
بغداد ـ علي شغاتي

يتواصل التضامن الشعبي مع والدة 
الشهيد ايهاب الوزين؛ حيث شهدت 

االيام املاضية تضامن عدد من امهات 
الشهداء مع الحملة الشعبية التي 

اطلقتها سمرية الوزين للمطالبة 
بالكشف عن قتلة املتظاهرين، 

وتقدميهم للقضاء، من اجل تحقيق 
العدالة لصالح تلك العوائل املفجوعة 

بضحاياها. فيام شهدت العاصمة 
االملانية برلني تظاهرة احتجاجية، 

للمطالبة بالكشف عن القتلة.

حملة إلكترونية
وغّصت مواقع التواصل االجتامعي بصور ومقاطع 
وهن  الشهداء،  من  كبري  عدد  المهات  فيديو 
والدة  ونرشت  الوزين.  الشهيد  والدة  مع  يتضامن 
كربالء  االسدي من محافظة  منتظر حميد  الشهيد 
مقطع فيديو طالبت فيه بالكشف عن قتلة ابنها، 
اخر  مقطعا  عادل  كرار  الشهيد  والدة  فيام نرشت 
والدة  مطالب  مع  الكامل  تضامنها  فيه  اكدت 

الوزين.
كذلك فعلت والدات الشهداء عيل العامري وقاسم 
اليارسي وعيل التميمي وعبدالقدوس قاسم ورميون 
خالل  من  كامل،  وحمزة  الخفاجي  وعيل  ريان 
نرشهن مقاطع فيديو، تطالب بالقصاص من القتلة 

وتقدميهم للقضاء.
والد  الهيلجي،  الشهيد جاسب  والدة  نرشت  وايضاً 

فيه  طالبت  مقطعاً  جاسب،  عيل  املحامي  املغيب 
مبحاكمة قاتل ولدها، والكشف عن مصري حفيدها.

رفض اللقاء مع الكاظمي
رفضها  عن  الوزين،  إيهاب  الشهيد  والدة  وكشفت 
قبول دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
انه  مبينة  العاصمة،  يف  ولقائه  بغداد  اىل  للذهاب 
ميثل اعىل سلطة تنفيذية بالبالد دون ان يفعل اي 

يشء بخصوص كشف قتلة ابنها او اعتقالهام.
“الكاظمي  ان  صحفي  ترصيح  يف  الوزين  وذكرت 
يفرتض به القيام بيشء او يخرج باإلعالم ليقول انه 
بذلك”،  املتورطون  هم  من  وكشف  البوح  يخىش 
سلطة  اعىل  هو  الذي  الوزراء  رئيس  متسائلة: هل 

“من املعقول ال ميكنه القيام بيشء؟”.

تظاهرات في كربالء وبابل
التواصل  مواقع  عىل  الشعبي  التضامن  يقترص  ومل 
مسرية  كربالء  محافظة  شهدت  امنا  االجتامعي، 

احتجاجية طالبت بالكشف عن القتلة.
من  “العرشات  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
املتظاهرين نظموا مسرية احتجاجية جابت شوارع 
ان  اىل  مشريا  الشهداء”،  أمهات  ملساندة  املحافظة 
الوزين  قتلة  عن  بالكشف  طالبوا  “املتظاهرين 

وجميع املتظاهرين”.
يف  املحتجني  من  كبري  عدد  تظاهر  جانبهم،  من 
امهات  مع  تضامنا  محكمتها،  امام  بابل،  محافظة 

الشهداء يف دعواتهن ملحاسبة القتلة.
وقال مراسل “طريق الشعب”، سلوان اغا، ان “اهايل 
مدينة الحلة عربوا عن تضامنهم مع امهات الشهداء 

اىل  مشريا  بابل”،  محكمة  امام  تظاهرة  خالل  من 
ومن  املتظاهرين  قتلة  عن  بالكشف  “طالبوا  انهم 

يدعمهم”.
والوقوف  االستمرار  “اهمية  عىل  املحتجون  وشدد 
الطرق  كل  وانتهاج  والفاسدين  الفساد  بوجه 

السلمية لتحقيق التغيري املنشود”.
وذكر سكرتري اتحاد الشبيبة الدميقراطي يف املحافظة 
واثق مردان لـ”طريق الشعب”، ان “شهداء انتفاضة 
تنري  وشموع  املحتج،  الشباب  لكل  نرباس  ترشين 

درب املطالبني بالخالص من الفاسدين والقتلة”. 

عرض مسرحي في البصرة
عرضا  البرصة  محافظة  يف  البحرية  ساحة  وشهدت 
مرسحيا جّسد احداث القمع واالختطاف واالغـتيال 
ترشين،  انتفاضة  إبان  املحافظة،  شهدتها   التي 
ناشطي  من  عدد  املرسحي  العرض  يف  وشارك 

االحتجاج يف املحافظة.
فيام نظم عدد من املحتجني يف شارع املتنبي وسط 
الوزين،  الشهيد  والدة  مع  تضامنية  وقفة  بغداد، 
عن  التعبري  يف  الدستوري  حقها  انتهاك  مستنكرين 

رأيها بأي شكل من االشكال.  

تضامن من برلين
ويف العاصمة االملانية برلني، تظاهر عدد من العراقيني، 

احتجاجا عىل استمرار افالت الجناة من العقاب.
العربية  باللغتني  شعارات  املتظاهرون  ورفع 
نشطاء  القمعية ضد  باملامرسات  للتنديد  واالملانية 
الجناة  بكشف  وللمطالبة  االحتجاجية،  الحركة 

ومعاقبتهم.
االنتفاضة  دعم  تجمع  تنسيق  لجنة  عضو  ودان 
القتل  “أعامل  محمود  مثنى  العراق  يف  والتغيري 
املحتجني  ضد  متارس  التي  والرتويع  واملالحقة 
املناضلني من أجل التغيري”، مطالبا بـ”الكشف عن 
القتلة ومن يقف وراءهم وتقدميهم للعدالة، وحرص 

السالح بيد الدولة”.

بغداد ـ طريق الشعب 
أكدت وزارة املوارد املائية، مؤخراً، ان القضاء العراقي 
رد كل الدعاوى التي رفعتها الوزارة بحق املتجاوزين 
عىل االنهر، معللًة السبب يف غياب خزانات الترصيف 
ذيابـ  عوين  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال   الصحي.  

لـ”طريق الشعب”، إن “التجاوزات البيئية عىل األنهر 
 تفاقمت بعد عام 2003، حيث أدت اىل تلوث املياه”، 
مشرياً اىل ان   ”استخراج املخلفات يكلف الوزارة الكثري 
من األموال والجهود، ورغم ذلك  الوزارة مستمرة يف 
رفعت  “الوزارة  ان  ذياب  إزالتها”.   وأضاف  عملية 

دعاوى قضائية بحق املتجاوزين”، موضحاً ان   ”بعض 
دوائر الدولة توجه مياه املجاري اىل األنهر، منها امانة 
التي  لديها اكرث من محطة ترصيف املياه يف  بغداد 
الطب  ان  مستشفى مدينة  اىل  باإلضافة  نهر دجلة، 
يف بغداد ومستشفى مرجان يف بابل ترصف  مياهها 

بشكل مبارش اىل األنهار”.   وأكد ذياب أن “القضاء 
رد الشكاوى التي قدمتها الوزارة بحق املتجاوزين”،  
معلال السبب يف “غياب خزانات الترصيف  الصحي، 
املجاري  وبالتايل فإن أقل االرضار هو ترصيف مياه 

يف األنهار”.  

»الموارد المائية«: القضاء رّد دعاوينا ضد المتجاوزين على االنهر 
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حين ال تتسع الديمقراطية
4 جهات متهمة بضرب 2                 لخيمة ام الشهيد !

6 ابراج الكهرباء 4811
أخبار وتقارير أخبار وتقارير

٤٧٥٠ تاجر مخدرات !
 

املتهمني  اعتقاالت  حصيلة  عن  املايض  السبت  الداخلية  وزارة  أعلنت 
باملخدرات خالل ستة اشهر . 

والحصيلة صادمة، فقد  الوزارة  باسم  املتحدث  اشهر ستة فقط حسب 
بلغ عدد املقبوض عليهم  “بتهمة املخدرات ١١٠٦١، منهم ٤٧٥٠ تاجراً، 
و٤٥٦ مروجا، و٥٥٥٥ متعاطيا”. اما املواد املخدرة املضبوطة فحدث وال 

حرج : كرستال، حشيشة، هريوين، افيون  وكوكايني، وغريها رمبا. 
املتعاطني هم من  تقارير مكافحة املخدرات ذاتها تشري اىل ان غالبية 
هذان  فيام  والبطالة”،  “الفقر  ذلك  أسباب  من  ان  وتقول  الشباب، 

املؤرشان يتفاقامن دون انقطاع بحسب التقارير الرسمية ايضا. 
معالجة  وبدل  عديدة،  وأسبابه  ومؤسف،  محزن  حال  واقع  حقا  انه 

هذه الظاهرة فان اسبابها تتنوع وتتعدد وتتعقد. 
التي تعلن كل يوم عن  ويبقى السؤال: ماذا حققت الجهات الرسمية 
أسباب  ملعالجة  فعلت  ماذا  باملخدرات؟  متاجرين  عىل  القبض  القاء 
القضبان؟  باملتاجرين وراء  القي  بالتفيش؟ وهل فعال  اآلخذة  الظاهرة 
لالعالن  الكافيتني  واإلرادة  الشجاعة  العالقة  ذات  الجهات  متلك  وهل 

عىل الرأي العام من يقف وراءهم؟
راصد الطريق 

مطالبات بالكشف عن قتلة المتظاهرين 

تضامن شعبي واسع مع أمهات الشهداء

اللـقـاح سـالحـنـا ضـد الـوبـاء الـقـاتـل

اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي تعقد 

اجتماعا اعتياديا
عقدت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة 25 

حزيران 2021، اجتامعا اعتياديا.
الشهداء  لذكرى  إحياًء  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتامع  وافتتح 
من اعضاء الحزب وابناء الشعب اآلخرين، ممن افتدوا يف الفرتة 
توفوا  من  وذكرى  بأرواحهم،  والوطن  الشعب  قضايا  املاضية 

ورحلوا عن عاملنا.
وتداول املجتمعون االوضاع يف البالد مستجداتها، وتناولوا بشكل 
خاص تطورات الرصاع الدائر حول شكل ومضمون الدولة وابعاده 
االقليمية  الرصاعات  وتأثري  والطبقية،  واالجتامعية  السياسية 
واملعيشية  الحياتية  والصعوبات  العراقي،  الشأن  يف  والدولية 
والخدمية التي يعاين منها ابناء الشعب، كذلك استمرار التوترات 
االغتيال  اعامل  منفذي  هوية  عن  الكشف  عدم  عن  الناجمة 
لها  ويتعرض  تعرض  التي  والتهديد،  واالعتداء  واالختطاف 
وراء  يقف  ومن  املواطنني،  من  وغريهم  والناشطون  املحتجون 

املنفذين، ومحاسبتهم لينالوا جزاءهم العادل.
املركزية يوم 9  اللجنة  الصادر عن  البيان  االجتامع اصداء  وتابع 
املقبلة،  املبكرة  االنتخابات  تعليق مشاركته يف  ايار 2021، حول 
بيئة  بتأمني  املنتفضني  ومطالب  مطالبه  اىل  االستجابة  تتم  مل  ما 
والناشطني،  املتظاهرين  قتلة  عن  الكشف  عرب  آمنة  انتخابية 
والسيطرة عىل السالح املنفلت، ومنع  املال السيايس، ومحاسبة 

رؤوس الفساد، وغري ذلك من رشوط الحزب املعروفة واملعلنة. 
ولحسم موضوع مشاركة الحزب يف االنتخابات، التي شدد املجتمعون 
عىل ان تكون حرة ونزيهة وعادلة، ارتأت اللجنة املركزية الرجوع 
اىل اعضاء الحزب واستفتائهم جميعا يف هذا الشأن، واالنطالق من 

رأيهم الجامعي يف اتخاذ القرار النهايئ للحزب. 
تطوير  بأهمية  االوضاع  تدارسهم  مجرى  يف  املجتمعون  ونّوه 
وتنظيم الحراك السلمي االحتجاجي واملطلبي، باعتبار ذلك من 
إحداث  اىل  الرامي  ورفاقه  ومنظامته  الحزب  نشاط  أولويات 
التغيري الحقيقي املنشود. كذلك مواصلة السعي اىل توحيد جهود 

قوى الحراك والقوى املدنية الدميقراطية.
لالوضاع  املؤمل  التفاقم  كذلك  املركزية  اللجنة  اجتامع  وبحث 
املعيشية ملاليني املواطنني، املعدمني واملحرومني اصال بفعل تفيش 
الكبري  التخفيض  ويسّببه  سّببه  والذي  والفساد،  والبطالة  الفقر 
من  اليه  ادى  وما  االمرييك،  الدوالر  مقابل  الدينار  رصف  لسعر 
للمداخيل  الرشائية  القدرة  هبوط  مقابل  الغالء  معدالت  ارتفاع 
اىل جانب  املحدود،  الدخل  والعاطلني وذوي  للكادحني  الشحيحة 
غياب السياسة االقتصادية واملالية واالستثامر الرشيد للموارد املالية 
وسوء االدارة وتفيش الفساد. وطالب املجتمعون باملعالجة العاجلة 
للوضع، مبا ينهي املعاناة االضافية الشديدة لالعداد الجرارة من ابناء 
الشعب. وهم يتحملون كذلك أعباء التفيش املستمر لوباء كورونا، 

الذي ال يرتاجع قليال اال ليعود فيتصاعد من جديد.
التحضريات  املركزية  اللجنة  تابعت  اجتامعها  من  آخر  جزء  ويف 
غضون  يف  للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  لعقد  الجارية 
السنة الحالية، وعربت عن االرتياح ملا تحقق عىل مستوى انتخاب 
املندوبني واملناقشة العلنية للنظام الداخيل وإعداد وثائق املؤمتر. 
بقية  طرح  مواعيد  اويل  بشكل  وحددت  بحثت  بذلك  وارتباطا 
االعالمية،  الحزب  منابر  عرب  والعامة  الحزبية  للمناقشة  الوثائق 
مشددة عىل السعي لتوسيع نطاقها وإرشاك اوساط جديدة من 

الرأي العام فيها.
الوطني  املؤمتر  عقد  موعد  اولية  بصورة  وحددت  بحثت  كام 

نفسه، وتأمني املتطلبات املتنوعة النعقاده.
ويف الختام عربت اللجنة املركزية عن تخوفها من عواقب التفيش 
الوقاية  باجراءات  التقيد  رضورة  واكدت  كورونا،  لوباء  املستمر 
من  عددا  أقرّت  كام  له.  املضاد  اللقاح  تلقي  عىل  والحرص  منه 
القرارات يف شأن االنتخابات الربملانية القادمة، وحول عقد مؤمتر 

الحزب، ويف خصوص العمل الجامهريي. 

هذا هو موفق محمد
ثقافةكتب

طغراء الطاغوت
)قصيدة(

لماذا مشروع حذف 
االصفار من الدينار اليوم؟

اقتصاد

مسرية يف كربالء دعام المهات شهداء انتفاضة ترشين
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قمة ثالثية في بغداد تشدد على توثيق العالقة
بغداد ـ طريق الشعب

اختتمت يف بغداد يوم امس, القمة الثالثية بني العراق ومرص واألردن. وأكدت الدول املشاركة يف القمة، توثيق عالقات الرشاكة ضمن آلية 
التعاون الثاليث بينهم.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, يف بيان طالعته “طريق الشعب”, ان “الدول الثالث اتفقت عىل تعزيز سبل التعاون 
وزيادة آليات التنسيق ضمن املجاالت السياسية واإلقتصادية والتجارية والصناعية واألمنية”.

ودعم قادة مرص واألردن “جهود الحكومة العراقية يف ترسيخ أمن العراق وفرض السيادة الوطنية ومنع التدخل يف شؤونه الداخلية. فيام دعم 
العراق واألردن مواقف جمهورية مرص العربية وجمهورية السودان يف قضية سد النهضة”.

وأشار قادة الدول الثالث يف البيان, اىل “رضورة تفعيل الجهود لتحقيق السالم العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق املرشوعة للشعب 
الفلسطيني ونيل مطالبه املرشوعة للحصول عىل دولته املستقلة عىل خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الرشقية”. 

واتفق القادة عىل “رضورة تعزيز مرشوع الربط الكهربايئ وتبادل الطاقة الكهربائية بني الدول الثالث وربط شبكات نقل الغاز بني العراق 
ومرص عرب األردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عرب األردن ومرص من خالل امليض بإستكامل خط الغاز العريب وإنشاء خط نقل النفط 

الخام )البرصة - العقبة(”.
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وطن حر وشعب سعيد

حين ال تتسع الديمقراطية
لخيمة ام الشهيد !

 

محمد عبد الرحمن

حق التعبري  عن الرأي بالوسائل  السلمية، حق يكفله 
الدستور العراقي وتضمنه االنظمة الدميقراطية الحقة. 
وهذا يشمل من دون شك طائفة واسعة من اساليب 
التعبري ووسائله ومنها الكتابة والقول والرسم، وصوال  
هو  ما  ورمبا  العام،  واالرضاب  واالعتصام  التظاهر  اىل 
ابعد إن متادت السلطات يف غيها ومل تستجب الرادة 

املواطنني. 
يف بالدنا اختزلت الدميقراطية وضاقت مساحاتها كثريا 
وتسلطها،  والفساد  املحاصصة  منظومة  حكم  ظل  يف 
تكن  مل  التي  فقط،  االنتخابات  بآلية  األمر  وحرصها 
هي األخرى نزيهة وعادلة، وقد ُوجه لها من الطعون 
ما افقدها  الكثري من صدقيتها ومغزاها، خصوصا بعد 
ان شاع التزوير واملال السيايس ورشاء الذمم والسالح 

عىل نطاق واسع.
البعض املتحكم واملتسلط واملتجرب، رسميا وبصورة غري 
رسمية، وقف منذ البدء موقفا معاديا ألي مظهر من 
مظاهر االحتجاج السلمي. فهو ال يطيق أساسا وجود 
سعى  وقد  ذلك.  غري  ادعى  وإن  كان،  مهام  آخر  رأي 
منذ  احتجاج،  او  رفض  بادرة  أية  لقمع  الوسائل  بكل 
يف  الوزاين  الشهيد  ام  خيمة  اىل  وصوال   ٢٠١١ شباط 

كربالء . 
كل  تنفع  ومل  البعض،  بهذا  السبل  ضاقت  وحني 
العمد  القتل  وبضمنها  استخدمها،  التي  الوسائل 
والخطف  واملالحقة  والتغييب   واالغتيال  املبارش 
الدعاوى  وافتعال  التهم  وإلصاق  والتعذيب  والسجن 
الكيدية واملحاربة يف الرزق واملعيشة، عرب هذا البعض 
بأس،  ال  باملعارضة:  القبول  عن  واملضغوط  املتضايق 
مجلس  داخل  ويِف  فقط،  الربملان  قبة  تحت  ولكن 
النواب ال غري! عاّدا ذلك معارضة مرشوعة، اما غريها 
يف  املواطنني  حق  مصادرة  عمليا  يعني  وهذا    ! فال 
يف  عليه   املنصوص  وآرائهم،  مواقفهم   عن  التعبري 

الدستور. 
ويجري  جرى  واالعوج   املعلول  املنطق  هذا  ووفق 
املطلبي  الحراك  واشكال  االحتجاج  حركة  مع  التعامل 
واملاء  الكهرباء  عىل  بالحصول  املتعلقة  حتى  جميعا، 

املفقودين هذه األيام يف بالد الرافدين .
انتفض  والعنف  والقهر  العسف  اشكال  كل  ورغم 
املواطنون يف ترشين  ٢٠١٩، وتواصلت حركة االحتجاج 
يف محافظات الوطن، وهي مؤهلة ألن تكرب مثل كرة 
يغذيها  متقدة،  باقية  فجذوتها  لحظة.  أية  يف  الثلج 
ويدميها الواقع املرير املأساوي الذي يتفاقم فيه البؤس 
معركة  اآلالف  ويخرس  يوميا،  واملرض  والفقر  والجوع 
الحصول عىل قوت اليوم، حتى اصبحت الكهرباء تُعد 
يف هذا الصيف القائظ سلعة كاملية مقارنة بالحصول 
عىل لقمة العيش! هكذا يتحدث املواطنون عىل االقل. 
 مهام قست الظروف واالحوال ومتادى الفراعنة الجدد، 
املطاف،  نهاية  يف  املنترصة  الجامهريهي  إرادة  فان 
الشهيد  ام  شاء من شاء وأىب من أىب. وستنترص إرادة 
وتنترص  الشهيد،  ابنها  قتلة  عن  الكشف  يف  الوزين 
معها إرادة أمهات بقية الشهداء، الذين يُقّضون حتى 
املجرمني  والقتلة  املستبدين  مضاجع  باستشهادهم 
ومن يقف وراءهم! أو مل يصدروا حكام عىل الشهيد 

صفاء الرساي وهو يرقد خالدا يف قربه ! 
يضيق   فيام  الحديث  يجري  دميقراطية  اية  فعن 

املتشدقون ذرعا حتى بالخيمة الزرقاء ألم الشهيد؟ 
التوت  ورقة  عنه  سقطت  ملن  أين  من   .. النهاية  ويف 

وبانت عوراته، ان يشعر بالخجل ويستحي!

ْبن ويواصلن المطالبة بالكشف عن قتلة ابنائهناضاءة
َ
طال

صوت مختلف.. حملة تضامن كبرى مع أمهات الشهداء

صوت سياسي نسوي
البيايت،  عيل  االنسان،  حقوق  مفوضية  عضو  وعلل 
الحكومي  بـ”التهاون  النسوي  االحتجاجي  التطور 
يف اإلعالن عن نتائج قتلة املتظاهرين”، االمر الذي 
الذين  بأوالدها  املفجعة  املرأة  “رصخة  من  صّعد 
تم  من  ومنهم  التظاهر،  ساحات  يف  استشهدوا 

اغتياله”.
ان  الشعب”  لـ”طريق  حديثه  يف  البيايت  ويالحظ 
مطالب املرأة تعدت املناداة بحقوقها وحاميتها من 
العنف اىل رضورات سياسية، ترى يف تجاهلها ضياعا 
لحقوق أبنائها، الذين طالتهم االيدي اإلرهابية، من 

دون رادع حكومي.

وأبدى البيايت استنكاره لالعتداءات واملضايقات عىل 
النساء املفجعات بأوالدهن، وهن يطالنب بحقن يف 

الكشف عن قتلة ضحاياهن”.

المنظومة االمنية في حرج
املؤسسات  االنسان،  حقوق  مفوضية  عضو  واتهم 
الحكومة املعنية بـالتهاون يف اخذ مهامها بالكشف 
عن قتلة املتظاهرين أوال. كذلك تتغاىض عن تفاقم 
امام  األمنية  املنظومة  يضع  ما  االغتياالت،  جرائم 

املجتمع الدويل يف موقف محرج”.
العوائل  تلك  ساعدت  املفوضية  ان  البيايت  وأكد 
القضاء  اىل  قانونية  دعاوى  بتحريك  املفجوعة 

“ننتظر البت فيها وتحقيق املساءلة”.
البيايت،  بحسب  االنسان،  حقوق  مفوضية  وتحاول 
قتلة  لكشف  اعالميا،  الحكومة  عىل  “الضغط 

مالحظ  دويل  “ضغط  هناك  ان  كام  املتظاهرين”، 
للسالح  حد  وضع  ألجل  الحكومي،  الجانب  عىل 
تلك  سواء  الجرائم  اشكال  عن  والكشف  املنفلت، 
جرائم  او  السلميني  املتظاهرين  ضد  ارتكبت  التي 

االغتياالت بالسالح الكاتم”.

استنكار برلماني 
والطفولة  واالرسة  املرأة  لجنة  عضو  أبدت  بدورها، 
الشهداء  أمهات  مع  “تعاطفها  دلري  ريزان  الربملانية 
قتلة  عن  بالكشف  بحقهن  يطالنب  وهن  الثائرات 
اوالدهن يف ظل الظروف الصعبة التي متر بها البالد”.

اليوم  تعدت  الشعب  “مطالب  ان  دلري  وقالت 
تردي الخدمات والبطالة باتجاه الكشف عن القتلة 
وراءهم  يقف  ومن  الجناة،  من  القصاص  ورضورة 

من عصابات مسلحة”.

اشكال  جميع  “تستنكر  لجنتها  ان  دلري  وأكد 
أمهات  لها  تتعرض  التي  والتهديدات  املضايقات 
الثائرات سواء من قبل القوات األمنية او  الشهداء 
من قبل العنارص التي تجلس خلف زجاج السيارات 

املضللة” بحسب قولها.

نقابة المحامين تتضامن
بيانا  املحامني  نقابة  أصدرت  سابق،  وقت  ويف 
والدة  نداء  جانب  اىل  وقوفها  فيه  أعلنت  تضامنيا 
عىل  مشددا  املفجوعة،  الوزين  إيهاب  الشهيد 
“الكشف العاجل عن املجرمني الذين ارتكبوا جرمية 

اغتيال الوزين، جهاراً وعلناً”.
ضياء  العراقيني  املحامني  نقيب  عن  البيان  ونقل 
مطالبتها  تؤكد  “النقابة  إن  قوله،  السعدي 
الذين  السلميني،  املتظاهرين  قتلة  عن  بالكشف 
أبناء  ضد  املرتكبة  النكراء،  الجرمية  يد  نالتهم 
يف  الدستورية  حقوقهم  مامرسة  بسبب  الشعب، 

والتظاهر”. التجمع 

انعطافة جديدة في وعي المرأة
“املوقف  العراقية  املرأة  رابطة  مثّنت  جهتها،  من 
وشهداء  )شهيدات  الشهداء  ألمهات  العايل 
ودورهن  التعبري(  وحرية  العراقية  التظاهرات 
مبعنى  أبطاالً  صنعنَّ  فقد  العظيمة،  ومكانتهن 

الكلمة”.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  ورد  للرابطة  بيان  وقال 
الحركة  ونشطاء  التظاهرات  شهداء  “امهات 
للمرأة  جديدة  انعطافة  يسجلن  االحتجاجية 
العراقية مبامرسة حقهن ودورهن يف رضورة تطبيق 

القانون ومحاكمة قتلة املتظاهرين”.

ال تحقيق يعلن
العراقيات  النساء  شبكة  أصدرت  الخصوص،  وبهذا 
بيانا جاء ضمنه “توالت الحوادث الدموية وتكررت 
للكشف  تحقيقية  لجان  بتشكيل  املسؤولني  وعود 
عن الجناة، لكن ال تحقيق يعلن وال قاتل يكشف. 
الدوائر  دهاليز  يف  كرامتها  تسحق  الشهداء  عوائل 
قتل  من  املرشوع:  لتساؤلهم  مجيب  وال  واملحاكم 

ولدنا ومن قتل ابنتنا؟”.

بغداد ـ طريق الشعب

ال تكل االحتجاجات الشعبية وال 
تكف عن املطالبة بتوفري فرص العمل 
والخدمات يف عدد من املحافظات. بل 

وصّعد املتظاهرون من حراكهم عرب 
اغالق بعض الدوائر الحكومية، وقطع 

الشوارع الرئيسة يف املدن.

اغالق للدوائر
من  عددا  قار،  ذي  محافظة  يف  محتجون  واغلق 

الدوائر الحكومية، مطالبني بتوفري فرص العمل.
“الخريجني  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
املطالبني بتوفري فرص العمل اقدموا عىل اغالق رشكة 
املنتجات  ودائرة  النفطي  واملصفى  قار  ذي  نفط 
النفطية”، مشريا اىل ان “متظاهرين اخرين اغلقوا 

مبنى دائرة البلدية، مطالبني بتوفري فرص العمل”.

األنابيب  خطوط  رشكة  منتسبي  من  عدد  ونظم 
الهيئة  مقر  يف  احتجاجية  وقفة  البرصة  يف  النفطية 
الجنوبية يف الشعيبة، داعني اىل رصف مستحقاتهم 
منذ  السنوية  بأرباحهم  املتمثلة  املتأخرة  املالية 

2017 وتثبيت اصحاب العقود.
النفطية  وهدد املنتسبون بوقف تحميل املشتقات 

يف حال عدم تلبية مطالبهم.

احتجاجات في ميسان والمثنى
ويف محافظة ميسان، تظاهر عدد من أهايل منطقة 
حي الخرضاء، احتجاجا عىل انقطاع مياه اإلسالة عن 
مناطقهم. وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “عددا 
املحاذي  - عامرة  بترية  املحتجني قطعوا طريق  من 
للمنطقة، نتيجة النقطاع مياه االسالة عن املنطقة”.

