلك القصص عن سكان جزر مضيق 
ملتزماً  الحقيقية.  بأسامئهم  اسرتاليا  يف  توريس 
كتبها  التي  القصص  يف  األسرتالية  األدبية  بالتقاليد 
جيداً  يعلم  وكان  أسرتاليا.  يف  العاملة  الطبقة  عن 
بشكل  عنرصياً  مكاناً  كانت  الحقيقية  أسرتاليا  أن 

ال يصدق.

كيف بدأ اإلضراب؟
أجرى  داروين،  إىل  وصوله  من  قصري  وقت  بعد 
منظمي  أحد  دانيلز،  ديكسرت  مع  اتصاالت  هاردي 
املنظم  هو  دانيلز  كان  أسرتاليا.  شامل  عامل  اتحاد 
الوحيد التحاد السكان األصليني يف اإلقليم الشاميل. 
غضون  ويف  هيل.  ويف  إرضاب  عن  هاردي  وأخرب 

ثالثة أيام، وصل هاردي إىل معسكر املرضبني.
فنسنت  قاد  عندما   ،1966 عام  يف  اإلرضاب  بدأ 
غوريندجي،  منطقة  يف  السن  كبار  أحد  لينجياري، 
مئتني من السكان األصليني، وعامل املنازل، وعائالتهم 

من محطة املاشية يف ويف هيل لإلرضاب.
وكانت املحطة، التي ميلكها اللورد اإلنجليزي سامويل 
عىل  األصليني  السكان  إجبار  عىل  تعمل  فيستي 
منذ  واملأوى  اإلعاشة  حصص  عىل  للحصول  العمل 

عام 1883، عندما تم تشغيل املحطة ألول مرة.
كان  عندما  وحتى  الشاميل،  اإلقليم  مناطق  عرب 
العامل من السكان األصليني يتقاضون أجوراً، كانت 
كثري  ويف  البيض.  يتقاضاها  التي  األجور  من  أدىن 
تحتفظ  االجتامعية  الصناديق  كانت  الحاالت،  من 
عام  قانون  منذ  األصليني  السكان  عامل  بأجور 

.1953

المضربين معسكر 
معسكراً  املرضبون  أقام  املحطة،  من  الخروج  بعد 
وطالبوا  كريك،  وايتي  يف  التقليدية  أراضيهم  عىل 
يف  الكامل  والحق  متساٍو،  وأجر  أفضل،  بظروف 
بأنهم  وعرفوا  األرض.  بحقوق  طالبوا  كام  األجور. 
إىل  الربقيات  فأرسلوا  املساعدة،  إىل  سيحتاجون 
لحقوق  الشاميل  اإلقليم  ومجلس  العامل  اتحاد 
بعد  التضامن.  فيه  يناشدون  األصليني  السكان 
عن  نيابة  للتحدث  السكان  اختاره  هاردي،  وصول 
مطالبة  أنه  عىل  اإلرضاب  هاردي  وفهم  الجميع، 
معتقداته  وبسبب  األساسية.  العامل  بحقوق 
الناس  أكرث  نضال  دعم  مبسؤولية  شعر  الشيوعية، 

تعرضا لالضطهاد يف أسرتاليا.
هاردي  رفع  املقاالت،  من  سلسلة  خالل  ومن 
النقابات  واستجابت  اإلرضاب.  بشأن  العام  الوعي 
لنداءات  وسيدين،  ملبورن  من  ومعظمها  العاملية، 
وتقديم  باألموال  التربع  من خالل  املبارشة  هاردي 
فيستي  اللورد  بضائع  مقاطعة  وتنظيم  شاحنة 
أن  واملالكني  الحكومة  افرتضت  املحطة.  مالك 
السكان لن يكونوا قادرين عىل البقاء إىل أجل غري 
والشيوعيني  النقابيني  تضامن  بفضل  ولكن  مسمى. 

والطالب، متكنوا من الصمود يف املعسكر.
وعىل الرغم من أن هاردي كان مراسلهم، إال أنه مل 
يزعم أبداً أنه يتحدث نيابة عن شعب غوريندجي.

األدبية  بقدراته  للتربع  مضطر  بأنه  هاردي  وشعر 
وعالقاته السياسية للمرضبني، الذين مل يتمكنوا إىل 
العميق  احرتام هاردي  الكتابة. يظهر  حد كبري من 
يعود  وثائقي  فيلم  يف  بوضوح  غوريندجي  لشعب 
لعام 1973، والذي أخرجه املخرج اإلنجليزي جون 
املشاهد هاردي وشيوخ  أحد  غولدشميت. ويصور 
يف  مطالبهم  تقديم  كيفية  يناقشون  غوريندجي 
التأكد من أن  حقوق األرض. ويحرص هاردي عىل 
قرارهم   - الخاصة  برشوطهم   - يفهمون  املرضبني 

بتقديم مطالبهم وعملية القيام بذلك.
الحصول عىل  1968، ساعدهم هاردي يف  ويف عام 
من  مجموعة  وبناء  تصميم  أرادوا  لقد  املنازل، 
املنازل التي تناسب أسلوب حياتهم. وكام قالوا يف 
وعىل  أرضنا،  عىل  نعيش  أن  نريد  اإلرضاب:  بداية 

طريقتنا.
صميم  يف  كانت  األرض  أن  املنطقة  شعب  عرف 
أثاروا مسألة  قدرتهم عىل تحديد مصريهم. عندما 
هنا  نحن  هاردي:  مع  مرة  ألول  األرض  حقوق 

األرض  يف  الحقوق  فقط  قبلهم،  طويل  وقت  منذ 
الثقافية،  هويتهم  باستعادة  لهم  تسمح  التي  هي 
التعليم  خالل  من  املصري  تقرير  عىل  والحصول 
والسكن، وضامن سالمة النساء يف مجتمعهن وغري 

ذلك.

دعم األصدقاء
زيارة  من  واليساريني  الصحفيني  منع  جرى 
مدير  من  بإذن  إال  األصليني  السكان  محميات 
الرعاية االجتامعية، ولكن هاردي استطاع الوصول 
إليهم مبساعدة صديقه جيفري الذي استضافه يف 
هذه  يف  البيض  السكان  أحد  هو  وجيفري  منزله. 

املنطقة وأحد داعمي اإلرضاب.
التربع باألدوات،  دعم جيفري املرضبني من خالل 
لصحيفة  مقال  كتابة  خالل  من   ،1967 عام  ويف 
إىل  املقال  أدى  اإلرضاب.  ملبورن حول  طالبية يف 
الخاص  الفرع  قبل  من  الصحيفة  مكتب  مداهمة 
منظمة  األسرتالية،  الرسية  للرشطة  السمعة  سيئ 

.)ASIO( املخابرات األمنية األسرتالية
غري  »األسرتاليون  كتاب  هاردي  نرش  كام 
نجاحاً  الكتاب  وحقق   ،1972 عام  املحظوظني« 
بتأييد  املرضبون  وحظي  األسرتايل،  الجمهور  عند 

واسع النطاق.
مع  العمل  ورفضوا  النهاية،  يف  املرضبون  انترص 
وتشغيل  لبناء  وخططوا  مجدداً،  السابق  املالك 
محطة املاشية الخاصة بهم. تعطلت هذه الخطط 
الشاميل تتطلب  اإلقليم  اكتشفوا أن قوانني  عندما 
من محطات املاشية أن يكون لها عالمتها التجارية 

الخاصة للامشية وصك ملكية األرض.
العام 1975، حصل املرضبون عىل جزء  يف  وأخرياً 
االنتصار  لحظات  الصحفيون  وصور  األرض،  من 
التي تعد واحدة من أكرث الصور شهرة يف التاريخ 

األسرتايل.
خاض هاردي تلك املعركة، وكانت الرشطة تداهم 
مقرات الصحف التي تنرش مراسالته عن اإلرضاب، 
تولوا  الناس  لكن  كتبه،  الحكومة  منعت  كام 
املاشية  محطة  عامل  وانترص  الكتب.  تلك  نرش 
الشيوعي  الحزب  من  القادم  الكبري  الدعم  بعد 

والنقابات العاملية والحركة الطالبية والصحافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع “قاسيون” – 13 حزيران 2021

يف العام 1966، بدأ عامل وخدم 
املنازل وعائالتهم من السكان 
األصليني يف محطة ويف هيل 

للامشية يف أسرتاليا »جزر مضيق 
توريس« إرضاباً ملدة تسع سنوات 
ضد ظروف العمل التي ترقى إىل 

العبودية. وساعد الكاتب الشيوعي 
فرانك هاردي، هؤالء املرضبني يف رسد 

قصتهم للعامل.

