
اربيل - خاص
احتشدت مجموعة كبرية من اعضاء وأنصار الحزب الشيوعي 
العراق،  كردستان  اقليم  من  مختلفة  مناطق  يف  الكردستاين 
احتجاجاً عىل زيادة اسعار الوقود يف محطات التعبئة، ورفع 

اسعار الخبز والصمون يف مراكز التوزيع.
ويعاين املواطنون يف االقليم صعوبات العيش، بسبب ارتفاع 
اسعار الوقود والنقص الحاد يف املاء الصالح للرشب وانقطاع 
ما  املحدد،  الرواتب يف وقتها  املستمر وعدم رصف  الكهرباء 

ادى اىل تذمر واسع من جانب املواطنني املواطنني.

بيان الشيوعي الكردستاني
الشيوعي  للحزب  السيايس  للمكتب  بيان  يومني  قبل  وصدر 
الكردستاين، ارش فيه أسباب ارتفاع سعر الوقود والخبز وفرض 
كنتيجة  االجتامعية،  الخدمات  وغياب  والرسومات  الرضائب 
للسياسات الليربالية املتبعة من قبل حكومة إقليم كردستان.

نسخة  عىل  الشعب«  »طريق  حصلت  الذي  البيان  وشدد 
منه، عىل رضورة إعادة النظر من قبل الحكومة يف ما يخص 
السياسة االقتصادية تجاه تحقيق التنمية املستدامة والعدالة 
لالحتجاجات  اإليجايب  بالدور  أشاد  وأيضا  االجتامعية. 

االجتامعية املناهضة للسياسات التقشفية.

تحقيق العدالة االجتماعية
الكردستاين  الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب  عضو  وقال 
وقفات  نظم  الحزب  ان  الشعب،  لـ«طريق  عمر  هيوا 
الحزب  مقرات  وامام  الرئيسية،  الشوارع  يف  احتجاجية 

الخبز  رغيف  اسعار  بتخفيض  للمطالبة  االقليم،  عموم  يف 
والوقود ومعالجة مسألة الفقر والبطالة املنترشة يف االقليم، 
املطالبات  ان  مبيناً  الجديدة،  التقشفية  السياسات  ورفض 
تحقيق  حتى  مستمرة  ستبقى  االقليم  يف  الوضع  بإصالح 

االجتامعية. العدالة 
كردستان  إقليم  يف  املواطن  وضع  عمر  هيوا  ويصف 
بـ«السيئ«، بسبب تفيش الفساد واملحاصصة الحزبية، مشريا 
االقليم،  يف  املتنفذة  القوى  قبل  من  محتكر  »السوق  ان  اىل 
إضافة اىل انتهاك حرية التعبري والتضييق عىل النرش يف وسائل 
من  الكثري  هناك  ان  مضيفاً  واالعالم«،  االجتامعي  التواصل 
ترفض  اذ  كردستان،  يف  املحتجون  يواجهها  التي  التحديات 
الحكومات املحلية منح االجازات للتظاهر وألسباب مجهولة.

االقليم  يف  املواطنني  فإن  الشعب«  »طريق  مراسل  وبحسب 
وسائل  نقلتها  التي  االحتجاجية  الوقفات  هذه  مع  تضامنوا 
التباعد  عىل  حرصوا  الوقفات  منظمي  وان  مختلفة،  اعالم 
االجتامعي، وطلبوا حضور عدد بسيط من املنظامت الحزبية 

للوقاية من فريوس كورونا.

دعم اسعار الوقود والخبز
امري  الكردستاين،  الشيوعي  الحزب  عضو  قال  جهته،  من 
خانقيني يف قضاء خانقني، ان »االحتجاجات هدفها املطالبة 
بدعم اسعار الوقود وتخفيض اسعار الخبز والصمون«، مشريا 

اىل انها »متثل رفضنا لسوء الوضع املعييش يف االقليم«.
واملناطق  املحافظات  »االحتجاجات نظمت يف كل  ان  وتابع 

الرئيسية للتعبري عن رفضنا الواقع املزري الذي نعيش فيه«.

بغداد ـ طريق الشعب 
ُعقد مساء أمس االول يف بغداد، االجتامع التشاوري 
مبشاركة  وشخصياتها،  واحزابها  ترشين  لقوى  االول 

منظامت واتحادات ونقابات. 
السنوية  الذكرى  احياء  كيفية  االجتامع  واستهدف 
االعالمي،  الخطاب  وتوحيد  لالنتفاضة،  الثانية 
“أربعة  حدد  الذي  التشاوري  املجلس  وتشكيل 

مسارات” للعمل. 
والبيت  العراقي  الشيوعي  الحزب  االجتامع  وحرض 
الوطني وحركة نازل اخذ حقي الدميقراطية والوعد 
واللجنة  ترشين  وجبهة  العراقي  والبيت  العراقي 
املركزية الحتجاجات ترشين وعوائل شهداء ترشين 
والتحالف املدين الدميقراطي والحركة املدنية وحزب 
عراقيون  وصحفيون  الجمهوري،  والحزب  االمة 

مستقلون، وبعض من القوى الداعمة لترشين. 

إعادة شعارات تشرين 
الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  عضو  وقال 
العراقي، يارس السامل، ان “االجتامع التشاوري ُعقد 

والبيت  العراقي  الشيوعي  الحزب  بني  تنسيق  بعد 
االجتامع  هذا  من  “الهدف  أن  مضيفاً  الوطني”، 
الثانية  السنوية  الذكرى  احياء  كيفية  مناقشة  كان 
املشرتك  التعاون  آليات  وتفعيل  ترشين،  النتفاضة 
والتنسيق بني القوى والحركات الوطنية واملدنية”.  

وأضاف السامل يف حديث خّص به “طريق الشعب”، 
أن “االجتامع حرضه أكرث من عرشة أحزاب سياسية، 
قدمية وحديثة التأسيس، باإلضافة اىل  عدد كبري من 
االحتجاجات،  االحتجاجية، ونشطاء يف  التنسيقيات 

ومجموعة من النقابات واالتحادات”.
إعادة  “رضورة  االجتامع  أكد  السامل،  وبحسب 
من  مجموعة  عرب  الساحة  اىل  ترشين  شعارات 
التي سرتفع مطالب ترشين  الفعاليات االحتجاجية 
املنتفضني  قتلة  محاسبة  رأسها  عىل  تحقق  مل  التي 
“املجتمعني  أن  اىل  مشرياً  الفاسدين”،  ومحاسبة 
أتفقوا عىل تشكيل املجلس التشاوري لقوى ترشين، 
املواقف  بشأن  التداول  عاتقه  عىل  سيأخذ  الذي 
وتنظيم الفعاليات وتوحيد الخطاب يف شأن املوقف 

من نظام املحاصصة الطائفية واإلثنية”.

اربعة مسارات 
التشاوري مسارات  املنتظر أن يطلق املجلس  ومن 
توحيد  يتضمن  الذي  السيايس  املسار  اولها  عدة، 

املواقف السياسية بني قوى ترشين. 
الحركة  ينظم  الذي  االحتجاجي  املسار  والثاين، 
وزيادة  توحيدها،  اجل  من  البلد  يف  االحتجاجية 
املرشوعة  املطالب  لتحقيق  السلطة،  عىل  تأثريها 
التي نادت بها ترشين. واملسار الثالث، قانوين يتعلق 
الدولة  بناء  اجل  من  ترشيعها  الواجب  بالقوانني 
املدنية والخروقات القانونية التي ارتكبتها السلطة 
سواء كانت تنفيذية ام ترشيعية، فضالً عن تفعيل 
قانون األحزاب العراقي وتعديل قانون االنتخابات.  
ومسار حقوقي أخري، لتعويض ذوي ضحايا االنتفاضة 
واالنتهاك  لألذى  تعرض  من  لكل  الحقوق  واستعادة 
بسبب املطالبة بحقه. وبنّي السامل، أنه “مل تكن هناك 
الفاعلة  واملجتمعية  السياسية  القوى  بني  تقاطعات 
املؤثرة، سواء كان لها موقف من املشاركة باالنتخابات 
ام مقاطعتها”، مؤكداً أن “الجميع اجتمعوا تحت خيمة 

ترشين، ومن اجل احياء ذكراها السنوية”.

وحدة الخطاب االعالمي 
حسني  الوطني  للبيت  العام  األمني  قال  بدوره، 
الغرايب، ان “االجتامع التشاوري جاء استمراراً للحوار 
ترشين  وشخصيات  واألحزاب  ترشين،  قوى  بني 

والداعمني لها”. 
االتفاق  جرى  أنه  الشعب”،  لـ”طريق  وأضاف 
مضيفاً  الترشينية،  القوى  بني  الحوار  استمرار  عىل 
ترشين  قوى  كل  سيضم  التشاوري  “املجلس  ان 
والداعمني لهان والقوى املنارصة لترشين، والفاعلني 
توحيد  عىل  االتفاق  وتم  والنقابات،  االجتامعيني 

الخطاب الترشيني”.
“وحدة  هي  االجتامع  مخرجات  أبرز  أن  وأكد 
لها،  الداعمة  والقوى  لترشين  اإلعالمي  الخطاب 
وتشكيل املجلس التشاوري واهميته”، مشريا اىل انه 
الحارضين عىل  قبل معظم  “اتفاق من  كان هناك 
مخرجات هذا اللقاء، ورمبا هذا اللقاء الوحيد الذي 
مل يحصل به انشطار مثل كل مرة بني الحارضين، بل 
عىل العكس كان هناك نضج كبري، وسار بانسيابية 

جدا عالية”.

في بطولة العالم للقوة البدنية

العراق يحصد الذهب والبرونز 
متابعة “طريق الشعب”

حصد العبو املنتخب العراقي ميداليات الذهب والربونز يف اليوم 
مدينة  يف  حاليا  املقامة  البدنية  للقوة  العامل  بطولة  من  الثاين 

بوخارست الرومانية.
محمد  البدنية  للقوة  العراقي  لالتحاد  االعالمي  املنسق  وقال 
ان “العب  الشعب”  تابعته “طريق  مخليف يف ترصيح صحفي 
املنتخب العراقي بالقوة البدنية رضاء جبار حقق ذهبية فعالية 
الذهبية  حيدر  زيد  الالعب  حقق  الفعالية  نفس  ويف  الدبني، 

أيضا”.
وأضاف مخيلف أن “الالعب عباس عيّل حقق امليدالية الربونزية 

يف فعالية الدبني أيضا”.
مثاين  الثالثاء،  االول  امس  حقق،  قد  العراقي  املنتخب  وكان 
ميداليات متنوعة يف اليوم االول من بطولة العامل للقوة البدنية، 

حيث حقق يف املجموع املركز الثالث يف منافسات اليوم االول.

التعليم النيابية ترصد 40 
ألف شهادة دراسية مزورة

بغداد – طريق الشعب
من  وجود  املسعودي،  رياض  الربملانية  التعليم  لجنة  عضو  أكد 

30 اىل 40 ألف شهادة مزورة يف العراق.
الشعب”،  “طريق  طالعته  صحفي  ترصيح  يف  املسعودي  وقال 
الشهادات  ملف  يف  التزوير  شيوع  برز   2003 العام  “بعد  إنه 
ما  الحكومي،  املؤسسات  يف  كبري  بشكل  وتغلغل  الدراسية 
الكفاءة  مبدأ  عىل  خطرية  انعكاسات  لها  سلبية  ظاهرة  شكل 
يف  مزورة  شهادة  ألف   40  -  30 من  “وجود  مؤكدا  والخربة”، 

عموم العراق”.
الدراسية تم  النائب، أن “اآلالف من مزوري الشهادات  وأضاف 
ضبطهم من قبل الجهات املختصة، ومتت إحالتهم للقضاء، إال أن 
قانون العفو الذي أصدره مجلس النواب عن هذه الجرائم يعد 
أسوأ قانون أصدره املجلس، ألن األمر يف غاية الخطورة، ويجب 
أن تكون العقوبات رادعة بحق املزورين ألي ذرائع أو أسباب”.

8 عن بارالمبياد طوكيو

لماذا انكار الحقائق.. يامفوضية االنتخابات؟

ادى عدم تأمني الجهات الحكومية ومفوضية االنتخابات البيئة الرضورية الجراء انتخابات 
حرة ونزيهة، تعكس ارادة الناخبني وخيار التغيري الذي يتطلعون اليه، اىل انسحاب الحزب 

الشيوعي من االنتخابات، واعالن قراره مقاطعتها. 
والكيانات  االحزاب  دائرة  اىل  املايض  متوز  اواخر  الحزب  ممثل   توجه  ذلك  عىل  وبناء 
السياسية يف املفوضية ببغداد، وقدم اىل املوظف املسؤول فيها طلب الحزب االنسحاب، 

ووثق ذلك بصورة فوتوغرافية. 
وتىل ذلك تقديم العديد من مرشحي الحزب طلبات شخصية مامثلة اىل الدوائر املعنية 

ومكاتب املفوضية يف بغداد واملحافظات.
ونرشت جريدتنا ووسائل اعالم اخرى اخبار الطلبات املذكورة كلٌّ يف وقته. 

غري ان املفوضية فاجأت الجميع بترصيحات رسمية متتابعة، تنفي جملة وتفصيال تقديم 
اي طلب انسحاب اليها واىل مكاتبها يف املحافظات!

وجاءت التكذيبات عىل ألسنة اكرث من متحدث وموظف مسؤول يف املفوضية، بضمنهم 
العبويس والدكتور عامد  السيد سلامن  الغالي، كذلك  السيدة جامنة  الرسمية  املتحدثة 

جامل.
والسؤال هو: ملاذا إنكار الحقائق وإخفاؤها؟

ان من واجب املفوضية قول الحقيقة بخصوص مامرسة االنسحاب من االنتخابات، الذي 
هو حق دستوري للمواطن وللكيان السيايس، شأن املشاركة فيها. وهو يف النهاية موقف 
اية  او  التعليامت واالجراءات االدارية  انكارهام بذريعة  وقرار سياسيان  ال حق لها يف 

ذرائع اخرى. 

راصد الطريق 
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أخبار وتقارير

 المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني: 

كل جهدنا من اجل الخبز والحرية والعدالة االجتماعية

ابراهيم الخياط في ذكرى رحيله
.. وأيَّ فتًى فقدنا!

ثقافة

4810 فساد وخروقات صادمة 
في مؤسسات الدولة

مغزى الكوتا النسوية 
في البرلمان

زهير الدجيلي وشعر 
االغنية السبعينية

ادب شعبيمرأةأخبار وتقارير

شكلت مجلسا تشاوريا وأطلقت أربعة مسارات

القوى التشرينية تهيئ لفعاليات احتجاجية جديدة

 



مرشح مندائي يقاطع االنتخابات
بغداد ـ طريق الشعب

اعلن املرشح عن كوتا الصابئة املندائيني، الدكتور سالم نعيم عطية، مقاطعته االنتخابات املقبلة، بسبب غياب االجواء املناسبة إلجراء 
االنتخابات.

وقال نعيم يف كتاب قّدمه ملفوضية االنتخابات، االسبوع املايض، حصلت “طريق الشعب”، عىل نسخة منه، “أعلن انسحايب ومقاطعتي 
انتخابات مجلس النواب العراقي املزمع اجراؤها يف العارش من شهر ترشين األول القادم”.

انتخابية  انتخابات عادل ومنصف ومنظومة  انتخابية آمنة وقانون  وأضاف املرشح املنسحب، ان سبب انسحابه هو “عدم توفر بيئة 
متكاملة وفاعلة”.

وأشار نعيم اىل “عدم وجود اجراءات متنع استخدام املال السيايس وموارد الدولة ومؤسساتها وتوقف انفالت السالح ومحاربة رؤوس 
الفساد”، مبينا ان “الحكومة مل تكن قادرة عىل االستجابة ملطالب املنتفضني العادلة والكشف عن منفذي أعامل االغتيال والخطف”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وحدة قوى التغيير 
مفتاح االنتصار

جاسم الحلفي

من  والفساد  املحاصصة  قوى  عىل  انتصار  توقع  ميكن  ال 
عىل  النرص  بالتغيري.  املصلحة  ذات  القوى  وحدة  دون 
القوى  بقيت  إذا  مستحيال  يكون  يكاد  الحكم  طغمة 
القوى  إزاحة  تصور  ميكن  وال  ومتفرقة.  مشتتة  املدنية 
املدنية  القوى  تتوحد  مل  ان  نفوذها،  وحرص  املتنفذة 
الوطنية  القوى  لجميع  يتسع  مرن  تحالفي  إطار  يف 
والدميقراطية مبختلف تالوينها وبتنوع اتجاهاتها الفكرية 
متصدره  الفساد  قوى  وستبقى  السياسية.  اطرها  وتعدد 
بكل  العامة  األموال  نهب  تواصل  السيايس،  للمشهد 
متصدية  وطنية  إرادة  غياب  يف  رادع،  دون  من  الطرق 

بقوة وبحزم.
بسهولة  بالسلطة  املاسكة  القوى  تنازل  توقع  ميكن  ال 
نزعة  الحكم  طغمة  مميزات  فمن  وسالسة،  وبساطة 
واملال  والنفوذ  السطوة  لها  توفر  التي  بالسلطة،  التمسك 
زائفة، وهي تستخدم كل  كانت  السيايس، والرشعية وان 
السلطة.  يف  بقائها  لتأمني  الرشعية،  وغري  الرشعية  السبل 
رشعه  الذي  االنتخابات  وقانون  االنتخابية،  البيئة  وما 
مجلس النواب والذي يصب يف مصلحة املتنفذين، واإلدارة 
امتدادات قوى  التي يتكون جسمها األكرب من  االنتخابية 
بهدف  املتنفذين،  قبل  من  ونظم  رشع  ما  اال  السلطة، 
وال  التغيري.  قوى  امام  األبواب  كل  وغلق  السلطة  حفظ 
ميكن ولو بالحلم تصور اقدام طغمة الحكم مبحض ارادتها 
التغيري  عىل فتح كّوة وان كانت صغرية، لتنفذ منها قوى 

الحقيقي اىل مصدر القرار السيايس للدولة.
الرشوط  توفر  افرتضنا  لو  حتى  التامة،  وبالرصاحة 
املوضوعية كاملة لقوى التغيري، فلن يكتب لها النجاح ان 
قوى  ملواجهة  امكانياتها  وتحشد  وقواها  رؤيتها  توحد  مل 
كرامته  للعراق  يعيد  انتصار  وتحقيق  ودحرها،  الفساد 

ويحقق للشعب طموحه اىل العيش الرغيد.
املفرح ان هناك عددا غري قليل من القوى املدنية، سواء 
من  او  الدميقراطية  الوطنية  والشخصيات  األحزاب  من 
اىل  وصلت  ترشين،  انتفاضة  اثر  تشكلت  التي  األحزاب 
القناعة برضورة العمل املشرتك. وجرت أثر ذلك تحركات 
صياغة  ومتت  الرؤية،  لتوحيد  قليلة  غري  جهود  وبذلت 
ما  لكن  االجتامعات.  من  سلسلة  وعقدت  مهمة،  أوراق 
محاولة  وكل  متفرقة،  املحاوالت  هذه  بقاء  له  يؤسف 
مجهولة،  ليست  ذلك  وأسباب  األخرى.  عن  معزولة 
مقنعة  غري  ذاتية  وامنا  موضوعية،  ليست  اسباب  واغلبها 
واالنانية  التفرد  كنزعات  الشخيص،  املزاج  عليها  يغلب 
واالستحواذ والتمهيش، هذه النزعات السلبية التي تجايف 
حيث  االنتفاضة،  أيام  شهدناها  التي  الثورية  السامت 

تتجىل التضحية ونكران الذات ويسود العمل الجامعي.
والعمل،  اإلرادة  وحدة  أهمية  بوضوح  نؤرش  إذ  اننا    
فامنا  الجهود،  ترافق  زالت  ما  التي  السلبيات  اىل  ونشري 
نهدف اىل تجازوها، يك نواجه املهامت الصعبة واألهداف 
القوى وتوفري  تتطلب حشد جميع  التي  الكربى،  الوطنية 
كل الطاقات من اجل احداث التغيري، والخالص من نظام 
البديل الدميقراطي الحقيقي  املحاصصة والفساد، واحالل 
الرأي  وحرية  الكريم  العيش  للمواطنني  يؤّمن  الذي 

الدستورية. والحقوق 
ان تغيري موازين القوى ملصلحة قوى التغيري واإلصالح أمر 
ممكن، رشط تحقيق وحدة إرادتها وتنظيم عملها املشرتك 
وحسن ادارته، مبا يضمن النرص املؤزر عىل طغمة الحكم.

االحتجاجات المطلبية تتواصل في عدد من المحافظاتكل خميسش

أزمة أسعار الطحين تطلق تظاهرات جديدة

تظاهرات لعمال المخابز واالفران 
عدد  نظمها  تظاهرة  كركوك،  محافظة  وشهدت 
ارتفاع  من أصحاب االفران واملخابز، احتجاجا عىل 

أسعار النفط والطحني يف االسواق.
ان  حسني،  عيل  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
واملخابز،  الصمون  افران  أصحاب  من  “العرشات 
أسعار  ارتفاع  بسبب  احتجاجية  تظاهرة  نظموا 
النفط التجاري من 300 دينار للرت الواحد اىل 750 
الف   30 حدود  اىل  الطحني  أسعار  وارتفاع  دينارا، 

دينار للكيس زنة 50 كيلوغراما”.
املعنية  الجهات  “طالبوا  املتظاهرين  أن  وأضاف 
بإيجاد حل للمشكلة الحالية، وعدم املساس بقوت 
الفقراء”، مؤكدين ان “أسعار الصمون والخبز من 

املمكن ان ترتفع خالل األيام القادمة”. 
املخابز  يف  العاملني  من  عدد  نظم  جانبهم،  من 
واالفران يف محافظة واسط، وقفة احتجاجية بسبب 

ارتفاع أسعار الطحني.
من  “عددا  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وذكر 
الناشطني،  من  عدد  يرافقهم  االفران  يف  العاملني 
نظموا وقفة احتجاجية يف ساحة متوز وسط مدينة 
يف  املسبوق  غري  االرتفاع  عىل  احتجاجا  الكوت، 
أسعار مادة الطحني”، مشريا اىل ان “ارتفاع أسعار 
املخابز  من  عدد  اغالق  يف  تسبب  الطحني  مادة 

واالفران يف املحافظة”.
قطع للطرق 

قرية  من  املحتجني  من  عدد  قطع  جهتهم،  من 
محافظة  شامل  النرص  لقضاء  التابعة  املصيفي، 
املحافظة  مركز  بني  الرابط  العام  الطريق  قار،  ذي 
والعاصمة بغداد باإلطارات املحرتقة، احتجاجا عىل 

تردي واقع الخدمات يف مناطقهم.
رأسها  وعىل  الخدمات،  بتوفري  املحتجون  وطالب 

الكهرباء،  املدرسية وتوفري  الشوارع واألبنية  تبليط 
لحني  تستمر  سوف  احتجاجاتهم  أن  مؤكدين 

االستجابة اىل مطالبهم.

فرص العمل
يف  الهندسة  خريجي  من  عدد  جدد  ذلك،  اىل 
محافظة ميسان تظاهرتهم، أمام مبنى دار الضيافة، 

وسط مدينة العامرة، مطالبني بتوفري فرص عمل.
“خريجي  ان  اىل  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأشار 
كليات الهندسة يف املحافظة يتظاهرون منذ عامني، 
املحافظة،  يف  العاملة  النفطية  الرشكات  مقار  امام 
للمطالبة بتوفري فرص العمل”، مشريا اىل ان “وزير 
النفط خصص 300 درجة وظيفية لهم خالل لقائه 
حجبها  تم  الدرجات  هذه  من  بعضا  لكن  معهم، 

عنهم”.
مركز  خريجي  من  عدد  جدد  ذلك،  غضون  يف 
مطالباتهم  البرصة،  يف  البحري  املهني  التدريب 

رشكة  مالكات  ضمن  تعيينهم  إجراءات  بإكامل 
املوانئ التي تأخرت منذ العام 2019، فيام يواصل 
موظفو مديرية التقاعد يف البرصة اعتصامهم الذي 
باحتساب  للمطالبة  شهر،  يقارب  ما  منذ  نظموه 

الحوافز واألرباح.
واىل محافظة املثنى، حيث نظم عدد من خريجي 
كليات الزراعة وقفة احتجاجية، أمام مبنى مديرية 
الزراعة، للمطالبة بتوفري فرص العمل، مشريين إىل 
ملطالبهم  االستجابة  لحني  تظاهراتهم  يف  االستمرار 
يف  لتشغيلهم  حكومية  عقود  بتوفري  املتمثلة 

املؤسسات الزراعية.

اعتداء جديد
من جانب اخر، اعتدت القوات األمنية يف محافظة 
املجان  املحارضين يف  املتظاهرين من  كربالء عىل 

بالرضب من اجل تفريق تظاهراتهم.
وأفاد مراسل “طريق الشعب”، بان قوات مكافحة 

الشغب اعتدت بالرضب عىل املحارضين املجانيني 
للمطالبة  احتجاجية،  مسرية  خالل   ،2020 لعام 
من  “العرشات  ان  اىل  مشريا  معهم”،  بالتعاقد 
احتجاجية  مسرية  نظموا  املجان،  يف  املحارضين 

امام مبنى املحافظ “.

