
العراق يبدأ تدويل قضية حرف مسار األنهار من جانب إيران

بيئيون: »جنة عدن« تشكو العطش.. والحكومة متهمة بالتعتيم
بغداد ـ عبدالله لطيف 

حذر ناشطون بيئيون من استمرار 
التفكري يف توفري املياه لصالح األرايض 
الزراعية عىل حساب االهوار، داعني 
اىل تحقيق توزيع عادل بني امليدانني.

ويؤثر شح املياه بشكل مبارش عىل 
التنوع االحيايئ يف االهوار، اىل جانب 

ما يرتكه ذلك من رضر عىل حياة 
السكان هناك.

تواجه سيناريو مامثال  االهوار  أن  اىل  الناشطون  ويشري 
متهمني   ،2014 العام  يف  حدثت  التي  الجفاف  ملأساة 
وزير املوارد املائية بالتوجيه بتعتيم أية معلومات تخص 

الحصص املائية لألهوار.
مذكرة  تفعيل  يف  العراق  نجح  انتظار،  طول  وبعد 
 ،2009 العام  يف  وقعت  والتي  تركيا،  مع  التفاهم 
دجلة  من  النهرين  لبالد  املائية  الحصص  تأمني  بشأن 
والفرات؛ حيث نصت املذكرة عىل التزام تركيا بإطالق 
حصة مائية “معقولة وعادلة” للعراق، كام ركّزت عىل 
مركز  وإنشاء  الطرفني،  بني  املعلومات  وتبادل  تعاون 

بحثي مشرتك.
وطبقا ألطراف حكومية، لن يتنازل العراق عن حصصه 
املائية من ايران، البالغة نسبتها 15 يف املائة، كونها تؤثر 

بشكل مبارش عىل محافظة دياىل. 
وكشف وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداين، عن 
تحرك لرفع شكوى دولية ضد إيران بشأن حصص العراق 
املائية، رداً عىل استمرار عمليات تحويل مسارات األنهر 

وعدم التجاوب من قبل طهران.  
وقال الحمداين يف حديث متلفز، ان العراق “مل يتوصل 

إىل أي اتفاق مايئ مع الجانب اإليراين، ألن إيران مازالت 
مرصّة عىل اتفاقية العام 1975”، مبيناً أّن “إيران تتخذ 
وتحويل  األنفاق  حفر  ملواصلة  حجة  االتفاقية  من 

مسارات األنهر”.  
أن  إيران  أبلغ  العراقي  “الجانب  إّن  الوزير،  وقال 
االتفاقية املذكورة ال تعني تغيري مجاري األنهر أو إنشاء 
وحفر أنفاق، فال يحق إليران وفق االتفاقية التي تريد 
مجاري  بتحويل  فعلت  مثلام  تترصف  بأن  عليها  البقاء 
أنهر الزاب األسفل وسريوان، وقطع الحصص التي يجب 

أن تصل إىل العراق”.  
مجاري  بتحويل  مستمرة  “إيران  أّن  الحمداين،  وبنّي 
لتدويل  حقيقية  إجراءات  “بدء  إىل  مشرياً  األنهر”، 
امللف ضد إيران بعد مخاطبة الرئاسات الثالث ووزارة 

الخارجية”.  
وكشف الوزير، عن “حشد كفاءات الوزارة من املختصني 
تجاوزات  الخدمة، إلعداد مذكرة حول  وبعضهم خارج 
إىل  لتقدميها  متهيداً  الخارجية،  وزارة  إىل  أرسلت  إيران، 

محكمة العدل الدولية”.  
الرتيك  الجانب  مع  التفاهم  مذكرة  تفعيل  من  ويؤمل 
العراق،  داخل  املايئ  الوضع  عىل  ايجاباً  تؤثر  ان  مؤخرا 
اطالق  اىل  باإلضافة  للزراعة،  الكافية  الحصص  وتأمني 
تعاين  باتت  التي  االهوار  اىل  املياه  من  كافية  دفعات 

الجفاف. 

“معقولة وعادلة”  
ذياب،  عون  املائية،  املوارد  وزارة  مستشار  وقال 
لـ”طريق الشعب”، إن اهم نص يف مذكرة التفاهم بني 
“معقولة  بإطالق حصة  تركيا  التزام  هو  وتركيا  العراق 
العراق،  اىل  والفرات  دجلة  نهري  مياه  من  وعادلة” 

وفق تقييم مسبق لكميات املياه يف حوض النهرين. 
وتبادل  “التعاون  عىل  ايضا  نصت  املذكرة  أن  وأضاف 
املياه،  مسألة  يخص  ما  يف  الطرفني  بني  املعلومات 
باإلضافة إىل تدريب وتطوير الكوادر العراقية يف مجال 

إدارة املوارد املائية”. 
وأوضح أن “هناك نوايا إلنشاء مركز بحثي مشرتك بني 

البلدين، لغرض الدراسات التي تتعلق باملياه، باإلضافة 
الرشكات  خربة  من  االستفادة  منها  أخرى  أمور  إىل 

الرتكية يف تنفيذ بعض املشاريع االروائية بالعراق”.

األهوار تعاني الجفاف 
يف  والنشطاء  االجتامعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
اصبح  الذي  الحويزة  لهور  صورا  واملياه،  البيئة  مجال 

شبه خال من املياه. 
ويتغذى هور الحويزة ايضاً من نهري الكحالء واملرشح، 
ومحدودية  الفرات،  لنهر  املائية  االطالقات  قلة  ولكن 

لهذا  الواردة  املياه  مناسيب  جعلت  املايئ،  الخزين 
الهور شحيحة. بحسب قول ذياب. 

إن  قال  باقر  نصري  واملياه،  البيئة  مجال  يف  الناشط 
الحويزة  هور  اىل  تصل  ان  يفرتض  التي  املياه  “كمية 
هي 50 الف مرت مكعب يف الثانية، وما يصل االن هو 

أقل من الف مرت مكعب”. 
وأرجع باقر لـ”طريق الشعب”، سبب تدهور األوضاع 
يف االهوار اىل “عدم وجود توزيع عادل للمياه داخل 
األرايض العراقية، ألن هناك مناطق يف العراق تستغل 
كميات كبرية من املياه للزراعة ومنها محافظة النجف، 

عىل  وهذا  الرز،  لزراعة  مائية  وفرة  اىل  تحتاج  التي 
حساب الحصص املائية لألهوار”. 

توزيع  يف  العدالة  “تحقيق  إىل  البيئي  الناشط  ودعا 
املياه بني املحافظات”.  

االهوار  عىل  كبري  بشكل  اثرت  املياه  “قلة  أن  وأكد 
وهددت التنوع االحيايئ، فضالً عن تأثرياتها الكبرية عىل 
الحياة االقتصادية للسكان”، مشرياً إىل أن “هذا الخطر 
تعرضت اليه االهوار يف عام 2014، وتجدد االن ما دفع 
انعاش االهوار من  املائية اىل تحذير مركز  وزير املوارد 
إعطاء أي معلومة حول أي حصة مائية تصل لألهوار”.

تنويه
)ع(،  الحسني  االمام  اربعينية  ذكرى  ملناسبة 
االثنني  الصدور  عن  الشعب”  “طريق  تحتجب 
املقبل، عىل ان تستأنف اإلصدار يوم الخميس من 

األسبوع املقبل.

»تعجزون.. ولن نعجز«

 
العراقية،  االنتفاضة  دعم  مجموعة  وشبان  شابات  حال   لسان  هو  هذا  

واالسناد  الدعم  مقدمة  نهار،  ليل  عملها  تواصل  التي  الشجاعة  املجموعة 

للجرحى واملصابني من املنتفضني، والرعاية لعوائل الشهداء منهم. 

وهكذا هو لسان حال الغالبية الساحقة من شعبنا، الرافضة للظلم والقمع 

يالحق  سيبقى  الذي  املدوي،  وطن”  “نريد..  شعار  والرافعة  والفساد 

املتحاصصني الفاسدين والفاشلني حتى دحرهم. 

بواسل  من  واملصابني  الجرحى  بانصاف  الوعود   اغدقت  التي  الحكومة 

دعم  مجموعة  اطلقتها  حني  يف  بوعودها،  تف  مل  االحتجاجي،  الحراك 

اخوتنا  نخذل  ولن  هنا  نحن  املتنفذين:  بوجه  ومسانديها   االنتفاضة 

الشجعان. 

الذمم  اليوم ببذخ  عىل حمالتهم االنتخابية، ويشرتون  املتنفذون ينفقون 

توفري  عن  الحكومة  مع  يعجزون  لكنهم  االنتخابية،  والبطاقات  واالصوات 

مبلغ من املال لعالج املنتفضني املصابني خارج الوطن. 

نداء  لبوا  املثابرة،   االنتفاضة  دعم  مجموعة  وبجهود  العراقيني  كرام  لكن 

دينار  مليون   282 من  اكرث  وجمعوا  الوطني،  والضمري  اإلنساين  الواجب 

لعالج الشاب كميل قاسم.. والبقية يف الطريق.. 

فحمدا لهم ولجهودهم، وليرشب مطلقو الوعود وعودهم!

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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انتهاكات انتخابية
2                 ال تنقطع!

أخبار وتقارير

689 سياسة االغراق 
وتأثيرها على الزراعة

المشاركة السياسية 
للنساء ومعرقالتها

جعفر حسن
الفينيل والغيتار

مختاراتمرأةاقتصاد

عشرات المرشحين يمولون 
حمالتهم من خزينة الدولة

بغداد ـ طريق الشعب
املرشحني  عرشات  قيام  عن  دياىل،  محافظة  عن  مرشحة  كشفت 

بتمويل حمالتهم من خزينة الدولة.
وقالت نجاة الطايئ، ان “توجيهات حكومة الكاظمي مبنع استغالل 
املال العام واملؤسسات يف الدعاية االنتخابية حرب عىل ورق، واغلب 
دياىل  يف  املرشحني  من  العرشات  قبل  من  استنزفت  الدولة  موارد 
وبقية املحافظات لدرجة ان هؤالء ميولون بشكل علني دعاياتهم 

من خزينة الدولة والياتها”.
حكومة  وزرها  تتحمل  حقيقيا  “فشال  يحدث  ما  الطايئ،  وعدت 
االستغالل  من  الدوائر  لتحصني  اجراءات  تتخذ  مل  النها  الكاظمي 
السيايس لقوى متنفذة”، الفتة اىل ان “حجم االنفاق املايل الطائل 
انتخابات دياىل يثري عالمات استفهام كبرية خاصة وان بعضهم  يف 

ينفق مئات املاليني من اجل كسب االصوات”.
انتخابات  “مأساة  فإن  دياىل  يف  املتنفذة  القوى  جامح  يكبح  ومل 

2018 ستتكرر مرة اخرى” وفقا للطايئ.

نائب: إصالحات الحكومة جعلت 
المواطن بال ضمانات معيشية 

بغداد ـ طريق الشعب
الطموحات  سقف  ان  أمس،  يوم  البلداوي،  محمد  النائب  قال 
الحكومية ليس لديه حدود ورؤية واقعية لظروف املواطن العراقي.
الحال  وامليسور  البسيط  العراقي  “املواطن  ان  البلداوي  وأضاف 
حاله  يكيف  تجعله  التي  واالقتصادية  املالية  الضامنات  ميلك  ال 
اليوم  ميكن  “ال  انه  اىل  وأشار  للحكومة”.  اإلصالحي  املخطط  مع 
مطالبة املواطن بتنفيذ التوجيهات واتباع اإلجراءات اإلصالحية التي 
املعارضني،  خانة  يف  وتجعله  عائلته  قوت  وتصادر  طاقته  تستنزف 

دون توفري ابسط املتطلبات املعيشية له”.

 بغداد ــ طريق الشعب
أبدت نقابة املعلمني العراقيني اعرتاضا شديدا 
عىل توجيهات وزارة الرتبية، األخرية، لكوادرها 
لصالح  للعمل  خضوعها  بخصوص  الرتبوية 

مفوضية االنتخابات يف املدارس. 
لـ”طريق  ورد  بيان  يف  النقابة  وقالت 
مطالبات  تلقت  إنها  أمس،  يوم  الشعب” 
عديدة واعرتاضات من قبل الكوادر الرتبوية 

يف املدارس التي تم اتخاذها مراكز للتسجيل 
واالقرتاع، معربة عن استغرابها من توجيهات 
للقيام  “تفرغهم  عىل  تنص  التي  الوزارة 
باملهام املوكلة اليهم من قبل املفوضية العليا 
املعلمني  نقيب  ونّوه  لالنتخابات”.  املستقلة 
البيان،  بحسب  السوداين،  عامر  كاظم  عباس 
يف  الحق  وان  االوامر،  هذه  قانونية  بـ”عدم 
واجب  من  هم  املهام  بهذه  القيام  متابعة 

ميكن  وال  حرصا،  املفوضية  مع  املتعاقدين 
قانونية  اجراءات  وترتيب  االخرين،  اجبار 
بحقهم يف حال عدم التنفيذ”. وأكد السوادين 
أنه “ال ميكن ان تكون هذه املشاركة بصيغة 
الجميع  يعرض  عنها  التخلف  وان  االجبار، 
مشددا  القانونية”،  للمساءلة  السواء  عىل 
عىل رضورة “تعديل هذه االوامر وترك االمر 

ليكون طوعيا”.

نقابة المعلمين: التربية تستغل الكوادر التربوية
في االستعدادات االنتخابية

3الشيوعيون: لهذه االسباب نقاطع االنتخابات



مستشار حكومي: ال اقتراض لسد عجز الموازنة 
بغداد – طريق الشعب 

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون املالية مظهر محمد صالح، أمس، أن تحسن اإليرادات النفطية سمح بتمويل عجز موازنة 
العام الجاري، بعيداً عن االقرتاض.

وقال صالح لوكالة األنباء الرسمية، إّن “سقوف اإلنفاق يف املوازنة التشغيلية عىل وجه الخصوص، ما تزال عالية ومستنفذة لإليرادات 
بالزيادات يف  املالية 2021، ومتويله  العامة للسنة  العجز املخطط يف املوازنة  التي تحسنت لتعوض  النفطية  العامة مبا فيها االيرادات 

إيرادات النفط بدالً من التوسع باالقرتاض”.
وأضاف، أن “اإليرادات غري النفطية مازالت هي األخرى دون املستوى املخطط لها يف دعم إيرادات املوازنة وتنويع اإليرادات من خارج 
مورد النفط”، مبينا أن “ما يتم تخصيصه سنوياً ألغراض املشاريع االستثامرية الحكومية يذهب أكرث من نصفه الستدامة قطاع الطاقة، 

والجزء املتبقي متتصه رضورات الحفاظ عىل مشاريع الخدمات البلدية بالحد األدىن”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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انتهاكات انتخابية 
ال تنقطع!

جاسم الحلفي

* “وصل سعر البطاقة االنتخابية اىل 300 دوالر”.
مقابل  ذممهم  باعوا     )...( منطقة  يف  جوامع  شيوخ  *”هناك 

األموال.”
*”مشاركتكم باالنتخابات زكاة”.

*”يصل إنفاق املرشح الواحد اىل حوايل خمسة ماليني دوالر”.
* “أحد املرشحني وزع محوالت كهربائية يف ضواحي ).....( وقال 

لالهايل: إذا ما انتخبتوين أشيلهن وره االنتخابات”
ما تحمله هذه العناوين والسطور اعاله ليس معلومات مختلقة 
ترصيحات  من  بعض  هي  بل  الحالية،  االنتخابية  البيئة  بشأن 
غري  وهو  االنتخابية.  الحمالت  أجواء  يصفون  وهم  املرشحني 
املرشحني،  بعض  أفعال  من  بالسخرية  املواطنون  يتناوله  ما 
الناخبني بطرق ال   اكرب عدد من أصوات  اىل حشد  وهم يسعون 
وإعالن  االنتخابية  رسائلهم  وتبليغ  لربامجهم  بالرتويج  لها  عالقة 
تعهداتهم والتزاماتهم. وامنا هم يتفننون يف رشاء األصوات وتقديم 
الرىش بطرق يعجز عنها الشيطان، وليس آخرها ما فعل بعضهم 
ممن تكدست لديهم أموال طائلة جمعوها من صفقات الفساد، 
فراحوا يخصصون ٣٠٠ دوالر لكل وكيل لكيانهم السيايس، مقابل 

“اتعاب” مراقبة العملية االنتخابية يف يوم االقرتاع! 
وهذه كلها سلوكيات تنتهك قانون االنتخابات، وتستلزم عقوبات 

رادعة ملن ميارسها من قبل مفوضية االنتخابات.  
والغريب انه رغم موثوقية هذه األفعال والسلوكيات املدانة، التي 
نقلها االعالم عن  نواب ومرشحني، نالحظ سكوت جميع مؤسسات 
رصد االنتخابات ومراقبتها، سواء املؤسسات الرسمية ذات الشأن 
التي  الدولية،  الرصد  بعثات  وكذلك  املحلية  املراقبة  وشبكات 
بعثة  وبضمنها  العراقية،  االنتخابات  ملراقبة  استعدادها  اعلنت 

األمم املتحدة يف العراق )يونامي( وبعثة االتحاد األوريب! 
االنتهاكات  يرصد  واحد  تقرير  صدور  عدم  يالحظ  كذلك 
السلطات  تناست  فيام  حصلت،  التي  االنتخابية  والخروقات 
العكس  عىل  بل  الرادعة.  القانونية  اإلجراءات  املختصة  الرسمية 
غّضت النظر حتى عن االنتهاكات التي سبق وأعلنتها، ومنها ما 
عرف بفضائح “السيدة الخرضاء” التي كانت تهدف اىل التشويه 
والتسقيط االنتخايب والتحضري لعملية اخطر، مثلام اشري اىل محاولة 
اخرتاق أجهزة حساب أصوات الناخبني! وهذا سمح بالتكهن بان 
عملية مساومة كبرية قد حصلت، وأظهر ان وراء هذه الفضيحة 

شخصيات نافذة، ال تطالها العقوبات القانونية!
نعم، مل يرتك املتنفذون وسيلة اال واستخدموها للتأثري عىل الناخبني 
بالصور غري الرشعية،  بدءا من سالح الطائفية وتصعيد التعصب 
السيايس،  للامل  الفاضح  باالستخدام  مرورا  الكراهية،  وخطاب 
واستغالل أماكن العبادة وموارد الدولة يف الدعاية االنتخابية، ما 
اهم  الحقيقي سيكون  التغيري  بان  للمتنفذين  ادعاء  يدحض كل 

نتائج االنتخابات املبكرة!
املتنفذين،  بني  االنتخايب  التنافس  حرب  سعري  يتصاعد  وحينام 
التي ال تقل رضاوة عن حروب االنتخابات السابقة، يرتكز التساؤل 
عىل صدقية ادعاء التمسك بوثيقة السلوك االنتخايب، التي وقعها 

املتنفذون.
ان تكرار االنتهاكات والخروقات االنتخابية دون رادع، يبني مدى 
توهم البعض ان من املمكن تغيري األوضاع يف بالدنا واصالحها عىل 

يد طغمة الحكم.

