
بغداد ـ علي شغاتي

أقّر رئيس الوزراء بوجود استغالل 
للامل وموارد الدولة يف الحمالت 

االنتخابية، معلنا عن بدء التحقيق 
مع وزارتني يف هذا املوضوع، فيام 

شدد سفري االتحاد األورويب يف 
العراق مارتن هوت، عىل رضورة 

الحد من التزوير االنتخايب.

اقرار حكومي
الكاظمي،  الوزراء، مصطفى  مجلس  رئيس  وكشف 
استغالل  من  شكاوى  وجود  عن  املايض،  الثالثاء 
موارد الدولة يف الحمالت االنتخابية من قبل وزراء 
يف  نفوذ  لديهم  مسؤولني  جانب  من  او  مرشحني، 

الدولة.
اإلعالمي،  ملكتبه  بيان  يف  الحكومة  رئيس  وذكر 
طالعته “طريق الشعب”، “يجب ان ال يكون هناك 

تداخل يف املسؤولية التنفيذية لدى الحكومة”.
وأضاف البيان، “بدأنا التحقيق يف وزارتني، وستفتح 

تحقيقات اخرى يف حال ثبت وجود استغالل ملوارد 
تخيري  “سيتم  انه  مبينا  االنتخابات”،  يف  الدولة 
الوزراء بني البقاء يف الحكومة او الرتشح لالنتخابات، 
التي تتسبب يف  ملنع حصول مثل هذه االزدواجية 

احراج الحكومة امام الشعب”.
مرشحني  عىل  شكاوى  “وجود  عن  البيان  وكشف 
يغررون بالناس ألغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم 
يف الحشد العشائري. هذه الشكاوى واالتهامات يتم 
هي  االنتخابات،  مقابل  وعود  واي  منها،  التحقق 

وعود غري قابلة للتحقيق وخادعة”.

مخالفة للقوانين
من جانبه، اشار الباحث يف القانون الدستوري حسن 
نص  االنتخابية  الحمالت  إدارة  نظام  ان  اىل  مجيد، 
والسلطات  الدولة  الجواز ملوظفي دوائر  عىل عدم 
املحلية باستغالل نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة 
أو وسائلها وأجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح مبا 

يف ذلك االجهزة االمنية والعسكرية.
“التعليامت  ان  الشعب”،  لـ”طريق  مجيد  وقال 
الدولة، واملسؤولية  واضحة يف شأن استغالل موارد 
تقع عىل عاتق من يقوم بتطبيق القوانني واألنظمة”، 
باستغالل  املتورطني  محاسبة  “صعوبة  اىل  مشريا 
املال العام ومناصبهم يف الدعاية االنتخابية، بسبب 
اعتمدت  التي  االنتخابات  مفوضية  تشكيل  طريقة 

املحاصصة الطائفية والقومية”.

غضت  االنتخابات  “مفوضية  ان  الباحث  وأضاف 
الطرف عن تطبيق قانون األحزاب وخاصة يف فقرة 
مصادر التمويل، ما مكنهم من تأسيس امرباطوريات 
طريق  عن  االنتخابات،  عملية  سري  يف  تؤثر  مالية، 
أو  اإلعالمية،  الدعاية  عىل  والسيطرة  الذمم  رشاء 
السالح املنفلت”، مشريا اىل “امتالك اغلب األحزاب 
التجاري،  عملها  متارس  اقتصادية  هيئات  املتنفذة 
من خالل استغالل مؤسسات الدولة لتحقيق أرباح 

مالية غري مرشوعة”.

استغالل للمناصب
ورصد عدد من الناشطني واملتابعني للشأن السيايس 
استغالل  موضوع  يف  عديدة  خروقات  البالد،  يف 
لدى  وخاصة  االنتخابية،  الدعاية  يف  العام  املال 
تم  ان  بعد  االجتامعية،  والشؤون  العمل  وزارة 
حرص التقديم للشمول برواتب الرعاية االجتامعية، 

مبكاتب بعض أعضاء مجلس النواب.
واكد الناشط املدين كرار حسني، ان األحزاب املتنفذة 
من  البلد  خريات  نهب  عن  مبارش  بشكل  مسؤولة 
مراكز  تسيطر عىل  التي  االقتصادية،  هيئاتها  خالل 

صنع القرار يف اغلب الوزارات.
“الهيئات  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حسني  وذكر 
موارد  عىل  تهيمن  املتنفذة،  لألحزاب  االقتصادية 
بالقرارات  التحكم  خالل  من  كامل  بشكل  الدولة 
وإرساء  العقود  منح  مثل  للوزارات،  االقتصادية 

مصالح  وفق  الرشكات  مع  والتعاقد  املناقصات 
ومكاسب احزابهم”، مشريا اىل ان “هذه االقتصاديات 
اىل  وحولتها  سنوات،  منذ  الشعب  أموال  نهبت 
جيوب الفاسدين، لتمكنهم من صنع امرباطوريات 
يف كافة املجاالت السياسية واالقتصادية واإلعالمية”.

هؤالء  من  صنعت  األموال  “هذه  ان  وأضاف 
مصري  يف  يتحكمون  سياسية  زعامات  الفاسدين 
تفعيل  سوى  لهؤالء  حل  “ال  ان  مؤكدا  البالد”، 
القانون ومحاسبتهم عىل رسقاتهم منذ عام 2003”. 

تحذير من التزوير
يف  األورويب  االتحاد  سفري  شدد  السياق،  وضمن 
تابعته  صحفي  ترصيح  يف  هوت  مارتن  العراق 
التزوير  من  الحد  رضورة  عىل  الشعب”،  “طريق 
عىل  سواء  التزوير،  ومحاولة  الفعيل  االنتخايب 

الصعيد التقني أم القرسي.
األمن  بيئة  هو  القلق  يثري  “ما  ان  هوت  واكد 
وحقوق اإلنسان التي ستجرى فيها االنتخابات؛ ففي 
حال استمر تعرض املحتجني والناشطني والصحفيني 
للتهديد واالستهداف أو االغتيال، فهذا سيرض بشكل 

كبري بسمعة ونزاهة االنتخابات”.
املرشحون  يشعر  أن  الرضوري  “من  ان  وأضاف 
وكذلك  االنتخابات،  يخوضوا  ليك  يكفي  مبا  باألمان 
أن يشعر الناخبون باألمن ليك يتسنى لهم املشاركة 

والتصويت بأعداد كبرية”.

بغداد – طريق الشعب

قدم مرشحو الحزب الشيوعي العراقي، ضمن التحالف 

املدين الدميقراطي، امس الثالثاء ٤ اب ٢٠٢١، كتبا رسمية 

اىل مكاتب مفوضية االنتخابات يف املحافظات التي 

ترشحوا عنها، بينوا فيها قرار انسحابهم من االنتخابات 

الربملانية، املزمع تنظيمها يف العارش من شهر ترشين األول 

املقبل. يف ذات الوقت رفضت بعض مكاتب املفوضية 

استالم تلك الكتب بدعوى ان باب االنسحاب قد اغلق.

وبني عضو اللجنة املركزية للحزب، الرفيق عيل صاحب يف ترصيح 
كان  التي  املحافظات  يف  “مرشحينا  ان  للحزب،  اإلعالمي  للمركز 
رسمية  كتبا  واليوم  أمس  قدموا  قد  فيها،  نشرتك  ان  املفرتض  من 
توضح موقفهم املقاطع لالنتخابات الربملانية، والذي جاء انسجاما 
مع موقف الحزب املقاطع لالنتخابات املقبلة، الذي أعلن عنه يف 

املفوضية  ان “بعض مكاتب  24 متوز املايض”. واشار صاحب اىل 
الكتب  استالم  رفضت  قد  دياىل(  الدين،  صالح  )بابل،  مثل 
الرسمية، تحت حجة ان ال تعليامت لديها، يف ما يخص االنسحاب 
يف  والدستوري  القانوين  لحقنا  “مخالف  ذلك  ان  مبينا  االن”، 
االنسحاب من االنتخابات، فاالنسحاب كاملشاركة حق ينسجم مع 

والدستور”. الدميقراطية 
األيام  “املفوضية قد رصحت يف  ان  الرفيق عيل صاحب،  وأضاف 
املاضية بعدم تسلمها أي كتب رسمية سواء من كتل انتخابية او 
االنتخابات.  أو حتى مرشحني، تطلب فيها االنسحاب من  أحزاب 
كتابا  املايض  متوز   ٢٥ يوم  يف  قدم  حزبنا  الن  صحيح  غري  وهذا 
لالنتخابات،  مقاطعته  ويعلن  االنسحاب  فيه  يطلب  رسميا 
ملفوضية  التابعة  السياسية  والكيانات  األحزاب  دائرة  اىل  قدمه 

االنتخابات، وهذا موثق بالكتب الرسمية والصور”.
يف  تتدخل  ان  حقها  من  ليس  “املفوضية  ان  عيل  الرفيق  واوضح 
القرارات السياسية الخاصة باألحزاب، ويتعني ان تكون إجراءاتها 
الضغوطات  عن  بعيدا  النافذة  والقوانني  الدستور  مع  منسجمة 

واالجتهادات”.

مكاتب المفوضية ترفض تسلّم طلباتهم

مرشحو الشيوعي العراقي ينسحبون رسميًا

أين تكافؤ الفرص في االنتخابات المقبلة!

قال السيد مصطفى الكاظمي الثالثاء يف مجلس الوزراء ان “هناك شكاوى عن 
وجود استغالل ملوارد الدولة يف الحمالت االنتخابية من قبل وزراء مرشحني 
او من قبل مسؤولني لديهم نفوذ يف الدولة”، وتحدث عن “بدء التحقيق يف 
وزارتني، وستفتح تحقيقات اخرى يف حال ثبت وجود استغالل ملوارد الدولة 

يف االنتخابات”. 
مواقع التواصل كشفت اسم احدى الوزارتني، وذكرت انه ليس اول تحذير 

لوزيرها املدعوم من كتلة ممثلة يف الربملان ومشاركة يف االنتخابات املقبلة. 
هو  ما  يعرفون  فهم  الوزراء،  رئيس  اعلنه  ما  يف  جديد  ال  للناس  بالنسبة 
“اقمش” منه:  رشاء ذمم واصوات وبطاقات الكرتونية، حجز محطات اقرتاع 
كاملة، وحتى صدور تعيينات “انتخابية” اضطرت معه اللجنة املالية الربملانية 
النزاهة، بتشكيل لجنة تحقيق يف ملفات  العام وهيئة  اىل مطالبة االدعاء 
التعيينات عام ٢٠٢١ املخالفة لقانون املوازنة العامة، وبضمنها طبعا ملفات 

الدرجات الخاصة. 
ويف مواجهة كل هذه املعطيات تقول املفوضية انها عاجزة عن تحديد سقف 
معروفة  االنتخابية  املنافسة  يف  الدولة  موارد  والستغالل  االنتخايب،  للبذخ 

املخرجات سلفا!    

راصد الطريق 

في الذكرى السابعة لجريمة 
االبادة الجماعية لأليزيديين

التي  الجامعية  االبادة  لجرمية  السابعة  الذكرى  اليوم  هذا  تحل 
ارتكبها تنظيم داعش االجرامي وانصاره بحق األيزيديني. انها من 
ابشع جرائم القرن إن مل تكن أبشعها، ولعل من اكرث جوانب هذه 
الجرمية همجية ووحشية وتعيدنا اىل اكرث فرتات القرون الوسطى 
ظالما وتخلفا، هو ما لحق بالنساء األيزيديات اللوايت جرى خطفهن 

والتعامل معهن معاملة الرقيق.
ال تزال آثار وعواقب هذه الجرمية قامئة رغم مرور السنوات، حيث 
ال يزال مصري املئات من النساء األيزيديات مجهوال، واآلالف من 
األيزيديني يعيشون ظروفا صعبة يف معسكرات املهجرين ومدنهم مل 
متسها يد االعامر وتحولت بعضها اىل ساحات رصاع محيل واقليمي 

يدفع مثنه أهاليها.
يف هذه الذكرى االليمة نجدد تضامننا مع ابناء شعبنا األيزيديني 
ونشدد مطالبتنا للحكومة واجهزتها، وللمنظامت الدولية، بتكثيف 
املساعي إلعادة األيزيديات املختطفات وتعويضهن وتوفري الرعاية 
لهن لتجاوز محنتهن. كام يجب تقديم كل الدعم املطلوب لالرساع 

يف إعادة اعامر مناطقهم وإعادة املهجرين اىل قراهم وبيوتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــ

للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  فهمي،  رائد  الرفيق  صفحة  من 
الشيوعي العراقي )3 آب 2021(
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ما بعد تشرين
28                 ليس كما قبلها

أخبار وتقارير

دعوات إلنهاء عمل اقتصاديات الكتل المتنفذة

اقرار حكومي باستخدام المال العام انتخابيًا

موقف مبكر واضح
من االنتخابات

االنتخابات.  أعلن حزبنا موقفه من  أو يزيد منذ أن  مىض عام 
وقد تجىل هذا املوقف املبكر، الواضح، من االنتخابات ورشوط 
من  الثالث  يف  الصادر  للحزب  املركزية  اللجنة  بيان  يف  إقامتها 

آب من العام املايض.
من  البيان  ذلك  يف  ورد  مبا  هنا،  التذكري،  املفيد  من  ولعله 
تشخيصات دقيقة. فقد جاء فيه “إن االنتخابات املبكرة ليست 
من  للخالص  رافعة  تكون  أن  يتوجب  ما  قدر  ذاته  بحد  هدفا 
الذين  املسؤولني  جميع  وازاحة  والفساد  املحاصصة  منظومة 
أوصلوا العراق اىل حافة الهاوية، وأن تكون معربا اىل حياة أخرى 
وألوف  الشهداء  مئات  قدم  ما  بعد  شعبنا  يستحقها  جديدة 

الجرحى واملصابني واملعاقني”.
انتخابات حرة  لتنظيم  الرضورية  البيئة  تأمني  “إن  البيان  وأكد 
اىل  مرهون،  الناخبني،  وخيارات  آراء  عن  تعرب  فعال،  ونزيهة 
يأيت يف  رئيسة  فعالة يف مجاالت  باجراءات وخطوات  كبري،  حد 
والجهات  واملتظاهرين  املنتفضني  قتلة  عن  الكشف  مقدمتها 
التي أصدرت األوامر، وليس االكتفاء بتحديد مرتكبي الجرائم، 
الفاسدين، حيتانهم وصغارهم،  الفساد ومحاسبة  وفتح ملفات 
مواقعهم  استغالل  من  بذلك  ومنعهم  القضاء،  اىل  واحالتهم 
الدولة  مفاصل  يف  املنترشة  فسادهم  وشبكات  ونفوذهم 
السلطة.  يف  وتدويرهم  انتاجهم  اعادة  أجل  من  ومؤسساتها 
السالح  بحرص  الحكومة  تعهد  تنفيذ  عىل  أيضا  ذلك  ويرسي 
املسلحة  والجامعات  املليشيات  لنشاط  الدولة، ووضع حد  بيد 
منهم  يرفض  من  وتقديم  سالحهم  ونزع  القانون  عن  الخارجة 

اىل القضاء”.
ومن الجيل أن األزمة العامة البنيوية يف البالد تواصلت وتعمقت 
طيلة الفرتة املاضية، وهي تطحن ماليني الناس برحاها، وتفاقم 
تطورها  أبواب  وتسد  البالد  مصائر  وتهدد  املريرة،  معاناتهم 
لجنته  وبيانات  الحزب  وثائق  شخصته  ما  وهو  الحقيقي، 
املركزية، وبينها بيان تعليق االنتخابات يف 9 أيار املايض، وبيان 

مقاطعة االنتخابات يف 24 متوز املايض.
امليادين،  مختلف  يف  األزمة  هذه  انعكاسات  اتسعت  وقد 
وتدهور  الشاقة،  املعيشية  الحياة  صعيد  عىل  وخصوصا 
كورونا،  وباء  تفيش  ظل  يف  الصحي  النظام  وتهالك  التعليم، 
وغياب الخدمات األساسية واستمرار معضلة الكهرباء املزمنة، 
فئات  طالت  التي  الفقر  معدالت  وارتفاع  البطالة  وتفيش 
لهذه  املبارشة  الضحية  وهم  واإلناث،  الذكور  من  الشباب 

املعضالت. 
االحتجاجات  ينعكس يف سلسلة من  بدأ  كله  أن هذا  وال ريب 
التي اندلعت عام 2011، وتواصلت وسط بقاء املشكالت دون 

حل، بل وتصاعد األزمات يف سائر امليادين. 
يف  االرتفاع  ذلك  الخطرية  السلبية  االنعكاسات  بني  من  ولعل 
نسبة عزوف املواطنني عن املشاركة يف االنتخابات. وهذا مؤرش 

سيايس أغفلت الجهات املعنية دالالته وعواقبه.
التي  االحتجاجات  سلسلة  يف  فتمثل  الهام  اآلخر  االنعكاس  أما 
التي  االحتجاجات  هذه  تنوعت  وقد  ترشين.  انتفاضة  سبقت 
والكسبة  عمل،  فرص  عن  الباحثون  الخريجون  فيها  شارك 
من  والجيوش  العيش،  لقمة  وراء  يلهثون  الذين  والكادحون 

العاملني الذين ينتظرون حقهم يف تثبيت عقودهم.
املتنوعة ضد  االحتجاجات  كل هذه  أن  مبكان  األهمية  ومن 
قد  األزمات،  أساس  يشكل  الذي  والفساد،  املحاصصة  نهج 
اجتامعية  رشائح  فيها  وأسهمت  املحافظات،  معظم  شملت 

عديدة.
ج هذا الرتاكم وتفجر ليحول الرشارة اىل لهيب انتفاضة  وقد توِّ
ترشين 2019، التي ماتزال جمرتها متقدة، وإن غطّاها، مؤقتا، 
املكشوفة  املتنفذين،  وأساليب  والقهر  والعسف  القتل  رماد 

واملستورة، الساعية اىل اجهاض االنتفاضة الشعبية.
غري أن كل من لديهم بعد نظر يعرفون حق املعرفة أن رياحاً 
وعندئذ ستتقد، من جديد، جذوة  الرماد،  بهذا  لتعصف  ستأيت 
االنتفاضة بعنفوان أعظم وأمل متجدد، قادر عىل تحقيق ذلك 
)نريد وطن(.  املنتفضني، شعار  سائر  التف حوله  الذي  الشعار 
املاسكة  واألحزاب  والقوى  للرموز  رافضني  هؤالء  كان  فقد 

بنهج املحاصصة. بالسلطة واملحتمية 
عورات  أخرى،  حقائق  بني  من  ترشين،  انتفاضة  كشفت  لقد 
النظام، ومآرب املتنفذين واستقتالهم يف الحفاظ عىل امتيازاتهم، 
وسعيهم املحموم لقمع االنتفاضة واجهاضها. وأزالت االنتفاضة 
التي  الحقائق،  حجب  عربها  املتنفذون  حاول  التي  السرت  كل 
ضحايا  من  الكادحني  ماليني  بني  الهوة  اتساع  بينها  من  يسطع 

الحاكمة. املعاناة، واملنظومة 
املبكرة  االنتخابات  املنتفضون واضحني يف موقفهم من  وكان 
قانون  بسن  متمثلة  رشوطها  وحددوا  هدفا،  طرحوها  التي 
نزيهة  انتخابات  مفوضية  ووجود  عادل،  جديد  انتخابات 
األحزاب،  لقانون  انتقايئ  غري  وتطبيق  ومستقلة،  ومهنية 
وضامن االرشاف والرقابة الدولية، وخلق بيئة انتخابية سليمة 
الحرة،  ارادتهم  عن  التعبري  يف  الناخبني  حق  تضمن  وآمنة، 
املليشيات  وتحكم  السيايس،  املال  استخدام  منع  عن  فضال 

املنفلتة.
الرشوط،  هذه  لتأمني  الجاد  السعي  دون  من  أنه  املؤكد  ومن 
مكبلة  والفساد،  املحاصصة  منظومة  رهينة  ستظل  البالد  فان 

بأغالل املآيس، وأسرية لألزمات التي لن تجد حال. 

على طريق الشعب

في الذكرى السابعة 
لفظائع »داعش«

قضايا

نفوق االسماك6
وزارتان تحددان االسباب

اقتصاد

مستشار: يجب فتح تحقيق 3
في إعانات الفقراء

أخبار وتقارير



تظاهرات مطلبية في واسط ونينوى
بغداد ـ طريق الشعب

تظاهر املئات من املواطنني يف قضاء الزبيدية، التابع اىل محافظة واسط، مطالبني باقالة القامئقام بسبب االخفاق يف ادارة القضاء.
بناية  باتجاه  املدينة  وسط  الساعة  ساحة  من  انطلقوا  الشباب  من  كبريا  “عددا  ان  القرييش،  شاكر  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
القامئقامية قضاء الزبيدية”، مشريا اىل ان “املتظاهرين اغلقوا الباب الرئييس للبناية من خالل رفع الفتة كتب عليها )مدينتنا تستحق 
األفضل(”. وأضاف القرييش، ان “مطالب التظاهرة هي اقالة قامئقام الزبيدية بسبب الفشل اإلداري، وسوء تقديم الخدمات يف القضاء”، 

مطالبني بـ”تعيني شخصية كفوءة ونزيهة إلدارة القضاء”.
من جانبهم، نظم العرشات من ضحايا االرهاب وذوي الشهداء، وقفة احتجاجية وسط مدينة املوصل ـ مركز محافظة نينوى ـ احتجاجا 
الشهداء نظموا وقفة  االرهاب وذوي  “العرشات من ضحايا  ان  الشعب”،  بالتهميش واإلهامل. وذكر مراسل “طريق  ما وصفوه  عىل 

احتجاجية امام مبنى مديرية شهداء نينوى يف حي البكر بالجانب االيرس من املدينة، احتجاجاً عىل ما وصفوه بالتهميش واالهامل”.
وأضاف ان “املتظاهرين يطالبون برصف فروقات رواتبهم واستحقاقات ذوي الشهداء واملصابني”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

ما بعد تشرين 
ليس كما قبلها

 

جاسم الحلفي
 

عىل  انعكاسه  وتدرس  العنوان،  هذا  يف  تتمعن  حني 
البيئة  حيث  من  ال  تغري،  قد  شيئا  تبرص  ال  االنتخابات، 
االرشاف  وال  العادل  القانون  ناحية  من  وال  االنتخابية 
الدويل الذي يرمم الثقة بنزاهة االنتخابات، التي أفرغت 
القوى املتنفذة صفتها املبكرة، بعد ان تالعبت يف توقيتها 
الذي  املوعد  عن  بعيدا  السنة  ونصف  سنة  ودفعتها 
طالبت االنتفاضة بإجرائها خالله يك تكون عاجلة ومبكرة.
كان  الذي  املطلب،  بجوهر  التالعب  من  املتنفذون  متكن 
الفاسدين  كبار  تقديم  عرب  املتنفذة  القوى  إزاحة  هدفه 
اىل محاكامت  االنتفاضة  قرارات تصفية شهداء  ومصدري 
السياسية.  املشاركة  من  واستبعادهم  عادلة،  علنية 
فمطلب االنتخابات املبكرة اشرتط محاكمة من رسق املال 
العراق  الدولة وسفك دماء شباب  إدارة  العام وأفسد يف 

املطالبني بحقهم يف حياة كرمية.
مل يتحقق يشء من هذا .. وما زال القتلة وحيتان الفساد 

طلقاء!
أيام  التي سادت  الحكم من تغيري األجواء  متكنت طغمة 
االنتفاضة، عرب جملة من األساليب املداهنة، منها تشكيل 
ورشاء  والتدليس  املراوغات  رافقها  )ترشينية(  أحزاب 
واالغتياالت  واملداهامت  املالحقات  جانب  اىل  الذمم، 

وحمالت التسقيط والرتهيب والرتغيب.
املساس  عدم  عىل  أرصت  التي  الطغمة  تعاملت  هكذا 
مزيفة  رشعية  لها  أمنت  التي  االنتخابية،  بالقواعد 
بينام  بالسلطة،  وجودها  لرتسيخ  قانوين  كغطاء  استغلتها 
التمثيل  كان جوهر مطلب االنتخابات املبكرة هو ضامن 

الحقيقي لقوى الشعب، بنزاهة وشفافية وعدالة.
الذكر،  سابقة  واألالعيب  املدانة  األساليب  ان  واملؤسف 
عىل  تنطيل  تزال  ال  فيها،  الحكم  طغمة  برعت  التي 
الكثريين، وبدال من فضحها والتصدي لها، واتخاذ املوقف 
املناسب ملجابهتها، نرى من يطالب بالتعامل معها وكأنها 
واقع ال مفر منه، وقدر ينبغي االستسالم له دون مقاومة.
ذلك،  كل  يف  املتنفذة  القوى  دوافع  ندرك  إذ  ونحن 
ازالمها  وحامية  الطبقية،  مصالحها  عن  برضاوة  ودفاعها 
والخداع  الغش  جرائم  جراء  القانونية  املالحقات  من 
االزمة  عن  املبارشة  وغري  املبارشة  ومسؤولياتهم  والفساد 
ندرك  واذ  الحياة،  نواحي  كل  شملت  التي  املستفحلة 
أسلوب  أي  استخدام  عن  تتورع  ال  الحكمة  طغمة  ان 
والبقاء  السلطة  اىل  الوصول  اجل  دناءته من  بلغت  مهام 
متمرتسه فيه، نشعر باالسف لتطوع البعض، الذي يفرتض 
التي  الخديعة  عن  بالدفاع  األخرى،  الضفة  يف  يقف  ان 
يراد متريرها مرة أخرى عىل شعب عاىن ويعاين من أوضاع 
التصدي  من  بدال  نشهد  القسوة.  بالغة  وحياتية  معيشية 
والحصول  العامة  اإلرادة  تزوير  املتنفذين  ملحاوالت 
يتطوع  من  نشهد  للسلطة،  تعيدهم  زائفة  رشعية  عىل 
ويقلل  موقفه،  من  وينال  املقاطعة،  اختار  من  بانتقاد 
مع  موضوعيا  يقف  بهذا  انه  يدرك  ان  دون  شأنه،  من 
أعداء الدميقراطية الحقيقية، التي تضمن حق املشاركة يف 

االنتخابات او مقاطعتها.
السلطة  تكريس  وظيفتها  كانت  ان  لالنتخابات  معنى  ال 
فسادا.  فيها  وعاثت  بها طويال  استأثرت  بيد طغمة حكم 
معنى  ال  للتغيري.  بوابة  تكن  مل  ان  لالنتخابات  معنى  ال 
املزرية  االقتصادية  االوضاع  تعالج  مل  ان  لالنتخابات 
العصابات  فيها  تفرض  التي  واألمنية  الخانقة  واملعيشية 
املسلحة سطوتها وسلطتها دون رادع. ال معنى لالنتخابات 
ان مل تفتح كوة امل للخالص من نظام املحاصصة والفساد.