من جانبهم، طالب عدد من خريجي كليات الهندسة 
يف محافظة املثنى، باستثنائهم من إجراءات التقديم 
ووزير  الوزراء  رئيس  وعود  عىل  بناء  اإللكرتوين، 
النفط عند زيارتهم للمحافظة. وقال مراسل “طريق 
البالغ  الهندسة  كليات  “خريجي  ان  الشعب”، 
عددهم 222 مهندسا، يتظاهرون منذ اكرث من عام، 

مطالبني بتوفري فرص العمل”، مشريا اىل ان “رئيس 
الورزاء وقع عىل طلب تعيينهم بصفة عقود، قبل ان 
يتحول القرار اىل اجور يومية، وقد شمل 80 خريجا 
فقط”. ويف االثناء، اقدم عدد من اهايل مناطق آل 
معايل يف الساموة، عىل قطع الطرق، احتجاجا عىل 
مهددين  الخدمات،  وتحسني  الكهرباء،  واقع  تردي 

بالتصعيد يف حال تجاهل مطالبهم.

تظاهرات في النجف وواسط
النجف  محافظة  يف  محتجون  اقدم  جهتهم،  من 
النفايات ورميها امام مبنى بلدية قضاء  عىل جمع 
أحمد  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال  املناذرة. 
ابوصخري  كبرية شهدتها مدينة  “تظاهرة  ان  عباس، 
النفايات يف  الخدمات وانتشار  احتجاجا عىل تردي 
من  النفايات  نقلوا  “املحتجني  أن  مبيناً  املدينة”، 

الشوارع اىل أمام مبنى مديرية البلدية”.
العقود يف مديرية  العرشات من أصحاب  كام نظم 
بلدية بابل، وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق قرار 
اىل  بتحويلهم  والخاص   315 رقم  الوزراء  مجلس 

عقود وزارية ورقع اجورهم.

وشهدت محافظة واسط، وقفة احتجاجية، للمطالبة 
باستئناف العمل يف املستشفى الرتيك.

من  “عددا  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
املحافظة  صحة  دائرة  امام  وقفة  نظموا  االهايل 
الرتيك”،  املستشفى  يف  العمل  باستئناف  مطالبني 
احتجاجي  بتصعيد  “املواطنني هددوا  ان  اىل  مشريا 

االسبوع املقبل، يف حال عدم االستجابة ملطالبهم”.
اىل ذلك، دشن عدد من حملة الشهادات املنتسبني 
اىل املؤسسات العسكرية، تظاهرة يف شارع املتنبي 
العام  موازنة  بنود  بتنفيذ  مطالبني  بغداد،  وسط 

الجاري الخاصة بتحويلهم اىل موظفني مدنيني.
وطالب املتظاهرون، الحكومة بتنفيذ املادة رقم 12 
من قانون املوازنة العامة للسنة الحالية، والتي تنص 

عىل تحويلهم من املالك العسكري اىل املدين.
تظاهرة  نظموا  النهروان  منطقة  اهايل  ان  اىل  يُشار 
احتجاجية كبرية بسبب انقطاء مياه الرشب عن منطقتهم.

يف املقابل، تظاهر عدد من موظفي مديرية الكهرباء 
يف محافظة السليامنية، احتجاجا عىل استقطاع 21 
بصورة  الدوام  عودة  رغم  رواتبهم،  من  املائة  يف 

يومية، وملدة 6 أيام يف األسبوع.

اغالق للمؤسسات الحكومية وقطع للشوارع

احتجاج متواصل يطالب بفرص العمل والخدمات
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بغداد - نورس حسن

أعلنت جهات رسمية معنية 
ومنظامت مجتمع مدين وشخصيات 
نقابية، تضامنها مع أمهات الشهداء 

الاليئ يطالنب بالكشف عن قتلة 
ابنائهن، بينام تواصل قوات األمن 
تضييقها عىل الحراك االحتجاجي 

لهؤالء النسوة. والقى اعتصام والدة 
الشهيد الوزين أمام محكمة كربالء، 

االسبوع املايض، تضامنا شعبيا 
واسعا يف عدد من املحافظات. 

وعىل أثر ذلك، نظمت العرشات 
من امهات شهداء انتفاضة ترشين, 
وقفة احتجاجية، أمام مبنى مجلس 

القضاء يف محافظة ذي قار، مطالبات  
بالكشف عن هوية قتلة أبنائهن.

فعالية احتجاجية يف البرصة للتضامن مع امهات الشهداء
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بغداد ـ طريق الشعب
الوبايئ  املوقف  تفاقم  وطبية،  وبرملانية  أوساط حكومية  ترهن 
اليومي لفايروس كورونا، بتجاهل املواطنني ألخذ اللقاح واهامل 
االجراءات الوقائية الصحية، االمر الذي اضطر الوزارة اىل تدشني 
“خطة موسعة” تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة، وأعداد 
منافذ التلقيح يف بغداد واملحافظات بالتزامن مع اعالنها دخول 

البالد يف “موجة ثالثة” للجائحة.
ومل تكتف الوزارة بذلك، امنا لّوحت بإجراءات مرتقبة “أشد”، قد 
يكون من بينها الحظر الشامل، ألجل السيطرة عىل تفيش الوباء.

موجة ثالثة خطرة 
ثالثة،  وبائية  موجة  يف  البالد  دخول  الصحة  وزارة  وأعلنت 
اللقاحات ومنافذ  فيام أشارت اىل استمرار خطة زيادة كميات 

التحصني.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر يف ترصيح صحايف 
التي  الجديدة  الوبائية  “املوجة  إن  الشعب”،  “طريق  طالعته 
والثانية،  األوىل  املوجتني  من  وخطورة  شدة  أكرث  البالد  دخلت 

اللتني دخلتا البالد سابقاً”.
عىل  الرتكيز  مواجهتها  تتطلب  الجديدة  املوجة  أن  البدر  وبنّي 
فضالً  املكاين،  والتباعد  الكاممات  لبس  وأهمها  الوقاية،  طرق 
بدأت تطبيق خطة  الصحة  أن “وزارة  إىل  التلقيح”، مشريا  عن 
منافذ  وأعداد  الواصلة  اللقاحات  كميات  زيادة  تشمل  موسعة 

التلقيح يف بغداد واملحافظات”.
يف  “االرتفاع  أن  من  فيه  حذرت  بيانا  الصحة  وزارة  وأصدرت 
معدالت االصابة يف العراق ينذر مبوجة اشد”، مؤكدة أن “الوباء 

ما يزال نشطاً والتحورات يف السالالت مستمرة”.
ويف السياق، توقع الباحث يف الشأن الوبايئ أحمد جبار، ارتفاع 

اعداد املصابني خالل الفرتة القادمة.
الوبايئ  للموقف  “القراءة  إن  الشعب”،  لـ”طريق  جبار  وقال 
الحايل، تبني بأنه يسري نحو ايجاد ارقام جديدة خطرية، حيث ما 
زال املواطنون ال يلتزمون بإجراءات الوقاية رغم انها رضورية، 

ومل تتغري حتى مع دخول املوجة الثالثة”. 
التطعيم  جرعات  اعداد  “زيادة  رضورة  عىل  الباحث  وشدد 
إن  إىل  اإلشارة  تجدر  فيام  العراق،  انحاء  جميع  يف  ومراكزها 
طرق  بسبب  ايجابية  نتائج  يحقق  مل  البالد  يف  الصحي  الحظر 
التطبيق التي جعلته حظرا أمنيا وليس صحيا من حيث الواقع 
والنتائج، وهو ما اعطى جوانب عكسية شهدت زيادة يف اعداد 

االصابات بالبالد”.  

قرارات جديدة متوقعة
من جانبها قالت عضو الفريق الطبي االعالمي لوزارة الصحة، رىب 
فالح حسن، ان “أي قرارات تتخذ بخصوص حظر التجوال الجزيئ 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  صالحيات  من  هي  الشامل  أو 

الوطنية، وهي وحدها من تحدد الرفع أو التقليص أو التمديد”.
اعداد  “زيادة  إن  صحافية،  ترصيحات  يف  حسن  وأضافت 
االصابات التي شهدها العراق اسفرت عن دخول البالد يف موجة 
وبائية ثالثة اشد خطورة من املوجات السابقة. وسنشهد قرارات 
صارمة واشد من القرارات الحالية، للحد من انتشار الوباء ومنع 

دخول اي سالالت اخرى”.
واكدت ان متوز سيشهد وصول لقاحات اخرى اىل العراق.

تنسيق حكومي
ويف غضون ذلك، أعلنت خلية اإلعالم الحكومي، توحيد وتنسيق 
الثالثة  املوجة  مواجهة  يف  الصحة  وزارة  ملساندة  جهودها 

للجائحة.
“العمل  الشعب”،  “طريق  طالعته  بيان  يف  الخلية  وأكدت 
التي وضعتها وزارة  الخطة  الحكومي لدعم  الجهد  عىل تنسيق 
الصحة ملواجهة الوباء، والسيام يف ما يتعلق بزيادة وترية توزيع 
وتذليل  الجرعات،  تلقي  منافذ  أعداد  ملضاعفة  اللقاحات، 
من  اللقاحات  من  املزيد  لتوريد  واالدارية  الفنية  العقبات 
البلد،  يف  الوقائية  اإلجراءات  وفرض  الرصينة،  العاملية  املنايشء 

وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحاالت الطارئة”. 

من  الواردة  البيانات  ومبوجب  الصحة  “وزارة  ان  البيان  وتابع 
منظمة الصحة العاملية، تؤكد فعالية اللقاحات التي تم توريدها، 
ألي  العراق  يف  سلبية  جانبية  حاالت  أية  تسجيل  عدم  وتؤكد 

مواطن بسبب تلقي اللقاحات”.

ال أمان بال لقاح
من جانبه، رأى جواد املوسوي، عضو لجنة الصحة الربملانية، أن 
جميع الدالئل العلمية تشري اىل ان الزيادة يف اعداد االصابات يف 
االيام االخرية “تعود اىل دخول العراق يف املوجة الثالثة بسبب 

املتغري دلتا الجديد للفريوس”. 
وقال يف ترصيح صحايف، إن “هذه املوجة تصيب البلدان املتأخرة 
نسبياً يف اعداد املتلقني، علام ان هذا املتغري سيحصد ضعف عدد 
ايقافه  التي سبقته، وال ميكن  املتغريات  التي حصدتها  الوفيات 
إال بجرعتي لقاح، وال يوجد أي أحد مبأمن عنه ما دام مل يتلق 

جرعات اللقاح”.
بتعليامت  بااللتزام  إال  الوباء  هذا  من  حامية  “ال  انه  واضاف 
لن  )دلتا(  فاملتغري  كاملة،  بصورة  اللقاح  واخذ  الصحية  الوقاية 
ساللة  اىل  يتحول  او  فجأة  الوباء  يتوقف  ولن  االخري،  يكون 

)لقاحية( كام يشيع البعض”.

بغداد ـ طريق الشعب 
األنهر  عىل  التجاوزات  أزمة   2003 عام  بعد  تفاقمت 
يف العراق، ما خلف تلوثاً بيئياً أدى اىل انتشار االمراض 
ونفوق الرثوة السمكية. وتتمثل هذه التجاوزات بأشكال 
الصحي  الترصيف  ومياه  النفايات  رمي  أهمها  مختلفة 
يف األنهر، التي تشرتك فيها دوائر حكومية ومستشفيات 

عديدة.
املائية، رفع دعاوى قضائية بحق  وأعلنت وزارة املوارد 
متجاوزين عىل األنهر، فيام أشارت إىل أن هناك عمليات 

دفن متعمدة لتوسيع األرايض عىل حساب النهر.
عالية  تراكيز  تسبب  التجاوزات  ان  بيئي،  ناشط  وأكد 
جداً للمواد الكيميائية وترفع نسب االمالح واملعادن يف 
املاء، ما يسهم يف رضر للرثوة السمكية والطيور املهاجرة 

واالنواع االحيائية املوجودة يف األنهر. 
 

نهر خريسان 
اجراءات  تطبيق  اىل  دياىل،  يف  حكومي  مسؤول  ودعا 
استثنائية ملنع كارثة تهدد 300 الف نسمة يف بعقوبة.

يف  الحيايل،  عبدالله  بعقوبة  قضاء  قامئمقام  وقال 
خالل  من  التلوث  “مستوى  ان  صحفية،  ترصيحات 
اىل  وصل  بعقوبة  يف  خريسان  نهر  يف  النفايات  رمي 
اىل  املائية  املوارد  دائرة  اضطر  ما  جدا،  مراحل خطرية 
غري  بشكل  اسبوعيا،  النفايات  من  كبرية  كميات  رفع 

مسبوق”.
الحياة  رشيان  ميثل  “خريسان  ان  الحيايل،  واضاف 
تؤمن  التي  االسالة  ملحطات  واملغذي  بعقوبة  ألهايل 
مياه الرشب ألكرث من 300 الف نسمة وبقاء النفايات 
اىل  داعيا  وخيمة”،  عواقب  اىل  يؤدي  الحالة،  بهذه 
اهايل  تهدد  كارثة  ملنع  استثنائية  اجراءات  “تطبيق 

بعقوبة”.
واشار اىل ان “وضع بعقوبة املايئ صعب ومعقد وازمة 
يف  بقسوة  املدينة  ترضب  ان  وميكن  تحل  مل  الجفاف 
النهر  ببيئة  االهتامم  “رضورة  اىل  داعيا  لحظة”،  اي 

والحفاظ عليها من التلوث”.

دعاوى قضائية 
من جانبها، أعلنت وزارة املوارد املائية، رفع دعاوى قضائية 
هناك  أن  إىل  أشارت  فيام  األنهر،  عىل  متجاوزين  بحق 
عمليات دفن متعمدة لتوسيع األرايض عىل حساب النهر.

لـ“طريق  ذياب،  عوين  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
تفاقمت  األنهر  عىل  البيئية  “التجاوزات  إن  الشعب”، 
اىل  بعد عام 2003، حيث أدت اىل تلوث املياه”، مشرياً 
ان “استخراج املخلفات يكلف الوزارة الكثري من األموال 

والجهود، ورغم ذلك الوزارة مستمرة يف عملية إزالتها”. 
بحق  قضائية  دعاوى  رفعت  “الوزارة  ان  ذياب  وأكد   
توجه  الدولة  دوائر  “بعض  ان  موضحاً  املتجاوزين”، 
مياه املجاري اىل األنهر، منها امانة بغداد التي لديها اكرث 
من محطة ترصيف املياه يف نهر دجلة، باإلضافة اىل ان 
مستشفى مدينة الطب يف بغداد ومستشفى مرجان يف 

بابل ترصف مياهها بشكل مبارش اىل األنهار”.  
قرب  الحاويات  وضع  اىل  البلدية  دوائر  املتحدث  ودعا 

األنهار ومراقبة ومحاسبة من يرمي النفايات فيها.
من  نوعني  وجود  سابق  وقت  يف  أكدت  الوزارة  وكانت 
التجاوزات، االول يحصل عىل أكتاف النهر، وهناك تجاوز 
يف ردم بعض الضفاف وتضييقها، بينام تدفن بعض املناطق 
بشكل متعمد من أجل التوسع يف مساحات األرايض عىل 
محطة  يف  أخرى  تجاوزات  اىل  باإلضافة  النهر،  حساب 

الرستمية ملياه املجاري.
وأكد ذياب أن “الوزارة قدمت شكاوى اىل القضاء بهذا 
معلال  ُقدمت،  التي  الشكاوى  كل  رد  لكنه  الخصوص، 
الصحي، وبالتايل  الترصيف  السبب يف “غياب خزانات 
فإن أقل االرضار هو ترصيف مياه املجاري يف األنهار”. 
 وأشار اىل ان “هناك مجموعة جهات لديها قصور يف 
“الثقافة  ان  مبيناً  األنهار”،  يف  املخلفات  رمي  مسألة 
مناسب  مكان  هي  األنهار  ان  تعتقد  السائدة  العامة 

لرمي املخلفات والنفايات فيها”. 
دجلة  نهر  عىل  تجاوزات  مجموعة  بغداد  وتشهد 
والجادرية  واألعظمية  الكريعات  مناطق  يف  خصوصاً 
جميع  فإن  وبالتايل  واملقاهي،  املطاعم  بإنشاء  متمثلة 

تلك األماكن ترمي مبخلفاتها يف النهر، دون أي محاسبة 
من قبل الجهات املعنية.

أخطار بيئية متنوعة 
مجال  يف  راصد  الفهداوي،  صميم  قال  السياق،  ويف 
البيئة واملياه، ان “التجاوزات من امللفات الخطرة التي 
ديناميكية  وعرقلة  النهر  تلوث  يف  كبري  بشكل  تساهم 
لـ”طريق  حديث  يف  وأضاف  املياه”.  وانسيابية 
واحدة  هي  الصحي  الرصف  “أنابيب  ان  الشعب”، 
من ابرز التجاوزات للمؤسسات الحكومية التي تصب 
الثقيلة  املياه  االنابيب  هذه  تنقل  حيث  االنهار  يف 
السائلة  النفايات  ترصيف  معها  وتربط  املدن  من 
للمستشفيات واملدن الصناعية”، مبيناً ان ذلك يسبب 
نسبة  وارتفاع  الكيميائية  للمواد  جداً  عالية  “تراكيز 

جودة  عىل  سلبيا  يؤثر  مام  املاء،  يف  واملعادن  االمالح 
ونوعية املياه كام يساهم يف رضر عىل املواطنني الذي 

يرشبون ماء االساالت”. 
وأوضح الناشط البيئي، ان “التجاوز عىل حوض االنهار 
بالطمر بواسطة انقاض املنازل يعرقل حركة وديناميكة 
الذي  الرتايب  اللسان  بسبب  املياه  جريان  وبطئ  املياه 
اقيم داخل عمود النهر”، مؤكداً ان “مدن جنوب البالد  

تعاين من التأثري الناتج من هذه التجاوزات”. 
اشكال  لها  أصبح  “التجاوزات  ان  اىل  الفهداوي  وأشار 
والحيوانات  البالستيكية  القناين  رمي  منها  عديدة 
وترصيف  املعامل  من  الكياموية  املواد  وطرح  النافقة 
بيئياً  خطراً  تشكل  كلها  وامللوثة،  املالحة  املبازل  مياه 
التي  املهاجرة  والطيور  السمكية  للرثوة  رضرا  وتسبب 

تعتمد عىل بيئة حوض النهر”. 

فعل إرهابي 
بخطورة  العزاوي،  الخالق  عبد  النائب  اقر  جهته،  من 
التجاوزات عىل االنهر، خاصة يف املناطق التي تعاين جفافا 
“تلك  ان  العزاوي يف ترصيحات صحفية  وأضاف  قاسيا. 
التجاوزات تقود اىل مشاكل ورصاعات تهدد السلم االهيل، 
وهذا امر ال يختلف عليه اثنان”، مؤكدا ان “غض النظر 
عن التجاوزات يعني خلق مأساة اضافية قد تنفجر يف اي 
لحظة”. واشار اىل رضورة التعامل مع ملف تلوث األنهار 
عىل انه “فعل إرهايب، ألن تداعيات اي تلويث سيقودنا 
اىل أمراض فتاكة قد تنال من آالف املواطنني يف لحظات”.

الخاصة  القوانني  كل  يف  النظر  إعادة  أهمية  وشدد عىل 
ورادعة،  حاسمة  الترشيعات  تكون  وان  األنهار،  ببيئة 
باالضافة اىل ان التجاوز يجب أن يأخذ بعدا أكرث شدة مع 

املخالفني من خالل فرض الغرامات والسجن.

القضاء رد دعوى تصريف المياه فيها ألنه “أقل االضرار”

التجاوزات على األنهر.. جريمة بيئية يشترك فيها الجميع

خطة موسعة تشمل زيادة مراكز التلقيح في بغداد والمحافظات

تلويح بإجراءات »شديدة« للسيطرة على كورونا
»خطط الحكومة حّدت من الفساد 

لكنها لم تمنعه«

مراقبة حركة البضائع عبر االقمار
بغدادـ  عبدالله لطيف 

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، تفعيل منصة الكرتونية تعمل عىل تدقيق شهادة 
املنشأ والوزن ونوع البضاعة املستوردة، تالفياً لحاالت التزوير والتهريب.

مؤرشات  عليها  التي  الكوادر  “تغيري  حملة  رافقتها  اصالحاتها  ان  الهيئة  وتقول 
سلبية، واستبدالها بعنارص جيدة وكفوءة”. 

وعّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن هيئة املنافذ الحدودية “حققت 
نجاحا كبريا بفرض هيبة الدولة وضبط األداء” يف تلك املعابر.

املنافذ  التي تحققت يف  باإلنجازات  الهيئة  إىل  بيان وجهه  الكاظمي خالل  وأشاد 
من خالل الحفاظ عىل حامية املنتج الزراعي والصناعي.

الكترونية  منصة 
واملنصة هي عبارة عن تطبيق الكرتوين يجمع كل دوائر املنافذ الحدودية، لنرش 

نشاطاتها فيه، وتوثيق شهادة املنشأ والوزن ونوع البضاعة.
تلك  نرش  بعد  يبدأ  عملهم  إن  القييس،  الدين  عالء  الهيئة  باسم  املتحدث  يقول 
صحة  من  للتأكد  الواقع،  مع  املستوردة  املواد  مطابقة  تجري  حيث  النشاطات، 

املكتوب.
ويؤكد القييس يف حديث لـ”طريق الشعب”، ان عمل املنصة بدأ مؤخرا “نسعى 

إلدامة عملها من أجل الحد من عمليات التهريب والفساد”. 
املنافذ من خالل إجراءات  الدولة عىل  القييس عن عملية “فرض هيبة  ويتحدث 
اتخذتها الهيئة، حيث وفرت الحكومة حامية كافية لجميع املنافذ، فضالً عن تغيري 
بعض الكوادر التي كانت عليها بعض املؤرشات السلبية واستبدالها بعنارص جيدة 

وكفوءة، لذلك نرى انخفاضا كبريا يف عمليات التهريب والتزوير”.

مراقبة عبر االقمار
ان  ياسني،  سعيد  سابقاً،  الفساد  ملكافحة  األعىل  املجلس  عضو  قال  جهته،  من 
تشكيل لجنة ملراجعة قطاع الكامرك واملنافذ الحدودية ووضع خطة إلصالح هذا 

القطاع انطلقت منذ العام 2019.
الكامرك كانت  إيرادات  املائة من  ان “80 يف  الشعب”،  لـ”طريق  ياسني  وأضاف 
ال تدخل اىل الخزينة العامة، ووضعت خطة ألمتتة قطاع الكامرك واعتامد برنامج 
الكرتوين دويل يف ما يخص استيفاء الرسوم والرضائب عند تحميل السلع والبضائع 
املستوردة يف بلد املنشأ”، مشريا اىل ان “الحاويات املحملة بالبضائع تكون مقفلة 

الكرتونياً، وتراقب عرب األقامر الصناعية”. 
أنها  اىل  مشريا  سابقاً”،  وضعت  قد  كانت  خططا  طبقت  “الحكومة  أن  وأوضح 

حدت من الفساد لكنها مل متنعه.
التي تشمل املخدرات  التهريب  الدويل يؤكد أن عمليات  وبنّي ياسني أن “املؤرش 
والسالح والنفط، تدخل ضمن الجرائم العابرة للحدود”، مؤكدا أن “90 يف املائة 
طريق  عن  الباقية  والنسبة  املوانئ،  طريق  عن  تكون  العراق  استريادات  من 

الحدود الربية”. 
وأعلنت هيئة املنافذ الحدودية، األسبوع املايض، يف بيان لها، انها ضبطت يف ميناء 
الرسوم  يف  وكذلك  بضاعتها  بوصف  التالعب  تم  حاويات  الشاميل، خمس  ام قرص 

الكمركية والرضيبية، ما سبب هدرا باملال العام بقيمة  70 مليون دينار عراقي.



موقف حكومي مخجل
وفيام يخص كيفية دخول املخدرات إىل العراق والتعاطي 
قسم  مدير  يشري  املمنوعة،  املواد  بهذه  التجارة  أو  بها 
العالقات واإلعالم يف مديرية شؤون املخدرات واملؤثرات 
العقلية يف وزارة الداخلية، العميد عامد جرب حسني، إىل 
أن “الحدود املفتوحة هي أحد أسباب انتشار املخدرات 

يف العراق”.
اإلدمان  عالج  يف  الصحة  وزارة  دور  جرب  ويصف 
بـ”املخجل”، مضيفا أن “مستشفى الرشاد ال يستوعب 
األعداد الكبرية للمتعاطني، ولقد لجأنا يف وزارة الداخلية 
أكرب لعدم وجود  املخدرات بشكل  التوعية مبخاطر  إىل 

مصحات تقدم عالجاً طويالً يحتاجه املدمن”.
الحدود ستكون  قريبة من  “أي منطقة  أن  ويؤكد جرب 
عرضة الستخدام املخدرات وتعاطيها”، مبيناً أن “أغلب 

عمليات التهريب تتم عرب البرصة وميسان، حيث تدخل 
مواد الكريستال. فيام تأيت حبوب الكبتاغون من الحدود 

السورية”.

6 االف تاجر ومتعاٍط
من جهته، أكد مدير الدائرة العامة ملكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية يف العراق، اللواء مازن القرييش، القاء 
القبض عىل أكرث من 6000 تاجر ومتعاٍط للمخدرات يف 

العراق، خالل عام 2020.
املواد  أنواع مختلفة من  “تم ضبط  إنه  القرييش  وقال 
أنه “تم  املخدرة واملؤثرات العقلية يف العراق”، مضيفاً 
الكريستال،  مادة  من  كيلوغراماً   120 من  أكرث  ضبط 
مليون   1.5 جانب  إىل  الحشيش،  من  كيلوغراماً  و270 

حبة من حبوب الهلوسة، خالل الفرتة املذكورة”.

وأوضح القرييش أن املديرية ضبطت كميات من حبوب 
طريق  عن  العراق  إىل  تصل  وهي  املخدرة،  الكبتاكون 

سوريا.

البصرة وميسان في المقدمة
املخدرات،  ملكافحة  العامة  املديرية  لدراسات  ووفقاً 
ميسان  محافظة  بعدها  ومن  البرصة  محافظة  “تأيت 
أكرث محافظتني مستهلكتني للمخدرات حيث تهرب من 

خاللهام املواد املخدرة” يقول القرييش.
وأضاف القرييش أن “املؤثرات العقلية تستخدم بشكل 
أكرب يف املحافظات الغربية، يف مقدمتها األنبار، وكذلك 
من  املهربة  العقلية  املؤثرات  تستقبل  التي  البعاج  يف 

سوريا، لتصل تلك املواد منها إىل سنجار”.
وذكر القرييش أن أكرث املواد املخدرة رواجاً يف األسواق 
العراقية هي “الكريستال”، وهي تصّدر من افغانستان 
وتأيت إىل العراق عرب إيران. وتشري اإلحصاءات الرسمية 
العراق  املواد املخدرة يف  إىل أن غالبية املتعاطني لهذه 
هم من الشباب، حيث يلجأون إىل اإلدمان بسبب بعض 

املشاكل االجتامعية مثل الفقر والبطالة.
مليون  املتحدة 275  األمم  منظمة  إحصاءات  وسجلت 
مدمن يف أنحاء العامل، يف العام املايض، ويتوقع أن يصل 
عدد املدمنني عىل املواد املخدرة إىل 299 مليون بحلول 

عام 2030.
وكشف تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة ملكافحة 
املخدرات والجرمية، أنه زاد عدد املدمنني عىل املخدرات 
يف فرتة انتشار فريوس كورونا بنسبة %22 مقارنة بنسبة 

املدمنني يف الفرتة الواقعة بني  )2010 - 2019(.

السليمانية قلقة
السليامنية،  اسايش  ملديرية  الرسمي  املتحدث  وكشف 
املقدم ياسني سميع نجم الدين، أول من أمس السبت، 
بتهم  نساء،  بينهم  شخص،   300 من  أكرث  اعتقال  عن 

تعاطي وترويج املخدرات.

السنة  خالل  “قامت  مديريته  ان  الدين،  نجم  وقال 
الحالية باعتقال 305 متهمني بتعاطي وتجارة املخدرات: 
اقليم  خارج  من  و13  النساء  من  و18  ذكورا   278
 500 مصادرة  ومتت  مختلفة.  جنسيات  ومن  كردستان 

كغم من مختلف أنواع املواد املخدرة”.
وأشار إىل أن العام الحايل “يعد االكرث يف معدل اعتقال 
وضبط املخدرات مقارنة باألعوام السابقة، وهذا ما يثري 

قلقنا”.

الفقر.. سيد األسباب
ويقول الخبري يف شؤون حقوق االنسان، ومسؤول )شبكة 
العدالة للسجناء(، شوان كردي، ان “هناك العديد من 
األسباب لتعاطي املخدرات، وأحد أهم تلك األسباب هو 
الفقر، كام يتعلق املوضوع باملستوى الثقايف لألشخاص”.

تعاطي  انتشار  من  الرغم  “عىل  أنه  اىل  كردي  ويشري 
املخدرات بشكل واسع، لكن ال توجد إحصاءات رسمية 

دقيقة يف شأن نسب املتعاطني”.