بعد 50 عاما على اصدارها

األغنية السويدية
»تعيش فلسطين« 

متهمة بـ »معاداة« السامية
عدد  فلسطني”  “تعيش  أو   ”Leve Palestina” أغنية  رافق 
املؤيدة  النشاطات  وجميع  واملسريات  املظاهرات  من  كبري 
مرور  وبعد  اآلن  املايض،  القرن  سبعينيات  منذ  للفلسطينيني 
التي  األغنية  هذه  وألحان  كلامت  ترديد  عىل  عاما   50 حوايل 
تأييدهم  عن  تعبريا  الشبان  يطلقه  لنشيد  الزمة  أصبحت 
معاداة  تهمة  تواجه  األغنية  أصبحت  الفلسطينية،  للقضية 

السامية.
مواليد  من  فلسطيني  وهو  توتاري،  جورج  األغنية  كاتب 
الستة يف حزيران  السويد بعد حرب األيام  النارصة، هاجر إىل 
العام 1967، نفى أن يكون هو أو هذه األغنية معادية لليهود، 
يف   GP لصحيفة  قال  كام  االحتالل،  رفض  عن  تعبري  هي  بل 
مقابلة نرشتها الصحيفة أمس األحد. ” أنا مل ولن أكون يف يوم 
من األيام ضد اليهود، أنا أريد أن أبني فقط للعامل كيف تعامل 

الفلسطينيني”. إرسائيل 
أصبحت   ”Leve Palestina” أغنية  أن  ذكرت  الصحيفة 
السامية،  مبعادة  واتهمت  السويد،  يف  سيايس  نقاش  موضوع 
التي   ”krossa sionismen” عبارة  تتضمن  لكونها  خاصة 
الكاتب  لكن  الصهيونية.  تسقط  أو  الصهيونية  سحق  تعني 
جورج توتاري ال يوافق عىل هذا الوصف قائال وموجها كالمه 
للصحفية التي تدير الحوار: ” ماذا لو احتلت دولة ما السويد، 
بأسوأ  االحتالل  وصف  عندها  السويديني  حق  من  أليس 

العبارات، والنضال من أجل الحرية؟”
الظروف التي كتبت بها هذه األغنية قبل حوايل 50 عاما كانت 
يوضح  كام  وبقضيتهم،  بالفلسطينيني  للتعريف  الحاجة  تلبي 
جورج للصحيفة، كانت السويد مثلها مثل بقية العامل ال تعرف 
الفلسطيني،  الشعب  اسمه  شعب  وجود  عن  جدا  القليل  إال 
لذلك تقول كلامت األغنية إننا شعب زرعنا وعمرنا أرضنا منذ 

آالف السنني.
عاما،   50 من  أكرث  منذ  يوتيبوري  مدنية  يف  املقيم  الكاتب 
األغنية  هذه  كتب  أنه  “الكومبس”  موقع  مع  اتصال  يف  أكد 
من  مجموعة  مع  أسسها  التي  “الكوفية”  فرقة  مع  وأطلقها 
أصدقائه السويديني، وأوضح أنه يعمل دامئا عىل توضيح الفرق 
وايديولوجيا  كفكر  الصهيونية  وبني  وشعب  كديانة  اليهود  بني 
احتالل.  قوة  أصبحت  التي  إرسائيل  دولة  قيام  يف  ساهمت 
السويد وهي دولة مساواة ودميقراطية  أننا نعيش يف  وأضاف 
ونحن ال نعمل عىل معاداة اليهود ألننا نحن وهم مواطنون يف 
أن  أوروبية وعاملية، ونحن وهم ميكن  السويد ويف عدة دول 
نتعرض للعنرصية والتمييز لذلك يجب أن يكون تعاملنا معهم 

كتعامل أبناء البلد الواحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع حزب الشعب الفلسطيني – 8 حزيران 2021

هدى الطرابلسي*

يبدو أن حادثة موت شاب يف ظروف وصفت بالغامضة، بعد إيقافه، وسحل آخر 
مبنطقة سيدي حسني الشعبية يف العاصمة تونس، هي القطرة التي أفاضت الكأس، 

وقد تجر وراءها احتجاجات يومية لشباب غاضب. ظاهرياً، غضب عىل القمع 
البولييس، ويف الواقع هو غضب عىل األوضاع االجتامعية والزيادات املتواصلة 
لألسعار يف تونس. ويرى مراقبون أن هذا الهدوء قد يسبق العاصفة التي رمبا 

تجلب معها رياح التغيري.
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حسين جهيد الحافظ

مو دوم الحزن لو طاحن الدمعات مرات ابفرح من 
تسگط الدمعه 

طويل  يالليلك  النجامت  واتناوش  عالسمه  عينك 
اشتنفع الدمعه

اصعد   ، الليل  الوي   .. حيل  حيلك  ابزود  شده 
للشمس وي صوت الـ مفزعه 

املوت  ذاك  اعليه  وأميش  الدرب  الشهيد  دم  حط 
واگف ما خذل ربعه

وهن  ما  عزمه   .. ايعربون  للوادم  جرس  ضلعه  مد 
عزمه وال لحظه رجف ضلعه 

وج اسنني عمره اشموع لعيون الوطن ما گال :
) أسف تعبت اشموعي(

شيوعي ! يا كفو او نعمني لو گالوا شيوعي 
شايع كالبدر وأكرث شيوعي 

اليضدين شفتهم مني شيوعي 
أباهي الكون چي لني شيوعي
واعيل اويه النجم فوگ الرثيه 

اغني للنخل للامي لشفاف الورد بأحالم ورديه 
تسولف للنده الولهان حنيه 

اچفويف بيض ٠٠حب الناس شوگ او طرز اوراقي 
عراقي!

أديم األرض من شيمة عراقي 
عىل املوزين ما نبتت عراقي
عراقي او أفتخر انه عراقي 

العراق ابوي ٠٠٠ وامي النارصيه 
فهد جدي تلگه املوت شامخ والوجه باسم

أعواد  من  وأعىل  املوت  من  اقوى  الشيوعية   (
املشانق(

عاممي عادل او حازم .. جامل الحيدري او صارم 
صربي صرب أيوب .. ولو حزين حزن يعگوب 

ابدوي آبصرب ابدوي اتشيم 
العزيز  برنابه  او  صليت  لو  اتوضه  العراق  ومباي 

ابشوگ اتيمم 
اغني ابلحنه واعناده 

لو  موت  لو  عيل  يابو  شيشوف  ابدربنه  اليميش   (
سعاده(

هذوله احنه الگمر بينه زهه او نور
) زمل ترشين حدر الربدي نتنطر(

نشافه للوكت قاده 
) واحنه دربنه معروف يابو عيل والوفه عدنه عاده 

)
زمل نتالوه وي املوت ، تصميم أو أراده

رضعنه من ثدي ام الطيب
كل الطيب من گأع العراق البينه والده

حنان او شوگ غريه او طيب
مثل للناس عرشتنه عشگ محبوب او حبيب

كربنه اويه النضال اسنني
من رحم الشعب من ناسنه الطيبني

من فرحة طفل بالعيد 
من شهگة الربحي او لهفة امحبني 

عىل احبال املشانق فوگ چتف املوت

صحنه ابصوت شنو املوت 
فنه املوت ما يگدر علينه ايفوت
يصري املوت ميت واحنه التابوت 

نغنيله لحن بيات ويانه الشعب عنه
)سامل حزبنه ما همته الصدمات سامل حزبنه(

شيمة زمل ٠٠ طبع املاز .. جدحة وفه او ومضة ماس
عزمنه للعزم مقياس 

الصرب بينه نبت دنيه او بينه غرية العباس
طبعنه )مايل الدنيه او شاغل الناس(
احساس الخلگ يل فاق كل احساس