دون لصولة جديدة ضد نظام المحاصصة والفسادكل خميسش
ّ

ناشطون يحش

سعي شعبي الستعادة لحظة تشرين في ذكراها الثانية 
بغداد ـ علي شغاتي

من  وزادت  مجتمعيا،  الراكدة  املياه  حركت  طاملا 
وعي الجامهري تجاه زيف القوى السياسية املتنفذة، 
استعادة  ألجل  ترشين  احتجاجات  ناشطو  يحشد 

لحظة االنتفاضة بالتزامن مع ذكراها الثانية.
الحركة  تفتيت  يحاولون  متنفذون  يزال  وال 
العنارص  من  عدد  زج  خالل  من  االحتجاجية، 
العمل  اجل  من  داخلها،  يف  املشبوهة  والحركات 
عىل ابعاد املحتجني عن هدفهم األسايس يف محاربة 

نظام املحاصصة والفساد. 

وعي جماهيري
لـ”طريق  احمد  حسني  املدين  الناشط  يقول 
املياه  حركت  ترشين  “انتفاضة  ان  الشعب”: 
من  الجامهري  وعي  من  وزادت  مجتمعيا،  الراكدة 
خالل كشف زيف القوى السياسية املتنفذة والتي 
حاولت لسنوات طوال العمل عىل تفتيت النسيج 
منهج  ترسيخ  محاولة  خالل  من  للبالد  االجتامعي 
املحاصصة الطائفية والقومية يف إدارة البالد”، مشريا 
اىل ان “هذه املحاوالت باءت بالفشل، وخري دليل 
املواطنني  من  االالف  مئات  مشاركة  هو  ذلك  عىل 
يف انتفاضة ترشين، رغم القمع والقتل والرتهيب”.

ان  تعتقد  املتنفذة  “القوى  ان  احمد،  ويضيف 
الحركة االحتجاجية تزول مع الوقت من دون تلبية 
مطالبها، وهي واهمه يف اعتقادها هذا، فالتجارب 
“الحركات  ان  مبينا  املجال”،  هذا  يف  عديدة 
مراحل  يف  وتراها  متعددة  مبراحل  متر  االحتجاجية 
متباينة، لكنها ال تنتهي وال ترتاجع وال ميكن الحد 
تسعى  التي  أهدافها  تحقيق  من  ومنعها  انهاؤها 

اليها”.

معركة شرسة
ان  غالب،  عبدالله  املدين  الناشط  يؤكد  بدوره، 
“معركة محاربة الفساد تتطلب صربا طويال من اجل 
القضاء عىل الظاهرة”، منّوها بوجود تحشيد شعبي 
الستعادة زخم االحتجاجات الترشينية بالتزامن مع 

ذكراها الثانية، الشهر املقبل.
ويشري غالب يف حديث لـ”طريق الشعب”، اىل ان 

املاضية  السنوات  خالل  عملت  املتنفذة  “القوى 
عىل ترسيخ وجودها يف مؤسسات الدولة، وفرضت 
سلطتها عىل اغلب الدوائر من خالل زج عنارصها 
حركة  أي  ملواجهة  استعدادا  حساسة،  مواقع  يف 
األحزاب  “ايغال  ان  مبينا  تستهدفها”،  احتجاجية 
املتنفذة يف الفساد والتجاوز عىل القانون، واستمرار 
الحركة  استمرار  املنفلت يجعل من  السالح  سطوة 
االحتجاجية رضورة حتمية من اجل مواجهة هذه 
القوى التي تسعى اىل بناء امرباطوريات مالية عىل 

حساب العراقيني”.
فعال  أحدثت  ترشين  “انتفاضة  أن  غالب،  ويتابع 
املتنفذة،  األحزاب  عىل  كبري  بشكل  أثر  سياسيا 
السياسية، وكشف زيف  للرمزية  انهائها  من خالل 
أن  معتقدا  املسلحة”،  والعنارص  األحزاب،  تلك 
“العراقيني سيعودون بقوة يف وقت قريب من اجل 
السيايس  الوضع  استمرار  حال  يف  حقوقهم  انتزاع 

واالقتصادي واالجتامعي عىل نفس الحال”.

لحظة تاريخية
من جانبه، يصف املهتم يف الشأن السيايس نعيم 
مل  تاريخية  لحظة  بأنها  ترشين  انتفاضة  موىس، 

تعش البالد مثلها عىل مدار تاريخها الحديث.
“انفجار  اىل  الشعب”،  لـ”طريق  موىس  ويشري 
ان ال احد  ادرك  الجامهريي لجيل شاب  الغضب 
يهتم مبستقبله، ولن يكون له مستقبل يف بلده”، 
للعراقيني  الفرصة  أعطت  “ترشين  ان  مبينا 
للتعبري عن آرائهم بشكل واسع ودون خوف من 

احد”.
تحاول  املتنفذة  “القوى  ان  موىس،  ويضيف 
تحميله  خالل  من  الشعب  اىل  فشلها  تصدير 
األصعدة  جميع  يف  والرتاجع  الفشل  مسؤولية 
هذا  لكن  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية 
الذي  الشعب  عىل  أخرى  مره  ينطيل  لن  االمر 
اىل  منوها  واسبابه”،  الفشل  مكامن  جيدا  يدرك 
اسكات  يف  واملنتفعني  العصابات  “محاوالت  ان 

املحاصصة  ضد  واملنتفضني  املعرتضني  أصوات 
والفساد، لن تفلح يف اسكاتهم مهام حاولت”.

توحيد المواقف
يف  املوجودة  الحالية  “املشكلة  ان  موىس  ويعتقد 
ترقيعي،  بشكل  إصالحها  ميكن  ال  السيايس  النظام 
خالله  من  يحاسب  جاد  عمل  اىل  بحاجة  هي  امنا 
القضاء  اىل  والفاسدون  القتلة  ويقدم  املقرصون 
“األحزاب  ان  اىل  مشريا  العادل”،  جزاءهم  لينالوا 
املتنفذة تتهرب من تطبيق هذه القضايا من اجل 

متشبثة بامتيازاتها الضّيقة”.
وينصح موىس القوى االحتجاجية بـ”توحيد مواقفها 
من  والفساد  املحاصصة  نظام  وجه  يف  وجهودها 
اجل تحقيق تطلعات العراقيني يف وطن يحرتم فيه 
االنسان وحقوقه”، محذرا من “محاوالت املتنفذين 
بث الفرقة واالختالف يف صفوف املحتجني من اجل 

ضامن استمرارهم يف السلطة اكرب قدر ممكن”.
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مقتل اثنين وإصابة ثالث في نزاع الكمالية 

النزاعات العشائرية.. ظاهرة ال تتأثر بالمكافحة الحكومية
بغداد ـ طريق الشعب 

شهدت مدينة الكاملية رشق العاصمة بغداد، االثنني 
املايض، نزاعاً عشائريا كبريا تخلله   ”إطالق نار كثيف 
يومني  ملدة  ملسلحني”  كبري  و”تواجد  ومستمر”، 
مقتل  إىل  أدت  اثنني  بني  مشادات  بعد   متتاليني، 

شخصني  وإصابة ثالث. 
عشائرية  نزاعات  سلسلة  ضمن  النزاع  هذا  وجاء 

شهدها البلد خالل االسبوعني االخريين. 
عىل  سيطرتها  فرضت  إنها  الداخلية،  وزارة  وقالت 
النزاعات  تلك  اعتربت  فيام  الكاملية،  يف  االوضاع 

“تهديدات رئيسية تواجه املجتمع بشكل مبارش”.

نزاع حول “بسطية”
معركة  عىل  العيان  شهود  احد  عيل،  وليد  وقال 
من  النزاع  صاحب  عمومة  ابناء  “أحد  إّن  الكاملية، 
قبيلة عكيل، أطق الرصاص نحو افراد من قبيلة شمر”.
قبل  بدأت  الطرفني  بني  التوترات  أّن  عيل،  وأضاف 
مدة طويلة، ألن كل طرف ميلك عامرة مجاورة لآلخر، 
اىل  االيجار  مبلغ  صاحبها  يدفع  بسطية،  وتتوسطها 

قبيلة عكيل”. 
الشخص  طالب  عندما  ذروتها،  التوترات  وبلغت 

الشمري بتحصيل مبلغ االيجار من صاحب البسطية 
بدال من العكييل.

وعىل اثر تلك املطالبات، بحسب عيل، “قام افراد من 
قبيلة عكيل بإطالق الرصاص عىل خصومهم من شمر، 

 ما اىل مقتل اثنني وجرح الثالث”. 
بتسليم  اىل هدنة مرهونة  لجأتا  العشريتني  أن  واكد 

القتلة من قبيلة عكيل اىل القضاء.  
واعلنت قيادة عمليات بغداد سيطرتها عىل االوضاع 
يف الكاملية، مؤكدة أن القوات األمنية تفرض األمن 

بعد اندالع نزاع عشائري.
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم 
يف  “الوضع  إن  “العامل”،  طالعته  بيان  يف  بهجت 

الكاملية مسيطر عليه”.

تهديدات تواجه المجتمع 
واعتربت وزارة الداخلية، ان هناك تهديدات رئيسية 
تسببها  النزاعات  مبارش،  بشكل  املجتمع  عىل 
يف  وهلعا”  وخوفا  “قلقا  تحدث  التي  العشائرية، 

 املناطق التي تحصل فيها. 
املحنا يف  الداخلية خالد  باسم وزارة  املتحدث    وقال 
ترصيحات صحفية، ان “وزارة الداخلية، بعد دراستها 

التهديدات التي تواجه املجتمع العراقي من  ضمنها 
قضية النزاعات العشائرية، باعتبارها تسبب تهديداً 
محافظات  يف  السيام  العراقي،  االجتامعي  للنسيج 
ملكافحة  سرتاتيجية  وضعت  العراق،  وسط  وجنوب 

هذه الظاهرة”. 
الحوادث  عدد  نجحت يف خفض  “الوزارة  أن   وتابع 
الرشطة  مديريات  تدعيم  خالل  من  كبرية،  بنسبة 
االجراءات  اتخاذ  برضورة  واعطائها  االوامر  وحثها 
الالزمة، وايضا تكليف قوات النخبة يف بعض املناطق 
العراق  وسط  يف  نزاعات  فيها  تحصل  كانت  التي 

وجنوبه”. 
وقال املحنا ان    ”القوات املكلفة للتعامل مع النزاعات 
العشائرية، تعاملت بحزم كبري خاصة بعد ان اعترب 
مواد  وفق  العشائرية  تعامل  التهديدات  القضاء 
عىل  القبض  “القاء  اىل  منوها  االرهاب”،  مكافحة 
احكام  حكمت  عليهم  الذين  االشخاص  من  العديد 
طويلة، بسبب مامرستهم لهكذا مامرسات مرفوضة”. 

التي لها عالقة    وأوضح “عملنا عىل حث املديريات 
مبارشة بالجمهور كالرشطة املجتمعية ومديرية شؤون 
 العشائر يف وزارة الداخلية من خالل تثقيف وتوعية 
ومبساعدة  حاالت،  هكذا  نبذ  عىل  العشائر  ابناء 

الطلب  يف  واسعة  والشيوخ  نفذت حمالت  الوجهاء 
من ابناء العشائر باالبتعاد عن هذه السلوكيات التي 

يرفضها املجتمع”. 
   

“القوة الضارية”
استحداث  البرصة،  قيادة عمليات محافظة  وأعلنت 
قوة أمنية جديدة لردع النزاعات العشائرية، سميت 
بـ”القوة الضارية”. وقال قائد عمليات البرصة اللواء 
عيل عبد الحسني املاجدي يف بيان له، إنه “بعد دراسة 
البرصة من  الواقع األمني لقاطع املسؤولية تبني أن 
العشائرية  النزاعات  لتويل  اآلمنة  املحافظات  أفضل 
األمنية،  للقوات  الشاغل  الشغل  أصبحت  التي 

وعكست الصورة السلبية ملحافظة البرصة”.
وحسب اللواء املاجدي، “تقرر استحداث قوة قادرة 
الحد  أو  عليها  والقضاء  النزاعات  تلك  مجابهة  عىل 
محافظة  يف  املحلية  “الحكومة  أن  وأضاف  منها”. 
كامريات  نصب  عىل  جدي  وبشكل  تعمل  البرصة 
املراقبة التي تعد من أهم املشاريع األمنية”، مؤكدا 
تأمني  الحرص عىل  كل  األمنية حريصة  “القوات  أن 
الحامية للمواطنني خالل الفرتة القادمة التي ستشهد 

االنتخابات الربملانية”.

تهنئة 
نتقدم بالتهنئة لغبطة البطريرك مار آوا الثالث رويل 

متمنني  االشورية  املرشق  لكنيسة  الجديد  البطريرك 

التسامح  مبادئ  القادمة لرتسيخ  النجاح يف مهامه  له 

والتعايش السلمي لكافة مكونات شعبنا العراقي.

رائد فهمي 
سكرتير اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي
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أخبار وتقارير

في األنبار
عىل  األنبار،  محافظة  إىل  التابعة  والنواحي  األقضية  من  العديد  شهد 
مدى األسبوعني األخريين، حمالت إعالمية ميدانية نظمها الشيوعيون 

للتعريف بقرار مقاطعة االنتخابات، وإيضاح أسبابه. 
وهيت  الرمادي  قضايئ  يف  الحزب  منظامت  من  إعالمية  فرق  وجابت 
وناحيتي البغدادي وجبة، الشوارع العامة واألسواق وكراجات السيارات. 
ووزعت عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية والطلبة، نسخا كثرية 
الحزب  تعرّف مبوقف  التي  االفتتاحية،  الشعب”  “طريق  مقاالت  من 

من االنتخابات املقبلة.
األماكن  امليدانية يف  الجوالت  اإلعالمية عىل  الفرق  نشاط  يتوقف  ومل 
العامة، بل أنه اتسع أكرث ليصل إىل طرق أبواب املنازل يف العديد من 
أكرب  لعدد  االنتخابات  مقاطعة  أسباب  بهدف رشح  السكنية،  األحياء 

من الناس. 
بقية  يف  رفاقهم  نشاطات  شأن  األنبار،  شيوعيي  نشاطات  وحظيت 
املحافظات، بتفاعل إيجايب من قبل املواطنني، الذين أيد الكثريون منهم 

قرار الحزب، وأعلنوا تضامنهم معه. فيام عرب البعض عن استيائه من 
الخدمية  القطاعات  يف  والرتدي  البلد،  يشهدها  التي  العامة  األزمات 
املختلفة، فضال عن الظروف املعيشية الصعبة وعدم تعويض الكثري من 
املترضرين جراء الحرب ضد تنظيم داعش اإلرهايب، محملني الحكومة 

مسؤولية ذلك كله. 

الرصافة الثانية
اللجنة املحلية للحزب يف الرصافة الثانية، شكلت اليومني املاضيني، فرقا 
إعالمية جوالة جابت شوارع مناطق العبيدي وحي النرص واألمني، سريا 

عىل األقدام. 
ووزعت الفرق عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية، نسخا كثرية من 
مقاالت “طريق الشعب” االفتتاحية التي تتحدث عن موقف الحزب 
من االنتخابات املقبلة وقراره مبقاطعتها. كام رفعت شعارات يف األماكن 

العامة، تعرب عن أسباب املقاطعة.
وقوبلت الفرق اإلعالمية برتحيب املواطنني، الذين أيّد الكثريون منهم 

قرار مقاطعة االنتخابات. فيام تعرض الرفيقان مؤمل جاسم وعيل خالد، 
قبل  من  املضايقة  إىل  اإلعالمية،  الفرق  أحد  أعضاء  كانا ضمن  اللذان 
عنرص أمني يف منطقة األمني. إذ قام مبنعهام من تعليق الفتة يف مكان 

عام، تعرب عن قرار املقاطعة.

في الطالبية وجميلة
من جانبها، شكلت اللجنة املحلية للحزب يف مدينة الثورة )الصدر(، 7 
فرق إعالمية جوالة، وزعت عىل املواطنني يف منطقتي الطالبية وجميلة، 

مئات النسخ من املطويات التي تحمل بيانات مقاطعة االنتخابات. 
وساهمت الهيئة النسوية للحزب يف تلك الجوالت، التي حظيت بتفاعل 

املواطنني وتضامنهم مع قرار مقاطعة االنتخابات. 

في الكوت 
فرقا  املاضية  األيام  الكوت، شكلت  للحزب يف مدينة  األساسية  اللجنة 
إعالمية جابت الشوارع العامة واألحياء السكنية يف مركز املدينة، سريا 

عىل األقدام. 
تتضمن  فولدرات  من  النسخ  مئات  املواطنني،  عىل  الفرق  ووزعت 
املقبلة  االنتخابات  من  موقفه  بخصوص  الحزب  عن  صادرة  بيانات 
وقراره القايض مبقاطعتها. كام أوضحت لهم األسباب التي دعت الحزب 
إىل اتخاذ قرار املقاطعة – بحسب ما رّصح به ممثلو اللجنة األساسية 

لـ “طريق الشعب”.  
إىل  املواطنني،  من  واسع  جمهور  مع  حديثها  خالل  الفرق  وأشارت 
السياسية  للطبقة  رشعية  إعطاء  عدم  تعني  االنتخابات  مقاطعة  أن 
الفاسدة التي تحاول إعادة تدوير نفسها، مبينة أن الحزب مدرك أن 
الطائفية والفساد والسالح  املحاصصة  التي تجرى يف ظل  االنتخابات 
املنفلت وعدم وجود قانون انتخايب عادل، لن تحدث أي تغيري إيجايب 

يصب يف صالح البلد، ولن تنتج برملانا ميثل إرادة الشعب.   
من  الكثريين  وتفاعل  باستحسان  الفعاليات  تلك  وحظيت  هذا 
خاصة  االنتخابات،  يف  املشاركة  عن  عزوفهم  أكدوا  الذين  املواطنني، 
مفيدا  شيئا  تحقق  مل  التي  السابقة  الحكومات  من  يئسوا  انهم 

للمواطن. 

في الشطرة
ويف قضاء الشطرة، شكلت اللجنة املحلية للحزب فريقا شبابيا قام برفع 
من  العديد  يف  االنتخابات،  مقاطعة  عن  تعرب  شعارات  تحمل  الفتات 

األماكن العامة. 
عن  وأعلنوا  الشعارات،  محتوى  مع  املواطنني  من  الكثريون  وتفاعل 

تأييدهم ملوقف الحزب من االنتخابات. 

في النجف
حمالتها  املاضية  األيام  واصلت  النجف،  يف  للحزب  املحلية  اللجنة 

اإلعالمية إليضاح موقف الحزب من االنتخابات املقبلة. 
النجف، أحمد عباس، فإن فرقا  الشعب” يف  وبحسب مراسل “طريق 
التابعة  اللجنة املحلية واملنظامت  إعالمية جوالة عديدة انطلقت من 
لها يف مركز املدينة واألقضية والنواحي التابعة للمحافظة، نحو الشوارع 

العامة واألسواق واملناطق السكنية. 
ووزعت الفرق عىل املواطنني، نسخا كثرية من الفولدرات التي تحمل 

بيانات صادرة عن الحزب يف شأن مقاطعة االنتخابات. 
ووفقا ملراسل الجريدة، فإن الحمالت اإلعالمية القت تفاعال ودعام من 

قبل املواطنني.