تظاهرة لحملة الشهادات
حملة  من  العرشات  نظم  بغداد،  العاصمة  ويف 
الشهادات العليا، تظاهرة امام مبنى وزارة التعليم 
فرص  بتوفري  مطالبني  العلمي،  والبحث  العايل 

العمل.
“العرشات  فإن  الشعب”،  “طريق  ملراسل  وفقا 
رفاقهم  اىل  انضموا  العليا،  الشهادات  حملة  من 
الوزارة،  مبنى  امام  العامني  قرابة  منذ  املعتصمني 
مطالبني بتوفري فرص العمل”، مشريا اىل ان “حملة 
الشهادات العليا استنكروا الوعود الكاذبة للحكومة 

بتعيينهم يف حال إقرار موازنة العام الحايل”.
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لقاء مع األحزاب الشيوعية واليسارية العربية والعراقية في السويد 
خاص - طريق الشعب

يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  من  بدعوة 
التضامني،  العالقايت  العمل  مختصة   / السويد 
االحزاب  من  مجموعة  مع  لقاء  عقد  تم 
يف  والعراقية،  العربية  واليسارية  الشيوعية 
برنامج  وعرب   ،23/8/2021 املوافق  االثنني  يوم 
صبحي  الدكتور  الرفيق  اللقاء  واستضاف  الزوم، 
الجمييل عضو املكتب السيايس لحزبنا الشيوعي، 
والرفيقني الدكتور صالح يارس وسلم عىل عضوي 
اللجنة املركزية للحزب، ادار اللقاء الرفيق بهجت 
الحزب،  قيادة  بالرفاق من  الرتحيب  بعد  هندي. 
والحضور،  األحزاب  ممثيل  والرفاق  والرفيقات 
موقف  عن  الجمييل  صبحي  د.  الرفيق  تحدث 
عن  حديثه  مبتدئا  لالنتخابات،  املقاطع  الحزب 

بالدنا،  منها  تعاين  التي  الشاملة  البنوية  األزمة 
نتيجة منهج املحاصصة الطائفية األثنية املعتمدة 
ترشين  انتفاضة  عند  وتوقف  البالد،  ادارة  يف 
الجسام  والتضحيات  انطالقها  واسباب   2019
والتي  رفعتها  التي  وشعاراتها  قدمتها،  التي 
حقي(،  آخذ  نازل  و)  وطن(  نريد   ( بـ  لخصتها 
قانون  وترشيع  املبكرة،  باالنتخابات  ومطالبها 
جديدة  مفوضية  وتشكيل  لالنتخابات،  جديد 
املتنفذة أفرغت قانون  القوى  لالنتخابات، ولكن 
وفصلته  املطلوب،  مضمونه  من  االنتخابات 
تقسيم  وتم  مصالحها،  يضمن  مبا  مقاساتها  عىل 
القوى، وتم تشكيل  االنتخابية بني هذه  املناطق 
مسلطا  الطائفية،  املحاصصة  وفق  عىل  املفوضية 
الحزب،  ملواقف  التدريجية  املراحل  عىل  الضوء 

واملنحازة اىل الجامهري، بدءا من استقالة عضوي 
أعضاء  الحزب  رفاق  وجميع  النواب  مجلس 
يف  املشاركة  بتعليق  مرورا  املحافظات،  مجالس 
آمنة،  انتخابية  بيئة  بتوفر  املقرتن  االنتخابات 
انتخابات  ومفوضية  عادل  انتخابات  قانون  عرب 
املال  استخدام  متنع  واجراءات  حقا،  مستقلة 
السيايس، والحد من السالح املنفلت ، ومحاسبة 
اعامل  منفذي  عن  والكشف  الفساد،  رؤوس 
عىل  وعرج  وراءهم.  يقف  ومن  االغتيال 
الحزب  اجراه  الذي  الداخيل  الحزيب  االستفتاء 
وتوج  العراق،  وخارج  داخل  الحزبية  لتنظيامته 
الذي  االنتخابات  مقاطعة  بإعالن  الحزب  موقف 
تم اإلعالن عنه يف مؤمتر صحفي عقده الحزب يف 

 .24/7/2021

وقد شارك ممثلو األحزاب الحارضون مبداخالت، 
حركة  يف  التاريخي  الحزب  بدور  فيها  اشادوا 
وهم  والعربية  العراقية  الساحة  عىل  النضال 

ممثلو:
1 ـ حزب الشعب الفلسطيني

2 ـ الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني
3 ـ الحزب الشيوعي السوري املوحد

4 ـ حزب بيت نهرين الدميقراطي/ فرع اوربا 
5 ـ املجلس الشعبي الكلداين الرسياين اآلشوري

6 ـ حزب الجبهة الفيلية / فرع اوربا 
كام شارك يف اللقاء عدد من رفاق لجنة السويد، 
والرفيقات والرفاق العاملني يف املجال العالقايت. 

ويف ختام اللقاء صدر بيان تضامني مع حزبنا ضد 
االعتداء اآلثم عىل مقر حزبنا يف مدينة النجف.

بغداد ـ طريق الشعب 

تتواصل التظاهرات الشعبية يف 
عدد من املحافظات، احتجاجا 
عىل ارتفاع أسعار ماديت النفط 
والطحني يف األسواق، اىل جانب 

االستمرار يف مطالب توفري فرص 
العمل والخدمات. 

فيام جددت القوات األمنية 
اعتداءها عىل املحتجني من 

املحارضين املجانيني يف كربالء.

يتالعبون حتى بالخبز والصمون!
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»
ً
 إرهابيا

ً
أحزاب وتجمعات وتيارات عّدت الهجوم »فعال

ادانات سياسية ضد االعتداء على مقر حزبنا في النجف

أبدت تضامنا واسعا وحّملت الحكومة مسؤولية التقصير 

79 منظمة في أوروبا تندد باستهداف 
مقر الشيوعيين في النجف 

»التقدمي البحريني« و »الحركة التقدمية 
الكويتية« و »الشيوعي االردني«

رسائل تضامن 
مع الشيوعيين العراقيين

بغداد – طريق الشعب
الحزب  مع  التضامنية  والرسائل  البيانات  تواصلت 
ايادي جهات  بعدما طالت  بالصدور  العراقي  الشيوعي 

خفية مخالفة للقانون مقر الحزب يف محافظة النجف. 

موقف »التيار االجتماعي الديمقراطي«
املكتب السيايس للتيار االجتامعي الدميقراطي، أكد بأن 
»االعتداء لن يكون األخري من قبل األيادي املعادية للقوى 
املدنية الدميقراطية، طاملا تصول وتجول بال حسيب أو 
املنفلت  بالسالم  املدججة  الالدولة  قوى  وتحركها  رادع، 
بيانه  يف  السيايس  املكتب  وأستنكر  الشعب«.  وأموال 
االعتداء  العبارات  بأشد  الشعب«،  »طريق  تلقته  الذي 
األثيم، فيام طالب »السلطات املحلية يف النجف  محافظا 
مسؤولياتها  مبامرسة  امنية  واجهزة  محافظة  ومجلس 
الدستورية يف حامية مقرات االحزاب والعمل الجاد عىل 
السياسية  مرجعياتهم  عن  والكشف  املعتدين  مالحقة 

وإحالتهم اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

»حزب األمة«: محاولة يائسة
ويف غضون ذلك، ندد حزب األمة العراقية باالعتداء أيضا، 
مؤكدا رضورة أن تأخذ السلطات املعنية دورها بحامية 

مقار األحزاب.

وأوضح املكتب السيايس للحزب يف بيان تلقته »طريق 
»داللة  هو  السافر  االجرامي  العمل  هذا  إن  الشعب«، 
إسكات  يائسًة  تحاول  الظالمية  القوى  أن  عىل  واضحة 

صوت القوى املدنية الصادح.
وتابع البيان »إننا يف حزب األمة العراقية إذ ندين بشدة 
هذا االعتداء االرهايب السافر فأننا نؤكد عىل رضورة أن 
تأخذ السلطات الرسمية واالجهزة األمنية دورها الحقيقي 
يف حامية مقرات األحزاب ومالحقة مرتكبي تلك االعامل 
االرهابية وإحالتهم عىل القضاء ليأخذوا قصاصهم العادل.

ادانة من »الوطني الكردستاني« 
وشددت ميديا الفييل، عضو مكتب العالقات العراقية 
اإلرهايب  العمل  ادانة  عىل  الكردستاين  الوطني  لالتحاد 

الذي تعرض له مقر الحزب يف النجف.
الشعب«:  »طريق  تلقتها  رسالة  يف  الفييل  وقالت 
الذي  الجبان  اإلرهايب  العمل  بشدة  وندين  »نستنكر 
استهدف الحزب الشيوعي العراقي يف النجف االرشف. 
التي  العنف  أشكال  لجميع  الدائم  رفضنا  ونشدد عىل 
القيم  مع  وتتناىف  واالستقرار  األمن  زعزعة  تستهدف 
واملبادئ اإلنسانية«. وأضافت »تبقى مواقفكم املخلدة 
ثابتة يف تاريخ العراق رغم كل التحديات حفظكم الله 

و رعاكم.. دمتم«. 

 استنكار »التجمع القاسمي«
القاسمي  التجمع  استنكر  ذي صلة،  وعىل صعيد 
بـ«الجبان  وصفه  الذي  االعتداء  الدميقراطي 
النجف  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  مقر  عىل 

االرشف«.
أكرب  الجبان  العمل  »هذا  إن  إىل  بيانه  يف  ولفت 

وارشف  اعرق  ضد  به  قام  من  فشل  عىل  دليل 
ضد  املناضلني  الشهداء  حزب  حزب،  وانزه 

والفساد«. الطغيان 
العالقات  مسؤول  باسم  وقع  الذي  البيان  ومجد 
املهندس صفاء  الدميقراطي،  القاسمي  التجمع  يف 

النداوي، شهداء الحزب الشيوعي العراقي.

»الوطني اآلشوري«: عمل اجرامي 
جانبه  من  استنكر  فقد  اآلشوري  الوطني  الحزب  أما 

االعتداء اآلثم عىل مقر الحزب يف النجف.
وذكر يف رسالة بعثها إىل الحزب الشيوعي العراقي »أن 
مدينة  يف  الحزب  محلية  ضد  االخري  اإلجرامي  العمل 
كل  ونرفض  كام  ومدان.  مستنكر  األرشف  النجف 
االحزاب ومكاتب  تطال مقار  التي  التخريبية  األعامل 
يف  واالستقرار  األمن  زعزعة  إىل  تؤدي  والتي  الدولة 

البالد«. 

بيان »تحالف العمل الوطني«
شديد  بيانا  الوطني  العمل  تحالف  أصدر  جهته،  من 
اللهجة يف ما يخص الهجوم الجبان ضد مقر الحزب يف 

النجف. 
ذا مؤرشات  االجرامي  »االستهداف  التحالف  بيان  وعّد 
سلبية عديدة تنذر مبخاطر حقيقية عىل مستقبل البالد 
املدنية  القوى  استهداف  وان  االجتامعي.  واالستقرار 
الداعية اىل الدميقراطية وبناء الدولة يشكل خرقاً صارخاً 
بالتصدي  الحكومة  نطالب  لذا  واألعراف  القوانني  لكل 
املجاميع  هذه  ومالحقة  الخطرية  املامرسات  لهذه 
املسؤولة عن هذه املامرسات والتي تستهدف االصوات 

الحرة والتقدمية يف البالد.

بغداد – طريق الشعب
العراقية  واملنظامت  األحزاب  من  العرشات  أعلنت 
والعربية يف أوروبا، مؤخرا، رفضها القاطع للهجوم الذي 
أقدمت عليه جهات اجرامية ضد مقر الحزب الشيوعي 
من  جهة   79 وأصدرت  النجف.  محافظة  يف  العراقي 
السويد وروسيا وبريطانيا وفرنسا، بيانات مشرتكة أدانت 
الهجوم، وأكدت التضامن التام مع الشيوعيني يف العراق 
والدعوة إىل أن تقوم الحكومة والجهات املعنية بالكشف 
عن الجناة وتقدميهم إىل العدالة، فضال عن حامية مقار 

األحزاب من أيادي اإلرهابيني العابثني باألمن.

بيان مشترك من السويد
بيان  يف  السويد  يف  ومدنية  حزبية  منظمة   59 وأدانت 
مع  العدالة  تهاون  “عدم  إىل  ودعت  االعتداء  مشرتك 

املجرمني”.
وذكر البيان املشرتك أن “أحزاب ومنظامت مجتمع مدين 
يف  الشيوعي  مقر  عىل  اآلثم  االعتداء  تدين  السويد  يف 
يهدفون،  الجبانة،  الجرمية  هذه  مرتكبي  وأن  النجف. 
قلوب  يف  الخوف  او  الرعب  بث  إىل  واهمون،  وهم 
سعيد،  وشعب  حر  وطن  اجل  من  املناضلني  الشيوعيني 
الدميقراطية  املدنية  الدولة  وبناء  التغيري  اجل  ومن 
الجهات املوقعة  العدالة االجتامعية”. وطالبت  وتحقيق 
عىل البيان السلطات املحلية واالتحادية بـ”الكشف عن 
التهاون والتقاعس يف  العدالة، فأن  الجناة وتقدميهم اىل 
محاربة قوى الالدولة، والفشل يف حرص السالح املنفلت، 
ال  ما  واىل  الخراب،  اىل  البالد  ويأخذ  الفوىض  سيعمق 
تحمد عقباه. كام وأن من أهم واجبات الحكومة حامية 
خاص”،  بشكل  األحزاب  ومقرات  عام،  بشكل  املواطنني 
الشيوعيني  تثني  لن  االعتداءات  “هذه  بأن  منوهة 
واملحاصصة  الفساد  قوى  ضد  نضالهم  عن  العراقيني 
الشعب  لقوت  النهب  اشكال  وكافة  املنظمة  والجرمية 

العراقي وموارد الدولة”. 
الفلسطيني/  الشعب  “حزب  من  كل  البيان  عىل  ووقع 
السويد،  فلسطني/  لتحرير  الدميقراطية  الجبهة  السويد، 
الحزب  السويد،  املوحد/  السوري  الشيوعي  الحزب 
الكلداين  الشعبي  املجلس  السويد،  السوداين/  الشيوعي 
الرسياين اآلشوري/ مكتب السويد، الجبهة الفيلية/ فرع 
السويد،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  اوروبا، 
حزب  السويد،  يف  الكردستاين  الشيوعي  الحزب  منظمة 
بيت نهرين الدميقراطي/ فرع اوروبا، الحركة الدميقراطية 
الكردي  الدميقراطي  االتحاد  السويد،  محلية  اآلشورية/ 
اتحاد  ستوكهومل،  يف  الدميقراطي  التيار  تنسيقية  الفييل، 
الجمعيات املندائية  يف دول  املهجر، االتحاد الدميقراطي 
العراقية  املرأة  رابطة  السويد،  يف  العراقية  للجمعيات 
يف  العراقية  املرأة  جمعية  ستوكهومل،  السويد/  فرع 
ستوكهومل، جمعية املرأة الكردستانية يف السويد، جمعية 
الدميقراطي  متوز   14 نادي  املندائية يف ستوكهومل،  املرأة 
فرع   الدميقراطيني  األنصار  رابطة  ستوكهومل،  يف  العراقي 
ستوكهومل وشامل السويد، جمعية فنانون من اجل السالم  
السويدية، الجمعية املندائية يف ستوكهومل، اتحاد الكتاب 
جنوب  يف  العراقية  املرأة  رابطة  السويد،  يف  العراقيني 
يف  العراقي  الدميقراطي  الثقايف  الحوار  منتدى  السويد، 
الرابطة  والفنون،  للثقافة  بابيلون  جمعية  ستوكهومل، 

شعب  رابطة  السويد،  فرع  والفنون/  للثقافة  املندائية 
بيت  جمعية  الكردية،  املرأة  تطوير  منظمة  كردستان، 
املندايئ يف ستوكهومل،  الثقايف  امللتقى  االجتامعية،  نهرين 
رابطة الدميقراطيني العراقيني يف ستوكهومل، حركة العامل 
النقابية الدميقراطية يف ستوكهومل/ السويد، جمعية زيوا 
ينابيع لألغنية/ ماملو، فرقة  املندائية يف سيدرتاليا، فرقة 
العراقيني  الالجئني  لجنة  ستوكهومل،  يف  الصداقة  مرسح 
ماملو،  يف  العراقية  الثقافية  الجمعية  ستوكهومل،  يف 
العراقيني يف  الدميقراطيني  رابطة  الفييل،  الكردي  الربملان 
التيار  تنسيقية  املرسحية،  ينابيع  فرقة  السويد،  جنوب 
الدميقراطي يف جنوب السويد، الجمعية الثقافية املندائية 
السويد،  يتبوري/  العراقية يف  التضامنية  الهيئة  لوند،  يف 
مجموعة دعم االنتفاضة العراقية، البيت الثقايف العراقي 
يف يتبوري، جمعية املرأة العراقية يف يتبوري، رابطة املرأة 
جمعية  السويد،  يف  متوز  جمعية  يتبوري،  يف  العراقية 
األنصار الشيوعيني يف يتبوري، تنسيقية التيار الدميقراطي 
يف غرب السويد، جمعية املرأة الفيلية يف يتبوري، النادي 
الدفاع عن  لجنة  يتبوري،  العراقي يف  االجتامعي  الثقايف 
يف  النسائية  العربية  الجمعية  يتبوري،   / الفيليني  الكرد 
ترولهتان، الجمعية الثقافية يف ترولهتان، تنسيقية التيار 
الثقافية يف بوروس،  الدميقراطي يف لينشوبنك، الجمعية 

والجمعية العراقية يف لينشوبنك”.

رسائل تضامن من روسيا
مشرتكا  بيانا  سياسية  تنظيامت  أصدرت  روسيا،  ويف 
ارتكبت هذه  التي  الفساد واإلرهاب هي  بأن قوى  أكد 

الجرمية.
ولفت البيان الذي تلقته “طريق الشعب”، بأن الجرمية 
هي “محاولة بائسة جديدة بقنابل املولتوف تستهدف 
مقر منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف النجف تقرتفها 
لتكميم  قوى اإلرهاب واملحاصصة والفساد، يف محاولة 
الظالم  لقوى  يتصدون  الذين  االبطال  املناضلني  افواه 
والفساد والجرمية. وأن مناضيل الحزب الشيوعي الذين 
باستعادة  املطالبة  الجامهري  معركة  وسط  يف  يقفون 
واإلرهاب، سيبقون ويف وسط  الفساد  قوى  من  الوطن 
اقامة  اجل  من  مناضلني  دوما،  عهدناهم  كام  الجامهري 
دولة العدالة االجتامعية، واملطالب املرشوعة للجامهري 
العادل  القضاء  اىل  الفاسدين والقتلة  الكادحة، وتقديم 

وكشف القوى التي تقف وراءهم”.
رفاق  مع  الكامل  تضامننا  “نعلن  املشرتك  البيان  وتابع 
السلطات  وندعو  النجف،  يف  الشيوعي  الحزب  منظمة 
القوى  مقرات  عن حامية  الكاملة  املسؤولية  تحمل  اىل 

الوطنية”.
الحزب  “منظمة  من  كل  تواقيع  البيان حمل  بأن  يُذكر 
الحزب  منظمة  االتحادية،  روسيا  يف  العراقي  الشيوعي 
حزب  منظمة  االتحادية،  روسيا  يف  اللبناين  الشيوعي 
الجبهة  منظمة  االتحادية،  روسيا  يف  الشعبية  االرادة 
االتحادية،  روسيا  يف  فلسطني  لتحرير  الدميوقراطية 
روسيا  يف  املوحد  السوري  الشيوعي  الحزب  منظمة 
روسيا  يف  اليمني  االشرتايك  الحزب  منظمة  االتحادية، 
يف  العراقيني  الشيوعيني  االنصار  رابطة  االتحادية، 
روسيا  يف  العربية  الجاليات  ورابطة  االتحادية،  روسيا 

االتحادية”.

من بريطانيا: “فال نامت أعين الجبناء”
ويف ذات الشأن، أعلنت 7 منظامت حزبية ودميقراطية يف 

بريطانيا، استنكارها التام للفعل الجبان.
العراق  من  وهي  بريطانيا  يف  العاملة  الجهات  وذكرت 
الغاشم  “االعتداء  بأن  بيانها،  يف  العربية،  الدول  وبعض 
هذا يأيت ضمن رهان هذه القوى الخارس، يف بث الرعب 
املحاصصة  سلطة  ضد  املناضلني  نفوس  يف  والخوف 
لقوت  النهب  اشكال  وكافة  املنظمة  والجرمية  والفساد 

الشعب العراقي وموارد الدولة”.
الذي ندين هذا االعتداء  الوقت  البيان “إننا يف  وأضاف 
هذه  بإدانة  الحية  الشعب  قوى  كل  نطالب  الجبان، 
واملتمثلة  الجميع  تطول  بدأت  التي  املنكرة  الجرائم 
الحراك  الناشطني يف  بيوت  والخطف وحرق  باالغتياالت 
الشعبي. كام نطالب السلطات العراقية واجهزتها األمنية 
اآلمثة  األفعال  هذه  ازاء  األيدي  مكتوفة  تقف  ال  أن 
يضع  للعدالة  الجناة  تقديم  وعدم  فالسكوت  املتكررة، 
الجرم املشهود”، مردفا  عليها مسؤولية املشاركة يف هذا 
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  رفاق  مع  التضامن  “كل 
النجف، وليتوقف كل تجاوز أو اعتداء ضدهم. فال نامت 

أعني الجبناء”.
الشيوعي  الحزب  “منظمة  من  كل  البيان  عىل  ووقع 
العراقي يف بريطانيا، منظمة الحزب الشيوعي الكردستاين 
اململكة  السوداين يف  الشيوعي  الحزب  فرع  بريطانيا،  يف 
يف  اللبناين  الشيوعي  الحزب  منظمة  وايرلندا،  املتحدة 
اململكة  يف  الدميقراطي  التيار  تنسيقية  املتحدة،  اململكة 
املتحدة، منظمة الكرد الفيلية االحرار يف بريطانيا، ورابطة 

االنصار الشيوعيني يف بريطانيا”.
يُشار إىل أن الصحفي الفلسطيني املقيم يف لندن الرفيق 
الياس نرص الله بعث برسالة تضامنية ورد فيها أن “هذا 
يشء  النجف  يف  الشيوعي  فرع  عىل  الجبان  االعتداء 
مؤسف، لكنه دليل عىل أن الشيوعيني يف العراق ليسوا 
فالشيوعيون  أجل  منهم.  يخاف  من  وهناك  هامشيني 
كانوا دامئاً أعداء للفساد والفاسدين، تحياتنا لكم وعقولنا 

وقلوبنا معكم دامئاً”.

من فرنسا: اعتداء آثم وجبان
فرنسا  يف  واحزاب  منظامت  أدانت  السياق،  ذات  ويف 

االعتداء اآلثم عىل مقر الحزب يف النجف. 
“هذا  أن  مشرتك  بيان  يف  واألحزاب  املنظامت  وأكدت 
االعتداء الغاشم سوف لن يثني عزمية الشيوعني العراقيني 
الدولة  بناء  اجل  النضالية من  االستمرار يف مسريتهم  يف 
الفساد  ومحاربة  االجتامعية،  العدالة  دولة  املدنية 
الشعب  لقوت  النهب  اشكال  وكافة  املنظمة  والجرمية 
هذا  ندين  الذي  الوقت  يف  اننا  الدولة.  وموارد  العراقي 
واجهزتها  العراقية  السلطات  نطالب  االجرامي،  العمل 
االفعال  هذه  ازاء  األيادي  مكتوفة  تقف  ال  ان  االمنية 
املشينة املتكررة، فالسكوت وعدم تقديم الجناة للعدالة 

يضع عليها مسؤولية املشاركة يف هذا الجرم”.
الحزب  “منظمة  من  كل  توقيع  املشرتك  البيان  وحمل 
الشيوعي  الحزب  فرع  فرنسا،  يف  العراقي  الشيوعي 
السوداين يف فرنسا، لجنة احرتام الحريات وحقوق االنسان 
اللبناين/  الشيوعي  الحزب  منظمة  فرنسا،  فلسطني/  يف 

فرنسا”.

بغداد – طريق الشعب
دول  يف  فاعلة  شقيقة  أحزاب  ثالث  أصدرت 
بيانات  مؤخرا،  واألردن،  والكويت  البحرين 
أدانة لالستهداف الجبان الذي طال مقر الحزب 

الشيوعي العراقي يف محافظة النجف.

“المنبر التقدمي البحريني”
العـام  األميـــن  ريض،   يوسف  خليل  بعث 
البحرين، رسالة تضامن مع  التقدمي يف  للمنرب 
العمل  فيها  استنكر  العراقي،  الشيوعي  الحزب 
مقر  ضد  مجهولون  عليه  اقدم  الذي  املدان 

الحزب يف محافظة النجف.
الشعب”،  “طريق  تلقت  التي  الرسالة  وذكرت 
نسخه منها، أن “أياد الغدر طالت مقر الحزب 
من  النجف  محافظة  يف  العراقي  الشيوعي 

خالله استهدافه بعبوات املولوتوف”.
يستنكر  التقدمي  “املنرب  أن  الرسالة  وأوضحت 
يف  العراقيني  الرفاق  مقر  عىل  الغاشم  االعتداء 
النجف ويؤكد تضامنه ومساندته معهم. ويعترب 
واألحرار  التقدميني  كل  يطال  االعتداء  هذا  أن 
يف كل بقاع العامل وليس يف العراق فقط، وهو 
إخافتهم  بغية  الحزب  كوادر  لرتهيب  يأيت 
دولة  ضد  الثابتة  مواقفهم  عن  وتراجعهم 
والفاسدين”،  الفساد  الطائفية وضد  املحاصصة 
التقدمي عىل يقني من  مبينة أن “أعضاء املنرب 
لن  والتي  الثابتة  العراقيني  الشيوعيني  مواقف 
ترهبها هذه الترصفات الخارجة عن القانون”.

تضامن الحركة التقدمية الكويتية
من جانبها، بعثت اللجنة املركزية للحركة التقدمية 
الشيوعي  الحزب  إىل  تضامن  رسالة  الكويتية 

العراقي.
“طريق  تلقته  الذي  بيانها  يف  اللجنة  وذكرت 
تلقت  الكويتية  التقدمية  “الحركة  أن  الشعب”، 
اآلثم  االعتداء  خرب  واالستنكار  الغضب  ببالغ 
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  مقر  عىل  واملجرم 
الظالم  خفافيش  عليه  أقدمت  الذي  النجف، 
الهجامت  سلسلة  مستكملًة  كعادتها،  الجبانة 
الحزب  مقرات  طالت  التي  الجبانة  االرهابية 
خالل السنوات املاضية”. وتابع البيان “إن الحزب 
الشيوعي العراقي يدفع رضيبة مواقفه الصارمة 
الطائفية،  واملحاصصة  الفساد  قوى  ضد  والثابتة 
ونضاله  الكادحة،  الشعبية  للجامهري  وانحيازه 
من أجل بناء الدولة املدنية الدميقراطية العادلة 
الجبان  االرهايب  االعتداء  هذا  أن  إال  اجتامعياً، 
الحزب  كسوابقه من االعتداءات اآلمثة لن يثني 
دورها  مامرسة  عن  وأعضائه  وكوادره  بقيادته 
نضاالتها  مسرية  واستكامل  املشهود  الوطني 
الوطنية والتقدمية والدميقراطية من أجل تحقيق 

شعارها املشهود “وطٌن حٌر وشعٌب سعيد”.

االجرامي  العمل  هذا  بأن  متيقنون  أننا  كام 
سيكون دافعاً إضافياً لرفاقنا يف مواصلة نضالهم 
وأن حزب  املحاصصة،  ودولة  الفساد  قوى  ضد 
األشكال  من  شكل  بأي  يخضع  لن  الشهداء 
عليها  سينترص  بل  االرهابية،  املامرسات  لهذه 

وينطلق قدماً نحو األمام”.
الحزب  مع  الكامل  “التضامن  عن  البيان  وعرب 
وكوادره  وقيادته  الشقيق،  العراقي  الشيوعي 
العريضة”، مؤكدا “أن هذا االعتداء  وجامهريه 
القوى  جميع  وعىل  علينا  اعتداًء  ميثل  إمنا 
جميعاً  وإننا  العامل،  يف  والتقدمية  الشيوعية 
نقف معكم يف ذات الصف ويف ذات املركب”.