قبل  ما  اىل  العادتنا  مرتبة  اجواؤها  النتخابات  معنى  ال 
ترشين ٢٠١٩، وكأن ال انتفاضة حصلت، وال شهداء سقطوا، 

وال حاجة ملحة للتغري لخصها الفكر املدين الدميقراطي! 

مراقبون: القرار اتخذ بعد زيارة رئيس مجلس النواب للموصلكل خميسش

مفوضية االنتخابات تغير كوادرها وتؤكد “استقالليتها” 

استقاللية المفوضية 
الشعب”،  بيان تلقت “طريق  وقالت املفوضية يف 
نسخة منه، إنها “أصدرت األمر الوزاري رقم )59( 
مكتب  موظفي  بعض  تكليف  إنهاء  تضمن  والذي 
وتكليف  إليهم  املوكلة  املهام  من  نينوى  انتخابات 
املهام”، مشريًة  تلك  تنفيذ  بإكامل  آخرين  موظفني 
بإبداء  قامت  السياسية  الجهات  “بعض  أن  إىل 
قانوين  مربر  أي  دون  األمر،  هذا  عىل  اعرتاضها 
تأثريات  اىل  التغيريات  تلك  ونسبت  بل  ودستوري، 

سياسية عىل املفوضية”.
املفوضية  فيه  تؤكد  الذي  الوقت  “يف  أن  وأضافت 
تتواصل  الذي  أدائها  بدليل  التامة  استقالليتها 
من  الكثري  شهادة  إىل  إضافة  بثقة  الخطوات  فيه 
تلك  مثل  وجود  قاطعاً  نفياً  تنفي  فإنها  املنصفني، 

التأثريات”.
وزارية  أوامر  أصدرت  أن  “سبق  أنها  إىل  وأشارت 
محافظات  يف  إليه  املشار  الوزاري  األمر  غرار  عىل 
تلك  مثل  وإن  والديوانية،  وواسط  وكركوك  أربيل 
إىل  تقديرها  يعود  إدارية  إجراءات  التغيريات هي 
القضاة املستقلني واملهنيني يف مجلس املفوضني، مبا 

يخدم مصلحة العمل واملصلحة العامة “.
أن  املعرتضة  الجهات  بتلك  األجدر  “كان  وتابعت 
عمل  يف  الطريقة  بهذه  التدخل  عن  بنفسها  تنأى 

تقوم  أن  بل  باستقالليتها،  والطعن  املفوضية 
يخدم  مبا  املطلوبة  اإلصالحات  إجراء  يف  مبساندتها 

العملية االنتخابية”
وتحالف  متحدون،  للعراق  حزب  من  كل  وأعرب 
مكتب  مسؤويل  إعفاء  عىل   اعرتاضهام  عن  عزم 

انتخابات نينوى.

تغييرات مربكة 
ملراقبة  عني  شبكة  رئيس  قال  السياق،  ويف 
أن  الشعب”،  لـ”طريق  البطاط  سعد  االنتخابات 
كون  جداً  حساس  بوقت  جاءت  التغيريات  “هذه 
االنتخابات مل يتبق لها سوى شهرين، وهي ليست 

يف صالح العملية االنتخابية ألنها سرتبك العمل”. 
التغيري،  أسباب  توضح  “مل  املفوضية  أن  وأضاف 
واعتقد انه جاء بناًء عىل قناعة إدارية، بل يجب ان 
املكاتب  لتنحية موظفي  يكون هناك سبب واضح 

بالكامل، وجلب اشخاص اخرين”. 

أداء  عىل  سلباً  “سينعكس  القرار  أن  وأوضح 
املفوضية يف هاتني املحافظتني”، مبيناً أن “املفوضية 
واتخذت  خطة  وضعت  الحايل  العام  مطلع  منذ 
مجموعة إجراءات كانت بصحبة الكوادر القدمية”، 
إدارة  من  الجديد  الكادر  سيتمكن  “كيف  متسائالً 

االنتخابات، وهو مل يكن حارضاً منذ البدء”. 
وكركوك  املوصل  “وضع  ان  بقوله،  البطاط  وتابع 
صعب  تحد  امام  الجديد  والكادر  جداً،  حساس 

جداً”. 
الجهات  بعض  من  “االعرتاض  أن  إىل  ولفت 
الربملان  رئيس  زيارة  مع  ارتباطاً  جاء  السياسية 
محمد الحلبويس، الن التغيريات حصلت بعد زيارته 
بيومني”، مشرياً إىل أن “املفوضية كان من املفرتض 
إلبعاد  الربملان،  رئيس  زيارة  قبل  قراراها  تتخذ  ان 

الشبهة عنها”. 
يف  يحدث  اجراء  “أي  إن  بقوله  البطاط  واستدرك 
العراق يرتبط بالرصاعات السياسية، ويكون حسب 

مصالح املكونات، وغري مستعبد ان وراء هذا التغيري 
رصاعات سياسية”. 

مرشحون عرضة للتهديد  
املرحلة  االنتخابات يف هذه  اىل  املرشحون  ويخوض 
عملية الدعاية االنتخابية، وتجري احاديث يف األوساط 
هذه  عىل  لالستحواذ  متنفذين  بني  رصاعات  عن 
الدائرة االنتخابية او تلك، مستخدمني املال السيايس 
املتوفر لديهم.   املنسق العام لشبكة شمس ملراقبة 
االنتخابات، هوكر جتو، قال إن “طبيعة االنتخابات 
هي تنافسية، وبالتأكيد يحدث نوع من املشاحنات، 
االنتخابات”، مشرياً  املختلفة يف إطار  اآلراء  وتطرح 
كانت تشهد نفس  السابقة  االنتخابات  أن “كل  إىل 

الرصاعات من قبل الكتل السياسية وزعامئها”. 
وأضاف يف حديث لـ”طريق الشعب”، أن “الرتشيح 
الفردي الذي افرزه النظام االنتخايب الجديد، قد يضع 

بعض املرشحني عرضة للتهديد”.

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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بغدادـ  عبدالله لطيف 

أعلنت مفوضية االنتخابات، 
مؤخراً، تغيري كوادرها يف مكتبي 

املوصل وكركوك، االمر الذي 
عده مراقبون “إرباكا للعملية 
االنتخابية” ألنه مل يتبق سوى 

شهرين عىل موعد االقرتاع يف 10 
ترشين االول. 

باحثون يؤشرون آثارا سلبية بسبب األزمة المركبة

الجائحة وصرف الدوالر فاقمت معدالت الفقر
متابعةـ  طريق الشعب

تصورات  الباحثني  من  عدد  قّدم 
وأرقاما عن تداعيات أزمتي كورونا 
عىل  الدوالر،  رصف  سعر  وتغيري 
مستويات الفقر يف البالد، مؤرشين 
“آثارا سلبية غري مسبوقة”، خلقت 
وسياسية  اقتصادية  اضطرابات 

واجتامعية وأمنية.
املركبة  األزمة  أن  الباحثون،  وأكد 
 9.6 اىل  الفقر  معدالت  فاقمت 
ماليني، بزيادة بلغت 6.7 يف املائة، 
مشريين اىل أن معدل التضخم زاد 
تغيري  املائة(، يف ظل  يف   4( بنسبة 

سعر الرصف.

أزمة مركبة
امس  التخطيط،  وزارة  وعقدت 
تقدير  عن  عمل  ورشة  األربعاء، 
األزمة  تداعيات  ظل  يف  الفقر 
أسعار  وانخفاض  كورونا  املركبة: 
الباحثني  من  عدد  مبشاركة  النفط، 

والخرباء.
به  تقّدمت  عرضا  البيان  ونقل 
اللطيف،  عبد  أكرم  زينة  الباحثة 
أزمتي  ظل  يف  الفقر  أزمة  عن 

النفط،  أسعار  وانخفاض  كورونا 
اشار اىل أن الصدمة املفاجئة التي 
آثار  إىل  “أدت  االقتصاد  رضبت 
سلبية غري مسبوقة عىل مستويات 
الفقر يف العراق، نتج عنها اضطراب 
سيايس  اجتامعي،  اقتصادي، 

وأمني”.

اجراءات الحكومة 
من جانبه، قّدم الدكتور زياد طارق، 
كورونا  أزمة  تداعيات  عن  تصورا 
وضع  يف  اإلقتصادي  النشاط  عىل 
ثالثة سيناريوهات: الحالة االساسية، 

الحالة األفضل، والحالة االسوأ.
وأضاف أنه “يف ضوء السيناريوهات 
الثالث كانت اإلجراءات الوقائية من 
بالحظر  املتمثلة  األزمة  خلية  قبل 
انخفاض  إىل  أدت  والكيل،  الجزيئ 
الدخل  مستويات  يف  ملحوظ 
“انخفاض  أن  مبينا  واالستهالك”، 
عجز  إىل  ادى  الخام  النفط  أسعار 
تلجأ  وقد  العامة  املوازنة  يف  كبري 
اإلجراءات  من  مزيد  إىل  الحكومة 

التقشفية”.
واوضح طارق إن “السيناريو الثالث 

أو  الدخل  انخفاض  يتضمن  والذي 
هو  املائة  يف   20 بنسبة  االستهالك 

األقرب للواقع”.

9 ماليين و600 الف فقير
اإلدارة  يف  الباحث  قّدم  ذلك،  إىل 
التنفيذية السرتاتيجية التخفيف من 
ورقة  حسن،  حمودي  ليث  الفقر، 
يف  كورونا  جائحة  تأثري  عن  عمل 
معدالت الفقر يف العراق، تناول فيها 
مستويات الفقر قبل أزمة الجائحة، 
إذ بني نسبة الفقر لعام 2007 )22.5 
لعام 2012  الفقر  املائة( ونسبة  يف 
النصف األول  اما  املائة(.  )18.9 يف 
من عام 2014 فكانت )15 يف املائة( 
والنصف الثاين من عام 2014 )22.5 
يف املائة(، ونسبة الفقر لعام 2018 

)20 يف املائة(.
يف  الرصف  سعر  تغيري  تأثري  وعن 
معدالت الفقر يف العراق، بني حسن 
ان “سعر الرصف تغري مبقدار )22 يف 
املائة(، وتغري معدل التضخم بنسبة 
نسبة  ارتفعت  فيام  املائة(،  يف   4(
الفقر بنسبة )2.9 يف املائة( ومليون 

فقري إضايف”.

رسالة شكر من الشيوعي الصيني
الى الحزب الشيوعي العراقي

يطيب لنا أن نتقدم بخالص الشكر ملا تكرم حزبكم به من بعث رسالة التهنئة مبناسبة الذكرى املئوية 
لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، كام نشكر سكرتري اللجنة املركزية لحزبكم السيد رائد فهمي عىل 
املشاركة يف قمة الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب العامل عرب الفيديو وتنظيم جلسة متوازية للقمة.

يهتم الحزب الشيوعي الصيني بالتواصل الودي مع الحزب الشيوعي العراقي، ويحرص عىل إقامة 
العالقات الحزبية من منط جديد معه عىل أساس إيجاد األريية املشرتكة مع ترك الخالفات جانبا 
واالحرتام املتبادل والتعلم املتبادل واالستفادة املتبادلة، وتعزيز تبادل خربات بناء الحزب وإدارة 
الدولة، مبا يطّور العالقات الثنائية ويفّعل أوجه التعاون بني البلدين، خدمة ملصالح البلدين والشعبني.

مع أطيب التمنيات.
دائرة العالقات الخارجية
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني )ختم(
بكين، يوم 30 يوليو 2021 م

تعزية
الرفيق  العزيز سيف زهير  والعائلة المحترمون 

بأسف وامل شديدين، تلقينا صباح اليوم نبأ وفاة والدكم الرفيق زهري وحيد  بعد معاناة ورصاع 
مع املرض الذي مل ميهله طويالً.

كان الرفيق زهري ملتصقاً بحزبه اىل آخر يوم من حياته، دائم الحضور واملشاركة يف  الفعاليات 
واألنشطة ، ومنحازا اىل قضايا شعبه ومدافعا عنها   .

الكرمية وجميع  الدوام، ولكم رفيقنا ولعائلتكم   الطيب عىل  الذكر  أبو سيف  للرفيق زهري 
محبي الفقيد الصرب والسلوان. 

لجنة االعالم المركزي
الحزب الشيوعي العراقي
 2021/8/ 4
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مواطنون ينتظرون شمولهم  في الرعاية االجتماعية منذ أكثر من عام

مستشار حكومي: يجب فتح تحقيق في إعانات الفقراء 
بغداد – طريق الشعب

برغم أحاديث الحكومة املتكررة عن 
إيالئها عناية خاصة مبلف الرعاية 

االجتامعية يف وزارة العمل، ال يزال 
الكثري من الفقراء املسحوقني ينتظرون، 

منذ أكرث من عام، شمولهم يف تلك 
االعانات، التي تعلل الوزارة تأخرها 

بقلة التخصيصات، فيام يطالب 
مستشار حكومي بفتح تحقيق يف ذلك، 

ألنه يعتقد ان مجلس الوزراء رصد 
مبالغ كافية لصالح برامج الوزارة.

ال توجد تخصيصات
إثر  املعييش  حالها  بؤس  تشكو  علوان،  زهراء  املواطنة 
وفاة زوجها، وتذكر لـ”طريق الشعب” انها “ارملة منذ 
3 سنوات وعملت عىل ترويج معاملة الشمول بالرعاية 
لكن  املايض،  العام  من  التاسع  الشهر  منذ  االجتامعية، 
اسمها مل يظهر مع قوائم املشمولني الجدد، التي أعلنتها 

الوزارة”.
لكن  مرة،  من  الكرث  الوزارة  “راجعت  انها  زهراء  تقول 
جديد  شمول  يوجد  ال  انه  لنا  أكدت  املعنية  األطراف 

بالرعاية االجتامعية، بسبب قلة التخصيصات املالية”.
لـ”طريق  قال  عاما(   34 ـ  )مواطن  غالب  حسني 
املشمولني  قوائم  ضمن  ظهر  اسمه  ان  الشعب”، 
عىل  تقدميه  بعد  أشهر  ستة  منذ  االجتامعية  بالرعاية 
االن  اىل  راتبا  يتقاض  مل  انه  اال  النواب،  مجلس  قناة 
“بسبب التأخري يف اطالق التخصيصات املالية”، حسب 

رد الوزارة عىل استفساره.

استغالل لحاجة الفقراء
بينام يتهم عيل عمر )مواطن آخرـ  43 عاما( وزارة العمل 
مع  التعاطي  يف  النزاهة”  بـ”عدم  االجتامعية  والشؤون 

ملف الشمول بالرعاية االجتامعية.
الرعاية  معاملة  ترويج  ان  الشعب”:  لـ”طريق  ويقول 
االجتامعية “امر ليس بالهني خاصة وان اغلب مستحقيها 
اضافة  السن،  وكبار  واالرامل  املطلقات  النساء  من  هم 
“هناك  ان  اىل  منبها  الخاصة”،  االحتياجات  ذوي  اىل 
الكثري من االستغالل يتعرض له املواطنون أثناء محاولة 

تقدميهم عىل الرعاية االجتامعية”.
ويضيف عمر، ان “الوزارة تؤكد بني الحني واالخر عدم 
الرعاية، بينام نالحظ  وجود قوائم جديدة ضمن شبكة 
شمول جديد ألسامء يتم قبولها من تحت الطاولة مقابل 

وساطة  ميلك  “من  ان  اىل  منبها  )رشوة(”،  مالية  مبالغ 
لدى مسؤول )مدير عام يف الوزارة أو نائب يف الربملان( 

مترر معاملته خالل فرتة وجيزة”، بحسب قوله.

الوزارة ترد
باسم  املتحدث  يقول  املواطنني،  أحاديث  عىل  وتعقيبا 
وزارة العمل والشؤون االجتامعية نجم العقايب لـ”طريق 
زيادة  كبرية عىل  وبجهود  “الوزارة عملت  ان  الشعب” 
وفتح شمول جديد للرعاية االجتامعية. االن هناك الكثري 

من املعرقالت ابرزها تقليص املخصصات املالية”.
مقرتح  عىل  وافق  الوزراء  “مجلس  أن  العقايب  ويضيف 
للرعاية  املالية  التخصيصات  بزيادة  العمل  وزارة 
االن  ارسة.  آالف   5 يقارب  ما  شمول  ألجل  االجتامعية 
النواب،  الوزارة فوجئت برفض املقرتح من قبل مجلس 
مالية  بتخصيصات  املوازنة  قانون  عىل  والتصويت 
مخفضة اكرث ما كانت عليه يف السابق، ما احال اىل دون 

فتح شمول جديد”.
واملعني  الخاصة  االحتياجات  ذوي  “موازنة  ان  ويؤكد 

املتفرغ هي االخرى خفضت اىل النصف؛ فبعد ان كانت 
600 مليار دينار، أضحت اليوم ال تتجاوز 300 مليار”.

رواتب  دفع  عن  اليوم  “تعجز  وزارته  ان  العقايب  وأكد 
رصد  حني  اىل  االجتامعية،  بالرعاية  الجدد  املشمولني 

مبالغ مالية كافية تستوعب تلك االعداد”.

استثناءات وزارية
أوضح  جديد،  شمول  بوجود  املواطنني  اتهامات  وعن 
املتحدث بان “الوزارة لديها استثناءات؛ فهناك الكثري من 
االجتامعية،  الرعاية  راتب  اىل  الحاجة  بامس  هم  االرس 
عىل الرغم من قلته، فهؤالء يتم التعامل معهم استثناء 

من القانون )صالحية وزير(”.
وكشفت وزارة العمل والشؤون االجتامعية، مؤخرا، عن 
لألشهر  الحامية  شبكة  رواتب  يف  الحاصل  العجز  حجم 

املتبقية من العام الحايل.
بالوزارة هدى  االجتامعية  الحامية  هيئة  رئيسة  وقالت 
إن  الشعب”،  “طريق  تابعته  صحفي  ترصيح  يف  سجاد 
“االموال املخصصة للهيئة خفضت من خمسة تريليونات 

اىل ثالثة تريليونات و500 مليار دينار، كام متت مناقلة  
70 مليار دينار اىل هيئة ذوي االعاقة، ما ادى اىل عدم 
مناقلة  عن  فضالً  لإلعانات،  جديد  شمول  فتح  امكانية 

تريليوين دينار من االموال املخصصة”. 
وأضافت أن “هيئة الحامية متنح حاليا اعانات اىل مليون 
و400 ألف ارسة، اي نحو اربعة ماليني و480 ألف فرد، 
مبعدل 300 مليار دينار شهريا، حيث متت زيادة مبلغ 
االعانة لألرس املستفيدة، واصبح 275 ألف دينار ألرسة 
بأثر  ومنحت  املرأة،  ألرسة  دينار  ألف  و325  الرجل، 

رجعي، اعتبارا من مطلع العام الحايل”.

الخوف من ذلك؟
ويعلق الناشط املدين، حسني ياقوت يف حديث لـ”طريق 
الشعب” عىل ذلك بالقول: ان “املعلومات املتوفرة هي 
سياسية  جهات  قبل  من  الستغالل  تتعرض  الوزارة  ان 
االستثناءات  من  تخوفا  هناك  فان  وبالتايل  )انتخابياً(، 
املمنوحة للوزير ومن استغاللها انتخابياً، وعىل الحكومة 

ان تعمل عىل سحب هذا االستثناء”.

ويضيف ياقوت “تابعنا خالل الفرتة املاضية نرش اعالنات 
محددة،  جهات  من  لنواب  االعالمية  املكاتب  قبل  من 
تفيد بحصولهم عىل موافقات وزارة العمل بشأن تسجيل 
اسامء املواطنني يف الرعاية االجتامعية، وهذا دليل آخر 

عىل استغالل امر هؤالء املواطنني الفقراء انتخابياً”.
750 الف موافقة

جديدة   موافقة  ألف   750 “هناك  أن  سجاد  وأوضحت 
لدى الهيئة، ادخل مبوجبها بحدود 189 ألفا منها بقاعدة 
بياناتها، بيد انه ال ميكن منحها اال بعد ورود تخصيصات 
موازنة  اقرار  او  املناقلة  طريق  عن  اما  جديدة،  مالية 

تكميلية”.
محمد  مظهر  الوزراء  لرئيس  املايل  للمستشار  ووفقا 
صالح فان “سوء التخطيط الصادر من قبل وزارة العمل 
املشمولني  اعداد  ايضاحها  وعدم  االجتامعية،  والشؤون 
الفعليني بالرعاية االجتامعية، حال دون تخصيص املبالغ 

الكافية يف قانون املوازنة”.

مطالبات بفتح تحقيق
املعطيات  “وفق  انه  الشعب”،  لـ”طريق  صالح  وقال 
التي  املبالغ  فان  املشمولني،  عن  الوزارة  قدمتها  التي 

رصدت تفي بالغرض”.
قال  االجتامعية،  للرعاية  التخصيصات  تخفيض  وبشأن 
صالح انه “يجب ان يكون هناك تحقيق حكومي واسع 
التخصيصات  تخفيض  اسباب  حول  الخصوص  بهذا 
الربملانية  اللجنة  أم  املالية  وزارة  قبل  من  سواء  املالية، 
التصويت عىل  “يتم  ان  االجتامعية”، مستبعدا  للرعاية 
مخصصات مالية ال تنسجم مع حاجتها الفعلية، خاصة 
املالية  املبالغ  برصد  خاصة  اهمية  اولت  الحكومة  وان 

الكافية للمستفيدين من الرعاية االجتامعية”.
وزارة  اىل  رصدت  التي  املالية  املبالغ  ان  صالح  وذكر 
 5 تبلغ  املوازنة،  قانون  يف  االجتامعية  والشؤون  العمل 
مخصصة  دينار  ترليون    2.4 بينها  من  دينار،  ترليون 
الرعاية  التي ينضوي ضمنها رواتب  الخاصة  الربامج  اىل 

االجتامعية. 

تحذير
بدوره، حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، 
من استغالل البعض ملعاناة املواطنني يف ما يتعلق مبلف 
الرعاية االجتامعية، داعيا وزارة العمل اىل ايضاح وضع 
الوزارة وآليات الشمول والتخصيصات املالية لديها امام 
وسائل االعالم يك ال يتم استغالل تلك الرشيحة املسكينة.

“طريق  تابعته  صحفي،  حديث  يف  الشمري  وقال 
املواطنني  معاناة  استغالل  بدأ  “البعض  إن  الشعب” 
والتي  االنتخابية،  للدعاية  دسمة  كسلعة  وهمومهم 
بالرعاية  وشمولهم  للمواطنني  الوعود  تقديم  بينها  من 

االجتامعية”.

أخبار وتقارير

الداخلية تنفي وحقوق االنسان تؤكد

تقرير دولي يرصد »تعذيبًا شديدًا« في السجون العراقية
بغداد ــ طريق الشعب

أّش تقرير صادر عن بعثة األمم 
املتحدة يف العراق )يونامي( ومكتب 

املفوضة السامية لحقوق اإلنسان، 
حاالت تعذيب يف أماكن االحتجاز 

بالعراق، مبا يف ذلك إقليم كردستان. 
الفتا إىل تعرض الكثري من املحتجزين 

اىل سوء املعاملة، فيام تستمر 
السلطات يف خرق القانون.

تعذيب في السجون 
وعىل الرغم من أن القوانني العراقية تجرم التعذيب، 
وتنص عىل ضامنات إجرائية ملنعه، فإن تقرير مكتب 
وبعثة   )OHCHR( اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم 

األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي(. 
ستيفان  املتحدة،  األمم  باسم  املتحدث  وبحسب 
الذين  املحتجزين  نصف  من  “أكرث  فإن  دوجاريك، 
قابلتهم بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ومكتب 
التحضري  سياق  يف  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم 

للتقرير، قدموا روايات موثوقة وذات مصداقية عن 
تعرضهم للتعذيب - مبا يتفق مع األمناط واالتجاهات 

التي تم توثيقها يف التقارير السابقة”.
ونقل دوجاريك عن املمثلة األممية يف العراق، جينني 
بالسخارت، قولها: “ليست هناك ظروف، مهام كانت 
أشكال  من  شكل  أي  أو  التعذيب  تربر  استثنائية، 
بذل  تشجع  “انها  مضيفا  العقاب”،  من  اإلفالت 
مبا  واملساءلة،  الوقاية  أجل  من  الجهود  من  املزيد 
القانون الدويل  التزامات العراق مبوجب  يتامىش مع 

واملحيل”.

احكام ورقية ال اكثر
اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  أقرت  وبينام 
بالتغيريات  باشيليت  ميشيل  املتحدة  لألمم  التابعة 
القانونية ضد التعذيب، قالت يف بيان مشرتك صادر 
بحاجة  “السلطات  إن  يونامي:  وبعثة  مكتبها  عن 
يف  القانون  يف  املكتوبة  لألحكام  الفعال  التنفيذ  إىل 
كل مركز احتجاز”، مشرية إىل أنه “إذا مل يكن األمر 

كذلك، فإنها تظل حربا عىل ورق”.

تعذيب شديد
 30 إىل   2019 متوز   1 من  الفرتة  التقرير  ويغطي 
العام، ويستند إىل مقابالت أجريت  نيسان من هذا 
السجون  موظفي  جانب  إىل  محتجزا،   235 مع 

والقضاة واملحامني وأهايل املعتقلني.
الذين  املتحدة  األمم  ملوظفي  السجناء  أحد  وقال 

أيام  أسوأ  عشُت  “لقد  التقرير:  إعداد  يف  ساعدوا 
عيّل  انهالوا  حّتى  السجن  إىل  وصلُت  إن  وما  حيايت. 
استخدموا  التالية،  األيام  معدنية. ويف  بأنابيب  رضبا 
سلَك كهرباء مكشوَفني وصعقوين بالتيار الكهربايئ”.