نرباس الوفه او للصدگ هم نرباس 
يرفرف فوگ٠٠فوگ الفوگ ٠٠تاج الرأس 

بيه حب تيممنه
) علمنه احمر علمنه .. بيه منجل او چاكوچ احمر 

علمنه(
فخر للشامت ايگله، اذا گاع العراق اتباهت ابدجله 
الفخر  نهرين   ، اهله  او  طيبته  او  الفرات  امباي  و 

والشوگ والدهله
عاشگ خري كل واحد محنه أو للوفه باعث 

انته  يحزب حسني   ، يتباهه  بيك  لو  الشعب  حگه 
يا نهر ثالث 

شوگك عمر، غرة فجر ، شدة ورد 
هيل او سعد واعيون غرگهه الدمع، دمع الفرح 

رغم  دوه  تتطرش  عالدنيه   ، صبح  فزة  عرس  زفة 
الجرح

رفرف فرحهه ابكل كرت رغم الحزن 
أجمل لحن ، محتامه الوادم صدگ

ملگه او عشگ
ميطر ضوه ريه الوطن وانته الهوه 

يا شاتل العودين ترچية غوه وإشفاف تضحك للهوه 
يابو سوالف غاليات او بيض ، سواجي او بالنضال 

اتفيض 
ميسقط رأس كل طيب نبع زينني 

حزب حسني 
ميهره أمأصله او خيالهه امعترب 

ما تربد اجدامه او ال ابد فد يوم يتعرث 
أشام طال امليش أشام طال ما يعرث

و ال تگرص خطوتك ، يالخطوتك دوم ما تگرص 
أشام صار التعب و ايصري، أشام بينه الوكت أوجر 

چي لن املعاند بيك سوله او باألمل تكرب 
ابشوگ  تطش  الدنيه  اتزامط  چبريه  اسمك  حروف 

حريه 
حزبك فهد للناس اجمل هديه .. برعم زرعته أحالم 

بالنارصيه
برعم زرعته طگ خرض براعم .. حزبك فهد ما مات 

يشهد العامل 
مثل ما جان هو اليوم .. بعيون الزمل مرسوم
همه او زود، يا طبع ثيل ميتعب الحاصود 
تتباهه املناجل بيك ، بيك أشام تحش تكرث 

يا مهرة حمد وابساعة املركاض تشگ الگأع ما تعرث 
أشام طال املسري ابعزم تتنهد

يلوح النجم من تصهل رسنهه او للسمه تصعد 
تشگ الليل من تجدح حوافرهه ضوه فوگ الگمر 

ميتد 
تتغاوه النجوم ابنظرة اعيونك ، أعواد املشانق للزمل 

تشهد 
فخايت الهور تعشگ خطوتك والعگيد يعرف موش 

يتنشد 
شهم وأجبال كردستان ٠٠ !

تعرفك كل قممهه او كل روابيهه 
چانت  غريتك  وأشگد  أجروح  بيهه  ضمدت  اشكرث 

تناغيهه 
يالحبك عراق ابكل حرف طرز حروف أسمك

سهل وأجيال وديان او بواديهه 
العراق  ابحب   ، وامگمر  او سبگانك طيف  حاممه 

ابكيف تتبخرت 
چبري الوادم ابجيتك خرضت حب او أماين

آذار  واتغني بسم  تهاين  تنرث  ايحگلهه بسمك دوم 
احله األغاين 

عرشتك گمريه يالغايل 
بالهوه  الغايل  ارشاع  يبو  مركب  يبو  عمي  عمي   (

ايرفرف قميصك والهوه اشگد عايل(
طگ خنياب 

طرز بالعشگ كل باب ) جنح اغنيده ( طاگ
ما معگود عاملهجور معگود ابصرب وأشعار 

تحله األغاين بيك ٠٠ يا شهر أذار 
ما ظن ابد بالكون ٠٠ مثلك ابد صار

بشري الفرح وامليالد بسمك هلهلت بغداد
ابهواك ابنگرة السلامن غنبنه

محنه أو ناس وادموع الفرح تتجاره 
) املا ايزور السلامن عمره خساره (

دگو الخشب طشو الغنه ابعني الحسد 
) بعده عدل ما مات حزبك يا فهد (

او هلهلت تسواهن او بسامبه او ثجيله 
) او هيله عليهم ٠٠٠ هيله الحزب بعده ابحيله(

او  اصيل  طبعه   ، الحزب  ابن  ايتباهه  بعده  او 
سومري 

)عامل من العامل ميه الحيدري خالد عىل األجيال 
ميه الحيدري(

او  وفه  شمعة  عتلگ  اسمه،  السجن  حيطان  اعله 
نسمه

طبع  راهب  ابخلگ  اسمه،  خط  النور  ابحروف 
رسمه

اده اليل عليه او زود ابكل طيب او حسن نيه
ابد ما گال شعليه 

غنه بفرح رغم االحزان البيه
) محله شهر آذار ٠٠ وآخره امحليه 
مثله شهر ما صار .. حزيب انولد بيه(

حزب حسني ! 
رغم صيهود الوكت خنياب طبعه او يطگ دهله

اذا اتغاوه الفرات ابخوته الدجله 
حگه حيل يتغاوه الن حبهم محنه الكل وفه وارث

يتغاوه الزمن بسمك بحزب حسني
يا كل العراق او طيبة النهرين ، اسمك لألمل باعث
وي دجله او فرات ابشوگ يبقه اسمك نهر ثالث 

انته يا نهر ثالث

النهر الثالث 
الى الحزب الشيوعي العراقي  الخالد امس اليوم وغدا 

إصدار

عالء الماجد

عن دار الصحيفة العربية ببغداد ودار العرب يف دمشق صدر 
شعبي  شعر  ديوان  الخزعيل  ريسان  والناقد  للشاعر  حديثا 
يف  والعرشون  الحادي  الكتاب  وهو  )تطريز(.  بعنوان  جديد 
سلسة الكتب التي أصدرها ، والتي تنوعت بني الشعر الشعبي 
العراقي.  الشعر  وانطولوجيا  والدراسات  بالفصحى  والشعر 
عر  الشِّ يف  وجاملية  إثرائية  إضافة  الديوان  هذا  وسيشكّل 
القصيدة  كتب  الخزعيل  ريسان  الشاعر  الحديث.  عبّي   الشَّ
واصدر  االديب،  النقد  يف  وكتب  الشعبية،  والقصيدة  النرثية، 
الحروب  ظروف  برغم  وابدع،  الشعرية  املجاميع  من  عدداً 
التي  االبداع  جمرة  انها  املبدعني.  حارصت  التي  واالنكسارات 
ظلت متوهجة فيه رغم كل ذلك، ورافقته يف مسريته الحياتية 

والّسياسية واإلبداعية.
البناء  متامسكة  محاور  عدة  املجموعة  هذه  قصائد  وشكّلت 
القصيدة  صياغة  يف  عالية  امكانية  الشاعر  خاللها  من  وثَّق 
الحديثة التي تعج بالصور االبداعية ، والتي عرف بها الخزعيل 
عبي منذ نصف قرن. فالخزعيل الذي  عر الشَّ يف مسريته مع الشِّ
وبالتحديد  ميسان”  “من  السومرية  الحضارة  عمق  يتحدرمن 
من امليمونة ونهرها ) الهّدام(، رددت ساحات مدارس ميسان 
قصائده يف سن مبكرة، وشهدت تفوقه حتى قدومه اىل بغداد. 
واختريت احدى قصائده يف مجموعة )قصائد للوطن والناس( 
يف الذكرى االربعني مليالد الحزب الشيوعي العراقي عام 1974. 
احتوت املجموعة عىل 57 قصيدة ، ووقعت املجموعة يف 157 
صفحة من القطع املتوسط. وكانت لوحة الغالف للفنان ضياء 

الخزاعي.