هم
ّ
اكثر من 11 الف مت

السبت،  يوم  الداخلية،  وزارة  أعلنت  الصدد،  وبهذا 
وتجارة  بتعاطي  املتهمني  آالف  عىل  القبض  القاء  عن 

املخدرات منذ مطلع العام املايض.
سعد  اللواء  الوزارة  يف  واالعالم  العالقات  مدير  وقال 
“امللقى  إن  الشعب”،  “طريق  طالعته  بيان  يف  معن، 
القبض عليهم بتهمة املخدرات بلغ 11061 متهامً منهم 

4750 تاجراً و456 مروجاً و5555 متعاطيا”.
وهناك   ،5390 عددهم  بلغ  “املحكومني  أن  واوضح، 

6401 اوامر قبض”.
غراماً،  و37  كرستال  كيلو   200 ضبط  “تم  انه  وتابع 
و403 كيلوات حشيشة، و16 كيلو هريوين، و9 كيلوات 

افيون، و133 غرام كوكايني”.
بلغت  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  “املواد  اىل  ولفت 
729’767 كبتاغون، وحبوب املؤثرات العقلية بلغت 16 

مليونا و176 و 101 حبة”. وأشار إىل أن هذه األرقام تم 
تسجيلها للفرتة بني مطلع العام املايض ولغاية 20 حزيران.

المستشفيات وكوادرها غير مؤهلة
أو  مصحات  ـ  الحكومية  التأهيل  مؤسسات  دور  وعن 
ـ يبني  التعاطي  املعالجة من  مستشفيات متخصصة يف 
تفتقر  فهذه  املطلوب.  باملستوى  “ليست  أنها  كردي، 
الكوادر  أن  كام  تأهيلهم.  إلعادة  الحديثة  الوسائل  إىل 
املوجودة ليست لديها خربة ومل يتم تدريبهم أو تطوير 
)عراق  منظمة  وكانت  الضحية.  مع  للتعامل  قدراتهم 
خاٍل من املخدرات( ذكرت يف احد تقاريرها، أن محافظة 
البرصة تعّد البؤرة الكربى سواء يف تجارة املخدرات أو 
تعاطيها. وباتت متثل املنفذ األكرب لتلك املواد نحو بقية 
املخدرات  مكافحة  مديرية  أفادت  فيام  املحافظات. 
من  طن  نصف  بإتالفها  السبت،  كردستان،  اقليم  يف 

املخدرات.

حقوق اإلنسان تحذر
تحذيرا  العراق،  يف  اإلنسان  حقوق  مفوضية  ووجهت 
وارتفاع  املخدرات  انتشار  خطر  تفاقم  من  شديدا 
فيام  املجتمع.  رشائح  بني  واإلدمان  التعاطي  معدالت 
شددت عىل رضورة تحقيق تعاون دويل لتجنيب البالد 
عيل  املفوضية  عضو  وقال  الظاهرة.  تلك  تداعيات 
البيايت، إن “مشكلة املخدرات ستكون التحدي الرئييس 
املقبلة،  السنوات  يف  البالد  ستواجهه  الذي  واألكرب 
واالقتصادية  واالجتامعية  األمنية  املشكالت  إىل  نظراً 
املتسارع  وانتشارها  تفّشيها  عن  ستنجم  التي  الخطرة 
“موضوع  أن  البيايت،  وأوضح  املحافظات”.  عموم  يف 
قانون  تعديل  إىل  بحاجة  املخدرات  معضلة  مكافحة 
مكافحة املخدرات الصادر عام 2017، لتشديد العقوبة 
املتعاطني،  عن  والتخفيف  باملخدرات  االتجار  عىل 
الدولة  جهود  وغياب  واالستغالل  الواقع  ضحايا  ألنهم 

لحاميتهم”.
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اخبار وتقارير

بغداد ـ طريق الشعب
نواب  حرية  الكهرباء  ابراج  استهداف  عمليات  تثري 
ومسؤولني أمنيني يف تصنيفها إن كانت عمال إرهابيا 
أو تخريبيا، لكنهم أجمعوا عىل استبعاد أن تكون يد 
“داعش” قد طالتها، وذلك بسبب قربها من املناطق 

السكنية ومقار قوات األمن.
فبعض  جهات؛  اربع  عىل  االتهامات  تلك  وتوزعت 
الكهربائية،  االبراج  نصب  مقاويل  اتهم  النواب 
بالوقود،  األهلية  املولدات  مجهزي  اتهموا  وآخرون 
ذاتها  املترضرة  الناس  اتهام  اىل  بعضهم  راح  بينام 
“موظفي  ورمبا  وانتخابيا”،  سياسيا  لـ”افشالهم 
الصيانة يف دوائر الكهرباء”، محملني القوات االمنية 

مسؤولية تلك العمليات “املمنهجة”.
وبلغ عدد االستهدافات يف الشهر املنرصم، قرابة 30 
عمال تخريبيا، وحتى االن أحىص مسؤولون أمنيون 
24 استهدافا يف “مثلث املوت” بني محافظات دياىل، 

صالح الدين وكركوك. 

األبراج البعيدة آمنة!
النائب  الربملانية،  والدفاع  االمن  لجنة  عضو  وقال 
استهداف  واحتامالت  “اسباب  ان  الجبارة،  جاسم 
أبراج الطاقة تثري استغراب الشارع املحيل، فيام إذا 
أم تخريبياً، تقف وراءه جهات  كانت عمالً ارهابياً 

مستفيدة، أم انه قصور امني مثري لالستغراب”.
وأشار الجبارة اىل ان “الغريب ان التفجريات ال تطال 

غالبا االبراج البعيدة يف املناطق املعزولة امنيا”.
واعترب الجبارة ان “حرب الكهرباء مأساة مزمنة يف 
صالح الدين من دون حلول منذ 15 عاما عىل الرغم 

من املطالب واملناشدات املريرة”.

جهات عدة في دائرة االتهام
واشار الجبارة اىل ان هناك “جهات مستفيدة تقف 
يف  تتاجر  شخصيات  فهناك  العمليات؛  تلك  وراء 
الوقود، املجَهز للمولدات األهلية، ويف حال استمرت 

الطاقة الكهربائية، فإنها ستتعرض إىل خسائر”.
تكون  رمبا  املستفيدة،  “الجهات  أن  النائب  وخمن 
عىل  العاملني  خاصة  نفسها،  الكهرباء  وزارة  من 
جهات  حتى  ورمبا  األبراج،  مصنعي  أو  الصيانة، 

أمنية. وال ننفي أن يكون داعش متورطا أيضاً”.

األهالي لحماية األبراج
الكهربائية  األبراج  استهداف  هجامت  تزايد  ومع 
حدود  يف  برجا   24 وترضر  بتدمري  تسببت  التي 
صالح الدين مع بغداد وحدودها مع كركوك، طالب 
نائب محافظ صالح الدين إسامعيل الهلوب بإرشاك 

وحفظ  الكهربائية  الطاقة  أبراج  حامية  يف  األهايل 
األمن، واصفا ما تتعرض له املحافظة بأنه “هجمة 

نفسية ممنهجة”.
امنية  بأدوار  االهايل  “ارشاك  رضورة  الهلوب  واكد 
فاعلة ملنع استهداف االبراج لوجود قصور أمني يف 

حامية أبراج الطاقة”.

معاقبة القريبين منها
الدين منار عبد  النائبة عن صالح  بدورها، طالبت 
السكان  ومحاسبة  بـ”مساءلة  الشديدي،  املطلب 
بدفع  وإلزامهم  التفجري  حوادث  من  القريبني 
القوات  التعاون مع  لعدم  االبراج،  تصليح  غرامات 
املخربني ومنفذي  اإلبالغ عن  األمنية يف حال عدم 
أن  إىل  الفتة  الطاقة”،  ابراج  تطال  التي  الهجامت 
صالح  حدود  عند  للتفجري  تعرضت  التي  “األبراج 
األسامك  مزارع  من  قريبة  بغداد  شاميل   – الدين 
عالمات  يثري  ما  بالسكان،  وتعج  الدواجن،  وتربية 

استغراب حيال وجود تواطؤ مع املخربني”.
االعامل  تلك  تكون  ان  الشديدي  تستبعد  وال 
ممنهجا  “استهدافا  الطاقة  أبراج  ضد  التخريبية 
ملسؤويل صالح الدين، ومحاوالت لتسقيطهم سياسيا 
وانتخابيا مع قرب موعد االنتخابات، وزرع العزوف 

االنتخايب يف نفوس املواطنني عرب حرب الكهرباء”.

أهداف نفعية ومادية
حوادث  حكومي،  مسؤول  وصف  دياىل،  ويف 
“أعامل  بأنها  دياىل  يف  الطاقة  ابراج  استهداف 

من  مستفيدة  جهات  تنفذها  مفتعلة”  تخريبية 
مقاوالت اصالح واعادة نصب األبراج الكبرية.

ان  هويته،  عن  الكشف  رفض  الذي  املصدر  واكد 
ضمن  تقع  الكهرباء  أبراج  ضد  الهجامت  اغلب 
مناطق التواجد األمني وقرب القطعات االمنية، ما 
يثري التعجب حيال عدم تأمينها ومنع أية هجامت 

تطالها.

30 استهدافا في أيار
ووفقا لضابط يف وزارة الداخلية فإن “الشهر املايض 
الطاقة، يف عدة  استهدافا ألبراج  أكرث من 30  شهد 
وكركوك،  ودياىل،  الدين،  صالح  أبرزها  محافظات، 

ونينوى”.
أن  “إيالف”،  موقع  نقله  حديث  يف  الضابط  وقال 
استهداف  يف  إرهابيني  غري  أشخاص  تورط  “مسألة 
تلك األبراج وارد جداً، لعدة أسباب؛ أبرزها أن بعض 
املحليني،  السكان  من  قريبة  املستهدفة،  املواقع 
وهذا يستحيل أن يكون لتنظيم داعش، فضالً عن 
أن زيادة أعداد االستهدافات، مؤخراً، يعطي مؤرشاً 
تؤهله إلحداث  كبرية،  بقوة  يتمتع  داعش  أن  عىل 
املؤرشات  ضمن  وارد  غري  وهذا  الضجة،  تلك  مثل 
لدى  كبري  ضعف  عن  تتحدث  التي  األمنية، 

التنظيم”، بحسب وجهة نظره.
تلك  يف  جرت  التي  “التحقيقات  أن  إىل  ولفت 
وتكتفي  االستهداف،  طبيعة  تحدد  مل  العمليات 
تلك  عىل  إرهايب”  “اعتداء  صفة  بإطالق  غالباً، 

الحوادث”.

حمايتها عملية معقدة
األبراج  حامية  أمني،  محلل  البيايت،  رسمد  ويصف 
املناطق  عن  بعدها  لجهة  معقدة،  “عملية  بأنها 
العسكرية،  القوات  عىل  الصعوبة  ومن  السكنية، 
رضورة  يعني  ما  لكرثتها  قربها  دوريات  وضع 
اعتامد اسرتاتيجية جديدة، مثل الكامريات الحرارية 

املسلحة التي تعالج األهداف حال رصدها”.
ورأى البيايت يف حديث صحفي، من الرضوري “تسيري 
طائرات مسلحة يف املواقع التي تتعرض لالستهداف 
تعد  املناطق  تلك  أغلب  وأن  خاصة  التخريبي، 
إيصال  إىل  يسعى  الذي  داعش،  لتنظيم  مخابئ 

رسائل بأنه حارض يف املشهد العراقي، ولديه قوة”.
درجات  ارتفاع  مع  الكهرباء  انقطاع  أزمة  وتتزامن 
املواطنني يف  معاناة  يتسبب مبضاعفة  الحرارة، مام 

مناطق مختلفة من البالد.

انقطاع مستمر
من  عددا  فإن  الشعب”  “طريق  مراسل  وبحسب 
رفعها(  )تم  الفضل  منطقة  يف  االهلية  املولدات 
بسبب عدم قدرة املشرتكني عىل دفع أموال االشرتاك 

الشهري، من جّراء األزمة االقتصادية. 
من  غالبية  يشكلون  وهم  ـ  الفضل  سكان  ويعاين 
الفقراء والكادحني ـ من نقص حاد يف تجهيز الطاقة 
الكهربائية. ويضيف املراسل، ان سعر االمبري ارتفع 
وجود  مؤرشاً  االخرية،  اآلونة  يف  الضعفني  مبعدل 
تذمر شعبي واسع بسبب استمرار انقطاع الكهرباء 

خصوصاً يف فرتة الظهرية.

بسبب “الحدود المفتوحة” والفقر 

المخدرات.. آفة تهدد مستقبل العراق

التحقيقات تكتفي بصفة “اعتداء إرهابي”.. ونواب يعدونه تسقيطا انتخابيا

استهداف أبراج الكهرباء.. االتهامات تشمل أربع جهات
• تنعى محلية املثقفني للحزب الشيوعي العراقي، الشخصية الوطنية 
الخميس  الذي تويف صباح  الُحسك،  الوهاب احمد عيل  االستاذ عبد 

2021-6-24، بعد رصاع مع املرض.
والفقيد كان من اعضاء حزبنا الشيوعي، وبقي وفياً وداعامً له.
التعازي لعائلته ورفاقه ومحبيه، والذكر الطيب له عىل الدوام.

• ببالغ األىس والحزن تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
يف دياىل، عائلة آل حسك بوفاة املناضل الشيوعي عبد الوهاب حسك، 
للفقيد  به.  أمل  إثر مرض عضال  الحسك،  الراحل عزيز  الفنان  شقيق 

الذكر الطيب ولعائلته ومحبيه يف بعقوبة الصرب والسلوان.
• مبزيد من الحزن واالىس تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف 
القدامى،  مناضليها  احد  الزيادي،  الله  عبد  تكليف  الرفيق  الشامية، 
الذي فارق الحياة بعد رصاع مرير مع املرض. وكان الراحل قد تعرض 

ملضايقات البعث والسلطة القمعية. 
له الذكر الطيب دوما ولعائلته وذويه الصرب والسلوان.

الرفيق  واسط،  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
اكرم عبد الله مجيد بوفاة عمه املريب الفاضل وصديق الحزب كميل 
اكرم  للرفيق  والسلوان  والصرب  للفقيد  الجميل  الذكر  عناد.  مجيد 

وعائلته الكرمية.
وتعزي أيضا رفيقها حسني عبيد مسلط، بوفاة ابن عمه صابر حمزة 
للفقيد  الطيب  الذكر  طويال.  ميهله  مل  عضال  مرض  بسبب  مسلط 

والصرب والسلوان للرفيق حسني وعائلته الكرمية.
• بوافر الحزن واألىس تتقدم اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
يف الكرخ األوىل، باملواساة إىل الرفيق فاضل عباس )ابو ياسني(، عضو 
الذكر  للراحل  اثر مرض عضال مل ميهله طويال.  بوفاة والده  املحلية، 

الطيب ولرفيقنا الغايل وأهله الصرب والسلوان. 
• مبزيد من األىس والحزن، تنعى املختصة املندائية للحزب الشيوعي 
العراقي رحيل الرفيق والشاعر واملفكر سميع داود الناشئ يف إحدى 

مشايف كردستان، بعد مضاعفات إصابته بفريوس كورونا. 
األنظمة  ومعتقالت  السلامن”  “نكرة  سجناء  من  الفقيد  وكان 

الدكتاتورية يف سبعينيات القرن املايض. 
برحيله نعزي أنفسنا ورفاقه وأهله ومحبيه.. لروحه السالم.

• بأمل وحزن عميقني تلقت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف روسيا 
االتحادية نبأ وفاة الزميل والصديق العزيز، الكاتب واملرتجم العراقي 

الكبري خريي جعفر الضامن، عن عمر يناهز الـ 85 عاما. 
وكان الفقيد، الذي فارق الحياة يف موسكو، قد كرس حياته لتحقيق 
إنجازات ثقافية وأدبية كبرية، وهو من الرعيل األول الذي وصل إىل 
موسكو شابا شيوعيا يافعا قبل ستينيات القرن املايض، لتلقي العلم 
واملعرفة، وتحديدا دراسة اللغة الروسية وتعلم واتقان مهنة الرتجمة. 
فقد كان كثري االهتامم باألدب الكالسييك الرويس ومؤلفات مشاهري 
الكتاب السوفييت والروس. لذلك عمل لسنوات مرتجام، وكانت له 
ترجامت كثرية يف املاركسية اللينينية، حتى اعترب من خرية املرتجمني 

العراقيني والعرب. 
جميع  وإىل  والعراق،  موسكو  يف  الفقيد  عائلة  إىل  الحارة  التعازي 

أقربائه وأصدقائه، وله الذكر الطيب عىل الدوام. 
• تعزي رابطة املرأة العراقية، برحيل الشاعرة مليعة عباس عامرة، التي 
فارقت الحياة يوم 18 حزيران الجاري يف الواليات املتحدة األمريكية، 

عن عمر ناهز الـ 92 عاما.
وتعد الراحلة رائدة من رائدات الشعر العريب الحديث، باإلضافة إىل 
العراقية”،  “النورسة  بـ  وصفت  وقد  الشعبي.  الشعر  كتابة  إجادتها 
بعد أن هاجرت قرسا عام 1978 بعيدا عن وطنها الذي أحبته حتى 

أنفاسها األخرية. 
لعائلة  العزاء  بخالص  الرابطة  تتقدم  الحزينة،  املناسبة  هذه  ويف 

الشاعرة الراحلة ومحبيها.

مواساة

بغداد ـ طريق الشعب

ال يكاد يخلو حصاد األخبار اليومي لوسائل االعالم املختلفة من نشاط أمني يف 
القاء القبض عىل متعاطي ومروجي املخدرات يف عموم مناطق البالد، ال سيام 

محافظة البرصة التي عّدها مراقبون “بؤرة كربى” للمتاجرة بها، بسبب قربها من 
الحدود “املفتوحة”، بحسب متحدث حكومي.

ويصادف الـ 26 حزيران من كل عام اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.
وبحسب خرباء ومتخصصني يف مجال املخدرات وآثاره السلبية عىل اإلنسان 

واملجتمع، يعترب التعاطي أكرث خطورة من اإلرهاب عىل املجتمعات.
وبدأت إشكالية انتشار املخدرات يف العراق بالتفاقم بعد عام 2003،ويشري 

مراقبون ورؤساء منظامت معنية مبتابعة ملف املخدرات يف العراق، إىل أن الجهود 
الرسمية ال تتناسب مع حجم االنتشار الكبري.
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لماذا التقصير يا وزارة الصحة؟
قاسم عناد 

الواقع  جراء  )الصدر(  الثورة  مدينة  أبناء  يعيشها  مرهقة  معاناة 
الصحي املرتدي. فال يكاد املريض يدخل قسم الطوارئ يف “مستشفى 
الصدر” باملدينة، حتى يواجه زحام املراجعني الذين يعانون أمراضا 
تتطلب عالجات رسيعة، كحاالت االختناق وتقلبات السكري وضغط 

الدم، فضال عن ضحايا الحوادث، وما أكرثها!
قبل أيام، نقلت ولدي إىل قسم الطوارئ، بعد أن أصيب باضطراب 
شديد يف الجهاز الهضمي، ووقتها كانت الطبيبة الخفر تعمل بجهد 

وهمة كبريين إلسعاف املرىض املزدحمني. 
وبعد أن وصفت الطبيبة لولدي حقنة وقنينة مغٍذ، قمت بنقله إىل 
ردهة املرىض ليتلقى عالجه، وهناك وجدت ما يثري القلق والحرية، 
حيث ال رسير ينام عليه املريض! واملحزن يف األمر، أن ترى املرىض 
إىل  التعرض  من  رعب وخوف  حالة  وهم يف  مرافقيهم  مع  واقفني 

فريوس كورونا بسبب الزحام. 
املضمد يك  انتظرت قدوم  املراجعني،  الكبري من  العدد  ووسط هذا 
كونه  كثريا،  تأخر  لكنه  الحقنة،  ويعطيه  لولدي  “الكانيوال”  يثبت 
عليه  السهل  من  يكن  ومل  الردهة،  يف  املرىض  يداوي  الذي  الوحيد 

تلبية حاجاتهم جميعا.
املستشفى،  ساحة  إىل  ولدي  لنقل  اضطررت  الزحام،  من  وللخالص 

لعيل أجد له مكانا شاغرا يأخذ فيه مغذيه! 
أتساءل: ملاذا هذا التقصري يا وزارة الصحة؟ هل من املعقول أن يكون 
بهذا  كبرية،  مدينة  عليه  تعتمد  رئيس  مستشفى  يف  الطوارئ  قسم 

الحال؟ ما الضري يف توفري كادر طبي كاٍف وعدد مناسب من األرسّة؟ 
كورونا،  فريوس  من  للوقاية  االجتامعي  التباعد  تعليامت  أين  ثم 

واملرىض يتدافعون يف املشفى من شدة الزحام!؟

أگـول

بغداد – وكاالت 
الطيور  انفلونزا  وظهور  األخرية  الدجاج”  “أزمة  بعد 
الدواجن يف محافظة البرصة وما تبع  يف بعض حقول 
بني  الدجاج  لنقل  وحظر  صحية  إجراءات  من  ذلك 
من  نصيب  اآلخر  هو  للبيض  كان  املحافظات،  بعض 
هذا الحظر، ما ادى اىل ارتفاع سعره حتى وصل سعر 

الطبقة منه إىل 6500 دينار.
من  السعر  ارتفاع  من  الحد  الوزارة  محاوالت  ورغم 
دينار  و5500   5000 بني  ما  له  تسعرية  وضع  خالل 

للطبقة الواحدة، اال ان للتجار رأيا آخر!

الزراعة: الجشع وراء ارتفاع السعر
برفع  يقومون  الذين  األشخاص  وصفت  الزراعة  وزارة 
ذكر  فقد  واملستغلني”.   “الجشعني  بـ  البيض  سعر 
املتحدث باسمها، حميد النايف، أن “الوزارة كانت قد 
طبقة  سعر  بتحديد  الدواجن  حقول  اصحاب  وجهت 
ومن  دينار.   5000 بسعر  كجملة،  الواحدة  البيض 
 5500 بني  ما  بسعر  املواطنني  اىل  تصل  ان  املفرتض 
الذين  صحفي،  حديث  يف  واصفا  دينار”،   6000 اىل 
يقومون برفع األسعار عام تم تحديده من قبل الوزارة 
بـ “املنتفعني والجشعني الذين يستغلون القوت اليومي 
الدواجن  ان “بعض اصحاب  النايف  للمواطن”. وتابع 
عرب  للمواطنني  مبارش  بشكل  البيض  ببيع  أيضا  قاموا 
سيارات تابعة لهم”، مستدركا يف الوقت نفسه أنه “ال 

ميكن لهؤالء تغطية املحافظات كافة”. وطالب املتحدث 
االقتصادي،  باألمن  باالتصال  املواطنني  الوزارة،  باسم 

لإلبالغ عن أي شخص يقوم برفع سعر البيض.

تاجر جملة: قلة البيض هي السبب
محسن الحسني، وهو تاجر يبيع البيض بالجملة، قال 
ان “وزارة الزراعة ال ميكنها التحكم يف أسعار البيض، 

القطاع  من  هم  الدواجن  اصحاب  معظم  ألن  وذلك 
الخاص، وبالتايل فإنهم ال يلتزمون بالتسعرية املحددة”. 
ان  بعد  “الوزارة  أن  قائال يف حديث صحفي،  وأضاف 
حددت سعر طبقة البيض بـ 5000 دينار، ارتفع سعر 
صندوق البيض ليصل إىل 74000 دينار، اي ان الطبقة 
اصبحت تباع بالجملة بأكرث من 6250 دينار” ، مبينا 
ان “عدم دعم أصحاب حقول الدواجن، سبب رئيس 

لعدم التزامهم باألسعار التي تحددها وزارة الزراعة”.
البيض  سعر  يرفع  مل  “التاجر  أن  إىل  الحسني  وأشار 
من  البيض  وصول  وصعوبة  قلة  نتيجة  إمنا  اعتباطيا، 
انفلونزا  مرض  ظهور  بعد  خاصة  الجنوبية،  املناطق 

الطيور”.

مواطنون: االستيراد هو الحل!
من جانبه، رأى املواطن عيل لطيف، أن “حل مشكلة 
ارتفاع سعر البيض، يتم بالعودة اىل استرياده من دول 
الجوار”، متسائال عن سبب عدم توجه وزارة الزراعة 
واآلخر  الحني  بني  تقوم  أنها  “خاصة  البيض  السترياد 
ترتفع  التي  والفاكهة  للخرض  بالنسبة  االسترياد  بفتح 

أسعارها”.
ويضيف يف حديث صحفي، أنه “ليس من املنطقي أن 
تبقى وزارة الزراعة متفرجة عىل هذه املهزلة، دون ان 

تحرك ساكنا وتجد حلوال رسيعة”.
“االمن  أن  إىل  صبيح،  أحمد  املواطن  لفت  فيام 
االقتصادي غري موجود يف العراق، وبالتايل فإننا اصبحنا 
تحت رحمة التجار. أما الحكومة، فهي غري مبالية ملا 

يحصل للمواطن!”. 
غري  الزراعة  “وزارة  ان  اىل  حديث صحفي،  يف  وأشار 
البيض، سوى  ارتفاع سعر  من  الحد  حاليا عىل  قادرة 
بالترصيحات!”، مستدركا ان” االسترياد هو الذي كان 

ينقذنا سابقا يف مثل هذه األزمات”.

الى متى نرى الحل في االستيراد؟ 

ارتفاع سعر البيض.. وزارة الزر اعة والتجار يتبادلون االتهامات !

محافظة نينوى
قسم العقود

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 42/ 2021
)إعادة استقرار/ تطوير ريفي( للمرة األولى

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

انشاء وتبليط طرق ريفية للقرى )مخيم حامم العليل والعمل الشعبي ومحطة  الكهرباء 

– البوسيف( التابعة لناحية حامم العليل

)ضمن تخصيصات ميزانية إعادة االستقرار لعام 2020 ملحافظة نينوى( وبكلفة تخمينية 

)333.250.000( ثالمثائة وثالثة وثالثون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي ومبدة 

تنفيذ )150( يوم.

الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم العقود يف  عىل مقدمي العطاءات من الرشكات 

ديوان املحافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداًء من تاريخ نرش اإلعالن ولغاية نهاية 

الدوام الرسمي ليوم 8 /7 /2021( للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 150 الف دينار فقط )مائة وخمسون الف دينار( غري قابلة للرد.

ويكتب  بظرف مغلق ومختوم  يخوله  او من  العطاء  قبل صاحب  العطاءات من  تسلم 

عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات لدى لجنة 

فتح العطاءات مرفقاً معه الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علامً ان 

تاريخ الغلق يوم االحد املوافق 11 /7 /2021 الساعة الثانية عرشة ظهراً  وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.

يكون مؤمتر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 4 /7 /2021 

لإلجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.

نجـم عبدالله عبـد

محافـظ نينـوى

وزارة النفط
شركة توزيع المنتجات النفطية

)شركة عامة(

الى: السادة المشتركين

)مناقصة 2021/101 تجهيز إطارات جوبلس قياس 
315/80R22.5X18PR عدد/ 5000 إطار(

يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية ش/ع دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز إطارات جوبلس 
قياس )315/80R22.5( عدد 5000 إطار وبكلفة تخمينية اعىل قدرها )2.840.000.000( نوع كودبري منشأ املاين و )2.650.000.000( 
نوع برجستون/ منشأ ياباين و )2.575.000.000( نوع كونتيننتال/ منشأ سلوفاكيا و )2.525.0000.000( نوع يوكوهاما/ منشأ ياباين و 

)2.475.000.000( نوع تويو منشأ ياباين وضمن املوازنة التشغيلية لعام/ 2021 ضمن ح/323 أدوات احتياطية.
مع مالحظة اآليت:

1- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال باملشرتي )خالل ايام واوقات الدوام الرسمي( وكام 
موضحة بالتعليامت ملقدمي العطاءات.

2- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ – )هوية االحوال املدنية، بطاقة السكن، شهادة الجنسية، كتاب حجب البطاقة التموينية، وصل رشاء وثائق املناقصة(.

ب – هوية غرفة تجارة نافذة لعام 2021 )عىل ان يراعى التجديد الحقاً(.
ت – عقد تأسيس )عىل ان يكون رأس مال الرشكة املقدمة للعطاء ال يقل عن )2( اثنان مليار دينار.

ث – شهادة تأسيس/ شهادة تسجيل/ محرض اجتامع.
ج – تأمينات أولية بنسبة )3%( من الكلفة التخمينية قدرها )85.200.000( )خمسة ومثانون مليون ومائتان الف دينار( وعىل ان يكون 

السعر نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة.
ح – كتاب عدم مامنعة صادر من الهيأة العامة للرضائب او احدى فروعها نافذ لعام )2021(.

خ – تقديم الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي.
د – يجب ان تكون السيولة النقدية ترتاوح نسبتها بني )20(% من الكلفة التخمينية للعقد املطلوب تنفيذه والبالغة )568.000.000(.

3- بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )500.000( خمسامئة الف دينار.

4- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )بغداد – منطقة الدورة – مجمع مصفى الدورة النفطي – رشكة توزيع املنتجات النفطية/ 
مدخل الرشكة( يف املوعد املحدد للتقديم وعليه ترفض العطاءات املقدمة بعد موعد الغلق املصادف يوم الثالثاء )2021/7/27(.

5 – تفتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية يف الساعة )9( 
التاسعة صباحاً من يوم االربعاء املوافق )2021/7/28(.

6- التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية باقسامها كافة وبخالفه يتم استبعاد عطائه.
7- عىل مقدم العطاء امالء القسم الرابع من الوثيقة القياسية.