في البصرة
نشاطاتها  البرصة،  محافظة  يف  الحزب  منظامت  واصلت  ذلك،  إىل 
اإلعالمية يف مناطق عديدة من املحافظة. إذ شكلت اليومني املاضيني، 
عىل  ووزعت  السكنية،  واألزقة  العامة  الشوارع  جابت  جوالة  فرقا 
املواطنني نسخا من الفولدرات التي تحمل بيانات املقاطعة، كام تبادلت 
السيمر  مناطق  يف  الفرق  وتجولت  الشأن.  هذا  حول  الحديث  معهم 
والقبلة والحيانية يف مركز املحافظة، فضال عن أقضية شط العرب وابو 
الخصيب والزبري. وعلقت يف العديد من األماكن العامة الفتات تحمل 

شعارات تعرب عن مقاطعة االنتخابات. 
املحلية  اللجنة  إىل  التابعة  الدميقراطي  العمل  مختصة  رفعت  كذلك 
مبركز  التحسينية  منطقة  يف  الشعارات  من  عددا  البرصة،  يف  للحزب 

املحافظة.

حمالتهم اإلعالمية تزداد اتساعا وتحظى بتفاعل من الناس

الشيوعيون يواصلون التعريف بأسباب مقاطعتهم االنتخابات

طريق الشعب – خاص 

الحمالت اإلعالمية والنشاطات امليدانية التي يواصل الشيوعيون العراقيون تنظيمها يف بغداد 
واملحافظات، لإلعالن عن موقف حزبهم املقاطع لالنتخابات املقبلة، اتساعا وسط تفاعل املواطنني 

وتضامنهم وتأييدهم.
وركزت هذه الحمالت املتواصلة منذ أسابيع، عىل إيضاح األسباب التي دعت الحزب إىل اتخاذ قرار 

مقاطعة االنتخابات، وذلك من خالل اللقاء باملواطنني والحديث معهم بشكل مبارش، وتزويدهم 
بالبيانات الصادرة عن الحزب يف هذا الخصوص، فضال عن رفع الفتات تحمل شعارات مخترصة تعرب عن 
أسباب املقاطعة. وباملقابل، ملس املشاركون يف الحمالت، عزما كبريا لدى املواطنني عىل عدم التصويت يف 
االنتخابات. إذ أبدى الكثريون منهم اليأس من القوى املتنفذة، التي تحاول إعادة تدوير نفسها مجددا. 

البرصة

الشطرةالديوانية

الكرخ الثانية

الثورةالكوتالنجف
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اخبار وتقارير

الحادثة األبواب عىل مرصاعيها للحديث  وفتحت هذه 
عن العدد الهائل ملثل هذه الحاالت، والتعذيب الشديد 
والتحقيق،  الرشطة  مراكز  جدران  خلف  يحدث  الذي 
ومنافية  بشعة  بطرق  األموال  عىل  الحصول  أجل  من 

لألخالق.

ظاهرة مرعبة 

مل  بطريقة  العلن  إىل  ظهرت  البابيل  الشاب  قضية 
آالف  من  واحدة  وهي  عائلته،  وال  الضحية  يتوقعها 

القصص املأساوية.
الصحفية  األوساط  تناقلتها  التي  الحادثة،  تفاصيل  ويف 
اختفاء  عن  لإلبالغ  ذهب  الشاب  فإن  واالجتامعية، 
زوجته لدى مركز الرشطة، الذي احتجزه، وبدأ بالتحقيق 
يف مالبسات اختفاء الزوجة، ليتمكن املحققون من انتزاع 

اعرتاف من الشاب بأنه قتلها وحرقها وأخفى جثتها. 
مواقع  يف  ناشطون  أعاد  الحقيقة،  ظهرت  ما  ورسعان 
للمتهم،  الداللة  التواصل االجتامعي نرش فيديو كشف 
الحلقة  يف  وظهر  معروف.  تلفزيوين  برنامج  بثه  والذي 
عنارص  من  معه  ومن  التحقيق  ضابط  التلفزيونية، 
األمن ومسؤولني أمنيني، بل حتى مقدم الربنامج ووفده 
وأذلوه  املتهم  أهانوا  فيام  األبطال،  مبظهر  املرافق، 
والحلقة  حولها  ومن  التهمة  أن  الحقا  ليتبني  وفضحوه 
التلفزيونية بأكملها تدور حول كذبة ال أساس لها، وأّن 

املظلوم الوحيد هو املتهم.

وتحدث الشاب عن تفاصيل كثرية حول قيامه بالجرمية، 
لكنه أقّر بتعرضه للتعذيب بعدما كشفت املالبسات يف 

وقت الحق.
وقال الشاب يف ترصيح صحايف “تعرضت خالل التحقيق 
بطريقة  برفعي  وقاموا  التعذيب،  أنواع  أبشع  إىل 
)الفلقة( وحاولوا كرس ظهري بعدما حجب النظر عني 
الخلف.  إىل  يدي  وربطوا  القامش  من  قطعة  بواسطة 
أكدت خالل التحقيق بأين بريء ولكنهم مل يقبلوا بذلك 
عىل  اشهد  مل  أن  الدولة  من  بشهود  باإلتيان  ووعدوين 
والديت  عىل  باالعتداء  والتهديد  التعذيب  وبعد  نفيس. 
وأختي وعاميت ووالدي، واستخدام الصعقات الكهربائية 

قمت باالعرتاف عىل نفيس”.

التعذيب في السجون

وسط  مختلفة،  فعل  بردود  قوبلت  الشاب  قضية 
مطالبات لوزير الداخلية باالستقالة، وإقالة مدير رشطة 
بابل من منصبه. يف حني أن فرتة قصرية مضت عىل قضية 
التعذيب  جّراء  تويف  البرصة  يف  لشاب  أخرى  مشابهة 
ليتبني  مطلوب،  آخر  مع  أسمه  تشابه  بسبب  الشديد 

الحقا أن املتويف كان بريئا.
أكد  السالمي،  االنسان محمد  الناشط يف مجال حقوق 
أّن الكثري من رجال االمن ينتهكون القانون وال تطالهم 

الضوابط عند قيامهم بتعذيب املتهمني.
“قضايا  أن  الشعب”،  لـ”طريق  السالمي  وأوضح 

التحقيق دامئا ما تخضع للمزاج الشخيص والعشائري 
النظر  غض  ان  قانونية.  غري  بنتائج  وتأيت  والعالقات، 
االنتهاكات  ميارسون  الذين  القانون  منفذي  عن 
يجري،  ما  مع  متوافق  قيادي  تسلسل  مبثابة  أصبح 
ورغم أن واجبات منفذي القانون واضحة يف القانون 
االنتهاكات  أن  إال  املتحدة،  األمم  ومدونات  العراقي 
“الكثري  ان  مضيفا  عملهم”،  يف  البارز  العنرص  هي 
التحقيق وبعض  التحقيق أو كتبة محارض  من ضباط 
نتائج  عىل  للحصول  يتواطأون  التحقيق  قضاة 
ترضيهم، وهناك شبكة لرتكيب التهم من أجل إثبات 

أنهم يعملون بجد، او من أجل غايات أخرى”. 
االعرجي،  قاسم  الداخلية  وزير  بفرتة  السالمي  وذكّر 
مئات  ووجد  الرشطة  مراكز  بعض  “زار  عندما 
حقوقهم،  بشأن  مواطنني  قبل  من  املقدمة  الشكاوى 
األمر تكرر ويدل عىل  أّن هذا  أنها كانت مرمية.  إال 
قيام جهات أمنية بتغييب الحقيقة وجعل أي شخص 
الشخصية. هذا فضال عن رشوة  للرغبات  متهم وفقا 
لتدمري  والحقائق  االفادات  لتغيري  العنارص  بعض 
ما”،  بيشء  متورطني  كانوا  إن  إلنقاذهم  أو  املتهمني 
مناهضه  معاهدات  عىل  موّقع  العراق  “أن  مبينا 
التعذيب يف السجون، والدستور العراقي يحرّم ومينع 
السجون  يف  بذلك  االلتزام  يتم  ال  لكن  التعذيب، 

واملعتقالت”.
األساس  الرشطة من  ما يحصل يف مراكز  وأردف “أن 
للتعذيب،  يتعرض  أن  يجب  ال  فاملواطن  خاطئ؛ 
ويجب  االبتدايئ،  التحقيق  حضور  محاميه  حق  ومن 
كاملة،  بحقوقه  املتهم  يبلغ  أن  التحقيق  ضابط  عىل 
اطالعه  بعد  اإلفادة  عىل  التوقيع  أو  املحامي  كدعوة 
عليها، او ابالغ ذويه بتوقيفه، ولكن هذا ال يحدث”، 
واألطراف  النيابية  االنسان  حقوق  “لجنة  أن  منوها 
الدورة  فرتة  يف  ضعيفا.  دورا  متارس  املعنية  األخرى 
الثانية للربملان اراد بعض أعضاء لجنة حقوق اإلنسان 
زيارة سجن النساء لكنهم منعوت. ونحن كمنظامت 
حقوقية أردنا ذلك أيضا ملعرفة ما يجري داخل سجن 

الداخلية  وزاريت  بني  ُعرقلت  القضية  لكن  النساء 
والعدل، وهذا ما نسميه بعدم إظهار الحقيقة”.

الفساد أساس المشكلة

من جانبه، كشف مصدر مطلع من داخل أحد السجون 
الحصول  أجل  املعتقلني، من  تطال  تفاصيل مرعبة  عن 

عىل األموال.
يف  التعذيب  إن  الشعب”،  لـ”طريق  املصدر  وقال 
أي  بالفساد،  تتعلق  “ألسباب  يكون  األساس  الدرجة 
يف  عميل  بحكم  املعتقلني.  من  األموال  عىل  الحصول 
 2007 منذ  فيها  االعتقاالت  تصاعدت  ساخنة  منطقة 
حيدر  األسبق  الوزراء  رئيس  حكم  فرتة  إىل  ووصوال 
خلف  ترتكب  هائلة  جرائم  بعيني  شاهدت  العبادي، 
جدران املؤسسات األمنية”، مبينا أن “املادة 4 إرهاب 
يف  للعاملني  مثينا  صيدا  كانت  الساخنة  املناطق  يف 
مقرات  أو  للداخلية  تابعة  كانت  سواء  املعتقالت، 
الفوىض  استغلت  املقرات  هذه  أن  حيث  الجيش، 
من  لها  املمنوحة  والصالحيات  والسياسية،  األمنية 
االعتقاالت  لتتحول  األمني،  الجانب  بحجة  السلطات 

من أمنية اىل تجارية”.
وشدد املصدر عىل “كسب الكثري من العنارص األمنية 
املتورطة أمواال طائلة بسبب ما يسمى باملخرب الرسي، 
يتعلق  ما  يف  وأما  كثريين.  أبرياء  اتهام  طريق  عن 
األول جسدي  السجون:  داخل  نوعان  فهو  بالتعذيب، 
واآلخر معنوي لالبتزاز، ولكل منهام طرق مختلفة. إن 
باالعتداء عىل زوجته  املتهم  تهديد  يكون عرب  االبتزاز 
أو اخته أو أمه أو اي نقطة ضعف لديه، وهذا يتم عرب 
شبكات سمرسة تضم وكالء ومحامني وضباطا وعنارص 
عديدة. وبسبب هذا الفساد خرج إرهابيون كبار من 
الصغار  املجرمون  أو  األبرياء  املتهمون  السجون وبقي 
ليكونوا الرماد الذي يذر يف العيون، والدليل عىل عمل 

ونزاهة الضباط والعنارص”. 
وأضاف “أما يف املناطق غري الساخنة، فتعذيب املتهمني 

سميكة،  وأسالك  حديدية  بقضبان  برضبهم  يبدأ 
املحققني،  خلف  جيدا  يدقق  قاًض  هنالك  كان  واذا 
بفراش  املتهم  جسد  يلفون  التحقيق  عن  فاملسؤولون 
كدمات،  أية  تظهر  ال  حتى  بقوة  ويرضبونه  سميك 
أو  األذنني  عرب  الكهربايئ  التعذيب  استخدام  عن  فضال 
عىل  املتهمني  بعض  “إجبار  إىل  مشريا  الرجل”،  قضيب 
رشب محاليل التنظيف، أو تعليقهم. وفيام يخص تعليق 
اليدين  األول يكون عرب ربط  نوعان،  فهنالك  األجساد، 
إىل الخلف وتعليقه بواسطتهام، وهذا يؤدي إىل خلف 
لوح الكتف. والنوع اآلخر بربط معصم اليدين بقوة إىل 
األمام وتعليقه لألعىل أليام، ما يؤدي يف حاالت كثرية إىل 
يديهم الحقا.  )الغرغرينا( وقطع  املتهمني مبرض  إصابة 
اننا ال ننكر وجود مجرمني، ولكن هذه الطرق هي أكرث 
اجراما وتستخدم من أجل الحصول عىل األموال والكل 
مافيات  ألن  ايقافها،  عىل  يقدر  أحد  وال  بذلك  يعلم 

وجهات متنفذة تقف خلفها”. 
وتابع املتحدث “بحكم عميل أجزم بأن أعدادا هائلة من 
املتهمني يف السجون هم أبرياء، وقضية الشاب يف بابل 
وقبله يف البرصة، وقبلهام الكثري هي دالئل واضحة عىل 
صحة كالمي. إّن هذه السجون تحّول اإلنسان إىل مجرم 
هذه  بكل  املؤسف  وأن  منها,  يخرج  عندما  ومنتقم 
مواطنني  وبحق  التوقيف،  بفرتة  تحدث  أنها  البشاعة 
مراكز  أحد  “يف  مردفا  قضايئ”،  حكم  عليهم  يوجد  ال 
يضعون  ومحكم  مثّقب  تابوت  يوجد  الفلوجة  رشطة 
من  لتعذيبه  املغيل  الزيت  فوقه  ويصّبون  فيه،  املتهم 
مختلفة  أنواع  هناك  أخرى  مناطق  ويف  االعرتاف.  أجل 
من التعذيب اإلجرامي البشع، األمر األكرث خطورة هو 
الذين  الصغار،  املجرمني  الرشطة  مراكز  بعض  استخدام 
أصبحوا زبائن لها، للشهادة بعد تدريبهم وتلقينهم ضد 
املتهمني األبرياء وتهديدهم بهم إذا مل يعرتفوا أو يعطوا 
األموال التي يطالبون بها، وهذا مرتبط بقضية بيع مراكز 
الرشطة واملديريات”، مبينا أن “كل ما يجري من جرائم 
باملال والفساد واملساومات، وهو محمي  بشعة تتعلق 

بواسطة كبار املسؤولني الذين يحمون الفاسدين”.

أصغر وفد في تأريخ االولمبياد 

وشارك العراق يف أوملبياد طوكيو، بأصغر وفد يف تأريخ 
مشاركاته السابقة ليعود رسيعا خايل الوفاض من منافسات 
خاضتها وفود 60 دولة، حصد الكثري منها الذهب والفضة 
رياضيني  أربعة  األوملبي  العراقي  الوفد  وضم  والربونز. 
بلغ  الذي  رياض  التجديف محمد  وهم كل من: العب 
ياسني، عداء سباق  الثانية، وطه حسني  للمرة  األوملبياد 
400 مرت، وفاطمة عباس، رامية املسدس الهوايئ 10 أمتار، 
والعداءة املتخصصة باملسافات القصرية دانا حسني، التي 
تتعلق  أنها  قيل  ألسباب  سفرها  قبل  استبعادها  جرى 

بتناول مواد منشطة.
أي  عىل  الحصول  بعدم  العراقية  األمل  خيبة  وجاءت 
منتخبات  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  أوملبية،  ميدالية 
من سجل  ومنها  النفيسة،  املعادن  تحصد  أخرى  عربية 

نفسه ألول مرة يف األجندة األوملبية. 
وحصد الرياضيون العرب يف البطولة 18 ميدالية أوملبية، 
منها 5 ميداليات ذهبيات ومثلها فضيات ومثانية ميداليات 

برونزيات.
وتصدرت قطر التي تعترب جديدة عىل التتويج األوملبي، 
بذهبيتني  بفوزها  العرب  ميداليات  ترتيب  جدول 
وبرونزية. فيام خطفت األنظار وتصدرت )الرتند( العاملي 
ببطلها العب الوثب العايل، معتز برشم، الذي تعادل مع 
منافسه اإليطايل واقرتاحه فكرة مشاركة الذهب معه رغم 
أن الكفة كانت متيل له. واعترب الكثريين أن قطر تسري يف 
الطريق الصحيح لصناعة األبطال، وتهيئتهم نفسيا وذهنيا 

للتعامل مع الحاالت التحكيمية املعقدة.
وأربعة  وفضية  )ذهبية  ميداليات   6 مرص  ونالت 
نسخة  يف  عربية  لدولة  حصيلة  أكرب  وهي  برونزيات( 
لكرة  منتخبها  بلغ  فيام  األوملبية،  األلعاب  من  واحدة 
قوية  مبباراة  البطولة  يودع  أن  قبل  النهايئ  ربع  القدم 
أمام نظريه الربازييل. كام جاءت تونس يف املركز الثالث 
بفضية  واألردن  بذهبية  املغرب  تلتها  وفضية،  بذهبية 
منهام،  لكل  بفضية  والسعودية  والبحرين  وبرونزية 

واكتفت الكويت وسوريا بربونزية لكل منهام.

وتعليقا عىل النتيجة العراقية املخيبة لآلمال، أكد رئيس 
أن  املشهداين،  سعد  والسهم،  للقوس  العراقي  االتحاد 
الرياضة الوطنية متّر بأزمة كبرية منذ 2019، تحديداً بعد 
قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف عمل اللجنة األوملبية 
النشاطات  إيقاف  إىل  أدى  الذي  األمر  أموالها،  وتجميد 
بني  الرصاعات  وأسفرت  املالية،  والتخصيصات  الرياضية 
عن  األموال،  الحصول عىل  أحقية  والوزارة حول  اللجنة 

تراجع كبري يف األنشطة الرياضية ومستواها.
عىل  هجوما  شنت  فقد  االجتامعي  التواصل  مواقع  أما 
القامئني عىل الرياضة، مؤكدة أن هذا القطاع كان ضحية 
عىل  سيطرت  التي  واملحاصصة  واإلداري  املايل  الفساد 
دون  الرياضية  األلعاب  لتطوير  رصدت  هائلة  مبالغ 
رصاعا  الرياضية  الساحة  تشهد  سنوات  ومنذ  جدوى. 
محموما بني أطراف عدة حول اتهامات تطال مصدر القرار 
بشأن تزوير أعامر الالعبني يف أكرث من مجال، واستدعاء 
العبي املنتخبات الوطنية وفق املحسوبية، إال أن املحزن 
أي ميدالية  العراق فرصة حصد  يبقى بخسارة  األمر  يف 
دخلت  طويال  باعا  متلك  ال  أخرى  دول  بينام  أوملبية، 

التأريخ مبنجزات العبيها.