“تطريز” لـ ريسان الخزعلي 

شد حيلك 
 علي الشحماني

 يسلطان الحضارات الطفه إعله الّدم… 

 لونك مو هذاك اللون

 والزمزم املايك زم… 

ل  إنهض من شتات الذِّ

 تره اجبني اإلبـه اتصّخم… 

 ولّحگ عالُبقه امِن الدور

 شد الحيل واتحزّم… 

  ِغده اعيالك كاله الذيب

 وذيب الشمس ماِيرَحم... 

 طفح كاس الصرب والَهم… 

 انكرس كاس الّدمع والّدم… 

 يهلبت تفزعلنه ابليل

 ِمن لون الصبح دلَهم… 

 يهلبت تركضلنه ابنار

 من جلد الصرب عّسم

 ِمِن ازمان بينه امچلِّب الذبّاح

 وحگنه ابال ذنب يُعَدم… 

 وِمِن ازمان نحسب رصّة األرباح

 بس للغري..! 

 واحنه ابخرينه نحلَم… 

 وِمِن ازمان سلّتنه ابّخت يأجوج

 وبس جالوت املنّعــم… 

 يحظنه..! 

 اشام ِعله ابطاريك

 بس الّصيت

 مَين بيك الصرب َجرتني

 الشهد منذوره لألغراب

 وجرّتنه امتلت بالّسم… 

 طفح كاس الصرب والّسم… 

 طفح كاس الهضم والهم… 

 ِحد عزمك يعزم الكون

 واذبح..غيظ هذا وذاك 

 وْستئسد يراعي الغاب

 واكشف وجهه املّلّثم… 

 ودگ ثايه امبرام اعداك

 واكرس ِمنجل األرواح

 وانرث ..عالسنابل حب

 وابلع كل حقد مدفون

 واسحگ رگبة الثعبان

 ورشعب عالكُره بّتار

 خيّل املا يحب يُغرَم… 

 طفح كاس الصرب والَهم…

الحال نفس الحال

محمد صادق

خذانه الوكت وأعربنه املسافات

مشينه وي الرساب بحلم وأوهام

عربنه سنني خطوه تگود خطوات

نرتجه الفرج بلچن هاأليام

كل عام اليمر يب تشتعل نار

عيشتنه اصبحت وي ناس ظالم

گلنه الصنم طاح وعربت سنني

وگلنه لهل بلد خنشد الحزام

التغيري صار وال تبدل حال

ألن ذاك الصنم ظل يزرع اصنام

من عدهم جنينه الظلم والظيم

ونامت عالرصيف بحرسه األيتام

من صار انتخاب أو واعدونه بخري

تاليهه إغدروا جازونه بأجرام

صعد عدنه الحزن وتشلبه للروح

وصعد دوالرهم من نفطك الخام

اذا مو أيد وحده احزانه إدوم

ويذبحنه الظلم لو عشعش ودام

نريد نعيش صخره شامتهب ريح

يطرش بدينه شام مير جام

احنه اهل الحضاره العلمت الناس

وأهلنه اتعلمت عالذله متنام

اجينه انريد حگنه بسلم وأعالم

ماجينه بتفگ النلبس لثام

واليخدع الناس ورسق بسم الدين

يحج بيت الله هو والبس حرام

الخزينه اتصفرت والخري منهوب

وقصور اتشيدت من مالنه العام

خل نتحد ونشد ايد باأليد

ونعيش بسلم ونحقق احالم

وصلت حدهه وي البايگ الخري

وسفه وياهظيمه الوطن ينظام

التوهج الشعري الشعبي

عند الشاعراسماعيل 
محمد اسماعيل

علوان السلمان

)يسولف واالرسار تروح وي الريح
يلطولك مناره ونابته بروحي هضيمه اطيح(

للشاعر كاظم غيالن

عواملها  نسجت  التي  الشعبية   الشعرية  النصوص  وباستحضار 
الناضحة من فكر انساين متوهج  انامل منتجها الشاعر اسامعيل 
محمد اسامعيل وهي تشكل صورها الشعرية لتحقيق الجانب 

السايكولوجي االجتامعي والسيايس..
رفرفت عيني اعله عينك مره بس
طريه والرنجس خذاها باليه حس

ومدري ساعتها الگلب يا رعشه حس
مدري شو مدري الگلب يا رعشه حس

فالنص يكشف عن صياغاته وتراكيبه الجاذبة..الدالة عىل عمق 
التجربة من خالل حضور املتداول اليومي من اللهجة كونها جزء 
من الحياة االجتامعية..فضال عن توظيف الرموز ودالتها بالفاظ 
التجربة  ابعاد  عنها  تكشف  انسانية  رؤية  عن  معربة  موحية 
شفاه  عىل  ترتاقص  ..التي  العامية  وتعابريها  بلهجتها  الشعرية 
والشعورية  النفسية  الحالة  يعكس  انه  عن  الناس..فضال  عامة 
بعمق داليل يتداخل والسياق الجمعي بقدرته التعبريية املختزلة 
)الشاعر(  املنتج  واحاسيس  ملشاعر  املرتجمة  الجملية  لرتاكيبها 
انتقاء مفرداته  ببناء درامي وحوار ذايت.. من خالل  وانفعاالته 
اليومية من الواقع االجتامعي فيمنح متلقيه متعة الشعر ولذته 

من جهة ومنفعته الجاملية من جهة اخرى..
وجيت أگلك:

ييل حلمي لشبگتك مر دايف
ييل لشفافك رفيف شفايف

يالدفو عيونك بعد مو طايف
جيت أگلك, روحي گالت: كايف

لحقلها  الخالقة  الجاملية  الفنية  االضاءة  عىل  يتأسس  والنص 
املعنى  العميقة  املوجزة  العبارة  باعتامد  الرؤى  املتسع  الداليل 
عن  يكشف  انه  عن  فضال  بالوجدان..  عالقة  متتلك  والتي    ..
قدرة املنتج)الشاعر( يف عكس رؤيته لذاته وقضاياه االجتامعية 
واالنسانية منطلقا من دينامية الحياة املتصارعة..اضافة اىل انه 
يعتمد البناء املتنامي واالسرتسال الذي يفيض بعضه اىل البعض 
األصوات  تعددي  و  الصورية  بالرتاكيب  االهتامم  مع  اآلخر.. 
.. من خالل  )املتلقي(  املستهلك  لذاكرة  يومية مستفزة  بلهجة 
اشتغاله الصوري الذي يعتمد املتضادات يك مينح نصه تصعيدا 

فنيا وجامليا..
لو ضحك حلامن ضحكة )عيد مايس(

كول بيهم جان يحلم
النفسية   حالته  تعكس  نصوصا  )الشاعر(  املنتج  قدم  وبذلك   
الصورية   بدالالته  االخر  الجمعي  الذات  من  جزء  هي  ..التي 

والرمزية مبا تحمله من طاقة ايحائية..

فضاء شعبي

هذه القصيدة املعربة 

للشاعر حسني جهيد الحافظ 

وردت للصفحة وهي موجهة 

اىل الحزب الشيوعي العراقي، 

والذي يطلق عليه الشاعر اسم 

“النهر الثالث”، لريافق دجلة 

والفرات يف عطائهام وخلودهام. 

والقصيدة طويلة يزيد عدد 

كلامتها عىل900،  لذلك آثرنا ان 

تشغل املساحة الرئيسية لهذه 

الصفحة، نظرا اىل ما تتمتع به 

من صدق يف الطرح ووفاء يف 

املوقف وقوة يف البناء.