تضامن الشيوعي االردني 
العراقي  الشيوعي  الحزب  تلقى  السياق،  ويف 

رسالة تضامنية من شقيقه الشيوعي االردين.
األردين،  الشيوعي  للحزب  العام  االمني  وقال 
“طريق  تلقت  التي  الرسالة  يف  اطميزه،  فرج 
الشيوعي  الحزب  إن  منها،  نسخه  الشعب”، 
السخط  من  مبشاعر  “استقبل  األردين 
مقر  عىل  الغاشم  االعتداء  نبأ  واالستنكار 
النجف.  الشقيق يف  العراقي  الشيوعي  الحزب 
جديد  من  يؤكد  املدان  االعتداء  هذا  وإن 
راهنية دعوة حزبكم املتواصلة ألجهزة الحكم 
لحامية  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  برضورة 
املنفلتة  امليليشيات  العراقيني، ولجم  املواطنني 
والقوى  األحزاب  بحق  الجرائم  ارتكاب  عن 
املجيد،  حزبكم  طليعتها  ويف  والشخصيات 
تروق  ال  سياسات  وتنتهج  مواقف  تتخذ  التي 
مع  تنسجم  وال  وقادتها  امليليشيات  لهذه 
الرأي  نزوعها للهيمنة واقصاء املخالفني لها يف 

والتوجه”.
حزبنا  “إن  البيان  بحسب  اطميزه  وأضاف 
أجواء  إلشاعة  محاولة  االعتداء  هذا  يف  يرى 
ونضاله  الشيوعي  الحزب  ضد  اإلرهاب  من 
الطائفية وتقاسم  املحاصصة  نظام  الحازم ضد 
االمتيازات يف ما بني زعامء الطوائف واملذاهب، 
مستقلة  ومواقف  نهج  اتخاذ  عن  وثنيه 
الظروف  تهيئة  عىل  األكيد  الحرص  من  نابعة 
يكفل  دميقراطي  نظام  لبناء  الالزمة  والرشوط 
التداول السلمي للسلطة ويؤمن حرية العمل 
عوائق  دون  واألحزاب  القوى  لسائر  السيايس 
مردفا  اليه”،  اللجوء  او  بالعنف  تهديد  او 
لهذا  ادانته  األردين  الشيوعي  حزبنا  “يجدد 
االعتداء اآلثم الذي طال مقر احدى منظامته 
حزبكم  مع  تضامنه  ويؤكد  بصالبة  املكافحة 
الجرمية  هذه  أن  يف  الثقة  كامل  عن  ويعرب 
لن تنال من عزمية الشيوعيني العراقيني الذين 
اإلرهابية  العنارص  عىل  الفرصة  سيفوتون 

املجرمة لتحقيق مبتغاهم ومرادهم”.

أخبار وتقارير

وفود تضامنية تزور مقر حزبنا يف النجف 



بغداد ـ طريق الشعب

رصد تقرير ديوان الرقابة املالية الذي صدر مؤخرا 
مخالفات وخروقات عديدة يف عمل قطاعات 

مختلفة لدى مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية 
خالل العام املايض، االمر الذي يجده مراقبون 

فرصة مناسبة ملعالجة الخلل يف األنظمة اإلدارية 
واملالية الرسمية.

وحاولت “طريق الشعب” تسليط الضوء عىل 
ابرز الخروقات التي رصدها التقرير الرقايب لدى 

وزارات الدولة.

تفاصيل صادمة
الرشكات  احدى  مع  الصحة  وزارة  تعاقد  الديوان عن  التقرير  وكشف 
لرشاء نظام )GPS( لسيارات االسعاف يف سنة ٢٠١٢، مببلغ )2.650( 
يف  الرشكة  نفس  مع  وتعاقدت  سبق  الوزارة  ان  ولوحظ  دينار،  مليار 
سنة ٢٠٠٩ لرشاء نفس النظام مببلغ )995( مليون دينار، بينام مل تتم 
عىل  سنوات   )١٠( مرور  من  بالرغم  وتشغيله  النظام  من  االستفادة 

رشائه، واليزال النظام متوقفا.

المنافذ الحدودية
خدمات  عقد  بـ”إبرام  الحدودية  املنافذ  هيئة  قيام  التقرير،  وبّي 
عن  مايل  مبلغ  استيفاء  مقابل  الرشكات  احدى  مع  والتفريع  التحميل 
كل طن يتم تحميله وتفريغه دون إمكانية تحقيق تلك الفقرة، بسبب 
خالفاً  االيراين  الجانب  أرايض  ضمن  التجاري  التبادل  ساحة  وجود 
البلد  ارايض  ضمن  تكون  ان  يفرتض  التي  التجاري  التبادل  الجراءات 
املستورد لتسهيل معاينة البضائع. كام قامت الهيئة بتزويد الرشكة بـ١٧ 

الف وصل جباية خالل سنة ٢٠١٨ ومل يتم ارجاعها للمنفذ”.

شركة الموانئ
وأوضح التقرير ان “رشكة املوانئ العراقية قامت بالتعاقد مع احدى 
الرشكات لرشاء وتشغيل اجهزة فحص الحاويات،  ومنحها 50 يف املائة 
من ايرادات الفحص املتحققة بقيمة )1.626( مليار دينار بالرغم من 
 ،٢٠١٨ سنة  منذ  سونار  اجهزة  بتجهيز  املتعاقدة  الرشكة  التزام  عدم 
وقامت باستخدام اجهزة رشكة املوانئ العراقية”، مشريا اىل ان “الهيئة 
املوجودة  الفحص  اجهزة  الصور ضمن  عدم وضوح  الرقابية الحظت 

يف املوانئ”.
سونار  اجهزة  برشاء  أيضاً  قامت  املوانئ  “رشكة  ان  التقرير  واضاف 
املواد املشعة واملخدرات واالسلحة مببلغ )32( مليون  خاصة بفحص 

دوالر منذ سنة ٢٠١٨ ومل يتم تشغيلها لغاية تاريخه )التقرير(”.

الوقف الشيعي وحماية المنشأة
ونّوه التقرير بقيام الوقف الشيعي بـ”منح إحدى الرشكات املتعاقدة 
من  إعفاًء  دومنا(   ١٦٠( املنصور  يف  للوقف  تابع  عقار  استثامر  عىل 
مبقدار  الدولة  لخزينة  مايل  برضر  تسبب  ما  شهرا،   ٦٠ ملدة  االيجار 

)١٢٥( مليار دينار”.
لوزارة  التابعة  والشخصيات  املنشآت  حامية  مديرية  عمل  وحول 
الداخلية، أوضح التقرير، أنها تقوم بحامية ٤٨ هدفا غري حكومي، من 
تلفزيونية ومنظامت  اهلية, قنوات  استثامرية: فنادق  بينها مشاريع 
اسلحتهم  كامل  مع  ومنتسبا  ضابطا   ٨٢٨ وبواقع  مدين  مجتمع 
ضابطا   ٣٧٩ وجود  اىل  مشريا  االهداف،  هذه  لحامية  وتجيهزاتهم 
 ١٤٨ حامية  اىل  باالضافة  وافرعها،  االحزاب  مقرات  لحامية  ومنتسبا 
شخصا من رجال دين وامناء مؤسسات وامناء احزاب ومعاوين مدراء 
عامي ومستشارين سابقي وشيوخ عشائر بـ٤٩١ ضابطا ومنتسبا مع 

تجهيزاتهم واسلحتهم. كافة 
الحاميات  السنوية عىل هذه  املرصوفات  “مجموع  أن  التقرير  وأكد 
يتجاوز ٩ مليارات دينار سنويا، ترصف من موازنة الدولة العراقية”.

غموض في وزارة الخارجية
الخارجية،  وزارة  تخص  عديدة  مالحظات  الديوان  تقرير  وتضمن 
الرقابة  وفقدان  دبلوماسية  بعثة  لكل  النقد  رصيد  معرفة  “عدم  منها 
الوزارة  قامت  حيث  الخارج،  يف  الجارية  الحسابات  عىل  والسيطرة 
للموظفي  سفر  تذاكر  لقطع  دينار  مليار   )32.755( مبلغ  برصف 
ولغاية   ٢٠١٨ من  الفرتة  خالل  السفارات،  اىل  الوزارات  من  املنسبي 
متوز٢٠٢٠ وتم تحرير جميع الصكوك باسم مدير شعبة حجز التذاكر، 
بدال من تحرير صكوك باسم مكاتب الحجز وعدم استبدال لجنة حجز 

التذاكر طوال تلك الفرتة”.
بشكل  الدبلوماسية  البعثات  يف  العاملي  اعداد  “ارتفاع  التقرير  وارش 
يلزم  الذي  املوازنة  لقانون  خالفا  النفقات  بزيادة  تسبب  مام  كبري، 
بتخفيض اعداد العاملي يف البعثات الدبلوماسية، حيث قامت الوزارة 
لسنة  املوازنة  لقانون  خالفا  الواحدة،  الدولة  يف  بعثة  من  اكرث  بفتح 
٢٠١٩ حيث بلغت املصاريف السنوية لتلك البعثات يف )تركيا وايران 
واالمارات( مبقدار )٢٢( مليار دينار )رواتب، مخصصات، ايجارات(”، 
مؤكدا “عدم التزام وزارة الخارجية بقانون املوازنة الذي نص عىل غلق 
السفارات والبعثات يف الدول التي ليس لها متثيل دبلومايس يف العراق، 
)الجزائر،  من  كل  يف  دينار  مليارات   )٩( السنوية  مصاريفها  وبلغت 
جنوب افريقيا، ارمينيا، سويرسا(، فضال عن قيام الوزارة بتعيي )مشاور 
قانوين مساعد( سنة ٢٠١٧ وخالل سنة واحدة، متت ترقية املوظف اىل 
عنوان سكرتري ثاين، ثم ترقيته اىل مستشار بالدرجة الثانية بالرغم من 

عدم امتالكه خدمة بالسلك الدبلومايس تتجاوز سنتي”.
التقرير، ان “الوزارة قامت بإضافة خدمات املوظفي وترقيتهم  وتابع 
بالرغم من أن خدماتهم كانت خارج السلك الدبلومايس )فصل سيايس 
اضافة  يحرض  الذي   ٢٠١٧ سنة  الدولة  مجلس  لقرار  خالفا  ومحاماة( 
ارصدة  “وجود  اىل  مشريا  الدبلومايس”،  السلك  عىل  الخدمات  تلك 
محجوزة تابعة للبعثات العراقية منذ سنة ١٩٨٨ مل يتم حسم ملفاتها 
مليون  و)3.3(  دوالر  مليون   )2.5( مجموعها  بلغ  تحصيلها  ومتابعة 
يورو، باالضافة اىل انه مل يتم اسرتداد االموال املجمدة يف لبنان بالرغم 
امانة  اموال  تخص  التي  العراقية  للحكومة  املداني  لبنان  تسليم  من 
بغداد املختلسة من قبل )زينة مستود( مببلغ )3( مليون دوالر، ومبلغ 
)129760( دوالرا تعود للمدان )عبد الفالح السوداين(، وعدم امتالك 
بعض السفارات أية أوليات بشأن اسرتداد االموال املجمدة يف كل من 

)أبو ظبي، ولوس انجلوس(”.

الدفاع والعدل
وأشار التقرير اىل ان وزارة الدفاع تعاقدت عىل رشاء ٦ طائرات مسرية 
مببلغ 8.2 مليار دينار دون تشغيل تلك الطائرات رغم استالمها منذ سنة 
٢٠١٥ وانتهاء فرتة الضامن ولغاية تاريخ اصدار التقرير. فيام كشف عن 

وجود  )١١١( عجلة مختلفة االنواع بذمة ضباط محالي عىل التقاعد .
ونالت وزارة العدل نصيبها من التقرير، حيث تعاقدت الوزارة مع رشكة 
الطعام املوقوفي يف بابل وكربالء مببلغ )33( مليار دينار رغم ان رأس مال 

الرشكة يبلغ )150( مليون دينار، وال يتناسب مع قيمة العقد. 
وشّخص التقرير عدم قيام فروع الهيئة العامة للضـرائب، بإجراء املسح 
امليداين لتسجيل املشمولي بالرضيبة، للحد من التهرب الرضيبي )معارض 

سيارات، االسواق، املطاعم، محالت الصريفة...(.

النفط والصناعة
غري  املبالغ  بتحويل  الجنوب  مصايف  رشكة  قيام  بعدم  التقرير  نّوه 
بالرغم  الدولة  خزينة  اىل  بالتوسعات  والخاصة  قبلها،  من  املستغلة 
والتي  االموال،  تلك  استغالل  دون  سنوات   ٥ من  اكرث  فرتة  مرور  من 
بلغت قيمتها )336.7( مليار دينار. فيام امتنعت رشكة نفط البرصة عن 
تسديد حصة الخزينة العامة من أرباح النفط من سنوات عدة، والتي 

بلغت )743( مليار دينار. 
اقتصادية من عقود الرشاكة  او  التقرير عدم وجود منفعة فنية  واكد 
املربمة بي رشكات وزارة الصناعة والرشكات األجنبية، ومل تساهم تلك 
عن  فضال  أرباح،  أية  تحقق  ومل  االقتصادي،  النمو  تحقيق  يف  العقود 
عدم ادخال املعرفة والتكنولوجيا او تطوير الكوادر او تطوير منتجات 

جديدة، مشريا اىل افتقار تلك العقود لدراسات الجدوى االقتصادية.

الكهرباء.. فشل مستمر
محطة  اي  إدخال  من  الكهرباء  وزارة  متكن  عدم  اىل  التقرير  وأشار 
انتاجية للعمل خالل السنوات من )٢٠١٧ اىل ٢٠١٩(، حيث اعتمدت 
بصورة كاملة عىل رشاء الكهرباء من املحطات االستثامرية، ودول الجوار 
وابرام عقود طويلة ستؤدي اىل استنزاف أموال الوزارة، منها قيام الرشكة 
العامة النتاج الطاقة/ املنطقة الوسطى بإبرام عقد مع رشكة روسية غري 
مسجلة داخل العراق ومببلغ )350( الف دوالر، وتم توقيع العقد بعد 

مرور ثالثة أشهر من مبارشة الرشكة بالتنفيذ وامتام العمل.

تخبط في الخطوط الجوية
وحول عمل الخطوط الجوية العراقية، نوه التقرير بعدم ظهور اسامء 
حتى  لالستخدام  صالحة  التذاكر  وبقاء  املراقبة  نظام  يف  املسافرين 
التذاكر والذي  اىل وجود خلل يف نظام اصدار  استخدامها، مشريا  بعد 
يسمح للوكالء بالدخول للنظام والتالعب بإرجاع التذاكر وتسجيل قيمة 
املخالفات  قيمة  بلغت  حيث  سعرها،  من  بأعىل  املسرتجعة  التذكرة 

خالل ٦ شهور )عينة الفحص( مببلغ )3.768( مليون دوالر.

محاسبة الفاسدين
بالقول:  التقرير  احمد خضري عىل  االقتصادي  الخبري  علّق  من جانبه، 
رصد  خالل  من  املالية  الرقابة  ديوان  به  قام  مبا  االشادة  من  بد  “ال 
مختلف  يف  العراقية  لالموال  والفساد  والهدر  املخالفات  عديد 

مؤسسات الدولة العراقية”.
معلومات  عن  كشف  “التقرير  ان  الشعب”،  لـ”طريق  خضري  وقال 
خطرية وحساسة من خالل هدر املال العام، وسوء االدارة، والفساد، 

ما يؤرش بشكل جدي رضورة العمل بشكل عاجل من قبل السلطات 
املخالفات  هذه  ارتكبت  التي  االدارية،  املنظومة  تغيري  عىل  املعنية 

املالية واالدارية يف مؤسسات الدولة”.
عىل  النقاط  وضع  املالية  الرقابة  ديوان  “تقرير  ان  الخبري،  واضاف 
الحروف، وحدد الجهات املقرصة، واملتهمة بالفساد، وبالتايل يجب عىل 
السلطات املعنية البدء باتخاذ اجراءتها من اجل محاسبة هؤالء العابثي 

مبقدرات العراقيي”.

فشل في اإلدارة 
بدوره، عّد الخبري يف الشأن املايل محمد فرحان، التقرير “دليال ملموسا” 

عىل فساد القامئي عىل ادارة الدولة العراقية.
وارقام  بحقائق  تحدث  “التقرير  ان  الشعب”،  لـ”طريق  فرحان  واكد 
صادمة للجميع، فمن غري املعقول ان تتصدر ايران قامئة الدول املصدرة 
الصيدليات  ان  حي  يف  دوالر،  ماليي   106 بقيمة  العراق  اىل  لالدوية 
االيراين”، مشريا  املنشأ  ذات  االدوية  من  خالية  تكون  تكاد  العراق  يف 
مليون   25 قيمته  ما  بتصدير  وسوريا  ومرص  ولبنان  االردن  “قيام  اىل 
دوالر اىل العراق من االدوية، بالرغم من امكانيتها البسيطة، مقارنة مع 
امكانيات العراق، فهل يعقل ان تلك الدول لديها القدرة عىل الصناعة 

الدوائية وال منلك هذه املقومات؟!”.
االحذية  مليون زوج من   20 باسترياد  قام  “العراق  أن  الخبري  وأضاف 
دوالر،  مليون   700 بقيمة  بالستيكية  ومواد  دوالر،  مليون   80 بقيمة 
دوالر،  مليون   200 بقيمة  ومالبس  دوالر،  مليون   50 بقيمة  وسجاد 
بقيمة  اطارات  فيام يستورد  مليون دوالر،  بقيمة 300  ومواد خشبية 
260 مليون  دوالر”، مشريا اىل ان “رضورة العمل عىل اعادة احياء هذه 
الصناعات يف البلد، فمن غري املعقول االستمرار بالسامح للعملة الصعبة 

بالذهاب اىل خارج البالد”.
ايار  شهر  لغاية   ٢٠٠٤ منذ  العراق  عائدات  “مجمل  ان  فرحان  وبّي 
مجمل  بلغ  بينام  عراقي،  دينار  ترليون   ١٣٠٠ من  اكرث  بلغت   ،٢٠٢١
املرصوفات الكلية بحدود ١١٤٠ ترليون دينار عراقي”، مبينا ان “هذه 
االموال الطائلة كان بامكانها تحويل العراق اىل قوة اقتصادية كبرية لكن 

الفساد والعبث من قبل االحزاب املتنفذة منع ذلك”.
واضاف ان “االدارة املالية والنقدية الصحيحة يف اي بلد، تقوم عىل كيفية 
اسرتداد الحكومة لالموال التي تقوم بدفعها عىل شكل رواتب من خالل 
الخدمات التي تقدمها”، مشريا اىل ان “هذا االمر ال يحدث يف العراق 
فالحكومة تسمح لألموال بالخروج من البالد، وتلجأ اىل اموال بيع النفط، 

يف مشهد يؤكد فساد وسوء ادارة القامئي عىل ادارة الدولة”.
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اخبار وتقارير
مختصون: التحقيق فيه كفيل بإصالح المنظومة اإلدارية والمالية

تقرير الرقابة المالية لـ2020: 
فساد وخروقات صادمة في مؤسسات الدولة

وأشر التقرير قيام الوقف 
الشيعي بـ”منح إحدى 

الشركات المتعاقدة 
على استثمار عقار تابع 

للوقف في المنصور )١٦٠ 
دونما( إعفاًء من االيجار 

لمدة ٦٠ شهرا، ما تسبب 
بضرر مالي لخزينة الدولة 
بمقدار )١٢٥( مليار دينار”.

تضمن تقرير الديوان 
مالحظات عديدة تخص 

وزارة الخارجية، منها عدم 
معرفة رصيد النقد لكل بعثة 
دبلوماسية وفقدان الرقابة 

والسيطرة على الحسابات 
الجارية في الخارج.

كشف التقرير ان وزارة الدفاع تعاقدت على شراء ٦ طائرات 
مسيرة بمبلغ 8.٢ مليار دينار دون تشغيل تلك الطائرات رغم 

استالمها منذ سنة ٢٠١٥ وانتهاء فترة الضمان.
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تستغيث بمن ينتشلها من براثن الفقر

أسر أنبارية: وفروا لنا فرص عمل .. نريد لقمة العيش!

ملحق اعالن مناقصات )المرة األولى(
لغرض اتاحة الفرصة الكرب عدد من الرشكات املجهزة ومن ذوي الخربة واالختصاص تقرر 

املوافق 2021/9/8  األربعاء  لغاية يوم  ادناه  تفاصيلها يف  املبينة  املناقصات  متديد غلق 

الساعة الثانية عرشة ظهراً.

1 - مناقصة رقم GCCEP( 1/م/1( خط تجميع الكامريات الحرارية والفيديوية

2 - مناقصة رقم GCCEP( 2/م/2( مصنع انتاج محوالت التوزيع الكهربائية

3 - مناقصة رقم GCCEP( 3/م/3( معمل انتاج العدادات الذكية/ الدفع املسبق

))Appendix of tenders Announcement((

It was decided to extend the closing of the tenders shown below in order 
to allow the largest number of experienced and  experienced suppliers 
companies to participate in the tenders to the new date which is 12 pm 
wed.8 ,sap. 2021
1- Tender No. )1/M/GCCEP( 2021 for the assembly line of thermal and 
video cameras
2- Tender No. )2/M/GCCEP( 2021 for a factory for the production of 
electrical distribution transformers
3- Tender No. )3/M/GCCEP( 2021 Factory for the production of smart 
meters / Pre payment

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة

العدد 1844/ب/2019

التاريخ 2021/8/17

اعــــالن
اىل املدعى عليهم/ 1- هناء احمد فليح 2- عامر مدحت محمد 3- عبري 

مدحت محمد 4- عطور مدحت محمد

بناًء عىل الدعوى البدائية املرقمة أعاله واملقامة امام هذه املحكمة من 

قبل املدعي/ امني بغداد/ إضافة لوظيفته والتي يطالب فيها بابطال قيد 

العقار املرقم )2/3210 م16 بزايز الفضيلية( وإعادة تسجيله باسم امانة 

بغداد.

بالتبليغ لذا قررت  القائم  اقامتكم حسب رشح  ولثبوت مجهولية محل 

املحكمة تبليغكم اعالناً يف صحيفتني محليتني بالحضور اىل هذه املحكمة 

عنكم  ينوب  ارسال من  او  الحضور  يوم 2021/9/15 وعند عدم  صباح 

قانوناً ستقوم املحكمة باملرافعة غيابياً وعلناً حسب األصول.

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

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

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

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

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

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

اخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

اىل املتهم الهارب )الرشطي/ وليد خالد عيل محمد الجنايب(
الساكن / مجهول االقامة

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

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

2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك اينام وجدت.
3- الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.

4- حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي/ حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

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

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

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

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

الرمادي - وكاالت
تفاقم  األنبارمن  محافظة  غريب  مناطق  سكان  يعاين 
األرس  آالف  جعل  الذي  األمر  واتساعها،  البطالة  أزمة 
ترزح تحت وطأة ظروف معيشية قاهرة. وبدأت بوادر 
عىل  اإلرهايب  داعش  تنظيم  سيطرة  أبان  األزمة  هذه 
للدمار  نظرا  التحرير،  بعد  حتى  واستمرت  املحافظة، 
املعيشة  وانعكس عىل سبل  التحتية  البنى  الذي طال 
ووسائل اإلنتاج. فمعظم املعامل واملصانع ال يزال غري 
والعديد من  الزراعة  دعم  انعدام  ذلك  يرافق  مؤهل، 
املهن التي تعد مصدر دخل غالبية سكان تلك املناطق.
وباتت أزمة البطالة تهدد آالف األرُس، يف ظل استمرار 
املطالبات املوجهة للحكومتني املركزية واملحلية، باتخاذ 
حلول تساهم يف الحد من األزمة، وإنقاذ السكان من 

حالة الفقر التي رافقتهم منذ سنوات.

مشاريع تجارية
يقول قائم مقام قضاء الرطبة، عامد الدليمي، ان "ما 
الغربية  املناطق  يف  خراب  من  داعش  إرهاب  سببه 
كبري  تزايد  أسفر عن  عليها،  أثناء سيطرته  األنبار،  من 
جداً يف نسب البطالة، نتيجة تدمري الكثري من املفاصل 

الحيوية، ما اثر سلباً عىل حياة السكان".
توفري  عىل  "نعمل  قائال:  صحفي  حديث  يف  ويضيف 
فرص عمل للعاطلني والحد من أزمة البطالة، من خالل 
تهيئة مشاريع تجارية واقتصادية، ويتم ذلك بالتنسيق 
عن  معربا  دولية"،  ومنظامت  املحافظة  ديوان  مع 
الرطبة،  قضاء  اىل  املعنية  املنظامت  "تلتفت  بأن  أمله 

وتدعمه مبشاريع تخدم فئة الشباب".

ظروف مزرية في القائم
ويصف املواطن عبد الله صالح ) 31 سنة (، الظروف 
القائم، بـ"املزرية". ويقول:  املعيشية يف بلدته بقضاء 
ومنذ  بناء،  عامل  أشتغل  وطفلتان.  زوجة  رقبتي  "يف 
اسبوعني وانا جالس يف البيت، بسبب عدم متكني من 

ايجاد عمل".
ويتساءل صالح يف حديث صحفي: "كيف سأجد من 
يعّمر أو يبني دارا ألعمل عنده، والناس باتوا ينزحون 

مجدداً بسبب انعدام الكهرباء!؟".
فيام يتساءل صديقه محمود حسني ) 34 سنة (: "أين 
الحكومة؟ أال تزال تدعي انها منشغلة يف بناء املحافظة 

تأسيس  أو  شارع  لتبليط  نكرتث  ال  رصنا  وتطويرها؟ 
توفر  عمل  فرص  نريده  الذي  كل  الطرقات..  يف  إنارة 

لنا لقمة العيش!".