هل الرياضة كرة قدم فقط؟

وبشأن النتائج املحبطة باأللعاب الفردية األوملبية، أوضح 
ومدرب  الرتبية،  وزارة  يف  الرياضية  الرتبية  مادة  أستاذ 
املنتخب الوطني األسبق يف لعبة )كرة البيسبول( حمزة 
الذي ما زال يرص عليه صانعو  الخطأ األكرب  مدلول، أن 
القرار الريايض هو الرتكيز عىل كرة القدم فقط، وإهامل 
الراجحة  الكفة  أصبحت  التي  األخرى  الفردية  األلعاب 
للدول الحاصدة للميداليات، مثلام عملت الصني وتربعت 
عىل  متقدمة  العام،  لهذا  البطولتني  عرش  عىل  خاللها 

بريطانيا وأمريكا وروسيا ودول متمرسة بالسباق.
وقال مدلول لـ”طريق الشعب”: إن املدارس يف السابق 
والسلة  اليد  كرة  رائعة يف  كانت “تضم مواهب طالبية 
تجارب  وللعراق  أخرى.  وألعاب  والسباق  واملنضدة 
باالعتامد  املايض  القرن  ومثانينات  سبعينات  يف  ناجحة 

عىل الرياضة املدرسية يف رفد املنتخبات الوطنية بالعبيها 
الواعدين واملوهوبني”، مضيفا “ال نريد أن نقر بأننا تخلفنا 
وما  األخرى،  الدول  مجاراة  عىل  نقدر  وال  القدم  بكرة 
زال العراقيون يحلمون بتكرار انجاز اوملبياد أثينا 2004 
الكروي، بعدما وصل منتخبنا إىل املربع الذهبي. هذا لن 
يتكرر يف غالب األحوال، وال بد من الرتكيز عىل صناعة 
تهميش  وعدم  الفردية  األلعاب  يف  األوملبيني  األبطال 
املواهب املهتمة بها”، مردفا “حاولنا كثريا يف السابق لفت 
االنتباه نحو  األلعاب الفردية، ولكن لألسف الشديد مل 

يسمعنا أحد”.

ثالث ميداليات بارالمبية   

أما يف بارملبياد طوكيو التي فتحت أبواب املنافسة بعد 
يف  السابع  العراقي  الظهور  فقد حصل  األوملبياد،  انتهاء 
يذق  فيام مل  ميداليات فقط،  البطولة عىل ثالث  تاريخ 
األبطال من  بها  يتنافس  التي  البطولة  الذهب يف  طعم 

ذوي االحتياجات الخاصة. 
ومتكن الربّاع فارس سعدون، من إحراز امليدالية الربونزية 
بفعالية رفع األثقال بوزن 107+ كغم. أما الالعب ولدان 
نزار، فقد حصد بدوره برونزية أخرى مبسابقة رمي الرمح 
الذي  الحدث  بعد أن حقق 41 مرتاً و39 سنتيمرتاً. ويف 

تعاطى العراقيون معه بشكل كبري، خطف البطل الثالث، 
جراح نصار، فضية رمي الثقل يف الباراملبياد بفارق سنتيمرت 
واحد عن الرويس صاحب امليدالية الذهبية، إذ حقق نصار 
رقامً عاملياً وهو 11.15 فيام حقق الفائز بالذهبية رقم 

.11.16
الباراملبية  للميداليات  العراقي  الحصاد  أن  من  وبالرغم 
الثالث مل يكن مبستوى طموح الوفد الذي ضم 18 العبا 
والعبة، إال أنه يعترب حدثا مهام لخصوصية هذه األلعاب 
لكنه  العراق،  مثل  بلد  يف  الخاصة  االحتياجات  لفئة 
يبقى شحيحا هكذا يف ظل رداءة وقلة الدعم الحكومي 

واالهتامم كام أكد البطل العراقي جراح نصار.
وتحدث نصار بعد عودته من طوكيو لـ”طريق الشعب”، 
مررت  عصيبة  ظروف  بعد  طوكيو  إىل  “توجهت  قائال: 
الجائحة  أجربتنا  البطولة  التحضريات. يف هذه  بها خالل 
عىل أن نقوم بالتحضري من داخل منازلنا، أي أنه مبعنى 
أدق، أصبحت بيوتنا هي املعسكرات التدريبية ونتلقى 
الذكية.  االتصال  تطبيقات  عرب  املدربني  من  التعليامت 
ملدة  بغداد  يف  باملصاعب  مليئا  معسكرا  خضنا  لقد 
أربعة أشهر، خصوصا وأننا ال منلك ملعبا، ومعسكرا آخر 
يف تركيا”، مضيفا “مل يكن هناك أي دعم يذكر قبل أن 
نتوجه ملنافسة أبطال العامل يف طوكيو، ورغم أين حصدت 
مبسابقات  سابقا  للعراق  الذهبية  امليداليات  من  الكثري 

العامل  القرص والرمح والثقل، وحصويل عىل بطولة  رمي 
بالدوحة عام 2015 وقيامي بكرس الرقم العاملي، وحصدي 
املنافس  بفارق سنتمر واحد عن  لفضية طوكيو األخرية 
الرويس، إال أنني كنت كبقية الالعبني بدون دعم حقيقي، 

عدا مساعدات جرت من جانب رشكات محلية”.
وتابع نصار “ملسنا كالعبني عراقيني فرق االمكانيات مع 
الدول األخرى يف طوكيو. يف تلك الدول يعطون األبطال 
العائدين مخصصات ورواتب وامتيازات ألنهم يسجلون 
اسامء بلدانهم ملدى الحياة يف السجالت األوملبية، بينام 
كموظف  دينار  الف   280 اتقاىض  املثال  سبيل  عىل  أنا 
بوزارة الشباب والرياضة، وال أملك منزال لعائلتي. الفرق 
كبري ومؤسف، فالرعاية بالرياضة دون املستوى املطلوب. 
لكن األمر األكرث أسفا هو عدم امتالكنا أي ملعب نتدرب 
عليه، وميدالياتنا التي حصدناها كانت بعد مران نقوم به 
عىل أرضية ملعب كلية الرتبية الرياضية يف جامعة بغداد، 
والذي فتحت أبوابه مببادرة خرية من قبل عميد الكلية”.

“االستعداد  يجري  أنه  الشعب”،  لـ”طريق  نصار  وأكد 
فزاع  ببطولة  مشاركة  ستشهد  التي  القادمة  للسنة 
يف  أسيا  أمم  وبطولة  باليابان،  العامل  وبطولة  باإلمارات، 
يكون  لن  الصعبة  البطوالت  لهذه  واالستعداد  الصني، 
هينا فالعبو العراق ال ميلكون امللعب املناسب ويفتقدون 

وسائل النقل”.

حادثة بابل تفتح بابا لتفاصيل مرعبة داخل السجون العراقية

حصاد األوسمة ال يخفي حقيقة واقعنا الرياضي

 في واقع الرياضة الراكد
ً
نصار يرمي ثقال

بغداد ــ سيف زهير

ال تزال الحكومة والرأي العام منشغلني بتفاصيل القصة العجيبة للشاب، الذي اتهم 
بقتل زوجته يف املسيب، وتقدميه اعرتافات كاملة عن الجرمية، ليظهر الحقا بأن 

زوجته حّية ترزق، والسبب الرئيس يف اعرتافه عىل نفسه هو التعذيب الجسدي 
الشديد. 

ـ طريق الشعب بغدادـ 

بعد إسدال الستار عىل أهم بطولتني عامليتني لألوملبياد والباراملبياد يف العاصمة 
اليابانية طوكيو، عادت البعثة العراقية لكلتا البطولتني بثالث ميداليات، من 

مشاركة ضمت 22 العبا مثلوا اتحادات عديدة، خالفا للتفوق العريب امللحوظ هذه 
املرة، االمر الذي فرسه معنيون يف األوساط الرياضية بأنه “تخبط وفشل وفساد 

تآكلت بسببه قطاعات الرياضة، وحولت العراق من منافس إىل ضيف رشف”.
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بغداد – وكاالت 
)الصدر(  الثورة  ال مكان لالبتهاج يف شوارع مدينة 
تعكس  نشاطات  ال  املتهالكة..  الفقرية  وأزقتها 
خالل  من  بالتغيري  وآمالهم  املواطنني  حامس 
 4 نحو  يقطنها  التي  املدينة،  فهذه  االنتخابات. 
 13 حوايل  مساحتها  تبلغ  والتي  شخص،  ماليني 
املزمن.  اإلهامل  تركت تحت وطأة  كيلومرتا مربعا، 
إذ تتعاقب حكومات وتتغري منذ 2003 وحتى اآلن، 
املدينة، شأن  معامل  واضحة عىل  املرارة  تبقى  بينام 

الكثري من املدن الشعبية يف بقية املحافظات.
وكالة “شفق نيوز” جالت العديد من شوارع مدينة 
أهلها  عاشها  التي  واملعاناة  املرارة  لرتصد  الصدر، 
سنوات طويلة، منذ مرحلة القمع الصدامي، وصوال 
إىل ما حل بها من أمل وموت خالل فرتة املواجهات 
حقبة  وبعدها  األمريكية،  القوات  مع  الدموية 
والسيارات  االنتحاريني  وتعاقب  الطائفي  الرصاع 
وانتهاء  وشوارعها،  وأطفالها  أهلها  عىل  املفخخة 
ذلك  كل  كورونا..  جائحة  إثر  فيها  املرض  بتفيش 
من  قليل  باهتامم  ولو  لتحظى  فرصة  مينحها  مل 
تترصف  التي  الحزبية  وحتى  الحكومية،  السلطات 
املنكوبة،  املساحة  هذه  بوجود  تعرتف  ال  وكأنها 

سوى عندما تحني املواسم االنتخابية. 

خزانة انتخابية كبيرة
ببعض  يحظون  انهم  لو  املدينة  أهايل  يتمنى 
االهتامم، ولو بنسبة متواضعة، يك تتحسن حياتهم.. 
دامئا  التي  الجغرافية  البقعة  هذه  تطوير  يتمنون 
وأعالها  فقرا،  العراق  مناطق  أكرث  بأنها  توصف  ما 
هذه  فإن  وللمفارقة،  وبالتايل،  سكانية،  كثافة 
يف  االنتخابية  األصوات  خزانات  أكرب  احدى  املدينة 

بغداد. 
لذلك، إن احزابا عديدة تنظر بلهفة اآلن إىل مدينة 
االنتخابية  األصوات  عىل  للسيطرة  سعيا  الصدر، 

فيها.

لن انتخب قتلة أخواني وأصدقائي! 
مدينة  يف  بوضوح  مالحظتها  ميكن  صفة  العشوائية 
مشاعر  يف  وحتى  وشوارعها  مبانيها  يف  الصدر، 

أهلها، وجلهم من جيل الشباب املحبطني من تراكم 
الخيبات.

وكالة  تكشف  مل  املدينة،  سكان  من  شاب  يقول 
يقودها  انتخابات  أشارك يف  اسمه: “لن  االنباء عن 
واقعنا  انتفضنا عىل  عندما  واصدقايئ..  اخواين  قتلة 
املرير الذي نعيشه”- يف اشارة اىل انتفاضة ترشين، 
شوارعنا  اىل  يأتون  واآلن  “اختطفونا  قوله:  متابعا 
بحجة  بانتخابهم  ويطالبوننا  اللطفاء،  دور  ميثلون 

الينا  يأتون  تحقيق مطالبنا، وكأمنا نحن مجرد سلع 
يف اوقات محددة”. 

الواقع املرير الذي يشري اليه هذا الشاب مجسد يف 
املتهالكة  الصحية  املراكز  بينها عرشات  كثرية،  نواح 
التي  املستشفيات  من  والعديد  اإلهامل،  جراء 
فضال  الالئق،  باملستوى  السكان  حاجات  تلبي  ال 
اعداد  منها  الكثري  يستوعب  ال  التي  املدارس  عن 
عىل  دوامها  أصبح  التي  الثانوية  خاصة  التالميذ، 
الن  سوى  ليشء  الواحد..ال  اليوم  يف  مراحل  ثالث 
بداعي  هدمها  جرى  التي  املدرسية  املباين  بعض 
إىل  أراضيها  فتحولت  بناؤها،  يعاد  مل  الرتميم، 

للسيارات! مواقف 

مدينة السالح والنزاعات!
مدينة  اسم  الصدر،  مدينة  عىل  البعض  يطلق 
إذ  العشائرية.  النزاعات  مدينة  أو  املنفلت  السالح 
يعاين أهل املدينة مشكالت ونزاعات عشائرية شبه 
الشوارع  يف  العلني  القتل  حدود  اىل  تصل  يومية، 
دورها.  تحجيم  تم  التي  االمن،  قوات  أنظار  امام 
أتاح إنشاء أكرب  الذي  الحد  وبلغ هذا االنفالت إىل 
سوق لبيع السالح الشخيص يف العراق. وهي تجارة 
مل تتمكن اي حكومة من الحكومات املتعاقبة، من 

السيطرة عليها، بسبب سطوة بعض األحزاب.
ثاٍن  شاب  يقول  املقبلة،  االنتخابات  إىل  وبالعودة 
من سكان املدينة، أنه لن يشارك فيها “ألننا سئمنا 

وضع العراق ووضع مدينتنا..”. 
عائلتي  وال  انا  ال  اشارك  “لن  بالقول:  آخر  ويؤيده 
مجرد  أننا  عىل  الينا  ينظرون  من  انتخاب  يف 
السياسية  مشاريعهم  يف  استغاللنا  يحاولون  ارقام 

وصفقاتهم”.

“لن نصّوت لمن يعتبرنا أرقاما”!

مدينة الثورة.. خزانة انتخابية كبيرة مليئة بالبؤس والخيبات 

• تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف 
فواز(  )ابو  ياسني  فالح  الرفيق  الخصيب،  ابو 
بوفاة اخيه باسم )ابو عيل( إثر اصابته بوباء 

كورونا. 
الذكر الطيب للفقيد، والصرب والسلوان الهله 

ومحبيه.
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  تنظيم  هيأة   •
واملواساة  التعازي  خالص  تقدم  الحي  قضاء 
للرفيق القاص واالديب محسن نارص الكناين، 

بوفاة ابنه الشاب عالء اثر مرض عضال. 
والسلوان  والصرب  للفقيد  دوما  الطيب  الذكر 

لعائلته الكرمية وجميع معارفه. 
الشيوعي  للحزب  واسط  محلية  تعزي   •
جبار  عيل  املدين  والناشط  الرفيق  العراقي 

العزاوي بوفاة خالته. 
والسلوان  والصرب  للراحلة  الجميل  الذكر 

للرفيق واقربائه والعائلة الكرمية.

مواساة

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة 508 /2021

التاريخ 22 /9 /2021

اعــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية العقار تسلسل 6/4 م13 السيسبانة الرشقية الواقع يف قضاء 
الزبيدية العائد للمدين مالح عويد شلكام املحجوز لقاء طلب الدائن رحيم غدير مانع 
البالغ 19.250.000 تسعة عرش مليون ومائتان وخمسون الف دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل/ حيدر رحيم

املواصفات:
1 - موقعه ورقمه: الزبيدية السيسبانة الرشقية.

2 - جنسه ونوعه: 6/4/ م13 السيسبانة.
3 - حدوده واوصافه: ارض زراعية تسقى بالواسطة متوسطة الخصوبة متتد من الجانب 

االيرس لنهر دجلة بعد 3 كليو و 5 كيلو عن مركز املدينة.
4 - مشتمالته:
5 - مساحته:

6 - درجة العمران: ال يوجد
7 - الشاغل : املدين نفسه

8 - القيمة املقدرة: 14.857.000 أربعة عرش مليون ومثنامئة وسبعة وخمسون الف دينار.

اعـالن
دعوى  حريب(  فرحان  )كريم  املواطن  قدم 

بدالً  )املوىل(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 

مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )الدلفي(  من 

يوماً  )15( خمسة عرش  املديرية خالل  هذه 

هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من 

املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( 

لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

اعـالن
دعوى  زاير(  كريم  )محمود  املواطن  قدم 

بدالً  )البديري(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 

مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )الالمي(  من 

يوماً  )15( خمسة عرش  املديرية خالل  هذه 

هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من 

املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( 

لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

اعـالن
دعوى  زاير(  كريم  )جبار  املواطن  قدم 

بدالً  )البديري(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 

مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )الالمي(  من 

يوماً  )15( خمسة عرش  املديرية خالل  هذه 

هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من 

املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( 

لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

اعـالن
طلباً  ابراهيم(  زيك  )عبدالكريم  املدعي  قدم 

اىل  )السامرايئ(  من  لقبه  تبديل  فيه  يروم 

الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن  )املوسوي( 

اقصاها  مدة  خالل  املديرية  هذه  مراجعة 

ينظر  سوف  وبعكسه  يوماً(  عرش  )خمسة 

بالدعوى  وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
يف  دعوى  كامل(  جامل  )احمد  املواطن  قدم 
هذه املديرية لتبديل لقبه من )الفريدي( اىل 
مراجعة هذه  اعرتاض  لديه  فمن  )التتونجي( 
تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة  خالل  املديرية 
الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه  نرشه يف 
 )22( املادة  احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

.2016
اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية 
والجوازات واالقامة العام

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
يف  دعوى  كامل(  جامل  )بالل  املواطن  قدم 
هذه املديرية لتبديل لقبه من )الفريدي( اىل 
مراجعة هذه  اعرتاض  لديه  فمن  )التتونجي( 
تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة  خالل  املديرية 
الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه  نرشه يف 
 )22( املادة  احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

.2016
اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية 
والجوازات واالقامة العام

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
يف  دعوى  )محمد جامل كامل(  املواطن  قدم 
هذه املديرية لتبديل لقبه من )الفريدي( اىل 
مراجعة هذه  اعرتاض  لديه  فمن  )التتونجي( 
تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة  خالل  املديرية 
الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه  نرشه يف 
 )22( املادة  احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

.2016
اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية 
والجوازات واالقامة العام

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

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

اعـالن
اىل  )السامرايئ(  من  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلباً  زيك(  عبدالكريم  )حسن  املدعي  قدم 
اقصاها  مدة  خالل  املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن  )املوسوي( 
املادة )22( من قانون  بالدعوى  وفق احكام  )خمسة عرش يوماً( وبعكسه سوف ينظر 

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

هكذا يبدو العديد من شوارع املدينة 

البصرة 

مطالبات بصرف رواتب 
األطباء والصيادلة الجدد

البصرة – وكاالت 
طالب اتحاد النقابات الطبية يف محافظة البرصة، 
رصف  أجل  من  بالتدخل  الوزراء  مجلس  رئيس 
وأطباء  والصيادلة  لألطباء  املتأخرة  الرواتب 
و   2019 دفعتي  خريجي  من  الجدد،  األسنان 
2020، والذين تم تعيينهم قبل ما يقارب األربعة 

شهور.
رصف  تأخري  ان  صحفي،  بيان  يف  االتحاد  وقال 
الرواتب مخالف لقانون الخدمة املدنية رقم 24 
املادة 16/1 لسنة 1960، و قانون سلم الرواتب 
رقم 22 لسنة 2008، مبينا انه "تم رصف الرواتب 
واملخصصات املالية لهؤالء الخريجني يف محافظات 
دون غريها، وحتى اآلن مل تتم معرفة أسباب هذا 

التلكؤ يف رصف الرواتب". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يطالبون بإعادة صيانة 
جسر قضاء الخضر 

السماوة – وكاالت 
املثنى،  محافظة  يف  الخرض  قضاء  أهايل  جدد 
مطالباتهم بإعادة صيانة جرس القضاء الكونكريتي، 
من  سلسلة  األخرية  السنوات  خالل  شهد  الذي 
حوادث سقوط العجالت، نظرا الحتوائه عىل الكثري 

من الحفر واملطبات، وتقادم سياجه الحديدي.
وبنّي عدد من األهايل يف حديث صحفي، أن هذا 
الجرس بات يشكل بالنسبة لهم أكرب مشكلة خدمية 
يف القضاء، نظرا لكرثة الحوادث التي وقعت عليه، 
بعض  المتصاص  إضافية  جسور  بإنشاء  مطالبني 
الزحام املروري عىل الجرس الكونكريتي، خاصة أن 

عدد سكان القضاء يصل إىل 100 ألف نسمة. 
وسبق ان خرج أهايل الخرض يف تظاهرات احتجاجية 
طالبوا فيها بإعادة تأهيل الجرس، إال ان مطالباتهم 

مل تلق استجابة من الجهات املعنية. 
حول احتساب النسبة التراكمية 3 

في المائة للمتقاعدين

إلى وزير المالية 
ورئيس هيئة التقاعد

تسلمت "طريق الشعب" رسالة من املواطن املتقاعد حبيب زيدان 
عطية، يطالب فيها بتعديل رواتب املتقاعدين وفق النسبة الرتاكمية 

3 يف املائة بدال من 2.5 يف املائة.
وقال عطية يف رسالته أنه "استنادا إىل املادة 66 من قانون املوازنة 
العامة رقم 32 لسنة 2021، واملتضمنة احتساب الحقوق التقاعدية 
كل  عن  املائة  يف   2.5 من  بدال  املائة  يف   3 الرتاكمية  النسبة  وفق 
سنة مجتزئة، للمشمولني بتعديل قانون التقاعد املوحد رقم 9 لسنة 
2014، واملتمثل بقانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019، أرجو تعديل 
رواتب كافة املتقاعدين املشمولني بهذه املادة، مع رصف الفروقات 

بالراتب بأثر رجعي، اعتبارا من 1 كانون الثاين 2021".
عن  تتحدث  التي  القانونية  املادة  نص  رسالته،  مع  عطية  وأرفق 
رئيس  قبل  من  عليها  املصادقة  والتي متت  الرتاكمية،  النسبة  هذه 
الجمهورية برهم صالح، يف سياق إقرار املوازنة العامة للسنة املالية 

.2021

نحن لفيف منتسبي منشأة التويثة لألبحاث النووية 
يف بغداد، نلفت أنظاركم إىل معاناتنا يف الوصول اىل 
موقع العمل، بسبب عدم توفر خطوط نقل خاصة 
بداية جائحة كورونا  منذ  إلغاؤها  تم  إذ  بالرشكة. 
منطقة  يف  يقع  بعيد  املوقع  أن  علام  اليوم.  حتى 
توجيهاتكم  وحسب  بغداد،  أطراف  عند  التويثة 
املائة، مع  الدوام يكون بنسبة 50 يف  األخرية فإن 

مراعاة إجراء بصمتي الحضور واالنرصاف. 