وأضاف التقرير “قال محتجز آخر: كّبلوا يَدي خلف 
من  متدلية  بسلسلة  أصفادي  من  وعلّقوين  ظهري 
يف  استمرّوا  بل  سؤال  أي  عيّل  يطرحوا  مل  السقف. 

الرصاخ مطالبني بأن أعرتف”.
اإلجراءات  احرتام  “عدم  إىل  الجديد  التقرير  ويشري 
واالحتجاز  االستجوابات  لوضع  املصممة  القانونية 
من  ساعة   24 غضون  يف  القضائية  املراقبة  تحت 
بشكل  محام  إىل  الوصول  ويتأخر  األويل.  التوقيف 
املشتبه  األمن  قوات  استجواب  بعد  ما  إىل  منهجي 

بهم”.
“سيكون  قائلة:  فأوضحت  باتشيليت  إىل  وبالعودة 
القضاء عىل التعذيب أحد أكرث األدوات فعالية للبدء 
تحقيق  عىل  الدولة  قدرة  يف  الجمهور  ثقة  بناء  يف 
عندما  ذلك،  ومع  اإلنصاف.  مبدأ  ودعم  العدالة، 
تأثري  لذلك  يكون  القانون،  نفسها  السلطات  تنتهك 

معاكس متاما”.

توصيات
وأوىص معدو التقرير باعتامد “قانون شامل ملناهضة 
مع  متاما  تتامىش  وطنية،  عمل  وخطة  التعذيب 
اتفاقية  سيام  وال  اإلنسان”،  لحقوق  الدويل  القانون 

األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.

وقالت باشيليت إن “من شأن املنع الفعال ومقاضاة 
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، أن يتصديا 
لرسديات الجامعات اإلرهابية ويحدا من قدرتها عىل 
العنف  أعامل  لتربير  املامرسات  هذه  مثل  استغالل 

ترتكبها”. التي 
الواقع،  أرض  عىل  التعذيب  “منع  أن  إىل  وخلصت 
يف  يسهم  أن  شأنه  من  وحسب،  الورق  عىل  وليس 
إحالل السالم وتحقيق االستقرار عىل املدى الطويل، 
حد  عىل  والضحايا  الدولة  مصلحة  سيخدم  وبالتايل 

سواء”.

رد حكومي
الداخلية،  وزارة  باسم  املتحدث  شكّك  جانبه،  من 

خالد املحنا، ما ورد يف التقرير االممي.
“طريق  طالعته  صحفي،  ترصيح  يف  املحنا  وقال 
ميكن  دقيقة  ليست  االممية  “التقارير  ان  الشعب”، 
االعتامد عليها يف موضوع االحصائيات”، معلال ذلك 
بأن الكثري من هذه املنظامت تعتمد عىل معلومات 

“غري دقيقة” وبعضها “مجرد ادعاء”.
 وطالب املحنا بأن يكون التحقيق “محايداً ويعطي 
لديها  الداخلية  “وزارة  أن  مبيناً  موضوعية”،  نتائج 
او  االنسان  حقوق  مديرية  يف  متخصصة  لجان 
مردفاً  املجال”،  هذا  يف  متخصصة  رقابية  مديريات 
أن “الوزارة لديها زيارات ميدانية مستمرة عىل كافة 
الوزارة  أبواب  وأن  والسجون،  االحتجازية  املواقف 

مرشعة ومفتوحة الستقبال اي شكوى من أي مواطن 
عراقي”.

موضوع  يف  فردية  “انتهاكات  بحدوث  املحنا  وأقر 
التعذيب، وان هناك ضباطاً ممن احيلوا اىل املحاكم 
قيامهم  خلفية  عىل  الداخيل  االمن  قوى  يف  الخاصة 

مبثل هكذا انتهاكات”.

تأكيدات على التقارير السابقة
االنسان  حقوق  مجال  يف  الخبري  علّق  جهته،  من   
بالقول: إن تقرير منظمة  البيايت، عىل املوضوع  عيل 
“يونامي” أكد التقارير السابقة الوطنية والدولية يف 

قضية ازمة مراكز االحتجاز يف السجون العراقية.
دليل  واملؤشات  الظواهر  هذه  ان  البيايت،  وأوضح 
عىل “عدم وجود اصالح” يف هذه املؤسسات، مبينا 
التي  الدولية  “االتفاقية  عليه  نصت  ما  تتجاهل  انها 
ومناهضة  محاسبة  يف   2008 العراق  عليها  وقع 

التعذيب”.
وبنّي الخبري ان “االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب 
الدويل املعمول به يف كل  وسوء املعاملة هي الصك 
قانوناً  يرشعوا  بان  املسؤولني  مطالبا  العامل”،  دول 
تعريف  وجود  عدم  بسبب  التعذيب،  فيه  يعرف 
املحكمة  يف  اال  العراقية،  الترشيعات  يف  له  واضح 
يوضح  ال  بسيط  تعريف  وهو  العراقية،  الجنائية 
تلحق  ان  ممكن  التي  الجسيمة  االنتهاكات  حجم 

التعذيب”. ضحايا 

كورونا واالجراءات االقتصادية تزيد من معاناة العراقيني



ذي قار ـ حسين ناصرية

رسعان ما ظهرت العيوب عىل جرس النارصية الكونكريتي 
الذي يقع عىل نهر الفرات يف محافظة ذي قار، والذي مل 
ميض عىل افتتاحه اكرث من شهر واحد، رغم ان عمليات 

االعامر استمرت لعامني كاملني. 
وتفاديا للغضب الجامهريي قام املحافظ بإحالة املرشوع 
اىل هيئة النزاهة، فيام صدر عدد من مذكرات القاء القبض 

بحق عدد من املسؤولني عىل تنفيذ اعامل الصيانة.

7 مليارات دينار
الشعب”،  لـ”طريق  الغزي  أنور  املدين  الناشط  ويقول 
ان “مرشوع إعادة تأهيل تبديل الجسور الكونكريتية 
وتبديل  والتبليط  الكونكريتي  الصب  واعادة  الرابطة، 
اىل  احيل  اإلنارة،  اعمدة  واعادة  الحديدية  االسوار 
دينار  مليارات   7 قدره  مبلغ  مقابل  املعتصم  رشكة 

عراقي يف عام 2019”.
عامني،  قرابة  استمرت  “االعامل  ان  الغزي،  ويضيف 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  يقوم  ان  قبل 
واملحافظ  الغزي  حميد  الوزراء  ملجلس  العام  واالمني 
األول  زيارة  خالل  الجرس  بافتتاح  الخفاجي  احمد 

الجرس  يف  االعامل  “انتهاء  ان  معتربين  للمحافظة”، 
انجاز كبري، رغم انها عملية االعامر الثامنة للجرس، منذ 
العام 2003”. ويشري الناشط، اىل ان “اللجان الفنية يف 
املحافظة قامت بالكشف عىل الجرس بعد ظهور صور 
العيوب عليه يف مواقع التواصل االجتامعي، وتوصلت 
اىل ان الخلل كان يف روابط التمدد الفاصلة بني اجزاء 
رديئة  مواد  استخدام  تم  حيث  الكونكريتي،  الجرس 

وغري مطابقة للمواصفات”.
 

حكومة اعالمية
وينتقد املتظاهر هشام السومري، يف حديث لـ”طريق 
الشعب”، عمل الحكومة املحلية واصفا إياها بـ”حكومة 
مواقع  يف  والدعاية  الصور  نرش  عىل  تعتمد  إعالمية”، 
الجرس  “افتتاح  ان  اىل  مشريا  االجتامعي”،  التواصل 
فساد  صفقات  وجود  كشفت  تأهيله  واعامل  الرسيع 

يتحملها من وافق عىل افتتاح الجرس”.

إجراءات حكومية
من جانبه، احال محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، 
ملف جرس ذي قار الكونكريتي اىل هيئة النزاهة للتحقيق 

يف فشل اعامل الصيانة والتأهيل.

“طريق  طالعته  مقتضب  بيان  يف  الخفاجي،  وذكر 
اللجنة املشكلة بخصوص جرس  الشعب”، ان “توصيات 
ذي قار الكونكريتي احالت ملف اعامره اىل هيئة النزاهة.

صدور أوامر القاء قبض
وكشف الناشط واملتابع للمشاريع املتلكئة يف املحافظة 
احمد البدري يف حديث لـ”طريق الشعب”، عن أصدور 
مبارشين  ومرشفني  بارزين  مسؤولني  بحق  قبض  أوامر 
عىل جرس الرسيع يف النارصية من قبل محكمة تحقيق 

النارصية.
 4 بحق  صدرت  القبض  “أوامر  ان  البدري،  وأوضح 
قار  ذي  وجسور  طرق  مدير  من  كل  وهم  شخصيات، 
املهندس عادل عبد األمري، ومعاون املرشف عىل املرشوع، 
رشكة  ممثل  اىل  اضافة  املرشوع،  عىل  املبارش  واملرشف 
ان  اىل  مشريا  بالكامل”،  املرشوع  نفذت  التي  املعتصم 
“أوامر القبض صدرت وفق املادة 340 املتعلقة بهدر املال 
العام”. وتوقع البدري “صدور أوامر قبض جديدة خالل 

االيام املقبلة بحق مسؤولني اخرين حول امللف”.
وميثل الجرس الكونكريتي طريقا حيويا يف محافظة ذي 
قار، يربط بني مركز املدينة والطريق الرابط مع محافظة 

البرصة.

بغداد ـ طريق الشعب
خالل  كبري،  بشكل  بغداد،  يف  الخدمات  ازمة  تفاقمت 
من  عديدة  مناطق  شهدت  حيث  املاضية،  الفرتة 
العاصمة، احتجاجات متكررة للمطالبة بتوفري الخدمات 
حّمل  فيام  والكهرباء،  االسالة  مياه  وخاصة  األساسية، 
تردي  مسؤولية  املحلية  الحكومة  الناشطني  من  عدد 
نهج  عىل  إرصارها  بسبب  وتراجعه  الخدمي،  الوضع 
االقضية  يف  البلدية  دوائر  مدراء  تعيني  يف  املحاصصة، 

والنواحي، وعدم متابعتها املشاريع املتلكئة.

اهمال كبير
وقال الناشط املدين يف منطقة املعامل احمد قاسم لـ”طريق 
الشعب”، ان “املنطقة تعاين اهامال كبريا، وقد تفاقم خالل 
الفرتة املاضية، بسبب انقطاع مياه االسالة عن اغلب املنازل، 
ما دفع األهايل اىل االستعانة بسيارات حمل املاء”، مشريا اىل 
ان “األهايل يتحملون أعباء إضافية من خالل رشاء املاء من 
أصحاب )التناكر(”. وأضاف، ان “املسؤولني يف املحافظة عند 
زيارتهم للمنطقة يطلقون الوعود )الكاذبة( التي مل ينفذ 
أي منها”، مبينا “قيام بعض املسؤولني املرشحني لالنتخابات 
يف  املشاكل  معالجة  ملستوى  ترقى  ال  ترقيعية،  بحمالت 

املنطقة، ولو وقتيا”.

فشل في االداء
حديث  يف  البهاديل  عيل  املدين  الناشط  بنّي  جانبه،  من 

مرتبط  الخدمات  “موضوع  ان  الشعب”،  لـ”طريق 
النظام السيايس، ونهجه يف إدارة  بشكل مبارش يف أداء 
“استمرار  اىل  الخدمات  تراجع  سبب  معلال  الدولة”، 
البلدية  الدوائر  مدراء  تقاسم  يف  املتنفذة  الكتل 

والخدمية يف االقضية، وابعاد أصحاب االختصاص واالكفأ 
عن مسؤولية ادارتها”.

وأشار البهاديل اىل “انقطاع املاء عن مناطق عديدة من 
األهايل،  من  العديدة  املطالبات  ورغم  الحسينية  قضاء 

شارك  تظاهرة  خالل  من  أسبوعني  قبل  اخرها  وكان 
فيها املئات من أبناء القضاء، لكن املسؤولني يف القضاء 
كاشفا  املشكلة”،  حل  عن  عاجزين  زالوا  ما  واملحافظة 
خالل  كبرية  بتظاهرة  الخروج  عىل  األهايل  “اتفاق  عن 

األيام املقبلة وقطع طريق بغداد ـ كركوك”.
وانتقد البهاديل “الرصاع االنتخايب بني املسؤولني املرشحني 
لالنتخابات يف القضاء”، معتقدا انه “السبب الرئييس يف 
عدم قدرة دوائر املحافظة عىل معالجة املشكلة”، داعيا 
اىل “تخصيص األموال من اجل انجاز املستشفى الرتيك، 

وتأهيل شبكة الكهرباء املتهالكة”.
النهروان تشكو العطش

كريم  عيل  النهروان  منطقة  من  املدين  الناشط  وعلق 
الخدمات  الشعب”، عىل موضوع  لـ”طريق  يف حديث 
بسبب  مزرية  حالة  تعيش  “منطقتهم  ان  بالقول: 
ان  اىل  مشريا  املنطقة”،  عىل  للامء  الدائم  االنقطاع 
انجاز مرشوع  اجل  من  املحافظة  يف  املسؤولني  “وعود 

ماء النهروان، بقيت مجرد كالم”.
ونوه كريم اىل ان “األهايل يقومون برشاء تنكر املاء سعة 

10 االف لرت، بسعر يصل اىل 35 الف دينار”.

تجاوزات على الشبكة
يف املقابل، كشف مصدر يف مديرية ماء بغداد عن وجود 
تجاوزات عىل شبكة املاء من قبل جهات متنفذة، االمر 

الذي تعجز معه دائرته معالجة املشكلة.

لـ”طريق  هويته،  كشف  رفض  الذي  املصدر،  وقال 
مناطق  حصص  عىل  تجاوزات  “هناك  ان  الشعب”، 
يف  متنفذة  جهات  قبل  من  والحسينية  الزوراء  قضاء 
الدولة”، مشريا اىل “عدم قدرة دائرته عىل إزالة هذه 

التجاوزات”.
يصلها  ال  الحسينية  قضاء  مناطق  “بعض  ان  وأضاف 
الجديد،  املياه  انابيب  مد  مرشوع  فشل  بسبب  املاء 
تجاوزات  “وجود  عن  كاشفا  طاله”،  الذي  والفساد 

كبرية من قبل مناطق زراعية محيطة بالعاصمة”.

استضافة المحافظ
وأعلنت اللجنة املالية الربملانية، استضافة محافظ بغداد 
محمد جرب العطا، ملناقشة خطة إعامر العاصمة، ضمن 

مخصصات موازنة 2021.
ورد  بيان  يف  النواب،  ملجلس  اإلعالمية  الدائرة  وقالت 
استضافت  املالية  “اللجنة  إن  الشعب”،  لـ”طريق 
انه  مبينة  العطا”،  جابر  محمد  بغداد  محافظ  الثالثاء، 
محافظة  إعامر  مناقشة خطة  االستضافة،  “جرى خالل 
يف  لها  املرصودة  املالية  التخصيصات  ضوء  يف  بغداد 

قانون موازنة عام ٢٠٢١”.
خطة  بإكامل  اإلرساع  “رضورة  عىل  اللجنة،  وشددت 
قانون  بفقرات  إعدادها  أثناء  التام  وااللتزام  اإلعامر 
املوازنة ومراعاة النسب السكانية ودرجة املحرومية يف 

توزيع املشاريع عىل مناطقة العاصمة”.

طريق الشعب – خاص 
يواصل الشيوعيون العراقيون تنظيم الجوالت اإلعالمية يف مراكز املدن، 

بهدف تعريف املواطنني بآخر قرارات حزبهم وترصيحاته السياسية.

في أرجاء بغداد
األوىل،  الكرخ  للحزب يف  املحلية  اللجنة  إىل  التابعة  املنظامت  شكلت 
مناطق  من  العديد  شوارع  جابت  جّوالة  إعالمية  فرقا  املاضية،  األيام 

بغداد وأسواقها، سريا عىل األقدام. 
ووزعت الفرق الجوالة التابعة إىل منظامت الحزب يف مناطق الكاظمية 
والحرية والصالحية واملنصور، عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية 
املركزية  اللجنة  عن  الصادر  األخري  البيان  من  نسخا  املقاهي،  ورّواد 
للتغيري  بوابة  تكون  ال  انتخابات  يف  مشاركة  “ال  عنوان  تحت  للحزب 

املنشود”.
والحرية  وشطيط  واإلسكان  الوشاش  مناطق  أيضا،  الجوالت  وشملت 
األوىل والحرية الثانية والدولعي. وقد تجاذبت الفرق الجوالة، أطراف 
الحوار مع جمهور واسع من املواطنني، حول أبرز األسباب التي دعت 

الحزب إىل مقاطعة االنتخابات القادمة. 
من جانب ذي صلة، نظمت هيئة املقرات للحزب، جولة إعالمية راجلة 

يف ساحة األندلس. 
التجارية،  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الجولة  يف  املشاركون  ووزع 

نسخا من “طريق الشعب”، ومن بيان اللجنة املركزية آنف الذكر.
الحزب،  يف  العاملية  املحلية  اللجنة  من  إعالمي  فريق  تجول  كذلك، 
اليومني املاضيني، يف “ساحة الطريان” و”منطقة الشيخ عمر” الصناعية. 

ووزع الفريق عىل الكثريين من عامل الورش وأصحاب املحال التجارية 
والباعة املتجولني، نسخا من البيان املذكور، وأوضح لهم مضامينه. 

الشيخ عيل،  الرفيق عامر عبود  لـ “طريق الشعب”، ذكر  ويف ترصيح 
أعلنوا  الورش،  وأصحاب  العامل  من  العديد  أن  العاملية،  املحلية  من 
دور  مثمنني  االنتخابات،  مبقاطعة  القايض  الحزب  قرار  مع  تضامنهم 

الشيوعيني يف الوقوف إىل جانب الشعب ومطالبه العادلة. 
إىل ذلك، نظمت لجنة شاكر محمود األساسية/ اللجنة املحلية للحزب 
يف الكرخ الثانية، جولة إعالمية راجلة يف قضاء املحمودية جنويب بغداد. 
التجارية،  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الجولة  يف  املشاركون  ووزع 
نسخا من البيان آنف الذكر. وأوضحوا لهم أسباب اتخاذ الحزب قرار 

مقاطعة االنتخابات. 

بابل والنجف
األيام  شكل  بابل،  يف  للحزب  املحلية  للجنة  التابع  اإلعالمي  املكتب 
املاضية، برفقة لجنة الشهيد حيدر القبطان الفرعية، فريقا إعالميا جاب 

عددا من شوارع مدينة الحلة سريا عىل األقدام. 
الفريق  أن  الفقار صربي،  ذو  بابل،  الشعب” يف  وقال مراسل “طريق 
وانتهاء   ،”40 “شارع  بـ  مرورا  الحسني”،  باب  “منطقة  من  انطلق 
من  نسخا  املواطنني  عىل  وزع  الفريق  أن  مضيفا  الجامعة”،  “حي  بـ 
“طريق الشعب”، ومن البيان األخري الصادر عن اللجنة املركزية للحزب 

تحت عنوان “ال مشاركة يف انتخابات ال تكون بوابة للتغيري املنشود”.
املدحتية  ناحية  يف  الحزب  منظمة  من  فريق  نظم  متصل،  سياق  ويف 

مبحافظة بابل، جولة راجلة يف شوارع الناحية. 

الفريق  بابل، عقيل مناور، فإن  الشعب” يف  وبحسب مراسل “طريق 
وزع عىل املواطنني نسخا من “طريق الشعب” ومن البيانات األخرية 
الصادرة عن قيادة الحزب، يف شأن مقاطعة االنتخابات وانهاء التواجد 
العسكري األجنبي وإدانة كارثة الحريق األخري يف “مستشفى الحسني” 

بالنارصية. 
ويف محافظة النجف، وزعت “خلية فهد” التابعة إىل لجنة حسن عوينة 
األساسية للحزب، ومعها لجنة ريف الكوفة األساسية، نسخا من بيان 
مقاطعة االنتخابات عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية يف “حي 

اإلمام املهدي” و”شارع السكة”.
البيان عرب جوالت راجلة، وطاولة إعالمية نظموها  ووزع الشيوعيون 

أمام مقر منظمة الحزب يف الكوفة. 

في البصرة
شكلت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة واملنظامت 
التابعة لها، األيام املاضية، فرقا إعالمية جّوالة جابت الشوارع العامة 
واألسواق لغرض اللقاء باملواطنني وتعريفهم باملواقف السياسية األخرية 

للحزب. 
ووزعت الفرق الجّوالة يف مركز مدينة البرصة وأقضية الزبري وشط العرب 
وأيب الخصيب والقرنة، عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية والكادحني 
مقاطعة  بيان  منها  الحزب،  قيادة  عن  الصادرة  البيانات  من  نسخا 

االنتخابات والبيانات املطالبة مبحاسبة قتلة املنتفضني والناشطني.
دعمهم  معلنني  البيانات،  مضامني  مع  املواطنني  من  الكثريون  وتفاعل 

مواقف الحزب السياسية التي تصب يف مصلحة البلد والشعب. 
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اخبار وتقارير
ناشطون يحملون إدارة المحافظة المسؤولية 

أزمة الخدمات تتفاقم في أطراف بغداد بسبب صراع الحمالت االنتخابية 

صدور 4 مذكرات القاء قبض على منفذي األعمال

»الجسر الكونكريتي« في الناصرية.. قضية فساد وهدر للمال العام 

»بيان مقاطعة االنتخابات« في أيدي المواطنين

الشيوعيون يعّرفون بمواقف حزبهم السياسية األخيرة

أمام منظمة الحزب يف الكوفة
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الرمادي – وكاالت 
الحاصل  االرتفاع  األنبار،  محافظة  سكان  يشكو 
الصيدليات  يف  والعالجات  األدوية  أسعار  يف 
صيدلية  بني  األسعار  اختالف  عن  فضال  األهلية، 
للمطالبة  منهم  الكثريين  دفع  الذي  األمر  وأخرى، 
األسعار  توحيد  أجل  من  الرقابية،  اللجان  بتدخل 
كاهل  عن  العبء  تخفيف  وبالتايل  وتخفيضها، 
الدخل  وذوو  الفقراء  سيام  وعائالتهم،  املرىض 

املحدود منهم.

وصفات مشفرة 
يف  الرئيسة  املدن  أبناء  من  عديدون  مواطنون 
األنبار، يشريون يف حديث صحفي، إىل أن “الكثري 
مع  وباالتفاق  الخاصة،  العيادات  يف  األطباء  من 
الطبية  الوصفة  بكتابة  يقومون  الصيدليات، 
املتفق  الصيدالين  سوى  يفهمها  ال  مشفرة  بطريقة 
معه، األمر الذي يجرب املرىض عىل رشاء الدواء من 
الصيدلية التي يحددها الطبيب، وبأي سعر كان”.

سماسرة األرواح
يقول املواطن عامر محمد )31 سنة(، أن “الكثريين 
املال. فهم ال  الوحيد هو كسب  األطباء، همهم  من 
يبالون بالوضع الصحي للمراجع، ومبقدرته عىل رشاء 
العالج من عدمها”، واصفا هؤالء األطباء بـ “سامرسة 

األرواح”. 
ويضيف محمد قوله: “يجب عىل األطباء أن يكونوا 
أرواح،  سامرسة  وليس  وفعالً،  قوالً  الرحمة  مالئكة 
يحمل  يكن  إن مل  عياداتهم  باملريض خارج  يقذفون 

املال الكايف!”.
فيام يذكر املتقاعد أبو أحمد، من قضاء الفلوجة رشقي 
الطبيب،  مراجعة  عىل  قادرا  يعد  مل  أنه  املحافظة، 

إال بعد أن يتسلم راتبه التقاعدي، مؤكدا يف حديث 
دينار،  ألف   25 تبلغ  الطبيب  “كشفية  أن  صحفي، 
ألفا   25 مقابل  بفحيص  يقوم  إليه  ادخل  وعندما 
الصيدلية واخرج منها  النهاية أذهب إىل  أخرى، ويف 
حامال علبتي دواء او ثالثة بـ100 ألف او أكرث.. أين 
الجهات الرقابية والحكومة املحلية من هؤالء التجار 

الجشعني!؟”.
ومن قضاء الرمادي، مركز املحافظة، يقول املواطن زيد 
جاسم )28 سنة(، إنه كلام ذهب إىل الطبيب، خرج 
الذي  الصيدالين  سوى  يفهمها  ال  عالج  بوصفة  منه 
أرسله إليه الطبيب ذاته، ليجد نفسه مضطرا إىل رشاء 

العالج بضعف السعر املحدد يف الصيدليات األخرى.

ويعمل جاسم، وفق ما يذكره يف حديث صحفي، يف 
البناء بأجر يومي قدره 15 ألف دينار، وهو حائر بني 
دفع تكاليف عالج ابنه الذي يعاين فتحة يف القلب، 
عائلته  مع  يسكنه  الذي  املنزل  إيجار  بدل  وتسديد 
ورشابهم  طعامهم  ونفقات  أفراد،  أربعة  من  املؤلفة 

وخط مولدة الكهرباء واشرتاك االنرتنيت وغريها!

ارتفاع الدوالر هو السبب
عبد  األنبار،  يف  الصيادلة  نقيب  يوضح  جهته،  من 
الرزاق حميد، أن “من أبرز أسباب غالء األدوية يف 
الصيدليات، هو ارتفاع سعر رصف الدوالر حوايل 20 
السابق. فهذا األمر أدى  املائة عاّم كان عليه يف  يف 

واإلنشائية  الغذائية  السلع  كافة  أسعار  ارتفاع  إىل 
واألدوية وغريها، سواء كانت مستوردة أم مصنوعة 
محليا. إذ إن املنتج املحيل يتم استرياد جميع املواد 

الداخلة يف صناعته”. 
ويتابع حميد يف حديث صحفي، قائال: “أما أسعار 
أدوية الرشكات الرصينة. فهي مرتفعة يف دول العامل 
كافة”، مشرياً إىل أن “عدم استقرار الوضع السيايس، 
قبل  من  املواد  أسعار  زيادة  اىل  اآلخر  هو  يؤدي 

املستورِد، قلقا من احتاملية انهيار األسواق”.
الوزارات  يف  واإلداري  املايل  “الفساد  أن  ويبنّي 
والدوائر ذات العالقة، فضال عن االبتزاز املستمر من 
أجورا  االدوية  يحّمل  ذلك  كل  الجهات،  بعض  قبل 
الجنوين  “الغالء  أن  قوله،  يف  مستدركاً  اضافية”، 
إليجارات العقارات، بالنسبة للمذاخر والصيدليات، 

يعد أيضا سبباً رئيساً الرتفاع أسعار األدوية”.