بؤس في أرض غنية!
من جانبه، يرى الخبري االقتصادي، سليامن الجمييل، أن 
"ابرز األسباب التي فاقمت أزمة البطالة يف مناطق غريب 
إعامرها،  إعادة  املحلية يف  الحكومة  تأخر  االنبار، هي 
املصانع، وهي كثرية هناك، وال  تأهيل  فضال عن عدم 
انها كانت  التحرير، رغم  تزال متوقفة عن العمل منذ 
تلك  بعد  أن  كام  العمل.  فرص  آالف  توفري  تساهم يف 

املناطق عن مركز املحافظة، يعد سببا آخر لألزمة". 
ويدعو الجمييل يف حديث صحفي، الحكومتني املركزية 
"فتح  خالل  من  وذلك  األزمة،  معالجة  إىل  واملحلية 
مشاريع استثامرية، سيام أن مناطق غريب األنبار غنية 

باملوارد الطبيعية والبرتوكيمياوية".
والشؤون  العمل  "مديرية  مدير  يقول  السياق،  ويف 
"عملنا  ان  الحلبويس،   مجيد  االنبار،  يف  االجتامعية" 
يف  زجهم  خالل  من  العمل  عن  الباحثني  تأهيل  هو 
دورات تدريبية، فضال عن توفري فرص عمل للخريجني، 
لكن بسبب قلة التخصيصات املالية أصبح عملنا شبه 
متوقف، ورصنا نعتمد عىل املنظامت الدولية يف متويلنا 
مببالغ مالية تساعدنا عىل تدريب اعداد محدودة من 

الباحثني عن العمل".
نواجه صعوبة  "اننا  قائال:  ويضيف يف حديث صحفي 
ببعض  لحق  الذي  الدمار  بسبب  املتدربني،  تأهيل  يف 
التقينا  "كنا  انه  إىل  الفتا  املهني"،  التدريب  مراكز 
مطالب  وقدمنا  املجاعة،  ملكافحة  االملانية  باملنظمة 
عدة لتوفري سبل املعيشة لسكان املناطق الغربية، منها 
فتح املشاريع ودفع االموال للعائدين من النزوح، فضال 
يف  العاطلني  من  عدد  لتشغيل  مخصصات  توفري  عن 
أعامل كري االنهر او تنظيف املبازل، وال تزال املساعي 

متواصلة يف هذا الشأن". 
ويطالب الحلبويس مبنحه "تخصيصات مالية متكننا من 
شمول أكرب عدد ممكن من العائالت الفقرية يف املناطق 
املنكوبة، كالقائم والرطبة، بالرعاية االجتامعية"، داعيا 
تلك  يف  الخاص  القطاع  دعم  إىل  املحلية  الحكومة 

املناطق.

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
إخوانه،  والرفاق  حمود  عزيز  جامل  الرفيق  املثنى، 
يف  واملعروفة  الفاضلة  الرتبوية  فريدة،  أختهم  بوفاة 

مدينة الساموة بـ “الست فريدة”. 
الذكر الطيب للفقيدة والصرب والسلوان ألخوتها الرفاق 

وأهلها ومحبيها. 
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى   •

الشطرة، والد الرفيق جعفر، عضو اللجنة املحلية.
للفقيد  ونرجو  املصاب،  بهذا  الحزن  رفيقنا  نشاطر 

الذكر الطيب دوما، وألهله ومحبيه الصرب والسلوان. 
)ابو  عويد  زامل  الرفيق  املحلية،  اللجنة  تعزي  كام 

حازم( بوفاة شقيقه. 
للفقيد الذكر الطيب، وألرسته الصرب والسلوان. 

سوق  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  تنعى   •
الشيوخ، الرفيق السابق يف الحزب، نارص عبد الحسني 
)أبو رياض(، شقيق الرفيق الراحل باسم عبد الحسني 

)أبو عامر(.
والسلوان  والصرب  للفقيد،  الدوام  عىل  الطيب  الذكر 

ألهله ومحبيه.
املحلية  اللجنة  تنعى  واالىس،  الحزن  من  مبزيد   •
العاملية يف الحزب الشيوعي العراقي، العامل واملناضل 
النقايب الرفيق عبد الرزاق مزيد )ابو وهاب(. وهو من 
القادة النقابيني العامليني االوائل الذين شكلوا اللجان 
النقابية يف بداياتها، وقد تعرض خالل مسريته النضالية 
نشاطه  اثر  املليك،  العهد  يف  والسجن  االعتقال  اىل 
النقايب ومشاركته يف ارضابات عامل السكائر، ومطالبته 
بحقوقهم، فضال عن اشرتاكه يف العديد من التظاهرات 
واالرضابات العاملية يف القطاعات الصناعية املختلفة.

البعثي  الدكتاتوري  النظام  خالل  الفقيد  تعرض  كام 
بسبب  والتعذيب،  واالعتقال  املطاردة  اىل  املباد، 
االوائل  من  وكان  العراقي.  الشيوعي  للحزب  انتامئه 
الذين عملوا عىل اعادة تشكيل النقابات العاملية، بعد  

. 2003
والصرب  وهاب  ابو  املناضل  للرفيق  الطيب  الذكر 

والسلوان لعائلته. 

مواساة

الناصرية - وكاالت
كشف اتحاد الجمعيات الفالحية يف محافظة ذي قار، 
عن أن ما نسبته 85 يف املائة من املحاصيل الزراعية يف 
أسواق مدينة النارصية، مستوردة من دول عدة، الفتا 
إىل أن املحاصيل املحلية يف السوق، ال تتجاوز نسبتها 
والقطاع  الفاّلح  دعم  عدم  ظل  يف  املائة،  يف   15 الـ 

الزراعي بشكل عام. 
الجوار  اليارسي، ان دول  وقال رئيس االتحاد، مقداد 
تدعم القطاع الزراعي، عىل العكس من سياسة العراق 

يف هذا املضامر، ما أدى إىل حصول تفاوت يف أسعار 
املنتجات الزراعية، وبالتايل االتجاه نحو املستورد نظرا 

لكلفته البسيطة".
وأشار اليارسي يف حديث صحفي، إىل أن "هذا األمر 
بسبب  الوطني،  االقتصاد  عىل  سلبية  آثارا  خلف 
خسارة القطاع الزراعي واالعتامد عىل املنتج املستورد 
هذا  دعم  إىل  الحكومية  الجهات  داعيا  الرخيص"، 
القطاع والحد من إدخال املحاصيل املستوردة املتوفرة 

محليا.

الكوت - شاكر القريشي

الرئيسة يف  الطرق  أهم  بغداد، من   - الكوت  يعد طريق 
العراق، كونه يربط العاصمة بجميع املحافظات الجنوبية.  
أبان  الطريق،  هذا  من  الثاين  الجانب  إنشاء  وتم 
وخالل  الحني،  ذلك  ومنذ  املايض،  القرن  مثانينيات 
هذا  عىل  مرت  العراق،  شهدها  التي  الثالثة  الحروب 
الثقيلة،  الحربية  واآلليات  العجالت  من  الكثري  الطريق 

ما أدى إىل ترضره. 
خريا  الناس  استبرش   ،2003 املباد  النظام  سقوط  بعد 
ومعالجة  وإدامته،  وتوسيعه  الطريق  ارضار  مبعالجة 
يف  تسببت  والتي  عليه،  املنترشة  واملطبات  التخسفات 
خسائر مادية وبرشية كبرية. فالشارع بات متهالكا وغري 

تروح  مميتة،  سري  حوادث  باستمرار  يشهد  وهو  آمن، 
ضحيتها أعداد كبرية من األبرياء.

وال ننىس تهور بعض سائقي املركبات، الذين ال يراعون 
الذي  األمر  جنونية،  برسعة  فيسريون  الطريق،  خطورة 
يتسبب يف حصول الحوادث. ويأيت هذا التهور، يف وقت 
يخلو فيه الطريق من مفارز مرورية تحدد رسعة السري 

وتتابعها. 
وكثريا ما يطالب املواطنون، عرب وسائل اإلعالم، مبعالجة 
املوت”.  “طريق  عليه  يطلق  بات  الذي  الطريق  هذا 
خالل  االنفجارية،  االتحادية  امليزانيات  من  وبالرغم 
جذرية  مبعالجة  الطريق  يحظ  مل  املاضية،  السنوات 

ألرضاره، سوى بعض الرتقيعات. 
حمورايب”  “رشكة  مع  التعاقد  تم   ،2020 نيسان  يف 

الطرق  مديرية  مع  )بالتعاون  لتقوم  للمقاوالت، 
مسافة  الطريق  بتوسيع  واسط(  محافظة  يف  والجسور 
قضاء  حتى  املحافظة  مركز  من  بدءا  كيلومرتا،   75

الزبيدية شامال. 
لكن الرشكة املذكورة أوكلت العمل إىل مقاولني، ما أدى 
غري  وتقاطعات  معرقالت  وخلّف  املرشوع،  تلكؤ  إىل 
يف  كبرية  زيادة  عن  ذلك  ليسفر  الطريق،  عىل  نظامية 

الحوادث املرورية. 
بتشكيل  املركزية  الحكومة  املواطنون،  يطالب  اليوم، 
لجنة ملراقبة أعامل تأهيل الطريق، ومحاسبة املقرصين 
يف عملهم من الجهات ذات العالقة، وإلزام القامئني عىل 
املرشوع بإنجازه وفق املدة املقررة، حفاظا عىل سالمة 

املواطنني. 

أسواق الناصرية

 85 في المائة من المحاصيل
 الزراعية مستوردة!

طريق الكوت.. طريق الموت!

th



احتياجات متزايدة
أسعار  وانخفاض  كورونا  فريوس  انتشار  وبفعل 
القطاعات  جميع  يف  املشاريع  أغلب  وتوقف  النفط 
البالد،  يف  والبطالة  الفقر  نسب  زادت  االقتصادية، 
باألجر  العاملني  من  واسعة  رشيحة  خرست  أن  بعد 
أية  الحكومة  تطرح  مل  بينام  دخلها،  مصادر  اليومي 
كانت  بل  املزري،  واقعهم  من  هؤالء  النتشال  حلول 
الحكومية أكرث رضرا عليهم. ويتواصل هذا  االجراءات 
أسعار  تعايف  برغم  التوايل،  عىل  الثاين  للعام  السوء 

النفط.
وأمام ليث، االن، قامئة من املطالب اليومية والشهرية، 
مببلغ  مستأجر  يقطنوه  الذي  الدار  ينتظرها:  يكن  مل 
اليومية  العائلة  احتياجات  شهريا.  دينار  الف   300

وغريها.
الف،   400 مقداره  تقاعديا  راتبا  يتقاىض  والده  وكان 
هذا  سيسد  “كيف  االول  وفاة  بعد  والدته،  اىل  تحّول 

املبلغ متطلبات العائلة؟” يتساءل ليث.
ويربر املتحدث ملنشوره عىل مواقع التواصل االجتامعي 
تعاين  “والديت  عمل  عن  البحث  رحلة  من  جزع  بأنه 
بشكل  عالجها  تكاليف  تغطية  وعىل  مزمنة،  أمراضا 

مستمر”.

ال يستطيع المساعدة
الحكاية  يلّخص  أن  حاول  عاما(،   26( محمد  فراس 
“الشباب  بأن  الشعب”،  “طريق  ملراسل  حديثه  أثناء 
املشاركة  ينوي محمد  العراق”. وال  لهم يف  ال مستقبل 
يثق  ال  الراهنة  الظروف  ظل  يف  ألنه  االنتخابات،  يف 
من  سئمنا  التي  الوجوه  “جميع  أن  مضيفا  بنتائجها، 
رؤيتها وحديثها، تحاول ان تجد مكانا جديدا يف مرحلة 
والوعود  واالحزاب  فاملرشحون  االنتخابات.  بعد  ما 
وتفيش السالح والفساد يتصدرون املشهد االن، وبالتايل 

ال أمل يف التغيري املنشود”.
ويعمل فراس يف مركز تجاري، ويتقاىض أجرا شهريا يبلغ 

200 الف دينار.
متطلبايت  أسد  أن  استطيع  املبلغ  “بهذا  معلقا:  يقول 
من  أحدا  أساعد  أن  استطيع  ال  لكني  اكرث،  ال  لوحدي 

اهيل”.

وعود حكومية مملة
شاب آخر يدعى عامر حيدر )23 عاما(، يجهد نفسه يف 
عمله، لضامن توفري القسط السنوي لدراسته املسائية يف 
الف  مليونا و300  يبلغ  والذي  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية 

دينار.

لـ”طريق  حديثه  يف  حيدر  يقول  ذلك،  جانب  واىل 
الشعب”، ان والده هو املعيل الوحيد لعائلته، ويتقاىض 
محل  يف  يعمل  أن  االخر  هو  قرر  لذا  محدودا”.  أجرا 
دينار  الف   15 يتجاوز  ال  اجرا  يتقاىض  حيث  حالقة، 

يوميا.
انه  عامر،  اصدقاء  أحد  وهو  عبدالله،  أسامة  ويقول 
من  للهجرة  مناسبة  فرصة  يجد  أن  شهور  منذ  يحاول 

البالد.
شاب  “كل  الشعب”:  لـ”طريق  حديثه  يف  ويضيف 
لديه مواهب وطاقات وامكانيات يحاول اطالقها، لكن 
القيود التي تعمل بها السلطات واملجتمع تحول دون 

إطالقها”.

بينام  الحكومية،  الوعود  ملوا  الشباب  أن  اىل  ويشري 
تفيش  بعد  وجوههم  يف  الباب  الخاص  القطاع  أغلق 

كورونا.

احصائيات الوزارة
عن  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  وكشفت 
اىل  لديها، مشرية  املسجلني رسميا  بالعاطلني  إحصائيتها 

انها أطلقت سرتاتيجية محددة لتشغيل هؤالء.
لـ”طريق  العقايب  نجم  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
عاطل  شاب  الف   700 و  مليونا  هناك  ان  الشعب”، 

ومسجل لدى وزارة العمل والشؤون االجتامعية.
عىل  تقع  ال  العمل  فرص  وفري  “مسؤولية  ان  واضاف 

عاتق وزارة العمل مبفردها، وامنا هي مسؤولية الحكومة 
بصورة عامة”.

اطالق  عىل  مؤخرا  “عملت  وزارته  ان  العقايب  وزاد 
صندوق  من  القليلة  الفوائد  ذات  امليرسة  القروض 
االقراض للشباب العاطلني عن العمل، فضال عن امليض 

يف مرشوع توسيع الكشكات”.
مع  وبالتنسيق  “تعمل  واملهجرين  الهجرة  ان  وتابع 
امانة بغداد  عىل تخصيص قطع اراض منوذجية لنصب 

كشكات للشباب”.
كام تعمل الوزارة، بحسب متحدثها، عىل “فتح دورات 
تدريبية تسعى من خاللها تطوير مهارات الشباب ضمن 

الحرف واالعامل التي مييلون اليها”.
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اقتصاد

اعداد: د. صالح ياسر

فرنسوا كيني )1694 – 1774(

االقتصاد  يف  )الطبيعية(  الفيزيوقراطية  املدرسة  مؤسس  فرنيس،  اقتصادي 
الرأساملية يف فرنسا  الذي كانت  الوقت  آرائه يف ذلك  تبلورت  السيايس. وقد 
تشق طريقها يف احشاء النظام االقطاعي. لقد اعترب كيني الزراعة هي الفرع 
وينتج  الرثوات،  تتضاعف  يرى،  كام  ففيها،  الوطني.  االقتصاد  يف  الرئييس 

“املنتوج الصايف” أو الريع. ويقصد بـ “املنتوج الصايف” مجمل املنتوج الفائض 
والتجارة  الصناعة  يف  أما  الطبيعة.  من  هبة  خطأ،  يعتربه،  الذي  الزراعة،  يف 
من  الفرعني  هذين  اعترب  فقد  لذا  رأيه.  حسب  الصايف”  “املنتوج  يتكون  فال 
كيني  واكد  منتجني.  غري  والعامل،  الرأسامليني  اىل  باالضافة  الوطني،  االقتصاد 
املريكانتليني  نظرية  بذلك  معارضا  التبادل  تعادل  مبدأ  عىل  خاص  بشكل 
التبادل. ووقف كيني اىل جانب حرية  الربح ينشأ يف  القائلة بأن  )التجاريني( 
اىل  املجتمع  كيني  قسم  الصايف”  “املنتوج  يف  نظريته  عىل  واعتامدا  التجارة. 

ثالث طبقات:
1. الطبقة املنتجة )وتضم املزارعني والعامل الزراعيني(،

2. الطبقة الالمنتجة )وتضم الرأسامليني الصناعيني والتجاريني والعامل(،

3. ماليك االرايض، وهؤالء، يف رأي كيني، هم الوحيدون الذين يحصلون عىل 
املنتوج الصايف.

وقد   ،1758 عام  يف  الصادر  االقتصادي”  “الجدول  هو  االهم  كيني  ومؤلف 
حاول فيه، ألول مرة يف تاريخ االقتصاد السيايس، تبيان كيفية توزيع املنتوج 
نطاقه  يف  االنتاج  تجديد  تتيح  بصورة  الثالث  الطبقات  بني  السنوي  الوطني 
السابق. ويعد كيني أول من قام مبحاولة لتحديد الرأسامل الدوار. ولقد القت 
تقديرا  ككل،  االجتامعي،  االنتاج  تجديد  عملية  مجمل  تصوير  كيني  محاولة 
عاليا من ماركس، باعتبارها أول مفهوم منطقي عن االنتاج الرأساميل. وفضال 
الراساميل  االنتاج  تجديد  نظرية  صياغته  حني  ماركس،  عمد  فقد  ذلك،  عن 

العلمية، اىل انتقاد نظريات كيني الخاطئة نقدا عميقا.

اقتصاديون 
كالسيكيون 
ومعاصرون

بغدادـ  محمد التميمي

طرح عدد من العامل الناشطني خططا 
ودراسات عىل الجهات الحكومية 

املعنية، ألجل إحياء املعامل العراقية 
املتوقفة، وتشغيل الشباب العاطل 

عن العمل، لكن بدال من مناقشة تلك 
الخطط، تلقوا معلومات بوجود مساعي 
لـ”هيكلة املعامل، واحالة العاملني عىل 

الرعاية االجتامعية”.

بالصناعة  النهوض  عملية  فإن  اقتصاديني  وبحسب 
الوطنية تحتاج اىل “سياسة واضحة املعامل”، مشريين اىل 
ان الحكومات املتعاقبة اهملت هذا القطاع خالل اعداد 

موازناتها السنوية.
فيام يذهب االتحاد العام لنقابات عامل العراق اىل أن 
نظام “التمويل الذايت” أنهك الصناعة الوطنية، وجعلها 

غري قادرة عىل حامية نفسها أمام املستورد.

وعود.. ولكن؟
العام  يف  التخطيط  وزارة  عن  إلحصائية صدرت  ووفقا 
 14% بلغت  العمل  عن  العاطلني  نسبة  فإن   ،2018
جائحة  تفيش  مع  لكن  اقتصادياً،  النشطني  لألشخاص 

كورونا، فإن هذه النسبة، بالتأكيد، زادت عىل الضعف.
ويف نيسان املايض أعدت وزارة الصناعة واملعادن “خطة 
هادفة” ضمن املرشوع الوطني إلعادة تأهيل وتشغيل 
املعامل واملصانع املتوقفة يف عموم البالد، بعد أن تبنت 
حملة لتحقيق الشعار )صنع يف العراق( من أجل إعادة 

إحياء الصناعة العراقية وتعزيز اإلنتاج املحيل.
وتأهيل  إنعاش  تنوي  انها  حينها  يف  الوزارة  وأكدت 
خطتها  وتشمل  مصنعا.   83 البالغة  املتوقفة  املعامل 
ثم  مصنعا،   17 نحو  تأهيل  أوىل  مرحلة  مراحل:  ثالث 

حوايل 24 مصنعا، وأخريا 42 مصنعا.
وأكدت سعيها اىل تفعيل قوانني حامية املنتجات املحلية 
العراق(  يف  )صنع  معرض  وإقامة  الجمركية  والتعرفة 
وتشجيع  االستثامرية  والعقود  املشاريع  تقييم  وإعادة 
املتمكن  الخاص  القطاع  مع  والرشاكة  االستثامر  ودعم 

والكفؤ وغريها.
 

خطة عّمالية لتشغيل المصانع
يف  عامل  وهو  حنظل،  حسني  العاميل  الناشط  يقول 
معمل منسوجات ذي قار الحكومي لـ”طريق الشعب”: 
ان “رواتب العامل غري كافية وال تسد الحاجة” إذ انه 
هو كان يتقاىض 30 الفا، بينام االن بعد تحويله وزمالئه 

اىل صيغة العقود، ارتفع اىل 150 الف دينار.
بوعود  مطالبهم  تسويف  جرى  انه  حنظل،  ويضيف 
التي  والتظاهرات  واملناشدات  املطالب  “بعد  زائفة 
الصناعة  أمام مبنى وزارة  أشهر،  قبل 5  العامل  نظمها 

واملعادن”.
ويكمل حديثه “قبل 20 يوما نظمنا تظاهرة أخرى امام 

معمل نسيج ذي قار. وكان املطلب هو تشغيل املعامل 
املتوقفة”، مشريا اىل لقاء وفد املتظاهرين باملدير العام 
عليه  وعرضوا  والجلود،  النسيج  لصناعة  العامة  للرشكة 
خطة عمل لتشغيل معملهم غري املنتج، وتطبيقها يف ما 
بعد عىل بقية املعامل املتوقفة. وبحسب حنظل فـأنهم 

حصلوا عىل وعود برصف رواتبهم املتأخرة”.
 

تحويل العاملين الى الرعاية
وتحدث الناشط حنظل عن مرشوعهم الذي يهدف اىل 
إنتاج مستلزمات الدوائر الحكومية والوزارات من ألبسة 
أن  موضحا  املستورد،  للمنتج  ومنافسة  رخيصة  تكون 
معميل الخياطة والحصري قدما تقارير دقيقة من كلفة 
املنتج واالرباح وآلية التسويق، وكذلك  االحتياجات من 

مواد أولية، واالجهزة التي تحتاج اىل صيانة.
ويؤكد حنظل، ان تلك التقارير تم تسليمها اىل مديرهم 
الجهد واملخططات والدراسات  راجي لفتة، اال ان هذا 

التي أعدها العامل ذهبت يف مهب الريح.
يف  جادة  غري  املعنية  “الجهات  أن  املتحدث  ويجد 
التعاطي معهم، فهي حتى االن مل توفر لهم حتى املواد 

األولية للعمل”.
مشريا اىل” انهم بعد حديثهم مع املدير العام بيوم واحد 

تم تهديده بأطفاله بهدف إيقافه عن مساعيه.
ويشري حنظل اىل أن “جميع املصانع جرى ايقافها لصالح 
جهات متنفذة فاسدة تعتاش عىل املستود بطريقة أو 
بأخرى”، مضيفا انه “يجري الحديث، مؤخرا، عن هيكلة 

املعامل واحالة العامل اىل الرعاية االجتامعية”.
ويسند حنظل حديثه اىل كتاب وصل اىل مصنعهم، قبل 

أكرث من شهر، يفيد بذلك “بهدف تفريغ املصانع وتدمري 
الصناعة الوطنية” حسب قوله.

 
بيئة طاردة

ويعلل الناشط املدين حسني نديم، عملية تعطيل عمل 
املصانع يف العراق بجملة أسباب، أهمها: “عدم استقرار 
املشاريع  إقامة  ضعف  يف  ساهم  الذي  األمني  الوضع 
الذي  السالح  وانفالت  واملتوسطة،  الصغرية  الصناعية 
رؤوس  وأصحاب  الكفاءات  من  الكثري  هجرة  اىل  أدى 

األموال اىل خارج العراق”.
“عدم  إّن  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  نديم  ويقول 
االستقرار السيايس واألمني يف العراق، خلق بيئة طاردة 
املوجود  املصانع واهامل  أن “إغالق  لالستثامر”، مردفا 
شكل اعداما ألية محاولة تهدف اىل خلق منتج وطني 
من  املستفيدة  الجهات  يخدم  ال  ذلك  ألن  منافس، 

الوضع الراهن”.
أهمية  له  املعطلة  املصانع  تشغيل  إعادة  ان  ويؤكد 
وتنويع  الوطني  االقتصاد  إنعاش  يف  كبرية  اقتصادية 
البطالة بني  الحد من  االقتصادية، ويساهم يف  القاعدة 

صفوف الشباب، واستيعاب الخريجني منهم أيضا.

مسألة تراكمية
لـ “طريق  اقتصادي  مراقب  الزهرة،  عبد  عادل  ويقول 
اىل  تفتقر  العراق  يف  الوطنية  “الصناعة  ان  الشعب”، 
اسرتاتيجي  توجه  ضمن  املعامل،  واضحة  سياسة  وجود 
التنمية املستدامة”، مالحظا أن “التخصيصات  لتحقيق 
العامة  املوازنات  القطاع ضمن  لهذا  ترصد  التي  املالية 

عادة ما تكون قليلة”.
وعدم  اإلنتاج  وسائل  “تقادم  أن  الزهرة  عبد  ويضيف 
تكاليف  ارتفاع  اىل  أدى  الحديثة،  التكنولوجيا  ادخال 

اإلنتاج، وضعف القدرة عىل املنافسة”.
ويلفت اىل ان “تعطيل عمل املصانع هو مسألة تراكمية، 
النظام املباد، وما ترتب عليها  تعود اىل تبعات حروب 
من حصار اقتصادي دويل، أدى اىل تدمري البنية الصناعية 
واملنشآت يف العراق”، مشريا اىل ان “السياسة االقتصادية 
العراق،  عىل  االمرييك  الغزو  بها  جاء  التي  الجديدة 
املصانع  وتحويل  السوق،  اقتصاد  اعتامد  تتمحور حول 
املشاريع  اهامل  اىل  أدى  وهذا  الخاص  القطاع  اىل 
العراقية  السوق  اغراق  اىل  إضافة  الحكومية،  الصناعية 

باملنتجات األجنبية املستوردة”.
 

“التمويل الذاتي” دمر صناعتنا
العام  لالتحاد  العام  األمني  يقول  ذاته،  السياق  وضمن 
تعطيل  “عملية  ان  الصفار،  عدنان  العامل  لنقابات 
املصانع والسياسات الخاطئة يف وزارة الصناعة واملعادن 
وباقي الوزرات، مل تكن يف مصلحة البلد ال اقتصاديا وال 

صناعيا، بل أدت اىل توقف العملية اإلنتاجية”.
ان  الشعب”،  “طريق  لـ  حديثه  يف  الصفار  ويؤكد 
“القوى العاملة العراقية لديها القدرة واالمكانية الفنية 
وخلق  وتحسينه،  اإلنتاج  تطوير  يف  والبرشية  والعلمية 

صناعة وطنية قادرة عىل منافسة املستورد”.
الصناعة  دّمر  الذايت  التمويل  بأن “نظام  الصفار  وينوه 
عن  عاجزة  جعلها  معينة،  حدود  يف  ووضعها  الوطنية، 

إدارة نفسها”.

مليون و700 ألف عاطل مسجلون لدى الحكومة

»طريق الشعب«: ننتظر فرص عمل شباب لـ

نقابي: نظام التمويل الذاتي دمر الصناعة الوطنية

عمال يتلقون إشعارًا بإحالتهم على الرعاية

بغداد - نورس حسن

كتب ليث عيل منشورا عىل حسابه يف فيس بوك، يعلن فيه حاجته اىل عمل: “اي 
يشء. عامل يف مولدة أو محل. حاّمل”، مرتّجيا أصدقاءه يف ذلك العامل االفرتايض، أال 

يقرصوا معه. وقد ذيّل منشوره برقم هاتفه.
تواصلت “طريق الشعب” مع ذلك الشاب الذي يبلغ عمره )22 عاما(، لتتعرف 
اىل حاله، وما يحيط به ومن ظروف اضطرته اىل كتابة ذلك االعالن “أنا املسؤول 

الوحيد عن عائلتي، التي تتكون من ثالث بنات ووالديت”، فوالده كان قد تويف توا 
بفريوس كورونا.