 20 قدره  شهريا  مبلغا  رصفت  قد  الرشكة  وكانت 
واستمر  نقل،  كنفقات  موظف،  لكل  دينار  ألف 
األمر مدة 4 شهور، لكنه توقف بسبب عدم توفر 
الرشكة.  به  أفادت  ما  وفق   – مالية  تخصيصات 
ونوضح لكم أنه حتى الـ 20 ألف دينار غري كافية 
ينفق  املنتسب  ان  إذ  النقل.  كلفة  الرتفاع  نظرا 
فيام  دينار.  آالف   5 إىل  تصل  نقل  أجور  يوميا 
املوظفون من سكان املناطق البعيدة، التي ال توجد 

التويثة،  إىل  تصل  )كيات(  عامة  نقل  باصات  فيها 
 15 بنحو  "تاكيس"  سيارة  استئجار  إىل  يضطرون 

ألف دينار. 
نقل  خطوط  بإعادة  التوجيه  سيادتكم  من  نرجو 
املنتسبني، سيام سكان األماكن البعيدة، أو تخصيص 
أجور نقل كافية، أو تقليل نسبة الدوام إىل 25 يف 
املائة، أو غري ذلك من الحلول التي ترونها مناسبة 

لتخفيف العبء عن كواهل املنتسبني.

مندلي – وكاالت 
إىل  مناشدة  دياىل،  رشقي  منديل  ناحية  وجهت 
ورئيس  األمرييك  والرئيس  املتحدة  االمم  منظمة 
من  والعديد  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 
املعنية،  االنسانية  واملنظامت  الحكومية  الجهات 
إمتام بناء مستشفى الناحية، وذلك إلنقاذ 100 ألف 
نسمة من الكوارث الصحية.  ونقلت وكاالت أنباء 
منديل،  سكان  أحد  عادل،  عمر  املدين  الناشط  عن 
قوله أن أهايل الناحية وجهوا رسالة باللغتني العربية 

واالنكليزية إىل الجهات املذكورة، ناشدوا فيها إمتام 
بناء “مستشفى منديل املجمد منذ سنوات بحجج 
وذرائع واهية”، مشريا إىل أن املستشفى يسع 100 
وقزانية  منديل  ناحيتي  ينقذ  أن  ميكن  وانه  رسير، 
من كوارث صحية، ويرفد أكرث من 100 ألف نسمة 
بالخدمات الصحية.  وأشار عادل – بحسب ما مذكور 
يف الرسالة – إىل أن منديل وقزانية تعانيان منذ عقود 
طويلة عدم وجود مستشفى متكامل، بالرغم من 
“األهايل عجزوا وهم  أن  مبينا  السكانية،  كثافتهام 

يناشدون حكومة دياىل إمتام بناء املستشفى، والتي 
مالية”.   توفر مخصصات  بعدم  مرة  كل  تتذرع يف 
ولفت الناشط املدين إىل أن أهايل الناحيتني يواجهون 
املوت كل يوم بسبب غياب الرعاية الصحية، وهم 
ليوصلوا  الكيلومرتات  عرشات  قطع  عىل  يجربون 
مرضاهم إىل أقرب مستشفى”، مبينا أن الكثري من 
من  والكثري  الطريق،  منتصف  يف  ميوتون  املرىض 
النساء يلدن يف املركبات، وأحيانا مينت هن وأطفالهن 

قبل وصولهن إىل املستشفيات البعيدة”. 

أمام أنظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

مندلي تناشد: انقذوا 100 ألف نسمة من كوارث صحية
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استنكار وتضامن

اقتصاد 
ملتوية وأحزاب متنفذة أساليب وراء الموضوع

عصابات تزوير ملكية العقارات 
تتمدد في العراق

بغداد ـ طريق الشعب
يف   2003 العام  بعد  متعددة  أشكاال  التزوير  اتخذ 
العراق، حتى صار مهنة ملافيات ومجاميع عشائرية، 
سامرسة  مع  باالشرتاك  متنفذة،  حزبية  وعنارص 

العقارات.
ورجال  محامني  صفوفها  يف  املافيات  تلك  وتضم 

قانون.

األسباب

“الفوىض  يسمى  ما  الحاالت  هذه  ظهور  وسّبب 
دخولهم  بعد  األمريكيون  أشاعها  التي  املستدامة”، 
إىل  السبعينيات  يف  الحكومة  وعمدت   .2003 عام 
العلوم  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  مع  العمل 
بإدخال  املتحدة  األمم  من  ومتخصصني  اإلدارية 
هذا  لكن  السجالت،  كل  لتوثيق  امليكروفيلم  نظام 
فقدان  بحجة   ،2003 بعد  عنه  التخيل  تم  اإلجراء 
قاعدة  وجود  وعدم  “الفرهود”  بسبب  السجالت 

أرشيفية ميكن اعتامدها يف استمرارية العمل.
وسبق للعراق أن عارص حالة مشابهة يف عام 1943 

عندما حصل “فرهود” ألمالك اليهود. 
الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  يكن  مل  حينها،  ويف 
اإللكرتونية  الحوكمة  أو  اإللكرتونية  واألرشفة 

متداوالً، إال أن التوثيق كان معتمداً بشكل ورقي.

الطرق واالفكار

املحتالون  لها  يلجأ  قد  التي  والطرق  األفكار  وعن 
أحدهم  يشرتي  بأن  الغري،  أمالك  عىل  لالستيالء 
عملية  وتسجل  العراق،  مدن  من  مدينة  يف  سيارة 
إىل  منها  نسخة  وتصل  نفسها،  املحافظة  يف  البيع 
األمر  وينطبق  بغداد،  يف  العامة  املرور  مديرية 
نفسه عىل العقارات والوثائق الشخصية للمواطنني، 
املختصة  الدوائر  يف  منها  ثانية  نسخة  تحفظ  حيث 
ميكن  وثيقة  ألي  تزوير  أو  فقدان  وأي  بغداد.  يف 
املحافظة  يف  املوجودة  األصلية  النسخ  إىل  الوصول 

أو املركز.

موقف المتفرج

الحاصلة بعد  الفوىض  أثناء “فرهود” وانتشار حالة 
موقف  األمريكية  القوات  اتخذت  النظام،  سقوط 
املتحف  يف  والسلب  النهب  عمليات  عىل  املتفرج 
العراقية،  واملؤسسات  والدوائر  والوزارات  العراقي 

باستثناء وزارة النفط والبنك املركزي.
الساحة  شغلت  التي  األحزاب  ذلك  أثر  عىل  بدأت 
بداعي  الدولة  عقارات  عىل  باالستيالء  بنفوذها 
وكيانات  شخصيات  واستغلت  مقار،  إىل  حاجتها 
حزبية املراكز التابعة لألجهزة األمنية وحزب البعث 
ملستغليها،  اليد  تحت  األمالك  وأصبحت  املنحل، 

أماكن  عىل  لالستيالء  ممنهجة  عملية  ذلك  تبعت 
أخرى، كالدوائر الخدمية مثل دائرة رضيبة الدخل، 

ودائرة رضيبة العقار.

إعادة العقارات

ويف أعقاب ذلك صدر توجيه من رئاسة الوزراء بوجوب 
الدولة يف 2005،  إىل  عليها  املستوىل  العقارات  إعادة 
امتنعت  بينام  للتوجيه،  األحزاب  من  عدد  واستجاب 
التنفيذ،  عن  السيايس  بثقلها  واملعروفة  منها  الكبرية 
ومل يقترص ذلك عىل طائفة أو قومية معينة، فجميع 
يف  وساعد  املوقف،  نفس  لها  كان  املتنفذة،  األحزاب 

ذلك انعدام الوضع األمني، وخاصة يف بغداد.
سابقاً،  النزاهة  هيئة  رئيس  يتحدث  الصدد،  هذا  يف 
موىس فرج، عن تفاقم ظاهرة االستيالء عىل العقارات 
إىل  األمر  تطور   2008 عام  ففي  والخاصة؛  العامة 
االستيالء عىل عقارات املنطقة الخرضاء، وطلبوا متلكها 
ألغراض السكن بواسطة األمانة العامة ملجلس الوزراء 
أشغل  “كنت  يقول  العراقي.  النواب  مجلس  وأعضاء 
كتاباً  فوجهت  النزاهة(  هيئة  )رئيس  منصب  آنذاك 
رسمياً إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء مبخالفة هذا 
أربع  بعد  تنتهي  الحكومة  مدة  أن  وبخاصة  األمر، 

سنوات يف حينها”.

تحايل قانوني

العقارات  عىل  االستيالء  يتم  أن  إىل  الحال  وتطور 

إذ  بعينه،  التحايل  جسدت  قانونية،  بطريقة 
أو  ويُباع  العقار  سعر  لتقدير  لجنة  تشكلت 
الحال  وصل  بحيث  األمثان،  بأبخس  لكن  يُستأجر، 
نهر  شواطئ  عىل  الثمن  باهظة  أراٍض  متليك  إىل 
تقدر  النواب،  مجلس  وأعضاء  للوزراء  )دجلة( 
الكلية  القيمة  قيمة املرت منها يف السوق مبا يعادل 

التي تحصل عليها املستفيد.
عقارات  من  املئة  يف   60 أن  إىل  مصادر  وتشري 
عقار  ألف  بـ300  عددها  يقدر  التي  الدولة، 
“مستغلة من قبل أحزاب سياسية نافذة وجامعات 
مسلحة ومواطنني مرتبطني بتلك األحزاب من دون 
عليها  نصت  التي  األصولية  الطرق  وخارج  عقود 

النافذة”. القوانني 
العقارات  هذه  من  املئة  يف   40 أن  نجد  بينام 
وأسعار  بأجور  لكنها  أصولية،  عقود  وفق  مستغلة 
يقدر  السوق، حيث  أسعار  بكثري من مستوى  أقل 
سعر بيع املرت املربع من هذه األصول خالل الفرتة 
بني 2006 و2014 بستة دوالرات مع أن سعرها يف 

السوق يقدر بألفي دوالر. 
وجرى االستيالء عليها عن طريق التزوير والتالعب 
العقارات  الرسمية، وتحظى غالبية تلك  بالسجالت 

مبواقع اسرتاتيجية، يف بغداد واملحافظات.
يف  املصادر  بحسب  املغصوبة،  العقارات  وترتكز 
وتقدر  وكركوك،  والبرصة  والنجف  وكربالء  بغداد 
عليها  االستيالء  تم  التي  للدولة  منها  التابعة  قيمة 

مبا ال يقل عن ثالثة مليارات دوالر.

مافيات تزوير

عقارات  عىل  بـ”االستيالء  املافيات  هذه  وأبدعت 
العوائل  وبالذات  البالد،  خارج  القاطنني  املواطنني 

الرثية، وبطرق ملتوية”.
شبكة  رئيس  الربيعي،  رحيم  ملحمد  ترصيح  ويف 
أن  قال  والشفافية،  النزاهة  لدعم  النهرين 
الصغرية  العقارات  أحد  تشرتي  املنظمة  “العصابات 
ويحصلون  املقصود،  الشخص  من  الثمن  الرخيصة 
القيام  بذلك  ويسهل  الرسمية،  مستمسكاته  عىل 
الثمينة  العقارات  تحويل  ثم  ومن  التزوير،  بعملية 
األخرى، تليها عملية رفع دعوى ضد املالك األصيل يف 
محافظة أخرى عىل أساس الخطف أو الرسقة، وبذلك 
لن يتمكن منهم. وحصل ذلك لرجل يتجاوز التسعني 
دعاوى  املافيات  هذه  ضده  ورفعت  عمره،  من 
تسليب ورسقة من أجل االستيالء عىل أحد عقاراته، 
ويك ال يتمكن من الدخول إىل بغداد ومقاضاتهم أو 

اسرتداد ملكية عقاراته”.

اهوال كبيرة

وعىل خلفية هذا املوضوع يتحدث املحامي عبدالله 
العقاري  التسجيل  دائرة  يف  حدث  “ما  الساعدي، 
من أهوال بسبب عمليات التزوير يف العقارات كان 
مبساعدة املوظفني املرتشني يف الدوائر التابعة لدائرة 
وهناك  العقاري،  التسجيل  ودائرة  الدولة،  عقارات 
يف  العقاري  التسجيل  )دائرة  الدوائر  من  اثنتان 
املدائن، واملنصور( حصلت فيها أعامل تزوير وصلت 
وزير  من  بأمر  امللفات  أغلقت  فيام  القضاء  إىل 
منهم،  قسم  وحوكم  موظفيها  إيقاف  وتم  العدل، 
العقارات  سندات  فزوروا  الهاربون  اآلخرون  أما 

وباعوها”. 
دوائر  من  عدد  يف  املافيات  هذه  هيمنة  وعن 
التسجيل العقاري بينت مديرة إحدى دوائر التسجيل 
وجود  اسمها،  عن  الكشف  رفضت  التي  العقاري، 
اخرتاق لدوائر العقاري ووجود تنسيق عاٍل يصل إىل 
إمكانية نقل املوظف املسؤول يف حالة االعرتاض أو 
رفض تسيري معاملة عقارية غري سليمة، وانتخاب من 
لديه القدرة عىل تقديم مثل هذه التسهيالت، وقد 
يعاد املوظف إىل موقعه السابق بعد انتفاء الحاجة، 
واستكامل إجراءات املعاملة. هذه األعامل تدار من 
قبل أفراد أو عصابات منظمة، ويف بعض األحيان من 

قبل أفراد تابعني ألحزاب متنفذة.
تشري  التزوير  عمليات  سهلت  التي  األسباب  وعن 
األجهزة  قبل  من  املتبع  الورقي  النظام  ضعف  إىل 
الحكومية يف معالجة ومكافحة التزوير، كذلك سهولة 
إمكانية  وعدم  املزورة،  والوكاالت  الهويات  إصدار 
اكتشافها يف دوائر الدولة، ضمنها التسجيل العقاري، 
يف  املتفاقمة  واملايل  اإلداري  الفساد  حالة  إىل  إضافة 

مفاصل الحكومة وموظفيها.

سياسة اإلغراق وأثرها 
على اإلنتاج الزراعي

 

أ.م .د مائدة حسين علي

تعرف سياسة، اإلغراق بأنها حالة من التمييز يف تسعري منتج ما 
وذلك عندما يتم بيع ذلك املنتج يف سوق بلد مستورد بسعر 
يقل عن سعر بيعه يف سوق البلد املصّدر، وتشكل الفروقات 
يف  لإلنتاج  رضراً  تسبب  منصفة  غري  تجارة  هذه  األسعار  يف 
املستوردة  الدولة  يف  املبيع  يصل سعر  وقد  املستوردة  الدولة 
إىل مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة يستهدف بشكل 
مقصود إزالة منافسني يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام 
إغراق. ويف  بأسعار  السلعة  واردات من  بسبب وجود  صناعة 
التحليالت  من  تتخذ سلسلة طويلة  أن  يجب  الحاالت  أغلب 
املعقدة ملعرفة السعر املناسب يف سوق البلد املصدر وهو ما 
يعرف بالقيمة العاديّة، ومعرفة السعر املناسب يف سوق البلد 
املستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير، وتحديد أسلوب مقارنة 
دول  يحدث من  ما  عادة  اإلغراق  إن،  السعرين.  بني  مناسب 
تكون قيمة عمالتها أقل من قيمة عملة الدول املستوردة مقارنة 

بأسعار العمالت الصعبة.
تعد ظاهرة ،اإلغراق السلعي يف العراق واحدة من التحديات 
التي تواجه االقتصاد العراقي وال سيام بعد 2003  حيث شهدت 
السوق العراقية انفتاحا كبريا أمام السلع املستوردة من مختلف 
دول العامل والتي تكون ذات نوعية رديئة ورخيصة الثمن مام 
أسباب  أحد  ذلك  وكان  املحلية  للمنتجات  منافستها  إىل  أدى 
انكشاف االقتصاد العراقي عىل العامل الخارجي ، اضف إىل ذلك 
القطاعات  لتطوير  وطنية  قاعدة  تكوين  عىل  القدرة  ضعف 
الزراعية والصناعية والخدمية وبالتايل عدم القدرة عىل منافسة 
السلع األجنبية من حيث النوعية والسعر، األمر الذي أدى إىل 
استرشاء هذه الظاهرة يف السوق العراقية وساعد يف ذلك غياب 
القوانني والترشيعات التي تحكم عملية االسترياد مام ترتب عليه 
الصناعية  القاعدة  واضعاف  والبرشية  املادية  املوارد  يف  هدر 
للبلد وتراجع القطاع الزراعي وزيادة معدالت البطالة وزيادة 

امليل نحو االستهالك اكرث مام كان عليه سابقا .
هناك عدة اسباب لظاهرة، اإلغراق السلعي يف العراق منها: -

1.  تعطيل قانون التعرفة الجمركية عىل االستريادات أدى إىل 
انخفاض اسعار السلع املستوردة حيث مل يتم سوى فرض رضيبة 
إعامر العراق بنسبة )%5( باستثناء الغذاء والدواء وهي نسبة 

متدنية ال توفر الحامية الكافية للمنتجات الوطنية.
 2.  وجدت دول الجوار خاصة والدول األخرى عامة يف العراق 
بعد 2003 سوقا واسعة لتسويق منتجاتها ذات النوعية الرديئة 
لفحص  كافية  لرقابة  أن تخضع  املحلية دون  السوق  اذ غزت 
النوعية خاصة السلع الغذائية منها التي وجد الكثري منها منتهي 

الصالحية.
االنتاج  مستلزمات  توفري  من  الزراعية  الجهات  انسحاب   .3
الزراعي من بذور واغطية بالستيكية ومواد مكافحة األمراض 
مام جعل املزارع العراقي ضحية، اإلغراق السترياد سلع زراعية 

منتجة من دول الجوار.
4.  ضعف هيئات التقييس الكمي والنوعي لتحديد ومتابعة 

السلع والصناعات ومدى جودتها.
املزودة  املختربات  كفاية  وعدم  الرقابية  األجهزة  غياب   .5
صحة  عىل  سلبا  انعكس  مام  املتخصصة  والكوادر  باألجهزة 
حامية  إحصائيات  إحدى  أشارت  حيث  العراقي،  املواطن 
املستهلك إىل أكرث من %50 من السلع املستوردة غري صالحة 

لالستهالك البرشي.
سياسات،  بسبب  العراق  يف  الزراعي  االنتاج  لتدهور  ونظرا 
اإلغراق فقد ترك العديد من الفالحني مزارعهم وأصبحوا عاطلني 
غري  العمل  وأساليب  الخاطئة  السياسات  نتيجة  العمل  عن 
الزراعي والذي  القطاع  إىل تدهور وتخلف  التي أدت  الكفؤة 
ساعد عىل ذلك هو عدم تفعيل قانون التعرفة الجمركية وقانون 
الذي أضعف من قدرة  األمر  اإلغراق  املنتج ومكافحة  حامية 

املنتوجات املحلية. 