وعي المواطن
الصيادلة  بني  تجرى  التي  االتفاقيات  مشكلة  وعن 
واألطباء، يرى حميد، انه “باإلمكان الحد من هذه 
وعي  عىل  رئيسة  بصورة  يعتمد  وذلك  االتفاقيات، 
الثقات  الصيادلة  استشارة  خالل  من  املواطن، 
واالبتعاد عن رصف الوصفة لدى الصيدلية القريبة 
الصيادلة  “نقابة  أن  مؤكدا  الطبيب”،  عيادة  من 
األخالقية،  غري  االتفاقيات  ظاهرة  محاربة  يف  جادة 
من خالل التنسيق مع نقابة األطباء وقسم التفتيش 

واألجهزة األمنية املختصة”.
ويحذر نقيب الصيادلة يف األنبار، من ظاهرة ارتفاع 
صحية،  بكارثة  “تنذر  قد  والتي  األدوية،  أسعار 
ومضاعفات خطرية ألغلب املرىض، خصوصاً اصحاب 
الحذر  الصحية  الجهات  عىل  لذا  املزمنة.  األمراض 

واتخاذ الالزم”.

مواطن: أطباء كثيرون أصبحوا “سماسرة أرواح” 

ارتفاع أسعار األدوية ينذر بكارثة صحية في األنبار 

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
الوطنية  الشخصية  املثنى، عائلة  العراقي يف 

مهدي جعفر آل حمود، برحيله. 
يف  الشيوعي  الحزب  مسؤول  الفقيد  وكان 
عام  حتى   1953 عام  منذ  الساموة  قضاء 
السلامن”  “نكرة  يف  مرتني  وسجن   ،1955
العامرة  يف  كذلك سجن  سنوات.  ثالث  مدة 

وبعقوبة.
الصرب  ومحبيه  ولعائلته  الطيب  الذكر  له 

والسلوان.
كام تعزي اللجنة املحلية، الرفيق حمود فهد 

مزراك العبساوي بوفاة والدته.
الجميل  والصرب  للفقيدة  الطيب  الذكر 

لعائلتها. 
• مبزيد من الحزن واالىس تنعى اللجنة املحلية 
للحزب الشيوعي العراقي يف الديوانية، الرفيق 
احالم عبد الكريم الذي تويف جراء مضاعفات 
فريوس كورونا. وبرحيله املبكر فقدنا شيوعيا 

مبدعا يف املجال الريايض والعالقات الوطنية 
وكادرا متميزا.

له الذكر الطيب دوما، ولعائلته ورفاقه الصرب 
والسلوان.  

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
واألىس،  الحزن  من  مبزيد  دياىل،  يف  العراقي 
اللجنة  عضو  منصور،  مجيد  الغايل  رفيقها 
األساسية للحزب يف الخالص، وذلك بوفاة ابن 

اخيه.
للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الكرمية ورفاقه 

ومحبيه الصرب والسلوان. 
اللجنة  فزع، عضو  الرفيق عالء  أيضا  وتعزي 
املحلية، باستشهاد شقيقه روكان، جراء عملية 

إرهابية جبانة.
يف  ومحبيه  ولعائلته  الطيب  الذكر  للشهيد 

“ناحية جديدة الشط” الصرب والسلوان.
اللجنة  ودعت  واألمل  الحزن  من  مبزيد   •
املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الرصافة 

الثالثة، الرفيق العزيز زهري وحيد حميدي )أبو 
سيف(، الذي فارق الحياة إثر مرض عضال مل 

ميهله طويال. 
منذ  حزبه  مسرية  واكب  قد  الفقيد  وكان 
من  واحدا  وكان  املايض،  القرن  سبعينيات 
دعا  ما  الحقبة،  تلك  يف  الفاعلني  الناشطني 
أجهزة األمن إىل متابعته ومحاولة النيل منه، 
لكنه استطاع اإلفالت منها، وبقي صامدا ثابتا 

عىل مبادئه. 
وبعد التغيري 2003، واصل بكل حرص ودأب 
منطقة  يف  الحزيب  التنظيم  إعادة  وحيوية، 
الحسينية، حتى نال منه املرض الخبيث، ففقدنا 
مقداما قدم كل أبنائه للحزب، وهم عىل خطاه 

سائرون نحو الوطن الحر والشعب السعيد. 
والطأمنينة  السالم  النقية  سيف  أيب  لروح 
أبنائه سيف وأحمد  والخلود األبدي، وللرفاق 
الجميل  الصرب  الكرمية،  والعائلة  ومهند 

والسلوان. 

مواساة

أگـول

مشروع القطار المعلق 
هل سيحل األزمة؟!

ودود عبد الغني داود

شهدت بغداد خالل السنوات األخرية إقباال سكانيا كبريا نازحا 
من قرى وأرياف ومناطق عديدة تعاين إهامال شديدا من قبل 
ازدادت  وقد  العمل.  وفرص  الحياة  لرشوط  وتفتقر  الدولة، 
القيود عن  النزوح هذه، بشكل كبري بعد أن رفعت  ظاهرة 

حق متليك العقار يف بغداد لغري البغداديني. 
وعىل إثر ذلك، انترشت مئات االحياء العشوائية والتجاوزات 
من  أكرث  اىل  املنازل  معظم  وقسم  الزراعية،  األرايض  عىل 
وحدة سكنية، ما يؤرش حصول زيادة كبرية يف عدد السكان. 
تضاعف  بغداد  نفوس  عدد  إن  مختصة،  تقارير  تؤكد  إذ 
منذ عام 2003 إىل نحو ثالثة اضعاف، وان الزيادة مستمرة 

وبشكل خطري. 
مختلف  عىل  األزمات  من  جملة  السكان  زيادة  وخلقت 
كثريا  أرضت  التي  املرورية  االختناقات  فيها  مبا  املستويات، 
بالحياة العامة. إذ وصلت أعداد املركبات يف بغداد اليوم إىل 
4 ماليني مركبة، والزيادة ال تزال مستمرة – بحسب ترصيح 

صحفي للمكتب اإلعالمي التابع ملديرية املرور العامة. 
ما يثري االستغراب، هو إرصار العديد من املسؤولني عىل أن 
تنفيذ مرشوع  املرورية، هو  االختناقات  لهذه  الوحيد  الحل 
القطار املعلق. علامً أن الخدمات التي سيقدمها هذا القطار، 
ال تزيد عىل الخدمات التي ميكن أن تقدمها بضعة آالف من 
حافالت نقل الركاب، والتي ال يبدو عددها ذا قيمة أمام هذا 

الكم الهائل من املركبات املسجلة يف العاصمة. 
كام أن مرشوع القطار هذا، لو نفذ سيلحق رضرا بالغا بأرزاق 

اآلالف من أصحاب حافالت نقل الركاب. 
املرشوع،  هذا  لتنفيذ  رصدت  التي  الدوالرات  مليارات  إن 
ورفدها  واألرياف،  القرى  عرشات  إعامر  إلعادة  تكفي  أال 
بالخدمات ومستلزمات الحياة، من أجل تشجيع أهلها عىل 
العودة إليها، وبالتايل تخفيف االكتظاظ السكاين عن بغداد!؟ 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1240/ب/2021

التاريخ 2021/7/27

اعـــالن
اىل امانة بغداد/ الدائرة القانونية

اىل املدعى عليه/ ازهار عبدالله عبداالمري

املرقمة  البدائية  الدعوى  لوظيفته(  إضافة  بغداد/  )امني  املدعي  اقام 

املرقم  العقار  قيد  بابطال  األول  عليه  املدعى  )الزام  فيها  يطلب  أعاله 

107/168 عوينات( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 

محليتني  بصحيفتني  اعالناً  تبليغك  تقرر  عليه  البلدي  املجلس  وتأييد 

للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 2021/8/9 

قانوناً  عنك  ينوب  من  او  حضورك  عدم  وعند  صباحا  التاسعة  الساعة 

سوف تجرى املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.

فقدان وصل
دائرة  من  الصادر   )007396( املرقم  الوصل  فقد 
مدينة الطب باسم )رشكة الصفا للتغذية  ومديرها 
املفوض صفاء فرج مجيد( مببلغ خمسة ماليني دينار 
جهة  اىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن  يرجى  غريها،  ال 

اإلصدار.

اعـالن
قضائية  دعوى  دهش(  صدام  )ماجد  املواطن  قدم 
)بيضاين(  من  بدالً  )الخرسان(  وجعله  لقبه  لتبديل 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( 
وبعكسه سوف  النرش  تاريخ  من  يوماً  خمسة عرش 
املادة  اىل احكام  تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من   )22(

2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

الكوت - شاكر القريشي

األيام، تصاعدا يف  تشهد محافظة واسط هذه 
جعلها  ما  كورونا،  بفريوس  اإلصابات  أعداد 
األكرث  املحافظات  بني  الثالثة  املرتبة  تحتل 
بيان  بحسب   – اإلصابة  معدالت  يف  ارتفاعا 

صادر عن دائرة صحة املحافظة. 
من  املواطنني  بيانها،  يف  الدائرة  وحذرت 
استمرار تسجيل أعداد متزايدة من اإلصابات، 
يف الوقت الذي أكدت فيه، أن أعداد امللقحني 
يتم  ومل  ألفا،   160 الـ  تجاوزت  املحافظة  يف 
حياة  عىل  خطرا  تشكل  جانبية  آثار  تسجيل 
يشكل  أن  املفرتض  من  الذي  “األمر  امللقحني 

عامل تحفيز عىل تلقي اللقاح”. 
زيادة  فإن  املتابعني،  من  للعديد  ووفقا 
اإلصابات بالفريوس يف واسط، تأيت بسبب عدم 
التزام املواطنني بتعليامت الوقاية الصادرة عن 

وزارة الصحة. 
وطالب العديد من أبناء املحافظة، عرب “طريق 
الشعب”، الجهات الصحية املعنية، بزيادة نرش 
املضادة  اللقاحات  تلقي  أهمية  حول  الوعي 
التجمعات  منع  عىل  التشديد  مع  لكورونا، 
وإقامة املناسبات االجتامعية، فضال عن فرض 
بالتعليامت  يلتزمون  ال  الذين  عىل  العقوبات 
الشائعات  يطلق  من  كل  ومحاسبة  الوقائية، 

حول اللقاح ويحث الناس عىل عدم تلقيه. 

المحاويل - محمد صادق

“حي  اهايل  تذمر  يزداد  آخر  بعد  يوما 
بابل،  مبحافظة  املحاويل  قضاء  يف  األرسى” 
مدخل  عند  املرتاكمة  النفايات  منظر  من 

الحي.
فعىل الرغم من تزيني جانبي شارع املدخل 
الجاملية،  لغرض إضفاء يشء من  باألشجار، 

الشعور  عدميي  “من  البعض  أن  إال 
النفايات  يرمون  يزالون  ال  باملسؤولني”، 
األشجار  جانب  إىل  وتحديدا  األرصفة،  عىل 
بحسب   – املنازل  أسيجة  من  وبالقرب 

العديد من املواطنني.
أهايل الحي، يطالبون عرب “طريق الشعب”، 
بالحد  الخدمية،  الدوائر  يف  املعنية  الجهات 

من هذه الظاهرة غري الحضارية. 

شاكر مجيد الشاهين

كانت  شمعة  انطفأت  املايض،  متوز   30 يف 
تنري عقول أبناء الفقراء، يف “قرية الدورة” 
بقضاء الفاو جنويب البرصة. فقد تويف املريب 
كان  الذي  الشاهني،  عبود  الكريم  عبد 
بإخالص،  الرتبوية  أداء رسالته  حريصا عىل 
حزبه  مبادئ  فيه  غرسته  ما  مجسدا 
وقيم  عامة،  ثقافة  من  العراقي،  الشيوعي 

نبيلة عرّب عنها بالفكر والعمل. 
يف  جريئة  ثورية  خصال  لفقيدنا  كانت 

مجال عمله الحزيب، أذكر منها: 
يف إحدى تظاهرات حزبنا، إبان الستينيات، 
أمنية شديدة، ال ميكن  ويف ظروف مراقبة 

رفيقنا  متكن  سياسية،  الفتات  رفع  معها 
تحت  الالفتات  إحدى  اخفاء  من  الراحل 
املناسب،  الوقت  يف  أخرجها  ثم  مالبسه، 
األمن،  رجال  أعني  وأمام  الجامهري  وسط 
شجع  ما  املتظاهرين،  أيادي  فتالقفتها 
مطلب  ورفع  التظاهرة  استمرار  عىل 

الدميقراطية لحل مشكالت الشعب.
كذلك أذكر ان رفيقنا متكن من إخفاء أحد 
عصابات  قبل  من  املطارد  حزبنا  قياديي 
البعث، يف داره، وبذلك أجهض محاوالتهم 

العتقاله.
إكامل  رشف  ولنا  لفقيدنا،  الطيب  الذكر 
وطننا  قضايا  عن  والدفاع  بعده  املسرية 
وشعبنا يف التحرر وبناء العدالة االجتامعية.

محمد قاسم عناد البيضاني

قبل أيام، استفاقت منطقة الصحفيني يف مدينة 
الثانية بعد منتصف  الثورة )الصدر(، يف الساعة 
الليل، عىل إطالق نار كثيف رّوع األطفال والنساء، 

لتبدو املنطقة وكأنها ساحة حرب.
ومعرفة  الشارع  إىل  للخروج  وجاري  أنا  سارعنا 
مصدر إطالق النار والسبب، وإذا بطفل يصيح بنا 

من الشارع الثاين “ماكو يش.. تصالحوا األخوان!”.
وبعد أن تم الصلح بشكل أكيد، وحلت املشكلة 
لرمي  األخوان  عاد  بينهم،  عالقة  كانت  التي 

الرصاص مجددا، تعبريا عن فرحتهم!
يف  دورها  أين  ذلك؟  من  األمنية  الجهات  أين 
حامية املواطنني؟ إىل متى تستمر هذه الظاهرة 
واستهتار  مطبق  جهل  عن  تنم  التي  الخطرية 

بأرواح الناس!؟

إصابات كورونا تتصاعد 
في واسط والصحة تحذر

المحاويل

مدخل “حي األسرى” بات مكبا للنفايات 

رحل معلم الفقراء.. رحل الشيوعي النبيل

الرصاص العشوائي 
من يحمي المواطن؟

محلة في "الدوانم" 
مغلقة بالكتل الكونكريتية 

بغداد – طريق الشعب 
شكا أهايل املحلة 863 يف "حي الدوانم" ببغداد، من إغالق "الطريق الوحيد" الذي 

يفصل بينهم وبني "منطقة تل أسود"، بالكتل الكونكريتية. 
وذكر املواطن عالء عناد عبد الله، أحد سكان املنطقة، لـ "طريق الشعب"، إن جهات 
أمنية قامت خالل الفرتة األخرية بإغالق الطريق، األمر الذي بات يعيق مرور املركبات، 
وحتى السابلة، مبينا أن األهايل كانوا قد راجعوا الجهة األمنية املعنية باألمر، وناشدوها 

إعادة فتح الطريق، لكنها مل تستجب. 
وجدد سكان املحلة، مناشدتهم الجهات املعنية رفع الكتل الكونكريتية وإعادة فتح 

الطريق. 

مطالبات بفتح الطرق بين 
“الجهاد” و”المخابرات” 

بغداد – طريق الشعب 
استيائهم  عن  بغداد،  من  الكرخ  بجانب  الجهاد”  “حي  يف   873 املحلة  أهايل  أعرب 
بسبب إغالق الطرق بني محلتهم واملحلة 879 يف “منطقة املخابرات” املجاورة لهم، 
مشريين إىل أن هذه الشوارع كانت قد أغلقت يف وقت سابق بالكتل الكونكريتية، 

لدواع أمنية.  
وقال املواطن محمد جاسم خلباص، أحد سكان املحلة، أن منطقة املخابرات يتوفر فيها 
يتعذر  إغالقها صار  األطباء، وبسبب  الخدمية، كاألسواق وعيادات  األمور  الكثري من 

عىل أهايل املحلة 873 الوصول إليها، إال بعد صعوبات ومشاق. 
وأشار خلباص يف حديث لـ “طريق الشعب”، إىل أن األهايل يناشدون القوات األمنية 
وكل التشكيالت املسؤولة املعنية بهذا اإلغالق، إعادة فتح الشوارع أمام السابلة، يك 

يتسنى لهم الوصول بسهولة إىل “منطقة املخابرات”. 



التمور ثروة وطنية

 سعيد الشفتاوي *

عند كل موسم لجني التمور نصطدم بنفس املشاكل واالخطاء 
إن  والتسعرية.  والخزن  والتسويق  الجني  حيث  من  املتأصلة 
العراق ميتلك ثروة هائلة من النخيل التي تنتج آالف األطنان 
من أنواع التمور العالية الجودة والتي إذا استثمرت واستغلت 
قوميا  إيرادا  لجلبت  املوضوعي  والتخطيط  العلمية  بالطرق 
للبلد يسد جزءا كبريا من ميزانية الخطة الحكومية. إن النخلة 
هذه الشجرة املعطاء ال تعطينا التمور فقط وامنا من مخلفاتها 
أليافها.  من  والحبال  للحدائق  واألرسة  األعالف  أنواع  تصنع 
وتوجد دراسات لخرباء عراقيني يف استخراج كثري من املنتجات 
عسل  وكذلك  والسبريتو،  والخل  واألدوية  كالقهوة  التمور  من 
تم  ما  إذا  هائلة  ثروة  يعترب  ذاته  بحد  الذي  )الدبس(  التمر 
لتصنيع  التحتية  البنية  ميتلك  العراق  إن  وتصديره.  تصنيعه 
كالبرصة  العراق  مدن  من  كثري  يف  واملعامل  كاملخازن  التمور 
الحياة،  فيها  وبعثت  تأهيلها  أعيد  ما  إذا  وبغداد  ودياىل 
عالوة عىل موجودات القطاع الخاص الكثرية والتي تحتاج إىل 
الدعم الحكومي للنهوض بها. إن التمور ثروة وطنية ال ميكن 
تجاهلها ويجب عىل الحكومة املتمثلة بوزارة الزراعة أن تضع 
الرسعة  وجه  وعىل  الجانب  هذا  إلدارة  االسرتاتيجية  الخطط 
والبلد  وسيايس  اقتصادي  حساس  بظرف  منر  ونحن  وخصوصا 
الكبرية. وعىل ضوء  باألعباء  للنهوض  وارد  كل  إىل  يحتاج  فيه 
الجانب  هذا  إلنعاش  فيه  نفكر  ما  بعض  أقدم  املقدمة  هذه 

الزراعي والصناعي وهي كام ييل: 
بالطرق  الفسائل  إلنتاج  متطورة  بحوث  مراكز  -1انشاء 

الحديثة. 
تسهل  التي  اآلالت  وتصنيع  الستحداث  علمية  دراسة   2-
الجني والكصاص والتكريب والرتكيس وميكن هنا االستعانة مبا 

وصلت اليه التقنية يف الدول املتطورة.
تصيب  التي  اآلفات  ملكافحة  متكاملة  سنوية  خطة  وضع   3-

النخيل كالحمرية والدوباس وحفار الساق وغريها.
-4 فتح سوق حرة عاملية عىل الخليج يف البرصة لعرض وتصدير 

التمور ودعوة الرشكات العاملية لالستثامر يف هذا الجانب.
وتشجيع  وتصنيعها  التمور  لتعليب  حديثة  معامل  جلب   5-
الفالح من خالل جلب املعامل الصغرية لتشجيعه عىل العمل 

يف هذا الجانب ليك يزداد دخل الفالح.
املبارشة  السلف  وتقديم  باإلرشاد  املزارعني  مساعدة   6-
املتابعة  مع  الوسطاء  وتدخل  املعقدة  بالجوانب  املرور  بدون 
ويف  ناجحة  العملية  لتكون  الزراعة  دوائر  قبل  من  املتواصلة 

مجال استثامرها الصحيح. 
هدرا  تذهب  الوزارة  تجمعها  التي  الكميات  أغلبية  أن  علام 
مع  الخزن،  لسوء  منها  هائلة  كميات  وتتلف  كأعالف  وتوزع 
كاإلمارات  األخرى  الدول  يف  العاملية  التمور  أسعار  أن  العلم 
وإيران وغريها تعطينا أرقاما كبرية، ويصل كيلو التمر يف كثري 
من دول أوربا وآسيا إىل أكرث من ثالثني دوالرا، فهنا لو وضعنا 
التمور وتصنيعها  لزيادة األسعار للفالح من خالل رشاء  خطة 
للدولة  وافرا  مردودا  يعطي  فسوف  حلة  بأبهى  وعرضها 
أال  املجال  هذا  يف  أخرية  حساسة  نقطة  عىل  ونعرج  والفالح. 
وتثبيت  األجواء  وتلطيف  البيئة  عىل  الحفاظ  مسألة  وهي 
الرتابية من خالل خطة واسعة لزراع  العواصف  الرتبة وتقليل 
حول  خرضاء  أحزمة  كذلك  وتكون  النخيل  بغابات  الصحاري 
يف  اسرتسلنا  ولو  واالستجامم  للسياحة  واسعة  ومناطق  املدن 

رسد الفوائد ألطلنا كثريا.
ـــــــــــــــــــــــ
* مهندس زراعي
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اقتصاد
بسبب نقص اطالقات المياه ورمي المخلفات الثقيلة

نفوق االسماك.. وزارتان تحددان أسبابًا مختلفة
بغداد - نورس حسن

ال يكاد مير يوم من دون أن تكون هناك أزمة يف 
محافظة البرصة، بل أن هناك أزمات مستعصية، 
من  جزءا  تشكل  وأضحت  عديدة  أجيال  خربتها 

اليومية. حياتهم 
الحني  بني  تتفاقم  التي  االزمات  تلك  أبرز  ومن 
التي تصاعدت مؤخرا  واآلخر، هي ملوحة املياه، 
الذي  األمر  عدة،  ألسباب  مسبوقة،  غري  لنسب 
أدى اىل نفوق الرثوة السمكية، التي تشكل مورد 
حيث  املفضل؛  وغذاءهم  العوائل  من  الكثري 
االجتامعي  الواصل  مواقع  عىل  ناشطون  تناقل 
ليست  اعداد  نفوق  عن  فيديو  ومقاطع  صورا 
وزارة  عللتها  فيام  هناك،  االسامك  من  بالقليلة 
انخفاض  نتيجة  امللوحة،  نسب  بارتفاع  الزراعة 

املياه. مناسيب 
وطالبت الوزارة برضورة زيادة االطالقات املائية، 

للمحافظة عىل التنوع اإلحيايئ يف املياه. 
الزراعة  عىل  املائية  املوارد  وزارة  نفت  بدورها، 
أرجعت  امنا  االسامك،  نفوق  يف  الحجة  تلك 
السبب اىل “رمي املياه الثقيلة واملخلفات يف مياه 
االنهر، ما ساهم يف ارتفاع نسب التلوث يف املياه، 

وادى اىل نفوق الكميات الكبرية من االسامك”.

انهيار المنظومة البيئية 
واتصلت “طريق الشعب” باملتحدث باسم وزارة 
مل  وزارته  ان  أكد  الذي  النايف،  حميد  الزراعة 
يف  النافقة  لألسامك  مرضية  اصابة  أي  ترصد 
محافظة البرصة، وان ما حدث هو نتيجة ارتفاع 
اللسان املحيل يف املياه، بسبب انخفاض مناسيب 
عن  الناجمة  التبخر  عوامل  عن  فضال  املياه، 

ارتفاع درجات الحرارة.
وقال النايف ان تداعيات ارتفاع امللوحة تسببت 
يف  املائية  لالحياء  البيئية  املنظومة  انهيار  يف 
أم  البرصة  محافظة  يف  سواء  واالهوار،  االنهار 
من  العديد  عن هالك  فضال  االخرى،  املحافظات 

الزراعية. املحاصيل 
“رضورة  اىل  املائية  املوارد  وزارة  النائف  ودعا 
بصورة  املائية،  االطالقات  تعزيز  عىل  العمل 
وخاصة  االحيايئ،  التنوع  عىل  للمحافظة  عاجلة، 

ما يتعلق بالرثوة السمكية يف البالد”.

تحت جسر الزبير فقط!
باسم  املتحدث  نفى  النايف،  حديث  عىل  وردا 
اليه  املائية، عون ذياب، ما ذهبت  املوارد  وزارة 
وزارة الزراعة من تربيرات لنفوق االسامك، مؤكدا 
أنها قضت نتيجة لـ”رمي املخلفات واملياه الثقيلة 
التلوث،  نسب  ارتفاع  يف  ساهم  ما  االنهر،  يف 

وبالتايل نفوق االحياء النهرية بشكل كبري”.
“نفوق  ان  الشعب”،  لـ”طريق  ذياب  وقال 
البرصة  محافظة  يف  تحدث  مل  ظاهرة  االسامك 
البرصة،  شط  عىل  اقترصت  وامنا  عامة،  بصورة 

الجزء  يعترب  الذي  الزبري،  جرس  تحت  وتحديدا 
االخري من املصب العام”.

نحوها  توجه  تحديدا،  املنطقة،  “هذه  ان  وبنّي 
كميات كبرية من مياه الرصف الصحي”، مشريا اىل 
ان “منطقة املصب العام ال ميكن للوزارة تغذيتها 

مبياه عذبة”.
من  املياه  من  الوزارة  اطالقات  ان  ذياب  واكد 
قلعة صالح تصل اليوم 115 مرتا مكعبا يف الثانية، 
اللسان  ان  عىل  مؤرشات  “لدينا  لذلك  ونتيجة 
امللحي انخفض بشكل كبري عام كان عليه سابقا”.

ولّوح ذياب بأن تلوث املياه سيبقى مستمرا لحني 
هذه  من  للحد  البرصة،  مجاري  مرشوع  “اكامل 

الظاهرة”.