يتظاهرون احتجاجا عىل تفيش البطالة والفساد



نيامى ـ وكاالت 
أكرث  أن  األربعاء،  أمس  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  أعلنت   
من 420 مدنياً ُقتلوا منذ مطلع العام يف غرب النيجر يف هجامت 
األشخاص  آالف  عرشات  أيضاً  أرغم  ما  جهادية،  جامعات  شّنتها 

عىل الفرار.
وكتبت املنظمة، يف بيان تابعته “طريق الشعب”، أن “جامعات 
بنزوح  وتسببت  مدنياً   420 من  أكرث  قتلت  إسالمية  مسلحة 
عرشات آالف األشخاص أثناء هجامت ارتكبتها يف غرب النيجر منذ 

كانون الثاين 2021”.
وبني 23 حزيران و4 متوز، توجه أعضاء من املنظمة غري الحكومية 
وقادة  تجاوزات  عن  تحدثوا  شهوًدا  التقوا  حيث  النيجر  إىل 
تقليديني ومسؤولني محليني وأفراًدا من منظامت نيجرية حقوقية 

ودبلوماسيني أجانب.
وقالت املديرة املكلفة منطقة الساحل يف منظمة هيومن رايتس 
تشّن  إسالمية مسلحة  أن جامعات  يبدو  دوفكا:  كوريت  ووتش 
بعمليات  لقد قامت  النيجر.  املدنيني يف غرب  السكان  حرباً ضد 

قتل ونهب وحرق، ونرشت املوت والدمار وحصدت أرواحاً”.
وأكدت املنظمة أن “هذه الجامعات دّمرت أيضاً مدارس وكنائس 

وفرضت قيوداً ترتكز عىل تفسريها لإلسالم”.
نُّفذت بني  رايتس ووتش تسع هجامت  ووثّقت منظمة هيومن 
منطقتي  يف  صغري  وقرى  وبلدات  مدن  يف  ومتوز  الثاين  كانون 

تيالبريي وتاهوا.
النيجر  بني  الثالثة”  “الحدود  منطقة  الواقعة يف  تيالبريي  وتشهد 
منتظم  بشكل  مايل،  من  القريبة  وتاهوا  فاسو،  وبوركينا  ومايل 
الدولة  هجامت تشّنها جامعات جهادية مسلّحة تابعة لتنظيمي 

اإلسالمية والقاعدة.
وأضافت املنظمة “منذ 2019، شهدت هذه املنطقة زيادة كبرية 

يف الهجامت ضد أهداف عسكرية وأكرث فأكرث، ضد مدنيني”.
وأشارت إىل أن بني الضحايا هناك رؤساء بلديات قرى وأمئة وذوو 
احتياجات خاصة وعدد كبري من األطفال، “بعضهم أُعدموا بعدما 

تّم نزعهم من أحضان أهاليهم”.
وذكّرت املنظمة بأن “األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطرية 
لقوانني الحرب، مبا يف ذلك اعدامات تعسفية وعمليات تعذيب، 
ميكن أن يُالحقوا لجرائم حرب”، معتربًة أن “من واجب حكومة 
أنها  يُفرتض  التي  الحرب  جرائم  ومالحقة  تحقيق  إجراء  النيجر 

ارتُكبت عىل أراضيها كام ينبغي”.

متابعةـ  طريق الشعب 
يف أعقاب إعالن الجزائر، قطع العالقات الدبلوماسية مع 
املغرب، أمس االول، أعرب املغرب عن أسفه لهذا القرار 
فيام  خارجيتها.  بيان  وصف  حسب  متاماً”  املربّر  “غري 
عللت الجزائر موقفها االخري مبا وصفته بأفعال “عدائية” 

من قبل الرباط. 
وترى الجزائر أن املغرب تدعم بشكل “بارز وموثق” مع 
منظمتي “املاك ورشاد” اللتني تصفهام السلطة يف الجزائر 
بالتجسس  للمغرب  الجزائر  اتهام  عن  فضالً  باإلرهابية، 
التجسس  برنامج  خالل  من  جزائريني  مسؤولني  عىل 

“بيجاسوس”. 

التجسس ودعم االنفصاليين 
ويف كلمة خالل مؤمتر صحفي يف الجزائر العاصمة، اتهم 
وزير الخارجية رمطان لعاممرة املغرب باستخدام برنامج 
ودعم  جزائريني،  مسؤولني  عىل  للتجسس  بيجاسوس 

يف  مبا  الثنائية  التزاماته  عن  والتقاعس  انفصالية  حركة 
ذلك بخصوص قضية الصحراء الغربية.

“اململكة  الفور:  عىل  العالقات  قطع  يعلن  وهو  وقال 
املغربية مل تتوقف أبدا عن أعاملها العدائية ضد الجزائر”، 

مضيفاً أن “القنصليات يف البلدين ستظل مفتوحة”.
ورغم أن الحدود بني البلدين الواقعني يف شامل إفريقيا 
مغلقة منذ عام 1994، فقد ظلت العالقات الدبلوماسية 
بينهام قامئة منذ العام 1988 عندما عادت العالقات بعد 

قطعها عىل خلفية نزاع سابق.
لكن  الحدود.  فتح  إعادة  سنوات  منذ  املغرب  وتريد 
الجزائر تّص عىل أن تبقى الحدود مغلقة ألسباب أمنية.

الغابات  حرائق  إن  املايض،  األسبوع  الجزائر،  وقالت 
بأنها  وصفتها  جامعات  تدبري  من  شهدتها  التي  املميتة 
منطقة  مصري  تقرير  أجل  من  الحركة  بينها  إرهابية، 
القبائل  منطقة  الستقالل  تسعى  والتي  )ماك(،  القبائل 
دليال  تقدم  يدعمها، وإن مل  املغرب  إن  الجزائر:  وتقول 

عىل ذلك.
دعا  أن  بعد  املايض  الشهر  سفريها  الجزائر  واستدعت 
منطقة  سكان  منح  إىل  نيويورك  يف  مغريب  دبلومايس 

القبائل حق تقرير املصري.
وعرض املغرب إرسال مساعدات ملكافحة الحرائق، لكن 

مل يصدر رد علني عن الجزائر.

الصحراء الغربية 
عادت  عندما  املايض  العام  منذ  العالقات  وتدهورت 
سنوات  بعد  املشهد  إىل صدارة  الغربية  الصحراء  قضية 
من الهدوء النسبي. ويعد املغرب املنطقة املتنازع عليها 
جزءا من أراضيه. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي 

تنادي باستقالل املنطقة.
وقالت جبهة البوليساريو يف ترشين الثاين إنها ستستأنف 
بالسيادة  املتحدة  الواليات  واعرتفت  املسلح.  كفاحها 
مستوى  رفع  مقابل  الغربية  الصحراء  عىل  املغربية 

العالقات بني املغرب وإرسائيل، كان ذلك يف كانون األول 
املايض.

ووصف املغرب الجزائر بأنها “الطرف الحقيقي” يف نزاع 
الصحراء الغربية.

“ستبقى  بالده  أن  بقوله  الجزائري  الخارجية  وزير  ورد 
ثابتة يف مواقفها بشأن قضية الصحراء الغربية”.

كام اتهم املغرب باستخدام برنامج بيجاسوس للتجسس 
عىل عدد من املسؤولني الجزائريني. ونفى املغرب امتالكه 

الربنامج.

مبررات مرفوضة 
اىل ذلك، أعرب املغرب عن “أسفه” لقرار الجزائر قطع 
بأنها  الرباط  وصفتها  خطوة  يف  البلدين،  بني  العالقات 

“غري مربرة”.
“طريق  تابعته  لها،  بيان  يف  املغربية  الخارجية  وقالت 
الشعب”، إّن هذا القرار كان “متوّقعاً بالنظر إىل منطق 

وكذا  األخرية،  األسابيع  خالل  رصده  تم  الذي  التصعيد 
قاطع  بشكل  يرفض  فإنه  الجزائري،  الشعب  عىل  تأثريه 

املربرات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.
موثوقاً  رشيكاً  املغربية  اململكة  “ستظّل  البيان  وأضاف 
ومخلصاً للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة 
سليمة  مغاربية  عالقات  تطوير  أجل  من  ومسؤولية، 

وبّناءة”.
العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمني  أعرب  جهته،  من 
إليه  آلت  ما  حيال  البالغ  أسفه  عن  الغيط،  أبو  أحمد 
البلدين إىل ضبط  داعيا  الجزائر واملغرب،  العالقات بني 

النفس وتجنب املزيد من التصعيد.
الجزائر  إن  للجامعة  العامة  األمانة  يف  مسؤول  وقال 
العريب  العمل  منظومة  يف  رئيسيان  بلدان  واملغرب 
استعادة  عىل  معقوداً  يزال  ال  األمل  وإن  املشرتك، 
استقرارهام  عىل  يحافظ  مبا  العالقات  من  األدىن  الحد 

ومصالحهام واستقرار املنطقة.
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لماذا انهار الجيش األفغاني؟

هيومن رايتس ووتش: مئات المدنيين 
القتلى منذ مطلع العام في نيجيريا

بسبب ادعاءات بالتجسس ودعم االنفصاليين 

الجزائر تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. واالخير يعد القرار »غير مبرر«

استطالع رأي في المانيا 
يرجح فوز »االشتراكي« 

في االنتخابات 
برلين ـ وكاالت 

الدميقراطي  االشرتايك  الحزب  أن  أملاين،  رأي  استطالع  نتائج  اظهرت 
مريكل  أنغيال  تقوده  الذي  املسيحي  الدميقراطي   االتحاد  عىل  يتقدم 

ألول مرة منذ 15 عاما . 
يف   23 أن  إىل  مؤسسة  Forsa  لألبحاث،  أجرته  استطالع     وأشار 
االشرتاكيني  لصالح  مستعدون  للتصويت  األملان  الناخبني  من  املائة، 

الدميقراطيني مقابل 22 يف املائة لحزب مريكل  . 
   ويف املرتبة الثالثة من حيث الشعبية حزب »الخرض« بـ 18يف املائة 

وبعدهم الحزب الدميقراطي الحر  بـ 12 يف املائة، من املؤيدين  . 
املائة  يف   10 بـ  املتطرف  اليميني  ألملانيا«  »البديل  حزب     ويليهم 

واليساريون بـ 6 يف املائة. 
   وجرى االستطالع خالل الفرتة بني 17 و23 آب الجاري، بطلب من 
أشخاص،  و504  ألفني  االستطالع  وشمل   مجموعة  RTL  اإلعالمية. 

وبلغت نسبة الخطأ 2.5   يف املائة. 
ايلول  أملانيا يف 26  الترشيعية يف  االنتخابات  أن تجري  املقرر     ومن 
منصب  مريكل  أنغيال  سترتك  عن  نتائجها  النظر  وبغض  املقبل. 
يقود  حزبها  تشكيل حكومة جديدة، حيث  بعد  األملانية  املستشارة 

الزعيم الجديد أرمني الشيت منذ يناير املايض. 

الفروف: العالقات بين روسيا 
واالتحاد األوروبي »بائسة«  

وسكو ـ وكاالت  
املسؤولية  بروكسل  الفروف،  سريغي  الرويس،  الخارجية  وزير  حّمل 
العالقات بني روسيا واالتحاد  إليها  التي وصلت  عن  الحالة “البائسة” 

األورويب. 
وقال الفروف يف فيينا خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع نظريه النمساوي، 
 ألكسندر شالنبريغ، أمس األربعاء، إن الطرفني ناقشا خالل محادثاتهام 
للعالقات بني  البائسة  الحالة  القارة األوروبية، مبا يف ذلك    ”الوضع يف 

روسيا  واالتحاد األورويب”. 
وذكر الوزير الرويس، أن االتصاالت بني موسكو واالتحاد “تقلصت إىل 
أدىن  حد نتيجة سياسة بروكسل الهادفة إىل ردع روسيا”، مضيفا: “من 
جهتنا  أعربنا عن استعدادنا لتطوير حوار براغاميت مع االتحاد األورويب 
املتبادل  واالحرتام  املساواة  من  أجواء  يف  فيه،  الدول  األعضاء  ومع 

حصيا، والبحث عن  تفاهامت يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك”. 
الغربية، مبا فيها دول االتحاد  العالقات بني روسيا والدول  وتدهورت 
األورويب،  عىل خلفية النزاع يف منطقة دونباس )جنوب رشق أوكرانيا( 
عىل  بناء  روسيا  إىل  انضاممها  بعد  القرم  جزيرة  حول  شبه  والوضع 

نتائج استفتاء شعبي  نظم هناك يف آذار عام 2014. 
بالتدخل  اتهامها  بعد  روسيا  ضد  عقوبات  الغربية  الدول  وفرضت 
وأعلنت  جوابية.  خطوات  روسيا  اتخذت  فيام  الشؤون  األوكرانية،  يف 
الداخيل، إضافة إىل  النزاع األوكراين  أنها  ليست طرفا يف  موسكو مرارا 

رفضها اتهامات غربية  أخرى موجهة إليها. 

ارجاء  معظم  عىل  الرسيعة  طلبان  سيطرة  أثارت 
او  االنهيار  بشأن  األسئلة  من  جملة  أفغانستان 
التي  األفغانية  املسلحة  للقوات  الرسيع  االستسالم 
مأخوذ  الرقم  وهذا  مقاتل.  آالف   307 عديدها  بلغ 
إعامر  إلعادة  األمريكية  العامة  املفتشية  تقرير  من 
يقدر  متوز.  أواخر  يف  نرش  الذي  )سيغار(  أفغانستان 
أن  العسكرية  البحوث  معهد  من  رشودن  جوناثان 
مبهام  للقيام  جاهزين  كانوا  جندي  ألف   180 حوايل 
منتسبي  من  الكثري  ان  واضحا  أصبح  واليوم  قتالية، 
الجيش والرشطة هم من “الفضائيني” املسجلني فقط يف 
كشوفات الرواتب. وهذا الفساد مل يكن مخفيا، ولكن 
ببناء قوات مسلحة مهنية  القرار مل تكن معنية  مراكز 

والؤها للدولة.

عديد القوات المتحاربة
القوات املسلحة األفغانية،  لبناء  خصصت مبالغ هائلة 
املتحدة  الواليات  أنفقت  تاميز،  نيويورك  وفق صحيفة 
وحدها أكرث من 83 مليار دوالر عىل األسلحة واملعدات 
االنهيار  مفاجأة  هنا  ومن  األفغاين.  للجيش  والتدريب 

الرسيع.
الكتامن.  طي  األفغانية  الخاصة  القوات  عديد  ويبقى 
وبحسب املعلومات الواردة من الدوائر األمنية، هناك 
40 ألف جندي منها يف الجيش، و8 آالف يف الرشطة و8 
آالف أخرى يف املخابرات. ومل يعرف قط العدد الدقيق 
ملقاتيل طالبان. ولكن تقارير مجلس األمن تشري اىل أن 

طالبان متلك 55 – 85 ألف مقاتل. وبالتايل فان تفوقها 
األخري ال يعود ألسباب عسكرية، او تفوق يف التسليح. 
الجنود األفغان  املراقبني عىل أن  العديد من  لقد شدد 
األمرييك  الرئيس  وحتى  املعنوية.  الروح  إىل  يفتقرون 
الكارثة  عن  مسؤوليته  قليلة  أيام  قبل  نفى  بايدن  جو 
العسكرية بالقول: ان “القادة السياسيني يف أفغانستان 
الجيش  انهار  و”لقد  البالد”.  من  وفروا  استسلموا 
األفغاين، وأحيانا دون محاولة القتال. وإذا كان األفغان 
ال يريدون الدفاع عن بالدهم بأنفسهم، فلامذا ينبغي 

عىل األمريكيني القيام بذلك؟”. 

االستهانة بطالبان
العنصية:  النربة  من  يقرتب  األمرييك  الرئيس  تصيح 
األفغاين ال يستطيع القتال ألنه رشقي وضعيف، إضافة 
الغربية  األسلحة  تكنولوجيا  يفهم  ال  فهو  ذلك،  إىل 
الحديثة. من املفيد توجيه سؤال اىل الذين أرشفوا عىل 
الجنود األفغان لسنوات عديدة عىل استخدام  تدريب 
هذه التكنولوجيا، كيف نجح هؤالء يف دورات التدريب 

والتأهيل؟ وملاذا مل يالحظ املعنيون طبيعة طالبهم؟
وقال املفتش العام األمرييك إلعادة إعامر أفغانستان، 
جون سوبكو، إن قدرات الجيش األفغاين متت املبالغة 
ذلك.  يعلم  األمرييك  الجيش  وان  حدود.  بال  فيها 
األمرييك،  الكونغرس  إىل  األخري  سوبكو  لتقرير  ووفقا 
والخدمات  واملركبات  املتطورة  األسلحة  “أنظمة  فإن 
كانت  الغربية  الجيوش  يف  املستخدمة  اللوجستية 

تفوق قدرات القوات املسلحة األفغانية األمية وضعيفة 
األكادميية  اإلرهاب يف  التدريب”. وقدر مركز مكافحة 
العسكرية األمريكية يف ويست بوينت، القوة الفعلية 

من القوات األفغانية بحوايل 96 ألف جندي.
مل  الحكومية  للقوات  املعنوية  الروح  أن  صحيح 
شبكة  مدير  أكد  حسبام  حاالتها،  أفضل  يف  تكن 
يف  عدييل  ياور  عىل  كابول  يف  أفغانستان  محليل 
فجأة  انهارت  األمريكية،  القوات  وبانسحاب  متوز. 
كان  ذلك،  “قبل  سابًقا.  املعروفة  الحربية  تكتيكاتهم 
الناتو،  لبلدان  الجوي  الدعم  عىل  االعتامد  بإمكانهم 
األمريكيني”،  املتعاقدين  من  اللوجستي  الدعم  وعىل 

كل ذلك ذهب فجأة وكان عىل الجنود إدارة شؤونهم 
بأنفسهم.

القتالية.  طالبان  بتكتيكات  االستهانة  متت  باملقابل، 
لقد مّر أكرث من 25 عاما منذ ظهور طالبان. ومنذ ذلك 
التقنيات  استخدام  ذلك  يف  مبا  الكثري،  تعلموا  الحني، 

االلكرتونية اليومية يف الحرب، كالهواتف املحمولة.
حققت  االنسحاب،  األمرييك  الرئيس  اعالن  بعد 
طالبان نجاحا كبريا يف املناطق الريفية، وقطعت طرق 
يف  وتجنبت  األفغانية.  العسكرية  القواعد  إىل  اإلمداد 
البداية احتالل املدن، حيث تم الدفاع عنها بقوة أكرب. 
التخيل  األفغانية  القوات  بدأت  حزيران،  منتصف  يف 

عن مواقعها، بعد ان فقدت الدعم الحكومي. وكانت 
تعاين من نفاد الطعام.

التعليم  مستوى  يف  الهّوة  اىل  االشارة  املفيد  ومن 
الشاسعة  الريفية  واملناطق  املدن،  سكان  بني  والتطور 
سكان  من  املائة  يف   80 يسكنها  والتي  بها،  املحيطة 
الدفاع  األفغان  الجنود  عىل  ان  علمنا  ما  وإذا  البالد. 
عن نظام فاسد ال يشعرون تجاهه بالوالء مقابل قرابة 
اىل  مفاجئا،  ليس  استسالمهم  فان  شهريا،  دوالرا   70
جانب وحشية طالبان، وخصوصا تجاه االفراد املؤثرين 
بني  خريوهم  الذين  والقادة،  كالطيارين  وعوائلهم 

االستسالم وابادة العوائل. 

رشيد غويلب

إن املآل  الذي انتهت اليه القوات املسلحة األفغانية، التي بنيت بإرشاف بلدان 
الناتو، ميثل صورة واضحة ومبارشة ويسلط الضوء بقوة عىل مشرتكات ظواهر 

الفساد التي تعيشها هذه املؤسسات يف بلدان أخرى.
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تتبدد احالم الكثري من خريجات الجامعات واملعاهد 
يف العراق بعد نيل الشهادة، وهن يصطدمن بواقع 

مرير يف الحصول عىل فرصة عمل يف القطاع العام او 
الخاص لتحقيق امالهن وتطلعاتهن، ولكونهن نسوة 
فانها مشكلة اخرى تضاف اىل معاناتهن يف التعيني  

ومزاحمة الرجل.  وللحديث عن ذلك بيّنت عدد من 
الخريجات يف اختصاصات مختلفة لصفحة املرأة يف 
“طريق الشعب”، معاناتهن يف البحث عن وظيفة 
يف ظل وضع اقتصادي خانق وكساد العمل وارتفاع 

نسب البطالة يف العراق لتصبح اعىل نسبة بني 
البلدان العربية.

فرص العمل تضيق امام الخريجات
وتقول زهراء مجيد بكالوريوس قانون “تخرجت من كلية الحقوق منذ 
ثالث سنوات وقدمت االوراق الشخصية لغرض التعيني الغلب وزارات 
ولكن  الوزارات،  كل  يف  موجود  القانوين  اختصاصنا  ان  بحكم  الدولة، 

لغاية االن مل احصل عىل وظيفة.

والتعب  امللحة  الحاجة  امنا  بطرا  ليس  وظيفة  عن  البحث  “ان  مبينة 
مجتمع  ظل  يف  اليه  اطمح  ما  اىل  والوصول  التعلم  اجل  من  واملعاناة 
ذكوري يفضل الرجل عىل املرأة، هو ما دفعني اىل االرصار اليجاد فرصة 
احد  مع  باملجان  متدربة  عملت  لذا  وشخصيتي،  ذايت  فيها  اجد  عمل 
القضايا  مع  التعامل  يف  الخربة  الكتساب  الزمن  من  لفرتة  الربملانيني 

القانونية”.
نحن  يستغلنا  كان  الربملاين  هذا  ان  وجدت  لالسف  وتابعت”ولكن 
مادية  تكاليف  تحملنا  جدا  كثرية  وقضايا  باعامل  بتكليفنا  املتدربات 
غري قادرين عىل تحملها، لذا مل استمر اكرث من ثالثة اشهر تقريبا ومن 

ثم تركت العمل يف املكتب”.
يف  العمل  فرص  امامنا  تضيق  وكنساء  كخريجات  “معاناتنا  مستدركة   
كل امليادين بحكم اننا نعيش يف مجتمع ال يرحب بعمل املرأة وكأنها 

خلقت للمطبخ فقط”.

بسبب االستغالل تركت العمل
“بدأت  حاسبات  علوم  كلية   خريجة  وهي  محمد  سجا  بينت  فيام 
ابواب  عدة  وطرقت  تخرجي،  بعد  عمل  عن  البحث  رحلة  معاناة 
وبعد  الرفض،  بجدار  اصطدم  دامئا  وكنت  للتعيني  مختلفة  لوزارات 
معاناة طويلة عملت يف القطاع الخاص مبدرسة اهلية وباجور متدنية 
جدا التكفي لسد مصاريف النقل ووجبات الغذاء، ولكن كنت امني 
العمل  وتركت  جدوى  دون  ولكن  فرتة  بعد  اجوري  بزيادة  النفس 
قمت  العمل  عىل  والرصاري  ذلك  “بعد  مضيفة  االستغالل.  بسبب 
لفرتة  واملتوسطة  االبتدائية  املراحل  لطلبة  خصوصية  دروس  باعطاء 
الصعب  االقتصادي  والوضع  كورونا  وباء  ظروف  بسبب  جدا  قصرية 

عدد  مع  االنرتنيت  عىل  البضائع  ترويج  يف  عملت  ثم  ومن  للعوائل، 
من الرشكات، وكذلك يف االشغال اليدوية ولكن مل استطيع االستمرار 
لعدم متكني من بيع اي سلعة وعدم االستفادة من ذلك. مؤكدة عىل 
ان الظروف الصعبة اجربتني ملامرسة اية مهنة من اجل الحصول عىل 

عمل استطيع اعانة عائلتي به.

احالم تالشت بعد التخرج
الجامعة  “دخلنا  تقول   ٢٠١٩ عام  الزراعة   كلية  نصري خريجة  رند  اما 
ولدينا طموحات واحالم نحققها وانا شخصيا مل اسعى للتعيني يف الوزارات 
رغم ان ذلك هو حق من حقوق اي خريج درس وتعب واجتهد، النني 
مال  او  قوية  وساطة  له  تكون  وان  البد  يتعني  الذي  ان  مسبقا  اعرف 
يستطيع دفعه، لذلك نرى االعداد تتزايد للعاطلني عن العمل من الطلبة 
يف  مدير  مساعد  الخاص  القطاع  يف  عملت  “انني  اىل  مشرية  الخرجني، 
احدى الرشكات خارج اختصايص وتركت العمل بعد ذلك، مؤكدة “هناك 
من  عملهم  وتسهيل  الخريجني  دعم  يف  الحكومة  قبل  من  كبري  تقصري 
خالل اتاحة الفرصة القامة مشاريعهم الخاصة، فانا وبعض زمياليت من 
نفس االختصاص كنا نطمح بقطعة ارض نقيم عليها مرشوعنا الزراعي 
وتكاثر املوايش وتشغيل ايدي عاملة كثرية، وفق اساليب حديثة وذات 
جدوى اقتصادية، اال ان ذلك يحتاج اىل اموال ونحن غري قادرين عىل 

توفريها ولعدم وجود الدعم الحكومي فان احالمنا تالشت.
للضغط  السعي  يف  املهنية  للنقابات  دور  يوجد  ال  لالسف  اقول  واخريا 
االناث النهن ليس  للخرجني وخاصة  الحكومة  اليجاد فرص عمل  عىل 
لهن الحرية الكافية مثل الرجل يف الخروج والبحث عن العمل بسبب 

اعتبارات كثرية ومنها العرف االجتامعي املقيد لحريتنا.
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مرأة

بغداد- سلمى الُجميلي

بعد التأجيل والرتقب وطول االنتظار حان املوعد املنشود ألهم 
حدث عاملي وهو دورة األلعاب الباراملبية طوكيو 2020 

هذه الدورة كسابقاتها ال تخلو من املشاركة العراقية التي تثبت 
حضورها بجدارة كل موسم، حيث يبلغ عدد الالعبني فيها 18 
العبا ميثلون خمسة فعاليات هي عروس األلعاب ورفع األثقال 

واملبارزة والقوس والسهم وتنس الطاولة.
لذا  أربعة العبات،  تأهل  النسوية حارضة من خالل  املشاركة 
مشاركتهن  تكون  أن  آملني  عليهن  الضوء  نسلط  أن  ارتأينا 
إال  فعاليتهن  اختالف  فرغم  أوسمة،  من  يحصدنه  مبا  مثينة 
إنهن يتنافسن للحصول عىل أول وسام نسوي بتاريخ العراق 

األوملبي والباراملبي.
الحافل  بسجلها  تسلحت   1977 مواليد  مهدي  هدى  الرباعة 
الفعالية،  هذه  يف  الطويل  مشوارها  خالل  من  باإلنجازات 
طوكيو هي الباراملبياد الثاين لها بعد لندن 2012 ، وقد متكنت 
يف  أقيمت  التي  العامل  بطولة  خالل  من  إليها  الوصول  من 

كازاخستان 2019
األثقال  رفع  لعبة  يف  عرش  السابع  عامها  اليوم  تُكمل  مهدي 
لُيزين  الباراملبياد  يف  لها  الِبكر  الوسام  بتحقيق  إرصار  وكلها 
مسريتها الرياضية وتكون أول رباعة تنال هذا الوسام يف تاريخ 

الرياضة العراقية
زمن حسني العبة منتخب القوس والسهم مواليد 1983 حصلت 

عىل تأشرية الدخول لباراملبياد طوكيو من خالل تحقيقها للرقم 
التأهييل يف بطولة التأهيل اآلسيوية تايلند 2019

أن أطلقت أول سهم  باإلنجازات منذ  لها سجل حافل  حسني 
لها عام 2009 إىل اليوم سواء يف فعاليتي الفردي واملكس تيم، 
فيها  مشاركتها  تسجل  باراملبية  دورة  ثاين  هي  طوكيو  وتُعترب 
بعد باراملبياد ريو 2016 ، وكلها عزم عىل نيل أول وسام يحمل 

اسمها يف تاريخ هذه اللعبة من الرجال والنساء.
نجلة عامد مواليد 2004 والتي متيزت بكونها الالعبة املعجزة 
مبا نالته من إنجازات منذ أن مسكت مرضب اللعبة بواسطة 

طرفها اليتيم عام 2015
حتى  دروبه  وتعرجت  ترقبه  طال  الذي  الحلم  هي  طوكيو 
تحقق حلمها من خالل منحها البطاقة الثنائية التي مكنتها من 
االلتحاق بركب الباراملبية، نجلة عامد التي اعتادت عىل تحدي 
الصعاب عاهدت نفسها عىل نيل أول وسام يسجل باسمها يف 

تاريخ اللعبة عامة.
فاطمة فاضل اصغر العبة يف تاريخ املشاركات العراقية يف دورة 
من حجز  متكنت   ،٢٠٠٧ مواليد  من  الباراملبية، هي  األلعاب 
التي  الكربى  الجائزة  ببطولة  إثر مشاركتها  مقعدها يف طوكيو 
باهراً  أداء  فيها  قدمت  والذي  املايض  آذار  تونس  يف  أقيمت 

لفت أنضار الجميع.
العام  الريايض  عمرها  يبلغ  بالكاد  التي  الصغرية  العداءة 
أول  لتكون  الباراملبي  الوسام  لنيل  الطموح  ميلؤها  والنصف 

العبة يف عروس األلعاب تنال هذا الرشف.