خارج النسق

خطوة متسرعة ال يستفيد منها المصنعون أو المستهلكون

قرار حكومي يهدد صناعة اإلسمنت في العراق
بغداد – طريق الشعب

أعربت جمعية مصنعي االسمنت يف العراق، أمس األول، 
عن غضبها بعد زيادة أسعار الوقود املدعومة يف مصانعها 
بنسبة 66 يف املائة، فيام حذرت من أن االجراء قد يؤدي 

اىل ارتفاع اسعار االسمنت او اغالق بعض املنشآت.

أسعار جديدة تهدد الصناعة

االسود  النفط  اسعار  مؤخرا،  النفط،  وزارة  ورفعت 
املستخدم يف مصانع االسمنت من مئة الف دينار اىل 250 
الف دينار للطن الواحد، ما أثار غضب رشكات األسمنت 
يف بلد غارق يف أزمة اقتصادية خطرة، ما زالت تجر ندوب 

الحرب.
وتعليقا عىل ذلك، قال نائب مدير جمعية االسمنت عامر 
صناعة  إن  الشعب«،  »طريق  تلقته  بيان  يف  السعدي، 
االكتفاء  متارس  التي  الوحيدة  »الصناعة  هي  االسمنت 
الذايت منذ 2016 وحتى اآلن ومل ترفع أسعارها«، مضيفا 
أن »حوايل خمسني الف شخص يعملون بشكل مبارش وغري 
مبارش يف الصناعة، باتوا مهددين مع أرسهم بالترسيح من 

العمل بسبب زيادة أسعار الوقود«.
قدرها  للقطاع  فادحة«  »خسائر  من  الجمعية  وحذرت 
عن  »الرتاجع  إىل  السلطات  داعية  الدوالرات،  ماليني 

قرارها«.
وتقول الرشكات، إن القرار يضعها أمام مفرتق طرق بني 
فيها  العاملني  آالف  بترسيح  والتسبب  املصانع  إغالق 
وتهديد  معيشة  مصدر  بدون  بالبقاء  عوائلهم  وترضر 
عىل  البيع  أسعار  زيادة  أو  العراق  يف  االستثامر  تجربة 
املواطنني مبا ال يقل عن 10 دوالرات للطن الواحد بسبب 

رفع سعر النفط االسود. 
وأوضحت الجمعية بحسب بيانها أن »هذا سيزيد العبء 
إعامر  إعادة  يف  ترشع  التي  الدولة  وعىل  السكان  عىل 
اعتامد  التحتية. وتم  البنية  البالد وتريد تطوير مشاريع 
السعر املدعوم الذي تتمتع به مصانع األسمنت يف العراق 
بسعر  األسمنت  ببيع  التزامها  مقابل  الوقود  إلمدادات 

ثابت«.
من جانبه، قال أدهم الرشقاوي، الرئيس التنفيذي لرشكة 
الفارج الفرنسية التي متلك مصنعني يف العراق، ان »قرار 
رفع سعر النفط االسود سيضيف تكلفة اضافية تبلغ 35 
مليون يورو سنويا مام قد يتسبب بخسائر بالغة للرشكة«. 
من  أكرث  تشغل  »الرشكة  أن  صحايف،  ترصيح  يف  وأضاف 
الف موظف عراقي وان هؤالء اصبحوا مهددين بفقدان 
وظائفهم بسبب عدم متكن الرشكة من دفع مرتباتهم يف 
نهاية املطاف. وزيادة االسعار تفتح الباب امام االسترياد 
اقتصاد  املحيل وتدمري  االنتاج  الجوار ومنافسة  من دول 

البلد. وبحسب املسؤولني فان هذه الصناعة حققت اكتفاء 
ذاتًيا ووفرت عملة صعبة منذ عام 2016«.

وكانت الحكومة رفعت سعر رصف الدوالر بنسبة تجاوزت 
العرشين باملئة اثر االزمة االقتصادية بعد انخفاض اسعار 
النفط العاملية وذلك القى بثقله أيضا عىل الرشكات العاملة 
يف البالد. وتعتمد ميزانية العراق بنسبة تتجاوز 90 يف املائة 
عىل ايرادات النفط الخام، فيام يعاين قطاع االستثامر يف 

البالد من البريوقراطية.

من المستفيد؟

وتعليقا عىل هذه الخطوة الحكومية، تساءل الباحث يف 
الشأن االقتصادي، احمد خضري، عن املستفيد من تعطيل 

معامل االسمنت؟
وأوضح خضري لـ«طريق الشعب«، أن الذريعة التي تقدم 
بشأن تعظيم موارد الدولة من خالل هذه الخطوة هي 
»ذريعة باطلة وغري منطقية وستؤدي بصناعة االسمنت يف 
العراق اىل مصري مجهول«، الفتا اىل أنه »من غري املنصف 
يتمثالن  خيارين  أمام  الصناعة  هذه  حرص  املعقول  أو 
منتجاتها عىل حساب  أسعار  زيادة  أو  املعامل  بتعطيل 

املواطنني، وبسبب قرار رسيع وغري مدروس«.
وتابع خضري قائال ان »توقف العمل يف املعامل يعني أنها 

سوف تتحمل خسائر مالية فادحة، وسيتم أيضا ترسيح 
رزق  مصدر  ميلكون  ال  الذين  العاملني  من  كبرية  أعداد 
آخر. وأما الخيار الثاين فيتمثل بقبولها بالزيادة الحكومية، 
أسعار  لزيادة  يعني اضطرارها  اإلنتاج، وهذا  ومواصلتها 
اإلسمنت بطريقة تتوافق مع املستجدات الحالية. وبهذا 

فإن املواطن سوف يتحمل عبئا اضافيا جديدا ليس بالقليل 
»الحكومة  ان  اىل  منبها  بالبناء«،  يتعلق  وأنه  خصوصا 
ناقضت نفسها، فوعود وزارة املالية السابقة بدعم املنتج 
الصناعة  الوطني عن طريق تغيري سعر الرصف وانعاش 

الوطنية، ال تتناسب مع هذه الخطوات غري املنطقية«. 
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عربية ودولية 
محاولة لـ »إجهاض وتقويض الديمقراطية« 

انقالب فاشل في السودان قادته فلول النظام السابق

مرحلة متقدمة في الحرب الباردة ضد الصين

الناتو يواجه تقاطعات جدية بين قواه الرئيسية

متابعةـ  طريق الشعب 
استيقظت الخرطوم، فجر الثالثاء املايض، عىل محاولة 
الضباط،  من  كبرية  مجموعة  قادها  جديدة  انقالب 
محاولة  يف  السابق”،  النظام  “فلول  من  أنهم  يُعتقد 
منهم لـ”تقويض الدميقراطية” وإجهاض ثورة ديسمرب، 

فضالً  عن اغراق البالد يف حالة من “الفوىض”.
وبحسب املعلومات، فقد شاركت 4 أسلحة يف املحاولة 
الجو،  وسالح  واملظالت،  املدرعات،  هي:  االنقالبية 

وسالح اإلدارة.
يف  الحاسم  العامل  املدرعات  سالح  مثل  ما  ودامئا 
ويليه  السودان،  يف  وقعت  التي  االنقالبات  جميع 

أهمية سالح املظالت.

محاولة لـ”تقويض الديمقراطية”

بنظام  مرتبطني  ومدنيني  ضباطا  إن  الحكومة  وقالت 
لكن  االنقالب  حاولوا  البشري،  عمر  املخلوع،  الرئيس 

رسعان ما سيطرت الحكومة عىل األمور.
محاولة  إن  حمدوك،  الله  عبد  الوزراء،  رئيس  وقال 
حققه  وما  الثورة  تستهدف  “كانت  الفاشلة  االنقالب 

الشعب السوداين من إنجازات”.
ملجلس  طارئ  اجتامع  يف  له  كلمة  خالل  وأضاف 
الوزراء، أن االنقالبيني كانوا يسعون إىل تقويض النظام 

يف  مستحيل  األمر  “هذا  أن  إىل  مشريا  الدميقراطي”، 
ظل ما وصفه بيقظة الشعب السوداين”.

االنقالب  محاولة  بني  عالقة  “هناك  أن  وأوضح 
واالنفالت األمني يف بعض مناطق البالد، واالحتجاجات 

ذات الطابع القبيل يف رشق البالد”.
باسم  الرسمي  والناطق  واإلعالم  الثقافة  وزير  وطأمن 
بأن  السوداين  الشعب  األمري،  بلول  حمزة  الحكومة، 
قادة  عىل  قبض  إذ  التامة،  السيطرة  تحت  “األوضاع 
ويجري  واملدنيني  العسكريني  من  االنقالبية  املحاولة 
جيوب  آخر  تصفية  بعد  حاليا،  معهم  التحقيق 

االنقالب يف معسكر الشجرة”.
ودانت األمم املتحدة محاولة االنقالب. ودعا املبعوث 
األممي فولكر بريتس مختلف األطراف يف السودان إىل 

االلتزام بالفرتة االنتقالية.
أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمني  أكد  كام 
أبو الغيط عىل استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة 
وراء استتباب األمن والسالم يف السودان خالل الفرتة 

االنتقالية.

من الفاعل؟ 

املحاولة  قائد  أن  السودانية  السلطات  وكشفت 
االنقالبية الفاشلة هو اللواء الركن عبد الباقي الحسن 

عثامن. 

إبراهيم  يس  الفريق  السوداين  الدفاع  وزير  وقال 

“عدد  إن  والدفاع،  األمن  ملجلس  طارئ  اجتامع  بعد 

 22 بلغ  االنقالبية  املحاولة  يف  املشرتكني  الضباط 

الصف والجنود”، موضحاً  باإلضافة إىل ضباط  ضابطا، 

من  الهدف  أن  إىل  أشارت  األولية  “التحريات  أن 

النظام  وتقويض  السلطة  عىل  االستيالء  هو  االنقالب 

الدستوري”.  

قصري  زمن  يف  األوضاع  عىل  السيطرة  “متت  أنه  وأكد 

دون حدوث خسائر يف األرواح واملمتلكات”.  

الفيك  محمد  السوداين  السيادة  مجلس  عضو  وكان 

لـ يب يب يس، إن االوضاع أصبحت تحت  سليامن قال 

السيطرة بعد املحاولة االنقالبية. 

من  متكنت  واألمنية  العسكرية  األجهزة  أن  وأضاف 

مدبرو  كان  التي  العسكرية  الوحدات  عىل  السيطرة 

االنقالب ينوون السيطرة عليها.

سالح  عىل  السيطرة  يريدون  كانوا  أنهم  إىل  وأشار 

وادي  ومنطقة  الخرطوم،  جنوب  بالشجرة  املدرعات 

سيدنا العسكرية بشامل أمدرمان. 
وأضاف أن السلطات ألقت القبض عىل قادة االنقالب 

وأن األجهزة املعنية ستبدأ التحقيقات معهم فورا.  

المشاركون في االنقالب 

االنباء،  وكاالت  تناقلتها  مرسبة  معلومات  وبحسب 
عميد،  برتبة  ضباط  و4  لواء  فيه  شارك  االنقالب  فإن 
رائد  برتبة  و3  مقدم  برتبة  واثنان  عقيد  برتبة  و6 
ومثلهم برتبة نقيب واثنان برتبة مالزم أول، إىل جانب 

ضابط متقاعد برتبة عقيد.
أبو  الطاهر  العميد  اإلعالمي  الربهان  مستشار  وكان 
من  وعدد  ضابطا   21 توقيف  عن  أعلن  قد  هاجة، 
عدد  بارتفاع  الحقة  معلومات  أفادت  بينام  الجنود، 

الضباط املشاركني فيها.

الشيوعي السوداني يدين االنقالب 

الشيوعي  الحزب  قال  االنقالب،  محاولة  اعقاب  ويف 
السوداين، ان هذا االنقالب هو محاولة إلجهاض ثورة 

ديسمرب، واغراق البالد يف حالة من الفوىض. 
تحصلت  بيان  يف  للحزب،  السيايس  املكتب  وقال 
النظام  “فلول  أن  منه،  نسخة  الشعب”، عىل  “طريق 
داخل  للثورة  املعادية  والقوى  السابق  الديكتاتوري 
بانقالب  عسكري  القيام  حاولت  املسلحة،  القوات 
من  حالة  يف  البالد  واغراق  ديسمرب،  ثورة  إلجهاض 

الفوىض، تقود اىل االنفالت االمني الكامل”. 

عدة  األخرية  االنقالبية  املحاولة  “سبقت  وأضاف 
التحفظ عىل قادتها، ومل يعلن  محاوالت انقالبية وتم 
االخرين  يغري  ما  وهذا  للجناة.  محاكامت  عن  أية 
لالستمرار يف تكرار املؤامرات خاصة قد أصبح اإلفالت 

من  العقاب صفة دامئة وطبيعية”. 
تأيت  األخرية  االنقالبية  املحاولة  “هذه  أن  وأوضح 
النضال  لوقف  الحالية  السلطة  فيه  تستمر  وقت  يف 
الرأساملية  ركائز  تفكيك  الذي  يستهدف  الجامهريي 

الطفيلية وتصفية نظام اإلنقاذ”.  
“كل  عن  الكشف  برضورة  الشيوعي  الحزب  وطالب 
ونرشها  األخرية  االنقالبية  باملحاولة  املرتبطة  الحقائق 
 للراي العام، وتقديم الجناة اىل محاكم عادلة علنية”، 
جدية  أكرث  “إجراءات  اتخاذ  رضورة  عىل  مشدداً 
القوات املسحة واألجهزة  لتفكيك ركائز  النظام خاصة 

األمنية وقوات الرشطة”. 
العسكري  املكون  اسامه  ما  بحسب  الحزب،  وحّمل 
جاء  ما  تنفيذ  يف  تقاعسه  جراء  “املسؤولية  الكاملة 
املسلحة  القوات  بإعادة هيكلة  الدستورية  الوثيقة  يف 
“املكون  داعياً  املليشيات”،  االمنية  لحل  والرتتيبات 
املنصوص  وتنفيذ  املسؤوليات  كافة  يتحمل  ان  املدين 
املفوضيات  بتكوين  الوثيقة  الدستورية  يف  عليه 
القوانني  كافة  وإلغاء  السلطة  هياكل  واستكامل 

للحريات”.  املقيدة 

رشيد غويلب

وصف الرئيس الفرنيس ماكرون الناتو مرة بأنه “ميت 
رسيريا”. وانتقد يف ترشين الثاين 2019 الحلف لـ “عدم 
وجود تنسيق إطالقا، يف اتخاذ القرارات االسرتاتيجية بني 

الواليات املتحدة وحلفائها يف الناتو”.
بعد أن قررت أسرتاليا إنهاء عقدها مع فرنسا لرشاء 12 
غواصة نووية، بقيمة 56 مليار يورو. استدعى ماكرون 
املتحدة  الواليات  يف  بالده  سفراء  الحايل  أيلول   17 يف 
الشديد  غضبها  فرنسا  وأكدت  للتشاور.  وأسرتاليا 
الصناعي  املجمع  خرس  لقد  الخطوة.  هذه  بسبب 
العامل صفقة  يف  لألسلحة  مصدر  أكرب  لثالث  العسكري 
الغواصات  رشاء  عقد  عن  التخيل  قرار  وميثل  مهمة. 
الفرنسية املربم يف عام 2016 لصالح رشاكة جديدة مع 
سلوكًا  العظمى  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
جوهر  متس  العواقب  وأن  الحلفاء.  بني  مقبول  غري 
التحالفات والرشاكات الفرنسية، ألهمية املحيطني الهند 
الخارجية  وزير  وتحدث  ألوروبا.  بالنسبة  والهادي  ي، 
الفرنيس لو دريان عن قرار “وحيش” لبايدن، عىل غرار 
قرارات دونالد ترامب، وأن القرار يبني الحاجة إىل مزيد 

من “السيادة االسرتاتيجية” األوربية.

ما الذي حدث؟
يف 15 أيلول الجاري أعلنت الواليات املتحدة وبريطانيا 
باسم  جديد  عسكري  تحالف  عن  وأسرتاليا  العظمى 
ملنطقة  الثالثة،  البلدان  اسامء  AUKUSمخترص 
الواليات  مبوجبه  ستزود  والهادي،  الهندي  املحيطني 
تعمل  بغواصات  أسرتاليا  العظمى  وبريطانيا  املتحدة 
بالطاقة النووية وصواريخ توماهوك كروز، تستخدم يف 
الهندي.  املحيط  يف  بدوريات  وستقوم  الهادي  املحيط 

اإلعالن  خالل  جونسون  الربيطاين  الوزراء  رئيس  قال 
عن التحالف “نتوقع أن نرسع يف تطوير أنظمة دفاع 
والذكاء  اإللكرتوين  الفضاء  مجاالت  يف  أخرى  متقدمة 
االصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الكمية والقدرات تحت 

املاء”.