حسـين طالـب عبــود

الوكيل األول للمدير العام

رئيس مجلس ادارة الشركة

فقدان وصل

فقد الوصل الصادر من كلية االرساء 

كامل  محمد  )عيل  بإسم  الجامعة 

بتاريخ   )154437( املرقم  جاسم( 

 )500.000( مببلغ   2021/3/3

ممن  يرجى  دينار،  الف  خمسامئة 

يعرث عليه تسليمه اىل جهة اإلصدار.

فقدان وصل
فقد الوصل الصادر من كلية االرساء 

كامل  محمد  )عيل  بإسم  الجامعة 

بتاريخ   )154438( املرقم  جاسم( 

 )500.000( مببلغ   2021/3/3

ممن  يرجى  دينار،  الف  خمسامئة 

يعرث عليه تسليمه اىل جهة اإلصدار.

اعـالن
طلباً  عبدالله(  فرحان  )صباح  املدعي  قدم 
اىل  )القرغويل(  من  لقبه  تبديل  فيه  يروم 
الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن  )الجبوري( 
اقصاها  مدة  خالل  املديرية  هذه  مراجعة 
ينظر  سوف  وبعكسه  يوماً(  عرش  )خمسة 
بالدعوى  وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

اىل املتهم الهارب )ن.ع/ كرار جميل حسن محمد الفريجي(
الساكن / مجهول االقامة

من  يوماً   )30( مدة  املحكمة خالل  امام هذه  اقتىض حضورك 
تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه لالجابة عن الجرمية 
وبعكسه  املعدل  ق.ع.د   )32 و   5( املواد  وفق  اليك  املسندة 
احكام  بحقك  وتطبق  ضدك  القانونية  االجراءات  تتخذ  سوف 

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

2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك اينام 
وجدت.

3- الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4- حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة.

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

اخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

اىل املتهم الهارب )الرشطي/ صادق صاحب مطر حسن ندوات(
الساكن / مجهول االقامة

من  يوماً   )30( مدة  املحكمة خالل  امام هذه  اقتىض حضورك 
تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه لالجابة عن الجرمية 
سوف  وبعكسه  املعدل  ق.ع.د   )5( املادة  وفق  اليك  املسندة 
املادة  احكام  بحقك  وتطبق  ضدك  القانونية  االجراءات  تتخذ 

)69( ق.أ.د املتضمنة ما ييل:
1- الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجرميتك.

2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك اينام 
وجدت.

3- الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4- حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي/ حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية
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لماذا مشروع حذف 
األصفار من الدينار اليوم؟

 ابراهيم المشهداني 

بعد اقدام البنك املركزي عىل تخفيض قيمة العملة 
العراقية وانعكاسات هذا القرار عىل ارتفاع مستوى 
وتردي  االقتصاد  يف  التضخم  ومعدالت  األسعار 
مستوى معيشة املواطنني العراقيني ووصول أوضاع 
املاليني إىل مستوى خط الفقر، يجري الحديث عن 
رفع األصفار عن العملة النقدية الوطنية يف خطوة 
اشكالية  إثارة  وبالتايل  العملة  هيكلية  إلعادة 
الذي  املرشوع  هذا  تطبيق  راهنية  بشأن  جدلية 
سبق أن طرح من قبل البنك املركزي يف عام 2005 
واصطدم مبعارضة شديدة من قبل املهتمني بالشأن 

االقتصادي والنقدي.
 ومام ال جدال فيه أن العراق ورث يف عام 2003 
نقديا  وتضخام  متقلبة  ومالية  اقتصادية  أوضاعا 
أدت  االقتصادي  والحصار  الحروب  نتيجة  هائال 
التجارية  السوق  انتظام  عىل  سلبية  آثار  إىل 
وأسواق العمل واالنتاج ومستوى معيشة متدهور 
والعالقات  البنى  يف  كثرية  تشوهات  عنها  تولدت 
بينها وجود كتلة نقدية كثرية  االقتصادية كان من 
تطورات  أية  مع  تتناسب  ال  القيمة  قليلة  األصفار 
املثال  سبيل  فعىل  ومستقبله،  العراق  حارض  يف 
إىل  دينار   25 من  األكرب  العملة  قيمة  ارتفعت 
ايجاد  إىل  والحالة هذه  يقتيض  دينار مام   25000

مخارج لهذه االوضاع ومخلفاتها.
ومن الرضوري ونحن نناقش هذا املرشوع الجديل 
مهامت  أوىل  تعترب  النقدية  السياسة  أن  إىل  نشري 
بوصفها  املالية  السياسة  شان  شأنها  املركزي  البنك 
واالستقرار  االقتصادية  التنمية  أدوات  من  اداة 
االقتصادي يف العراق ومن هذا املنطلق فان تقليص 
السياسة  هذه  تجليات  من  يعترب  النقدية  الكتلة 
الفعاليات  عن  منعزلة  سياسة  بوصفها  ليس 
االقتصادية االخرى وامنا هي جزء اسايس من هذه 
االقتصادي  االداء  تحسني  تستهدف  التي  املنظومة 
لكن فعاليتها ونجاحها يتوقف من بني أمور عديدة 
عىل وجود جهاز تنظيمي وإداري ملنظومة الجهاز 
املرصيف الحكومي واالهيل كفوء وقادر عىل دراسة 
مبارشة  بصورة  تؤثر  التي  العوامل  كافة  وتحليل 
و  املرشوع  هذا  آليات  تحديد  عىل  مبارشة  وغري 

راهنيته وضبط ايقاعه.
واقع  دراسة  يتطلب  املرشوع  هذا  تنفيذ  إن 
معمقة  بصورة  الراهنة  الظروف  يف  االقتصاد 
من  أن  علمنا  ما  إذا  خاصة  املترسع  االقدام  قبل 
االستقرار يف مستويات  توفر  قرار  متطلبات هكذا 
معدالت  يف  واعتداال  سياسيا  واستقرارا  األسعار 
غري  كلها  وهذه  فعاال،  انتاجيا  وقطاعا  التضخم 
متوافرة يف هذه املرحلة، أضف إىل ذلك أن حذف 
النقدية كاية عملية كربى  الكتلة  األصفار وتقليص 
لدى  وتخوفا  سلبية  آثارا  شك  بدون  ترتك  سوف 
املؤسسات واألطراف التي تتعامل بالعملة النقدية 

ومنها:
املصارف  خارج  الدين  بعمليات  نفسية  آثار   .1
جهل  عن  تؤدي  رمبا  الرسمية  النقدية  والسوق 
إىل  مضافة  اضطرابات  إىل  تؤدي  قد  منازعات  إىل 

الوضع االمني املتوتر.
حيث  املالية  األوراق  سوق  عىل  تداعيات   .2
الرشكات  إىل  العائدة  األموال  رؤوس  ستنخفض 
واالفراد املتعاملني مع السوق بنفس نسب األصفار 
معينة  لفرتة  السوق  إغالق  يتوجب  الذي  األمر 

لغرض إصدار شهادات جديدة لألسهم.
العمالت  طبع  يتطلبها  التي  الكبرية  املبالغ   .3
الجديدة التي ميكن توظيفها يف مجاالت أخرى هي 
زمن  يف  الصحية  كالخدمات  اليها  تكون  ما  أحوج 

التعليمية. الكورونا وكذلك 
القيمة  انخفاض  إىل  سيؤدي  األصفار  رفع  ان   .4
القطاعات حتى  كافة  يف  العاملني  لدخول  االسمية 
تسبق  حالة  وهي  الحقيقية  بقيمتها  احتفظت  لو 

انخفاض األسعار التي غالبا ما تأيت متأخرة.
لحذف  املناسبة   البيئة  خلق  وألجل  تقدم  مام 
االعتبار  يف  يأخذ  أن  املركزي  للبنك  البد  األصفار 
اتخاذ حزمة  من التدابري ويف مقدمتها إعادة سعر 
األسباب  النتفاء  عهده  سابق  إىل  الدينار  رصف 
التي قادت إىل رفع قيمة الدوالر توطئة الستقرار 
قيمة العملة ومستويات األسعار وخفض معدالت 
التي  املالية  املضاربات  جامح  كبح  مع  التضخم 
األحزاب  متلكها  التي  االهلية  املصارف  بها  تقوم 
أجنبية  احتياطيات  بناء  إىل  باإلضافة  املتنفذة 
للعملة  غطاء  تعد  والتي  العراقي  للدينار  مؤازرة 
بنائه  واعادة  املدفوعات  نظام  وتحسني  العراقية 
ومعطياته  االقتصادي  التطور  مبستقبل  ارتباطا  
التدرج  جدا  الرضوري  ومن  واالسمية.  الحقيقية 
املوسمية  عن  بعيدا  الواعد  املرشوع  هذا  بناء  يف 

والعجالة.

الدول،  بعض  متارسه  الذي  التهديد  هو  املاء  قطع 
كرتكيا مع العراق، واثيوبيا مع مرص، وهو تهديد لألمن 

القومي وتهديد لحياة الشعوب.
إن الخالف حول سد النهضة هو جزء من نزاع طويل 
ناحية،  من  املصب(  )دول  والسودان  مرص  بني  األمد 
مياه  حول  أخرى،  ناحية  من  النهر  ودول  وإثيوبيا 
الناس،  الحياة للماليني من  النيل، والتي تعترب رشيان 
من  الرغم  عىل  والسودان،  مرص  يف  يعيشون  الذين 
الخالفات الشديدة تواصل إثيوبيا امليض قدًما يف بناء 
وأنه  الكهرومائية،  الطاقة  مرشوع  أن  بحجة  السد، 
عىل  املنطقة  يف  العيش  سبل  كبري  بشكل  سيحسن 

نطاق أوسع.
سد  بسبب  خطر  يف  مرص  مستقبل  أن  املرة  الحقيقة 
تدفق  تضمن  اتفاقات  إىل  التوصل،  وعدم  النهضة، 
يؤثر  أن  أو  الجفاف،  من حصول  مينع  مبا  النيل  مياه 
عىل السد العايل الذي يعتمد عليه املرصيون يف توليد 
الطاقة الكهربائية، الغريب أن الخطوات املرصية لحد 

اآلن غري فعالة مع امتالكها الخريات العديدة.

سد النهضة وما يمثله لألثيوبيين  
لنتكلم قليال عن قصة سد النهضة وما ميثله لألثيوبيني، 
فهو يعترب مرشوعا قوميا كبريا لتوليد الكهرباء، ويكون 
املنتظرة  االقتصادية  النهضة  يف  للمساعدة  عون  خري 
الكهرباء  تصدير  عملية  يف  االفكار  حيث  للبالد، 
يف  اقليمية  كقوة  إثيوبيا  يظهر  مام  الجوار،  دول  اىل 
تستقوي  ان  اثيوبيا  وجدت  وقد  االفريقي،  القرن 
أنها  خصوصا  أهدافها،  تحقق  يك  وارسائيل  بأمريكا 
وجدت الدعم الكبري يف سبيل قطع ماء نهر النيل عن 

املرصيني.
الزراعة بسبب  النيل يف  اثيوبيا ال تعتمد عىل نهر  ان 
مياه  حجز  عملية  لذلك  الوفرية،  السنوية  االمطار 
االقتصادي  الربح  تحقيق  بهدف  مرص  عن  النيل  نهر 
سياسات  تنفيذ  عرب  مثال  االرباح  تأيت  أو  مستقبيل، 
الحصول  مقابل  مرص،  عىل  بالضغط  العاملية،  القوى 

عىل منح واستثامرات ومشاريع ضخمة.

 األصل هو اتفاقية 1959
ألي  األساس  حجر   59 عام  اتفاقية  تكون  أن  يجب 

تفاوض يجريه املرصيون، فقد زادت اتفاقية عام 1959 
وتم  والسودان.  مرص  من  لكل  املياه  مخصصات  من 
رفع مخصصات مرص املائية من 48 مليار مرت مكعب، 
إىل 55.5 مليار مرت مكعب والسودان من 4 مليار مرت 
مكعب، إىل 18.5 مليار مرت مكعب، ونصت االتفاقية 
إنتاجية  متوسط  يف  زيادة  حدوث  حالة  يف  أنه  عىل 
املياه، يجب تقاسم العائد املتزايد بالتساوي بني دولتي 
املصب )أي مرص والسودان(، وعىل الرغم من أن مرص 
جادلت بإرصار بأن اتفاقية 1959 بني مرص والسودان 
نهر  مرشوعات  عىل  النقض  حق  مرص  منحت  والتي 
مياه  لتخصيص  القانوين  اإلطار  هي  املستقبلية،  النيل 

النيل، إال أن إثيوبيا ترفض هذه الحجة.
مرص أرصت عىل احرتام حقوق املياه التي حصلت عليها 
من خالل اتفاقية 1959 ويشار إليها باسم اتفاقية مياه 
النيل، وعدم تنفيذ أي مرشوع بناء عىل نهر النيل أو 
أي من روافده بدون الحصول عىل موافقة مسبقة من 

القاهرة.
مثل  النهر،  ضفاف  عىل  الواقعة  الدول  جادلت  بينام 
مل  ألنها  االتفاقيات  بهذه  ملزمة  ليست  بأنها  إثيوبيا، 

تكن طرفا فيها.

األزمة في ثالث نقاط
ميكن تحديد ثالث نقاط مهمة لالزمة.. وهي:

مليار مرت مكعب من  تبلغ 55.5  ان حصة مرص  أوال: 
مياه النيل سنويا من عام 1959ومل تتغري، إىل يومنا هذا 
يف عام 2021، وكان عدد سكان مرص ال يزيد عن 30 
مليون، االن تعداد سكان مرص يقرتب من 90 مليون! 
اآلن  املائية  احتياجات مرص  الحصة  فكيف تسد هذه 
من الزراعة والتنمية واملياه النقية، لذلك عىل املرصيني 
التفاوض  عرب  حصتهم  لزيادة  التفاوض  يف  االرساع 

األمثل، واال وقعت الكارثة.
حوض  دول  بكون  تتمثل  سيئة  حقيقة  هنالك  ثانيا:   
بل  بينها؟  فيام  اإليجايب  التعاون  إىل  تفتقر،  النيل 
الخالفات  وتتصاعد  املجاالت،  وبكافة  االختالف 
حوض  مبادرات  وجميع  متقاربة،  أزمنة  يف  السياسية 
السيايس واالقتصادي مل ترتق، إىل  النيل عىل املستوى 
درجة التعاون، كام تعاين معظم دول حوض النيل من 

معدالت تنمية منخفضة جدا.
 ثالثا: ان انخفاض منسوب املياه يهدد بصورة مبارشة 
مستقبلية  ازمة  يف  العايل،  السد  من  الكهرباء  توليد 
عىل  يؤثر  مام  ملرص،  ستحصل  والكهرباء  للطاقة 
انخفاض االنتاج وتأثري ذلك عىل الناتج املحىل اإلجاميل 

للمرص، فاملستقبل معه رعب كبري.

اتفاقية االنتكاس المصري
يف23 من شهر اذار عام 2015 وقع اتفاق حول إعالن 
وجمهورية  مرص  جمهورية  بني  الخرطوم،  يف  املبادئ 
ورقة  االتفاق  وتضمن  السودان،  وجمهورية  أثيوبيا 
سد  بشأن  الثالث  الدول  بها  تلتزم  مبادئ   10 تشمل 
الثالث،  الدول  قبل  من  عليها  التوقيع  وتم  النهضة، 
االتفاق  إيجابيات  حول  شارحة  ورقة  بها  ومرفق 

وانعكاساته عىل عالقات الدول الثالث.
انها  الكثريون  ويرى  مبادئ،  عن  عبارة  االتفاقية هي 
النهضة، وهو أهم  أعطت الرشعية املرصية لبناء سد 

مكسب تفاويض ألثيوبيا! 
انها  االتفاقية عىل  فقد صور  املرصي  االعالم  وكعادته 
انجاز عظيم غري مبسوق! ولكن األمر يتعلق مبستقبل 
لبناء  الرشعية  اعطاء  نتيجة  املرصيني،  ينتظر  مخيف 

سد النهضة.
ولنتوقف عند املبدأ الثالث من االتفاقية وهو “مبدأ 

عىل:  نص  حيث  شأن”  ذي  رضر  يف  التسبب  عدم 
املناسبة  الثالث كافة اإلجراءات  الدول  تتخذ  ))سوف 
لتجنب التسبب يف رضر ذي شأن(( جمل فضفاضة ال 
االخر  تلزم  ال  ألنها  الحقوق،  جلب  خاللها  من  ميكن 
اخرى:  عجيبة  جملة  املبدأ  ويتضمن  محدد،  بيشء 
))اتخاذ كافة اإلجراءات املناسبة بالتنسيق مع الدولة 
ومناقشة  الرضر،  هذا  منع  أو  لتخفيف  املترضرة 
يقرر  ومن  التخفيف؟  يتم  كيف  التعويض((،  مسألة 
جعله  بل  التعويض  مسائل  يحدد  مل  االرضار؟  حجم 

قضية مفتوحة للمناقشات املستقبلية!
التاريخي،  بحقه  وفرط  املرصي  املفاوض  فشل  هكذا 

والقادم اسوأ إذا بقي الحال دون تعديل.

طريقة الرد المصرية الممكنة
متتلك  فهي  ملرص،  املتاحة  الضغط  وسائل  نطرح  هنا 
الضغط  ميكنها  خاللها  من  التي  الخريات  من  العديد 

عىل اثيوبيا، ومنها:
1 - فتح قنوات اتصال مع ارترييا العدو اللدود ألثيوبيا.

2 -  فتح قنوات اتصال مع املعارضة االثيوبية.
3 - فتح قنوات اتصال والتفاوض والضغط عىل الجهات 

املانحة.
4 - التصعيد للجهات الدولية إليقاف املرشوع.

5 -  مساعدة اثيوبيا يف ايجاد بدائل للتوليد الكهرباء.
6 -  يجب عىل مرص وضع قوانني رادعة لحامية نهر 
النيل، فال يجوز ان تلعب مرص دورا كبريا يف رصاع مايئ 

وال تهتم باملياه وحامية نهر النيل يف الداخل.
7 -  كام يجب البحث عن بدائل للتوفري املياه النقية 
لزيادة  العلمية،  بالبحوث  واالهتامم  الزراعة  ومياه 
استخدام  عن  والتنقيب  الزراعية  األرايض  انتاجية 

الحلول املائية االسرتاتيجية.

سد النهضة والصراع المصري االثيوبي
أسعد عبد الله عبد علي

املاء رس استمرار الحياة عىل االرض، 
ومع فقده تتوقف الحياة متاما، 

وكانت تزهر االرض وتظهر الحضارات 
يف األماكن التي توجد فيها االنهار 
والبحريات، فاملاء هو ميزان بزوغ 

فجر االنسانية، أصبح املاء يف األلفية 
الثالثة من وسائل الضغط الذي متارسه 
بعض الدول، يف سلوك بعيد عن القيم 

االنسانية وصورة صارخة لألنانية، 
الحديث يف مقالنا اليوم عن مشكلة 
أهل مرص مع السد الذي أقيم عىل 

منابع نهر النيل يف اثيوبيا!

النزاهة النيابية: ال نستطيع 
االلمام بكل ملفات الفساد

بغداد – طريق الشعب
قال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، إن “لجنة 
يف  املوجودة  الفساد  ملفات  بكل  اإلملام  عىل  قادرة  غري  النزاهة 
اللجنة  عمل  جعلت  أسباباً  “هناك  أن  مبيناً  الدولة”،  مؤسسات 
ومنها  واملتشعبة،  العمالقة  بامللفات  قياساً  ضعيفاً  املجال  هذا  يف 
دوام  انتظام  عدم  وكذلك  حكومتني،  تغيري  بسبب  املربك  الوضع 
مجلس النواب والتظاهرات وانتشار وباء كورونا، فضالً عن أسباب 

أخرى”.
وحدد الساعدي يف ترصيح تابعته “طريق الشعب”، االسباب التي 

تجعل العراق يف مقدمة الدول مبلف الفساد.
 وتابع أن “اسباب تصنيف العراق يف مقدمة الفساد وفق التقارير 
املحاصصة  منها  كثرية،  والشفافية  النزاهة  بخصوص  العاملية 
السياسية، وفرض أشخاص ال يتمتعون باملهنية”، الفتاً اىل أن “لجنة 

النزاهة بوضعها الحايل غري قادرة عىل معالجة ملفات الفساد”.
منها  عديدة  لوزارات  ملفات  فتحت  النزاهة  “لجنة  أن  وأوضح 
النفط والصناعة والنقل والدفاع وأغلب مؤسسات الدولة”، مضيفاً 
أن “هذه امللفات تشكل نسبة بسيطة من ملفات الفساد املنترشة 

يف مؤسسات الدولة”.
الجهات  اىل  إحالتها  متت  امللفات  “هذه  أن  الساعدي،  وأضاف 
املالية،  الرقابة  وديوان  العام  واالدعاء  النزاهة  هيئة  من  املعنية 
وهناك متابعة من النواب واللجنة، لكن حتى اآلن امللفات يف دائرة 

التحقيقات املعنية الستكامل اإلجراءات املرتبطة بامللفات”.

بغداد ـ طريق الشعب
العامل،  يف  النفط  أكرب رشكات  بعض  رؤساء  قال 
ح أن تستمر يف  إنَّ أسعار النفط الخام من املرجَّ
املعروض  االستثامر سيقلِّص  االرتفاع، ألنَّ نقص 

يف املستقبل.
“رويال  لرشكة  التنفيذيون  املديرون  وانضمَّ 
توتال   “ ورشكة  يس”،  إل  يب  شل  دويتش 
السلع  مضاريب  كبار  إىل  إي”  إس  إنريجيس 
دوالر   100 إىل  النفط  ارتفاع  توقُّع  يف  والبنوك 
أنَّ  أيضاً  توقَّعوا  أنَّهم  من  الرغم  عىل  للربميل، 
الرتاجع  إىل  األسعار  تدفع  قد  املتقلِّبة  األسواق 

مرة أخرى.

تفاقم شح المعروض
التنفيذي  الرئيس  من جانبه، يرى دارين وودز، 
إىل  االفتقار  أنَّ  كورب”  موبيل  “إكسون  لرشكة 
االستثامر “سيؤدي إىل تفاقم شح العرض مقابل 
أخرى،  مرة  االقتصادات  انتعاش  مع  الطلب 
انتعاشا  سنشهد  املناسب  الوقت  يف  ذلك  وبعد 
يف العرض وإعادة التوازن”، مشريا خالل حديثه 
أسعار  “وجود  اىل  االقتصادي  قطر  منتدى  يف 
أعىل عىل األرجح عىل املدى األقرص” هي األكرث 

احتامالً.
للتجارة،  غروب”  “ترافيغورا  مجموعة  وقالت 
للربميل خالل  يتجاوز 100 دوالر  النفط قد  إنَّ 
أوف  “بنك  رشكة  توقَّعت  كام  املقبل.  العام 
األسعار  أنَّ  األسبوع  هذا  أيضاً  كورب”  أمريكا 
رشكة  تستبعد  وال  املستوى،  هذا  إىل  تقفز  قد 
ملا  وفقاً  ذلك  إنك”  غروب  ساكس  “غولدمان 

أعلنت.

مكاسب مضاعفة
وارتفع النفط بنسبة 44 يف املائة هذا العام مع 
تغريَّ  الطلب.  وزيادة  التطعيامت  انتشار  زيادة 
 2:55 الساعة  قليالً يف  القيايس  برنت  سعر خام 
دوالراً   74.90 قاً  محقِّ نيويورك  بتوقيت  مساء 

للربميل.
أكرث  من  واحدة  العاملية  النفط  أسواق  شهدت 
املايض،  العام  التاريخ خالل  اضطراباً يف  األعوام 
انهيار  إىل  كورونا  فريوس  وباء  تفيش  أدى  فقد 

األسعار.
مرة  تنمو  بدأت  الغرب  يف  االقتصادات  لكنَّ 
والواليات  أوروبا  يف  الطرق  وبدأت  أخرى، 
يدفع  قد  هذا  أنَّ  حني  يف  باالمتالء.  املتحدة 

فإنَّ  القريب،  املدى  عىل  االرتفاع  إىل  األسعار 
تحوُّل الطاقة يعني أنَّ استهالك النفط ميكن أن 
عىل  النهاية  يف  ينخفض  ثم  االستقرار،  يف  يبدأ 

املدى الطويل.

قات نقدية أفضل
ُّ

تدف
الكعبي  سعد  القطري  الطاقة  وزير  وأعرب 
تحوُّل  بأنَّ  اعتقاده  عن  نفسها  الفعالية  يف 
يف  كافية  استثامرات  وجود  عدم  يعني  الطاقة 
إىل  ذلك  يؤدي  وقد  والغاز،  النفط  مرشوعات 

ارتفاع األسعار.
التنفيذي  الرئيس  لوين،  برنارد  لتعليقات  ووفقاً 
لرشكة “بريتش برتيليوم يب إل يس”، فإنَّ ارتفاع 
تحوُّل  خطط  يف  سيساعد  الخام  النفط  أسعار 
نقدية  تدفُّقات  ويولِّد  للرشكة،  بالنسبة  الطاقة 

أفضل، وعائدات للمساهمني.
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  بويان،  باتريك  وأشار 
“توتال إنريجيس”، إىل أنَّ هناك “فرصة كبرية” 
“لكن  للربميل،  دوالر   100 سعر  إىل  للوصول 
القادمة  السنوات  يف  أخرى  مرة  نرى  أن  ميكننا 
اعتدنا  “لقد  وتابع:  املنخفضة”.  األسعار  بعض 

التقلُّبات”. عىل 

توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميا 
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رشيد غويلب

الصباح االوىل من يوم األحد 22 حزيران  يف ساعات 
1941، غزت جيوش أملانيا النازية االتحاد السوفيتي، 
و3600  مقاتل،  ماليني   3 من  أكرث  الهجوم  يف  شارك 
إىل  باإلضافة  طائرة،  و2500  بندقية  و7100  دبابة، 
املجر، رومانيا،  الحليفة:  الدول  600 ألف مقاتل من 
أرواح  الحرب  وكلفت  وإيطاليا.  وسلوفاكيا،  فنلندا، 
27 مليون مواطن سوفيتي و2,7 مليون جندي أملاين.

فالصورة  فقط،  قليل  لعدد  مفاجأة  الهجوم  كان 
إنشاء  الهدف  وكان  حارضة،  كانت  لروسيا  املعادية 
أملانيا،  عليها  تهيمن  مغلقة  قارية  اقتصادية  منطقة 
إىل  أملح  قد  هتلر  وكان  األورال.  جبال  حتى  تصل 
لقاء  يف  بوضوح  ورصح  “كفاحي”  كتابه  يف  كليهام 
يف 3 شباط 1933 أمام هيئة اركان الجيش والبحرية 
األملانية: “احتالل مساحة معيشية جديدة يف الرشق 
كيفية  عىل  النازي  الجواب  وكان  بقسوة”.  وأملنتها 
وكان  وتدمري.  تهجري  األصليني:  السكان  مع  التعامل 
والبالشفة”.  “اليهود  للغزاة  بالنسبة  واضحا  العدو 
املذكور،  اللقاء  ملجريات  دقيقا  تلخيصا  أن  ومعروف 
القيادة  إىل  أملانيا،  يف  الشيوعي  الحزب  عرب  وصل 
محمل  عىل  يأخذه  مل  ستالني  لكن  حينها،  السوفيتية 
شوارع  يف  الناس  تجمع  اليوم،  ذلك  ظهر  يف  الجد. 
مكربات  يتابعون، عرب  أخرى،  ومدن سوفيتية  موسكو 
الخارجية،  للشؤون  الشعب  مفوض  خطاب  الصوت 
من  الرابعة  الساعة  “يف  مولوتوف:  م.  فياتشيسالف 
ضد  ادعاءات  أي  تقديم  ودون  اليوم،  هذا  صباح 
القوات  للحرب، هاجمت  إعالن  أو  السوفيتي  االتحاد 

األملانية بلدنا، وانتهكت حدودنا يف العديد من األماكن 
وعرّضت مدن جيتومري وكييف وسيفاستوبول وكاوناس 
معادية  طائرات  نفذت  كام  طائراتها.  لقصف  وغريها 
رضبات  وفنلندا  رومانيا  يف  جوية  قواعد  من  أقلعت 
جوية. واختتم الخطاب مبناشدة عاجلة لوحدة الشعب 
السوفيتي وإرادته يف املقاومة: “ قضيتنا عادلة. والعدو 

سيهزم. وسيكون النرص لنا “.

املعدات  آالف  قليلة  ساعات  غضون  يف  ُدمرت 
كارثة  التالية  الخمسة  األشهر  وكانت  السوفيتية. 
إىل  النازي  الجيش  وصل  لقد  السوفيتي.   للشعب 
وكييف  ودون  دنيرب  ومصبات  وموسكو  لينينغراد 
وخاركوف. لكن الهجوم السوفيتي املضاد يف الفرتة من 
كانون األول 1941 إىل اذار 1942، اعطى إشارة مبكرة 

عن الهزمية املستقبلية للغزاة.