د. نورس عادل هادي

يف قراءة بحثية ملنطلقات )هانز ثيز ليامن( وتحليل 
فضاء  ليبث  يعتمدها  التي  النظرية  مرتكزات 
مرسحه املغاير الذي وسمه ملا بعد الدرامي ومن ثم  
صار شاغل املرسحيني واملرتجمني منذ العقد األخري 
من  ذاك  اشتغالهم  تبع  وما  العرشين  القرن  من 
األغلب  عىل  عربيا  توصلنا  مل  وتعريفات  فرضيات 
املحيطة  املعملية  االتفاقات  معه  تتضح  لفهم 
الدراما، ذلك إن  بتطبيقات عروض مرسح ما بعد 
املامرسة  إيغال هذه  إىل  يرجع  األسباب  أهم  احد 
يف املثاقفة والعرصنة واجتالب املعطى التكنولوجي 
واالنفتاح حد الفوىض مبستوييها الخالق وغريه لكن 
الدراسة املرتجمة هذه يف إحدى مستوياتها القرائية 
منها  اإلفادة  ميكن  لجزئية  تحليلية  إحالة  حققت 
إعادة  املوضوعية يف  إسقاط موجهاتها  ما جرى  إذ 
ومريديها  اللغة  استعراضات  خارج  معنى  إنتاج 
لتفكيك مصطلح مرسح  قرائياً  اشتبكوا  الذين  من 
الصورة للمخرج العراقي الرائد )د.صالح القصب ( 
ومل يسهموا سوى يف إعادة تصدير تعالق اصطالحي 
املرسحي  املتشكل  هذا  رفد  يف  أسهم  جديد 
من  قادم  لجيل  الفهم  ملدركات  طاردة  مبشغالت 
الشباب وداعمة يف الوقت ذاته للذة عدم الفكاك 
األكادميي  النقدي  الفضاء  يف  جدلياته  تصعيد  من 
حرصاً، فخطاب مرسح )القصب( مل ينفك هو اآلخر 
تنتهي  إن  ما  التي  الهيغلية  جدلياته  تصعيد  يف 
النقيض،  يف  تتوالد  وكأنها  جديد  من  تبدأ  حتى 
يوضح  أن  من  ذاته  القصب  حاول  مرة  غري  ففي 
كل  يف  ويتوسمها  يبتغيها  التي  )الصورة(  معنى 
عروضه فيام مل يسعفه عىل األغلب امللفوظ اللغوي 
القصب  مع  واملتقاطع  لآلخرين  بالنسبة  املتداول 
جامليا، سيام اذا عرفنا إن القطيعة االبستمولوجية 
مع امللفوظ النيص كانت والزالت سارية املفعول يف 
الذي يهرب مبحارضاته نحو فنون  القصب  ال وعي 
العامرة وعظمة الباروك ودهشة الروكوك والعشاء 

األخري، وذات النسق يتضح عليه يف مواظبته الالفتة 
املتصلة بفن الرسم واللوحات التشكيلية فأن مل تكن 
تعرفه لحسبته رساماً، حيث ينطوي جوهر محاوراته 
ظاهريا عىل فنون التشكيل من لون وخط او كتله 
بل وحتى الفضاء الذي يرشد بذهنية قصديه نحوه، 
فيام يتامهى النسق املضمر يف حواره نحو الصورة 
فيام  التواصل  ضياع  حد  تتعاظم  التي  ومتخيالتها 
)برختياً(  املشرتكات  تغريب  لنقل  أو  واآلخر  بينه 
فيام بينه ومخاطبيه ومن ثم تتيه لغة امللفوظ يف 
تلك املسافة الفاصلة ما بني عبقرية الرجل بحسب 
تجاوزت  التي  املرسحية  وتجربته  الفني  تاريخه 
حتى  العريب  للمنجز  الكولونيالية  القبضة  حدود 
من  وأعمق  أكرث  العريب  املغرب  يف  مريدوها  صار 
مرشقه االصل، وما بني سوء الفهم من قبل الطرف 
ويعجل  الحوار  بساطة  يتحسس  الذي  اآلخر 
بإطالق الحكم عىل ال جدوى إطالة الحديث دون 
أحسها  طاملا  ملشرتكات  غيبة  حقاً  وهي  مشرتكات، 
محاورو )القصب( ذلك إن الحوار يف طريف املعادلة 
مختلف وغري متكافئ فمن ذا الذي يعهد إىل غري 
اللغة املنطوقة يف سحب تعريفات إجرائية ملفهوم 
الصورة القصبية، فيام مل يجرب ا)لقصب( نفسه إن 
يرشح صورته الجاملية خارج نطاق العرض املرسحي 
أو فالنقل خارج حالة التمرسح التي يتوخاها كلام 
دخل فضاء نصياً والتي يستطيع إن يوظفها القصب 
أفكاره ورؤاه ومن ثم يقول  ويستعرض بوساطتها 
التوقع  أفق  لفرضيات  مجاورة  بسالسة  يريد  ما 
السبيل  عىل  ينطوي  ذاته  الفهم  سوء  إن  برمته، 
املعلم  تساءل  مرة  من  ألكرث  لإليضاح،..  األقرب 
الحميد( عن ما  الراحل )سامي عبد  األول أستاذنا 
إذا كان هناك مرسحاً دون ما صورة؟ مسرتسالً إن 
لكل مخرج صوره املشهدية وان الصورة هي جوهر 
ثابت يف كل العروض املرسحية عىل امتداد تياراتها 
جوهر  ماهية  عن  مسرتسال  ومدارسها،  وتاريخها 
االختالف ما بني أي عرض مرسحي من جهة مقابل 
عروض  بأنها  يدعي  التي  القصب  صالح  عروض 

بأبعاد  الصورة  مفهوم  حول  يتمركز  خاص  مرسح 
السخرية  ريبة  من  الرغم  وعىل  مغايرة؟  وفلسفة 
املجلجلة  )االنكلوعربية(  النربة  تبثها  التي  والتهكم 
ألستاذنا الراحل)سامي عبد الحميد( وتصيد كثريين 
هذا التهكم املحتمل إال إنه التساؤل األكرث منطقية 
مبارشة  األدق  واالستفهام  إيضاح  األكرث  والصيغة 
إن  ميكن  وكيف  له،  مرضياً  تقابالً  يجد  مل  والذي 
الحكائية  النصية  الدراما  منت  من  يتأىت  من  يتواطأ 
الخالصة مع الذي انشأ حضوره املجاور يف منت آخر 
منت الصورة تلك فجوة من غري املمكن ردمها إال إذا 
القصب  كان  ترى هل  ثالث،  الردم من طرف  جاء 
يوكل يف كل عام درايس مهمة الكتابة عن الصورة 
وفلسفتها املرسحية إىل طلبة الدراسات العليا كان 
لهم  بآخرين  والتفسري  بالرشح  يستعيض  إن  ينوي 
اللغة  سياقات  ضمن  التحاور  عىل  منطية  قدرة 
املتداولة أكادميياً، رمبا ..؟ ومع ذلك أكاد اجزم إن 
الجميع فشل دون استثناء، فمن يفرس ما ال يفهم؟ 
عىل إننا جميعاً كمراقبني معجبني بالقصب وصورته 
الرائعة وليست الجميلة بحسب مختلفات )ليوتار(، 
للحدود وعالمة  عابراً  إرثا  وانه صار ميثل  خصوصاً 
فارقة يف منحنياتها، ويف العود نحو مقاربات الصورة 
الذكر  سابقة  الدراسة  إيل  أحالتها  التي  القصبية 
بعد  ذات  إجرائية  صياغات  إيجاد  )ليامن(  يحاول 
تنظريي ملرسح وفكرة ما بعد الدراما، وبذلك يعيد 
إنتاج السؤال املركزي يف التفريق بني ما هو درامي 
ال  وليك  قبلهام،  ما  بل وحتى  درامي  بعد  وما هو 
أطروحات  أعظم  عىل  لرنكز  املعنى  بؤر  تتعدد 
)ليامن( نفسه يف مقرتحاته للبحث عن أقبية نصية 
مختلفة ومغايرة ومفارقة يف الوقت نفسه عن النص 
الدرامي عىل أن ال يتحقق ذلك باملحو وإمنا بوساطة 
عن  الكشف  نحو  تعمد  التي  وجاملياتها  املجاورة 
آليات اشتغال تجريبي تعيد توزيع نسب الحضور 
كام  املرسحي  للعرض  املكونة  للعنارص  والتمثيل 
النصية  الفضاءات  وتلك  مثالً،  التكعيبية  فعلت 
املختلفة يجب إن ال تكون بالرضورة منطية، مبعنى 