حرب باردة جديدة

رد الفعل الصيني أعلنه املتحدث باسم وزارة الخارجية 
نفسها  تعترب  الصني  أن  عىل  أكد  الذي  ليجيان،  تشاو 
هدًفا واضًحا لهذا “الناتو يف املحيط الهادئ” وال سيام 
األسطول النووي األسرتايل املقدم من الواليات املتحدة 
وبريطانيا، وتدين الصني هذه الخطوة، باعتبارها تهديًدا 
خاص  بشكل  واملقلق  اإلقليميني”.  واالستقرار  “للسالم 
النووية،  بالطاقة  تعمل  غواصات  عىل  اسرتاليا  حصول 
وصل  لقد  نووية،  بأسلحة  تسليحها  يتم  مل  لو  حتى 
الرصاع الجيوسيايس املركزي يف القرن الحادي والعرشين 
إىل مستوى جديد من التصعيد. وإن االتفاقية بني الدول 
منطقة  يف  التسلح  سباق  تعميق  إىل  ستؤدي  الثالث 
جسيمة  أرضارا  وستلحق  والهادي  الهندي  املحيطني 

بالجهود العاملية للحد من االنتشار النووي.
تطوير  ترسيع  من  سنوات  خلفية  عىل  االتفاقية  تأيت 
يصفها  والتي  املتحدة،  للواليات  العسكرية  القدرات 
باردة  لحرب  األولية  املرحلة  بأنها  املحللني  العديد من 
جديدة، تهدف إىل الحد من منو االقتصاد والنفوذ الدويل 
الصيني. وقال بايدن يف خطاب ألقاه أمام الكونغرس يف 
نيسان الفائت: “نحن يف منافسة مع الصني ودول أخرى 
الحادي والعرشين.” املواجهة  القرن  النرص يف  لتحقيق 
مع الصني معركة ال تحدث إال مرة واحدة يف كل جيل. 
وقال  التاريخ.”  يف  رئيسية  تحول  نقطة  يف  و”نحن 

للصحفيني: “يف ظل حكومتي”، لن تحقق الصني هدفها 
الرائدة، واألغنى واألقوى يف  املتمثل يف تصبح “الدولة 

العامل”.
وتأيت أهمية دور أسرتاليا، عىل الرغم من عدم عضويتها 
يف الناتو، من كونها رشيكًا دامئا للحلف، يف كل حروبه 
إىل ذلك،  باإلضافة  وأفغانستان.  العراق  إىل  فيتنام  من 
أيًضا  أسرتاليا  مع  األمريكية  املتحدة  الواليات  ترتبط 
فيام يسمى بتعاون “العيون الخمس” ألجهزة مخابرات 
وبريطانيا  وكندا  ونيوزيلندا  أسرتاليا  يضم  تحالف 
اتفاقية عسكرية  والواليات املتحدة. وأسرتاليا عضو يف 
الهند  الرباعي” يضم إىل جانبها  أخرى “الحوار األمني 
ضد  آخر  تحالف  وهو  املتحدة،  والواليات  واليابان 

الصني. 

الواليات  جهود  األذهان  إىل  يعيد  يحدث  ما  إن 
أربعينات  أواخر  يف  الناتو  حلف  تأسيس  يف  املتحدة 
القرن العرشين، يف سياق معاداتها للشيوعية واإلتحاد 

السوفيتي.

قلق فرنسي – أوربي

الصفقة فقط.  بفقدان  لفرنسا  بالنسبة  األمر  يتعلق  ال 
موقف  عن  مختلًفا  سياسًيا  موقًفا  ماكرون  اتخذ  لقد 
الواليات املتحدة يف منطقة املحيطني الهندي والهادي، 
“حليًفا  باعتباره  ثالًثا”،  “طريًقا  يسلك  أن  ويحاول 
الباردة ضد  الحرب  يف  واشنطن  أثر  يتبع  ال  مستقاًل”، 
الصني. وقد عرب الرئيس الفرنيس عن موقفه هذا يف قمة 

الناتو يف 10 حزيران الفائت. والترصف األمرييك يعني 
تعني  ال  أو  األهمية،  قليلة  أوربا  أن  لفرنسا،  بالنسبة 
شيئا للواليات املتحدة. وتواجه فرنسا صعوبة يف كسب 
أملانية صفقة  إىل جانبها، بسبب خسارة رشكات  أملانيا 
الفرنسية،  منافستها  لصالح   ،2016 عام  يف  الغواصات 
لذلك كانت رد املستشارة األملانية، اثناء لقائها الرئيس 

الفرنيس يف 16 أيلول يف قرص االليزيه حذرا.
إىل  بقلق  ينظر  لكنه  صامت،  األورويب  االتحاد 
اإلسرتاتيجية األمريكية الجديدة. بعد االبتهاج بانتصار 
دون  أفغانستان  من  الفوضوي  االنسحاب  جاء  بايدن، 
التعامل مع ملف  الذين أجربوا عىل  األوروبيني،  إبالغ 
كورونا،  لقاحات  أزمة  ذلك  وسبق  األفغان،  الالجئني 
أوروبا.  البداية  يف  املتحدة  الواليات  تساعد  مل  حيث 
ويأيت توقيت التحالف الجديد، عشية عرض إسرتاتيجية 
والهادي،  الهندي  املحيطني  ملنطقة  األورويب  االتحاد 
وهو الجزء األول من مرشوع يسمى “البوابة العاملية” 
اتفاقيات  توقيع  مبوجبه  األورويب  االتحاد  ينوي  الذي 
دولية تتجاوز التجارة يف مجاالت الصناعة والتكنولوجيا 

الرقمية واالتصال، ومصادقة “األمن البحري” ايضا.
وكانت اسرتاليا قد ألغت عقدا، مع إيطاليا أيضا، بقيمة 
23 مليار يورو لرشاء 9 فرقاطات، هي األحدث عامليا 
طور  يف  بريطاين  عرض  لصالح  لالستخدام  وجاهزة 

التصميم.
لالتحاد  مكان  ال  واضحة:  املتحدة  الواليات  رسالة  إن 
األورويب يف املحيط الهادي. وأن منطقة التوسع والنفوذ 
الربيطاين”  األمرييك  “التحالف  أساس  عىل  األورويب، 
الجديد، مع استثناءات قليلة، تقترص عىل منطقة البحر 
املحيط  املتوسط والخليج وأفريقيا، وال تشمل  األبيض 
للواليات  اسرتاتيجي  تركيز  منطقة  باعتباره  الهادي، 

املتحدة.

مناورات عسكرية أمريكية – يابانية ترشين األول 2020

هافانا ـ وكاالت 
هافانا  العاصمة  يف  مبستشفى  كوبيون  أطفال  جلس 
بألوان زاهية، وهم ينتظرون  يشاهدون مهرجا ملونا 
املطورة  كورونا  فريوس  لقاحات  أحد  لتلقي  دورهم 

محلًيا يف كوبا.
العامل  يف  دولة  أول  الجاري،  أيلول  يف  كوبا  وأصبحت 
العامني ضد  عن  أعامرهم  تزيد  الذين  األطفال  تلقّح 

فريوس كورونا.
ورغم أن اللقاح ليس إلزامّياً، إال أن العيادات الخارجية 
واملستشفيات وحتى املدارس التي اسُتخدمت كمراكز 

تلقيح، غصت باآلباء واألطفال.
ابنتها  لتلقي  »ارتياحها  عن  تيجرياس  لورا  وأعربت 
من  األوىل  الجرعة  سنوات  االربع  صاحبة  أنيسول 
لقاح سوبريانا املطّور محلياً«، مشرية إىل أن »الكثريين 
أكرب  بحامية  سنتمتع  لكننا  كورونا،  بفريوس  يُصابون 

بعد تلقي اللقاح«.
وتلقى أكرث من 230 طفالً ترتاوح أعامرهم بني ثالث 
وخمس سنوات اللقاح، بحسب ما ذكره مدير إحدى 

املستشفيات يف هافانا.
يف  اإلصابات  بعدد  ارتفاًعا  سّجلت  قد  كوبا  وكانت 
صفوف األطفال مع انتشار موجة املتحور »دلتا« من 

فريوس كورونا.
يف  مرياندا  بوتال  خوسيه  الكويب  الصحة  وزير  وكتب 
يف  الحكومي،   »Cubadebate« موقع  عىل  له  مقال 
يف  املسّجلة  دلتا  مبتحّور  اإلصابات  »عدد  أّن  أيلول، 
املاضية،  األخرية  األشهر  يف  كوبا  يف  األطفال  عيادات 
تدعو للقلق«، الفًتا إىل أن »العديد من الحاالت كانت 

جّدية أو حرجة ال سيام لدى الحديثي الوالدة«.
وُشّخصت إصابة قرابة 117،500 قارص بفريوس كورونا 
الرسمية.  اإلحصاءات  الجائحة بحسب  يف كوبا، خالل 
حتفهم  لقوا  الذين  األطفال  عدد  الحكومة  تذكر  ومل 
خالل الوباء. لكن منذ مطلع آب، أدرجت أسامء عرشة 
قارصين، بينهم أطفال ورّضع، ضمن قامئة الوفيات، يف 

التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة.
بتطعيم  البدء  عن  أيلول،  يف  أعلنوا  املسؤولون  وكان 
معدل  وصول  إىل  تطمح  خطة  من  كجزء  األطفال 

امللّقحني يف البالد إىل نسبة 90 يف املائة، حتى تتمكن 
الدولة من إعادة فتح الحدود الدولية بحلول منتصف 
ترشين الثاين. وأشاروا إىل أنه من املستبعد إعادة فتح 

املدراس قبل هذا الوقت.
ومنحت هيئة تنظيم األدوية يف كوبا حتى اآلن املوافقة 
عىل االستخدام الطارئ لثالثة لقاحات محلية الصنع، 
ويقول علامء كوبيون إنها فعالة للغاية يف الوقاية من 

األمراض الخطرية والوفاة نتيجة لفريوس كورونا.
ويف وقت طالت االنتقادات الحكومة الكوبية بسبب 
علامء  رّصح  بربنامجها،  املفرطة  الرسية  اعتامدها 
كوبيون األسبوع املايض، بأنهم بدأوا مشاركة بياناتهم 
عىل  الحصول  بهدف  العاملية  الصحة  منظمة  مع 

املوافقة عىل اللقاحات التي تم تطويرها.
وتوّقع منتجو اللقاحات يف كوبا، انتاج جرعات تكفي 
مليون   11،2 عددهم  يبلغ  الذين  الجزيرة  سكان 
نسمة بحلول أيلول، لكّنهم أعلنوا يف ما بعد أن عدم 
التجاري  الحظر  إىل  مرّده  ذلك  تحقيق  من  متكّنهم 

األمرييك.

الرباط ـ وكاالت 
عزيز  املغرب،  يف  املكلف  الحكومة  رئيس  أعلن 
التي  الثالثة  األحزاب  أن  األربعاء،  أمس  أخنوش، 
الحكومي املقبل يف اململكة: هي  ستشكل االئتالف 
واملعارصة  األصالة  وحزب  لألحرار  الوطني  التجمع 

وحزب االستقالل.
عىل  “حرصه  صحفي،  مؤمتر  خالل  أخنوش،  وأكد 
إىل  الوصول  أجل  من  متامسكة  أغلبية  تشكيل 

حكومة منسجمة يف اململكة”.
الوطني  التجمع  يقود حزب  الذي  أخنوش  وأضاف 
من   8 يف  الربملان  انتخابات  تصدر  الذي  لألحرار، 
األغلبية  بني  التوازن  “مبدأ  أن  الجاري،  ايلول 
واملعارضة كان يقتيض عدم تجميع القوى يف جانب 

واحد”.
وقابل  قوي  لربنامج  الحكومة  “سعي  إىل  وأشار 

الذي حكم تشكيل  للتطبيق”، موضحا أن “املنطق 
هذه األغلبية هو اإلرادة الشعبية يف املقام األول”.

وشدد أخنوش عىل “اقرتاح أسامء تحظى باملصداقية 
واألمانة من أجل تويل املناصب الوزارية، يف مسعى 

إىل تلبية مطالب املواطنني”.
تصدر  قد  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  وكان 
من   102 عىل  حصل  بعدما  الربملان  انتخابات 
املقاعد، وتاله حزب األصالة واملعارصة بـ86 مقعدا.

االئتالف  يف  سيشارك  الذي  الثالث  الحزب  أما 
الحكومي فهو حزب االستقالل، أقدم حزب سيايس 

يف البالد، ونال 81 مقعدا.
الحكومة،  قاد  الذي  والتنمية  العدالة  حزب  ومّني 
خالل  مدوية  بهزمية  و2021،   2012 بني  لواليتني 
بـ13  الثامن  املركز  إىل  فرتاجع  األخرية،  االنتخابات 

مقعدا فقط.

الرئيس المكلف: ثالثة أحزاب كوبا أول دولة تبدأ تلقيح االطفال ضد كورونا
ستشكل الحكومية المغربية المقبلة 
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مرأة

نساء: تهميش المرأة يستهدف اقصاءنا
بعيدا عن المشهد السياسي واالجتماعي

عامر عبود الشيخ علي

ويف  السياسية  املشاركة  يف  املرأة  حق  الدستور  كفل 
مواقع اتخاذ القرار ويف جميع مفاصل الدولة، اال ان 
االقصاء ما زال يتسيد املشهد العام، ويشكل ظاهرة 
بالرغم  الحكومية،  املؤسسات  كل  يف  للعيان  ماثلة 
من النضال املستمر للمرأة والقوى الحية يف املجتمع 

وكفاحها لكرس التابوهات السياسية واالجتامعية. 
فاتن  الدكتورة  قالت  العمل  يف  املرأة  تهميش  حول 
الجراح معاون مدير عام متقاعد: “حني نبحث قضية 
الحكومية،  واملؤسسات  الوزارات  يف  املرأة  تهميش 
ما  اشد  وهي  املثقفة  املرأة  عىل  الضوء  نسلط 
والتي  واملتحاصصة،  املتسلطة  االحزاب  تخشاه 
يف  القيادية  املراكز  النساء  تبوء  عدم  مصلحتها  من 
االفضل”.  تكون  ان  خشية  املؤسسات  هذه  ادارة 

املطالبة  يجدن  ال  النساء  اغلب  “لالسف  واضافت: 
باسرتداد حقوقهن، علام انها ليست حقوق فقط بل 
واجب انساين بعدم تهميش النصف االخر، وواجب 
يف  البلد  بناء  اعادة  عىل  النساء  لقدرة  نظرا  وطني 

كل ميادينه”.
واكدت د. الجراح انه “ نتيجة لنضال املرأة وكفاحها، 
العريب،  العامل  يف  وزيرة  اول  موطن  العراق  صار 
شخصيات  تبوأت  كذلك  الدليمي،  نزيهة  الدكتورة 
املختلفة،  املجاالت  يف  قيادية  مواقع  اخرى  نسائية 
يف  للنساء  ملحوظ  تراجع  حدث   2003 بعد  انه  اال 
االفق  االحزاب ذات  االدارية، بسبب هيمنة  املواقع 
وحقوق  خاص  بشكل  املرأة  حقوق  ازاء  الضيق 

االنسان بشكل عام”.     
وقالت املهندسة فرح كاظم: “ رغم وجود شخصيات 
يف  حقها  تأخذ  مل  انها  اال  قيادية،  عراقية  نسوية 

من  بالرغم  القرار،  صنع  ومواقع  االدارية  املناصب 
النساء  استالم  متنع  الدستور  يف  فقرة  وجود  عدم 
املرأة  تهميش  إن  اال  الدولة،  مؤسسات  يف  مناصب 
وعدم إرشاكها يف املناقشات واالجتامعات والقرارات 
السياسية املفصلية، كذلك سطوة الرجال، حالت دون 
يعود  ذلك  يف  االساس  “السبب  ان  واضافت  ذلك”. 
املضايقات  كذلك  للنساء،  املجتمع  دعم  عدم  اىل 
الجسدية من جانب بعض  بالتصفية  التهديد  وحتى 
لعدم  نفسها  املرأة  عىل  اللوم  يقع  وايضا  الجهات. 

مطالبتها بحقوقها”. 
واوضحت االعالمية تضامن عبد املحسن “ان تسنم 
املناصب يتطلب دعام من االحزاب وفق املحاصصة، 
وغالبا ما يتم االعتامد عىل الرجل ملا يتطلبه املوقع 
التأثري عىل  تنافسية شديدة  من رصاعات وتحديات 
وندرك  جميعنا،  نعيه  واقع  وذلك  الشخص،  سمعة 

اسبابه ودوافعه يف مترير صفقات فاسدة او محاباة 
مبواصفات  امرأة  وجود  يندر  لذلك  اقليمية،   لدول 
توزيع  اعتمد  فلو  الحق.  غري  عن  تدافع  هجومية 
املناصب وفق الكفاءة والتدرج الوظيفي لرأينا نساًء 
اعداد  عن  يزيد  ورمبا  موازي  بشكل  الكرايس  ميألن 

الرجال.
توجد  ال  فيها  اعمل  التي  الوزارة  “يف  انه  وذكرت 
مديرة عامة واحدة باالصالة، وايضا هناك عدد قليل 
جدا من مديرات االقسام، علام ان التوافق السيايس 
توزيع  يف  الرجال  اىل  النساء  نسبة  تكون  بان  اقر 
امليادين خمسة وعرشين  كل  ويف  االدارية  املناصب 
يف املئة، وقد قبلنا بها كنسوة عىل مضض. ورغم ذلك 
مل تتحقق هذه النسبة يف كل مؤسسات الدولة وتم 
موقع  من  اقصائنا  خالل  من  علني  بشكل  تهميشنا 

املسؤولية”.

بغداد – طريق الشعب
ادور  السيدة هناء  العراقيات  النساء  وجهت رئيسة شبكة 
السبت املايض رسالة اىل رئاسة مجلس النواب، طالبت فيها 
اليوم  يف  بجلسته  املجلس  اعامل  جدول  يف  نقطة  بسحب 
الشخصية  االحوال  قانون  تعديل  مبرشوع  تتعلق  التايل، 

املادة ٥٧ منه.
وعربت الرسالة عن االستغراب من اضافة هذه النقطة اىل 
جدول العمل “ يف هذا الوقت املحدود من انتهاء الدورة، 
التي يبدو أنها اصبحت جزء من الدعاية االنتخابية للبعض”. 
كام استغربت االلحاح عىل ترشيع التعديل املقرتح “ الذي 
داخل  يف  جديد  ونزاع  والخالف  الجدل  من  الكثري  آثار 
االرسة واملجتمع بني النساء والرجال دون النظر اىل مصلحة 

املحضونني وهم ضحايا هذه النزاعات”.
من  العديد  وحذر  حذرنا  “لقد  ايضا:  الرسالة  يف  وجاء 
اجتامعية  دراسات  اىل  بحاجة  املوضوع  بان  املختصني 
عام  رأي  استطالع  وكذلك  معمقة  واقتصادية  ونفسية 
االرسي  التفكك  يعمق  قانون  بترشيع  املبارشة  قبل 

واملجتمعي”.