عنصرية غير مسبوقة
وحشية  أشكالها  أكرث  يف  العنرصية  اسُتخدمت  لقد 
وتهجري  املاليني  وتجويع  لقتل  “كمربر”  وشموالً 
السالف  من  املاليني  عرشات  توطني”  و”إعادة 
ماليني  الستغالل  أيًضا  املطاف  نهاية  ويف  واليهود، 
أملانيا  يف  كعبيد  والنساء  املختطفني  والرجال  النساء 
السياسة  هذه  تنفيذ  وجرى  النازي.  الجيش  وداخل 
البشعة وفق “الخطة العامة للرشق” من خالل إبادة 
السكان اليهود دون استثناء، إبادة جميع قادة الدولة 
السوفيتية، مبا يف ذلك الحزب الشيوعي، الكومسمول 
السياسيون  واملفوضون  الشيوعية(،  الشبيبة  )منظمة 
القيادية  والكوادر  السوفييت،  واملثقفون  الجيش،  يف 
هتلر،  من  خاص  أمر  وصدر  واإلدارة.  االقتصاد  يف 
وخاصة  الكربى،  املدن  يف  الذكور  جميع  بتصفية 
اسرتاتيجية  وتطبيق  لينينغراد.  وتجويع  ستالينغراد؛ 
لسياسة  تنفيذا  البيضاء،  وروسيا  روسيا  يف  الجوع 
أرسى  من  اآلالف  مئات  وقتل  الجامعية.  اإلبادة 
املتعمد وإطالق  الجوع  السوفييت من خالل  الحرب 
النار يف معسكرات االعتقال، والتجنيد اإلجباري ألكرث 
حرب(  وأرسى  مدنيني  )عامل  سوفييتي  مليوين  من 
النازية  الخطط  كانت  األملاين.   الحرب  اقتصاد  يف 
تخيل  أساسها  وعىل  دامئة.  طبيعة  وذات  متالحقة 
انه سيكون هناك  النازية،  قائد قوات اس اس  هملر 

استيطان أملاين ألكرث من نصف مليون عامل.
إىل  الثانية  العاملية  الحرب  النازي  الهجوم  لقد حول   
القسوة  ينفي  ال  هذا  طبعا  عنرصية.  إبادة  حرب 
النازيون يف حروبهم ضد بولندا  شديدة التي مارسها 
بداية  منذ  لكن  أخرى؛  ودول  ويوغوسالفيا  وفرنسا 

النازية مهتمة  القيادة  السوفيتي، كانت  االتحاد  غزو 
رصاحة بإبادة شعوب بأكملها.

إعادة تفسير التاريخ
تفسري  إلعادة  استثنائية  جهود  تبذل  اليوم  عامل  يف 
اساطري  وتلعب  الحقائق.  وتزوير  الحرب،  تاريخ 
أن  هؤالء  يزعم  فيها.  محوريا  دورا  الجدد  النازيني 
وقائية”.  كان “رضبة  السوفيتي  االتحاد  الهجوم عىل 
للجيش  مزعوًما  وشيكًا  هجوما  توقعت  أملانيا  وان 
األحمر، ويرى مؤرخون أنه حتى هتلر مل يكن ليقول 
إىل  تستند  الثانية  واألسطورة  أفضل.  بشكل  ذلك 
فكرة “جيش أملاين نظيف”، وأنه مل يشارك يف جرائم 
لفرتة  عنه  الدفاع  تم  الذي  االدعاء،  هذا  النازيني. 
من  التسعينات  يف  دحضه  تم  الحرب،  بعد  طويلة 
لألبحاث  هامبورغ  معهد  أقامه  الذي  املعرض  خالل 
االجتامعية، حيث بني إمكانية جنود افراد غري نازيني، 
ولكن الجيش كمؤسسة كانوا عىل علم بطبيعة حرب 

اإلبادة، وساهم فيها.
ان ثقافة الذاكرة األملانية يجب ان تهتم بإحياء ذكرى 
جميع ضحايا حرب اإلبادة، وبشكل مناسب.. ولذلك 
ورئيس  والحكومة  الربملان  أن  للصدمة  املثري  فمن 
الدولة يف الجمهورية االتحادية ال يريدون عىل وجه 
كان  الذي  البلد  ذلك  ضحايا  ذكرى  إحياء  التحديد 
الوقت  ويف  العاملية.  الحرب  وطأة  يتحمل  أن  عليه 
التحول طويل األمد يف  نفسه، يشري هذا املوقف إىل 
سياسة  عن  واالبتعاد  روسيا،  تجاه  األملانية  السياسة 
التي كانت ذات يوم تقريًبا سببا يف ضامن  االنفراج، 

وجود أملانيا.

عندما حّل اإلرهاب

قبل 80 عاما غزت ألمانيا النازية االتحاد السوفيتي

سكان موسكو يتابعون اإلعالن عن بدء الهجوم النازي

متابعةـ  طريق الشعب 
اقتحام متظاهرون لبنانيون، أمس، مرصفاً يف طرابلس، 
يف  املركزي  البنك  فروع  اقتحام  اخرون  حاول  فيام 
مدينة اخرى، عقب استمرار تدهور  اللرية اللبنانية إىل 

مستويات غري مسبوقة يف السوق السوداء.
اشتباكات  اىل  الشعبية  االقتحام  محاوالت  وقادت 
لدى  عنها سقوط جرحى  نتج  االمن،  قوى  مع  عنيفة 

الطرفني.   
وعاد الهدوء صباح أمس إىل مدينتي طرابلس وصيدا، 
ويف  فيهام  السبت  ليل  تظاهرات  انطلقت  ما  بعد 
املعيشية  األوضاع  عىل  احتجاجاً  العاصمة  بريوت 

واستمرار تدهور اللرية اللبنانية. 

اقتحام مصرف  
بأن “مسريات جابت  الوطنية لإلعالم  الوكالة  وأفادت 
املعيشية  األوضاع  عىل  احتجاجا  طرابلس   شوارع 

الصعبة وارتفاع  سعر رصف الدوالر”.
وأضافت أن “عددا من املحتجني قاموا  باقتحام الباحة 
من  خلع  ومتكنوا  طرابلس  يف  لبنان  ملرصف  الخارجية 
بالسلطة،  منددة  هتافات  ورددوا  الحديدي،  الباب 
اللبناين املنترشة يف املكان  فيام عملت عنارص  الجيش 

عىل منعهم من دخول املرصف”. 

حكومي،  مبنى  مدخل  يف  النريان  متظاهرون  وأرضم 
القوات  لكن  نائبني،  منازل  اقتحام  بعضهم  وحاول 

األمنية منعتهم.  وفق وكالة فرانس  برس.
نارية  أعرية  “أصوات  إن  االنباء  وكاالت  أكدت  فيام 
وتدخل  كبارة،  محمد  منزل  النائب  خارج  سمعت 

لتفريق املحتجني”.  الجيش 
ويف مدينة صيدا، حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك 
عىل  األمنية  القوى  عملت  املدينة  حيث  يف  املركزي 

إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية. 

اصابات في صفوف الجيش 
الطوارئ  جهاز  يف  العمليات  غرفة  أفادت  االثناء،  ويف 
أن  طرابلس،  يف  محلية  صحية  منظمة  وهي  واإلغاثة 
“ست فرق  إسعافيه استجابت لالحتجاجات التي حصلت 
يف طرابلس”، مؤكدًة أنها “أسعفت 18 شخصاً من مدنيني 

وعسكريني، ونقل أربعة منهم إىل مستشفيات املدينة”. 
من جانبها، قالت قيادة الجيش اللبناين يف بيان تابعته 
يف  أصيبوا  عسكريني  “تسعة  أن  الشعب”،   “طريق 
طرابلس بعدما أقدم شبان يستقلون  دراجات نارية عىل 

رمي قنابل صوتية باتجاههم”. 
وأشار البيان اىل “تعرض عسكريني للرشق بالحجارة، ما 

أدى إىل إصابة أحدهم يف منطقة أخرى من  املدينة”. 

أزمة اقتصادية 
رصف  سعر  ارتفاع  أثر  عىل  االحتجاجات  هذه  وتأيت 

إن  برس،  فرانس  لوكالة  رصافون  وقال  الدوالر. 

“الدوالر يتم التداول به بسعر بني 17300 و17500 

عىل  البعض  أشار  حني  يف  السوق  السوداء،  يف  لرية 

قد  الدوالر  سعر  ان  اىل  االجتامعي  التواصل  وسائل 

وصل اىل 18 ألف لرية”.  

وتم تثبيت سعر الدوالر عند 1507 لريات منذ 1997، 

جعلت  البالد  تشهدها  اقتصادية  أزمة  أسوأ  لكن 

العملة الوطنية  تنهار يف السوق املوازية غري الرسمية. 

الدويل  البنك  حذر  اقتصادية،  أزمة  لبنان  ويشهد 

وأسوأ  أشد  بني  من  تُصّنف  أنها  من  الحايل  الشهر 

منتقداً  عرش،  التاسع  منتصف  القرن  منذ  األزمات 

التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط 

شلل سيايس. 

اللبنانيون  بات  إذ  األزمة؛  حدة  مؤخراً  وازدادت 

ينتظرون يف طوابري طويلة أمام محطات الوقود التي 

البنزين واملازوت.  اعتمدت سياسة  التقنني يف توزيع 

األدوية  من  كبري  عدد  يف  انقطاع  مع  ذلك  ويتزامن 

وارتفاع يف أسعار املواد  الغذائية املستوردة بغالبيتها. 

جرحى في االحتجاجات ضد تدهور  العملة الوطنية

لبنانيون يقتحمون مصرفا ويحاولون دخول البنك المركزي 

طريق الشعب ـ خاص 
ان  مفادها  أنباًء  لبنانية،  إعالم  وسائل  تناقلت 
نقابة  انتخابات  يف  املشاركة  تنتفض  النقابة  قامئة 
الفرع  يف  القوائم  باقي  اكتسحت  املهندسني، 

السابع. 
فروع  ألربعة  النقابة  انتخابات  أمس،  وجرت 
وهو  ـ  السابع  الفرع  فيها  حقق  سبعة،  أصل  من 
عىل  املرشحني  كامل  فوز  ـ  الزراعيني  املهندسني 
النقابة عن  تنتفض، لعضويّة مجلس  النقابة  الئحة 
مندويب  لكافة  كامل  فوز  تحقق  كام  الفرع.  هذا 
غري  مرّشح  أقرب  عن  كبري  بفارق  تنتفض،  لنقابة 

فائز.
منور،  يارا  تنتفض،  النقابة  قامئة  يف  املرشحة  وقالت 
لـ”طريق الشعب”، انه “استكامالً لثورة 17 ترشين 
االول 2019 كان يجب ان يكون هناك تغيري حقيقي 

يف النقابات، وقامئة النقابة تنتفض عبارة عن ائتالف 
ضم املجموعات التي شاركت يف الثورة”. 

تأجلت يف  ان  “االنتخابات سبق  ان  وأضافت منور 
السلطة  مخاوف  من  يعرب  وهذا  مرات،   6 السابق 
ضد  بقوة  قادم  حقيقي  معارض  ائتالف  من 

املحاصصة”. 
نطاقني؛  عىل  ستكون  “االنتخابات  ان  وأوضحت 
يفرتض  الذين  املندوبني  هيئة  اختيار  يخص  االول 
النقابة،  فروع  كل  من  مندوباً   283 يكونوا  ان 
يف  عنه  ممثلني  ينتخب  النقابة  يف  عضو  وكل 
الترشيعية  سلطة  اعىل  هي  التي  املندوبني  هيئة 
ثانية  انتخابات  “هناك  ان  اىل  مشريًة  النقابة”،  يف 
أعضاء  تخص  وهي  سبعة،  اصل  من  فروع  ألربعة 
النتخابات  تحضريا  ميثل  كله  هذا  الفرع.  هيئة 

نقيب املهندسني التي ستجري يف متوز املقبل”.  

»النقابة تنتفض« تحقق تقدمًا 
في انتخابات المهندسين 

الرئيس الجزائري يطلق »مشاورات سياسية« 
لتشكيل الحكومة الجديدة

الحكم على قاتل جورج فلويد بالسجن 22 عامًا 

اشتباكات عنيفة في مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية 

الجزائر ـ وكاالت 
أعلنت الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، أنه أطلق مشاورات 
االنتخابات  بعد  جديدة  حكومة  تشكيل  أجل  سياسية  من 
الترشيعية التي جرت يف حزيران الحايل، والتي فاز بها حزب 

جبهة التحرير الوطني الحاكم. 
“طريق  تابعته  الجمهورية  رئاسة  عن  صادر  لبيان  ووفقاً 
الشعب”، فإن الرئيس تبون بارش  “مشاوراته السياسية من 
الترشيعية  االنتخابات  بعد  حكومة  جديدة  تشكيل  أجل 
جبهة  التحرير  حزب  بها  وفاز  حزيران   12 يف  جرت  التي 
إطار  “يف  انه  الرئاسة  بيان  وأوضح  الحاكم”.   الوطني 
استقبل  الحكومة،  لتشكيل  املوسعة  السياسية  املشاورات 
رئيس  الجمهورية عبد املجيد تبون، األمني العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني  أبو الفضل بعجي مرفوقا بأعضاء من املكتب 

السيايس”. 
األحرار  ممثيل  عن  وفدا  الرئيس  استقبل  “كام  وأضاف  
)املستقلني( يقوده عبد  الوهاب آيت منقالت”، ورئيس بلدية 
تيزي وزو الذي قاد قامئة مستقلة يف دائرة انتخابية، مل  تصل 

نسبة املشاركة فيها اىل واحد يف املائة. 

استقالة  قدم  جراد  العزيز  عبد  الوزراء  رئيس  أن  يذكر 
حكومته، الخميس، غداة صدور النتائج  الرسمية لالنتخابات 
الترشيعية، وقبلها تبون وكلفه بترصيف األعامل حتى تشكيل 

حكومة  جديدة. 
وينتظر أن تستمر املشاورات “حسب ترتيب النتائج النهائية 

املعلن عنها من طرف املجلس  الدستوري” األربعاء املقبل. 
يف  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  حّل  النتائج،  لهذه  ووفقا 
املرتبة االوىل بحصوله عىل 98  مقعدا من أصل 407 مقاعد، 
يليه املرشحون املستقلون الذين حصلوا مجتمعني عىل 84 
 مقعدا.  وجاء يف املرتبة الثالثة حركة مجتمع السلم، الحزب 

اإلسالمي الرئييس يف البالد، الذي حصد   65 مقعدا. 
الوطني  التجّمع  لحزب  كانت  فقد  الرابعة  املرتبة  أما 
الدميقراطي، الحليف التقليدي لجبهة  التحرير، بحصوله عىل 

58 مقعدا. 
الحراك  قاطعها  التي  االنتخابات  يف  املشاركة  نسبة  وبلغت 
الشعبي 23 يف املائة، وهي األدىن يف  تاريخ البالد ليس فقط 
عىل صعيد االنتخابات الترشيعية، بل عىل صعيد االنتخابات 

بأرسها،  وفق األرقام الرسمية. 

واشنطن ـ وكاالت 
حكام  األول،  امس  األمرييك،  القضاء  أصدر 
بالسجن 22 عاما وستة أشهر عىل ديريك شوفني، 
مدينة  مينيابوليس،  يف  السابق  الرشطة  ضابط 
األصول  ذي  املواطن  مقتل  يف  تسبب  الذي 

اإلفريقية جورج فلويد. 
وكان مداريا أرادوندو، رئيس رشطة مينيابوليس، 

أكد أن شوفني خرق قواعد قسم رشطة. 
قام  ما  إن  املحلفني  هيئة  أمام  أرادوندو  وقال 
بالتأكيد  به شوفني “ليس جزءا من تدريبنا وهو 
خرق  شوفني  أخالقياتنا  وقيمنا..  من  جزءا  ليس 
املميتة  اعتقاله  طريقة  يف  األخالقية  القوانني 

لفلويد”. 
نيسان   25 يوم  الحياة  فارق  فلويد  أن  يذكر 

عنقه  عىل  بركبته  شوفني  جثم  ان  بعد  املايض 
التنفس  مانعا  عنه  دقائق  تسع  نحو  مدى  عىل 

الطبيعي. 
موجة  يف  فلويد  جورج  وفاة  حادث  وتسبب 
وعنف  العرقي  التمييز  ضد  عارمة  مظاهرات 
أصول  من  تجاه  املواطنني  األمريكية  الرشطة 

إفريقية هزت الواليات املتحدة ودوال أخرى. 

عدن ـ وكاالت 
بني  االول،  أمس  مساء  االشتباكات،  حدة  اشتدت 
الطرفني املتحاربني يف اليمن يف  محافظة مأرب الغنية 
األمم  املتحدة  فيه  وقت  تسعى  يف  وذلك  بالغاز 

والواليات املتحدة إىل التوصل إىل اتفاق سالم. 
يف  مأرب  عىل  انتزاع  السيطرة  الحوثيون  ويحاول 
للجهود  تهديد  بأنه أخطر  هجوم  وصفته واشنطن 
الرامية إلرساء هدنة.  وكانت املعارك قد هدأت مع 
تصاعد الجهود الدبلوماسية يف األسابيع  األخرية غري 

أن ثالثة مصادر موالية للحكومة  قالت إن عرشات 
االشتباكات  يف  قتىل  سقطوا  من  الجانبني  املقاتلني 
بعد أن شن الحوثيون هجوما جديدا  قوبل برضبات 

 جوية مكثفة من التحالف. 
يديرها  التي  التلفزيونية  املسرية  قناة  وقالت 
الحوثيون إن طائرات التحالف  شنت 13 رضبة جوية 

مساء السبت. 
وقال أحد املصادر وهو مسؤول محيل لـ”رويرتز”، 
ان “القتال استمر حتى الساعات  األوىل من الصباح. 

هذه أعنف اشتباكات منذ  أسابيع”. 
مليون  حوايل  تستضيف  التي  مأرب  أصبحت  وقد 
الحرب  محور  يف  اليمن  أخرى  مناطق  من  نازح 
التي سقط فيها  عرشات اآلالف من اليمنيني قتىل، 

 ودفعت بالبالد إىل املجاعة. 
ويرص الحوثيون، الذين سيعزز استيالؤهم عىل مأرب 
وضعهم يف أي  محادثات مستقبال، عىل رفع الحصار 
ويريد  التحالف  هدنة.  إلرساء  أي  محادثات  قبل 

التوصل إىل تسوية يف الوقت نفسه. 
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وجع الذكريات .. المناضل سامي أحمد في عيون محبيه

تضمن  احمد  سامي  اسم  حمل  الذي  االول  الفصل  يف 
نواحي  من  ناحية  شهدته  والذي  ونشأته  لوالدته  رسد 
عىل  يقع  منزل  يف  الكبري  املجر  وتدعى  العامرة  مدينة 
الشارع العام سكن فيه مع عائلته وهو االبن االكرب بني 
الذكور والثاين يف الرتتيب بعد اخته ) سامية ( ولد سامي 
متأثرا  واالدب  بالثقافة  مهتمة  عائلة   1934وسط  عام 
الشاعر  كمونة  عيل  محمد  خاله  ومقاالت  بشعر  ايضا 
والسياس الكبري وكانت مقاالته تهز عرش امللكية آنذاك 
، اضافة ملؤهالته الشخصية وحبه للقراءة ، اكمل دراسته 
عىل  االول  وكان   ) الكبري  املجر   ( مدرسة  يف  االبتدائية 
دفعته واكمل املتوسطة واالعدادية يف ثانوية ) كلية امللك 
فيصل ( يف بغداد وكانت تستقبل فقط الطلبة املتفوقني 
عن  واختالفه  متيزه  الصغر  ومنذ  عليه  املالحظ  وكان   .
 ) الوعي   ( ثقافية  اول نرشة  اصدار  ، وساهم يف  اقرانه 
الطالب يف حلقة  ومن ثم كان عضوا مع مجموعة من 
ثقافية اسسها الشاعر زاهد محمد .. وبدأت مالمح الوعي 
الفكري املبكر لسامي ملساهمته يف االرضاب العام الذي 
استمر لعدة اسابيع بسبب اعتقال ثالثة من طلبة الكلية 
، انتبهت له الكوادر القيادية الشيوعية ووجدوا فيه بذرة 
نضايل  عمل  باول  وكلف  متوقدا  وفكرا  واندفاعا  طيبة 
اليصال الطعام اىل السجناء السياسيني مع الرفاق ومنهم 
الرفيق فهد ورغم صغر سنه التصق يف املد الطاليب الذي 
الوضع  عىل  واالحتجاجات  التظاهرات  جميع  يف  ساهم 
القائم يف البالد آنذاك وكان يف اول الصفوف التي تشارك 
يف التظاهرات . وحني اندلعت وثبة كانون الثاين يف العام 
1948 تم الغاء كلية فيصل بعد ان عجزت الدوائر االمنية 
اهله  اىل  سامي  انتقل  غلقها  وبعد  طالبها  ترويض  من 
يف املجر الكبري واكمل دراسته يف مركز املحافظة وسكن 
الرفاق  اول  من  كان  املرحلة  تلك  ويف  الداخيل  قسمها 
لتأسيس  الدليمي  نزيهة  الدكتورة  بهم  استعانت  الذين 
سامي  وظل   . املحافظة  يف  العراقية  املرأة  رابطة  فرع 
يرتدد عىل بغداد ويلتقي برفاقه وزمالئه يف منطقة الكرخ 
قرب ساحة الشهداء . وبعد اكامله الدراسة الثانوية وبناء 
عىل طلب من الحزب انتقل اىل محافظة البرصة وهكذا 
التنظيمية  النشاطات  مرحلة  اىل  وانتقل  مرحلة  طويت 
 22/5/1952 يوم  بدأت  التي  والسجون  واالعتقاالت 
حني اقدمت قوة امنية عىل مداهمة بيت خاله يوسف 

غرفته  يف  حزبية  منشورات  عىل  العثور  بعد  العتقاله 
سجن  يف  قضاها  سنوات  خمس  بالسجن  عليه  وحكم 
بعقوبة املركزي وبعدها ابعد اىل منطقة بدرة ملدة سنتني 
وتزامن سجنه هذا بعقوبة فرضها الوالد عليه مبنع اخوانه 
من زيارته وبقى يف سجنه اىل قيام ثورة متوز عام 1958 
واستقبل يف البرصة مع رفاقه بزفة املنترصين بعد سنوات 
سبع قضاها يف السجن واالبعاد عاد رجال ثوريا ال يهاب 
الصعاب وازداد متسكه مببادئه وقيمه السامية التي اقسم 
عىل االخالص والوفاء لها . تزوج يف العام 1960 وعمل 
موظفا يف البنك اللبناين وبعد تعرض عبد الكريم قاسم 
عاد  املحاكامت  من  وسلسلة  الفاشلة  االغتيال  ملحاولة 
تنظيم الحزب الشيوعي يف البرصة اىل الرسية واعتقل يف 
احدى البيوت الحزبية ووجهت اليه تهم عديدة ومتت 
مصادرة الطابعة والسالح الذي عرث عليه يف البيت واقتيد 
من جديد ومن معه اىل سجن نقرة السلامن وحكم عليه 
العام  اعوام جديدة واطلق رساحه يف  لخمسة  بالسجن 
1968 . وكان يعاين فرتة سجنه مبقاطعة عائلته له ، اال 
بذلك  الوالد  علم  وحني  رسا  تزوره  كانت  سليمة  اخته 
طردها من البيت فعاشت يف بيت جديد مع زوجة سامي 
وطفله وميض . ومام مييز سجن الشيوعيني انها تتحول 
اىل جامعة للحياة يتعلمون فيها علوم االقتصاد السيايس 
وغريها من العلوم والقراءة والكتابة ملن ال يجيده وكان 
تخصص سامي تدريس االقتصاد والنفط واللغة االنكليزية 
ويقوم بتحرير االخبار التي يسمعها من الراديو الصغري 
املسجونني  عنابر  عىل  مستنسخة  لتتوزع  بحوزته  الذي 
اضافة الهتاممه بالرياضة واهتاممات اخرى . بعد اطالق 
يربطه  ما  هناك  يكن  مل  اذ  البرصة  اىل  يرجع  مل  رساحه 
بالعودة بعد انفصاله عن زوجته فذهب اىل بغداد وسكن 
املركزية  القيادة  يف  برفاقه  والتقى  سليم  اخيه  بيت  يف 
واكمل نشاطه كقيادي ومسؤول للخط العسكري اىل حني 
الثاين 1968  القبض عليه مجددا منتصف ترشين  القاء 
ونقل اىل قرص النهاية وذاق فيه اشد واقىس انواع التعذيب 
وخاصة بعد اعرتاف عزيز الحاج ولكنه التزم الصمت وتم 
نقله اىل مستشفى سجن رقم 1 بعد تدهور صحته اىل ان 
. شهادات عديدة  تم اطالق رساحه يف 15/ 10/ 1970 
من رفاقه يف قرص النهاية يصفون فيها معدنه املختلف 
وطيبته وحبه لالنسان والوطن والخري والسالم منها شهادة 

الرفيق فياض موزان والرفيق ماجد عالوي . 
يف الفصل الثاين تتناول الكاتبة عفيفة ثابت زوجته نبذة 
املولود  الزبيدي  ثابت رشيد  والدها   ، عائلتها  عن حياة 
العامرة واستقراره يف  اىل  بغداد ورحيله  عام  1910 يف 
الوطنية  بالقوى  بعد  فيام  والتحاقه  الكبري  املجر  ناحية 
واليسارية ومالحق من قبل الحكومة امللكية لحني ثورة 
الرابع عرش من متوز تم انتخاب الوالد رئيس اتحاد نقابات 
العامل وعضو يف انصار السالم واستمر الحال اىل انقالب 
شباط االسود ووفاته بسبب مرض يف الدم اصابه نتيجة 
ابنه نعامن . ترسد  الصدمة لسامع خربكاذب باستشهاد 
الكاتبة حياة اخوتها نعامن وعدنان وقحطان ويشء من 

ذكريات طفولتها . 
الفصل الثالث يحتوي رسد مفصل لحياة الكاتبة عفيفة 
مع الزوج سامي التي تبدأ بزواجها يف 5/2/1971 وسعيه 
لتوفري مستلزمات العائلة عن طريق كتابة مقاالت عن 
النفط واالقتصاد واعداد برامج اذاعية وتلفزيونية ومن 
ثم انتدابه للعمل يف وزارة النفط ويحتوي هذا الفصل 
مظفر  بالشاعر  عالقتهم  منها  مهمة  ملواضيع  مفردات 
التي  الشيوعية  العوائل  بالعرشات من  النواب وعالقتها 
تعرفت عليها بعد ارتباطهام وامل وفاة اخيه االصغر محمد 
الذي   ) قاعدة  ابو   ( فرهود  كاظم  باملرحوم  وعالقتهام 
بقى لصيقا بهام حتى بعد سفره اىل السويد واستشهاد 
شاكر محمود الذي بكاه سامي بصمت وامل .كام تروي 
قصة انتقالهام من بيت الخر لرضورات امنية منها بيت 
الذي  والهلع  ابو طرب  احداث  اىل  واشارة  منطقة 52  يف 
الرحمن  عبد  مع  لعمله  رواية  مع  الناس  يصيب  كان 
وكيف  والتنمية  النفط  مجلة  يف   1975 عام  يف  منيف 

الذكرى  الحتفالية  بتسجيالت  االن  واىل  احتفظت  انها 
بيت  جديد  ومن   1976 العراقي  الشيوعي  للحزب   42
الحبيبية واعتقال ابو سهيل ، سكنوا متجاورين  مع عائلته 
لسنوات جميلة كانهم عائلة واحدة وتبقى يف الرسد لتصل 
 22/9/1980 يف  طبولها  ودق  الثامنني  حرب  بداية  اىل 
واستمرار سلطات البعث بتصفية اعضاء القوى الوطنية 
الكاتبة  .. وثقت  العراقي  وعىل رأسها الحزب الشيوعي 
احالته  التفاصيل منها طلب  بادق  املرحوم سامي  حياة 
عىل التقاعد وبدء رحلة البحث عن عمل ومرشوع مكتبة 
 1991 وانتفاضة  الخليج  حرب  ثم   . السيدية  يف  املربد 
واملعنوية  املادية  الناس  قدرة  وضعف  الجائر  والحصار 
رواية  العائيل حسب  ايضا عىل وضعهم  انسحب  وهذا 
االقتصادية  الظروف  هذه  يف  ونحن   ، وتواصل  الكاتبة 
الصعبة عرض عىل سامي برسالة شفوية من طارق عزيز 
يطلبه وزيرا للنفط ولكنه رفض وبشدة ، بالتأكيد انه لن 
يغري مبادئه ولن ينتمي للبعث . وتنهي الفصل بتأسيس 

مكتبة املربد يف املتنبي بدعم من رفاق االمس . 
الفصل الرابع والخامس تناولت الكاتبة مرضه ووفاته يوم 
تفاجأت بسامع صوت ابنه .. بابا مريض ورؤيته ممددا 
مستسلام  الوجه  شاحب  العينني  مغمض  رسيره  عىل 
ومحاوالتها  جسده  يف  تعبث  التي  الحرارة  لدرجات 
.. تراقبه وتحاول  البائسة عىل امل شفائه او رمبا بقائه 
استبعاد ما يراودها من افكار بفقدانه . وتأكيد الطبيب 
من  جديدة  رحلة  وبدأ  الربوستات  برسطان  اصابته 
العالجات والعمليات التي رافقتها عدد من اخطاء طبية 
 ، يرام  زادت من وضعه تعقيدا ومل يعد سامي عىل ما 
االمه تستبيح جسده ، السكر غري مستقر والضغط بني 

هبوط وارتفاع ، فقدان الشهية آالم ال يستطيع تحدبد 
رسد  وتواصل   .. متسارع  بشكل  حالته  وتدهور  مكانها 
الحكاية : كانت االفكار والحزن والدموع دامئا ما يأخذوين 
اىل حيث ال اريد ولكن رسعان ما تعيدين انات زوجي اىل 
واقعي الذي اظنه افضل ال يزال عىل قيد الحياة اسمع 
صوت انفاسه وهذا بحد ذاته سعادة . ولكن ليس كل ما 
يتمناه املرء يدركه ، حني استطاع القدر بقسوة ان يختم 
حياة سامي وابقاين يف حرية من امري يف االعوام القادمة 
بني ان احتفل بذكرى زواجنا وبني ان انتحب لذكرى فراقنا 
الكتاب عدد من  . كام تضمن  5/2/2002 وداعا سامي 
الكلامت وقصائد شعر لرفاق واصدقاء سامي القيت يف 
وتروي  املقربني  فيه  شارك  والذي  الرسي  االول  التأبني 
 ، الحارض  الغائب  للعزيز  النضالية وكلامت وفاء  رحلته 
الحزب  اقام   2004 شباط  يف  الثانية  الرحيل  ذكرى  ويف 
الشيوعي العراقي بجلسة تأبني استذكارية قيلت بحقه 
الرفاق  حناجر  وصدحت  والكلامت  الخطب  من  الكثري 

باجمل القصائد . 
كلامت  تتضمن  مختارات  السادس  الفصل  تضمن 
التي  الذكريات  تروي  سامي  الراحل  عن  وشهادات 
شاركوها رفاقه معه يف سجن نكرة السلامن يف محطات 
نضالية مختلفة وما كتب عنه يف عدد من مذكرات رفاقه 
وايضا صور لرسائل وقصاصات  سامي مرسلة من نقرة 
السلامن اىل اخته صبيحة تحمل يف طياتها اجمل العبارات 
واملواقف املؤملة . ورسائل اىل زوجته عفيفة عندما سافر 
اىل بلغاريا . ومجموعة من الصور العائلية التي توثق كل 
ما تم ذكره يف كتاب وجع الذكريات ... للكاتبة عفيفة 

ثابت . 