فهمها  عىل  االتفاق  وجرى  مألوفة  تكون  ال  إن 
مجموعة  يقرتح  فهو  لذا  دهشة،  ودون  ببساطة 
من املقرتبات الجاملية عىل سبيل التامثل منها نص 
املتفرج أو نص املخيلة أو نص فنون األداء او نص 
الصورة وهذا النص األخري يشكل مقاربة يف عوده 
الصورة  نص  وضعنا  ما  إذا  الفهم  سؤ  نحو  األبدي 
فام  )للقصب(  الصورة  مرسح  مقابل  يف  )لليامن( 
الذي يعنيه االثنان من الصورة؟ وما هي مرجعياتها 
الفلسفية املعارصة؟.. ذلك إن األمر ال يتضح يف حال 
او هي  والسؤال  البحث  محور  الصورة هي  كانت 
بوصفه  نضعه  حني  يتضح  هو  بل  املبارش  املدخل 
مغاير  درامي  بعد  عىل  لالشتغال  محتمة  نتيجة 
ومركب يف الوقت ذاته، أي إن نص الصورة املقرتح 
وظيفي  درامي  نص  هو  )ليامن/القصب(  لدى 
صانع  بوساطته  يعيد  حكايئ  غري  متصور  جاميل 
والجامل  املعنى  يف  مغايرة  مركبات  إنتاج  العرض 
والحساسية النقدية املعارصة لحكاية النص الدرامي 
الذي يعتمد عىل امللفوظ/املحيك الخالص من دون 
إن يلغيه محققاً صيغ ما بعد الدراما التي تنشئها 
والنسبية  التجاور  اشرتاطات  النظرية يف  مامرساتها 
والتقابل والتجاوز والتشتت والتي تؤدي دورها نحو 
تفعيل عامل اإلدهاش لدى املتلقي الذي طاملا ألف 
تهيمن  التي  الجاملية  وخواصها  التعبريية  الصورة 
ما  بالضبط  األلفة هي  تلك  الدرامي،  املرسح  عىل 
كان يقصدها اغلب محاوري القصب والتي مل تكن 

حارضة يوماً يف مرسحه أو وعيه.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*استاذ املرسح يف كلية الفنون الجميلة - بغداد  
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السؤال
جبار ياسين

من اكون حينام تغرب الشمس

وينشق القمر

حينام عصفورة ماتزال عىل غصن تزقزق

باحثة عن مأوى لليلة واحدة؟

حل املساء

وحلت طيور السنونو ألعشاشها

وصار الشجر مثل ظالل يف لوحة انطباعية

وخلف الغيوم الحمر

شمس تودع يومها صامتة.

غدا سيكون يوما صافيا

بال مطر او رياح

رمبا غيمة ستغامر خجىل

لتمر تحت الزورد الساموات

وانا مثلها، سأغامر مرة ثانية

سأعيش يوما آخر

محمال بأسئلتي ونفاد صربي

سأكتب فوق زجاج النافذة

ملاذا أنا؟

ولنفيس اقول : ملاذا ولدت بعيدا عن البحر؟

بني سعف النخيل تهدل مطوقة

تناجي الحبيب او اخت لها

تحمل يف منقارها قطرة ماء

تزق صغارها ثم تطري بخفقة واحدة

اىل بركة ماء

وانا اردد : من اكون؟

من اكون لو مل الد برشا

لو كنت دعسوقة او فراشة

يخطفها دوري يف طريانه

تظل يف منقارة لحظة

قبل ان تتوارى لألبد.

هل سأولد ثانية ألكون انا

ام صل يتوارى يف الرمال

او منلة تحمل بيضتها تحت الحجر؟

او رمبا أمرأة مقعدة

شقراء او زنجية او طارقية

لكني انا، اآلن

قبل سنني ورمبا بعد سنني

احب النساء وعشب الحديقة

وردة الجوري والياسمني

لون الخمر يف قدح من زجاج

احب الكتاب

وعطر عشيقتي يف املساء .

من اكون انا

ان مل اكن هذا الذي يقطع الغابة مشيا

يتذكر امه واغنية قدمية

يذكر ساقية تجلب املاء من دجلة

وخلفها يف البعيد يدوي صوت املضخة

من اكون لو خرست الذكريات

وضعفي امام املساء

وانتاميئ القديم ألرض بعيدة

وعشقي للقصيدة

والثاملة حني امسد نهد انثى.

قد ال اكون سوى حلم لفراشة أيار

ولدت يف الصباح يك متوت حني يحل املساء

وانا لحظة من يومها

قد اكون او رمبا ال أكون

لكني اآلن، هنا بينكم

انظر يف الوجوه واحدق يف البعيد

بحثا عن الوصل بني القريب وبني البعيد

ساعطي معنى لكينونتي ولو لدقائق

ثم اميض بأسئلتي

من أكون؟ ملاذا انا اآلن هنا؟

هل انا من يقرأ نفسه

ام فراشة تعيد رسمي عىل صورتها؟

محاورو مسرح صالح القصب

د. زينب ساطع

نعم موافق.. وتلت موافقتي الزغاريد..
يبقى  القلب  أمل  لكن  العقل،  فيها رضا  كان  وان  املوافقات  بعض 

مرحا فيها..
 مل أحسب ان الخطوات التي تيل هذه املوافقة ستكون برسعة.. 
أو  باألصح مل أكن أفكر مبجريات االحداث ومتواليات الضيق التي 
الذي سيحل عيّل كقضاء ال هوادة  والفقد  املوافقة..  تلك  تعقب 

فيه..
بهجة  ترسم  الزفاف  حفالت  مثلهم،  وانا  األعراس،  الناس  يحب 
لِك  حلمُت  وطاملا  معا..  حياتهام  يبدآن  شخصني  القرتان  مقدسة 
بارتداء هذا الفستان املالئيك لتكوين عىل ناصية بدء حياة جديدة.. 
لكني مل أتخيل أن يأيت هذا اليوم مبكرا...وبلحظة صدق مل يكن 
مبكرا جدا، ف ٢٤ ربيعا ليس مبكرا متاما.. امنا أنا اراه مبكرا ألنك 
الحلم..  سنوات  تعاقبت  مهام  البنية  الضفائر  ذات  الطفلة  تلك 
اجتاز  الخطيب  لكن  أطول،  الخطبة  فرتة  لتكون  رشطا  وضعت 

الغربال بتميز.. فام الحيلة !! ال يشء سوى الرضوخ!!
اليوم وانت تغرتبني أتذكر..