احواض غير مرخصة
مناطق  بعض  يف  االسامك  نفوق  وبخصوص 
الجائر  الصيد  “اساليب  بان  افاد  االهوار، 
هالك  يف  كبري  بشكل  يساهم  السموم  باستخدام 
يف  عامة  بصورة  االحياء  من  قليلة  غري  اعداد 
التي  املياه  “كمية  ان  مؤكدا  االهوار”،  مناطق 
الجبايش  واهوار  الوسطى  االهوار  بها  ترفد 

جيدة، ومبناسيب اخذت ترتفع يوما بعد اخر”.
للسياحة  الجبايش  منظمة  رئيس  علّق  بدوره، 
والبيئة رعد حبيب االسدي، عىل حديث متحدث 

وزارة املوارد املائية، بشأن واقع املياه يف مناطق 
“الالسف  انه  الشعب”  لـ”طريق  قائال  االهوار، 
املياه  واقع  عن  بعيد  الوزارة  موقف  ان  الشديد 
املياه  “مناسيب  ان  مؤكدا  االهوار”،  مناطق  يف 
كبري،  مازالت منخفضة بشكل  االهوار  مناطق  يف 
وهناك اهوار تحولت اىل ارايض صحراوية كاهوار 
نتيجة  امللحي،  اللسان  ارتفاع  الحويزة، فضال عن 
التجاوزات الداخلية اوال من قبل املحافظات عىل 
الخارجية  التجاوزات  اىل  اضافة  املائية،  الحصص 
التي عجزت الوزارة عن وضع حل لها” يف اشارة 
من  نهائيا  قطعها  او  املائية  االطالقات  تقليل  اىل 

جانب دول الجوار: تركيا وايران.
املتنفذين  الكثري من  ونّبه االسدي اىل ان “هناك 
واحواض  بحريات  انشاء  عىل  عملوا  الحكومة،  يف 
بابل  محافظات  مرخصة، يف  غري  بصورة  لالسامك 

والنجف وكربالء”.
“انخفاض  اىل  االسامك  هالك  يف  السبب  وأرجع 
يف  سواء  امللوحة،  نسب  وارتفاع  املياه  مناسيب 
بصورة  االهوار  مناطق  يف  أم  البرصة  محافظة 
عامة، وليس بسبب ارتفاع نسب التلوث والصيد 
االسدي  بحسب  االسباب  هذه  ألن  الجائر”، 
تؤدي اىل “هالك االحياء بصورة عامة، ومل يقترص 
النفوق عىل نوعية محددة من االسامك النهرية”.

يناشدون  االهوار  “سكان  ان  اىل  االسدي  وخلص 

واقع  يف  النظر  والزراعة،  املائية  املوارد  وزاريت 
االهوار”.

اجراءان إلنعاش االهوار
الرطبة  واألرايض  األهوار  دائرة  أعلنت  بدورها، 
يف ميسان، امس األربعاء، عن ارتفاع نسبة إغامر 
األهوار باملحافظة، فيام أشار مركز إنعاش األهوار 

اىل معالجة شح املياه باجراءين.
وقالت دائرة األهوار واألرايض الرطبة يف ميسان، 
ان “إغامر األهوار الرشقية وصلت اىل %78 بعد 
 8 بني  ترتاوح  بنسبة  املائية  التصاريف  زيادة 
املوارد  مديرية  مع  بالتنسيق  يومياً  م3   10 اىل 
التصاريف  زيادة  من  “الهدف  أن  مبيناً  املائية”، 
التنوع االحيايئ  املائية لألهوار هو املحافظة عىل 
يف األهوار، بسبب دخول األهوار يف الئحة الرتاث 
التنوع  بخصوص  رامرس  اتفاقية  وتحقيق  العاملي 

األحيايئ يف األهوار واألرايض الرطبة”.
يف  األهوار  إنعاش  مركز  مدير  أكد  جانبه،  من 
املياه  شح  ملعالجة  “خططنا  ان  سالم:  ميسان 
من  املياه  لتحلية  مشاريع   6 إقامة  تتضمن 
وايضا  األهوار  لسكان  الرشب  مياه  ايصال  اجل 
املوايش من ابقار وجاموس، كام عملنا عىل انشاء 
محافظات  الجنوب  اهوار  يف  وطنية  محميات 

البرصة وميسان وذي قار”.

 جون مينارد كينز 
)1946 – 1883(

اعداد: د.صالح ياسر

االقتصادي  العلم  عىل  كبري  تأثري  له  كان  انكليزي،  برجوازي  اقتصادي 
الربجوازي املعارص. لقد وضع كينز عددا من املؤلفات تناولت القضايا 
العامة للنظرية االقتصادية، وعالجت نظرية النقود، والتداول النقدي. 
والنظرية  الكمية،  النظرية  من  خليط  النقدي  التداول  يف  ونظريته 
الذي  الجديد  بالشكل  يسمى  ما  يختلف  وال  النقود.  يف  االسمية، 
الجوهر.  حيث  من  القديم  الشكل  عن  الكمية  للنظرية  كينز  اقرتحه 
العامة  النظرية   “ هو  الربجوازي  العامل  يف  انتشارا  كينز  كتب  واوسع 
كينز  نادى  وقد   .1936 عام  الصادر   “ والنقود  والفائدة،  العاملة،  يف 
عىل  القناع  اسدال  اىل  تهدف  التي   “ املوجهة  الراساملية   “ بنظرية 
عىل  القدرة  بعث  محاولة  واىل  لها،  حل  ال  التي  الراساملية  تناقضات 
الحياة يف النظام االقتصادي الرأساميل، عن طريق توجيه االقتصاد من 
كامنة يف  ليست  الرأساملية  نقائص  اسباب  أن  كينز  واكد  الدولة.  قبل 
الطلب  الناس. فالبطالة امنا هي نتيجة نقص  طبيعتها، وامنا يف نفسية 
السبب  كينز  ويرجع  واالنتاجي.  الشخيص  االستهالكني  مواد  عىل 
واىل  مداخيلهم  من  جزء  ادخار  يف  الناس  رغبة  اىل  النقيصة  هذه  يف 
ضعف حافز الراسامليني يف استثامر رساميلهم، نتيجة النخفاض ريعية 
الرساميل. فلزيادة استخدام السكان، وحفز توسيع االنتاج، وجد كينز 
طريق  عن  الرأسامل  ريعية  زيادة  الدولة  تؤمن  أن  الرضوري  من  أن 
وان  القروض،  فوائد  معدالت  تخفض  وأن  الفعلية،  االجور  تخفيض 
متارس التضخم، وأن تنهج، عىل حساب االموال العامة، سياسة اشاعة 
الروح الحربية يف االقتصاد، وان تزيد االنفاق عىل االقراض الالانتاجية 
االخرى. ان كينز حني يدافع عن مصالح وسيطرة االحتكارات، امنا يدعو 
سياسة  واىل  املعايش،  العاملة  الطبقة  مستوى  عىل  الهجوم  سياسة  اىل 

التسلح والحروب. 

اقتصاديون 
كالسيكيون 
ومعاصرون

بغداد ـ طريق الشعب
خدمة  تحسني  عن  االتصاالت  وزارة  حديث  رغم 
لكن  عديدة،  مرات  يف  كلفته  وتقليل  االنرتنيت، 
الخدمة،  املستخدمني للخدمة ال يزالون يعانون تردي 

وارتفاع األسعار.

خدمة سيئة
لـ"طريق  صالح  الدين  فخر  االتصاالت  مهندس  يقول 
جدا،  سيئة  العراق  يف  االنرتنيت  "خدمة  ان  الشعب"، 
مع  تتعامل  ال  االتصاالت  وزارة  لكون  يعود  والسبب 
ان  اىل  مشريا  حديثة"،  علمية  أسس  وفق  املوضوع 
الحكوميني  املوظفني  بعض  وكسل  الحكومي  "الروتني 

يعيقان عملية تطوير قطاع االنرتنيت".
قطاع  واالنرتنيت  االتصاالت  "قطاع  ان  ويضيف صالح 
عىل  كبرية  مبالغ  ويدر  العامل،  دول  جميع  يف  رابح 
الحكومات يف حال استثامره بشكل علمي ومدروس"، 
تجاه  االلتزامات  من  التخلص  تحاول  "الدولة  ان  مبينا 
كانت  لو  حتى  الخاصة،  للرشكات  وتحويلها  املواطنني 

هذه الرشكات رابحة".
سعر  رفع  اىل  تعمد  "الوزارة  ان  املهندس  ويوضح 
االنرتنيت عىل الرشكات الخاصة من اجل تغطية رواتب 
موظفيها، دون التفكري يف تطويرهم وادخالهم اىل سوق 
كفاءة  وعدم  التحتية  البنية  "ضعف  منتقدا  العمل"، 

الجهاز الوظيفي، وترهله من خالل البطالة املقنعة".

خطوات متثاقلة
االنرتنيت  الخبري يف مجال مراقبة جودة خدمة  ويعلق 
محمد كاظم، عىل املوضوع بالقول: "استبرشنا خريا يف 
هذا  "لكن  مردفا  لالنرتنيت"،  الوطني  املرشوع  اطالق 

املرشوع ال يزال يسري بخطوات متثاقلة". 
العمل يف املرشوع من  ونوه اىل "رضورة ترسيع وترية 

اجل تقديم خدمة مستقرة وجيدة للمواطنني".
ان  الشعب"،  لـ"طريق  حديث  يف  كاظم  ويضيف 
"مشكلة ضعف خدمة االنرتنيت وغالء األسعار مرتبط 
بشكل مبارش بوزارة االتصاالت، كونها تفرض أجور نقل 
دينار  الف   450 اىل  تصل  االنرتنيت  سعات  عىل  كبرية 

عىل المدا الواحدة )وحدة قياس سعات اإلنرتنت(".
قطاع  عمل  تنظم  قوانني  "ترشيع  اىل  كاظم  ويدعو 
األبراج  استخدام  من  والحد  واالتصاالت،  االنرتنيت 
عملية  يف  اخر  سبب  كونها  الخدمة،  إليصال  كطريقة 
ضعف االنرتنيت"، داعيا اىل "تحديد موعد زمني إللزام 
اىل نظام  بتحويل عملهم  االتصاالت  الرشكات يف قطاع 

الكيبل الضويئ".

إجراءات وزارية
تقنيات  باعتامد  املبارشة  االتصاالت،  وزارة  واكدت 
حديثة لتقديم خدمات انرتنت جيدة وبأسعار مسيطر 

عليها.
الرشكة  يف  التحتية  البنى  مديرية  عام  مدير  ويقول 

العامة لالتصاالت واملعلومات، عيل محمود يف ترصيح 
الرشكات  قبل  من  املستخدمة  "التقنيات  إن  صحفي، 
بصورة  تعتمد  املواطن،  اىل  االنرتنت  خدمات  اليصال 
املجانية"،  الرتددات  أي  فاي.  الواي  تقنيات  عىل  كبرية 
مبيناً أن "كرثة االستخدام بشكل عشوايئ أدت اىل ضعف 
الخدمة املقدمة وصعوبة السيطرة عىل كفاءة الخدمات 

واألسعار املقدمة اىل املواطنني".
ويضيف أن "وزارة االتصاالت تعمل عىل املبارشة بنرش 
جيدة  خدمات  تقديم  من  ستمكن  جديدة  تقنيات 
وبأسعار مسيطر عليها، حيث بدأت العمل عىل تحسني 
الخدمات املقدمة عىل مشاريع الوزارة وبشكل تدريجي، 
فضالً عن تنفيذ شبكة FTTH جديدة وحديثة يف عموم 

العراق، وبسعة إجاملية تصل اىل سبعة ماليني خط".
خط  ألف  و500  ماليني   3 "نحو  أن  محمود  ويكشف 
متت املبارشة بتنفيذ الشبكة الخاصة مبا يعرف باملرشوع 
اإلحالة  هناك 16 رشكة يف طور  أن  اىل  الفتاً  الوطني"، 
والتعاقد من أجل إطالق الـ 3 ماليني و500 ألف خط 
األخرى، مشريا اىل "مبارشة الوزارة بأكرب عملية تحديث 
وتوسيع لبناها التحتية من خالل مشاريع املد واستبدال 
مقاطع كبرية من الشبكة الوطنية الحالية، والتعاقد عىل 
تحديث وتوسيع أجهزة الرتاسل الوطني DWDM من 
Hua- و ciena  الرشكات العاملية الرصينة مثل رشكات
wei و Nokia وبسعات كبرية، ومبا يضمن توفري بيئة 

مناسبة لتوفري الخدمات للمواطنني".

مهندسون: الوزارة تريد التخلص من المسؤولية بخصخصة القطاع

خدمة االنترنت.. مشاريع حكومية ضعيفة 
والشركات تستغل المشتركين 

الرثوة السمكية تتعرض لعملية ابادة من جهات تحاول رضب اقتصاد البلد



“هبة من الله”
ويف ليلة االنقالب أعلن الرئيس أن ما حدث هو “هبة 
من الله”. وبعد ستة أيام فقط، أعلن حالة الطوارئ، 
وخالل   ،2018 متوز  يف  لتنتهي  مرات،  سبع  ومددها 
عامني مارس الرئيس وحزبه السلطة بعيدا عن الربملان.
هذا  يف  الربملاين  النظام  أن  “نعتقد  أردوغان:  وقال 
البلد قد استمر عىل قيد الحياة”، و “نحن نبني تركيا 
جديدة، ونعتقد أننا بحاجة إىل دستور جديد ونظام 
قرابة 51  نيسان 2017، صوت  تنفيذي.” ويف  رئايس 
يف املائة من الناخبني عىل دستور جديد، ُمنح مبوجبه 
عليه  أطلق  ما  وبدأ  مسبوقة.  غري  سلطة  أردوغان 
بعض املتابعني “ االنقالب املدين”، يف إشارة إىل انقالب 

السلطة عىل القوى السياسية واالجتامعية املعارضة.
تطهري  حملة  ليشن  الله”  “هبة  الرئيس  وظف 
الجهاز العسكري واملدين  استثنائية يف جميع مفاصل 

الكفاءات  من  اآلالف  عرشات  ضحيته  راح  للدولة، 
التي تم استبدالهم باملوالني من حزب السلطة. وكان 
السجن من نصيب الصحفيني ونشطاء املجتمع املدين، 
املاضية شنت حملة مالحقة  الخمس سنوات  وخالل 
قاسية للمعارضني السياسيني، من قوى اليسار، وحركة 
التحرر الوطني الكردية، والحركات املطالبة بالحقوق 
عىل  السكانية  املجموعات  لجميع  والثقافية  القومية 
مامرسة  الجاهزة  والتهمة  والثقايف.  الديني  تنوعها 
أن قوى  الرغم من  إرهابية. وعىل  أو دعم نشاطات 
اليسار والدميقراطية مل تدعم يوما انقالبا عسكريا، إال 
رئيس  اعرتف  وقد  األوىل،  الضحية  كانت  عمليا  أنها 
الوزراء الرتيك آنذاك عيل بن يلدريم، بأن قوائم تصفية 
الخصوم كانت معدة قبل االنقالب. وال تزال سلسلة 
استهدفها  التي  األوساط  بحق  مستمرة  املحاكامت 
االجتثاث او التطهري. وليس من املستغرب أن تتلقى 

 2020 عام  يف  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة 
وحده 11750 شكوى ضد الحكومة الرتكية. وحذرت 
املحكمة الحكومة الرتكية من 85 إحالة انتهاك، منها 
الحق  انتهاك  حالة  و21  التعبري،  حرية  النتهاك   31
الحق  عادلة، و16 النتهاك  الحصول عىل محاكمة  يف 
املحكمة  طلب  من  الرغم  وعىل  والحرية.   األمن  يف 
األوروبية لحقوق اإلنسان يف 22 كانون األول 2020 
لحزب  السابق  املشارك  الرئيس  عن  الفوري  اإلفراج 
الشعوب الدميقراطي، صالح الدين دمرتاش، املوجود 
أردوغان  سجون  أحد  يف  سنوات  أربع  من  أكرث  منذ 
من  علام  اآلن.  لحد  يحدث يشء  مل  الحراسة،  شديد 
أن تركيا عضو يف مجلس أوروبا، إال أن أنقرة تتجاهل 
أحكام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، وال يزعج 

ذلك رؤساء دول وحكومات االتحاد األورويب.

أزمة واستبداد
ألسطورة  الرتيك  الرئيس  توظيف  من  الرغم  وعىل 
لكنه  لالنقالبيني،  الشعب  مقاومة  وحكاية  االنقالب 
فشل يف إخفاء سخط اوساط واسعة من املواطنني من 
تزايد القمع والفساد، ويف هذا السياق جاءت خسارة 
ومدن  وانقرة،  إسطنبول  يف  للسلطة  الرئيس  حزب 
اخرى، بعد االنتخابات املحلية التي جرت قبل عامني، 
الجدد،  العثامنيني  عن  املدن  شبيبة  البتعاد  نتيجة 

وحزبهم اإلسالمي.
عن  بعيدة  الحكومي  املعسكر  هزمية  تكن  ومل 
يف  اليساري،  الدميقراطي  الشعوب  حزب  اسرتاتيجية 
دفع  مام  املعارض،  الجمهوري  الحزب  مرشحي  دعم 
إىل  اليسار،  وعموم  للحزب  قمعه  لتوسيع  الرئيس 
وتشري  الكردية.  املدن  ضد  العنرصية  حربه  جانب 
بيانات حزب الشعوب الدميقراطي إىل سجن واعتقال 
الحزب  وكوادر  ونواب  قادة  من  ألف   20 من  أكرث 
واعضائه منذ عام 2015. باإلضافة إىل وضع 48 بلدية، 
مبا يف ذلك ثالث مناطق حرضية و5 محافظات و33 
اإلدارة  تحت  دميقراطيا،  بإدارتها  الحزب  فاز  قضاء، 

القرسية مبوجب مراسيم تنفيذية. وألقي القبض عىل 
72 رئيس بلدية، سجن منهم 37، من بينهم 19 امرأة. 

وُوِضع رؤساء 7بلديات رهن اإلقامة الجربية.
الشعوب  حزب  حظر  إجراءات  السلطة  وبدأت 
املساس  بتهم  الدستورية،  املحكمة  امام  الدميقراطي 
بسالمة الدولة، والتورط يف نشاطات إرهابية. والهدف 
الحقيقي هو منع الحزب من االشرتاك يف االنتخابات 
النشاط  حظر  إىل  باإلضافة   .2023 لسنة  العامة 
السياسية  الحزب  شخصيات  من   451 لـ  السيايس 
اردوغان  يحاول  آخر  جانب  ومن  سنوات.   5 ملدة 
وليبيا  والعراق  سوريا  يف  الخارجية  حروبه  توظيف 
ودوره الجديد يف أفغانستان لتجميع القوى القومية 
املستفحلة،  الداخلية  أزمته  من  والتخفيف  املتطرفة، 
نجاح  وآخرها  الستبداده،  الشعبية  املقاومة  واتساع 

يف  بوغازيتيش  جامعة  يف  الطالبية  االحتجاجات 
إسطنبول يف اجبار اردوغان عىل إقالة رئيس الجامعة 

املوايل له، الذي سبق له أن عينه مبرسوم جمهوري.
وتبقى األزمة االقتصادية هي أوضح عالمة عىل فشل 
اللرية  فقيمة  أردوغان،  طيب  لرجب  الرئايس  الحكم 
وارتفعت  شديدا،  انخفاضا  عامني  منذ  تشهد  الرتكية 
والغاز،  والكهرباء  األساسية  الغذائية  املواد  أسعار 
لتصل يف بعض األحيان إىل 60 يف املائة. ويقرتن ارتفاع 
تكاليف املعيشة بارتفاع معدالت البطالة، التي تؤثر 
عىل ما يقرب من نصف الشباب. باإلضافة إىل التهم 
الهارب  بكر  سادات  الرتيك  املافيا  رجل  وجهها  التي 
سياسيني  تورط  عن  مبوجبها  كشف  والتي  ديب،  إىل 
وتهريب  واغتصاب  قتل  بجرائم  معروفني  حكوميني 

املخدرات وإساءة استخدام السلطة. 
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عربية ودولية
االتهامات تطال مسؤولين كبارا

حكومة لبنان تعرقل مجرى العدالة بعد انفجار بيروت 

اردوغان وصف الحدث بأنه »هبة من الله«

بعد 5 سنوات على االنقالب التركي.. األزمات تتعمق واالستبداد يتصاعد

 تظاهرات 
ذكرى  بريوت  يف  عدة يف  أمس، مسريات  يوم  وانطلقت 
أكرث  بحياة  أودى  الذي  املرفأ،  انفجار  عىل  عام  مرور 
انهياراً  من مئتي  شخص، ودمر أحياء يف املدينة، وفاقم 
ومحاسبة  مطالبة  بالعدالة  البالد،  ينهش  اقتصادياً 

املسؤولني عن الكارثة . 
ووسط انتشار لقوى الجيش واألمن، انطلق عند الساعة 
الثالثة والنصف مئات املتظاهرين، بينهم محامون بردائهم 
األسود  وأطباء بزيهم األبيض، من نقاط عدة باتجاه املرفأ.  
ودعا أهايل الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب 
 2019 احتجاجات  خالل  تأسست  معارضة  ومجموعات 
“العدالة  رافعني شعار  إىل  التظاهر  الحاكمة  الكتل  ضد 

اآلن”.  
وحملت إحدى املتظاهرات الفتة كتب عليها “ممنوع ييل 

فجرونا يضلوا  عىل الكرايس .”
ويف املرفأ وبحضور أهايل الضحايا، أقيمت صلوات إسالمية 
ومسيحية.  وعند متام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي 

لحظة وقوع االنفجار،  سُتتىل أسامء الضحايا . 
الضحايا االثنني مهلة 30 ساعة للمسؤولني  وحّدد أهايل 
لرفع الحصانات عن  مسؤولني استدعاهم قايض التحقيق 

طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء . 

اإلفالت من المساءلة
وقالت هيومن رايتس ووتش يف التقرير الذي أصدرته قبل 
يوم واحد من  الذكرى  السنوية األوىل لالنفجار املدمر، إن 
“املشاكل البنيوية يف النظامني  القانوين  والسيايس يف لبنان، 
تسمح للمسؤولني باإلفالت من املساءلة  والعقاب،  خاصة 

أنه مل يتهم أي منهم حتى اآلن عىل خلفية الكارثة” . 
وعرض التقرير الذي تابعته “طريق الشعب”، أدلة عىل 

“ السلوك  الرسمي الذي يعكس الفساد وسوء اإلدارة منذ 
نرتات  من  أطنان  وسمح  بتخزين  يف  املرفأ،  طويل  زمن 
سنوات  لست  غري  آمنة  وبطريقة  عشوائيا،  األمونيوم 

 تقريبا” . 
وقالت مديرة قسم األزمات والنزاعات يف املنظمة، ملى 
فقيه، إن “األدلة تُظهر  أن  انفجار املرفأ نتج عن أفعال 
كبار املسؤولني اللبنانيني وتقصريهم،  إذ مل  يبلّغوا بدقة عن 

املخاطر التي تشكلها نرتات األمونيوم”.  
وأضافت أن “خزّنوا املواد عن سابق علم يف ظروف غري 
آمنة، وتقاعسوا  عن  حامية الناس. بعد مرور عام، ما زالت 
جراح ذلك اليوم املدمر محفورة  يف  املدينة بينام تنتظر 

عائالت الضحايا اإلجابات”. 

إعاقة وقحة 
السلطات  إن  الدولية،  العفو  منظمة  قالت  جهتها،  من 
اللبنانية أمضت السنة املنرصمة وهي أعاقت “بوقاحة” 
بحث الضحايا عن “الحقيقة والعدالة” يف أعقاب االنفجار 

الكاريث الذي وقع يف مرفأ بريوت.
ووعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق رسيع، وبدالً 
من ذلك، تقول منظمة العفو الدولية عن السلطات إنها 
“أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت 
يف تحقيقها برغم الحملة املتواصلة التي قام بها الناجون 

وأرس الضحايا من أجل العدل واملساءلة الجنائية”. 
وأضافت أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بال 
كلل وال ملل طوال العام لحامية املسؤولني من الخضوع 
للتحقيق عرقلت عىل نحو متكرر سري التحقيق”، مشرية 
إىل أن “السلطات اللبنانية أقالت القايض األول الذي ُعنيِّ 
للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية لالستجواب، 
طلبات  وتأخري  رفض  يف  اآلن  حتى  السلطات  وتستمر 

قايض التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس 
األمنية  األجهزة  يف  املسؤولني  كبار  واستجواب  النواب، 

بشأن املأساة”.

حكومة متقاعسة 
األوسط  للرشق  اإلقليمي  املكتب  مديرة  نائبة  وقالت 
معلوف،  لني  الدولية،  العفو  منظمة  يف  إفريقيا  وشامل 
اللبنانية تقاعست عىل نحو مأساوي عن  إن “الحكومة 
طويلة  ملدة  قرّصت  مثلام  متاما  شعبها،  أرواح  حامية 
للغاية يف حامية الحقوق االجتامعية االقتصادية األساسية، 
وان تقاعسها متثل يف الوقوف يف وجه محاوالت القايض 
الستدعاء املسؤولني السياسيني، وبذلك هي وّجهت صفعة 
أخرى إىل الشعب اللبناين. ونظرا لحجم هذه املأساة، فمن 
املذهل أن نرى املدى الذي تستعد السلطات اللبنانية فيه 

ألن تذهب إليه لحامية نفسها من التحقيق”. 
وطالبت املنظمة، مجلس حقوق اإلنسان بتحديد ما إذا 
كان ترصف الدولة تسبب أو ساهم يف حدوث الوفيات 

غري املرشوعة، عىل حد وصفها.
وقتل أكرث من 217 شخصا، وأصيب 7 آالف بجروح عندما 
انفجر 2750 طنا من مادة نرتات األمونيوم يف مرفأ بريوت 

يف الرابع من آب 2020. وتسبب االنفجار بترشيد 300 
واسع،  نطاق  عىل  وخرابا  دمارا  وأحدث  شخص،  ألف 
وألحق أرضارا مببان تبعد عن موقع االنفجار حتى مسافة 

20 كيلومرتا.