عرض: شميران مروكل  
 

صدر حديثا من دار الرواد املزدهرة للطباعة والنرش والتوزيع كتاب )وجع 
الذكريات( للكاتبة عفيفة ثابت موثقة سرية زوجها الراحل املناضل سامي احمد 

يف عيون محبيه يف 302 صفحة من القطع املتوسط يف ستة فصول وممجموعة من 
الرسائل والصور . قدمت للكتاب ابنته ويداء مؤكدة ان الغياب والرحيل ال يعنيان 

ابدا الفراق وال يعنيان النسيان فكم من غائب حارض يبقى ، ال يخلو مكانه وال 
يرتك ذكره ، غائبون لكن ال يطيب لنا العيش دون ذكرهم وحديثنا عنهم يشعرنا 

بالحياة واالمان وان الخري بهم يدوم كعطور زكية فوح ذكراهم االحبة طيبو الخلق 
واملعرش حني ال يتسنى لنا سوى االبتسامة عند ذكرهم فطيبهم نسائم عليلة 

تنعش ارواحنا وسامي ال يختزل يف كتاب كام ال تختزل االنسانية بكلمة وال يختزل 
النضال مبوقف فسامي بحد ذاته كان ثورة يشبه كل الثورات التي انتفضت مطالبة 

باالنسان بكل ما يحمل مفهومه من معاين الكرامة ومن معاين السالم واالمان . 

قراءة في كتاب

هذا هو موفق محمد
د. علي إبراهيم

محمد(  موفق  هو  )هذا  كتاب   2021 العام  هذا  صدر 
للثقافة واإلعالم  الفرات  الناجي عن دار  للباحث أحمد 
-العراق- بابل. وقد جاهد الباحث أن تكون دراسته عىل 
وفق منهج النقد التاريخي األديب كام ذكر، ولذلك عمد 
عىل تقسيم بحثه إىل أربعة فصول وسبقتهام مقدمة من 
دون أن يختمه بخامتة يثبت فيها استنتاجاته، وأحسبها 
يعد  بشاعر  والخاص  الجاد  البحث  هذا  ملثل  رضورية 
الكثري  تجربته  الحارض ويف  الوقت  يف  الشعراء  أبرز  من 
من املوضوعات التي تستحق الدراسة بعقلية ومنهجية 
يفرضه  أحيانا  الذي  االنحياز  عن  بعيدا  املهني  الناقد 
أن  وأحسب  الشاعر.  ومنجز  مبواقف  الكبري  اإلعجاب 
كذلك  وأنا  بالشاعر  املعجبني  من  كان  الناقد  صديقي 

ولكن للدراسات النقدية املحايدة حقها.
يف املقدمة وضح الباحث ماذا يعني منهجه؟ أي دراسة 
السرية  لتناول  دفعه  ما  هذا  ورمبا  حولها  وما  الظاهرة 
الشخصية للشاعر يف الفصل األول والتي استغرقت أكرث 
من خمسني صفحة وكانت كافية لتكون مدخال للدراسة.

وما  الشعرية  القصائد  تحليل  يف  دخل  الباحث  ولكن 

رأسهم  وعىل  حولها  آراء  من  والباحثون  النقاد  ذكره 
الشاعر  منجز  الزم  الذي  املعموري  ناجح  الكبري  الناقد 
الشاعر  تجربة  كل  تقويم  يف  حارضا  وظل  بداياته  منذ 
حضوره  ثامر  ولفاضل  الكتاب  هذا  بها  اختص  التي 
األمري  عبد  وقاسم  الخليل  سمري  ود.  النصري  وياسني 
استخدامات  تناول  ثم  املطلبي...  مالك  ود.  عجام. 
الشاعر للغة العامية أو املحكية وقد أفاد مام كتبه نقاد 
آخرون من أمثال: عبد الرحمن طهامزي ومارون عبود 
مستشهدا بتوظيفات بدر شاكر السياب الذي اقرتب من 
الدين  عز  د.  ذكره  ما  عىل  معتمدا  اليومي  الكالم  لغة 
لغة  تكون  أال  الشعر  لغة  “  يف  الذي يفرتض  اسامعيل 
الناس وأن تكون لغتهم يف آن واحد” وكنت أفضل أن 
املهمة  املوضوعة  هذه  يف  خاصا  مبحثا  الباحث  يفرد 
والتي تشكل سمة أساسية يف شعره وخاصة قصائده التي 
كتبت ما بني )2020-2003( ومل يكتف الباحث بهذا بل 
القول  وينطبق  كتابه.  فصول  كل  تناولها يف  قد  وجدته 
قصائده.  بها  امنازت  التي  السخرية  موضوعة  ذاته عىل 
وهي ليس التجربة الوحيدة يف املنجز الشعري العراقي 
والعريب ولذلك كانت تستحق الدراسة املعمقة إىل جانب 
التجارب األخرى مثال تجربة نزار قباين وقصائده الساخرة 

الفارق  مع  مطر  أحمد  العراقي  الشاعر  تجربة  وكذلك 
بني خصوصية تلك التجارب وتجربة موفق محمد ومدى 
عندما  محقا   الباحث  كان  ولقد  املتلقي.  عىل  تأثريها 
ربط بني الشاعر ومدينته الحلة وتأثري هذا املكان عىل 
شاعريته وكل الشواهد التي ذكرها تجعل املتلقي مقتنعا 
حالة  وهي  الشاعر  وجدان  يف  املتعمقة  العالقة  بهذه 
الدكتور عيل جواد  الناقد  مثل  الحلة  أعالم  بني  مشرتكة 
الطاهر واملطرب سعدي الحيل  والشاعر الشعبي محمد 
عيل القصاب... وقد أسهب الباحث يف ذكر هذه الحاالت 
التي أبعدته قليل أو كثريا عن موضوعه  العالقة  وهذه 
األساس وهو الشاعر الكبري موفق محمد. عىل الرغم من 
أن املعلومات التي أوردها كانت ممتعة جدا ومفيدة... 
وأعطت صورة عن تجربة هؤالء النقاد والشعراء، تفيد 
القارئ وكان ميكن أن تكون مرشوعا ألكرث من كتاب ... 
ومنهجية  مبعرفة  انجازها  عىل  لقادر  الباحث  أن  وأرى 
عاليتني، والسهر عىل ايجاد املعلومات وشهادات الباحثني 

الكثرية وتوظيفها ارتباطا بتجربتهم الفذة والعميقة. 
     وجدت التحديد الزمني ملنجز الشاعر موفق محمد 
ففي  به،  االلتزام  للباحث  يتسن  مل  إذ  التباسا،  شكل 
 ،-1990  1948 بني  املحدد  الحقبة  عن  حديثه  معرض 
 2007 يف  الشاعر  كتبها  بقصيدة  يستشهد  أن  يضطر 
فيه  ولد  الذي  الحي  وهو  الطاق(  )محلة  عنوان  تحت 
ولكن  الحقبة،  لتلك  اسرتجاع  هي  والقصيدة  الشاعر 
قصيدة  آخر  ومثال  الثالث.  الفصل  يف  منهجيا  مكانها 
عن  تتحدث  لكنها   2000 عام  كتبت  عيون(  )سبع 
الحرب العراقية – اإليرانية )-1980 1988( وهنا جاءت 
 1990-( الثاين  للفصل  الزمني  التحديد  مع  منسجمة 
2003( إال أن موضوعها ضمن الفصل األول. لذلك كنت 
تتناول  عناوين  عىل  مقسمة  الفصول  تكون  أن  أفضل 

خارطة  يف  أساسية  عتبات  تعد  التي  املوضوعات  أبرز 
التجربة الشعرية ملوفق محمد وإضافة ملا ذكرته: هناك 
موضوعات أخرى طاغية يف تجربة موفق محمد الشعرية 
والتي  قصائده  املحكية يف  العامية  اللغة  توظيف  منها: 
اآليات  توظيف  القصيدة،  يف  القص  رسيعا،  لها  أرشت 
القرآنية والرتاث الديني، تخليد شخصيات حلية وعراقية 
شياع.  كامل  عادل،  سالم  الشهيدان  ومنهم:  شعره  يف 
جاسم حسني  هجول،  جعفر  عمران،  واألصدقاء: حسن 

الصكر، حمزة الحسيني وغريهم.         
    بدأ موفق محمد الكتابة الشعرية يف عام 1964 لكن 
لذا  له،  املتابعني  من  وأنا  السبعينيات  هي  نضجه  فرتة 
اتفق متاما مع الناقد فاضل ثامر الذي أكد عىل أن الشاعر 
عندما  السبعينيات  يف  األنظار  استقطب  محمد،  موفق 
حتى  يتوقف  ومل  العراقية(.  )الكوميديا  قصيدته  نرش 
الحصارات  إىل جانب  والثقايف،  الفكري  الحصار  يف زمن 
املقاومة.  أنواع  أقىس  وهذه  يساير،  أن  دون  األخرى 
عليها  ركز  التي  األمثلة.  من  بالعديد  الباحث  وجاءنا 
الشاعر وكان من سامتها ثيامت املوت، عدد من قصائده 
وانحسار  بالحصار،  ارتباطا  التسعينيات  يف  كتبها  التي 
كل يشء إال املوت اليومي بسبب أو بدونه، فالتوابيت، 
واملقابر، والحروب واألزمات واملآيس، والفناء، والترشد، 
لتلك  يومية  سامت  والعذاب  واألمل  الحياة،  وانسداد 
املرحلة جعلت املوت اليومي يف تزايد، احساس الشاعر 

بهذه األزمات عرب عنها شعريا: 
“ وليك نخفف من سمنة املقابر

 صار الزما أيضا
 أن نحرق موتانا

لنعيد إليها رشاقتها
 بأطباق من الرماد...” 

الفصل  تخص  أخرى وهي  إىل مالحظة  أشري  وبودي     
الرابع املعنون )أنشطة وأصداء يف مدارات الشعر( تناول 
فيه نشاطات موفق محمد الثقافية يف الخارج والداخل 
وأظنها هي بعض نشاطات واسعة عرف بها الشاعر وقد 
أعطت صورة عن دوره يف هذا املجال وقد استغرقت 37 
ورقة فقط وأمام الفصول األخرى التي كان أقرصها األول 
ولذلك  125 صفحة   والثالث:   ،106 والثاين  95 صفحة 
كنت أفضل أن يكون  الرابع حسب أصول البحث األديب 
جزء من فصل أو موزعا عىل الفصول حسب معيار معني 
التقليل من  بالبحث. دون  ملحق  يكون  أن  أو  مناسب 

أهميته يف هذا البحث وروعته.
القصائد  للباحث عثوره عىل مجموعة من     وتحسب 
التي مل تنرش يف األعامل الشعرية الكاملة للشاعر موفق 

محمد.
دور  عن  الكتابة  الناجي  أحمد  الباحث  تفت  ومل    
احتفاالت  يف  الدائم  وحضوره  محمد  موفق  الشاعر 
واملحلية  بغداد،  يف  املركزية  العراقي  الشيوعي  الحزب 
يف املحافظات فقد كتب واصفا: “ هذا الشاعر التقدمي 
الجهة  صوب  دوما  والتائق  القلب،  بأجنحة  الخافق 
اليرسى، مشاعره ورؤاه تنبض يف فضاء اإلبداع، معربة عن 
أصدق املواقف التقدمية النبيلة، مضيئة متأللئة دافئة، 
متثيال لوجهة هذا التيار الفكري ونضاالته املعروفة.”      

   وأخريا البد من القول: إن املالحظات التي ذكرناها ال 
تقلل من شأن الكتاب والجهد املبذول املتميز من قبل 
الناقد أحمد الناجي، فلقد قرأته قراءة جادة، واستمتعت 
به كثريا، مبحرا يف عامل الشاعر الكبري موفق محمد الذي 
بجديده  يرفدنا  زال  وما  قرن،   نصف  من  أكرث  امتد 
األجمل، والبد من اإلقرار بأن هذا املنجز سيكون اضافة 

نوعية للمكتبة العراقية والعربية والباحثني.   
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ثورة العشرين 

 الثورة العراقية الكبرى التي مهدت الطريق 
لقيام الجمهورية العراقية األولى 

البرلماني ... ما له وما عليهالثورة وأبرز وأهم مقوماتها ومستلزماتها  

 بعد الحرب العاملية االوىل  واالحتالل الربيطاين اصبح 
بريطانيا  مصالح  وتعمقت  نفوذه   مناطق  من  العراق 
وتشعبت  العثامنية  الدولة  أجزاء  من  الجزء  هذا  يف 
ألسباب ناشئة عن وقوعه عىل طريق املواصالت الربية 
الرئيسية إىل الهند  وعن أهميته االقتصادية التي ترجع 
املوصل  واليتي  يف  للبرتول  غزيرة  حقول  وجود  إىل 
حيث  عبادان  يف  النفط  حقول  من  القريبة  والبرصة 
الربيطاين  البرتول  لتكرير  معامل  أعظم  هناك  يوجد 
أصدر  )19/اذار/1917(   يف  بغداد  احتالل  ..وعند 
االنكليز  ان   ( بغداد  آلهايل  وزع  فرمانا  مود  الجرنال 
أتوا محررين ال فاتحني وهم ال يبغون شيئا غري نهوض 
 ) األمم  بني  مكانته  وأخذ  جديد  من  العريب  العنرص 
الشعب  من  سلطتها  تستمد  وطنية  حكومات  وإقامة 
(، إضافة إىل ذلك مباديء الرئيس ولسن االربعة عرش 
التي أكد فيها من  حق الشعوب تقرير مصريها ..فأثرت 
العراقيني وحملتهم عىل  الوعود والترصيحات يف  هذه 
االعتقاد بانه ستؤسس قريبا حكومة وطنية يف العراق، 
تكشف  الحوادث  وأخذت  طال  قد  ذلك  أمد  ولكن 
به  وعدت  ما  عكس  تسري  نواياه  وأن  االحتالل  زيف 
وأن مجيء االحتالل مل يؤد إىل تحسن أوضاع االنسان 
من  العكس  بل  البائسة  حياته  من  بجزء  ولو  العراقي 
ذلك  أصبح لزاما عليه أن يتحمل اعباء جديدة اثقلت 

كاهله إىل حد كبري.
الوطنية منوها وتحركها  الحركة  أعقاب ذلك  بدأت  يف 
باملطالبة  وبدأت  الربيطاين  االحتالل  مقاومة  يف 
التام عمال بالحق الطبيعي للشعوب يف أن  باالستقالل 
هذا  املصري،   تقرير  حق  ملبدأ  ..وتطبيقا  حرة  تعيش 
يف  للعامل  أعلنت  التي  املباديء  أحد  كان  الذي  املبدأ 
نهاية تلك الحرب... والحركة الوطنية مذ بدأت تحركها 
للحكم  اسلوبا  الدميقراطي  النظام  اختارت  العراق،  يف 
يف العراق الذي كانت تريد أن تقيمه...) إن االحداث 
النضايل الجامهريي ضد   التأريخ  انطلقت يف ذلك  التي 

الذي  الكبري  الوزن  عىل  تدل  إمنا  الربيطاين  االحتالل 
العراقي  للشعب  الثوري  التحرري   النضال   به  يتمتع 
الوطنية  للحركة  املتطور  النهوض  إن  القول  وينبغي   .
النضال  السنوات وتصاعد  تلك  العراق يف  التحررية يف 
يجر  مل  واملنطقة،  البالد  عموم  نطاق  عىل  الجامهريي 
ثورة  النتصار  واملعنوي  السيايس  التأثري  عن  مبعزل 
السوفيايت  النظام  ووليدها  العظمى  االشرتاكية  اكتوبر 
الذي اتخذ موقف الدعم الحازم لحركة التحرر الوطني 

املضطهدة.  للشعوب 
حديدية  عسكرية  وقوانني  بقبضة  العراق  حكم  وتم 
أعقد  من  الفرتة  هذه  وتعترب   ،)20/11/1930( لغاية 
الحديث وأكرثها اضطرابا  العراق  بها  التي مر  الفرتات 
وأحداثا سواء يف الحقل السيايس أو االجتامعي، وبذلك 
الظواهر  من  كبرية  مبجموعة  الفرتة  هذه  حفلت 
ومل  مرة  ألول  العراقي  الشعب  عاشها  التي  الجديدة 
تفجرت  حيث  العثامنية،  الدولة  ظل  يف  يعرفها  يكن 
ثورة العرشين يف )30/6/1920( واستمرت لستة شهور 
أجربت املحتل الربيطاين عىل تشكيل حكومة مؤقتة يف 
)25/10/1920(. ويف )23/8/1921( توج امللك فيصل 

االول ابن الحسني ملكا عىل العراق. 
 )ان ما حدث يف عام )1920( وما حققته من انتصارات 
هو منوذج لهذا النوع من التحرك الثوري الذي يسمونه 
العراقية  الجامهري  اختارت  بينام  بالتمرد،  الغربيون 
الثائرة )بثورة العرشين ( الحدث  الذي عربت به أكرث 
من أي يشء عن إرصار مرشوع ومتسك اصيل لشعب 
وهكذا  والسيادة،  والحرية  االستقالل  يف  بحقه  كامل 
العراقيني بعد االحتالل تحمل  السهل عىل  مل يكن من 
الربيطاين  االحتالل  من  جاءهم  وجديد  ثقيل  عبء 
رد  جاء  وملاذا  العرشين  ثورة  قامت  فلامذا  لبالدهم، 
الرسعة  وبهذه  االحتالل  العراق عىل  يف  الثوري  الفعل 
وبزخم وقوة فاق كل التوقعات، وما حدث يف العديد 
املرحلة  تلك  يف  وغريها  االوسط  الرشق  اصقاع  من 

العراق  إىل  جاء  قد  املحتل  أن  العلم  مع  التاريخية؟ 
الحكم  من  العراقي  الشعب  استياء  فيها  بلغ  فرتة  يف 
العثامين املريض حدا ال يطاق.. بحيث بدأت قطاعات 
بأرشاف  تبديله  تتمنى  العراقي  الشعب  من  واسعة 
أوريب متقدم.. ثم ماهي العوامل املشرتكة الكامنة التي 
العراقية  االجتامعية  األوساط  من  كبرية  فئات  دفعت 
ووعيها البسيط للوقوف يف خندق واحد بوجه املحتل 
لعبت  وملاذا  املتقد،  الحامس  هذا  ومبثل  الربيطاين 
يف  غريها  من  أكرث  كبريا  دورا  االوسط  الفرات  مناطق 
االحداث الثورية ومل تبخل يف تقديم الضحايا الجسيمة 
واالحداث الدامية التي شهدتها ارض الرافدين آنذاك؟ 
التي شهدتها  املآيس  وراء جميع  االنكليز  بعدما وقف 
اقتصاديا  املزرية  واألوضاع  ذاك،  يوم  الرافدين  ارض 
واجتامعيا التي تبناها املحتل سياسة رضيبية وزراعية 
صارمة وتقليص امللكية الزراعية الصغرية للفالحني وأن 
إىل  تحولت  الصغار  الفالحني  عىل  والرسوم  الرضائب 

عبء جديد عىل امكاناتهم االقتصادية املحدودة. 
 إن القوى الوطنية يف العراق قد حافظت عىل التقاليد 
النضالية الوطنية لثورة العرشين التحررية، التي تعترب 
اصبحت  فلقد  التحرر،  أجل  من  عظمى  وطنية  حربا 
الثورة،  أثناء  املدن  وسكان  للفالحني  البطولية  املأثر 
يف  باالستمرار  العراق،  يف  الشعبية  للجامهري  توحي 
النضال من أجل االستقالل الوطني والتقدم االجتامعي، 
الثورة  يف  باملساهمني  الشديد  التنكيل  من  فبالرغم 
يستطيعوا  مل  االنكليز  املحتلني  فإن  التحررية،  الوطنية 
تحقيق  العراقي ورغبته يف  الشعب  أحرار  القضاء عىل 
يوم  اجلها. يف عرص  يناضل من  التي  العادلة  االهداف 
)30 حزيران( انطلقت الرشارة االوىل الندالع الثورة مع 

الذين  الثوار  من  مجموعة  شنته  الذي  املسلح  الهجوم 
يهزجون  وهم  سجنه  من  الجون  أبو  شعالن  حرروا 
الهوسات الشعبية، وهكذا بدأت مرحلة الثورة الوطنية 
بحدود  استمرت  والتي  الربيطاين  املحتل  ضد  املسلحة 
ساهام  قد  واالستبداد  والطغيان  فاالحتالل  أشهر.  ستة 
للرأساملية  العامة  االزمة  تعميق  يف  ذلك  جانب  إىل 
بفشل  املحتل  )واعرتف  االستعامري  النظام  وزعزعت 
اكدته جريدة )ساندي تاميس(  للعراق هذا ما  احتالله 
يف )23/آب/1920( بعد احداث الثورة بقولها )أو ليس 
من االفضل لنا أن نعرتف بفشلنا ونكف عن التدخل يف 
حياة ثالثة ماليني عريب يودون شيئا واحدا فقط، التمتع 
بإمكانات تسمح لهم بان يصبحوا سادة مصريهم( كذلك 
اضعفت املعسكر االمربيايل يف محاولته إلعادة السيادة 
جميع  يف  االحتكارية  للربجوازية  املطلقة  والسيطرة 
انحاء العامل.   وألول مرة يف تاريخ العراق تصبح الحركة 
املعادية لالستعامر حركة جامهريية أصيلة تشمل انحاء 
البالد من أقصاها إىل اقصاها والذي دشنت هذه الثورة 
أفضت  التي  الجديدة  مرحلته  بداية  الكربى  العراقية 
يف نهاية املطاف إىل تحرير العراق من ربقة  االحتالل 
 )58( متوز  من  عرش  الرابع  ثورة  قيام  وإىل  الربيطاين 
الجديد  العراقي  للشعب  جديدة  رحبة  آفاقا  وفتحت 
الثورة  فشل  ...ورغم  واالستغالل  التبعية  من  الخايل 
عسكريا وتشتت جيش الثورة العشائري تنظيام وقيادة 
صفقة  للعراق  املبارش  حكمه  أن  املحتل  ادرك  ..فقد 
خارسة ..فرضخ لتأسيس دولة عراقية فرض عليها نظام 
حاكمة  طبقة  موجدا   ) القدمية  )الكولونيالية  االنتداب 
الغنائم ووظائف  جديدة تحت مشيئته راحت تقتسم 
..فرتعرعت  العشائرية  الفالحني  وأرايض  الدولة 

بريوقراطية جديدة تكره الشعب وتزدريه، كانت نواتها 
طبقة  تكونت  كام  القدمية،  العثامنية  البريوقراطية 
جديدة من املالكني االقطاعيني من كبار شيوخ العشائر 
ان  استطاعت  والتجار،  والسياسيني  املوظفني  وكبار 
تنهب معظم االرايض الخصبة، وتحول الفالحون الذين 
بروليتاريا  إىل  جيل  بعد  جيال  وعمروها  االرض  فلحوا 

ريفية مرشدة ومجردة من كل حقوق .
والدميقراطية  الوطنية  ان  االحداث  علمتنا  لقد   
وحده  هو  الثوري  النظام  وان  الرتابط  أوثق  مرتابطان 
واحباط  والرجعية  االستعامر  تصفية  عىل  القادر 
مخاطر.  أي  ملواجهة  الشعب  قوى  وتعبئة  مؤامراتها 
العرشين دروس قيمة البد أن يستوعبها  ٍعرًب ثورة  إن 
املناضلون الثوريون جيال بعد جيل، ويدركوا من خاللها 
والنضال  الثورية  والقيادة  الثورية  النظرية  أهمية 
الثوري الجامهريي. إن استذكار دروس هذه الثورة يف 
كل عام ليس مناسبة لرتديد االشعار والتغني باألمجاد 
بل وسيلة لتعبئة الجامهري يف طريق النرص الذي فاتها 
امام  املستقبل  طريق  ورسم  الرائعة،  الثورة  تلك  يف 

الشعب. 
للثائرين  ملهمة  تزال  وال  أصبحت  التي  الثورة  هذه 
السيطرة  اشكال  من  التحرير  نحو  الرافدين  بالد  يف 
االستعامرية والحكومات املتسلطة. تحية اجالل واكبار 
بكل  الجامهري  أيقظت  التي  العظيمة  الثورة  لهذه 
صنوفها من اجل النضال بال هوادة ضد اشكال العنرصية 
والعيش  السامية،  اهدافها  عن  والدفاع  والطائفية، 
بحرية وكرامة يف وطن آمن يسع الجميع يسوده السالم 
واألمان والعيش الرغيد. املجد والخلود لثورة العرشين 

الجامهريية العظيمة.  

أحمد عبد الرضا

إن قيام أي ثورة يف مجتمع ما يتطلب مقومات عامة 
ذلك  بعد  ثم  املجتمعات،  جميع  عىل  تنطبق  تكاد 
بنيته االجتامعية  املجتمع من حيث  تأيت خصوصية 
ينفرد  أخرى  وخصوصيات  والثقافية  واالقتصادية 
ثالثة  هناك  عامة  ناحية  من  لكن  ما،  مجتمع  فيها 
وهنا  ما،  مجتمع  يف  ثورة  لقيام  أساسية  مقومات 
أقصد مبصطلح الثورة معنى التغيري الجذري لهرمية 
للمجتمع،  والثقايف  واالقتصادي  االجتامعي  البناء 

وهذه املقومات هي: 
 أوال. الفكر، حيث أن أي ثورة ال متلك فكرا ورؤية 
بإطار  مؤطرة  الفكرية  وأهدافها  واضحة  معاملها 
وتناقضات  مشكالت  حل  يستهدف  محدد  نظري 
وهمجية  ارهابا  لكونها  تذهب  فإنها  وملحة،  قامئة 
فالفكر يضفي من خالل نظريته واطروحاته  بحتة، 
محدد  وهدف  انسانية  صبغة  ذا  محددا  طابعا 
ومؤطر بإطار هذا الفكر فعملية التحول االجتامعي 

أو ما نسميه ثورة يتطلب بإلحاح هذا الفكر، وهذا 
ما أكد عليه مرارا ماركس يف كتاباته ومراسالته مع 

انجلز. 
كرضورة  التنظيم  الثورة  تتطلب  التنظيم،  ثانيا. 
يتطلب  الثورة وهو عمل شاق ومضن  لقيام  ملحة 
جهودا استثنائية، فمن خالل هذه العملية يتم رفع 
وعي الجامهري مبصالحها وتوحيدهم حول هدف أو 
أهداف محددة وتعريفهم بحقوقهم ورشح وايضاح 
االلتصاق  يتطلب  وهذا  وسلبياته  النظام  مساوئ 
بالجامهري واستشعار مستويات النقمة  لدى الناس 
عملية  لصالح  النقمة  هذه  توجيه  معرفة  وبالتايل 
العمل  ما  كتابه  يف  لينني  اكده  ما  وهذا  التغيري 
هذا من ناحية، من ناحية أخرى تعريف الجامهري 
النظام  طبيعة  مثل  الثورة  به  ستأيت  الذي  بالبديل 

القادم والية عمله وأولوياته وغري ذلك،
التي  الثورات  فأغلب  االهمية،  غاية  يف  امر  وهذا 
لهذه  افتقرت  العريب  اإلقليمي  محيطنا  يف  حدثت 
عىل  وسخطها  الناس  نقمة  أن  حيث  الخاصية 

السلطات اطاحت بهذه االنظمة القمعية، لكن بعد 
االنظمة  لهذه  حقيقي  بديل  هناك  يكن  مل  الثورة 
وملء فراغ النظام السابق بحلة جديدة ووجوه جدد 

كام حدث يف مرص مثال. 
ثالثا. الثقافة، إن هذا العنرص له أهمية بالغة فالثقافة 
تتيح للثوري انسيابية العمل داخل الجامهري وفهم 
العام  الَنفس  خالل  من  املجتمع  وطبيعة  همومها 
وأيضا  القامئة،  السلطات  عىل  الناس  سخط  ومدى 
داخليا  أحداث  من  يدور  ما  ومعرفة  فهم  تتيح 
وخارجيا، فالثقافة بوصفها نسيجا معقدا من التقاليد 
واالعراف ملجتمع ما، فإنها رمبا تُنتج فنا يُّعرف الناس 

بطريقة تصل إليهم وتحرك وعيهم ملديات معينة. 
بأن هذه  نقول  أن  نستطيع  بأننا  ذلك  من  نستنتج 
املقومات األساسية الثالثة كفيلة بنجاح الثورة إضافة 
ملقومات أخرى ذاتية وموضوعية تدخل يف تعقيدات 

العمل الثوري. 
املقومات  هذه  تتطلب  املنشود  التغري  عملية  إن 

كأسلحة مؤثرة داخل العمل الثوري. 