فّر  الذي  صوتِك  عاملي..  سعة  تزيد  كانت  التي  ابتسامتِك  أتذكر 
من موسيقى وأنغام الجنائن.. إذ كانت وداعتِك ربيبة الفراشات، 

ورقتِك روح القصائد.. 
زوجتي..  من  الشقية  غريتك  حكاياتك..  عمرك..  مشوار  أتذكر 
ضحكاتك.. دراستك وتخرجك.. ضجرِك لدى كل سفر يتطلبه عميل 

كتاجر.. انكفاءك وحزنك لدى اي وعكة تصيبني.. 
وروحيا  قلبيا  وسجلتها  إليك  خصصتها  التي  القطعة  تلك  أتذكر 

ورسميا باسمك.. 
))سأزرعها من ورد((.. هكذا قلُت لك.. بكل بساطة سأزرعها من 

ورد.. بدون أوصاف فصيحة فاخرة ألنك تعشقني البساطة.. أختي 
الصغرية التي طاب يل تربيتك لفارق العمر بيننا.. فعشِت يف البيت 

بعد وفاة والدنا، كأين أبيك ولست أخيك األكرب..
عىل  والزهر  الفرح  قزح  قوس  من  فسيفساء  ستكون  قطعتِك 
املعبأة  العمر  محطات  ففي  عبقه..  وتنوع  تويجاته  اختالف 
باألحامل، واملمهورة باملتاعب واملرقشة باألمل وامللغومة بالشكوك 
معتمة  كانت  حولك  التي  القطع  كل  مختلفة..  قطعتك  كانت 
وحدها قطعتك كانت تنري ُسديف وتتنفس نقاًء.. فقد ألقمتيها من 
املعاين ما يصعب وصفه من تعلق يب وشوق لعوديت واحرتاٍم خيايل 

يل.. 
من  بحب  ينبض  لكنه  لنا..  أنه  يفرتض  القلب..  أمر  جدا  عجيب 

يسكنوه ويدق مسايرة ملن يبنون عرشهم فيه..
وحني يبتعد شخص واحد مرتبع فيه، يتحول لعضلة موجعة الذعة، 
ترسم لك عاملا فارغا من األلفة.. فنحن نحب االشخاص ونضع لكل 

منهم منزلة مبقدار األمان والدفء الذي بنوه فينا..
وكان قلبي بالذات، مقسام لقطع وواليات كثرية تنطفئ وتحرتق 
وتذوي وتعود.. باستثناء قطعتك التي تكرب من ال شعور.. أي قدر 
هذا الذي جعلني أوافق عىل زواجك من شخص بعيد لوال هيامك 
به.. ماكنت ألسمح لكنك تعلمني ضعفي أمام دمعك.. خطف مني 
زهرتنا العامرة يف البيت.. ويوم توديعك باملطار كان صعب عيّل 
جدا إخفاء دمعي، واالصعب ما أصاب عضالت وجهي من التعب 

بسبب االبتسامة املزيفة التي قمت بتمثيلها أمام سارقك مني.. 
حال  هذا  كان  فان  ذابلة..  غدت  تسقينها  التي  الزهور  سنادين 

الجامد فكيف حال القلب.. 
قطعتك ستظل بأمان.. ولن يعتدي عىل حدودها كائن وال خيال 
برش.. قطعة قلب من مروج عامرة باملحبة مهام ابتعدِت.. وتحول 

رحيق القطعة إىل الحريق فيها ملا نشب فيها من الحنني إليك..

قصة قصيرة

سأزرعها من ورد
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

الشيوعيون ينظفون 
“نصب إنقاذ الثقافة”

 

بغداد – طريق الشعب 
األوىل  والرصافة  املثقفني  لجنتي  من  الشيوعيني،  من  عدد  بادر 
املحليتني للحزب، األحد املايض، إىل تنظيم حملة طوعية لتنظيف 
“نصب إنقاذ الثقافة” يف جانب الكرخ من بغداد، من الكتابات 

والرسوم التشويهية. 
وتعرض النصب، الذي هو من تصميم النحات الرائد محمد غني 
البعض  أيدي  املاضية، عىل  السنوات  التشويه طيلة  إىل  حكمت، 
إىل  يعمدون  إذ  والحضارية.  الثقافية  قيمته  يجهلون  الذين  من 
من  الكثري  عىل  يحصل  مثلام  قاعدته،  عىل  والخربشة  الكتابة 

الجدران واملباين والبنى العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في “بيتنا الثقافي”
توقيع “وجع الذكريات”  

بغداد – طريق الشعب 
تقيم هيئة الشهيد فاضل البيايت للحزب الشيوعي العراقي، بعد 
غد السبت، حفل توقيع لكتاب “وجع الذكريات.. املناضل سامي 

أحمد يف عيون محبيه” ملؤلفته الرفيقة عفيفة ثابت. 
يبدأ الحفل عند الساعة الحادية عرشة صباحا عىل قاعة منتدى 

“بيتنا الثقايف” يف ساحة األندلس. 
والدعوة عامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. و »مسرح السيرة«
بغداد - طريق الشعب

تقيم اللجنة الثقافية يف محلية املثقفني، صباح هذا اليوم، اصبوحة 
عقيل  الدكتور  فيها  يتحدث  السرية(،  )مرسح  بعنوان  مرسحية 
مهدي عن مرسح السرية. فيام سيوقع فيها الدكتور زهري البيايت 

كتابه املوسوم )مرسح السرية(.
تبدأ االصبوحة عند الساعة الحادية عرشة صباحاً عىل قاعة منتدى 

“بيتا الثقايف” يف ساحة االندلس. 
والدعوة عامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أربيل

جامعة تشجع طلبتها على 
استعمال الدّراجات الهوائية

 

أربيل – وكاالت 
أطلقت جامعة سوران يف مدينة أربيل، مرشوعاً لتشجيع الطلبة عىل 
استخدام الدراجات الهوائية يف التنقل من الجامعة وإليها، يف خطوة 

تهدف إىل التخفيف من الزحام والحفاظ عىل البيئة.
وتضّمن املرشوع حّث الطلبة وتشجيعهم عىل استخدام الدراجات، 
وبيان الجوانب اإليجابية العتامدها وسيلَة نقل. وبالفعل بدأ عدد 
قليل من الطلبة بالتوجه نحو الدراجة الهوائية، ليتسارع بعدها إقبال 
اآلخرين عىل استخدام وسيلة النقل هذه، التي تعد صديقة للبيئة. 

قال يف  الجامعة واملرشف عىل املرشوع،  الخدمات يف  رئيس قسم 
ترصيح صحفي، أن الجامعة أطلقت هذا املرشوع من أجل حامية 
البيئة والحفاظ عىل الصحة العامة، فضال عن التقليل من الزحامات 

املرورية. 
وعىل الرغم من قيام سلطات إقليم كردستان بجملة من املشاريع يف 
قطاع النقل العام، إال ان أزمة االختناقات املرورية ما زالت مستمرة 
التي تشهد تزايداً يف أعداد السكان مع  يف عدد من مدن اإلقليم، 

استمرار إنجاز مشاريع اإلسكان.
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عن “دار الساقي للطباعة والنرش” يف بريوت، صدرت 
الدينية؟  الثورة  “ما  كتاب  من  الثالثة  الطبعة  أخريا 
الحضارات التقليدية يف مواجهة الحداثة”، من تأليف 

داريوش شايغان وترجمة محمد الرحموين.
يطرح الكتاب إشكالية العالقة بني الحداثة والحضارات 
التقليدية. ويربز تفكك البنى القدمية للنظرة التقليدية 

إىل العامل، وما لحق هذه البنى من تهديم منظم.