مساعدات فرنسية 
وقال الرئيس الفرنيس أميانويل ماكرون، يف كلمة ألقاها 
أمس األربعاء يف مستهل مؤمتر املانحني  للبنان، إن “فرنسا 
ستوفر املزيد من اللقاح ضد فريوس كورونا إىل لبنان”، 
 موضحا أن “الحديث يدور عن خطة إلرسال 500 ألف 

جرعة إضافية من اللقاح  إىل هذا البلد “. 
وشدد الرئيس الفرنيس عىل أن “األولوية بالنسبة للبنان 
تطبيق  عىل  ستعمل  حكومة  تشكيل  يف  تكمن  تزال   ال 
إصالحات”، موجهاً انتقادات شديدة اللهجة إىل السياسيني 
يف هذا البلد، محمال  إياهم “املسؤولية عن تردي األوضاع 

االقتصادية يف بلدهم” . 

وضع متدهور
العاصمة وأغرق  انفجار هّز ميناء  وبعد مرور عام عىل 
لبنان يف أزمة  اقتصادية، مل يشكل الساسة حكومة قادرة 

الفرنسية  الضغوط  من  البالد  بالرغم  بناء  إعادة  عىل 
والدولية. 

ماكرون  اميانويل  الفرنيس  الرئيس  أحد مستشاري  وقال 
التدهور،  يف  مستمر  الوضع  أن  “مبا  صحفي:  مؤمتر   يف 

فالحاجة إىل حكومة باتت  أكرث إلحاحا”.
وجمع مؤمتر العام املايضـ  يف أعقاب االنفجارـ  نحو 280 
وصفها  عام  الطارئة  املساعدات  دوالر،  وُحجبت  مليون 
وتم  فاسدة”  للسياسيني،  “أيدي  بأنها  آنذاك  ماكرون 

إيصالها عرب املنظامت غري الحكومية وجامعات اإلغاثة . 
الجديدة  اإلنسانية  وذكر مكتب ماكرون أن املساعدات 
من  دوالر  مليار   11 حوايل  لكن  غري  مرشوطة،  ستكون 
التمويل طويل األجل الذي تم  جمعه يف 2018 ال يزال 
محجوبا ومرشوطا بسلسلة من اإلصالحات التي ال  بد أن 

تنفذها السلطات السياسية . 
اىل ذلك، أعلن البابا فرنسيس يف الذكرى األوىل لالنفجار 
الهائل يف مرفأ بريوت،  أن لديه رغبة “شديدة” يف زيارة 
لبنان .  وقال البابا إن الكثريين يف لبنان، الذي يعاين حاليا 

من أزمة اقتصادية حادة،  فقدوا إرادة الحياة . 
وأضاف أنه يجب عىل املانحني مساعدة لبنان “عىل طريق 

العودة للحياة” . 

متابعةـ  طريق الشعب 

 اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، مسؤولني  لبنانيني  كبارا بالتورط يف 
االنفجار املدمر الذي هّز مرفأ بريوت، يف  شهر آب من العام  املايض، يف حني  أن 
منظمة العفو الدولية أكدت أن السلطات اللبنانية أمضت العام املنرصم وهي 

تعيق “بوقاحة” بحث الضحايا عن “الحقيقة والعدالة” يف أعقاب االنفجار الكاريث 
الذي وقع. 

ووصف  الرئيس الفرنيس نهج الحكومة اللبنانية الذي يعتمد عىل اسرتاتيجية 
املامطلة بـ”إخفاق أخالقي وتاريخي”، محمالً اياها مسؤولية تردي األوضاع 

االقتصادية.

رشيد غويلب

مرت خمس سنوات عىل االنقالب الفاشل ليلة 16-15 متوز 2016 ضد رجب طيب 
أردوغان ونظام حزب العدالة والتنمية اإلسالمي املحافظ. وحتى خالل محاولة 

االنقالب كان واضًحا بالنسبة للرئيس، من يقف وراءه: حركة رفيقه وخطيبه السابق 
الداعية اإلسالمي فتح الله غولن، الذي يعيش اآلن يف الواليات املتحدة. ومع ذلك، 

منعت الحكومة التعامل مع خلفية وتفاصيل ليلة االنقالب حتى يومنا هذا.  وعرقلة 
جميع جهود املعارضة الربملانية الرامية إىل ذلك، ألن الفضائح التي ميكن الكشف 

عنها تخص التحالف اإلسالمي – الفايش وال تنحرص يف جامعة غولن. وبعد خمسة 
شهور من عملها، حل اردوغان مبرسوم جمهوري، لجنة التحقيق، وقطع الطريق 

عىل استجواب مدير املخابرات لرئييس الحكومة والجمهورية، وقادة عسكريني. وتم 
تحويل املهمة إىل القضاء بعد أن تم تغيري هيكليته وفق مقاسات الرئيس.

انتهاء حادث ناقلة النفط  في بحر العرب
لندن ـ وكاالت 

انتهاء الحادث الذي شهدته ناقلة نفط  أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية يف بريطانيا، أمس، 
يف بحر العرب، مساء الثالثاء.

وأضاف املركز، وفقاً ملا نقلت عنه وكالة “رويرتز”، أن “نهاية الحادث متت بعد مغادرة املقتحمني للسفينة”.
وأوضح أن ناقلة النفط وطاقمها “يف وضع آمن”، وأن “الحادثة انتهت”.

يف  وقع  محتمل”  “حادث خطف  وقوع  سابق،  وقت  يف  أعلنت  الربيطانية  البحرية  التجارة  هيئة  وكانت 
منطقة خليج ُعامن التي تقع ضمن بحر العرب.

وأوصت الهيئة، يف إشعار تحذيري سابق استند إىل مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد 
يف املنطقة.

ورجحت 3 مصادر أمنية بحرية أن تكون قوات مدعومة من إيران قد استولت عىل ناقلة نفط “أسفلت 
برينسيس”، التي ترفع علم بنام.

ُعامن،  سواحل  قبالة  إرسائيل  تديرها  ناقلة  عىل  املايض  األسبوع  هجوم  بعد  املنطقة  يف  التوتر  وتصاعد 
تسبب يف مقتل اثنني من أفراد طاقمها.

وألقت الواليات املتحدة وإرسائيل وبريطانيا باملسؤولية فيه عىل إيران، التي نفت مسؤوليتها عن الحادث.

تظاهرات حاشدة يف بريوت بعد عام عىل كارثة انفجار املرفأ
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قضايا

األستاذ القاضي زهير كاظم عبود، يرى:
وسطوة  تسلط  امام  السلطة  دور  يضمحل  أن  يكاد  أوضاع  ظل  يف 
وحرق  والتدليس  التزوير  عمليات  تجربة  وأمام  املسلحة،  الجامعات 
صناديق االنتخاب يف عمليات االنتخابات السابقة، مع وجود مفوضية 
متخصصة بعملية االرشاف عىل االنتخاب اتسمت بتابعيتها إىل أحزاب 
والجامعات،  األحزاب  تلك  لصالح  ومواقفها  بانحيازها  اتهمت  معينة 
وأمام ما خلفته الحرب عىل ) داعش ( من مأساة إنسانية واقتصادية، 
وبقاء اآلالف من العراقيني قيد اإلقامة يف مخيامت خارج املدن مل تحل 
قضاياهم حتى اليوم، مع تدين أوضاع اقتصادية مزرية، وارتكاب جرائم 
الناشطني يف مجال حقوق االنسان دون أن  املتظاهرين واغتيال  قتل 
يتوقف نزيف الدم أو يتم تقديم الجناة إىل العدالة، وبغياب ذلك ال 
ميكن أن يكون هناك معيار يحكم عىل االنتخابات بالنزاهة والشفافية، 
ويف حال تم اجراء مثل هذه االنتخابات لن يكون لها أي معنى حقيقي 
لتجسيد حالة االختيار الشعبي والوطني من بني األحزاب والشخصيات 
الترشيعية  السلطة  يف  ممثل  للعراقي  يكون  أن  ميكن  حتي  الوطنية 
يستوعب مكانه الترشيعي ويعرف الحاجة املاسة للقوانني واالتفاقيات 
الدولية وما تعنيه مظاهر السيادة واالستقالل ومصالح الشعب العراقي 

ونظامه الدميقراطي وصيانة الحريات العامة والخاصة .

الدكتور رياض البلداوي، عبر عن موقفه بتغريدة 
تضمنت:

ان تفرس  القادمة ميكن  لالنتخابات  العراقي  الشيوعي  الحزب  مقاطعة 

عىل انها تراجع لقوى اليسار السيايس ولكنها يف الحقيقة الدليل النهايئ 

لفشل العملية السياسية يف عراق مابعد 2003 ورصخة ضد الفساد عىس 

ان توقظ من لهم بقية ضمري، وقد تكون ايضا تذكريا جديدا بحقوق ثوار 

ترشين والكشف عن قتلة شهدائهم.

األستاذ مؤيد عبد الستار، عبر عن رأيه كالتالي:
ملا تعذر عىل القوى الدميقراطية الحصول عىل فرص متكافئة يف املشاركة 
الفعالة يف العملية السياسية من خالل انتخابات عادلة ونزيهة بعيدا 
عن هيمنة سالح امليليشيات وسلطة املال السيايس وتفيش التزوير عىل 
الدميقراطية:  اآللية  التخيل عن هذه  لذلك ال مفر من  األصعدة  كافة 
االنتخابات، ومقاطعتها ألنها اصبحت عدمية الجدوى بل أصبح رضرها 
الفوز والتي  التي ال تستحق  الرشعية لألحزاب  كبريا من خالل منحها 

تحقق مآربها بطرق ال رشعية.

الدكتور عقيل الناصري، يختلف قليال مع زمالئه ويرى:
والقاعدة  الجامهريية  التوجهات  وملعرفة  صحيحا،  كان  االستفتاء 
التساؤل. ولهذا يحدد صيغة  الحزبية.. لكن املوضوع يكمن يف صلب 
التغيري  بالتعليق أو عدمه؟؟ ولهذا أسأل كيف تريدون إجراء  السؤال 
لغز محري،  االنتخابية. هذا  العملية  املناسب، والحزب غري مساهم يف 
وإن التجربة االنتخابية غري ممكنة منذ بداية عهد امللكية وإىل اليوم. 
كلها سوف  الذمم  السيايس ورشاء  واملال  املنفلت  السالح  مع  التزوير 
تستمر إىل أن يعي الشعب العراقي مصريه. والبيئة املالمئة املثالية غري 

ممكنة التحقيق. ولهذا أنا ضد املقاطعة.

الفنان المسرحي نضال فارس، يرى:
لشعور  موقف  هو  العراق  يف  القادمة  االنتخابات  يف  مشاركة  عدم 
االحباط  املنرصمة.  السنني  خالل  املتواصل  باإلحباط  العراقي  االنسان 
تارة  بالرشاوى  املليشيات  وسيطرة  الواضح  العلني  التزوير  خالل  من 
وبالتهديد تارة اخرى. وهذه االنتخابات ال تختلف عن سابقاتها حيث 
مل يتغري أي يشء، واالنسحاب هو األسلم حتى عىل األقل ال يقال أنتم 

شاركتم بالفساد من خالل انتخابكم فاسدين..

األستاذ سعد دبيس، يعبر عن الموقف كالتالي:
موقف الحزب من عدم املشاركة باالنتخابات هو موقف جريء وشجاع 
املشاركة  عدم  مدركا ألهمية  كان  والحزب  الصحيح،  باالتجاه  وخطوة 
موقفا  االستفتاء  وكان  الخطر.  يلتمس  الذي  الوطنية  القوى  أول  وهو 
أو  املشاركة  يف  الحزبية  القاعدة  رأي  معرفة  حول  الحزب  من  ايجابيا 

عدمها.

ويقول المهندس حليم رحيم فنجان: 
خطوة  وأعتربها  القادمة  باالنتخابات  الحزب  مشاركة  عدم  مع  أنا 
ايجابية للحزب. األستاذ حسني عيل فليح، له رأيه يف املوقف، وقد عرب 

عنه كالتايل:
أنا أعرف الكاظمي بشكل قريب وهو جاء من أجل تحقيق انتخابات 
حرة ونزيهة ولكن عليه ضغوطات كبرية، واعتقد بدال من عدم املشاركة 
باالنتخابات، كان البد من تفعيل التيار الدميقراطي. يف عدم مشاركتنا 
الذي  االستفتاء  للامليك وغريه. رغم  الساحة  تكون  باالنتخابات سوف 

قام به الحزب اعتقد عدم املشاركة خطأ كبري.

األستاذ فوزي صبار، يعبر عن تطلعه في أن ال تكون 
القوى اليسارية بعيدة عن االنجازات المستقبلية:

يف ظل هذا الجو السيايس املعتم، ال ميكن تبيان األسس الصحيحة لنجاح 
العملية االنتخابية وتخدم تطلعات الشعب، فتكون املشاركة فيها عبثية 
وغري مجدية، ويف نفس الوقت عىل القوى اليسارية أن ال تكون بعيدة 
عن أي انجازات مستقبلية تصلح من هذه األوضاع الغري صحية، لتكون 
يف تعضيدها وإسنادها، وهو ما يتامىش مع سياسة الحزب منذ تأسيسه 
العراقي يف  الشيوعي  الحزب  اتخذه  الذي  القرار  وإىل اآلن.. أتفق مع 

عدم املشاركة لألسباب أعاله.

يواصل األستاذ مؤيد عبد الستار، حديثه، ومخاوفه 
مستقبال:

لكن هذه املقاطعة ستؤلب األحزاب االسالمية وتشن هجامت عدوانية 
عىل القوى الدميقراطية وتحاول اتهامها بشتى التهم. لذلك عىل القوى 
ملنظامت  الرقايب  الدور  وتنشيط  االحرتازية  االجراءات  اتخاذ  الوطنية 
الرقابية واالستعانة مبنظمة  الربملان  الدفاع عن حقوق االنسان ولجان 

األمم املتحدة يف دعم االنتخابات النزيهة.  

وعن خطوة مقاطعة االنتخابات، يواصل األستاذ 
القاضي زهير كاظم عبود حديثه:

 أجد أن مقاطعة االنتخابات والدعوة إىل رضورة إقامة دولة املجتمع 
املدين الدميقراطي تلبية ليس لقرار حزب أو تيار او شخصية امنا يأيت 
بغية  جادة  خطوة  ويشكل  الوطنية،  واملصلحة  الشارع  لرأي  تلبية 
مبا  أصبحنا  الذي  والرتاجع  والنكوص  التدهور  حالة  يف  مليا  التفكري 
عليه اليوم، ولحني القضاء عىل بؤر الفساد ورسقة املال العام، ولحني 
العراق،  بأمن  والعابثني  والخاطفني  للقتلة  التصدي  السلطة  قدرة 
ألية  مسلحة  ملظاهر  وجود  وال  وكرامة  سيادة  لنا  تكون  ان  ولحني 
مسلحة  مجموعة  أية  تكون  ال  وان  العراق،  أرض  عىل  أجنبية  دولة 
مظاهر  كل  تنتهي  أن  ولحني  العراقية،  املسلحة  القوات  نطاق  خارج 
وتوفري  العراقيني  ثروات  ونهب  االقتصادي  والخراب  الطائفية 
فان  للعراقي  والعمل  والخبز  الكرامة  توفر  التي  األساسية  الخدمات 
انسحاب أي جهة من أحزاب وتجمعات وشخصيات عراقية من هذه 
التي  املأساة  لحجم  نظر  الفات  ويشكل  حكيم  موقف  االنتخابات 

يعيشها العراقي .  

في السويد.. صدى موقف الحزب من االنتخابات

عبر آراء شخصيات ثقافية وسياسية
ستوكهولم - نجم خطاوي

االستفتاء الداخيل الذي أجراه الحزب الشيوعي العراقي وسط تنظيامته بخصوص املوقف الالحق من 
االنتخابات، والذي حسم بعدم املشاركة فيها ومقاطعته، ومن ثم اإلعالن الرسمي عن ذلك يف املؤمتر 
الصحفي الذي عقد يف بغداد يوم 24 متوز 2021 والذي أعلن من خالله املوقف الرسمي للحزب عرب 

بيان اللجنة املركزية، القى صدى واسعا وكبريا وسط رفاق منظمة الحزب واألصدقاء يف السويد، بني مؤيد 
ومتفهم ومساند للقرار، وبني من احتفظ بدواعي االعتزاز بالحزب ومواقفه، بوجهة نظره ومالحظاته 

الشخصية املحرتمة.. 
طريق الشعب استطلعت آراء عدد من الشخصيات الثقافية واألكادميية والسياسية ويف مدن سويدية 

مختلفة، بخصوص انطباعاتهم والصدى الذي تركه موقف الحزب يف أوساطهم ...

أوال- الحصيلة العامة   
- سقوط أكرث من 20 مدينة يف غضون أقل من أسبوع، 
يف  للعراق  الغربية  واملدن  املوصل  مدينة  شامل  يف 
أيدي مسلحي الدولة االسالمية، أبرزها البعاج وتلعفر 
ثم  والجزيرة،  وربيعة  والحظر  والقيارة  وسنجار 
الرمادي  إىل  وصوالً  واإلسحاقي،  والدور  وبلد  تكريت 
وهيت والرطبة والقائم والكرمة وراوة وعانة وألوس 
وبلدات أخرى، والتي شكّلت مساحة تزيد عن 45 يف 

املائة من إجاميل الخريطة العراقية. 
البنى التحتية واألمالك العامة يف هذه  - طال الدمار 
التخطيط  لوزارة  وفقاً  قيمته  بلغت  حيث  املدن، 
نصيب  كان  دوالر،  مليارات   88 من  أكرث  العراقية 
ألف   56 أكرث من  األكرب، بعد تدمري  املوصل منها هو 
جثث  بأن  املعلومات  من  الكثري  وجود  مع  منزل. 
أنقاضها،  تحت  مدفونون  منزل  ألف  نحو  أصحاب 
زال  وال  مفقود.  ألف   11 أسامء  تسجيل  إىل  إضافة 
البرشية  خسائرهم  يحصون  وغريهم  املوصليون 
احتالل  خلفها  التي  ذلك  وغري  والنفسية  واملادية 

الدولة االسالمية ملدنهم. 
- ارتفعت فاتورة الدم يف البالد ملستويات قياسية بعد 
واختطاف  وجريح  قتيل  مليون  ربع  من  أكرث  تسجيل 
 2014 عامي  بني  األشخاص  آالف  عرشات  وتغييب 

و2017. 
- أكرث من مليوين شخص عاشوا تحت رحمة مسلحي 
معسكرات  عىل  استولوا  الذين  االسالمية،  الدولة 

وقواعد، مع كل ما تتضمنه من سالح ومعدات. 

ثانيا - مجزرة سبايكر 
األرقام  إن  اآلنسان  لحقوق  العراقي  املرصد  يقول   -
املعلنة عن وجود 1700 ضحية من جنود سبايكر ليست 
صحيحة، فالرقم تجاوز 2050 ضحية بحسب السجالت 
أما  منهم  جثة   350 عىل  التعرف  يتم  ومل  الحكومية، 
ويلفت  اآلن.  حتى  مصريهم  يعرف  أحد  فال  البقية 
تنتظر معرفة  العائالت  مئات  أن  الحقوقي عىل  املصدر 
مصري أبناءها الذين غيبوا أو قتلو عىل يد تنظيم داعش 
بعد يومني من سيطرته عىل مدينة املوصل يف العارش من 

حزيران / يونيو 2014.

ثالثا - غزوة مدينة سنجار في 2014/8/3 
 3000 لحوايل  يصل  اإليزيديني  من  كبري  عدد  قتل   -

شخص.
-اختطاف 5000 أيزيدي.

الجامعي،  لإلغتصاب  إمرأة   1500 من  أكرث  تعرض   -
عمليات  فضائع  قصص  مذهوال  يسمع  العامل  والزال 

االغتصاب تلك.
- بيع أكرث من 1000 إمرأة يف أسواق النخاسة كسبايا. 

وأربيل  دهوك  إىل  أيزيدي  ألف   400 من  أكرث  -ترشيد 
وزاخو، عانوا حياة مزرية يف مخيامت تفتقد إىل أبسط 
والزال  وكرامته،  باإلنسان  يليق  الذي  العيش  وسائل 
غالبيتهم يعيشون يف هذه املخيامت بسبب عدم جدية 

السلطات عىل توفري مستلزمات عودة آمنة. 
وجرى  سنجار  جبل  إىل  منهم  كبري  عدد  هروب   -
منهم  العديد  مات  قصرية،  غري  لفرتة  هناك  محارصتهم 

بسبب الجوع والعطش واملرض أو أثناء التصدي لهجامت 
عصابات الدولة اإلسالمية ومعارك الدفاع عن مواقعهم.

املنشورة من  الفيديوهات  املئات منهم حسب  - إجبار 
قبل عصابات عىل دخول اإلسالم. 

- هجرة عرشات األالف منهم إىل دول املهجر. 
- تفيش آالف األمراض النفسية واالجتامعية بني الضحايا 
وذويهم عالوة عىل تفيش الكثري من املشاكل االجتامعية 
املعقدة التي تتطلب وقتا طويال وجهدا مضنيا ملعالجتها.

رابعا- جرائم أخرى 
- قتل األطفال

يف 2015 أعدم داعش 13 فتى يف مدينة املوصل ملجرد 
وذلك  بالتلفزيون،  القدم  لكرة  مباراة  شاهدوا  أنهم 
“محرمة  املبارايات  هذه  مثل  مشاهدة  أن  بدعوى 
الرشاشات،  برصاص  رميا  الفتيان  إعدام  وجرى  رشعا”. 
جثامينهم خوفا عىل  ذووهم حتى سحب  يستطع  فلم 

حياة عائالتهم.
- تعليم وتدريب األطفال عىل القتل.

الصغار  األوالد  اختطاف  أو  تجنيد  عىل  داعش  دأب 

حيث  خاصة،  تدريبية  مراكز  إىل  بعد  فيام  وإرسالهم 
السالح. وبعد بلوغهم  كان يتم تدريبهم عىل استعامل 
التاسعة من عمرهم كان يجري إرسالهم إىل خط الجبهة، 
وذلك إضافة إىل اعتامد التنظيم عليهم كـ”دروع برشية” 
املسلحني  أجل  بدمائهم من  أو “متربعني”  أو جواسيس 

الجرحى.
-خطف النساء واالتجار بهن

النساء  من  كبرية  مجموعة  داعش  تنظيم  اختطف 
األيزيديات  وخصوصا  املشارب  مختلف  من  والفتيات 
لبيعهن فيام بعد إىل التجار العاملني يف سوق “الخدمات” 
الجنسية يف الرشق األوسط، وذلك بأسعار تراوحت بني 
الفتاة  أو  للمرأة  أمرييك  دوالر  ألف  و43  دوالر   500

الواحدة. 
- حرق الناس أحياء

داعش  مسلحي  إن  يظهر  الفيديوهات  من  العديد  يف 
يف  مثلام حصل  أحياء  وهم  باحراق ضحاياهم  يقومون 
وإمرأة  األنبار.  محافظة  يف  شخصا   45 إحراق  عملية 
أحرقت  عاما من عمرها  تبلغ 80  املوصل  مسيحية من 

بزعم أنها خالفت أحكام الرشيعة اإلسالمية.

-االتجار باألعضاء البرشية
يف  البرشية  باألعضاء  االتجار  التنظيم  مسلحو  مارس 
سواء  األعضاء  تؤخذ  وكانت  العاملية،  السوداء  السوق 
واملخطوفني  األرسى  أجساد  أو من  القتىل  املسلحني  من 

األحياء، مبن فيهم األطفال.
- تدمري املدن العريقة وآثار الحضارة العاملية.

دمر تنظيم داعش حوايل 30 موقعا أثريا تعود جميعها 
للرتاث الحضاري العاملي. وتاجر بكل ما ميكن بيعه من 
بيعه.  ميكن  ال  كان  ما  ودمر  السوداء  السوق  يف  اآلثار 
يف  العريقة  والتامثيل  املباين  بقايا  تدمريه  جرى  ومام 
مدينة منرود اآلشورية، وآثار مدينة الحرض التاريخية يف 
محافظة نينوى العراقية وأثار مدينة دور رشزكني شاميل 
املوصل، عاصمة اململكة اآلشورية يف عرص رسجون الثاين.

- استخدام السالح الكيميايئ.
العراقية وكذلك  القوات  املعارك مع  استخدم داعش يف 
غاز  التنظيم  استخدم  وكذلك  الكلور.  غاز  املدنيني  ضد 

الخردل ضد األكراد العراقيني. 
احتالل  يف  تسببوا  الذين  فإن  الجرائم  هذه  كل  ورغم 
سهلوا  أو  داعيش  مسلح   300 قبل  من  املوصل  مدينة 
عىل ذلك الزالوا مجهولني قانونيا والقضاء العراقي ما زال 
مياطل يف فتح ملف التحقيق بسقوط املدينة ثم سقوط 
بقية املدن، هذا امللف الذي تسلّمه من الربملان العراقي 
يف نهاية شهر أغسطس/آب 2015 والذي يحمل إدانة لـ 
الوزراء  رئيس  رأسها  وأمنية، عىل  35 شخصية حكومية 
أُدين من قبل لجنة تحقيق  الذي  املاليك،  األسبق نوري 

برملانية، باملسؤولية عن سقوط املوصل.
هل كل هذه الدماء وكل هذا الدمار و كل هذه املعاناة 
والفواجع ال تستحق تقديم رشذمة من اللصوص كانت 

سببا يف كل ما حصل إىل املحاكم...؟ 
هل دماء أبناء شعبنا التي سالت بالحدود رخيصة بهذا 

القدر ...؟ 
هل رشف نساء بالدنا الذي انتهك بشكل فظيع رخيص 

وغري محمي بهذا القدر ...؟ 
عنها  يدافع  ال  املنتهكة  العراقي  اإلنسان  كرامة  هل 

ورخيصة بهذا القدر ...؟ 
هل قصص فواجع آالف العوائل بابناءها وبناتها وأموالها 

ال تهم القضاء العراقي أو السلطات العراقية ...؟
هل سيجري إسكات ونسيان أنني ورصخات آالف النساء 

املغتصبات...؟ 
مدن  داعش يف  ألحقته عصابات  الذي  الدمار  هل هذا 
بالدنا، بعد تركها من قبل القوات التي كان من املفرتض 
أن تدافع عنها سيمر مرور الكرام وستختفي هذه األموال 

املهولة التي خرستها خزينة الدولة دون سؤال ...؟

في الذكرى السابعة لفظائع داعش.. جرائم وأرقام
ناظم ختاري 

مرت يف األيام القريبة املاضية الذكرى السابعة الحتالل عصابات داعش ملدينة 
املوصل، وقضاء سنجار حيث أرتكبت هذه العصابات املجرمة هناك ما يندى له 

جبني اإلنسانية، وما يهمني يف هذه الذكرى األليمة هو تذكري القضاء العراقي بأن 
ما حصل يف 2014/6/10 وما بعد هذا التاريخ وصوال إىل تاريخ تحرير آخر مدينة 

عراقية، كان بفعل توفري قوى متنفذة ضمن السلطات العراقية لرشوط وأسباب 
ساهمت بشكل حاسم عىل متكني داعش للقيام بهذا القدر من الجرائم، وبهذه 

املناسبة أود أن أضع بني أيدي القارئ ما أستطعت بشكل عاجل إعداده من تلك 
الجرائم باألرقام معتمدا عىل املعلومات املنشورة والتي تحتفظ بها ذاكرة الصحافة 

اإللكرتونية أو غري ذلك.
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اىل: السادة الراغبني باملشاركة

م / اعالن مناقصة عامة
يرس )وزارة الصناعة واملعادن/ الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)لتجهيز ونصب وتشغيل معمل النتاج العدادات الذكية( ضمن املناقصة 1/م/GCCEP/2021 مع مالحظة ما يأيت:
االتصاالت والقدرة( )7  العامة ملعدات  )الرشكة  االتصال  الحصول عىل معلومات إضافية  املؤهلني والراغبني يف  العطاء  1- عىل مقدمي 

ساعات الدوام الرسمي( وكام موضحة بالتعليامت ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )جميع الراغبني باملشاركة من ذوي الخربة واالختصاص )رشكات(.

3- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )150 دينار عراقي(.

4- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة يف املجمع السكني يف قضاء الدور( يف املوعد املحدد 
)2021/8/24( والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 

اآليت )مقر الرشكة يف املجمع السكني( يف الزمان والتاريخ )الساعة 12 ظهراً من يوم تاريخ الغلق املحدد(.
5- يجب ان يتضمن العطاء الرشوط واملستمسكات التالية:

6- شهادة تأسيس الرشكة مصورة ملون، والرشكات واملكاتب غري العراقية تكون شهادة التأسيس مصدقة من امللحقية التجارية يف السفارة 
العراقية يف بلد التأسيس.

7- التأمينات األولية: مبلغ مقطوع وكام مبني الحقاً عىل شكل خطاب ضامن او صك مصدق او سفتجة من مرصف عراقي معتمد وتستبدل 
لتكون كفالة حسن األداء بنسبة 5% من مبلغ العقد عىل شكل خطاب ضامن بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد.

8- كتاب عدم مامنعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ عىل ان تكون باسم الرشكة او املكتب وليس باسم الشخص.
9- وصل رشاء املناقصة.

10- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
11- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.

12- يهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط أعاله.
http://www.gccep.net 13- ميكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل موقع الرشكة

14- تسلم العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر رشكتنا يف مجمع الدور الكائن يف قضاء الدور حرصاً.
15- تدعو الرشكة كافة املشاركني لحضور إجراءات فتح العطاءات يف الساعة الثانية عرشة ظهراً من يوم )الغلق املحدد(.

16- كام تدعو رشكتنا كافة املشاركني لحضور املؤمتر املزمع عقده يف مقرها لإلجابة عىل استفسارات املجهزين قبل أسبوع من موعد الغلق.
)www.industry.gov.iq( 17- ميكنكم زيارة موقع وزارة الصناعة واملعادن لالطالع عىل رشوط املناقصة

ضيف فيحان محمود
المدير العام وكالة

اىل: السادة الراغبني باملشاركة

م / اعالن مناقصة عامة
يرس )وزارة الصناعة واملعادن/ الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)لتجهيز ونصب وتشغيل معمل النتاج محوالت التوزيع الكهربائية( ضمن املناقصة 2/م/GCCEP/2021 مع مالحظة ما يأيت:
االتصاالت والقدرة( )7  العامة ملعدات  )الرشكة  االتصال  الحصول عىل معلومات إضافية  املؤهلني والراغبني يف  العطاء  1- عىل مقدمي 

ساعات الدوام الرسمي( وكام موضحة بالتعليامت ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )جميع الراغبني باملشاركة من ذوي الخربة واالختصاص )رشكات(.

3- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )150 دينار عراقي(.

4- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة يف املجمع السكني يف قضاء الدور( يف املوعد املحدد 
)2021/8/24( والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 

اآليت )مقر الرشكة يف املجمع السكني( يف الزمان والتاريخ )الساعة 12 ظهراً من يوم تاريخ الغلق املحدد(.
5- يجب ان يتضمن العطاء الرشوط واملستمسكات التالية:

6- شهادة تأسيس الرشكة مصورة ملون، والرشكات واملكاتب غري العراقية تكون شهادة التأسيس مصدقة من امللحقية التجارية يف السفارة 
العراقية يف بلد التأسيس.

7- التأمينات األولية: مبلغ مقطوع وكام مبني الحقاً عىل شكل خطاب ضامن او صك مصدق او سفتجة من مرصف عراقي معتمد وتستبدل 
لتكون كفالة حسن األداء بنسبة 5% من مبلغ العقد عىل شكل خطاب ضامن بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد.

8- كتاب عدم مامنعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ عىل ان تكون باسم الرشكة او املكتب وليس باسم الشخص.
9- وصل رشاء املناقصة.

10- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
11- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.

12- يهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط أعاله.
http://www.gccep.net 13- ميكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل موقع الرشكة

14- تسلم العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر رشكتنا يف مجمع الدور الكائن يف قضاء الدور حرصاً.
15- تدعو الرشكة كافة املشاركني لحضور إجراءات فتح العطاءات يف الساعة الثانية عرشة ظهراً من يوم )الغلق املحدد(.

16- كام تدعو رشكتنا كافة املشاركني لحضور املؤمتر املزمع عقده يف مقرها لإلجابة عىل استفسارات املجهزين قبل أسبوع من موعد الغلق.
)www.industry.gov.iq( 17- ميكنكم زيارة موقع وزارة الصناعة واملعادن لالطالع عىل رشوط املناقصة

ضيف فيحان محمود
المدير العام وكالة

FULL PRODUCTION LINE OF SMART METER
This company invite all the specialist and experienced supplier to participate in the tenders of supplying the 
materials mentioned above. The suppliers have to contact the headquarters of the company in Aldour, in 
order to get the terms of the tender, against an amount )150000 IQD( unrefundable as stated  in the chart 
below. Offers should be submitted before 12:00 PM of the closing date and any ofter  comes after that time 
will not be accepted. 
The offers must be:
1- Submitted in three sealed envelopes with the name of the company on each, the number of the tender and 
the material name.
The first envelope contains “technical offer” the second “commercial offer” and the third “required document” 
which include: 
A- Registration certificate of the company›s establishing.
B- A bid bond according to what is shown below of the cost amount either by an approved cheque or a bank 
guarantee issued by an Iraqi bank or a loan bonds issued by an Iraqi bank government to be completed to 5% 
after the tender being awarded.
C- A letter of obligation innocence from the state organization of taxes. 
D- tender purchasing receipt.
2- The company is not obliged to accept the lowest prices of any offer.
3- The awarded bidder should pay the announcement fees.
4- Any offer sent by e  mail will be neglected.
- We invite the participators to attend the procedures of tender’s opening after 12:00pm of closing date.
- specification of the required materials and the general terms of the tender could found out  on the website of 
the company : http://www.gccep.net
- The company also invite all the participators to attend the conference intended to settled in the head office of 
the company to answer the inquires of the suppliers before one week of the closing date. 
5- Any offer out of the tenders conditions will be neglected.
http://www. gccep.net                            www. industry.gov.iq

Dhaif Fehan Mahmood
Director  General

 Supply. Instsllion, and operataion of complete
production line of an electrical transformes

This company invite all specialist and experienced supplier to participate in the tenders of supplying the 
materials mentioned above. The suppliers have to contact the headquarters of the company in Aldour, in 
order to get the terms of the tender, against an amount )150000 IQD( unrefundable as stated  in the chart 
below. Offers should be submitted before 12:00 PM of the closing date )24/ 8/ 2021( and any offer comes 
after that time will not be accepted. 
The offers must be:
1- Submitted in three sealed envelopes with the name of the company on each, the number of the tender and 
the material name.
The first envelope contains “technical offer” the second “commercial offer” and the third “required document” 
which include: 
A- Registration certificate of the company’s establishing 
B- A bid bond according to what is shown below of the cost amount either by an approved cheque or a bank 
guarantee issued by an Iraqi bank or a loan bonds issued by an Iraqi government to be completed to 5% after 
the tender being awarded.
C- A letter of obligation innocence from the state organization of taxes. 
D- tender purchasing receipt.
2- The company is not obliged to accept the lowest prices of any offer.
3- The awarded bidder should pay the announcement fees.
4- Any offer sent by e mail will be neglected.
- We invite the participators to attend the procedures of tender’s opening after 12:00 pm of closing date.
- specification of the required materials and the general terms of the tender could found out  on the website of 
the company : http://www.gccep.net
- The company also invite all the participators to attend the conference intended to settled in the head office of 
the company to answer the inquires of the suppliers before one week of the closing date. 
5- Any offer out of the tenders conditions will be neglected.
http://www. gccep.net                            www. industry.gov.iq

Dhaif Fehan Mahmood
Director  General

Tender No

1
/T/GCCEP/ 

2021

Closing date

24/ 8/ 2021

Estimated
Value

7.572.000.000

Bid bond

151.440.000

Tender price 
receipt  ID

150.000

The required materials and 
quantities

FULL PRODUCTION LINE 
OF SMART METER

Tender No

2
/T/GCCEP/ 

2021

Closing date

24/ 8/ 2021

Estimated
Value

5.120.000.000

Bid bond

102.400

Tender price 
receipt  ID

150.000

The required materials and 
quantities

Supply, instuslaion, and oper-
ation of complete prodiction 

line of an electric transformer

سعر وصل رشاء 
املناقصة د.ع

150000 دينار 
عراقي

الكلفة التخمينية

7.572.000.000

املدة املطلوبة

لتجهيز ونصب وتشغيل معمل 
النتاج العدادات الذكية

تاريخ الغلق

2021/8/24

رقم املناقصة

 /GCCEP/1/م
2021

التأمينات %2

151.440.000

سعر وصل رشاء 
املناقصة د.ع

150000 دينار 
عراقي

الكلفة التخمينية

5.120.000.000

املدة املطلوبة

تجهيز ونصب وتشغيل معمل 
النتاج محوالت التوزيع الكهربائية

تاريخ الغلق

2021/8/24

رقم املناقصة

 /GCCEP/2/م
2021

التأمينات %2

102.400
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اعالنات

اىل: السادة الراغبني باملشاركة

م / اعالن مناقصة عامة
يرس )وزارة الصناعة واملعادن/ الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

لتجهيز )خط تجميع الكامريات الحرارية والفيديوية وملحقاتها( ضمن املناقصة 3/م/GCCEP/2021 مع مالحظة ما يأيت:
االتصاالت والقدرة( )7  العامة ملعدات  )الرشكة  االتصال  الحصول عىل معلومات إضافية  املؤهلني والراغبني يف  العطاء  1- عىل مقدمي 

ساعات الدوام الرسمي( وكام موضحة بالتعليامت ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )جميع الراغبني باملشاركة من ذوي الخربة واالختصاص )رشكات(.

3- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )150 دينار عراقي(.

4- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة يف املجمع السكني يف قضاء الدور( يف املوعد املحدد 
)2021/8/24( والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 

اآليت )مقر الرشكة يف املجمع السكني( يف الزمان والتاريخ )الساعة 12 ظهراً من يوم تاريخ الغلق املحدد(.
5- يجب ان يتضمن العطاء الرشوط واملستمسكات التالية:

6- شهادة تأسيس الرشكة مصورة ملون، والرشكات واملكاتب غري العراقية تكون شهادة التأسيس مصدقة من امللحقية التجارية يف السفارة 
العراقية يف بلد التأسيس.

7- التأمينات األولية: مبلغ مقطوع وكام مبني الحقاً عىل شكل خطاب ضامن او صك مصدق او سفتجة من مرصف عراقي معتمد وتستبدل 
لتكون كفالة حسن األداء بنسبة 5% من مبلغ العقد عىل شكل خطاب ضامن بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد.

8- كتاب عدم مامنعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ عىل ان تكون باسم الرشكة او املكتب وليس باسم الشخص.
9- وصل رشاء املناقصة.

10- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
11- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.

12- يهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط أعاله.
http://www.gccep.net 13- ميكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل موقع الرشكة

14- تسلم العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر رشكتنا يف مجمع الدور الكائن يف قضاء الدور حرصاً.
15- تدعو الرشكة كافة املشاركني لحضور إجراءات فتح العطاءات يف الساعة الثانية عرشة ظهراً من يوم )الغلق املحدد(.

16- كام تدعو رشكتنا كافة املشاركني لحضور املؤمتر املزمع عقده يف مقرها لإلجابة عىل استفسارات املجهزين قبل أسبوع من موعد الغلق.
)www.industry.gov.iq( 17- ميكنكم زيارة موقع وزارة الصناعة واملعادن لالطالع عىل رشوط املناقصة

ضيف فيحان محمود
المدير العام وكالة

اىل: السادة الراغبني باملشاركة

م / اعالن مناقصة عامة
يرس )وزارة الصناعة واملعادن/ الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)لتجهيز ونصب وتشغيل ورشة ميكانيكية تخصصية( ضمن املناقصة 4/م/GCCEP/2021 مع مالحظة ما يأيت:
االتصاالت والقدرة( )7  العامة ملعدات  )الرشكة  االتصال  الحصول عىل معلومات إضافية  املؤهلني والراغبني يف  العطاء  1- عىل مقدمي 

ساعات الدوام الرسمي( وكام موضحة بالتعليامت ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )جميع الراغبني باملشاركة من ذوي الخربة واالختصاص )رشكات(.

3- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )150 دينار عراقي(.

4- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة يف املجمع السكني يف قضاء الدور( يف املوعد املحدد 
)2021/8/24( والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 

اآليت )مقر الرشكة يف املجمع السكني( يف الزمان والتاريخ )الساعة 12 ظهراً من يوم تاريخ الغلق املحدد(.
5- يجب ان يتضمن العطاء الرشوط واملستمسكات التالية:

6- شهادة تأسيس الرشكة مصورة ملون، والرشكات واملكاتب غري العراقية تكون شهادة التأسيس مصدقة من امللحقية التجارية يف السفارة 
العراقية يف بلد التأسيس.

7- التأمينات األولية: مبلغ مقطوع وكام مبني الحقاً عىل شكل خطاب ضامن او صك مصدق او سفتجة من مرصف عراقي معتمد وتستبدل 
لتكون كفالة حسن األداء بنسبة 5% من مبلغ العقد عىل شكل خطاب ضامن بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد.

8- كتاب عدم مامنعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ عىل ان تكون باسم الرشكة او املكتب وليس باسم الشخص.
9- وصل رشاء املناقصة.

10- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
11- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن.

12- يهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط أعاله.
http://www.gccep.net 13- ميكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل موقع الرشكة

14- تسلم العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر رشكتنا يف مجمع الدور الكائن يف قضاء الدور حرصاً.
15- تدعو الرشكة كافة املشاركني لحضور إجراءات فتح العطاءات يف الساعة الثانية عرشة ظهراً من يوم )الغلق املحدد(.

16- كام تدعو رشكتنا كافة املشاركني لحضور املؤمتر املزمع عقده يف مقرها لإلجابة عىل استفسارات املجهزين قبل أسبوع من موعد الغلق.
)www.industry.gov.iq( 17- ميكنكم زيارة موقع وزارة الصناعة واملعادن لالطالع عىل رشوط املناقصة

ضيف فيحان محمود
المدير العام وكالة

Thermal video camera line and accessories
This company invite all specialist and experienced supplier to participate in the tenders of supplying the 
materials mentioned above. The suppliers have to contact the headquarters of the company in Aldour, in 
order to get the terms of the tender, against an amount )150000 IQD( unrefundable as stated  in the chart 
below. Offers should be submitted before 12:00 PM of the closing date )24/ 8/ 2021( and any offer comes 
after that time will not be accepted. 
The offers must be:
1- Submitted in three sealed envelopes with the name of the company on each, the number of the tender and 
the material name.
The first envelope contains “technical offer” the second “commercial offer” and the third “required document” 
which include: 
A- Registration certificate of the company’s establishing 
B- A bid bond according to what is shown below of the cost amount either by an approved cheque or a bank 
guarantee issued by an Iraqi bank or loan bonds issued by an Iraqi government to be completed to 5% after the 
tender being awarded.
C- A letter of obligation innocence from the state organization of taxes. 
D- tender purchasing receipt.
2- The company is not obliged to accept the lowest prices of any offer.
3- The awarded bidder should pay the announcement fees.
4- Any offer sent by e  mail will be neglected.
- We invite the participators to attend the procedures of tender’s opening after 12:00 pm of closing date.
- specification of the required materials and the general terms of the tender could found out  on the web site of 
the company : http://www.gccep.net
- The company also invite all the participators to attend the conference intended to settled in the head office of 
the company to answer the inquires of the suppliers before one week of the closing date. 
5- Any offer out of the tenders conditions will be neglected.
http://www. gccep.net                            www. industry.gov.iq

Dhaif Fehan Mahmood
Director  General

SPECIALIZED MESHANICAL WORKSHOP
This company invite all specialist and experienced supplier to participate in the tenders of supplying the materi-
als mentioned above. The suppliers have to contact the headquarters of the company in Aldour, in order to get 
the terms of the tender, against an amount )150000 IQD( un refundable as stated  in the chart below. Offers 
should be submitted before 12:00 PM of the closing date )24/ 8/ 2021( and any offer comes after that time will 
not be accepted. 
The offers must be:
1- Submitted in three sealed envelopes with the name of the company on each, the number of the tender and 
the material name.
The first envelope contains “technical offer” the second “commercial offer” and the third “required document” 
which include: 
A- Registration certificate of the company’s establishing.
B- A bid bond according to what is shown below of the cost amount either by an approved cheque or a bank 
guarantee issued by an Iraqi bank or loan bonds issued by an Iraqi government to be completed to 5% after the 
tender being awarded.
C- A letter of obligation innocence from the state organization of taxes. 
D- tender purchasing receipt.
2- The company is not obliged to accept the lowest prices of any offer.
3- The awarded bidder should pay the announcement fees.
4- Any offer sent by e  mail will be neglected.
- We invite the participators to attend the procedures of tender’s opening after 12:00 pm of closing date.
- specification of the required materials and the general terms of the tender could found out  on the web site of 
the company : http://www.gccep.net
- The company also invite all the participators to attend the conference intended to settled in the head office of 
the company to answer the inquires of the suppliers before one week of the closing date. 
5- Any offer out of the tenders conditions will be neglected.
http://www. gccep.net                            www. industry.gov.iq

Dhaif Fehan Mahmood
Director  General

Tender No

3
/T/GCCEP/ 

2021

Closing date

24/ 8/ 2021

Estimated
Value

4.789.000.000

Bid bond

95.780.000

Tender price 
receipt  ID

150.000

The required materials and 
quantities

Thermal Video camera line and 
accessories

Tender No

4
/T/GCCEP/ 

2021

Closing date

24/ 8/ 2021

Estimated
Value

2.873.000.000

Bid bond

57.460.000

Tender price 
receipt  ID

150.000

The required materials and 
quantities

Specialized meshanical 
Workshop

سعر وصل رشاء 
املناقصة د.ع

150000 دينار 
عراقي

الكلفة التخمينية

4.789.000.000

املدة املطلوبة

خط تجميع الكامريات 
الحرارية والفيديوية وملحقاتها

تاريخ الغلق

2021/8/24

رقم املناقصة

 /GCCEP/3/م
2021

التأمينات %2

95.780.000

سعر وصل رشاء 
املناقصة د.ع

150000 دينار 
عراقي

الكلفة التخمينية

2.873.000.000

املدة املطلوبة

تجهيز ونصب وتشغيل ورشة 
ميكانيكية تخصصية

تاريخ الغلق

2021/8/24

رقم املناقصة

 /GCCEP/4/م
2021

التأمينات %2

57.460.000



ما للوجود كأمنا عربت
تدعوه نازلة اىل سفر

واالفق مطوي عىل لهب
فكأمنا هو محجر القدر

فعىل فجاج االرض غاشية
وعىل السامء وجوم محترض
هي قصتي: امسيت اقرأوها

يف كـل ملموح من الصور
ويقول يف قصيدته )مرصع خيال(:

ارى كل منطلق يف خطاي
يضيق، وكل طريق مييد
واشعر آناً كأين هرمت

ومت، وآناً كأين وليد
الحقبة  تلك  يف  الربيكان  قصائد  اعتربنا  لو  إذن  عجب  ال 
بوصفها  الرومانسية،  قيود  وسط  متمردة  نصوص  مبثابة 
مهمة  جوانب  يف  ذاتها،  الرومانسية  لطروحات  نفياً  متثل 
الذات  رومانسية  انتقال  بني  األساس  الفارق  ليربز  منها، 
الذات  رومانسية  اىل  نفسها  عىل  واملنغلقة  املحتدمة 
املتطلعة اىل ما حولها، بل واملتعدية للذات الواقعة وراء 
الدقائق  لنا قصيدة )رحلة  الشاعر نفسه، وتكشف  زمنية 
مغايرة  طبيعة  عن  )1951م(  عام  يف  املنشورة  الخمس( 
يتجاوز  حينام  وقتذاك،  السائد  الشعر  طبيعة  لخصائص 

الشاعر الربيكان عالقة ذاته بإنتاجه:
مدينة موحشة وعامل غريب

الثلج يف الشارع
والشمس ال تغيب

…
هنا يذوب الهمْس

الصخْب ويجمد 
وتكذب النار . وتبقى رعشة اللهب!

الشخيص،  الهم  لذاتية  انعكاساً  الرومانسية  كانت  ومثلام 
انعكاساً  متثل  الرومانسية،  بعد  ما  جيل  قصائد  كانت 
لذاتية الهم السيايس. يف تلك اآلونة كانت رؤية الربيكان 
دون  من  حائالً  تقف  قصائده،  عرب  املتجلية  الشعرية 
وهو  شعره،  يف  املحتج  او  أالنتقادي  االنفعال  حدوث 
يف  السيايس،  االنفعال  من  تأثراته  يتلقى  الذي  االنفعال 
اإلفصاح  عىل  ينصب  الشعري  الربيكان  شاغل  كان  حني 
األمر  السياسية،  الذات  من  بدالً  اإلنسانية  الذات  عن 
السيايس  االنتامء  مسألة  بني  التفريق  اىل  يدعونا  الذي 
الخاصة.  وميوله  الشخصية  الشاعر  ذات  اىل  تضاف  التي 
وان  حتى  السياسية  واالنتامءات  امليول  فان  وبالطبع 
ذات  مع  متطابقة  فإنها  إنساين  بعد  عىل  تحتوي  كانت 
الشاعر  ان  نجد  وهكذا  إليها.  انتامئه  وجهة  من  الشاعر 
الشعرية  االتجاهات  عن  بالرضورة  مغرتباً  كان  الربيكان 
التمييز  من  مكننا  الرؤى  يف  اختالفاً  افرزا  كاملني  لجيلني 
بني التطورات السياسية وما يقابلها من تطورات إنسانية. 
ترسب  وان  حتى  الشعرية  الربيكان  اشتغاالت  فان  لذا 

إليها نوع من الهم السيايس عىل قلته فانه يتجىل مرتبطاً 
أدل عىل ذلك  ، وليس  بالدرجة األساس  االنساين  بالرشط 
ما نلمسه يف قصيدة )قتيل يف شارع( إذ نتبني إن جدوى 
يختلف  الربيكان  لدى  السيايس  الهم  موضوعة  استعامل 
عىل   ، املوجة  هذه  شعراء  خدام  استعامل  جدوى  عن 
الرغم من ان مستهل القصيدة يوحي بركوبه لتلك املوجة 
صورتها  مع  تتامىش  ال  الخاصية  هذه  أن  غري   ، الشعرية 
الحرية  من  املزيد  تقدم  التي  القصيدة  نهاية  يف  األخرى 
 . اإلنسان  بضياع  الشعور  صورة  يأخذ  الذي  والتوجس 
عام  املنشورة  شارع(  يف  )قتيل  قصيدة  مستهل  يف  يقول 

)1959م( :
وتوارت األصوات وابتعدت خطى املتظاهرين

وانشقت السحب الثقال الغرب عن جسد طريح
وسط الطريق . وأطبقت أيدي قساة قاتلني

غضبى تقلبه، ونّد وراءها صوت قبيح
كلب قتيل أو جريح

ومع ميض القصيدة تبدأ النربة اإلنسانية تصعيداً تدريجياً 
ملعطيات الحدث باتجاه مغاير:

كالكلب كان امليت املجهول يسحب باحتقار
كالصيد يُحمْل يف الشباك

الجو كان. غشاوة والرعب يخرتق النهار
وعىل تراب الشارع املبهور يف قلب املدينة
كانت هنالك بقعة حمراء تنضب يف سكينة

ويكاد يطمرها الغبار
تختزل  التي  الحمراء(  )البقعة  الشعري عىل  االشتغال  إن 
الذي  الغبار  انطالقاً من فكرة  وجود إنسان بأكمله يتولد 
فقدان  يعني  ال  وهذا  البقعة.  هذه  يطمر  ان  بوسعه 
اإلنسان لحريته فحسب بل ملصريه اإلنساين ايضاً. ومن ذلك 
نستدل عىل عدم وجود دالئل بارزة لنربة الهم السيايس يف 

شعر الربيكان ، وان األمر يتعلق بغرابة مسلك اشتغاالت 
الشاعر املتأسسة عىل معايري ال يعرتوها أي إحساس غامر 
اإلنساين  الفعل  يتجىل  إذ   ، معاً  والسيايس  الذايت  بالهم 
آن.  يف  والرومانيس  السيايس  الفعل  من  اسبق  شعره  يف 
مستوى  عىل  الحقة  مراحل  يف  صحته  تأكدت  أمر  وذلك 
شعر  ان  القول  يستدعي  ما  لتجربته،  الشعري  الجهد 
الربيكان ال ميثله هو نفسه بقدر ما ميثل غريه عىل الدوام، 
القدرة  امتلكت  الربيكان  قصائد  إن  القول  عدالً  يبدو  إذ 
عىل استبدال ذات الشاعر بذوات اآلخرين، مبدياً ايثاراً يف 
نقل ملكية النص ليكون جزء من ملكية املتلقي. ان نقل 
يشء  )جعل  لعملية  مساوياً  يعد  للمتلقي  النص  ملكية 
منتمياً اىل شخص آخر( ليشكل احد أهم مظاهر االغرتاب 
الذي مبقدوره أن يولّد حالة من اإلحساس بالضياع مردها 
اغرتاب الشاعر عام ميلكه، وبالتايل فإن اغرتاب الشاعر عن 
إحساس  بدوره  يفاقم  الذي  ذاته  عن  اغرتابه  يعني  نصه 
متنقالً  كان  اذا  حتى  الربيكان  شعر  يف  بضياعه  اإلنسان 

وســـط بني البرش أو ماثالً بينهم :
ضائع يف الزمان
ضائع يف العوامل

فاقد للبصيص من الذاكرة
سادر يف شوارع ال يتذكر أسامءها

تائه يف زحام املدن
يتبعرث يف حدقات العيون

عىس أن يرى ذات يوم صديقاً
قدمياً سيعرفه

بني  التمييز  تتطلب  الربيكان  نص  ملكية  نقل  عملية  إن 
كتابة الشعر من اجل ذات اإلنسان وبني كتابته من اجل 
ذات اإلنسانية بأرسها، لذا ظلت قصائد الربيكان ال تقول 
الدوام  عىل  تقول  إمنا  نفسه،  الشاعر  ذات  يناسب  ما 
يتقن  حدايث  منجز  إطار  يف  البرش،  من  غريه  يناسب  ما 
الداللة  ومستويات  والتفلسف  املتاهة  وظائف  استثامر 
تضادات  عن  واإلفصاح  والبرصية  السمعية  األنظمة  عرب 
مفجعة متولدة من االغرتاب الناجم عن نقل ملكية النص:

أخبار: تقارير
عن الخبز الذي مل يخرتع بعد

كابوس
يف أعني مفتوحة اغامء

ليس له عالمة. توتر مغروس
يف جسد العامل. موت متعب طويل

يف صخب اإليقاع
......