فتيات عراقيات يسعين للحصاد في طوكيو

 ص

فرع رابطة المرأة في هولندا 
يضّيف سكرتارية المركز

للمرة الثانية
نقيب االطباء امرأة

بغداد- طريق الشعب
ندوة  هولندا  فرع  املرأة  رابطة  مؤخرا  نظمت 
املرأة  رابطة  سكرتارية  مع  وبالتعاون  الكرتونية 
النساء  من  ضيوف  ومبشاركة  بغداد   يف  العراقية 
عىل  خاللها  الضوء  تسليط  جرى  حيث   ، والرجال 
عام  منذ  العراق  العراقية يف  املرأة  رابطة  نشاطات 
للمرأة  الرابطة  تقدمه  وما   2021 وحتى   2003
التي  واملشاريع  الحايل،  العراق  وضع  يف  والطفل 
العراقية  العائلة  الرابطة يف خدمة  وتنفذها  نفذتها 
واملرأة عىل وجه الخصوص، فضال عن دور الرابطة يف 
العاملي واهمية حضورها  الدميقراطي  النساء  اتحاد 
يف املحافل الدولية التي تخص املرأة ، باالضافة اىل 
الدور الذي لعبته الرابطة يف توحيد الجهود وتأسيس 
عدد من الشبكات والتجمعات والتحالفات العاملة 
يف مجال الدفاع عن حقوق االنسان ودورها االخري 

الواضح يف ظل جائحة كورونا.
فرع  رابطيات  من  ترحيب  بكلمة  بدأت  الندوة 
الرابطة  باملشاركني والزميالت يف سكرتارية  هولندا 
والنشاطات  املشاريع  اهم  استعراض  وجرى 
وعدد  الجامعات  يف  الرابطة  نفذتها  التي  والربامج 

من مخيامت النازحني وفروع املحافظات.

ان  ذكرت  مروكل  شمريان  رابطة  سكرترية 
اجراء  اىل  الحاجة  بأمس  اليوم  “الرابطة 
يف  الرابطة  فروع  مستوى  عىل  مامثلة  ندوات 
عضوات  مبشاركة  وتكون  الخارج  او  الداخل 
النشاطات  اهم  للوقوف عىل  التنفيذية  اللجنة 
هناك  وان  خاصة  واملعوقات  واالنجازات 
العراق.،  محافظات  يف  للرابطة  كبرية  نشاطات 
خاصة وان وسائل االعالم اليوم التسلط الضوء 
عىل   ، املتنوعة  الرابطة  نشاطات  الكثري  عىل 
واضحة  غري  الرابطة  نشاطات  ان  من  الرغم 
من  املبذولة  الكبرية  الجهود  ان  اال  اعالميا 
وتتسم  واعتزاز  فخر  محط  الرابطة  عضوات 

بقوة االرادة واالرصار عىل العطاء.
املرأة  “رابطة  ان  العشب”  لـ”طريق  وقالت 
الجامعي  العمل  تدعم   2003 عام  وبعد  العراقية 
هناك  وكانت  بالقوانني،  يتعلق  فيام  خاصة 
نشاطات غري قليلة تصب يف مصلحة املرأة والطفل 

وحقوق االنسان وقضايا اخرى.
يف  الشعب”  “طريق  ستنرش  بالذكر  الجدير  ومن 
اعداد الحقة بشكل تفصييل ما جرى الحديث عنه 

من محاور الندوة.

انتصار المیالي

لطیف  )سمیرة  الشجاعة  البیطریة  الطبیبة 
يف  العالیة  مبھنیتھا  عرفت  التي  االمین( 
واالطباء  الطبیبات  رشیحة  حقوق  عن  الدفاع 
البیطریین تحصد مثار نشاطھا ومثابرتھا الیومیة 
لتنال  النقیب،  مبنصب  الثانیة  وللدورة  لتفوز 
البیطریین  األطباء  ثقة زمیالتھا وزمالئھا  مجددا 
والخدمات  للجھود  كنتیجة  كبیر،  باستحقاق 
بحرص  علیھا  وعملت  قدمتھا  التي  املتمیزة 
ولإلنجازات التي تحققت بأرصارھا وقوة ارادتھا 

وبتظافر جھود الكوادر الطبیة البیطریة معھا.
العراق  يف  البیطریین  االطباء  نقیب  السیدة 
دأبت  االمین«  لطیف  »سمیرة  الدكتورة 
البیطریة  الكلیات  من  العدید  زیارة  عىل 
بین  للتنسیق  ناجحة  آلیات  وضع  اجل  من 
ونقابة  البیطریین  االطباء  من  األكادیمیین 
بالكثیر  اللقاء  تابعت  كام  البیطریین،  االطباء 
الحكومیین ودافعت عن حقوق  املسؤولین  من 
ومستقبلھم،  البیطري  الطب  كلیات  خریجي 
وتفعیل  للخریجین  عمل  فرص  توفیر  ورضورة 

اقّر  الذي  البیطري  الطبي  التدرج  قانون  آلیات 
املكثفة  الجھود  بعد  الوطني  املجلس  قبل  من 

التي قامت بھا النقابة.
وحضورھا  موقفھا  لھا  كان  اخر  جانب  من 
االحتجاجي يف ساحة التحریر واالعتصام للتعبیر 
البیطریین،  واألطباء  الطبیبات  مطالبات  عن 
رغم  طویلة،  لسنوات  ھمشت  التي  بحقوقھم 
البلد  لخدمة  والعمل  بالعطاء  الجمیع  استمرار 
الظروف  متحدین  العالیة،  املھنیة  منطلق  من 
باالضافة  یوم،  كل  تواجھھم  التي  والصعوبات 
اىل حفاظھا مع اعضاء النقابة عىل ھویة النقابة 
ومھنیتھا كرصح التوجیھات التي تعكس الصورة 
ویدافع  الجمیع  یحتضن  للنقابة.  الحضاریة 
جدیر  بكل  االلتزام  مع  االنسانیة  حقوقھم  عن 
النقابة  مجلس  بعضویة  الفائزین  ان  بالذكر 
د.  معروف،  وصال  د.  حامدي،  انس  د.  املركز 
حمید عيل كاظم، د. سحر سامل، د. عيل وناس، 
د. عالء حسین، د. عامر شفیق، د. مھند كریم.

والشجاعات  املثابرات  بنسائه  للعراق  مبارك 
النسوية  والحركة  البيطريني  االطباء  ولنقابة 

العراقية هذا الفوز واالنجاز املهني والراقي.

فاطمة فاضلنجلة عامدزمن حسنيهدى مهدي

مغزى الكوتا النسوية
في البرلمان

هيفاء االمين

مرحلة  اىل  جميعا  والشعوب  البلدان  تصل  مل 
والواجبات  الحقوق  يف  والرجل  املرأة  مساواة 
السياسية  القيادة  فرص  ويف  اإلنسانية،  والقيمة 
منعا  املتحدة،  األمم  لجأت  لهذا  واملؤسساتية. 
النظر  بغض  البرش  بني  املساواة  ولتحقيق  للتمييز 
اعتامد  اىل  والدين،  العرق  او  اللون  او  الجنس  عن 
الكوتا النسائية، لضامن حضور النساء يف الربملانات 

والوزارات والسلطات ااالخرى يف هذه الدول. 
يف  النسوية  الكوتا  تعتمد  التي  الدول  من  والعراق 
انتخابات مجلس النواب، بنص دستوري يقيض بأن 
تكون للنساء نسبة ال تقل عن ٢٥ باملائة من العدد 

الكيل العضاء مجلس النواب.
أغلب  ان  بواقع  اصطدمت  النسائية  الكوتا  لكن 
ال  واملهيمنة،  املتنفذة  السياسية  والكتل  االحزاب 
كفلها  التي  املرأة  بحقوق  وال  بالدميقراطية  تؤمن 
الربملان،  لعضوية  نساء  ترشح  كانت  واذا  الدستور. 
تعمل  ان  ثانيا  ضمنت  وقد  اوال  مضطرة  فألنها 
او  القبيل  الشمويل  الحزب  مفهوم  ضمن  “نائبتها” 
التيار الديني، الذي كام ذكرنا ال يؤمن بالدميقراطية 

وال بدولة املواطنة املدنية الحديثة.
وغالبا ما تستغل هذه االحزاب ثغرات يف الدستور 
العشائرية  والتقاليد”  “العادات  اىل  تلجأ  او 
جديدة  قوانني  لترشيع  محاولة  اي  ملنع  والرشعية، 

تخدم املرأة واالرسة واملجتمع.
نحو  املفرتض  التغيري  من  عاما   ١٨ وبعد  واليوم 
املتحدة  األمم  بذلته  وما  والبناء،  الدميقراطية 
والدول املانحة واملسؤولة يف مجال التنمية البرشية 
املجال.  كبري يف هذا  يتحقق يشء  مل  املرأة،  ومتكني 
السيايس  املفهوم  تغيري  بهدف  انفق  ما  فكل 
والقانوين يف ذهنية النواب والنائبات باتجاه التقدم 
واملدنية، ذهب هباء لألسف ألن النائبات مل يفهمن 
ان حقوق املرأة ال تتعلق برأي حزبها او تيارها، بل 
السياسة  اهميتها  يف  تتجاوز  بديهية  حقوقا  بكونها 

والعقائد والرأي الشخيص طبعا. 
عرب  النواب  مجلس  اىل  تصل  التي  املرأة  عىل  ان 
السيايس  حزبها  برنامج  بني  ومتيز  تدرك  ان  الكوتا، 
مع  املتساوية  حقوقها  قوانني  وبني  واالقتصادي، 
حقوق الرجل. فهذه الحقوق جزء من قانون دويل 
برغبة  وليس  ضوئه  عىل  الكوتا  وضعت  إنساين 

حزبها.
نتائج حرب  عىل  بناًء  العراق  يف  الدستور  ُسّن  لقد 
والتدخل  واإلحتالل  الدمار  من  سنني  وبعد  مريرة 
بالدميقراطية  االممي، وال يحق ألي حزب ال يؤمن 
ان ميارس الدميقراطية كمجرد لعبة وتحايل للوصول 
اىل  وصوال  والهيمنة،  املال  ومصادر  الحكم  اىل 
تجريد النساء من حقهن الذي ال يقبل النقاش. كام 
متلك  ال  املساواة  يف  بحقها  تؤمن  ال  التي  املرأة  ان 

الحق يف التنازل عنه.

الخريجات.. بين حلم التعيين وشبح البطالةخارج النسق
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يعود  لوح طيني سومري  مئات دوالرات لرشاء  تكفي 
لثالثة آالف سنة قبل امليالد، عىل موقع “اليف أوكشنريز” 
وجد طريقه إىل بريطانيا، ليصل بيوت املقتنني ببساطة 
تامة تعزز تهريب وتجارة اآلثار العراقية املزدهرة أصالً 

بفعل نقص حامية املواقع األثرية والفساد.
يؤكد املدير يف “تاميتيبل أوكشنز”، حيث تعرض القطعة 
يف مزاد علني بدءاً من 600 دوالر تقريباً عىل أنها “ملكية 
سيد من ويست ساسيكس يف اململكة املتحدة” وكانت 
“جزءاً من مجموعة أخرى من األلواح املسامرية ملكية 
سيد من لندن قبل عام 1992”، مشرياً إىل أن مؤسسته 
“تدرك بأن مشكلة القطع املهربة أمر واقع، لكننا نبذل 

كثرياً من املال والجهد الستبعاد تلك االحتامالت”.

تهريب القطع األثرية 
لكن األمر صعب، فأعداد ال تحىص من القطع هربت 
من آالف املواقع األثرية غري املحمية مبا يكفي، يف بلد 
تحديات  ويواجه  والحروب  الحصار  من  عقوداً  عاىن 
توجد  “ال  فيام  مسلحة،  مجموعات  وهيمنة  الفساد 
إحصائية بعدد اآلثار املهربة” من العراق، بحسب مدير 
هيئة اآلثار والرتاث العراقية ليث مجيد كون “التهريب 
ال يشمل فقط القطع التي رسقت من املتاحف، بل من 

النبش العشوايئ للمواقع األثرية”.
حيث  العراقي،  الجنوب  يف  أثري  موقع  حارس  يروي 
ازدهرت الحضارتان السومرية والبابلية، يعمل يف هذه 
املهنة منذ 20 عاماً، كيف وجد نفسه غري مرة يف مرمى 
املكان، هم بال شك  يأبهوا لوجوده يف  نريان مهربني مل 
يف  اآلثار  لتهريب  ومنظمة  كبرية  “شبكات  من  جزء 
فضل  للقضية  متابع  عراقي  خبري  يرشح  كام  العراق”، 
عدم الكشف عن هويته عىل غرار غالبية املصادر التي 
لحساسية  نظراً  الفرنسية  الصحافة  وكالة  إليها  تحدثت 

املسألة.
ويخرب الحارس الخمسيني الذي أراد أيضاً إبقاء هويته 
حراسة  دوام  خالل  كنت  وفيام  املرات،  “إحدى  رساً 
مسلحني،  ثالثة  متنها  وعىل  شاحنة  شاهدت  املوقع، 
بأعىل  رصخت  وعندما  النبش،  وبدأوا  املوقع  اقتحموا 
بشتمي  وقاموا  الهواء  يف  النار  أطلقوا  عليهم،  صويت 

قائلني، هل هذه األرض ملك ألبيك؟”.
“فعدد  مبفرده  هؤالء  أمام  عاجزاً  نفسه  الرجل  وجد 
الحراس غري كاف لحامية املواقع األثرية، رمبا يأيت أمثال 
هؤالء مرات أخرى ويطلقون النار علينا، ونحن ال منلك 
بلد  يف  جداً”  ضئيلة  أصالً  ورواتبنا  لوقفهم،  إمكانيات 
الفقر،  من  مليوناً  الـ40  سكانه  من  املئة  يف   40 يعاين 

بحسب البنك الدويل.

آثار نبش
أثرية،  مواقع  مراراً  بدوره  العراقي  اآلثار  خبري  يتفقد 
ليجد فيها آثار نبش حديثة ويروي “فيام نتكلم اآلن، 
أنا متأكد أن مهربني أو من يعملون معهم من السكان 

يقومون بنبش تل أثري ما ورسقة محتوياته”.
تحىص”  ال  مرات  أجنبية  بعثات  يف  “عاملون  اصطدم 
يعملون”،  حيث  املواقع  لنبش  أتوا  “مبهربني  أيضاً 
بحسب خبري أمني غريب متابع مللف تهريب اآلثار رغب 

أن تبقى هويته رسية.
ترتكز عمليات النبش يف الكوت والساموة والنارصية يف 
كافية،  لحراسة  تفتقر  تحىص  ال  مواقع  الجنوب، حيث 
“مركز  غرباً  العامرة  إىل  القطع  تذهب  هناك  ومن 
تهريب اآلثار”، وفق الخبري العراقي، أو يف مناطق تقع 

إىل جنوب العامرة يف األهوار.
معروف،  هو  ما  منها  الصحراء  يف  التائهة  املواقع  تلك 
لكنه مهمل مثل موقع تل العبيد يف ذي قار الذي يقول 
لإلنسان يف جنوب  األول  االستيطان  مكان  إنه  الخرباء، 
املدن  أوىل  لظهور  ومهد  عام،  آالف   8 قبل  العراق، 
لكنها  إحصاؤها،  منقبة يصعب  وأخرى غري  السومرية، 
قول  حد  عىل  عقود،  منذ  للتهريب  األسايس  املصدر 

الخبري الغريب.
يؤكد مدير متحف النارصية الحضاري يف جنوب العراق 
سجاد عبد الحسن “نعاين يف ذي قار التي تحتوي عىل 
آالف املواقع غري املنقبة من قلة عدد الحراس... وضعف 
كانت  بلد  يف  القطع  لرسقة  املجال  يفتح  ما  أجورهم” 

األولوية فيه لألمن لسنوات.

شبكات جريمة منظمة
الشاسعة  الحدود  ذي  العراق  يف  التهريب  يغذي 
واملرتامية مع إيران وسوريا وتركيا واألردن والسعودية 
من  مقرب  مصدر  وفق  منظمة،  جرمية  شبكات 
بلد  يف  هويته،  كشف  عىل  التحفظ  فضل  الحكومة 
يعاين من السالح املتفلت وهيمنة مجموعات مسلحة، 
لدرجة أن “رسقة اآلثار باتت جزءاً من منظومة الفساد 

يف البلد”، بحسب الخبري العراقي. 
ربحية  الطرق  أكرث  من  “هي  الغريب  الخبري  ويرشح 
البدو  أيضاً  يشرتك  لكن  املنظمة”،  الجرمية  لتمويل 
يعرفون  الذين  النائية  املناطق  يف  املحليون  والسكان 
ما  عىل  العشوايئ،  بالنبش  قلب  ظهر  عن  مناطقهم 

أوضح الخبريان.
متلك  التي  إيران،  مع  الحدود  ذلك  بعد  اآلثار  تدخل 
نفوذاً عىل فصائل مسلحة يف العراق، “لتعرب البحر إىل 

دول الخليج”، بتقدير الخبري العراقي.
ويقع خط التهريب البارز اآلخر عرب الصحراء الشاسعة 
العراقي، فضالً  الخبري  األردن، بحسب  الحدود مع  إىل 
أقل،  بدرجة  لكن  وسوريا  تركيا،  مع  الحدود  عن 
“إي  مثل  مواقع  عىل  بآثارنا  املطاف  ينتهي  و”هكذا 
أو عند هواة جمع  الويب ومتاحف  باي” ومزاد عىل 

تحف وأثرياء” أو يف جامعات ومعاهد لألبحاث.

حلم جلجامش
البعيدة عىل قطع صغرية لكن  األثرية  املواقع  تحتوي 
لوح “حلم جلجامش”  أيضاً عىل كنوز مثينة مثل  رمبا 

الذي سيعود قريباً إىل العراق.

القرن  مثانينيات  يف  عشوايئ  نبش  ضحية  “الحلم”  كان 
من  لكنه “هرب  اآلثار،  هيئة  مدير  كام يرشح  املايض، 
وسقوط  األمرييك  الغزو  تاريخ   ”2003 عام  بعد  العراق 

نظام صدام حسني.
ورمبا انتهى به األمر مع قطيع جامل أو حمولة مخدرات 
املخدرات  تهريب  يف  تعمل  التي  نفسها  فـ”العصابات 
والجامل، تعمل يف تهريب اآلثار”، بحسب الخبري العراقي.

أما تنظيم “داعش” فقد دمر مواقع أثرية ذات أهمية 
نظم  أيضاً  آثار منرود “لكنه  البالد، مثل  كربى يف شامل 
التهريب مبا يتيح له جمع املوارد، إمنا طال ذلك الجانب 

السوري أكرث”، وفق الخبري الغريب.
تقدر قيمة اإليرادات التي جمعها التنظيم من “التجارة 

تحت  أراض  يف  مهربني  عىل  رضائب  فرض  أو  باآلثار 
إيراداتهم  مليون دوالر، من أصل إجاميل  بـ20  سيطرته 
تقرير  بحسب  مليار يف 2015”،  إىل 2.68  بـ2.3  املقدر 
يف  املنظمة”  الجرمية  ضد  أنيشاتيف  “غلوبال  ملنظمة 

.2020
فيام يعمل العراق عىل استعادة آثار البالد املنترشة يف 
أعيدت  التي  قطعة  ألف  الـ17  مع  الحال  كام  العامل، 
يكفي  الجهد ال  ذلك  لكن  أخرياً،  املتحدة  الواليات  من 
أن  يرى  الذي  الحكومة،  من  املقرب  املصدر  يرى  كام 
“الدولة  فيام  واملعرب،  الجوار”  دول  “هي يف  اإلشكالية 

ضعيفة أصالً وال تشكل اآلثار أولوية بالنسبة إليها”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ف ب – 23 آب 2021

أننا ال نستطيع تشكيل الدول األخرى عىل صورتنا
ورد يف مقال بصحيفة واشنطن بوست أن الصور التي بثت 
عن االنسحاب األمرييك من أفغانستان والصور التي نرشت 
قبل عقود عن فظائع حرب فيتنام كان يجب أن تقنع 
الواليات املتحدة بأنه ال ميكنها، ويجب أال تحاول تشكيل 
بلدان أخرى عىل صورتها الخاصة. تقول كاثلني باركر: كان 
يجب عىل اإلدارات األمريكية املتعاقبة منذ غزو أفغانستان 
أن تتوقع أنها ستفشل يف النهاية ألن هذه البالد تاريخيا 
هي املكان الذي تذهب إليه الدول األخرى لتفشل، وكان 
وقتل  قصف  أن  إىل  توصلت  قد  تكون  أن  عليها  يجب 
أعضاء حركة طالبان لن يجعلهم يحبون الواليات املتحدة 
أو يحبون مبادئها الدميقراطية، كام كان يجب أن تتوقع 
بدعم  يقفان  وجيش  حكومة  تنهار  أن  اإلدارات  هذه 

الغرباء يف مواجهة أعداء داخليني أكرث رشاسة. 
وأشارت إىل أن ما فعلته أمريكا يف أفغانستان هو ما فعلته 
من قبل يف فيتنام، قائلة إنه يبدو أن تورطها يف أفغانستان 
مل يكن مجرد تقييم ضعيف أو عدم كفاءة، بل كان قرارا 
مقصودا ومحسوبا يتوخى الكذب عىل الشعب األمرييك 

ويرتك أبناءهم وآباءهم ميوتون من أجل ال يشء.