سلوان االغا

الناس  وحاجات  متطلبات  استغالل  ظاهرة  نشهد  الزلنا 
من قبل برملانيني سابقني ومرشحني جدد كدعاية انتخابية 
الربملان 2021 إذ نالحظ جوالت لهؤالء  مبكرة النتخابات 
تنطوي  الخدمية  والدوائر  السكنية  املناطق  بني  املرشحني 
عىل محاوالت تقديم خدمات مثل تبليط الشوارع وتوفري 
محوالت كهرباء أو خطوط ماء وغريها ... يف مشهد مشوه 
من استغالل الناس لكسب أصواتهم االنتخابية ومحاوالت 
دوره  متناسني  الشعب  ممثل  دور  هو  هذا  بأن  ايهامهم 
األهم واالكرث حراجة وهو دوره الترشيعي والرقايب الذي 
املكتملة  العالقة وغري  القوانني  يتطلب منه حسم ملفات 
عىل الرفوف والتي لها عالقة مبارشة مصريية بحياة الناس 
ذاته  الوقت  ويف  الحكومي  األداء  ومتابعة  مراقبة  كذلك 
جيدا  يعلم  بعضهم  والسابقني  الجدد  املرشحني  أن هؤالء 
واليفرقون  اليعلمون  وآخرين  دوره  غري  دروا  ميارس  أنه 
بالتأكيد   . الترشيعات وعالقاتهم  األسايس يف  بني واجبهم 
معهم  والتواصل  بالناس  اللقاء  عليه  الشعب  ممثل  أن 

التعامل  عليه  لكن  وحاجاتهم  معاناتهم  عىل  واالطالع 
مراقبة  ضمن  متابعتها  وكذلك  جانب  من  ترشيعيا  معها 
ولقضايا  آخر  جانب  من  باملجمل  رقابيا  الحكومي  األداء 
عامة ومشاكل وطنية كبرية وليست مناطقية أو محلية , 
فمشكلة مثل قانون التعرفة الجمركية أو حامية املستهلك 
ترشيع  وكذلك  الدستورية  التعديالت  قوانني  حزمة  أو 
قوانني جاءت ضمن فقرات الدستور تحت إشارة ) ويسن 
والغاز  النفط  وقانون  املياه  إدارة  منها   ) بقانون  ذلك 
تتطلب  قوانني  من  ذلك  إىل  وما  عليها  املتنازع  واملناطق 
للجانب  الشعب  عن  ممثل  فهو  ومتابعته.  الربملاين  دور 
الترشيعي وما يزج نفسه فيه من موضوع الخدمات هو 
والحكومات  والنواحي  واالقضية  البلدية  املجالس  واجب 
املحلية والدوائر الخدمية وليس دوره الترشيعي األسمى 
قضايا  يعالج  أن  الرضوري  من  والذي  النواب  مجلس  يف 
واالقتصاد  والفقر  البطالة  مثل  مشكالت  لحل  البلد 
وتطبيقات  والحريات  الذايت  واالكتفاء  قومي  والدخل 
ما من شأنه تطور  الخارجية وكل  والعالقات  الدميقراطية 

وازدهار البلد .

غانم الجاسور

...تحتل ثورة العرشين بأحداثها وزمانها مكانة بارزة يف تأريخ العراق املعارص 
لتقدم للناس عامة دروسا معربة ومناذج حية تجسد بطوالت االف الشهداء الذين 
وضعوا اللبنة االوىل يف رصح استقالل البالد وسيادتها الوطنية ومن يتصفح تاريخ 

العراق النضايل الطويل يستطيع أن يعد عرشات الثورات التي شهدتها البالد يف ظل 
االحتالل واالضطهاد والعبودية خالل عقود خلت، فكل انتفاضة جامهريية وكل 

خروج عىل الفساد وكل مترد عشائري وكل حركة عسكرية هي ثورة حسب تعبري 
االغلبية. فالثورة البد لها من أن تستهدف أو تؤدي إىل حدوث تغيري جذري يف 

القاعدة ويف القمة، والثورة الفرنسية الكربى خري دليل ومنوذج مثايل لهذا النوع من 
التحول، وأحيانا تشكل حركة ما بالرغم من أهميتها وسعة نطاقها وعمق نتائجها 

وجسامة ضحاياها ونبل أهدافها، مجرد انتفاضة جامهريية أو حركة تحررية 
موجهة ضد مستعمر أجنبي. وهي ال تقل عن أهمية الثورة بل تشكل أغلب 

األحيان مقدمة رضورية لثورة الحقة.
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أربعة منطلقات للتحليل
االعتامد  ظاهرة  الرشقية  املجتمعات  يف  وسادت 
تفسري  يف  املسطحة  او  الغيبية  التفسريات  عىل 
يف  الخوض  دون  واملجتمعية  التاريخية  الطواهر 
اليوم  العراق  يف  مثال  ومنها  قوانينها  و  جوهرها 
ويف  االجتامعي  السيايس  الرتدي  واقع  يعزى  حيث 
احد اغنى بلدان العامل مبا ميتلك من ثروات طبيعية 
اإلسالمي  الحكم  عن  االبتعاد  اىل  برشية  وقدرات 
ومنها  االخالقية  االرسية  املنظومة  فشل  او  الرشيد 
ايضا فقدان الهوية العراقية بل وتصل اىل حد عدم 
وجود لشعب عراقي بل افراد ومذاهب ومكونات 
واكراد  وشيعة  سنة  اىل  قرسي  بشكل  اختزلت 
فقرات  اقتباس  مع  العراق  لتجزئة  فكري  كأساس 
من الرسالة الرسية التي كتبها امللك فيصل  األول ) 
مايس -1883أيلول 1933 ( يشكو فيها من صعوبة 
اىل  تسعى  جميعها  أخرى  وتربيرات  العراق  حكم 
للقوى  املشرتك  النضال  وحدة  وشق  الوعي  تضليل 

الحايل  للنظام  الجذري  التغيري  يف  املصلحة  صاحبة 
بعد  السلطة  استلمت  التي  الفاسدة  الطغمة  وضد 

. ٢٠٠٣
اال ان املوقف املادي العلمي لتحليل الظواهر التي 
اربعة  عىل  يعتمد  واليوم  سابقا  العراق  يشهدها 
االشكال  ظهور  مسببات  ماهي  االول  منطلقات: 
التي  االجتامعية  االقتصادية  السياسية  والسامت  
القوانني  منظومة  وثانيا  العراقي،  الوضع  بها  يتميز 
الداخلية  العالقات  وثالثا  فيها  تتحكم  التي  العامة 
بينها،  فيام  واملتفاعلة  الظواهر  هذه  يف  املرتابطة 
وأخريا ماهي متطلبات ورشوط اضمحاللها  انتقالها 
اىل اشكال اخرى يف سياق عملية ثورية عىل اساس 
تحديد وجهة تطور املجتمع العراقي ليس كمفهوم 
الواقعية كانعكاس للنشاط  مجرد عام بل بصياغته 
املتبادل بني البرش والنشاط الفكري البرشي الواعي، 
الخريات  انتاج  اسلوب  يف  املادي  اساسه  ويكمن 
رأساميل  ريعي  اقتصادي  نظام  هو  والذي  املادية 

يف  الجلوس  عرب  ذلك    يتحقق  وال  ومشوه.  تابع 
باملامرسة  ربطه  بل  البحثية  الدراسات  قاعة 
املامرسة  كون  العراقي  الواقع  لتغيري  العملية 
تحديد  يتطلب  الذي  االمر  الحقيقة،  معيار  هي 
أساس  تشكل  التي  للمقوالت  دقيقا  وفهام  واضحا 
االجتامعية  التشكيلة  مثل  للتاريخ   املادي  الفهم 
االقتصادية، منط االنتاج، قوى وعالقات االنتاج، اي 
شكل وطابع  امللكية والذي يحدد نوع  التشكيلة، 
الفوقية  والبنية  القاعدة  االجتامعية،  الطبقات 
االخرى  واملقوالت  معها  واملتفاعلة  لها  املرافقة 
الطبقي  الرصاع  مثل  املجتمع  بصريورة  املرتبطة 
والثورة واالنتفاضة عىل سبيل املثال ..الخ. وبشكل 
يف  للظواهر  القرسي  بالتعليب  وليس  موضوعي 
الكامل  فالوضوح  الفلسفي،  النظري  الهيكل  اطار 
يتكامل مع  االنتقالية ولكن  املراحل  ال يحدث  يف 

نضج وتكامل العالقات الرأساملية . 

اعادة نظر
يف  العراق  يف  الشيوعية  الحركة  بداية  ومنذ 
التثقيف  كان  املايض  القرن  ثالثينيات  منتصف 
التاريخية  املادية  يعتمد  والداخيل  الذايت  الفكري 
أساس  عىل   االجتامعية  االقتصادية  والتشكيلة 
اإلنسانية،  املجتمعات  لتطور  الخامسية  النمطية 
والعبودية  املشاعية  معروف،  هو  كام  وهي، 
كعملية  باالشرتاكية  وتنتهي  والرأساملية  واالقطاع 
انعكاس  هو  والذي  وغائية،  تطورية  تصاعدية 
يف  الكومنرتن  اعتمدها  التي  التثقيف  لربامج 

ثالثينيات القرن املايض.
الشيوعي  للحزب  العرشين  املؤمتر  بعد  ولكن 
املرحلة  وادانة   ١٩٥٦ شباط  يف  السوفيتي  يف 

السوفيتي  اإلتحاد  يف  دراسات  ظهرت  الستالينية، 
وفرنسا     الرشقية  وأملانيا  ورومانيا  السابق 
املغمورة  النصوص  بعض  من  مستفيدة  وبريطانيا 
وغري املعروفة سابقا  ملاركس وانجلز  واخرين من 
بعدهم، سلطت األضواء عىل  دراسات  تختلف يف 
تحليل طبيعة  التكوينات   االقتصادية االجتامعية 
والذي  والرشقية  االسيوية  املجتمعات  لبعض 
بعضها  وكان  الخامسية.  النمطية   عن  يختلف 
متفرقة  وانجلز  ملاركس  نصوص  تحليل  يف  توسعا 
يف  ساد  منط  حول  ورسائل  كتابات  يف  وهناك  هنا 
االسيوي  بالنمط  أحيانا  عليها  اطلق  واسيا  الرشق 
يف  الرشقي  باالستبداد  السياسية  سلطتها  وسمى 
السائدة فيها. وكانت   الدولة  معرض وصف طبيعة 
والصني  الهند  حول  ماركس  كتابات  خاص  بشكل 
مقتضبة  توصيفات   كانت  انها  اال  األدىن،  والرشق 
النعدام املصادر الرضورية. فمثال حول اسيا اعتمد 
القساوسة  من  اثنان  اصدره  كتاب  عىل  ماركس 
القرن  يف  الصينية  املدن  بعض  يف  تجولوا  اللذن 
الهند  رشكة  تقارير  فمن  الهند  اما  عرش.  السابع 
يف  عاش  بريطاين  طبيب  لكولونيل  وكتاب  الرشقية 
آنذاك  رصينة  علمية  مصادر  تتوفر  مل  حيث  الهند 
حول مرص ووادي الرافدين والرشق وافريقيا بشكل 
توسع  من  العرشون  القرن  شهده  مبا  مقارنة  عام 
حول  والدراسات  االثارية  العلوم  يف  خاصة  كبري 
العامل  عن  ومنها  الرأساملية  قبل  ما  املجتمعات 
قبل  ما  وحضارات  خاص  بشكل  والعراق  اإلسالمي 
حظيت  والتي  الرافدين  وادي  يف  التاريخ  وبعد 
يف  السوفييت  املسترشقني  قبل  من  خاص  باهتامم 
املايض وما ساد  القرن  الخمسينات والستينات من 
فيها من جدل حول طبيعة التشكيلة االقتصادية يف 

سومر وبابل.  

تعمق الفوارق الطبقية
تقصده  الذي  ما  هو  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
املاركسية مبفهوم أسلوب اإلنتاج؟ و قد بحث رواد 
املاركسية واساتذتها الكبار هذا املوضوع يف املتات 
وميكن  ومقاالت،  كتبا  الفكرية  املساهامت  من 
قوى  أوال  من:  مرتابطة  منظومة  بانها  تلخيصها 
االنتاج، وهي العنارص املادية من الطبيعة واآلالت 
االنساين  النشاط  او  والرأسامل  والتكنولوجيا 
الجسدي والعقيل،  وثانيا عالقات االنتاج أي شكل 
االنتاج  قوى  ميلك   من  بالتحديد   امللكية   وطابع 
وهي أيضا تعني العالقات التي ينسجها الناس مع 
البضاعة.  او  املادية  الخريات  انتاج  خالل  بعضهم 
وتشكل قوى وعالقات اإلنتاج  االساس املادي الذي 
االدبيات  يف  يسمى  ما  او  املجتمع  عليه  يعتمد 
منها  والتي  القاعدة  أو  التحتية  البنية  املاركسية  
تنبثق وتتطور املنظومة القيمية  التي تعتمد عليها 
من نظام سيايس وقوانني واعراف وتقاليد وطقوس 
وثقافة  وقيم  واخالق  وروحية  دينية  ومعتقدات 
ماركس  عليه  اطلق  ذلك  وكل   .) الواسع  مبعناها   (
التي  االقتصادية  االجتامعية   التشكيلة  مصطلح 
النظام  اخرها  خمس  مبراحل  ومتر  تاريخيا  تتطور 

االشرتايك الشيوعي.
 ويف محاولة تفسري النمو االقتصادي تعتمد النظريات 
الدور  السيايس  العامل  بإعطاء  اختزالها  الربجوازية 
نتيجة  املاركسية مهام ولكنه  االكرب، وهو ما تعتربه 
الفوقية للمجتمع  البنية  وليس سببا كونه جزء من 

وتعطي دورا حاسام للعالقات االنتاجية االقتصادية 
البناء  يف  الحاسم  الدور  السلطة  تعطى  بينام 
بعض  يبالغ  والعرشين  الحادي  القرن  ويف  الفوقي. 
بشكل  والرقمية  العلمية  الثورة  بدور  املفكرين 
والواقع  الطبقية.  الفوارق  من  يقلل  الذي  خاص 
ان استخدامها يف املجتمع يعكس الفوارق الطبقية 
السائدة ويعمقها يف النظام الرأساميل. أي   عندما 
والثورات  االجتامعية  التطورات  اسباب  عن  نبحث 
السياسية ال نجدها يف رؤوس الناس وال يف مستوى 
ونوع املعرفة االنسانية  وامنا يف تغري طرق االنتاج 

والتداول ولكن بنظرة منهجية ديالكتيكية .

مفهوم التشكيالت االجتماعية
نقد  يف  )مساهمة  كتابه  يف  ماركس  لخص  وقد   
االقتصاد السيايس( - ١٨٥٩ تاريخ االنسان باعتباره 
بعد  ما  املجتمعات  يف  الطبقي  الرصاع  تاريخ  
أمناط  حول  كتاباته  من  اقتبس  ما  واكرث  املشاعية 

النتاج.
للتاريخ  املادي  مفهومنا  ان  اىل  انجلز  ويشري   
انشاء   يف  يخدم  رافعة  وليس  للدراسة  مرشد  هو 
رسالة  ويف  الهيغلية.  الطريقة  عىل  نظرية  كيانات 
املقرر  العامل  ان  يقول   1890 عام  بلوخ  اىل  كتبها 
ليس العامل االقتصادي بل هو انتاج وإعادة انتاج 
وهناك  حسية.  إنسانية  كفعالية  الواقعية  الحياة 
أيضا فرق كبري بني املفهوم النظري والواقع  وعدم 
وجود منوذج اجتامعي خالص. فمثال هناك اختالف 
كروما  العبودية  املجتمعات  يف  الرقيق  وجود  بني 
او زمن  الرق كام كان يف أمريكا  مثال وبني مجتمع 

اإلمرباطورية اإلسالمية. 
ومن هنا فان مقولة أمناط االنتاج هي تجريد نظري 
وعنارص  مالمح  من  األساسية  الخصائص  من  لعدد 
أي  وعالقاته  وتنظيمه  باإلنتاج  متصلة  جوهرية 
امللكية والطبقات والتبادل كجزء من عملية اإلنتاج 
والبنية الفوقية الفكرية والسياسية التي تقوم عىل 
ال  التشكيالت  يف  مالمح  تتواجد  لذا  األساس.  هذا 
تنسجم مع النمطية االوربية للتمرحل االجتامعي .

يف  االقطاعي  النمط  مفهوم  ماركس  طور  وقد 
ما  بالتشكيالت  املتعلق  القسم  يف  الغروندريسة 
االول  الجزء   من   ٤٧ الفصل  ويف  الرأساملية.  قبل 
مرتبطا  النمط  لهذا  توصيفه  كان  املال(  )رأس  من 
اجتامعية   كتشكيلة  الرأساملية  لصعود  بتفسريه 

اقتصادية اكرث رقيا من االقطاع .
الخراج   مفهوم  كبري عىل  بشكل  ماركس  اعتمد  كام 
االقطاعي كعالقة اقتصادية الستخراج فائض القيمة 
يف نظام زراعي كبري يعتمد عىل ملكية االرص وقالع 
واالكراه  والقرس  االجبار  ويتخذ  االقطاعي   ميلكها 
يك يدفع الفالح االجر عىل شكٍل أيام عمل اوحصة 
يحق  ذلك  مقابل  النقد،  من  اوكمية  املحصول  من 
بينام  ارض صغرية   قرية وملكية  العيش يف  للفالح 
مهم  موضوع  وهو  كاملة،  سلطة  االقطاعي  يكون 
اإلسالمي  الفتح  بعد  ما  فرتة  يف  عراقيا  لدراسته 
قاد  عندما  بكر  أبو  زمن خالفة  ميالدي يف   633 يف 

الجيوش اإلسالمية خالد بن الوليد.
بني  كامل  انفصال  فهناك  الرأساميل  املجتمع  يف  اما 
باالغرتاب  أحيانا  )يسمى  اإلنتاج  ووسائل  العامل 
يضطر  وحيث  الربجوازي  ميلكها  التي  التشيؤ(  او 
العامل اىل العمل بسبب رضورات العيش لقاء اجر 

معني لرشاء قوة عمل العامل. 

            إعداد: د. صالح ياسر

بياجيه، جان 
)1980 – 1896(

عامل نفس وفيلسوف ومنطقي سويرسي، استاذ بجامعة جنيف. 
اسهم بياجيه بنصيب كبري يف كثري من فروع علم النفس. وضع 
مستعيناً   – العرشين  القرن  من  واالربعينات  الثالثينات  يف 
تعترب  التي  العقل،  تكوين  نظرية   – واسعة  تجريبية  مبعلومات 
العقل نسقاً من العمليات، اي االفعال الداخلية للذات املشتقة من 
معينة.  بنيانية  وحدة  تشكل  والتي  الخارجية،  املوضوعات  افعال 
يف  نظريته  يف  واملنطقية  السيكولوجية  بياجيه  افكار  تجلت  وقد 
عىل  يقوم  نظري  معريف  مفهوم  وهو  التكوينية  املعرفة 
لتحليل  تاريخي  ونقدي  تكويني  تعادل  اساس 
معرفة  تطور  ان  بياجيه  وعند  املعرفة. 
ثباتاً  اكرث  يجعلها  ما  مبوضوع  الذات 
التجربة  ظروف  يف  استقراراً  واكرث 
املعرفة  يف  الثبات  وهذا  املتغرية. 
للموضوع  كانعكاس  اليه  يُنظر 

ولصفاته.نفسه 

فالسفة ومفكرون

موضوعات نظرية حول المسار التاريخي 
ماجد الياسري

شغلت مسالة البحث حول اشكال الحضارات االنسانية واسباب صعودها وهبوطها 
واضمحاللها العديد من الباحثني ومن اتجاهات فكرية وفلسفية متباينة، وبعضها 

تدور يف حلقة مفرغة من الفرضيات والتصورات التي تطلقها فضاءات التصور 
والخيال املثايل، واحيانا لها اسس فلسفية تعود اىل التعاليم التي تركها عباقرة 
الفلسفة اليونانية كأفالطون وارسطو او املدارس الفلسفية الحديثة، حتى جاء 

معلام املاركسية األوالن ماركس )مايس -1818  أذار 1883(  وانجلز )28 ترشين 
الثاين 1820 – 5 آب 1895( يف القرن التاسع عرش اللذان اكتشفا الفكر املادي 

الجديل وتطبيقاته عىل املجتمع الذي يطلق عليه املادية التاريخية يف تحليل 
ودراسة الظواهر االجتامعية عىل اساس مقولة تعاقب   التشكيالت االجتامعية 

االقتصادية كأداة تحليل منهجية لقراءة جوهر عمليات تفسري وتغيري الواقع كجزء 
من عملية التبديل الثوري الصاعد للمجتمعات البرشية. وقد حظيت بقدر كبري 

من الجدل والتطوير من قبل رموز الفكر املاركيس الذين جاءوا بعدهم ومواجهة 
حمالت معادية من املفكرين االقتصاديني  ويف علوم التاريخ واالجتامع والتي 

سادت بشكل خاص يف فرتة الحرب الباردة يف القرن العرشين وفرتة مابعد انهيار 
االتحاد السوفيتي واملنظومة االشرتاكية القامئة يف 1989 عندما برش منظرو الليربالية 

الجديدة يف حينها باالنتصار التاريخي للرأساملية، وقدم فوكويام أطروحة نهاية 
التاريخ واإلنسان األخري التي نرشها يف مجلة ناشيونال إنرتست عام 1989 قبل أن 

يتوسع فيها ويصدرها عىل شكل كتاب والتي جادل فيها بأن تطور التاريخ البرشي 
كرصاع بني األيديولوجيات انتهى مع استقرار العامل عىل الدميقراطية الليربالية وأيضا 

نهاية التاريخ والتي تعني كاتجاه وليس كأحداث وأن  الدميقراطية الليربالية هي 
نهاية التطور األيديولوجي لإلنسان والتي تراجعت مع أزمات النظام الرأساميل 

العاملي كالذي حدث يف 2008-2007 وبدأت مراجعات فكرية ونظرية يف  دراسة 
جذور ازمة النظام النقدي العاملي وانتعشت الدراسات حول تحليل ماركس لطبيعة 

املجتمع الرأساميل والديناميكيات التي تحركه .



1
شمعة

من دومنا شمع
وال نار

لكنها تيضء
بفعل

الروح.

2
رصاصة عمياء

أدالؤها الكراهية والجنون
وقطيع نيس طعم الهواء.

إلهها جربوت قابع
يف الفتنة
وعبيدها

يسريون نامئني
يف رحم
الغابة.

3
هو يصعد وهم يهبطون

تحت جناحه املكسور
يلم الحامم

ويرتق ثياب الوقت
ويرنو إىل الحريق.

3
الليل يجمع حامقاته

ويطلق جرامئه يف وضح النهار.
ترفق بجرحي أيها الحامم

ولنذهب معاً يك نسرتد األغنية
من شفاه املذبحة .

3
صديقي سلك الطريق من قبل

وأنا ارتديت روحي وسقفي
وذاهب يف خطاه.

4
ها هو يرتقي الُسلم 

وهم يهبطون.
عىل ظهورهم 
يركب الزوغان

ويف ايديهم حديد 
يهذي من النار.

------------------------------------------
قصيدة  بوك  الفيس  عىل  نرش  ان  للشاعر  *سبق 
الشهيد  اىل  اهداها  وثكىل”  “غيمة  بعنوان  اخرى 

ايهاب الوزين.

افول
غني العمار

ويل نجمة

نزلت اىل االرض خيط تراب

وعود من اآلس

دلتهم الفزاعة عىل موته

فخّر رسيعاً بنبلة )حرملة(

وذكرى تشظت قبوراً بساكنها

اودعتها ابن والديت وأيب

عليه بيجامة بلدوزر كفنا

ألقاه حارس االمن عن مضض عليه

ويل محظ خاتم ادعكه

عّل اجد ضالتي بني طالسم فضته ال يشء

الحامر ذات الحامر

ورسج املحارب ملقى

أيقونة ذكرى خسارات

لحروب

اما انا توضأت من سهري

ودمعٍ حبيس

وجبت الشوارع رغبة بالبكاء

فكانت دموع السامء

*

ضفة الفجر يف نهرنا

عنم جرحها

تدوُس عليها رُسُف الهاربني من املوت

نلم امعائها مرقا

والرز مل تدركه حصُة السوِء

وامي يف )طاوة( سودتها التضاريس تقل لنا حرشا

)البز( يأكله البُز

ولنا مضغ االصابع

و )القائُد( يوقد من دمعنا

شمع مولده

والصغار يغنون

بينام اخوة يف الضفاف

ما زال عطرهم زفرة املاء

واالمهات

يَُدثِرَن بالصمت حزن العراق

ــــــــــــــــــــــــــ

رحل  الذي  العامر  غني  الشاعر  الينا  أرسله  نص  آخر   *

مؤخراً. لروحه السالم والطأمنينة.