لكن يغيض مرقص البرش
والعويل بالعنف 

استبصارات  من  عليه  ينطوي  وما  الشعري  املنجز  وبهذا 
تتوالد عنها عوامل شعرية متداخلة، أصبح الربيكان الشاعر 
وسط  نصوصه  ملكية  عن  متخلياً  يكونه،  أن  أراد  الذي 

اغرتاب وشعور مؤمل بالعزلة.

هل نام األمير ..؟
 

شاكر السامر 

ال فرق أْن تكوَن صديقي 
أو أنا صديقك

.. فكلِّ شاعٍر للشاعر صديُق 
.. ُهَو البحُر مع البحر ماٌء وورٌد 
وال برزُخ بني موجتني من عسٍل

ُمصّفى .. 
وبسمتنِي من دمعٍ تجىّل 

عند هبوِب القصيدة
 ... غفا فغفوُت
، تتبُعني الرياُح

تُكرّسُ ما ال أريُد من غصِن الشجرة
، وأوراُق الورِد ما عادْت تعطُّر بيتي

القديم 
، ال الورُد بخيٌل

وال الندى كدمعِ اليتامى
، وال التوُت فحٌل مهيُب املكوِث أماَم 

البيوت 
، ذاك األمريُ ثوبُُه من سعٍف 

..، وحكاياُه مرساُت للوافدين 
، كان عفيفاً ينهُل من َمحّبتي 
سجايا ورثُتها من فجِر جديت 

، وبقيْت تدوُر يف رئتي املسجاِة 
يف كهِف الحروب ، لعلّني أمتاثُل للشقاء

 وتأخذين األحالُم للبحر
 دون قارٍب معصوِب الغناِء

 واملواويل 
، بال جزعٍ طرزُت ُعمري بُعري التمّني 

، واآلتياُت من غِد البساتنِي محُض 
عصافري

 هتكْت أعشاَشها عادياُت الرمال 
، أصنُع لنفيس خمراً يف كأٍس مهجور 

، وحني غفا األمريُ يف أوِل الفجر
 تلوُت حزناً وغفوُت عىل مقربٍة من رؤاه 

، ما زلُت أرمُق هسهسَة الحروِف عىل ُخطاه 
، وأوُل البشارِة نحرتُها عىل دروِب ) يا ليتني (

 .. فكم من ) ياليتني ( جّفْت عىل شفتي 
وغادرتني بال إخرضاٍر يف ثرى 

اإلغرتاب
 .. كأنَّ األمنياِت وباء .. 

زمٌن عقيٌم تزاوَج ضحكًة عاقرة
 .. والليُل بهيٌم أخرس 

ما عاد ينطُق بالحروِف الندية 
، وسوى الخياِل مأوًى لكلِّ صاخٍب

 بالجنون ، هل جاَز لُه إحرتاَف منطِق الطري 
أن يبوَء بالعشق يف تساقِط النجوم

 .. و“ سمرقند“ زاجلتُه الجميلُة عىل 
ُخطاُه

 ملكٌة متّوجٌة بالغناء وموسيقى القلوِب 
ودهشِة اإلنتشاِء وعّفِة األوفياء 

ُرمّبا َخرٌِف َمن ال يضحُك وقَت
الحزِن األسود ، وَخرٌِف َمن ال يبيك 

وقَت الفرحِ األصفر ..
 فالدمُع سجاٌل .. والطيوُر بوٌح غريب 

وَمن ال يناُم تحت الشمِس تخنقُه 
الظالل

 ! قد ال أستيقُظ ُمبكّرا كالعصافري 
، غري أين ال أغفو يف أّوِل الغروب 

الدجاجِ وأوراِق السيسبان ،
 هكذا علّمني الزعرتُ وورُد الزعفران .

، لكنَّ األمريَ غفا فغفوُت
 ، وعلّمتني القطا أن أكون كام .

. عىل الورِد يحلو الندى
 .. و ما زلُت حّياً فال تبكيني ليَل نهار 

. وُمذ عرش سنوات أتحايُل عىل الحزِن أن ال يتبعني
 .. فأتبعه ! لللقاِء طعٌم فريٌد منذ سنني .

. وللفراِق نكسُة عباِد الشمِس يف الغروب .
. هل آَن أواُن الرحيِل بنيسان فجراً و غدرا 

. أم أنَّ فجَر نيسان ” مروان ” يُغادرين بكلِّ وهجٍ طروب 
.. ؟ أرح قلَبَك ياصديقي من وجعِ العراق فكم شكوَت وكم شكونا .

. وما من ُمجريٍ يخلّص أحالَمنا من خناجِر النفاق وما من ُمعاتٍَب يستحقُّ العتابا 
.. يف وطٍن ُمتخٌم بالباليا ..

 والشعراُء ُشهود ..
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من الهم الذاتي الى الهم السياسي

المغايرة في رومانسية الشاعر محمود البريكان

جديد دار الشؤون الثقافية 
دار الشؤون الثقافية يف وزارة الثقافة , صدر عنها مؤخرا الكتب االتية :

• )عابر قارات / رواية ـ سرية( للكاتب العراقي الرائد برهان الخطيب ..وكانت روايته االوىل 
بعنوان )ضباب يف الظهرية( صد صدرت عام )1967(.

• )فاالنتاين( رواية مشرتكة لناهي العامري وضحى االحمد وتتناول عالقة حب بني سورية 
وعراقي . الناهي سبق ان اصدر روايتني حظيتا باالهتامم النقدي .

• )امة ال اسم لها / من بناء االمة اىل تفككها ( للباحث البحريني ناذر كاظم الذي سبق له 
واصدر من قبل )15( كتابا معرفيا جادا . 

• “كواغد وعصافري” شعر: حسن رحيم الخرساين وللشاعر مجاميع شعرية صدرت يف اسبانيا 
والبحرين والنمسا والسويد وبريوت، وقد نال جوائز يف الشعر والقصة القصرية. 

جبار النجدي

متثل رومانسية الربيكان َحيداناً الفتاً عن رومانسية مجايليه يف أربعينات القرن املايض، بل إن هذا الحيدان ظل حارضاً إبان انتقال الشعر من حال اىل حال 
واستمر حتى يوم مقتله. ولعل رومانسيته الشعرية هي احد ابعد الرومانسيات عن )الذات املاثلة ألهوائها( ولو ارسّتنا الرومانسية ذاتها عىل سبيل الفرض 
ألفصحت عاّم فعله الربيكان هو يشء آخر مختلف. لقد كانت قصائده تعارض الشفقة عىل ذاتها وتراهن عىل امتالك شفقة اآلخرين ، وبذلك استطاعت أن 

تقدم جزءاً من أسمى رومانسيات العامل ، يف الوقت الذي مل يكن بوسع احد مشاطرة رومانسية قصائده من جهة خصالها اإلنسانية املسكونة باآلخر ، بسبب 
إن قصائد الربيكان آنذاك عملت مبا يتجاوز مقاصد الرومانسية ذاتها ، تبعاً ملا يعتمل بداخلها من قلق من شأنه استعادة الحضور اإلنساين يف الشعر ، حتى 

وان جاء بقدر من الضمنية لتدلنا بان الرومانسية املنشغلة بقيمة إنسانية ال تلعب يف ملعب الشعر السائد يف زمانه. وعىل وفق ذلك فان رومانسية الربيكان 
تثري يف الشعر شيئاً آخر متمثالً بانصهار الفردية مع املوجودات اجمعها متجاوزة حالة االندماج االنفعايل يف الشعر الرومانيس. وذلك يعني إن فهم الربيكان يف 
ذلك الوقت للرومانسية رمبا كان تغايراً مقصوداً لها. وإذا مل نستطع الجزم فان بوسعنا القول بأنه قد ذهب بالرومانسية اىل ابعد مام ذهب إليه شعراء جيله 
ومل يكن متساوياً معهم يف وقوعه بالنزعة الرومانسية ، للدرجة التي تتيح لنا التمييز بني وجود الشعر من اجل ذات اإلنسان كفرد وبني وجوده من اجل ذات 

اآلخرين وصوالً اىل ذات اإلنسانية بأرسها.  تلك امليزة مكنته من اعتامد ذاته اإلنسانية بديالً عن ذاته الرومانسية ، متهيداً ملراحل الحقة يف تجربته الشعرية 
، متثلت يف إرساء الفكر داخل الشعر بدوافع )تطوير مفهوم مختلف لإلنسان ومكانته يف الشعر(. ان النزعة الرومانسية يف شعر الربيكان ليست نزعة ذاتية 

محض بقدر ما هي مستوى من مستويات الذات التي تتضمن ادراكاً ملا هو آخر، ومن شأن هذا اإلدراك إن ينتج صياغات فلسفية يف داخل رومانسيته ذاتها، 
ويتضح ذلك يف قصيدته )غسق( املنشورة يف مجلة ”األديب“ عام )1948(:
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حقوق اإلنسان 
نوم بال صحو!

عبد جعفر

منذ عقود، وحقوق االنسان يف عراقنا غائبة أو مغيبة، 
ولهذا   .2003 تغيري  بعد  املنوال  ذلك  عىل  واستمرت 
أن  بعد  عليها،  الحداد  وأقام  ميتة،  البعض  اعتربها 
اآلخر،  البعض  يؤكد  بينام  رمزيا!  تشييعا  لها  أجرى 
الطب  أخرجها من )مرشحة(  أن  بعد  بيده  دفنها  إنه 
التقرير  يقول  كام  كثرية،  بجراح  مثخنة  وهي  العديل 
واالنفالت  والفساد  املحاصصة  بسواطري  الجنايئ، 
إىل  تحولت  التي  التحقيق  مراكز  ومامرسات  األمني، 

مسالخ برشية.
ويخرج  قاتل  يعتقل  أن  املضحكات،  املبكيات  ومن 
أو  أحدهم  ويقتل  كرثتها،  رغم  األدلة،  كفاية  لعدم 
يحاسب  وال  نهارا،  جهارا  عليه  يعتدى  أو  يختطف 
الخفاء(،  )طاقية  ميلك  أنه  بسيط  لسبب  املتسبب، 
كامريات  أن  رغم  تراه،  أن  العدالة  عيون  تستطع  ومل 
بالجرم  ضبطوه  عيان  وشهود  رصدته،  قد  املراقبة 
تأخذ  أن  يجب  إنه  معتقدا،  يحاول،  ومن  املشهود. 
العدالة مجراها الطبيعي، متد له قوى الالدولة لسانها 
كأفعى تريد أن تلدغه، وقد تقتله كام فعلت مع والد 
وللضحك  ميسان.  محافظة  يف  جاسب  عيل  املخطوف 
وإظهار  هندي(  )فيلم  فربكة  متت  الذقون،  عىل 
عشائرية!  لخالفات  جاسب  الوالد  قتل  يدعي  شاب 
إن  ولكن  التكذيب،  أو  التصديق  حق  له  واملواطن 
طعن مبصداقية الجهة املسؤولة فـ )ذنبه عىل جنبه(!

حقوق  هضم  يف  الخط  عىل  دخل  العتيد  برملاننا   
االنسان، ليستكمل سياسة )كل من إيده إله( باقرتاح 
يف إنهاء عمل املفوضية العليا لحقوق االنسان، كونها 
الدكتور كاظم املقدادي  التجاوزات - كام ذكر  تفضح 
لجنة  قبل  من  مؤقتاً  املفوضية  إدارة  ستتم  وأنه   -
مشكلة من مجلس النواب بسبب عدم متكني املجلس 
من التصويت عىل لجنة الخرباء الختيار أعضاء جدد. 
العليا للمقرتح، دليل -  لكن رفض املحكمة االتحادية 
الهيمنة  من  املقدادي – عىل إن “18 عاماً  كام يقول 
رضورة  النواب  مجلس  رئاسة  تعلم  مل  السلطة  عىل 
قبل  إليها  والرجوع  والترشيعات  بالقوانني  اإلملام 

إصدار قراراتها”.
إن حقوق اإلنسان تشكو تخمة من يتحدث باسمها، يف 
الحقوق.  املواطنة، منزوع  املواطن منزوع  أن  الوقت 
موارد  هدر  عن  السؤال  أو  الرأي  إبداء  له  يحق  فال 
فعليا،  الحق،  له  ليس  كام  الوطن.  وسيادة  الدولة 
وليس كام يقول الدستور، بالسكن أو امتالك األرض، 
فالذين ميلكون  الخدمات.  أو  الصحة،  أو  التعليم،  أو 
لقتلهم،  الحق يف مصادرة حقوق اآلخرين مستعدون 
ضمن  كرامتهم،  وهدر  عليهم،  والتجاوز  واختطافهم، 
عىل  اجبارهم  إىل  باإلضافة  املنفلت،  السالح  غابة 
بلند  الشاعر  قال  كام  معامالتهم،  إلنجاز  الرىش  دفع 

الحيدري:
العدل أساس امللك

صه.. ال تحِك
كذب.. كذب.. كذب.. كذب

امللك أساس العدل
أن متلك سكينا متلك حقك يف قتيل

خارج النسق
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 46طقس اليوم

النجف 

ندوة توعوية حول أهمية 
لقاحات كورونا 

النجف - مالذ الخطيب

عقدت “جمعية األمل” العراقية بالرشاكة مع رابطة املرأة العراقية 
يف النجف، صباح االثنني املايض، ندوة توعوية حول أهمية لقاحات 
لقاحات  عن  املحنة،  صادق  د.  الندوة  يف  تحدث    .”19 “كوفيد 
فريوس كورونا املستجد، وأهمية تعاطيها للحد من انتشار الفريوس 
والقضاء عليه، مشريا إىل أن اللقاح وسيلة آمنة وذكية لحامية الجميع 

من الوباء، خاصة يف ظل أزمة املوجة الجديدة للفريوس املتحور. 
وشهدت الندوة استفسارات وأسئلة طرحها العديد من الحارضين، 

وأجاب عنها د. املحنة بصورة ضافية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في السويد

الشيوعيون العراقيون 
يستذكرون ثورة 14 تموز 

ستوكهولم – طريق الشعب
الـ 63  الذكرى  السويد،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  أحيت 
لثورة 14 متوز املجيدة، يف أمسية أقامتها عىل منصة التواصل االجتامعي 
املقيمني  من  وأصدقائه،  الحزب  رفاق  من  جمهور  مبشاركة  “زوم”، 
فقرات  األمسية  برنامج  تضمن  أخرى.   وبلدان  والعراق  السويد  يف 
سياسية وفنية وثقافية متنوعة، ابتدأها الرفيق بهجت ناجي، الذي أدار 
األمسية، مرحباً بالجميع، وداعيا إياهم إىل الوقوف دقيقة صمت يف 
ذكرى شهداء الحزب والحركة الوطنية والثورة، وضحايا كارثة الحريق 
يف “مستشفى الحسني” بالنارصية.  بعد ذلك، استمع الحارضون إىل 
النشيد الوطني، وإىل نص بيان الثورة الذي كان قد أذيع صبيحة 14 متوز 
1958، ثم إىل أغنية بصوت الفنانة فايدة كامل، تتغنى بالثورة املجيدة. 
الرفيق سامي سلطان، ألقى بعدها كلمة منظمة الحزب يف املناسبة، 
واستعرض فيها مسرية ثورة متوز والدروس التي ميكن استلهامها اليوم 
من مآثرها. أعقبته د. نوال الطايئ باإللقاء كلمة باسم تنسيقيات التيار 
الدميقراطي العراقي يف السويد، تناولت فيها محطات مهمة من تاريخ 
الثورة ومنجزاتها، والتغيري الذي أحدثته.  وكانت للرفيق تريك املاليك 
)أبو جالل(، مداخلة استذكر فيها صورا مرشقة من ثورة متوز تركت 
أثرا يف حياة العراق والعراقيني، وما تعرضت له الثورة وتتعرض هذه 
األيام من اتهامات لغرض تشويه صورتها وإنجازاتها وتاريخيها.  الشعر 
كان حارضا أيضا خالل األمسية. إذ قرأ الشاعران مديح الصادق وحميد 
املوسوي والشاعرة وفاء الربيعي، نصوصا تتغنى بالوطن والثورة. فيام 
الفنانان ستار الساعدي وحيدر تقي باإلضافة إىل “فرقة ينابيع  قدم 

العراق” الغنائية، فقرات موسيقية وغنائية.  
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يف  السياسات”  ودراسة  لألبحاث  العريب  “املركز  عن 
نظرية  إىل  “مدخل  بعنوان  كتاب  أخريا  صدر  بريوت، 
التعقد يف العالقات الدولية”، من تأليف محمد حميش. 
يلقي الكتاب الضوء عىل “نظرية التعقد” التي صارت 
السائدة  النقاشات  من  جزءا  وافرتاضاتها  مفاهيمها 
“التعقد  أن  املؤلف  ويوضح  االجتامعية.  العلوم  يف 
العاملية  السياسة  عمليات  مظهر جوهري من مظاهر 
األخرية”،  الثالثة  العقود  خالل  خصوًصا  وتفاعالتها، 
متطرقا إىل مزايا إقحام هذه النظرية يف حقل العالقات 
الدولية، انطالقا من فهم النظام الدويل بوصفه نظاما 
تقدمه  التي  التقليدية  الفرضية  من  بدال  معقدا، 

باعتباره نظاما فوضوي البنية.

د 
ّ

مدخل إلى نظرية التعق
في العالقات الدولية 

إصدار

في لقاء مع الشباب الشيوعي

رائد فهمي: نزاهة الشيوعيين 
يشهد لها الخصوم قبل األصدقاء

في “ملتقى جيكور” البصري 

احتفاء بالرّحالة الصحفي عبد المنعم الديراوي 

في سوق الشيوخ 

 اتحاد الشبيبة يوصل األوكسجين لمرضى كورونا 

في مناسبة عيد الصحافة الشيوعية      

باقة ورد من هيئة 
االعالم واالتصاالت 

بغداد – طريق الشعب
بعث رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت 
مناسبة  يف  تهنئة  ورسالة  ورد  باقة  املؤيد  عيل  د. 
وقدم  والثامنني،  السادس  الشيوعية  الصحافة  عيد 
عقيل  الخارجي  والتنسيق  املتابعة  قسم  مسؤول 
زياد  الخارجية  العالقات  شعبة  ومسؤول  رشهان 
املناسبة.  يف  املركزي  االعالم  لجنة  اىل  التهاين   عيل 
الزائر الرفيق حسني النجار عضو  هذا واستقبل الوفد 

اللجنة املركزية للحزب.

بغداد – طريق الشعب
قاعة  عىل  املايض،  االثنني  عرص  عقد 
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  مقر 
موسع  حواري  لقاء  األندلس،  ساحة 
سكرتري  حرضه  الشيوعي،  للشباب 
رائد  الرفيق  للحزب،  املركزية  اللجنة 

فهمي. 
وخالل اللقاء، قدم الرفيق فهمي قراءة 

البالد،  يف  السياسية  لالوضاع  شاملة 
السياسية  الحزب  مواقف  عىل  معرجا 
يف  املشاركة  تعليق  وأبرزها  األخرية، 
قرار  اىل  وصوال  املقبلة،  االنتخابات 

املقاطعة.
يف  املركزية  اللجنة  سكرتري  ولفت 
حديثه، إىل أن “الحزب سعى ويسعى 
باستمرار النهاء معاناة املواطنني، دون 

التفكري يف الحصول عىل مكاسب ضيقة، 
االصدقاء  قبل  يشهدون  الخصوم  وأن 

عىل نزاهة الشيوعيني ووطنيتهم”.
وشارك يف اللقاء والحوار العرشات من 
الشباب الشيوعيني، من الذين ساهموا 
االنسانية  النشاطات  يف  واسع  بشكل 
طليعة  يف  وكانوا  واالحتجاجية، 

املحتجني يف انتفاضة ترشين الخالدة.

البصرة - فالح ياسين الربيعي

يف  الثقايف  جيكور”  “ملتقى  احتفى 
عبد  الصحفي  بالرّحالة  أخريا،  البرصة، 
املنعم الديراوي، الذي تحدث عن رحالته 
“الغرائب  املوسومني  كتابيه  ومضامني 
و”القبيلة  الرحالت”،  أدب  يف  والعجائب 
جمع  بحضور  اندمان”،  جزر  يف  الغامضة 
الشأن  يف  واملهتمني  واملثقفني  األدباء  من 

األديب. 
“قاعة  عىل  عقدت  التي  الجلسة  أدار 
املحلية  اللجنة  مقر  يف  هندال”  الشهيد 
للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة، رئيس 
السادة  عبد  واالعالمي  الشاعر  امللتقى، 
البرصي، الذي قدم نبذة عن أدب الرحالت، 
مشريا إىل أهميته باعتباره يستكشف أماكن 
وديانات  وتقاليد  وعادات  وشعوبا  وعوامل 

قد ال يعرف املتلقي شيئا عنها. 
يف  عباس،  جالل  الشاعر  ساهم  بعدها 
تقديم بعض املعلومات عن أدب الرحالت، 
ورقة  بقراءة  مسعود  مقداد  الناقد  أعقبه 
نقدية حول منجز املحتفى به، مرسلة إىل 
ليأيت  خالد،  بلقيس  الشاعرة  من  الجلسة 
الحديث  يف  أسهب  الذي  الديراوي،  دور 
عن مضامني كتابيه، وعن رحالته إىل جنوب 

هناك  ولقائه  وتنزانيا،  وموريتانيا  أفريقيا 
بعائالت من “شعب الزولو”. 

ثم عّرج عىل رحالته اىل املدن والقرى يف الهند 
السكان  عادات  متناوال  وميامنار،  والنيبال 
وتقاليدهم ودياناتهم وطقوسهم، فضال عام 
يف تلك املدن من غرائب وعجائب وأساطري 
وحكايات، مقدما بعض التفاصيل عن طقوس 

حرق املوىت التي ميارسها السكان هناك. 
إىل  رحلته  عن  الديراوي  تحدث  كام 
سجنها  يف  وتجواله  الهند،  يف  اندمان  جزر 
أيام احتاللها  بنته بريطانيا  الذي  “الرهيب” 

الهند، مشريا إىل أنه اطلع عىل آليات التعذيب 
واإلعدام واالضطهاد التي كانت تستخدم يف 
ذلك السجن. إذ حّولته الحكومة الهندية إىل 
الذي  التعذيب  عىل  شاهدا  ليكون  متحف، 
املحتلة ضد  الربيطانية  القوات  تزاوله  كانت 

املعارضني والثائرين. 
وتحدث أيضا، عن قبيلة “الجراوا” يف الهند، 

والتي ال تزال بدائية العيش والطباع. 
وعىل هامش الجلسة، قدم عدد من الحارضين 
مداخالت، عقب عليها الرّحالة والصحفي عبد 

املنعم الديراوي بصورة ضافية. 

الناصرية – عامر مالك

الدميقراطي  الشبيبة  اتحاد  لجنة  أطلقت 
العراقي يف قضاء سوق الشيوخ مبحافظة ذي 
قار، حملة طوعية إليصال قناين األوكسجني 
إىل مرىض كورونا من ذوي الحاالت الحرجة 

الراقدين يف مستشفى القضاء. 

وعىل مدى أسبوع، قام سكرتري لجنة االتحاد 
زمالئه  من  مجموعة  ومعه  الرويعي،  أحمد 
وأصدقائه، بنقل قناين األوكسجني الفارغة من 
مستشفى سوق الشيوخ إىل مستشفى الوالدة 
وإعادتها  تعبئتها  لغرض  املحافظة،  مركز  يف 
مجددا. وقد استطاع املتطوعون نقل بني 80 

و100 قنينة. 

السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

عبد املنعم الديراوي )إىل اليسار( وعبد السادة البرصي