ومضت الكاتبة تقول إنه من الصعب التقاط صور مؤثرة 
للغطرسة األمريكية وعدم الكفاءة والخيانة يف إطار واحد، 
غريب،  لشخص  وتسليمه  بطفلها  والدة  تضحية  لكن 
وحشودا تتسلق لتقف عىل منحدر مخرج يف مطار كابل 

“هي صور بالدنا”.
وستنضم هذه الصور اآلن -تقول الكاتبة- إىل صور حرب 
التي  الصغرية  الطفلة  تلك  صورة  يتضمن  الذي  فيتنام 
تركض عارية من هجوم النابامل، يف كتالوج من الصور الذي 
يجب أن يذكر أمريكا بأخطائها الكبرية يف العامل. وناشدت 

“دعونا نأمل أننا قد تعلمنا الدرس هذه املرة”.
واألمل  اليأس  تلتقط  الصور  هذه  بأن  مقالها  وختمت 
والخوف والشجاعة والعذاب، ويف كثري من األحيان املوت، 
باالشمئزاز والغضب،  تأثرنا وحزنا وشعرنا  مضيفة “لقد 
حتى عندما شعرنا بالعجز وسط الفوىض البعيدة. لسنا 
املعربة عن  اآلخرين ولكن كلامتنا  محصنني ضد معاناة 
شعورنا بأمل اآلخرين هي بالتأكيد كلامت باردة ألشخاص 

مرعوبني”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزيرة – 23 آب 2021

مراسلة  املهنية  حياتها  غيليام  بتلر  دورويث  بدأت 
صحافية سوداء يف إحدى الصحف األمريكية الكربى، 
يف وقت كان املجتمع فيه ال يزال يعاين من الفصل 
العنرصي إىل حد كبري. سألتها فرحانة حيدر، مراسلة 
يب يب يس، كيف أسهمت حقيقة كونها امرأة سوداء 
تعمل وسط عامل الرجل األبيض، يف صياغة وتشكيل 

حياتها املهنية.
عيد  حفل  إىل  غيليام  بتلر  دورويث  وصلت  عندما 
امليالد الـ100 المرأة ثرية يف واشنطن، أخربها البواب 
أنها ال تستطيع الدخول عرب الباب األمامي، وأوضح 

أن “مدخل الخدم من الخلف”.
صحيفة  يف  مراسلة  أنا  خادمة،  لست  “أنا  فأجابت: 

واشنطن بوست”.
وكانت دورويث أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي 

تعمل مراسلة للصحيفة.
واستمرت   ،1961 عام  الصحيفة  يف  عملها  بدأت 
الثالثة  العقود  مدى  عىل  عمود  وكاتبة  كمحررة 
يف  مزلزلة  جذرية  تغريات  خاللها  وشهدت  التالية، 

املجتمع األمرييك، ويف وسائل اإلعالم.
يف  مقعد  عىل  حصلت  الجامعة  من  التخرج  بعد 
نيويورك،  يف  كولومبيا  جامعة  يف  الصحافة  برنامج 
الوحيدة  األفريقية  األمريكية  الطالبة  كانت  حيث 
يف الدورة، وحصلت عىل وظيفة يف صحيفة واشنطن 

بوست عندما كانت تبلغ من العمر 24 عاما.
أصل  من  مراسلة  كأول  دورويث  تجربة  كانت  وقد 

أفريقي يف الصحيفة أمرا صعبا للغاية.
“كنت  تقول:  لها،  تتوقف  ال  األجرة  سيارات  كانت 
ما  لكن  رسعتها  السيارة  فتبطئ  املبنى  خارج  أقف 
يبتعد  حتى  الغامق  البني  وجهي  السائق  يرى  أن 

مرسعا”.
ال  نحن  مرة:  ذات  أحدهم  يل  “قال  دورويث:  تقول 
وفيات  عن  عبارة  ألنها  السود  قتل  جرائم  نغطي 
رخيصة”. تقول إنها أرادت حينها أن ترصخ وتركض 
للخارج، لكنها بدالً من ذلك قالت لنفسها: إن هذا 

هو نوع السلوك الذي سيتوقف إذا واصلت العمل.
“داخل غرفة األخبار، كان البعض منهم يقول مرحباً، 
معي،  يتحدث  حتى  أو  رأسه،  من  بإماءة  يحيي  أو 
ال  بأنهم  يتظاهرون  املبنى،  خارج  رأوين  إذا  لكن 

كام  األمر  كان  للغاية،  مهينا  ذلك  كان  يعرفونني. 
معرفة  أو  عالقة  بأية  االعرتاف  يريدون  ال  أنهم  لو 

تربطهم بشخص أسود أمام البيض اآلخرين”.
واجهتها مع  التي  التحديات  تناقش  مل  لكن دورويث 
رؤسائها يف العمل، فقد خشيت من أن تعطيهم أي 
شكوى الذريعة لعدم توظيف صحفيني سود آخرين.
يف  وحتى  صعبا.  كان  الغداء  وجبة  عىل  الحصول 
مطاعم واشنطن كانت تشعر باإلقصاء، إذ أن املطاعم 
الخدمة  تقدم  ال  الصحيفة،  مكاتب  إىل  األقرب 
متيش  دورويث  كانت  أفريقي.  أصل  من  لألمريكيني 
طويال إىل أن تصل إىل مقهى أو مطعم صغري، حيث 

ميكن أن تشعر بالراحة.
تقول: “مل أكن أرغب يف تغطية القصص السلبية عن 

السود فقط، بل أردت تغطية غنى حياة السود”.
الحقوق  لنيل  السود  كفاح  أحداث  دورويث  غطت 
املدنية الرئيسية، مبا يف ذلك قبول األفارقة يف جامعة 
ميسيسيبي عام 1962، حيث كانت هناك احتجاجات 
وأعامل شغب بعد أن التحق الطالب الشاب، جيمس 
مرييديث، كأول أمرييك من أصل أفريقي يف الجامعة.

السود،  مجتمعات  إىل  بالتحدث  دورويث  كُلفت 
يف  االندماج  تشجيع  قضية  عىل  فعلهم  رد  ملعرفة 

معقل التفوق األبيض هذا.
بيض،  صحفيون  كتبها  التي  القصص  قرأت  عندما 
خائفون  أنهم  عىل  السود  صوروا  أنهم  الحظت 

ومذعورون، تقول: “هذا ال يعكس الواقع مطلقا”.
لها  يُسمح  مل  ميسيسيبي،  والية  يف  وجودها  أثناء 
باإلقامة يف فنادق البيض، وانتهى بها األمر للنوم يف 
مع  “لقد منت  تقول:  السود.  جنازات  لتنظيم  مركز 
املوىت، ينبغي عليك باعتبارك صحفي أنت تفعل كل 

ما يف وسعك للحصول عىل القصة”.
منتصف  يف  بوست  واشنطن  دورويث صحيفة  تركت 
حاولت  الثالث.  طفلها  أنجبت  أن  بعد  الستينيات، 

العمل بدوام جزيئ، ولكن طلبها قوبل بالرفض.
وأعيد تعيينها يف عام 1972 رئيسة تحرير مساعدة يف 

قسم املوضة، وأحبت ذلك العمل كثريا.
تقول: “كان ذلك مثريا بالفعل، أن أكون قادرة عىل 

تقديم الكثري عن ثقافة السود يف قسم األناقة.
دورويث  كانت  املنصب،  هذا  يف  عملها  خالل  ومن 
قادرة أيضا عىل توظيف أشخاص وصحفيني، ميكنهم 
الكتابة عن تجربة السود. ثم يف عام 1979 أصبحت 
والسياسة  التعليم  قضايا  عىل  وركزت  عمود،  كاتبة 
واألقليات العرقية، واستمرت يف عملها ملدة 19 عاما. 

تقاعدت من واشنطن بوست يف عام 2003.
تقول: “ال ميكنك أن تروي القصة الحقيقية أو القصة 
منظور  خالل  من  فقط  ترويها  كنت  إذا  الكاملة، 

مجموعة واحدة من الناس”.
العامل  يرون  أشخاص  لديك  يكن  مل  “وإذا  وتضيف: 
كاملة  صورة  لديك  فليس  مختلفة،  رؤى  خالل  من 

ملا يحدث”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“يب يب يس” – 23 آب 2021

كنوز سومر وبابل تنبش من أرض العراق وتباع على اإلنترنت

كاتبة أميركية: 
أفغانستان تثبت لنا مرة أخرى 

العنصرية.. أنا مراسلة صحفية ولست خادمة

آثار مدمرة من قبل داعش يف النمرود بنينوى

دورويث بتلر غيليام
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الشعر  كتب  الدجييل  زهري  الراحل  الشاعر 
عىل  زمنياً  تتقدم  وبأسبقية  مبكراً  الشعبي 
قصائده  ينرش  كان  الستينيات  ومنذ  مجايليه، 
لصاحبها  البغدادية  يشء(  )كل  جريدة  يف 
القصائد  بعض  نرش  كام   ، الجادر  املنعم  عبد 
واملجتمع  الراصد  جريديت  يف  السبعينيات  يف 
تطوراً  يحقق  مل  انه  اال  االسبقية  تلك  ورغم   .
بالتحوالت   ً مقارنة  فنياً  به  يُستدل  شعرياً 
التجربة  منذ  الشعبية  القصيدة  شهدتها  التي 
الالحقة  التجديدية  والتجارب  الرائدة  النوابية 
لها.ويبدو انه قد ادرك موقفه الشعري الفني، 
يف  الشعرية  القراءات  يف  يشارك  مل  بحيث 
 ( املهمة  الخمسة  الشعبي  الشعر  مهرجانات 
أو  ( واكتفى بحضور مهرجان   1973 – 1969
مهرجانني كمستمع، لكنه رسعان ما يغادر بعد 
يوم من وقائع الجلسات، كام انه مل يصدر اية 
االهتاممات  متعدد  الشاعر  شعرية.  مجموعة 
االذاعة  مجلة  لتحرير  رئيساً  عمل  االبداعية: 
السيناريوهات  من  العديد  كتب  والتلفزيون، 
الكثري  كتب  كام  عراقية،  ألفالم  والحوارات 
إلذاعات  االطفال  وبرامج  املسلسالت   من 

وتلفزيونات يف دول الخليج العريب.
نجاحها  حققت  قد  االعامل  هذه  وجميع 
وتشاغل  قد شغلته  بالتأكيد  لكنها  وحضورها، 
الشعبي  الشعر  مساحة  عن  وابعدته  بها 

وتطوراته.
يف  والتلفزيون  االذاعة  دائرة  يف  عمله  إنَّ 
مع  ومتاس  مقربة  عىل  جعله  السبعينيات 
مع  التعامل  واستطاعوا  املعروفني،  امللحنني 
شعرية  عينات  منها  واستلوا  قصائده،  بعض 
الجديدة، وقدموها  السبعينية  اللحنية  تُطاوع 
آخرين،  لشعراء  غريها  مع  شكّلت  اغنيات، 
تحّوالً غري مسبوق يف شكل وبناء واداء االغنية 
مستمرة  االغاين  تلك  زالت  وما  العراقية، 

انها  نقول:  حني  الحقيقة  نُجايف  وال  الحضور، 
االغنية  تطور  مسار  يف  االعىل  التصعيد  مُتّثل 

العراقية، شعراً ولحناً واداًء.
ياطيور   : املغناة  الدجييل  قصائد  اشهر  من 
أو  هيل  جّنة  مكاتيب،  الناس،  هوى  الطايرة، 
، يانسمة  البارحة  محطات، حسبايل، امغربني، 
، ينجوى ، امراضيتك ، دور بينه ياعشَك دّويرة  

.
 ولو مل تُلّحن هذه القصائد ، لكانت يف عداد 

تصلنا كقصائد كام  ان  لها  كان  وما  املنسيات، 
طاقة  يُضيف  اللحن  كون  أغنيات،  وصلتنا 
وهكذا  الشعري.  للكالم  اضافية  تصعيدية 
تحقق الحضور النوعي للشاعر من خالل تلك 
االغاين، وما كان مثل هذا الحضور ان يتحقق 
التي  قصائده  من  باالساس.  شاعراً  يكن  مل  لو 
مل تُلّحن، )مكاتيب من فدايئ اىل وطنه( وهي 
يف  املتكررة  والالزمة  املقطعي  البناء  تعتمد 
نهاية كل مقطع، ولو ُقّدَر لها ان تُلّحن لكانت 

عالمة أخرى يف االغنية العراقية.
ال  االغنية،  خالل  من  الدجييل  استعادة  إنَّ 
شاعر  فهو  الشعرية،  اهميته  اختزال  تعني 
ولونه–تلك  تجربته  حدود  يف  البصمة  واضح 
القول،  استهالل  يف  اليها  ارشنا  التي  الحدود 
الكشف  كانت  املغناة  الدجييل  قصائد  انَّ  اال 
غري  قصائده  ومن   . الشعري  بريقه  يف  االملع 

املغناة أيضاً :
ولك ملني ..

كَرش جوز ابحالتك وانت َ لب
هب فرد مرّه 

نسيم اعذيبي شوف اشلون اهب
ولك ملني ..

مو طشني الدهر طش الخرز واباليه َعد
عني تستاهل ..

واكَلّك بالعمه إو ياحوبتي املا إلها حد .
رحل الدجييل ومل يرتك لنا ديواناً شعرياً ، لكنه 

ترك ديواناً من االغاين ...

الشاعر “زهير الدجيلي“.. وشعر األغنية السبعينية 
زهير الدجيلي

“اغنية البارحة” 
شجرة الحروف الباسقة

سعد صاحب 

البارحة ليست الليلة الفائتة من عمر االنسان فقط، وامنا هي املايض 
مبرساته وآهاته، وبكل الهواجس واملخاوف والعمق والعلو والغموض 
انساين  لتاريخ  واسرتجاع  االوىل،  الجذور  نحو  الرجوع  هي  والغرابة، 
والصفاء  واليقني  والوضوح  وبالصدق  الجميلة،  مبواقفه  بنا  يسمو 
واالختالف. ان االغنيات العراقية ال تعد وال تحىص، وانها اشبه بحديقة 
مر.  او  دخيل  او  مسموم  بعضها  االشجار،  من  العديد  تضم  واسعة 
وبني هذه االعداد الغفرية هناك القليل من الشجريات الباسقة، تلفت 
االنتباه اليها، لجاملها وجاذبيتها وما تحمل من االمثار الطيبة، )اغنية 
املقاومة للخريف واليباس  القوية  البارحة( واحدة من هذه االشجار 

والظأم والذبول، ذات العطاء الخاص الذي ال يعرف النضوب. 
 أبديَّة هذه القصيدة تبتعد كثرياً عن املحسوسات الدنيوية، وتقرتب 
ال  لوعة صويف  باالبدية، هي  يعنى  الذي  املطلق  االرشاقي  العامل  من 
وال  املنرية،  الذهبية  بالنجوم  املطرزة  السامء  اىل  االشتياق  اال  ميتلك 
يعرف سوى االستيحاش من عامل االرض امليلء بالرياء والنفاق والكذب 
العريق،  املتسامي  اصله  اىل  ويحن  والتشويش،  والهذيان  والرشور 

كموجة متالشية تحلم بالرجوع اىل نهرها القديم. 
)البارحة/ هاجت اشواك العمر كلهه البارحة/ البارحة/ حنيت الك بكرب 
غيبة  بعد  احبابه  ويذكر  غريب  حنة  الك/  حنيت  البارحة/  همومي 
وسفر/ وشايف حنني الصيف لو جاه الشته وبال مطر/ وردتك تعارشين 
بدال نجوم جانت سارحة/ نجمة تسامرين غصب/ نجمة تكيل رايحة(.
مييض قطار الزمن وال يتوقف يف املحطات السعيدة، لكننا عبثاً نحاول 
حيث  الطفولة،  زمن  اىل  العودة  من  بدَّ  فال  ثانية،  مرة  فيه  الصعود 
املقفرة.  الدروب  يف  املتواصل  واللعب  والصداقات  العفوية  املرسات 
والوصايا  والطقوس  واالصوات  الروائح  من  متجانس  غري  عامل  املايض 

والسفن والبحار والعصافري الوديعة.
والتوجس  والريبة  والشك  القلق  من  دوامة  والحارض  جميل  االمس 
بكلامتها  بنا  تطري  االغاين  وحدها  والفضول،  والحامقة  واالنتظار 
، يحلق معها  القزحية املدهشة  االلوان  الساحرة بعيدا اىل فضاء من 
الجميع طربا وانعتاقا وخياال بال حدود، وتقهرنا مثل لحظة فراق ال 
بدَّ منها قرب بحر صاخب االمواج كالحياة، وساكن مثل املوت اللئيم. 
 )وصيت الك/ ياما البحر ضيع وصايا السفن والسفانة/ وصيت الك/ 
ياما الدهر غرك احزان العاشك باحزانه / وصيت الك/ حتى العصافري 
الزغار الفرحوا دنيانه/ طارت بشويك وغبشة ياخذهه العشك فرحانه/ 

رجعتيل مهمومه يعيني وهاكرث حزنانه(. 

فضاء شعبي

الـحــزب
ناظم السماوي

الگمر منطي اسم سيد الكياسة

الحزب ..

طبعه مميز من اساسه

رسم خطوة فجر من ُصبح آذار

ومن فكره )فهد( فصل قياسه

الحزب خده ورد ينرث نفايف

وغبش صبح النده من خده باسه

تره طبع اليحب من عشگه معروف

يذوب العطر من شهگة انفاسه

وحبينه الحزب حب املجانني

وّعلم حب الجنون أصبح دراسة

شوصفك يا حزب .. تحتار األوصاف

اذا انوصفك ذهب تزعل املاسة

الحزب ... يا سائرون الشمس واملاي

اليزور الحزب يعرف طبع ناسه

الحزب مو مثل وعاظ السالطني

ياخذ شوره من سوگ النخاسة

الحزب..

صاحب قضية وعنده تاريخ

ّوبياض الشيب تاريخ أعله راسه

الحزب )لگمة( رشف وبحلگ جوعان

وتاريخ الرشف عنده قداسه

الحزب .. لو رايد السلطه مثل هاي

سهله السلطه چانت والرئاسة

انا وعكازيت.. النتوچه عالگاع

نصفن عله الغشمه البالسياسه

آذارك ربيع وعيدك افراح

يا احله الشعر باروع جناسه

موت يوجعني العراق

الشاعر الراحل محمد خضير ابو رافد

يالتنشدون اعىل حايل

هذا حايل ابال نفاق

أمن الوالدة الهذا يومي 

موت يوجعني العراق

اهواي خرياته وفريه

اوناسه بالعوز التصاق

موته مجاين ابطغاته

ابكل عرص دمه يراق

قسمه ويقرر مصريه

مره مجرم مره عاق

امشّبگ  اشباگ ابرموزه 

اوما حصل يوم انعتاق

ابگد شعر راسه حروبه

ال سالم  اوال وفاق

ابسيف وابدرگه ايتباهه

اوعلمه برييه اونطاق

للحضاره اشام يجاهد

دوم خرسان السباق

والخرافة اتهد وجوده

اويشب بربوعه احرتاق

دول ترفل بالسعادة

اوهوه بالصحه معاق

ناسه راحت للمنايف

موت ضاقت بالنهاق

تحت خط الفقر ناسه

العبوديه اشتياق

ابيا وكت يصحى اويغني

اوللفرح بيه انطالق

والله ملينه طغاته

ردنه نشبعهم بّصاق

فرهدو خريه اوجامله

اوكل طريقه صار شاق

التنشدوين  اعىل حايل

شيدت حرسايت طاق

أمن القهر ربايل عله

شاد بأفكاري وثاق

من خطوطه أؤمن طغاته

موت يوجعني العراق

نجمة وگمر 
عباس الشريفي 

ينشدين  عني  الليل  ملن رحت 

ضيع اوصايف وجاوبت  ماييل

شايف  النجمة  الدوم  يم  الگمر 

هي  انه  هاي  ودوم  يم  كافيل 

مر  اشكرث  غيم    بسامي   وعرب 

اخذيل  صفنه  ابوجنته   وينجيل 

ما   اذكر   اتفاركنه   طول   العمر

متعلقة يب من دون  نايس وهيل 

ومن راد ابونه اميوت صاحة واجه

وحط ايدي بيده  وفارگانه  عيل 

وضليت  ميه   مدللة  وما   اهم 

بيمن   تهم   العدها   مثله   ويل 

شفاف  شايل  كل  سجايا  النده 

امن  انخاه  واسمع  چلمة  ادليل

يتعطل امن اميش ابرفجته الدرب

ميسح اثر  خطوات جدمي  ايل 

وياه  امرية  وما  ميرين  الهوى

وبجفوفه يعدل بالدرب محميل 

هي  التفارگ  هيج   زمله  كلف 

شيظل  بعد  من  لونها  االويل 

ياليل   بسك ال  اتكرث   النشد

تلجم اجروحه  ابنشدك املبتيل 

يا ليل  سد  السالفة  ابهندسك 

ماظل  گمر  عد زينب  ويعتيل



No. 7 Thursday 26 August 2021 11 العدد 7 الخميس 26 آب  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

Tareeq Culture

t.althaqafiu@gmail.comالبتسامته في سيارة إسعاف
الى الخالد ابراهيم الخياط

عمر السراي 

كمن يجمع الدمَع يف جرٍّة من صحارى..

أكبُت الحزَن قطرَة كحٍل وشمَع سهارى..

كّدُت أرثيك لو أنَت مْيٌت،

ولكّنَك الحيُّ والعاشقوَن أسارى،

أسارى بهائَك،

عيناً تشعُّ بأنفاس وجهَك،

رصخَة بُعٍد إليَك،

وخطواِت همٍس تفيض اقتدارا،

كّدُت أرثيَك،

لكّنام سلّمتني عيوين إليَك،

فخذها..

ودْع زورقاً منَك يرشُب أغصانها،

يك تربعَم أحالُمنا وطناً ونهارا..

ابراهيم الخياط في ذكرى رحيله

.. وأيَّ فتًى فقدنا!

1
كتب ابراهيم الرسالة املوجهة اىل الجريدة بصيغة اقرب اىل الخرب، 
وعكس فيها اجواء االرتياح بني جامهري بعقوبة، خاصة يف اوساط 
الطاغية،  سلطة  انهيار  غداة  النايشء  الجديد  للواقع  مثقفيها، 
واآلمال يف ان يكون الخالص منه ومنها نهائيا. كام عكست الفرح 
الجريدة  وكونها  البغدادي،  الشارع  اىل  الشعب”  “طريق  بـعودة 
الوطنية االوىل التي تلقفتها ايادي العراقيني بعد السقوط، اضافة 
اىل  االستعداد ملراسلتها وإمدادها بأخبار املدينة ومحافظة دياىل.

كانت اول رسالة من نوعها تتسلمها الجريدة فيام هي تضع احدى 
لضامن  كثيفا  الجهد  يتواصل  وإْذ  بغداد،  يف  جديد  من  قدميها 
استقرارها وطباعتها يف  الكامل عاجال، وتأمني مستلزمات  انتقالها 

العاصمة. 
اول  كان  شقالوة،  يف  مقرنا  اىل  اليوم  ذلك  مساء  وصلُت  وعندما 
ما انرصفت اليه هو صياغة خرب للجريدة من الرسالة. وقد احتل 
واىل  الجديد،  لعددنا  االخرية  الصفحة  مكانه عىل  ذلك  بعد  الخرب 
امام  نفسه  ابراهيم  فيها  يظهر  الرسالة  مع  وصلت  صورة  جانبه 

مكتبة يف بعقوبة، يلتقي فيها ادباء املدينة ومثقفوها.
يف  ظل  الذي  ابراهيم،  الفقيد  العزيز  مع  البداية  كانت  هكذا 
باالخبار  المدادها  ويسعى  الجريدة  مع  يتواصل  التالية  االشهر 
وما يتيرس من املواد الثقافية. وقد رّسين جدا ان االحظ خالل ذلك 

انه يتمتع بقدرات صحفية وادبية الفتة.

2
الثقافة  وزارة  يف  فقيدنا،  مع  لعالقتي  الثانية  الصفحة  انفتحت 
االشهر  واجهتنا يف  فقد  ادارتها.  مهمة   2003 آب  بارشُت يف  التي 
االوىل مهمة صعبة، متثلت يف اختيار عنارص نظيفة كفؤة مخلصة 
وأمينة، الدارة دوائر الوزارة وأقسامها وشعبها بدال عن مسؤوليها 
املوروثني من النظام املنهار. ومبا ان الكثري من االمور وقتها كان ال 
يزال غري واضح وملتبسا، فقد كان ال بد من جهد مضاعف لضامن 

حسن اختيار املسؤولني يف املستويات الوسطى اضافة اىل العليا.
وكان املكتب االعالمي يف الوزارة احد املواقع التي سعينا يف تلك 
الظروف املعقدة للعثور عىل مسؤول مناسب لها. ويف وقت الحق 
من عميل يف الوزارة تبّينُت بارتياح اننا توفقنا يف اواخر سنة 2003 

يف اختيار أيب حيدر رئيسا للمكتب.
املكتب  يف  زميلته  تؤكده  ما  وهو  العمل،  ادارة  أحسن  فقد 
الوظيفية  التجربة  يخوض  كان  انه  رغم  مروكل،  شمريان  آنذاك 
نسج  ويف  االعالمي  الجانب  يف  نجاحه  هو  االهم  لكن  مرة.  الول 
آنذاك  يتشكل  كان  الذي  االعالمي  الوسط  مع  الصالت  وتطوير 
الدكتاتوري.  النظام  اعالم  وأدوات  وجوه  من  متحررا  جديد،  من 
كذلك يف العالقة مع الوسط الثقايف ذي االهمية الكبرية  بالنسبة 

اىل الوزارة، وهو الذي كان اصال قريبا منه جدا وحتى لصيقا به.
وتضيف شمريان انه بوجود الراحل يف تلك الفرتة “تحول املكتب 
نعمل  كنا  فيه.  للعاملني  حقيقية  تدريب  ودورة  عمل  ورشة  اىل 
لضآلة  نظرا  حينها،  املتواضعة  باالمكانيات  نحل  خلية  مثل 

للوزارة”. املالية  التخصيصات 

وطنية  نضالية  مهمة  يومها  الوزارة  يف  عمله  ابو حيدر  اعترب  لقد 
الوزارة  يف  مهمتي  انتهاء  بعد  فانه،  لهذا  حزبيا.  وتكليفا  وثقافية 
العمل  ترك  اختار  يشء،  كل  يف  متاما  مغاير  جديد  وزير  ومجيء 
الثقافة”،  وزارة  حقيبة  رشطة  ضابط  تويل  عىل  “احتجاجا  فيها 
له  وكان  نرشه  الوزير،  اىل  موجه  استقالة  كتاب  يف  ذلك  وأعلن 

دويّه يومذاك. 

3
انتهاء  غداة  الخياط  فقيدنا  مع  لعالقتي  الثالثة  الصفحة  بدأت 
مهمتي يف مجلس النواب سنة 2010 وعوديت اىل العمل املبارش يف 

“طريق الشعب”. 
حينها كان هو قد تحّول بجّل اهتاممه نحو اتحاد االدباء، وانخرط 
ايضا  املهني  نشاطه  ويف  املتنوعة  والثقافية  االدبية  فعالياته  يف 
وحقوقهم.  وبأحوالهم  والكتاب  باالدباء  معنية  منظمة  باعتباره 
اليها  يرنو  ظل  التي  بالجريدة،  صلته  تضعف  مل  ذلك  وخالل 

باعتبارها “حبه االول” يف العهد الجديد.
وعندما انرصفت انا من جديد اىل الجريدة، توفرت لنا كلينا فرص 
منا  كل  عمل  يرفد  مبا  والتعاون،  والتداول  للتواصل  واكرث  افضل 
كنت  وانني  خاصة  واالعالمي،  الثقايف  املشرتك  والعمل  ميدانه  يف 

انشط ايضا يف اطار “الجمعية العراقية لدعم الثقافة”.
وقد امتدت هذه الفرتة طويال نسبيا، حتى وفاته املبكرة املفجعة 
بتطورات  ومسريته  حياته  حفلت  اثنائها  ويف  املايض.  العام  يف 

ملفتة، ثقافيا ومهنيا عىل حد سواء. 
االنظار  الشعرية وتفتحت موهبته، واجتذب  تنامت قدرته  فلقد 
رابطا  بعقوبة،  الحبيبة  مدينته  تغني  التي  بقصائده  خصوصا 
اسمها بالربتقال ومكرسا تسميتها “مدينة الربتقال”. وبلغ الذروة 
يف ذلك حني وشح ديوانه الشعري بتسمية “جمهورية الربتقال”. 

اطار هيئات  املثابر واملتفاين يف  بنشاطه  اكتسب  واىل جانب هذا 
لعضوية  فانُتخب  الواسعة،  اعضائه  جمهرة  ثقة  االدباء،  اتحاد 
للموقع  واخريا  التنفيذي،  مكتبه  لعضوية  ثم  املركزي،   املجلس 

العامة.   الرفيع:االمانة 
لجريدته  وكان  واملجالت،  للصحف  الكتابة  يف  انغمر  انه  كام 
“طريق الشعب” معظم حصة االسد من نتاجه الصحفي الغزير، 
ظل  الذي  االربعاء”،  “تغريدة  االسبوعي  بعموده  تّوجه  والذي 
يحظى  كانت  والذي  سنوات،  طوال  االخرية   الصفحة  عىل  يظهر 
باهتامم جمهرة واسعة من قراء الجريدة ومن متابعي العديد من 

االلكرتونية.  املواقع 
 – الصحفي  جهده  ومن  نتاجه  من  الثانية  الكبرية  الحصة  اما 
له  يحلو  كان  )كام  “االثرية”  مجلته  نصيب  من  فكان  الثقايف، 
مدى  شخصيا  اعرف  التي  الجديدة”،  “الثقافة  وأعني  الوصف( 
اعتزازه وزهوه بها وبتاريخها ومكانتها املتفردة يف الثقافة والفكر 
العراقيني، والتي وهبها الكثري من روحه ومن حراك ذهنه ثقافيا 
“الثقافة  )مجلة  املعنونة  املاجستري  يف  برسالته  وخصها  وصحفيا، 
مضامني  يف  تحليلية  دراسة  العراق/  يف  الثقايف  ودورها  الجديدة” 

فنونها الصحفية يف مرحلة العهد املليك(. 