قراءة
الموت والحياة في رواية “أوتو” 

مشاهدات حية للشهيد عالء المشذوب
حيدر علي االسدي 

لالستنطاق  قابل  معطى  الروايئ  الرسدي  النص 
كثرية،  احايني  يف  والعبور  والتداخل  والتثاقف 
يف  والسيام  للتجريب  االوسع  النافذة  وهو 
ما  ملفاهيم  والتمثل  االخرية  الرواية  سنوات 
بعد الحداثة يف رسديات الشباب من مبدعينا، 
والسيسولوجية  السيكولوجية  للظروف  نظراً 
التي تحيط مبنتج النص )املؤلف( وهنا اتحدث 
)رواية(  تجنيس  تحت  منتج رسدي جديد  عن 
)خلدون  البرصي  للشاب  )اوتو(  واملوسومة 
االله  الرساي  يستدعي  الرواية  عتبة  الرساي(، 
وبالبابلية  )أود(  بالسومرية  ويسمى  أوتو 
بحسب  الشمس  إله  وهو  )شمش(  واآلشورية 
األساطري  بحسب  وأوتو  السومرية  األساطري 
وتطبيق  والعدل  الشمس  إله  هو  السومرية 
القانون ورب الحقيقة، اشري لهذا اإلله يف ملحمة 
)أوتو(،  أن  السومريون  آمن  وقد  جلجامش 
عندما يذهب برحلة يف السامء، كان يرى كل ما 
يحدث يف العامل كان يتوىل إىل جانب أخته )إنانا( 
مسؤولية فرض العدالة اإللهية؛ وقد اعُتقد أن 
أوتو يتجول خالل الليل يف العامل السفل أثناء 
الشمس،  لرشوق  استعداًدا  الرشق  نحو  رحلته 
من هذه الثيمة االسطورية اقتبس فكرة روايته 
موظفاً االسطورة بطريقة جاملية فكرية تتمثل 
برحالت يقوم بها اوتو للعامل السفل )لعراقنا( 
التي  حياتنا  وشظف  اوجاعنا  كاشفاً  املوجوع 
وقد  روايته،  مفاصل  الرساي  خاللها  اثث 
)باسم  الراحل  القاص  اىل  بإهداء  روايته  افتتح 
الرشيف( مقسامً روايته اىل مشهديات وبنيات 
ما  يجمع  وهو  الرحلة،  ثيمة  تجمعهم  متفرقة 
اجرتحها  التي  والتناصات  الفنية  التناصات  بني 
مجاين  موت  مع  تناصات  املؤمل،  الواقع  من 
وحياة مقرفة حانقة ينتقد ويسخر من بشاعتها 
تلك  يف  الوهم  بنيات  عن  كاشفاً  وتناقضاتها، 
الحياة، حياتنا بالتأكيد، وقد متفصلت التناصات 
لدى الروايئ يف روايته هذه عىل جوانب جاملية 
تلك  ومن  ارشت؛  كام  حياتية  واخرى  فنية 
جعلني  مام  فجأة  طفلتي  )رصخت  املشاهد 
بها....( )من  ايجاد طريقة إلسكاتها  عن  عاجزاً 
عن  وتوقفت  مطيعة  كانت  طفلتك  ان  الجيد 
الرصاخ لريد وبكل هدوء: مل تتوقف عن الرصاخ 
فقط بل عن التنفس ايضاً( وكنت قد شاهدت 
بذلك  الرساي  ايران ذكرين مشهد  يف  فنياً  عمالً 
الطرق واللصوص كانوا  ان قطاع  الفرق  العمل 

يف العمل هم من يالحق البطل مع )كلبه الويف( 
ومن اجل ان ال يكتشفوا مخبئهم اسكت الكلب 
املجاين  املوت  جالوزة  بينام  فارق،  حتى  بيده 
)سلامن(  الرساي  يالحق شخصية  كان  من  هم 
بالصندوق  معه  املختبئة  ابنته  اسكت  الذي 
يف  خامتته  فكانت  يشعر  ان  دون  املوت  حتى 
االله  لرحلة  كان  االخر  والتناص  نفيس!،  مصح 
وتناص  وابتسام(  )فرحان  الزوجني  مع  اوتو 
جداً  القصرية  قصصه  احدى  مع  هنا  الرساي 
مع  وبخاصة  نبياً(  اكن  االوىل)مل  مجموعته  يف 
وليداً  لها  وكأن  تعيش  التي  العاقر  املراة  ثيمة 
الجاميل  املعطى  عىل  يحمل  ما  ان  املنزل،   يف 
يف تأثيث فضاء هذه الرواية هو الخليط الذي 
طوابع  تحمل  فهي  رسده  يف  الرساي  صنعه 
متنوعة متداخلة من أوتوبيوغرافيا مشاهداتية 
ملقتل  )االشارة  السارد  للمؤلف  توثيقية 
العراقي عالء مشذوب 2019( والرحلة  الروايئ 
والتنقالت  الحيك  عرب  التشويقية  وجاملياتها 
الرمزية، وامليتا رسدي والتوالد الرسدي وتداخل 
تتفرع  املركزية  الثيمة  فمن  والحقيقة،  الوهم 
الرساي  بطريقة حيك يصوغها  وتتوالد  القصص 
لنفسه  مجرتحاً  اوتو،  لالله  الرحلة  ترابط  عرب 
محاكاة  يف  تتمثل  خاص  نوع  من  جاملية 
والحياة،  املوت  ثنائية  عرب  تارة  املازوم  الواقع 
واخرى عرب الرمزية واالقنعة املتوزعة يف فضاء 
الرواية والتي يسعى من خاللها التجريب عىل 
احالم،   ( والشخصية  الحدث  صناعة  مستوى 
 ( ثنائية  تفكيك  عىل  والعمل  فرحان(  ابتسام، 
املتلقي  ذات  يف  املتداخلة  الوهم(  الحقيقة، 
احتملت  والتي  الرواية(  )شفرات  له  واملبثوث 
والفكري  املجتمع  للزيف  العديدة  الدالالت 
تفكيكه  الروايئ  يحاول  والذي  املتقنع  والديني 
للمتلقي  يقدم  وهو  وناقدة  ساخرة  بصورة 
عىل  الحاكمة  املركزية  لالقنعة  وتعرية  جلد 
املجاين،  املوت  ملقصلة  تقوده  والتي  رقابه 
اللون  فضاء  توزيع  يف  ذكياً  كان  الرساي  وهنا 
بني  الفاصلة  االوراق  من  ابتداًء  الرواية  عىل 
السوداء  شخصياته  رسم  اىل  وصوالً  املشاهد 
الفني  املستوى  اما  املجاين(  املوت  )جالوزة 
اللغوي فهو يتمثل يف جاملية التقديم والتأخري 
وهو  الحدث  بناء  يف  الرساي  يعتمدها  التي 
الرواية  القراءة،  عملية  يف  تشويقاً  يضف  ما 
لنقلها  احياناً  تقودك  ورحالتها  مشاهدها  يف 
املازوم واخرى نحو عوامل  لواقعنا  بدقة حرفية 
بنقل  حذراً  كان  الرساي  االفرتاضية،  التخيل 

بنياته  ضمن  بدقة  املتخيل  وادخال  االسطورة 
الرسدية، االمر الذي جعل الرواية متامسكة يف 
كال الخطني منذ بدايتها حتى الخامتة املفتوحة، 
والتي تركت االسئلة عىل مرصاعيها حول مصريناً 
االله  فشل  ان  االن!  حتى  مفتوحاً  الزال  الذي 
اوتو عن ايجاد الحلول وتحقيق العدالة امنا اراد 
هذا  لبشاعة  رسدياته  يف  الروايئ  لها  يفيض  ان 
وسط  كنفه  يف  نعيش  الذي  السوداوي  العامل 
بإمكانهم  والذين  املجاين  املوت  قادة  تسيد 
صور  كام  معهم،  اختالفك  ملجرد  حياتك  انهاء 
نفيس  مصح  عن  عبارة  العامل  هذا  الرساي  لنا 
كبري، وكلنا مصابون بهذا الهوس والرصع جراء 
العيش  نحتمل  ال  الننا  وليس  الحياة  بشاعة 
متوالية  لنا صدمات  لكونه حقق  اال  االخر  مع 
التوالد  وضمن  هذه...!  الحياة  مضامر  ضمن 
الرئيس  بطله  الرساي يف رحالت  الرسدي حقق 
الفرد  مشكالت  ضمن  فرعية  قصص  اوتو(   (
القاهرات،  زواج  الزوجات،  )عقم  العراقي 
السلطات  استبداد  الدين،  رجال  بعض  زيف 
الوالدي،  التشوه  الهوية،  عىل  القتل  الحاكمة، 
االغتيال والتصفيات( جامعاً بني زمن اسطوري 
متفصالت  يف  يتمثل  واقعي  واخر  افرتايض 
الرسدية  توالداته  يف  والرساي  العراقي،  الوجع 
وامنا  الرسدية  احداثه  ترابط  يف  مبارشاً  يكن  مل 
الرواية املركزية  كانت القصص تنزاح مع ثيمة 
متتاز  معربة  وبلغة  ذكية  بطريقة  وتتداعى 
باملفارقات احياناً، )كلام أسالها عن السبب ترد 
قائلة : املالئكة ال ميكنهم معرفة اشكالهم واال 
سيهلكون . بقيت هذه الجملة ترتدد يف ذهني 
خاصة حني افكر يف املرآة، تخطر فجأة عىل بايل 
 ( نسيانها(  محاوال  رايس  واهز  عيناي  فاغمض 
وليت جديت مل تفارقني لبقيت مع ذلك الوهم 
اجابني  قاطعته،  ملاذا   – املراة  امام  اقف  ومل 
بحركة واحدة دون ان يتكلم، مل اعلم ان هناك 
كم  الجمل،  عرشات  من  ابلغ  صامتة  اجابات 
وجهه  ادار  حني  صعقت  وكم  جدته  احرتمت 
 / قط!  هيئة  عىل  براس  حلق  انه  يل  ليتضح 
االله  رحالت  عرب  الرساي  ص24-25(  الرواية 
االسطورة امنا يفيض لجنون من نوع خاص اثث 
خالله حكايته وافرز لنا وجعاً من نوع عام، مر 
ولكن الرساي تكفل برتاتبه الجاميل  به جميعناً 
ادبية  بجاملية  املوظفة  حكايته  وتوالده ضمن 
افضت لتناصات مع املوت والحياة الذي نعيش 
والزالت  يومياً  معه  حكاياتنا  وتتوالد  كنفه  يف 

حتى اللحظة.

اشراق عبد العادل: روايتان
االرجنتينية  الكاتبة  رواية  حبيبي”  يا  و“لتمت  آنخيل  غارثيا  انتونيو  الكولومبي  الكاتب  رواية  “تداع” 

اريانا هارويكر، صدرتا مؤخراً برتجمة ارشاق عبد العادل عن دار املدى- بغداد.
الروايتان ترتجامن ألول مرة اىل اللغة العربية، واملرتجمة قدمت كال الروايتني بلغة حية وعطاء انساين ينم 

عن وعي يف االنتقاء ونباهة يف تقديم الجديد يف فن الرواية العاملية. 
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تشكيل
الفنان كمال كريم:

تنور الخبز.. تشكيليًا !

حاوره: فاروق بابان

الوطن،  جراحات  من  وازميله  ريشته  حمل 
رسم  الجنوب،  حطب  من  موضوعاته  استمد 
هموما  لتعكس  الكادحني...  معاناة  لوحات 
حدثني  الشعوب.  تتقاسمها  مشرتكة  انسانية 

قائالً:

فكرا  يحمل  كان  والهام حيث  تشجيع  الوالد مصدر  كان   *
يومها  }ميسان{  العامرة  يف  يعيش  شيوعياً  كان  تنويريا، 
الفن.  صنوف  كل  يف  املدارس  يف  مسابقات  تجري  كانت 
فازت  وقد  بونابرت  نابليون  لعربة  زيتية  لوحة  انجزت 

اللوحة بجائزة عىل مدارس العامرة. 

- وكيف طرقت باب النحت؟
* الوالد كان يشتغل عىل صنع منحوتات تعتمد عىل الذوق 
براءات  امليكانيك ونال  والفطرية وهو مبدع يف مجال عامل 
اخرتاع عن ابداعته.. فضالً عن التأثريات الوالدة الكادحة...

لحظتها  للبيت..  الخبز  تنور  صنع  يف  مبدعة  كانت  التي 
الوالدة...  مبساعدة  الطينية  الكتل  مع  مبطواعية  تعاملت 
بالنسبة  الطينية  الكتلة  تكييف  يف  براعة  اىل  يحتاج  وهذا 
انامل  بني  الطينية  الكتل  مبطواعية  احسست  يافع..  لطفل 
وانا اصنع تنورا عليه مسحة ابداع تختلف عن بقية التنانري.. 
ضمن هذا الجو املعريف واالبداعي ظهرت موهبتي وتطورت 
واتجهت صوب }النحت{ معتمدا الذائقة الفطرية مستلهام 

موضوعات انسانية معاشه. 

- هل يمكن وصفك بالفنان الفطري اسوة 
بالفنان منعم الفرات؟

* ال ميكن وصفي بالفنان الفطري لعدم دراسة الفن دراسة 
املوهبة  يعتمد  ذايت  ابداع  الفن  بأن  أكادميية..رؤيتي 
والخيال الخصب..لقد أطلقت ودرست بجهد ذايت..املدارس 
مرورا  الكالسيكية  من  ابتداء  توجهاتها  والطبيعة  الفنية 
من  للواقعية..  وصوال  والتكعيبية  واالنطباعية  بالرسيالية 
بني  ما  مزجت  حيث  الفني  توجهي  مبسار  التفكري  بدأ  هنا 
التعبري  يف  طريقا  متخذا  والحداثوية  واملعارصة  الواقعية 

معتمدا عىل اسلوبية جديدة غري مطروقة.

- ما هي المواد التي تستخدمها في انجاز 
منحوتاتك؟

}الجك  مادة  من  وعجينة  الحديد  اسالك  من  هي  املادة   *
للتقوية  مواد  أوعدة  مادة  بإضافة  التجربة  ونجحت  باود{ 
الكتل  لتلك  املتلقي  يتصور  لذلك  الخشب  نشارة  منها 

الصلبة انها مصنوعة من مادة الحديد الصلب.

- منحوتة }ايقونة كارل ماركس{ ارجو تسليط 
الضوء على هذه التجربة الفريدة في 

ابداعها؟
* تتميز هذه املنحوتة الجدارية بأبعاد ثالثية وبحجم كبري 

}ثالثة أمتار طول وبعرض ثالثة أمتار{
يف  اليمني  ومن  ماركس  كارل  مجسم  االيقونة  وسط  ويف 
بـ  املتمثل  العاملية  الشيوعية  الحركة  شعار  العليا  الزاوية 
من  كذلك  ثالثية  وبابعاد  أيضا،  املجسم  واملطرقة  املنجل 
العراقي  الشيوعي  حزبنا  شعار  اليرسى  العليا  الزاوية 

ومجسم بابعاد ثالثية. 

Tareeq Culture

t.althaqafiu@gmail.com

طغراء الطاغوت
سهيل نجم

إلى الشهيد إيهاب الوزني*



عمرها 4 آالف عام 
علماء روس يكتشفون

مدينة أثرية جنوبي العراق

الناصرية – وكاالت 
مدينة  اكتشافهم  عن  املايض،  الخميس  روس،  آثار  علامء  أعلن 
اثرية غري معروفة سابقا يف محافظة ذي قار، عمرها 4 آالف عام.

املباين  بدراسة  قاموا  انهم  إىل  صحفي،  تقرير  يف  العلامء  وأشار 
القدمية،  القريبة من “تل دحيلة”، واكتشفوا هذه “املستوطنة” 
الثانية  األلفية  منتصف  منذ  موجودة  كانت  انها  يفرتضون  التي 
الرائد يف قسم  الباحث  حتى األلفية األوىل قبل امليالد. و أوضح 
العلوم  ألكادميية  التابع  اآلثار  علم  مبعهد  واملنهجية  النظرية 
الروسية شخمردان أمريوف، أن الفريق العلمي متكن من دراسة 
زمن  تحدد  بيانات  عىل  للحصول  ورواسبها،  املدينة  بنية  سمك 
وجودها، مؤكدا يف حديث صحفي، انه استنادا لالكتشافات، فإن 
هذه املدينة كانت مأهولة حتى أوائل العرص الحديدي )بني سنتي 
ميناء  اكتشاف  تم  البحث،  وخالل  امليالد(.  قبل  و1000   1500
قديم يف املدينة. كام عرث عىل شظايا سور معبد، فضال عن رأس 

سهم مؤكسد وآثار ملواقد تنور ومتاثيل طينية إلبل.

•••••

مسيرة إعالمية راجلة في المحاويل 
 

المحاويل – محمد صادق 

للحزب  الفرعية  اللجنة  إىل  التابعة  املدينة”  “أساسية  نظمت 
الشيوعي العراقي يف قضاء املحاويل – بابل، مسرية إعالمية راجلة 

يف شوارع القضاء وسوقه الكبري. 
املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  املسرية،  يف  املشاركون  ووزع 
اللجنة  عن  الصادر  البيان  من  نسخا  املقاهي،  ورّواد  التجارية 
ومن  الوزين  إيهاب  قتلة  “اكشفوا  عنوان  تحت  للحزب،  املركزية 
دون  من  االنتخابات  يف  مشاركة  فال  وحاسبوهم  وراءهم  يقف 
ذلك”. كام وزعوا عليهم نسخا من أوراق عمل صادرة عن الحزب، 
“طريق  من  نسخ  عن  فضال  الفساد،  ومكافحة  االنتخابات  حول 

الشعب” ومجلتي “الرشارة” و”الثقافة الجديدة”.

بغداد – وكاالت 
األخرية  السنوات  خالل  املطالبات  تعّددت 
برضورة إنقاذ املعامل التاريخية يف بغداد، خاصة 
يعاين  والتي  العبايس،  العهد  إىل  تعود  التي 
املتابعني،  بعضها إهامالً شديداً. ويرى عدد من 
عىل  جرت  سابقة  ترميم  مشاريع  “هناك  أن 
عدم  بسبب  أخفقت،  لكنها  املعامل،  تلك  بعض 

وجود خطط متكاملة ومتويل كاف”. 
لآلثار  العامة  الهيئة  أعلنت  السياق،  هذا  ويف 
عىل  بالعمل  رشوعها  الثقافة،  وزارة  يف  والرتاث 
املطلة  الرتاثية  املواقع  من  عدد  إحياء  إعادة 
إىل  تحويلها  بهدف  بغداد،  يف  دجلة  نهر  عىل 
حاكم  الهيئة،  إعالم  مسؤول  وقال  ثقافية.  دور 
الشمري، أن دائرته قامت بالتنسيق مع “منظمة 
الثقايف”  “الرشيط  تأهيل  بغية  الدولية،  أليف” 
والباب  امليدان  منطقتي  بني  لدجلة،  املحاذي 
“يجري  أنه  مضيفا يف حديث صحفي،  الرشقي، 
تراثية،  إعداد دراسة خاصة تشمل مواقع  حاليا 
مثل دار الحكومة القدمية واملدرسة املستنرصية 
ومبنى  العبايس  القرص  عن  فضال  الوايل،  ودار 

القشلة وخان مرجان”.
تسعى  الثقافة  وزارة  أن  إىل  الشمري،  ولفت 
املهمة،  الرتاثية  املباين  تلك  بواقع  “النهوض  إىل 
باعتبارها موروثاً ثقافياً قريباً من شارع املتنبي”، 
تأهيل  إعادة  أن “خان مرجان بحاجة إىل  مبيناً 
ارتفاع  بسبب  فيه  الحاصلة  التشّققات  ملعالجة 

املياه الجوفية”.

تعرّضت  القدمية  الحكومة  دار  أن  وأوضح، 
بعد  ومؤسف”،  كبري  “بشكل  والتدمري  للرسقة 
الوايل  “دار  أن  موضحاً   ،2003 عام  االحتالل 
دار  إىل  لتتحول  شمة،  نصري  الفنان  سيديرها 
ستتوىل  متخّصصة  ثقافية  منظامت  وان  للعود، 
مهمة العناية بالدور الرتاثية املعنية، بعد إعادة 

تأهيلها”.
من جانبه، قال الباحث يف شؤون الرتاث واآلثار، 
التاريخية  “املواقع  أن  الحسناوي،  محمد 
والباب  املعظم  الباب  منطقتي  بني  الواقعة 
اليرسى  الضفة  عىل  الواقعة  فيها  مبا  الرشقي، 

خالل  اإلهامل  جراء  كثرياً  عانت  دجلة،  لنهر 
صحفي،  حديث  يف  موضحاً  املاضية”،  السنوات 
املواقع،  بتلك  تهتم  املتعاقبة مل  “الحكومات  أن 

رغم ما تحمله من دالالت تاريخية”.
هناك  أن  بل  فحسب،  هذا  “ليس  قائال:  وتابع 
مواقع تاريخية تعرض لتجاوزات من قبل بعض 
متاجر  إىل  منها  أجزاًء  حّولوا  الذين  األشخاص، 
ومخازن، كونها تقع قرب مناطق تجارية معروفة 
داعياً  القايض”،  وحافظ  والسنك  الشورجة  مثل 
املواقع وترميمها حفاظاً عىل  بتلك  االهتامم  إىل 

معاملها.

أربيل – وكاالت
بتصوير  خليفة،  عمر  الكردي سهیم  املخرج  بدأ 
إقليم  يف  بغداد”  “مييس  الطويل  الروايئ  فيلمه 
من  القصرية  النسخة  حققت  أن  بعد  كردستان، 

الفيلم نجاحاً كبريا ونالت 60 جائزة عاملية.
مليون  نصف  قدرها  ميزانية  للفيلم  وخصصت 
دوالر، بتمويل من بلجيكا وهولندا وأملانيا، فضال 

عن إقليم كردستان.
وانطلقت أعامل تصوير الفيلم منتصف حزيران 
الجاري، عىل أن تنتهي يف متوز املقبل، وذلك يف 

مدينتي أربيل ودهوك.
ويتم إنجاز أعامل التصوير من قبل فريق عمل 
وسيؤدي  وهولندا.  وبلجيكا  كردستان  من  تقني 
حسن،  حسني  املمثلني  من  كل  البطولة  أدوار 

زهراء غندور، أثري عادل وعادل عبد الرحمن. 
تيم  أي  “رشكة  قبل  من  فسيتم  اإلنتاج،  أما 
فيلم”  ميتوس  و”رشكة  البلجيكية،  برودكشن” 
األملانية، إىل جانب منتجني من هولندا وكردستان. 
ومن املقرر أن يتم توزيع الفيلم من قبل “رشكة 
وايلد بونتش”، إحدى أقوى رشكات توزيع األفالم 

يف أوربا. 

بغداد”  “مييس  من  القصرية  النسخة  وانتجت 
عاملية،  شهرة  بسببها  خليفة  ونال   ،2012 عام 
العرشة  األفالم  الفيلم ضمن  بعد أن حل  خاصة 
يف القامئة القصرية املرشحة لجائزة أوسكار ألفضل 

فيلم قصري.  

يكن  معاق،  بغدادي  طفل  قصة  الفيلم  ويروي 
حبا كبريا لكرة القدم ونجم نادي برشلونة اإلسباين 

میيس. 
مييس.  بالالعب  اللقاء  لبطله،  الفيلم  أتاح  وقد 

كام وفر له فرصة لنيل املساعدة والدع
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معرفة متنازع عليها 
يف  السياسات”  ودراسة  لألبحاث  العريب  “املركز  عن 
بريوت، صدر أخريا كتاب بعنوان “معرفة متنازع عليها: 
ستيفن  تأليف  من  أيامنا”،  يف  االجتامعية  النظرية 

سيدمان وترجمة مريس الطحاوي. 
يقّدم الكتاب أحدث املوضوعات يف النظرية االجتامعية، 
وسياسة  الحداثة  بعد  ما  إىل  وصواًل  التنوير  منذ 
الهوية. ويتناول القضايا والسجاالت الراهنة والحركات 
االجتامعية  النظرية  ويستعرض  الجديدة،  االجتامعية 
من منظور معارص. ويكشف كيف حلّت شبكاٌت من 
مجموعات املناقشة املركّزة “املستقلّة” نسبًيا، واملتعّددة 
التخّصصات، محلَّ املَُنظّر العاملي الشمويل، ومحل عرص 

مدارس الفكر املتنافسة.

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

»شكرًا للكراسي الفارغة !«
عبد السادة البصري

عبارٌة أرّددها حني أقّدم جلسًة أدبية أو مهرجاناً ما ، اشكر 
الجميع ويعوا معناها  ، ليسمعها  الحارضين واملساهمني 

جيداً !!
زمالئنا  من  البعض  اّدعاءات  زيف  كشفت  ألنها  اشكرها 
يخص  ما  لجميع  ومتابعاتهم  مواكبتهم  عن  وأصدقائنا 
الثقافة واألدب ونشاطات اآلخرين، فيام ال يكلّفون أنفسهم 

حضور جلسة مهام كان نوعها واملشاركة فيها !
هذه العبارة علينا أن نرّددها بقوة عند كل اجتامع للربملان 
ملّت  التي  الفارغة  املقاعد  من  الكثري  نشاهد  ونحن   ،
الذي  الفراغ  ومعاناة  خلّوها  من  الكون  بحجم  ورصخت 
تعيشه منذ الجلسات األوىل ألول دورة برملانية بعد سقوط 

النظام الفايش!
ما انفكّت هذه املقاعد فارغة ، وكأنها ُوِجَدْت لتقول للناس 
انتبهوا وُعوا وفكّروا مبن يحرتم صوتكم وَمْن ال   : جميعاً 

يحرتمه إطالقاً !
مل يلتئم شمل الربملان بالكامل ، إالّ يف جلسته األوىل قبل 
 ، سنوات للتصويت باإلجامع عىل رواتبهم ومخصصاتهم 
وهناك َمْن مل يكلّف نفسه الحضور أبدا ، لكّنه وبكل صالفة 
يركض الستالم راتبه ومخصصاته كل شهر ، ويحتّج ويعلو 
صوته صارخاً عند أي اعرتاض للفقراء واملواطنني املساكني 

عليها!
وهناك الكثري من الربملانيني مل يسمع بهم الناس ومل يعرفوا 
الربملان  جلسات  حضورهم  لعدم   ، وأشكالهم  أسامءهم 
نهائيا ، أو لصمتهم املدقع وعدم إبداء أي رأي مهام كان 
شكله ، فقط يرفعون أيديهم موافقة او رفضا مع الرافعني !!

ويف كل مرة يتبادر السؤال:
إذا مل يكلّف نفسه الحضور واملشاركة ،ف ملاذا رّشح نفسه؟

الرواتب  من  االستفادة  وفق  عىل  ترشيحه  كان  وإذا 
بالكالم  الناس  رؤوس  صّدع  ملاذا   ، وغريها  واالمتيازات 

املعسول والشعارات الجوفاء ؟!
وإذا مل يخدم الناس يف تفعيل ما ينفعهم  بكل القرارات 
واملشاريع التي تهدف إىل تقّدم وازدهار البالد ، ملاذا شغل 

مقعداً ليرتكه يبيك الفراغ ؟!
دورتنا  ونقيض  يشء  كل  نرتك  ليك  ليس  للربملان  الرتشيح 
للناس عرض  أوربا وغريها ضاربني وعودنا  بني منتجعات 

الحائط!!
وأوصلناها،  وصلت  أين  واىل  بالدنا  حال  نتأمل  أن  علينا 
وكأننا مل ننتِم يوما لهؤالء الناس الذين انتخبونا وال للبلد، إالّ 
عند استالم الرواتب واملخصصات .. وشكراً للكرايس الفارغة 

التي كشفت الحقيقة كضوء الشمس !

ليس مجرد كالم 

بعضها تحّول إلى مخازن!

معالم تراثية تطل على دجلة في بغداد

النجف – طريق الشعب 

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  يف  اإلعالمي  املركز  ضّيف 
الذي  األعسم،  املنعم  عبد  والصحفي  الكاتب  املايض،  األسبوع  النجف، 
اإلعالم  يف  رأيه  عن  وعرّب  اإلعالم  فضاء  يف  الشخصية  تجربته  عن  تحدث 

املعارص. 
حرض الجلسة جمع من الشيوعيني واملهتمني يف الشأن اإلعالمي، باإلضافة 

إىل وفد من اللجنة املحلية للحزب يف كربالء. 
مل  التي  اإلعالمية،  تجربته  عىل  الضوء  حديثه،  بداية  يف  األعسم  وألقى 
تكن آمنة. إذ تحمل جراءها الكثري من املصاعب، لكنه أرص عىل استخدام 

رسالته اإلعالمية يف “التنوير”. وهذا وفق ما يرى، يتطلب حرية، وأجواء 
دميقراطية مل تتوفر يف العراق حتى بعد سقوط النظام املباد. 

واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  أهمية  عىل  الضيف  وشدد 
الوسائل  “فهذه  الجامهري  اىل  للوصول  االجتامعي،  التواصل  وشبكات 
محاوالت  هناك  أن  إىل  الفتا  الجامهري”،  بيد  مهام  سالحا  اليوم  أصبحت 
قوى  وان  واحد،  آن  يف  وتزييف  متويه  أداة  يكون  يك  اإلعالم،  لتخريب 

خارجية تلعب دورا كبريا يف هذا املجال. 
ويف سياق الجلسة التي أدارها الرفيق أحمد املوسوي، أجاب األعسم عن 
تكرميا  باقة ورد،  الختام،  ليتسلم يف  الحارضين،  العديد من  أسئلة طرحها 

من اللجنة املحلية. 

تحدث عن تجربته اإلعالمية 

عبد المنعم األعسم في ضيافة شيوعيي النجف

من داخل “خان مرجان”

لقطة من الفيلم

نسخته القصيرة نالت 60 جائزة 

بدء تصوير الفيلم الطويل »ميسي بغداد«

عبد املنعم األعسم متحدثا وإىل ميينه أحمد املوسوي

»مكتبة أبو سالم« التاريخية
مرجع لطلبة الدراسات 

 
بغداد – وكاالت 

بالرغم من ثراء الشبكة العنكبوتية باملصادر العلمية املختلفة، 
يعتربون  يزالون  ال  العراق  يف  العليا  الدراسات  طلبة  أن  إال 
“مكتبة أبو سالم” التاريخية أو ما تعرف بـ “مكتبة املصادر”، 
مرجعا مهام لبحوثهم.  وتتوسط هذه املكتبة شارع املتنبي. 
وهي عبارة عن دكان صغري مغمور بالكتب واملصادر املهمة 
التي يرجع إليها الطلبة واألكادمييون باستمرار، كإضافة رضورية 
ملا متوفر من مصادر يف مكتبات الجامعات واالنرتنيت. ويف لقاء 
صحفي، يقول أبو سالم، صاحب املكتبة، أنه “منذ الصغر بدأ 
ولعي بقراءة املجالت والروايات وصوالً إىل القصص العاملية. 
فيام بدأت رحلتي مع الكتب كاقتناء وبيع بعد 2003”، مضيفا 
أنه أسس مكتبته عام 2005، وهي تضم مجالت نادرة ومصادر 
علمية رصينة. ويؤكد أبو سالم، انه بالرغم من اإلقبال الضعيف، 
هذه األيام عىل الكتب املطبوعة، نظرا لرواج الكتاب االلكرتوين، 

إال أن مكتبته بقيت “مرجعا مهام” للطلبة والباحثني.