ما الثورة الدينية؟ 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

كربالء – طريق الشعب 
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  احتفت 
العراقي يف كربالء، الجمعة املاضية، بالفنان 
املوسيقي كاظم الشوييل وفرقته املوسيقية 

الشبابية املؤلفة من أبنائه. 
جمع  حرضها  التي  االحتفاء،  جلسة  أدار 
رباط،  رحيم  الفنان  املوسيقى،  محبي  من 
التي  وفرقته  به  باملحتفى  مرحبا  واستهلها 
عازف  املوهوبني،  العازفني  أبناءه  تضم 
الكامن  عازف  سنوات(،   10( مهند  البيانو 
يوسف )12 سنة(، عازف الكامن أحمد )16 

سنة( وعازف الغيتار كامريان )26 سنة(.  
الذاتية  به سريتيه  املحتفى  قدم  ذلك،  بعد 
والفنية. وقال انه مولود عام 1966 وحاصل 

البكالوريوس يف الرتبية الفنية،  عىل شهادة 
مضيفا  والتلحني،  العزف  يف  ومتخصص 
موسيقي،  عمل   100 من  أكرث  لحن  انه 
قسم  يف  موسيقيا  مرشفا  حاليا  يعمل  وهو 

النشاط املدريس بكربالء.  
كلها  املوسيقية  أعامله  أن  الشوييل  وذكر 
من  نابعة  وانها  بها،  مر  أحداث  وليدة 
لألم  وعزف  غنى  فهو  اجتامعية.  حاالت 
له  أن  إىل  الفتا  والوطن،  واالبن  واألب 
العراقيني  الفنانني  نقابة  فنية مع  مشاركات 
“مهرجان  يف  شارك  انه  كام  كربالء،  يف 
القرن  تسعينيات  خالل  الفراتية”  األغنية 

املايض.
لتعليم  مرشوعا  أطلق  أنه  قائال،  وتابع 

وأسس  املوسيقى،  والشباب  األطفال 
فرقة  رباط،  رحيم  الفنان  مع  بالتعاون 
بتقديم  الحايل  الوقت  يف  تقوم  موسيقية، 

عروض فنية. 
برفقة  الشوييل  عزف  الجلسة،  سياق  ويف 
مقطوعات  الشبابية،  والفرقة  رباط  الفنان 
من  وأخرى  العراقي  الرتاث  من  موسيقية 

بعض أغنيات أم كلثوم. 
املحلية،  اللجنة  سكرتري  قدم  الختام،  ويف 
تقدير  شهادات  القريني،  سالم  الرفيق 
إهداء  تم  فيام  وفرقته.  للشوييل  وهدايا 
طارق  اإلعالمي  إىل  املطبوعات  بعض 
الذي  “الرشيد”  فضائية  مندوب  الخفاجي، 

ساهم يف تغطية الجلسة.

في مقر شيوعيي كربالء 

احتفاء بالفنان كاظم الشويلي 
وفرقته الموسيقية 

بغداد – طريق الشعب 
العراقية،  املرأة  رابطة  سكرترية   شاركت 
تهدف  عمل  ورشة  يف  مروكل،  شمريان 
النوع  عىل  املبني  العنف  من  الحد  إىل 
مبشاركة  أربيل  يف  أخريا  عقدت  االجتامعي، 
ومدنية  نسوية  منظامت  من  ناشطة   30
“رشكة  من  موظفني  إىل  باإلضافة  عراقية، 

كري” العاملية يف العراق. 
التنفيذ  إطالق مرشوع  الورشة عىل  وتعمل 
دعت  قد  كانت  التي  لإلجراءات  امليداين 
إليها “منظمة كري” الدولية وجمعية النساء 
إىل  تهدف  والتي  األردن،  يف  العربيات 
واملساءلة  العاملي  املؤسيس  الطابع  إضفاء 
النوع  املبني عىل  العنف  اداء تخفيف  عىل 

هذا  ملعالجة  العاملية  والربامج  االجتامعي، 
العنف.

أنشطته  تنطلق  الذي  املرشوع،  مدة  وتبلغ 
الرشق  مستوى  عىل  مستهدفة  بلدان  يف 
وهو  سنوات،   3 أفريقيا،  وشامل  األوسط 
ينفذ من قبل “منظمة كري” وجمعية النساء 
العربيات يف األردن وحركة النساء املحاميات 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.
رئييس  كنشاط  الورشة  هذه  جاءت  وقد 
بني  رشاكات  بناء  أجل  من  للمرشوع، 
من  ميكّن  مبا  العراقية،  النسوية  املنظامت 
لدعوة  امليداين  التنفيذ  مجموعة  إنشاء 
النوع  عىل  املبني  العنف  من  الحامية 

االجتامعي، يف حاالت الطوارئ والنزاعات.

رابطة المرأة في ورشة عمل دولية لمكافحة العنف 

كاظم الشوييل يعزف عىل العود متوسطا فرقته

في معرض بغداد للكتاب 

احتفاء بـ "ثقافتنا 
في زمن الكورونا"

 

بغداد – وكاالت 
أقام  للكتاب،  الدويل  بغداد  معرض  فعاليات  سياق  يف 
جناح "رابطة املجالس الثقافية البغدادية" يف املعرض، 
من  الكورونا"،  زمن  يف  "ثقافتنا  لكتاب  توقيع  حفل 

تأليف صادق الربيعي.
املعرض،  زائري  من  جمع  حرضه  الذي  الحفل  أدار 
أن  إىل  قصرية  كلمة  يف  مشريا  هيال،  سامي  الفنان 
وحضورية  أونالين  ندوات  عقدت  قد  كانت  "الرابطة 
فقام  كورونا،  جائحة  فرضته  الذي  الحظر  فرتة  خالل 
الندوات  هذه  بعض  وقائع  بتدوين  الربيعي  الباحث 

يف كتاب خاص". 
انتقى  أنه  وقال  كتابه،  الربيعي عن  ذلك، تحدث  بعد 
فرتة  خالل  الرابطة  عقدتها  ندوة   200 من  ندوة   86
الكورونا"،  زمن  يف  "ثقافتنا  كتاب  يف  ليضمنها  الحظر، 
التاريخية  بني  تنوعت  الندوات  موضوعات  أن  مبينا 

والدينية. والعلمية  والطبية 
وأكد الربيعي، أن كتابه ليس مخصصا للقراءة واملطالعة 
فقط "إمنا يصلح أن يكون مرجعا يفيد الباحثني وطلبة 
الدراسات العليا، ملا انطوى عليه من معلومات هامة". 
"كتاب  أن  القرييش،  فالح  الباحث  قال  جانبه،  من 
فرتة  خالل  تتوقف  مل  املعرفة  أن  عىل  يدل  الربيعي 
متواصال  بقي  العراقي  فاملثقف  كورونا.  جائحة  انتشار 

الثقافة". مع 

في "المتنبي" 

محاضرة عن "اللقاحات 
ضد جائحة كورونا"

بغداد – طريق الشعب 
خبري  الجمعة،  غدا  الثقايف،  املتنبي"  شارع  "تجمع  يضّيف 
األوبئة باسم العضاض ليقدم محارضة عن "اللقاحات ضد 

جائحة كورونا". 
تبدأ املحارضة يف الساعة الحادية عرشة صباحا عىل "قاعة 

عيل الوردي" يف املركز الثقايف البغدادي. 
والدعوة عامة. 

بغداد – وكاالت 
يف  املغرتب  العراقي  النحات  أنجز 
تذكاريني  متثالني  مسري،  فاضل  بلجيكا، 
أحمد  الراحل  لالعب  أحدهام  كاملني 
الكردي  واملؤرخ  للكاتب  واآلخر  رايض، 
الراحل، الربوفيسور عز الدين مصطفى 

رسول. 
أن  صحفي،  حديث  يف  مسري  وقال 
خاص  مصهر  يف  صبهام  تم  التمثالني 
بالربونز يف إيران، مبينا أن متثال أحمد 
سيتم  فيام  بغداد،  يف  سينصب  رايض 

نصب متثال رسول يف السليامنية.
وأوضح، أن كال التمثالني صمام بارتفاع 

ثالثة أمتار، وكل واحد منهام يعرب عن 
تخصص صاحبه وأهميته ومكانته، من 
حيث كون األول العب كرة قدم دوليا، 

واآلخر أستاذا أكادمييا.
من  مسري،  عمر  فاضل  والنحات 
عىل  حاصل  وهو   ،1962 عام  مواليد 
وله  التشكييل،  الفن  يف  البكالوريوس 
عدة  ومشاركات  شخصيان  معرضان 
يف  نحتية  وأعامل  مشرتكة،  معارض  يف 
العراق والعديد من دول العامل، بضمنها 
البرصي،  سليم  الراحل  الفنان  متثال 
القشلة  املوجود حاليا يف حديقة مبنى 

بشارع املتنبي. 

بارتفاع ثالثة أمتار
نحات مغترب ينجز تمثالين لشخصيتين عراقيتين