وقد تكفي االشارة هنا اىل انه اسهم مبارشة يف تحرير املجلة عرب 
واجتذب  وطور،  فيه  جدد  الذي  وفن”  “ادب  ملفها  عىل  ارشافه 
والشعراء  والكتاب  االدباء  من  العديد  صفحاته  عىل  للكتابة 
منربا  ذاته  بحد  غدا  حتى  وغريهم،  واملرتجمني  والنقاد  والفنانني 

متميزا لالبداع  االديب والفني.

4
“طريق  مع  حيدر  أيب  للفقيد  والفاعلة  الصميمية  العالقة  هذه 
االعالمية  الحزب  منابر  وبقية  الجديدة”  و”الثقافة  الشعب” 
والثقافية، هي ما جعله عنرصا دائم الحضور ورضوريا يف مجمل 
يف  فقط  ليس  مطلوبا  عنرصا  لحزبنا.  والثقايف  االعالمي  الفعل 
الكتابة واملشاركة املبارشة يف النشاطات الثقافية واالعالمية بشتى 
صورها، بل كذلك يف التنظيم والتدبري والتهيأة واالرشاف والتنفيذ 

واملتابعة.
وقد تجىل هذا بأفضل االشكال يف إسهامه املهم يف “مهرجان طريق 
الشعب” السنوي، الفريد من نوعه يف العراق ويف تاريخ الصحافة 
العراقية، ودوره الكبري متعدد الصور يف اقامته ويف تطويره، دورًة 
خريف  بالسادسة  وانتهاء   2013 ربيع  باالوىل  بدءا  دورة،  بعد 
يف  السابعة  الدورة  اقامة  تعذرت  ان  بعد  االخرية  وهي   ،2018

ترشين الثاين 2019، يف ظروف اندالع االنتفاضة الشعبية.
كنت ترى أبا حيدر عىل مدار الساعة طيلة يومي املهرجان، منذ 
صباح الخميس حتى مساء الجمعة، يتحرك يف كل زاوية من ارض 
مراقبا  هادئا  والحركة  بالحياة  الضاج  وفضائه  الخرضاء  املهرجان 
وفعالية  ونشاط  ندوة  كل  يف  متابعا  منصتا  وتلمحه   ، متأمال 
اعالمية او ثقافية او اجتامعية، تقام يف الهواء الطلق او يف احدى 

الخيام املنترشة يف جنبات املهرجان.
لكنك مل تكن لتستطيع رؤيته يف االشهر السابقة الفتتاح املهرجان، 
ابو  كان  الذي  واملضني،  والدقيق  الطويل  التحضريي  أشهرالعمل 

حيدر يشارك بنصيب متزايد كل عام يف تنفيذه وقيادته. 
ويف دوريت املهرجان االخريتني بنحو خاص ارتقت بجالء نوعا وكام 
جميعا،  وتلمسنا  نجاحه،  وتأمني  املهرجان  إقامة   يف  مساهمته 
وانجاح  تنظيم  تصور  صعوبة  مبارشة،  باملهرجان  املعنيني  نحن 
هذا الحدث متزايد االهمية، يف غياب مشاركته الفعالة واملبادرة 

واملبدعة.

5
اعيد قراءة السطور اعاله، فاكتشف انها اقرب اىل عناوين تخفي 
بالطبع  ليست  وهي  االهمية،  ذات  التفاصيل  من  الكثري  الكثري 
كل العناوين الجديرة باطالع القاريء عليها، ليتعرف بنحو افضل 
عىل شخصية الخياط وإنجازه، وليدرك ونحن نستذكر هذه االيام 
ذكرى وفاته االوىل، أيَّ فتًى فقدنا برحيله االبدي. وعذرنا ان هذا 
هو كل ما يسمح به املجال املتاح عىل صفحات مجلته – مجلتنا 

العزيزة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقافة الجديدة ايلول 2020

كاسب كار
ابراهيم الخياط

إنُّه

قاَب قتلني أو أدىن

فحقَّ عليِه القوُل

بعَد أْن فرهت أحالُمُه

ونحْت به عن جزيِل إفتقارِِه

أْو ُقْل

نَحَت به اىل سدرِة الرتِف القوراِء

فصار يعرُف الطبقاِت

واملسافَة البّينَة

بنَي الكمَّ والكيِف

والسواَد الشمويلَّ للغراب اللييلَّ

وصاَر يبيك

بعَد الحزِن األربعني

عىل رجيِف ناياتَِه

حتى

صاَر يعلُم

أنَّ البحَر صغريٌ

وأنَّ السامَء دوَن عيونِِه

وأذهلَُه

ـ عىل غري عادته ـ

أّن التحاملَ

يُفيض إىل ِسنٍة من الرؤى املقلنسة

فأىت بالتأويل مذبوحًة

إىل دكاِن كآباتِِه

علُّه يرتعب!

أو يدعّي الكسوَل !!

أو يلوذ بإرِث أنينِه !!!

..…

فهل يصمُت يف حوار النبّينَي؟

هل ـ تراه ـ يخلَُع سرتة املعارف األنيقَة؟

هل يدفُع غيمَة خوِفِه إىل فسيفساء املنايف؟

وبعد ذلَك

ـ أو قبل ذلك ـ

هل ال يقتلونه.

ابراهيم الخياط في سطور
- شاعر وكاتب ولد عام 1960 يف محافظة دياىل. 

- تخرج من كلية الرشيعة بجامعة بغداد.
- اعتقل النتامئه إىل املعارضة اليسارية ضد النظام الدكتاتوري.

- عمل رئيسا ملكتب االعالم يف وزارة الثقافة من2003 إىل 2005.
- قدم استقالته علنا احتجاجا عىل تويل ضابط رشطة لحقيبة وزارة 

الثقافة. 
- عضو املكتب التنفيذي التحاد األدباء والكتاب من 2004 حتى 

.2016
- أمني عام اتحاد األدباء والكتاب من 2016 حتى 2019. 

- عمل يف صحيفة “طريق الشعب” وكان له فيها عموده األسبوعي 
)تغريدة األربعاء(.

- عمل يف مجلة “الثقافة الجددة” مسؤوال عن باب األدب والفن.
- صدر له ديوان )جمهورية الربتقال( عام 2007 بنرش مشرتك بني 

وزارة الثقافة واتحاد األدباء. 
- كان طالب دكتوراه صحافة يف كلية اإلعالم بجامعة بغداد، ونال 

االمتياز عام 2016 عن رسالته يف املاجستري التي كان عنوانها )مجلة 
“الثقافة الجديدة” ودورها الثقايف يف العراق/ دراسة تحليلية يف 

مضامني فنونها الصحفية يف مرحلة العهد املليك(.
- رحل يوم 28 آب 2019 يف حادث مروري مفجع قرب مدينة عقرة 

مبحافظة دهوك.

مفيد الجزائري 

كان قد انقىض شهر او اكرث قليال عىل انهيار نظام  صدام حسني واحتالل العراق سنة 2003، حني وقع 
نظري اول مرة عىل اسم الرفيق ابراهيم الخياط، مذيِّال رسالة وصلتنا من مدينة بعقوبة. 

كنت وقتها اتهيأ ملغادرة بغداد مع بعض املواد الصحفية يف طريقي اىل اربيل، ألقوم مع بضعة الرفاق 
الذين ظلوا يديرون عمل الحزب، وبضمنه االعالمي، من مقره  يف بلدة شقالوة، بتحرير العدد الجديد 

من جريدتنا “طريق الشعب”، وألطبعه يف مطبعة روشنبريي االربيلية، وأعود به رسيعا اىل بغداد.
كنا حتى ذلك الحني قد وزعنا يف بغداد عددين من الجريدة اصدرناهام بهذه الطريقة: نحرر يف شقالوة، 

نطبع يف اربيل، ونوزع  يف بغداد ومنها اىل االرجاء. وخالل ذلك حّولنا االصدار من شهرّي حتى آذار 
2003، اىل اسبوعي اعتبارا من عرشينات الشهر التايل –نيسان. وها انا استعد للتحرك شامال مرة اخرى، 

ألعود بعد ايام حامال العدد الثالث الذي سيكون جاهزا للتوزيع يف موعده الجديد - االسبوعي.
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ثياب االمبراطور

عبد جعفر

حني يتحدث الطارئ عىل العمل السيايس عن االنتخابات، 
عنها  انحرس  كاسدة،  لبضاعة  يروج  كتاجر  يبدو  فانه 
الزبائن، معتقدا أنه يف تخليه عن بدلته القدمية وحصوله 
أميته  محى  قد  الفضائية،  مقدم  من  أستاذ  لقب  عىل 
وتوزيع  التحليل  يف  الحق  له  وأصبح  واملعرفية،  األبجدية 

األوصاف والشتائم.
 ومن بركات هذا املتمدن الجديد، هجومه عىل مقاطعي 
يفرس  فهو  والدميقراطية.  املدنية  القوى  من  االنتخابات 
مقاطعتهم بانعدام حضورهم يف الشارع العراقي وتوقعهم 
شباب  من  املاليني  خروج  يتذكر  أن  دون  من  الفشل، 
االنتفاضة يف عدد كبري من املحافظات ضد فساد الطغمة 
)الطرف  امليليشيات  مع  بالتعاون  واجهتها  التي  الحاكمة، 

الثالث( بوحشية.
متثل  ال  املحاصصة  قوى  أن  حقيقة  أكدت  فاالنتفاضة 
رشعية  عدم  عىل  شعبي  بتصويت  أشبه  وكانت  الشعب، 
مل   2018 عام  انتخابات  يف  املشاركة  أن  خصوصا  الحكم، 
التزوير وتم حرق  املائة. وفوق هذا شابها  تتجاوز 20 يف 

عدد كبري من صناديق االقرتاع.
املنفلت  السالح  لوال  أنه  يعرف  الدعي،  هذا  أن  كام   
من  افعاله  عن  السلطات  وتغايض  له،  الخارجي  والدعم 
اغتيال وخطف، ملا كان لجامعته ما لهم اليوم، وهو مثل 
ظهر  الذي  اندرسن،  الدمناريك  الكاتب  قصة  يف  االمرباطور 
عاريا أمام الناس، ظانا أنه يلبس مالبس جديدة، بعد أن 
خدعه الحائكان املحتاالن، وسط صمت حاشيته خوفا من 

بطشه.
الكآبة حقا أن يتحكم أمثال   واليشء املحزن، والذي يثري 

هؤالء بالقرار السيايس ومستقبل الوطن.
توفر  عدم  بسبب  جاءت  االنتخابات  مقاطعة  إن   
من  بدءا  ونزاهة،  بحرية  الجرائها  الحقيقية  الرشوط 
الفساد،  قوى  مقاسات  الذي فصل عىل  االنتخابات  قانون 
مبشاركة  والسامح  املنهوبة  األموال  استخدام  إىل  وصوال 
القضاء.  االعدامات خارج  تنفيذ  السالح يف  تستخدم  قوى 
ولهذا ال يتوقع املواطن حصول أي تغيري من واقع املظامل 

واإلهامل الذي يعيش فيه.
الفساد  لقوى  ميكن  وال  دائم،  تغري  يف  املجتمع  حركة  إن 
نهاية.  ال  ما  إىل  والعباد  البالد  متحكمة يف مصري  تظل  أن 
فحجمها االنتخايب الكبري جاء نتيجة  لتحكمها مبوارد الدولة 
ومفاصلها ولرشائها الذمم، وهي حاملا يتوقف هذا املصدر 
ترجع إىل حجمها الطبيعي، ورمبا تنفجر وتختفي كبالونات 
حني تثقب بإبرة صغرية. كام أن وعود قوى الفساد مل تعد 
تكذب  أنها  يعي  بدأ  ألنه  البسيط،  املواطن  عىل  تنطيل 
عىل  االنتخابية  حمالتها  يف  تتصارع  وهي  عليه،  وتدلس 
تقاسم )الكعكة( وليس لتحسني ظروف العراقيني وتطوير 

البالد.
إن لهيب االنتفاضة مل ينطفئ، فالجمر ما زال تحت الرماد، 
وسرتتعد أوصال القوى الحاكمة، ألن كل محاوالتها لتزوير 
يف  نفعا  يجدي  ولن  ال  وإرهابها  قمعها  وكل  االنتخابات 

إنهاء االحتجاجات.

خارج النسق
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 46طقس اليوم

دعوة
مصلحة الطفل في الحضانة

الحزب  يف  املثقفني  محلية  يف  والحقوقيني  املحامني  هيأة  تقيم 
يف  الطفل  )مصلحة  بعنوان  قانونية  ندوة  العراقي  الشيوعي 
الحضانة( وفق املادة ٥٧ من قانون األحوال الشخصية املرقم ١٨٨ 
لسنة ١٩٥٩ املعدل، يحارض فيها عضو الهيأة االستاذ املحامي وليد 

قحطان.
الساعة   ،  ٢٠٢١ آب   ٢٦ الخميس  يوم  الندوة  موعد  وسيكون 

الحادية عرشة عىل قاعة منتدى بيتنا الثقايف يف ساحة األندلس.
 والدعوة عامة.
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عراقية تفوز 
بوسام بريطاني رفيع

 

لندن – وكاالت 
جاال  لندن،  يف  املقيمة  العراقية  املعامرية  املهندسة  حصدت 
املخزومي، جائزة ووسام املعامري اإلنكليزي جيفري آالن جيليكو 
لعام2021، والذي يعد أعىل وسام يف هندسة املساحات الخرضاء.
للمناظر  بديلة  رؤى  تقديم  يف  عاملياً  دورا  املخزومي  وادت 
الطبيعية. ووضعت تخطيطات ملساحات خرضاء يف بغداد وأربيل 

ودمشق وصيدا. 
ولدت جاال يف بغداد من والدة كردية ووالد لبناين. وتعلّمت يف 
“مدرسة األمريكان” يف العراق، ثم دخلت كلية الهندسة يف جامعة 

بغداد، لتحوز بعدها عىل إجازة يف الهندسة املعامرية. 
 ،1972 العام  ويف  الخرضاء.  املساحات  هندسة  درست  كذلك 
سافرت إىل الواليات املتحدة األمريكية، وتابعت دراسة التصميم 
الدكتوراه يف املساحات  بـ “جامعة يال”، ونالت درجة  املحيطي 

الخرضاء من “جامعة شيفيلد”. 
املساحات  هندسة  قسم  بتأسيس  قامت  أنها  مساهامتها،  ومن 
الخرضاء يف كلية الزراعة بالجامعة األمريكية يف بريوت، وواكبت 

تخريج مئات الطلبة يف هذا االختصاص. 
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في المقدادية

“فزعة انسانية” تعيد 
لشاب مصدر رزقه المحترق!

 

المقدادية – وكاالت 
باص نوع “كيا” متواضع أنهكه العمل لسنوات يف نقل املواطنني 
إىل وجهاتهم، هو مصدر الرزق الوحيد لعائلة محدودة الدخل يف 
قضاء املقدادية مبحافظة دياىل. صاحب الباص شغله الشاغل تجنب 
حوادث السري ليحفظ لعائلته مصدر معيشتها، لكن مل يدر بخلده 
أن رشارة نار ستقوض كل حرصه وحذره وتحّول سيارته إىل هيكل 
حديدي ال نفع منه! لهذه القصة ضحية واحدة، هو الشاب الثالثيني 
رسمد التميمي، صاحب الباص، لكن لها أبطاال ال يحىص عددهم وال 
تعرف أسامؤهم، إال أنهم لعبوا دوراً إنسانياً أنقذ التميمي وعائلته 
من مصري مجهول رمبا. ففي أحد شوارع املقدادية، فجأة ومن دون 
إلخامده  التميمي  فهرع  الباص،  يف  النريان  اندلعت  إنذار،  سابق 
أن  إال  الحادث،  أثناء  مرورهم  صادف  أشخاص  بذلك  وساعده 
محاوالتهم باءت بالفشل، ومل يكن بيدي التميمي يشء يفعله سوى 
دموعه التي سالت بعفوية. مل متض سوى ساعات عىل الحادث حتى 
تفاجأ التميمي بـ”فزعة إنسانية” أطلقها عدد من الشباب لجمع 
ما  املتفحم، وهو  لباصه  املال يكفي لرشاء باص مامثل  مبلغ من 
تحقق فعالً. يقول التميمي يف حديث صحفي: “كنت أحاول إخامد 
دموعي  ما جفف  لكن  عائلتي،  مصري  عىل  تنهمر  ودموعي  النار 
بصدق هي الوقفة اإلنسانية التي بادر إليها األهايل بإطالق حملة 

لجمع مبلغ من املال يعيد يّل ولعائلتي األمل مجدداً”.
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بغداد،  للطباعة والنرش” يف  املزدهرة  الرواد  عن “دار 
من  األشياء”،  رأيت  “هكذا  بعنوان  كتاب  أخريا  صدر 

تأليف إبراهيم إسامعيل. 
يتضمن الكتاب مجموعة مقاالت، يحاول فيها مؤلفها 
البحث عن “أسباب ما حل بوطني )العراق( وأهيل من 
مآس وخراب، وأن أكتب تساؤاليت كام أرى أنا، ال كام 
يريدوين أن أرى، وأن أسجل بتواضع املتعلم، ما رأيت 
من أفكار ورؤى وحلول للمشاكل” – بحسب ما كتبه 

املؤلف عىل غالف الكتاب الخلفي.
يقع الكتاب يف 263 صفحة من القطع الكبري.

هكذا رأيت األشياء 

إصدار

الول مرة منذ تحريرها 

تحتضن  الفلوجة 
“مهرجان األنبار المسرحي” األول

الفلوجة – وكاالت 
العلم  مدينة  “األنبار  شعار  تحت 
الفلوجة، عىل  والعطاء”، احتضنت مدينة 
“مهرجان  املاضية،  األربعة  األيام  مدى 
فرق  مبشاركة  األول،  املرسحي”  األنبار 
مرسحية من مختلف املحافظات، وحضور 
جمهور من الفنانني واملثقفني واملهتمني يف 
إىل ممثلني عن  باإلضافة  املرسحي،  الشأن 

الحكومة املحلية. 
املرسحي  “املنتدى  أقامه  الذي  املهرجان 
منتدى  مع  بالتعاون  الفلوجة  يف  الجاد” 
والذي  املدينة،  يف  والرياضة  الشباب 
واملخرج  الفنان  اسم  دورته  حملت 
يعد  يوسف،  مهدي  عقيل  د.  املرسحي 
تحريرها  منذ  املدينة  يف  نوعه  من  األول 

من إرهاب داعش. 
وتضمنت فعاليات املهرجان، باإلضافة إىل 
العروض املرسحية، معارض رسم وفقرات 
عّدها  خطوة  يف  وموسيقية،  شعرية 
إىل  “تهدف  بأنها  املهرجان  عىل  القامئون 
إعادة تأهيل الثقافة يف املدن املحررة من 

داعش”.
وخالل افتتاح املهرجان يوم األحد املايض 

عىل قاعة منتدى شباب ورياضة الفلوجة، 
ألقى محافظ االنبار عيل فرحان الدليمي، 
أن  االنصاف  “ملن  أنه  فيها  قال  كلمة 
مبثقفي  الفلوجة  ومدينة  االنبار  تحتفي 
قّيم  تجسد  خطوة  يف  وفنانيه  العراق 
االبداع، وتوصل رسائل سالم ومحبة يف بلد 
الجامل الزاخر باأللق واملتألقني يف مختلف 

ميادين الحياة.”
من  مرسحية  فرق  املهرجان  يف  وشاركت 
ودياىل  الدين  وصالح  وبغداد  الفلوجة 
وبابل وكربالء والنجف وذي قار والبرصة. 
طالل  الفنان  ذكر  صحفي،  حديث  ويف 
أن  املهرجان،  يف  املشاركني  أحد  هادي، 
بناء  تحريرها،  بعد  شهدت  “األنبار 
واآلن  والخدمات،  العمران  مستوى  عىل 
السالم  ثقافة  جديدة..  ثقافة  بناء  تشهد 

واملحبة”.
وأوضح أن “املرسح واجهة حضارية لبناء 
املستقبل”، الفتا إىل أن “األنبار تحتاج من 
كون  الثقافية،  مشاريعها  دعم  الحكومة 
الثقافة  دون  ينمو  أن  ميكن  ال  املستقبل 

والفن والرياضة”. 
العسيل،  أزهار  املمثلة  قالت  جانبها،  من 

يف  التسعني”  مرسح  “فرقة  أعضاء  من 
حملت  مرسحية  يف  شاركت  أنها  بغداد، 
عن  تتحدث  مونودراما”،  “أزهار  عنوان 

معاناة املرأة العراقية جراء الحروب. 
املهرجان  بهذا  “تفاجأنا  قائلة:  وأضافت 
الذي أعّده كرنفاال، نظراً لضخامته وجمعه 
خطوة  فهذه  العراق.  محافظات  كل 
إيجابية، ورسالة واضحة تفيد بأن املرسح 
صحفي،  حديث  يف  الفتة  بخري”،  العراقي 
يف  شاركت  واعدة  مرسحية  فرقا  أن  إىل 

املهرجان وفاجأت الجمهور بإمكاناتها.
محمد  مازن  الفنان  قال  ذلك،  إىل 
ان  املهرجان،  حضور  أحد  مصطفى، 
“األنبار، وبعد طرد عصابات داعش منها، 
تحركت باتجاهني: األول يتمثل يف اإلعامر 
بث  هو  والثاين  كثب،  عن  الحظناه  الذي 
الحل  الثقافة هي  أن  وباعتقادي  الثقافة. 

األمثل لألزمات التي يعيشها العراق”. 
يف  “كنا  قوله:  صحفي  حديث  يف  وأضاف 
قاعة املهرجان عبارة عن عراق مصغر، كل 
الفلوجة،  إىل  جاءت  العزيزة  محافظاتنا 
املدينة الرائعة التي عانت كثريا.. لنحتفي 

معهم بهذا العرس الكبري”.

 النجف – شهد علي 

أخريا،  االجتامعي،  النجف  منتدى  نظم 
“الدميقراطية  حول  تدريبية  ورشة 
برعاية  وذلك  الشباب”،  لدى  واملدنية 
“منظمة األمل” العراقية ومتويل “منظمة 

مساعدات الشعب الرنويجي”.
من  أكرث  إليها  انضم  التي  الورشة  تناولت 
ومقوماتها  الدميقراطية  مبادئ  شابا،   30
وأهم القيم التي تعززها – بحسب منسق 
املنتدى عيل العبودي، الذي ذكر لـ “طريق 

صناعة  إىل  تهدف  “الورشة  أن  الشعب”، 
القرار،  اتخاذ  يف  نفسه  عىل  يعتمد  جيل 
واملجتمع  اإلنسانية  تخدم  ضوابط  وفق 
التعصب  عن  بعيدا  اإليجايب،  بالشكل 

والتطرف”.
قاعات  احتضنتها  التي  الورشة  وخالل 
النجف،  يف  األهلية  الربهان”  “مدرسة 
استعرض املدرب، الحقوقي كاظم العبادي، 
اهم القضايا التي تتعلق بقيم الدميقراطية 

واملدنية. 
حيدر،  إرساء  املدرب،  ملساعدة  ووفقا 

استوعبوا  الورشة  يف  املشاركني  جميع  فإن 
مبا  ووصاياها،  واستنتاجاتها  مضامينها، 
موضحة  القادمة،  حياتهم  مسار  يخدم 
لفهم  عدة  وجوها  طرحت  الورشة  أن 
انها شكل الحكم  الدميقراطية، عىل اعتبار 

الوحيد الذي ينسجم وحقوق اإلنسان. 
وكان منتدى النجف االجتامعي، قد أطلق 
منذ  عديدة،  اجتامعية  وبرامج  مشاريع 
تأسيسه يف متوز 2017. وهو ال يزال يواصل 
وحمالت  والندوات،  الورش  تنظيم  يف 

املدافعة عن حقوق اإلنسان.

بغداد – مفيد مدحت، طريق الشعب

للحزب  األساسية  محمود  شاكر  لجنة  شكلت 
الشيوعي العراقي/ اللجنة املحلية يف الكرخ الثانية، 
أخريا، فريقا إعالميا جواال جاب السوق الرئيس يف 
قضاء املحمودية جنويب بغداد، سريا عىل األقدام. 

املحال  وأصحاب  املارة  عىل  الفريق  ووزع 
وتبادل  الشعب”.  “طريق  من  نسخا  التجارية، 
يف  السياسية  الظروف  حول  الحديث  معهم 

البلد، وموقف الحزب منها وقراره األخري القايض 
مبقاطعة االنتخابات املقبلة. 

ويف سياق متصل، جاب فريق إعالمي من منظمة 
يف  املحلية  اللجنة  الكاظمية/  مدينة  يف  الحزب 
الكرخ األوىل، منطقة باب الدروازة يف املدينة سريا 

عىل األقدام. 
افتتاحية  املواطنني، نسخا من  الفريق عىل  ووزع 
“طريق الشعب” ليوم 5 آب الجاري، والتي تحمل 

عنوان “موقف مبكر واضح من االنتخابات”.

وأوضح الفريق لجمهور واسع من الناس، موقف 
عدم  وأسباب  املقبلة،  االنتخابات  من  الحزب 

مشاركته فيها. 
فريقا  املنصور،  يف  الحزب  منظمة  شكلت  كام 
املقال  من  نسخا  وزع  الوشاش،  منطقة  يف  جواال 
االفتتاحي املذكور، عىل املواطنني واصحاب املحال 
معهم  وتجاذب  الشعبية.  واملقاهي  التجارية 
أطراف النقاش حول قرار الحزب القايض مبقاطعة 

االنتخابات.  

طاولة  للحزب،  املقرات  هيئة  نظمت  ذلك،  إىل 
إعالمية يف ساحة األندلس. 

املحال  وأصحاب  املارة  عىل  الطاولة  كادر  ووزع 
“طريق  من  نسخا  املركبات،  وسائقي  التجارية 
الشعب”، ومن مقالها االفتتاحي املعنون “موقف 

مبكر واضح من االنتخابات”. 
وتبادل الكادر مع جمهور من املواطنني، الحديث 
مقاطعة  إىل  الحزب  دعت  التي  األسباب  حول 

االنتخابات املقبلة. 

السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

في النجف 

ورشة تدريبية حول “الديمقراطية والمدنية”

“طريق الشعب” وافتتاحياتها في أيدي المواطنين