شبكة النساء العراقيات تخاطب رئاسة البرلمان:

اسحبوا هذه النقطة من جدول العمل

تعديل..
ام تراجع قانوني وإنساني؟

 

هيفاء االمين

مع  ومساواتها  املرأة  حقوق  حول  الرصاع  مظاهر  أهم  لعل 
والنفسية  الجسدية  املختلفة  بأشكاله  العنف  هو  الرجل، 
املُعلَن  النساء  مئات  له  ضحية  تذهب  والذي  واالقتصادية، 

عنهن والاليت يبقني مجهوالت بسبب العيب والخجل.
اصحاب  عند  الجنسني  بني  املساواة  بحق  املطالبة  وتعترب 
والتقاليد  العادات  عىل  تجاوزاً  واملتخلفة،  الشمولية  العقائد 
التي تُريب البنات عىل قبول التصنيف املتأخر، ليتصدر الذكور 
قادة للعائلة وللعمل واملنصب واملهمة، وحتى تخترص العائلة 

والعشرية من بعدها كلها بالذكر .
الذي يدعو هؤالء اىل إستضعاف املرأة  والسؤال هنا هو: ما 
كأم وأخت وزوجة وابنة؟  هل هي الرغبًة املجردة يف الهيمنة 
عليها، انطالقا من اعتبار حقها يف العيش حسب ما تنص عليه 

مواثيق األمم املتحدة، خطراً عليهم ؟
االبقاء  ويريدون  بها  يتمتعون  التي  السلطة  هو  السبب 
عليها عرب تعطيل نصف املجتمع، وارباك النصف اآلخر بهذه 

املفاهيم .
املتعلقة  الشخصية  األحوال  قانون  من   )٥٧( املادة  وتظل 
بحضانة االطفال بعد الطالق، مادة خالفية بني املرشعني. فريى 
لالبتزاز واملساومة،  مادة مملوكة خاضعة  الطفل  ان  بعضهم 

لتجريد االم من أمومتها وحرمانها من رعاية أطفالها .
وإذا كان البدَّ من تعديل للامدة )٥٧( فيجب ان يكون تطويراً 
التي  االم  وحق  الغريزي  وميلِه  الطفل  حق  سحب  ال  لها، 
عىل  القفز  عدم  يجب  وترضع.  تريب  وغدت  وولدت  حملت 
الحاجة الطبيعية اىل األم ا التي يؤكدها العلم والطب وعلم 

النفس املعارص .
األب  مشاهدة  اسلوب  تغيري  خالل  من  يتم  املادة  وتطوير 
اللقاءات  عن  بعيدا  ومداها،  املشاهدة  هذه  ومكان  البنه، 
يف  ساعتني  او  ولساعة  رسمية  لدوائر  قاعات  ويف  الجامعية 

االسبوع او أكرث .
ومعلوم ان من أسوأ الخيارات خيار العبد البقاء عند مالكه، 
الداعي   )  ٥٧ ( املادة  تعديل  النائبات دعم  وان خيار بعض 
العبد وال يصح  إال خيار  ليس  لطفلها،  األم  الغاء حضانة  اىل 

ان يُعتمد. 
األمم  بعثة  قبل  من  اآلراء  هذه  تُعتمد  اال  يتوجب  لذلك 
وليتحمل   .. وقاطع  واضح  بشكل  تُرفض  وأن  بل  املتحدة، 
اصحاب هذا الرأي مسؤوليتهم إن كانوا يريدون قيادة البلد 

عرب انتقائية غريبة عجيبة. 
الدول  قافلة  يتقدم ضمن  ان  للعراق  يريدون  باب  فهم من 
االنسان  حقوق  واحرتام  الدميقراطي  النظام  بناء  يف  املتطورة 
يبقون  ثاِن  باٍب  ومن  املتحدة.  األمم  ومواثيق  يتناسب  ومبا 
عىل نصف الحياة معطلة وعىل أطفاٍل يُستخدمون دون رحمة 

يف النزاعات والرصاعات ويرتبون يف ظروف قاسية.
قبل  من  االنتخابية  الدعاية  يف  هذا  يستخدم  ان  واملصيبة   

املرشحني يف الدورة الربملانية الخامسة.

المشاركة السياسية
للنساء ومعرقالتها

ايناس جبار

بعد الدور املهم الذي لعبته النساء يف انتفاضة ترشين تعزز اليقني يف صفوفهن برضورة 
االرتقاء بهذا الدور من اطار املشاركة العامة اىل اطار املشاركة السياسية الفاعلة يف صنع 
القرار ، ومبا يضمن حقوقهن ويوفر لهن آليات الحامية التي تتناسب مع حجم االخطار 
السيايس  الباع  ذات  املدنية  االحزاب  يف  لالنخراط  النساء  فتوجهت  لها.  يتعرضن  التي 

املشهود، اضافة اىل االحزاب الفتية التي تشكلت بعد االنتفاضة.
 لكن هذه املشاركة اتسمت بالضعف ومل تعكس االسهام الفاعل للنساء يف االنتفاضة، 
الحراك  الناشطات يف  التي طالت  التشويه  املعروفة، وحمالت  املجتمعية  القيود  بفعل 
الوصول  للناشطني وللنساء منهم خصوصا، كون  التهديد االمني  االحتجاجي، فضال عن 
اليهن اسهل يف ظل غياب الحامية الرضورية وسيادة ظاهرة االفالت من العقاب وانتشار 

الجامعات املسلحة  واسترشاء الفساد يف مؤسسات الدولة.
وقد تصدت النساء لهذه الظاهرة بقيادة امهات الشهداء غالبا وبحمالت شعبية طالبت 
بالكشف عن قتلة املتظاهرين السلميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين تجاوزت 
يف  الوعود  متجاوزة  املطلب،  لهذا  تستجب  مل  الحكومة  ان  إال  شهيد،   600 اعدادهم 
منهاجها الوزاري، مام عمق عدم ثقة الشعب بها والشك بضامن البيئة اآلمنة لالنتخابات 

القادمة ونزاهتها.
وبالرغم من دور النساء هذا فان نسبة التمثيل النسوي القيادي يف االحزاب الفتية عند 
بدء تشكيلها غداة االنتفاضة مل تتجاوز 2 يف املئة، ويف بعضها كان التمثيل معدوما. علام 
انه حتى ما تحقق كان شكليا، كون املفروض رسميا ان توجد امرأتان من اصل 9 اشخاص 

يف القيادة، كرشط للموافقة عىل تشكيل الحزب .
ثم ان اغلب قيادات هذه االحزاب واجهت تحديا كبريا عند مامرستها نشاطها السيايس يف 
املحافظات، يتمثل يف التهديد من قبل جهات منفلتة. فكيف ميكن للنساء والحال كذلك 
اىل  للجوء  التهديد فاضطررن  اىل  ناشطات  السيايس؟ وفعال تعرضت  العمل  ان تخوض 

محافظات االقليم، وتحملن الكثري من االعباء للميض يف مسريتهن السياسية.
وهكذا ظلت النساء بعيدات عن املشهد السيايس، محرومات من فرص التمكني والتطوير 
لتبني القضايا النسوية والتصدي لها، فيام مل تسع تلك االحزاب اىل ارشاك النساء بشكل 
جوهري وفاعل. فلم يكن لهن مثال حضور يف املؤمتر االول لقوى ترشين للتغيري، الذي 
عقد يف بابل خالل نيسان 2021 ، ومل نالحظ صدور بيانات من هذه التشكيالت دعام 
املشاركة  عند  يواجهنها  التي  للمصاعب  توضيحا  او  السيايس،  ودورهن  النساء  لقضايا 

السياسية، بل وغابت النساء حتى عن املفاوضات والتنسيقات وتشكيل التحالفات.
 وهذا يؤرش استمرار وجود من يعتربون املشاركة السياسية للنساء قضية ثانوية وليست 
حقيقية  سياسية  بارادة  املشاركة  هذه  فرض  اىل  الحاجة  ويؤكد  االولويات،  ضمن  من 

تتضافر فيها الجهود الحكومية والدولية جميعا.

أكثر من 200 حالة طالق يوميًا في العراق
بغداد – طريق الشعب

أثارت إحصائية للسلطة القضائية العراقية تتعلق بتسجيل أكرث 
بالشأن  مختصني  قلق  يوم،  كل  البالد  يف  طالق  حالة   200 من 
ملشكلة  حلول  وإيجاد  امللف  متابعة  أهمية  أكدوا  املجتمعي، 

التفكك العائيل.
فإن  األسبوع،  القضائية صدر مطلع هذا  للسلطة  تقرير  ووفق 
“حاالت الزواج يف العراق خالل شهر آب بلغت 23500 حالة، 
فيام بلغ عدد حاالت الطالق يف الشهر نفسه نحو 6250 حالة 
حاالت  عدد  إجاميل  من  املائة  يف   30 تقارب  بنسبة  أي  طالق، 
الزواج، بحيث تقع كل يوم 210 حاالت طالق تقريباً، بواقع 9 

حاالت يف الساعة الواحدة”.
واكد قاٍض يف إحدى املحاكم العراقية أن حاالت الطالق يف تزايد، 
ال سيام خالل األشهر األوىل من الزواج. وأضاف يف ترصيح صحفي 
إن “أغلب حاالت الطالق تسجل خالل أقل من عام واحد من 
الزواج، وإن الكثري من جهود التوفيق بني الزوجني من قبل املحاكم 
تبوء بالفشل”، مبيناً أن “هذا التزايد الكبري لحاالت الطالق بات 

مقلقاً جداً، وعىل الجهات املسؤولة متابعة امللف”. 
وأشار القايض إىل أن “األرقام يف تزايد، وأن إحصائية الشهر الحايل 

يرجح أن تتجاوز مثيلتها يف الشهر املايض”. وأوضح أن “السلطة 
القضائية أنشأت أخرياً مكاتب مجتمعية خاصة، تبحث يف هذا 
امللف وتسعى إلقناع طالبي الطالق بالرتاجع عن قرار االنفصال”. 
وبنّي يف هذا الصدد أنه “تم ثني بعض الحاالت والرتاجع من قبل 
الطالق  بحاالت  قياساً  جداً  قليلة  الحاالت  هذه  لكن  الزوجني، 

عموما، األمر الذي يستدعي البحث عن حلول أكرب وأوسع”.
وأرجع القايض ذلك إىل الزواج املبكر، خاصة زواج القارصات، واىل 
سوء استعامل اإلنرتنت والتفاوت الثقايف واالجتامعي بني الطرفني 

واملشاكل املادية والبطالة. 
من جهة اخرى قال احد املحامني أن “أغلب حاالت الطالق التي 
نرتافع عنها ناتجة عن الوضع غري املستقر يف البلد”، مضيفا أن 
“هناك عدم استقرار نفيس لدى الشباب، بسبب الوضع األمني 
واالقتصادي وعدم توفر فرص العمل، وهذا كله انعكس سلباً عىل 
حياتهم الزوجية”. وأوضح أن “أغلب الشباب يصدمون عندما 
متطلبات  تلبية  عىل  قادرين  غري  أنفسهم  ويجدون  يتزوجون 
أو  العمل منهم،  العاطلون عن  البيت، ال سيام  وإعالة  الزواج، 
الذين يعملون بأجور يومية. وأحياناً متر عليهم أيام طويلة من 
دون الحصول عىل عمل، األمر الذي يدفعهم اىل الطالق للتخلص 

من أعباء العائلة”.
وأشار إىل أن “هناك ايضا حاالت طالق ناتجة عن أسباب أخرى 
تتعلق بسوء استعامل اإلنرتنت، ما يسبب أحياناً فقدان الثقة بني 

الزوجني والدفع باتجاه االنفصال”.
مختصون يف الشأن املجتمعي أكدوا أن هذا الواقع يشكل خطراً 
عىل التامسك األرسي، وان له آثار سلبية عىل املجتمع، خاصة عىل 
األطفال الذين ينشأون يف أرس مفككة يصبحون عنارص ضارة يف 

املجتمع.
“امللف  إن  الفضيل،  عدنان  املجتمعي  الشأن  يف  الباحث  وقال 
مخاطر  من  له  ملا  املختصة،  الجهات  من  مراجعة  إىل  يحتاج 
مجتمعية كبرية”، مبيناً يف ترصيح صحفي أن “التفكك األرسي 
للرتبية  مناسبة  فرص  عىل  يحصلون  ال  األطفال  من  جيالً  ينتج 
والتعليم واملتابعة، ومن السهل انجرارهم نحو جهات مختلفة قد 

يكون بعضها جهات إرهابية لتستفيد منهم”. 
الحكومة أن تعطي امللف اهتامماً  أنه “يجب عىل  وشدد عىل 
خاصاً، وتشكل فرقاً لإلصالح األرسي، وتقف عىل أسباب تفكك 
امللف  أن “إهامل  الحلول”، معترباً  إىل  اللجوء  ثم  األرسة، ومن 

سيكون خطرياً عىل استقرار املجتمع”.

نحو تعميق دور النساء العراقيات في بناء السالم
ايلول   21 الثالثاء  يصادف  الذي  للسالم  العاملي  اليوم  مبناسبة 
منا  تستدعي  التي  التحديات  من  الكثري  هناك  الزالت   2021

وحدة الجهود والتعاون من اجل سالم االرض والبرش.
أزمة  نعيش  زلنا  ال  ونحن  للسالم  العاملي  اليوم  اهمية  تأيت 
خاللها  من  أدركنا  والتي  كورونا  جائحة  وهي  وبائية  عاملية 
رضورة التفكري بأن حامية حقوق اإلنسان ركيزة أساسية للسالم 
واالستقرار، رغم ذلك التزال الكثري من الفئات املجتمعية تتعرض 
)النساء  النزاعات والسيام  بعد  أو  اثناء  أو  لألنتهاك سواء قبل 
والفتيات( اللوايت يواجهن كافة اشكال العنف واالستغالل عالوة 
عىل التهميش واالقصاء الواضح لهن يف جميع املستويات التي 
تستوجب ان يتمتعن بها، فهن غالبا ما يكن أكرث الناس حاجة 

إىل أن تحمى حقوقهن.

ينص قرار مجلس األمن الدويل رقم 1325 حول املرأة والسالم 
مستويات  كافة  عىل  املرأة  مع  التشاور  رضورة  عىل  واألمن 
ومراحل عمليات بناء السالم. وتعترب النساء جزءا مهام من هذه 
تكون  بان  السالم  دعم  عمليات  تضمن  أن  يجب  أذ  العملية، 
حامية حقوق اإلنسان للمرأة أمرا ذا أولوية عليا لتطبيق السالم 
اعادة  مراحل  وكافة  السلمي  التعايش  وبناء  الرصاعات  وحل 

االعامر يف املناطق التي تأثرت بالحروب والهجامت االرهابية.
)...(

نحن تحالف 1325 )شبكة املرأة والسالم( نؤكد عىل ان النساء 
العراقيات تستطيع ان تلعب دورا عىل املستوى املحيل والوطني 

واالقليمي والدويل ونحث السلطات كافة عىل رضورة:
1- التشاور مع املنظامت النسوية املحلية حول عمليات السالم 

ودعم مبادراتهن...
يف  ومسؤوليتهن  النساء  دور  حول  املدين  املجتمع  تثقيف   -2

عمليات السالم...
3- تضمني االحتياجات املحددة للمساواة بني الجنسني يف كافة 
اتخاذ  ويف  السالم  دعم  وعمليات  والصالحيات  االختصاصات 

القرارات.
السالح  انهاء  مبادرات  يف  للمشاركة  النساء  ودعم  تشجيع   -4

املنفلت وحرص السالح بيد الدولة.

)مقتطفات(
تحالف 1325
21 ايلول 2021

وقفة رفض لتضمني مقرتح التعديل يف جدول اعامل مجلس النواب للقراءة الثانية
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مختارات

لنغّن معا

عربية  شعبية  روك  موسيقى  ألبوم  عن  سمعت  قد  كنت 
اشرتاكّية، بدا خرافيا، فقد قرأت عنه لكن مل يتسن يل سامعه. 
نادرا،  كان  بل  فحسب،  خاصة  كطبعة  منشورا  يكن  مل  وهو 
الجمع.  هواة  من  العديد  قبل  من  جدا  ومطلوبا  ما،  نوًعا 
بالطبع، رغبت يف التفتيش عن هذه الدّرة، علام أن توقعايت 
كانت يف حدها األدىن أن أضّمه إىل مجموعتي املوسيقية. تبني 
أن املهمة ليست سهلة، إذ استمر بحثي عنه لسنوات، لكني 
يف النهاية وجدت نسخًة منه بسعر مرتفع قليال. يف الحقيقة، 
وال أريد املبالغة هنا، كان العثور عىل قطعة املوسيقى هذه 

من أهم ما متكنت من إيجاده خالل بحثي املوسيقي.
وتنفيذها،  األسطوانات  تصميم  انتقاء  إىل  عموما  أميل  ألين 
امللموس أمر  املفاهيم إليجاد هذا اليشء  فإن مزاوجة كافة 
مهم للغاية بالنسبة يل. وبرصاحة تامة، تحايك أسطوانة »لنغنِّ 

مًعا« الكامل. غالف األسطوانة كناية عن رسم تخطيطي يصور 
جعفر حسن بقميصه األحمر الذي ينزف لونه ليصب يف ما 
السياسية،  امللصقات  يشبه  مبا  الحمراء  األرضية  من  تبقى 
واإلنكليزية  العربية  باللغتني  العنوان  كتابة  إىل  باإلضافة 
املنظمة  الطباعية  الحروف  من  أربعة  أمناط  عىل  وتوزيعه 
عموديا وأفقيا. ومن العنوان، »لنغّن مًعا«، نفهم عىل الفور 

مقاصد الفنان.
ضمن  تأثريا  األكرث  من  فواحدة  للغالف  الخلفية  الجهة  أما 
وباللغتني  عريض،  أسود  بخط  عليها  كُتبت  لقد  مجموعتي. 
يتصل  مبا  املخترصة  حسن  جعفر  سرية  واإلنكليزية،  العربية 
أن  األمر  يف  الغريب  األغنيات.  عناوين  وكذلك  باأللبوم، 
قطعة  عىل  اليد  بخط  كتبت  نصوص  كأنها  طُبعت  الحروف 
النص  مشارفة  مع  عليها  الكتابة  مساحة  نَفذت  الورق  من 
يتموضع ضمن  أن يصغر يك  األخري  فكان عىل  االنتهاء،  عىل 
السطرين األخريين. جودة استثنائية. يقدم النص جعفر حسن 

املضمون  إىل  بالتايل  مشريا  تقّدميا«،  عراقيا  »مغنيا  بوصفه 
االشرتايك لأللبوم، ومن دون أن يتفادى تقديم نفسه عىل أنه 

صاحب إيديولوجية اشرتاكية شيوعي. 
بعد ارتواء النظر ننتقل إىل املوسيقى. حاملا وضعت األُسطوانة 
عىل القرص الدّوار كان من الصعب احتواء اإلثارة. حتى تلك 
ظهرت  أغنيات  ثالث  األلبوم  من  سمعت  قد  كنت  اللحظة 
العراقية  والفولكلور  البوب  سابًقا يف مجموعة من موسيقى 
األغنيات  كانت  املتحدة.  الواليات  يف  مؤخرا  صدرت  التي 
األلبوم  إىل  لالستامع  الفضول  غاية  يف  وكنت  رائعة،  الثالث 

كامال.
بال ترّدد، أعرتف بأين وقعت يف الحال يف حب كل ما يتعلق 
ما  أفضل  أنه  أعني  وال  الرباعة؛  يف  غاية  اإلنتاج  باألسطوانة. 
ميكن إنتاجه من تسجيل يف االستديوهات وأنه ذو دقة عالية، 
فعىل العكس من ذلك، تقع األسطوانة عىل مسامعك ككبسولة 
من  الكثري  يف  زمانها  بنت  لكنها  مؤّرخة،  ليست  هي  زمنية. 
النواحي. يصعب جدا تفسري األمر، لكن هذا الغنى يف الدفء 
الذي يبّثه األلبوم له وقع رائع عىل السمع. يتدفق األلبوم عرب 
األغنيات برباعة فيحيك صوت جعفر حسن مع قيثارته نسيجا 
موسيقيا يرتكك مفعام بشعور من االرتباط العميق، ليس به 
وبصوته فحسب، بل مبا يغّني عنه ويف سبيله. يستحرض حسن 
تحفل  شاعرية  صور  خالل  من  املتأزّم  األوسط  الرشق  قصة 
التي  الجوقة  وأصوات  املوسيقى  يف  تناغم  يساندها  باألمل، 
يقول  مجدًدا،  ولبنان.  فلسطني  تركيز عىل  مع  وتكّرر،  تغّني 

األلبوم الكثري عاّم يريد الفنان توجيه انتباهنا وشعورنا إليه.
من املهم اإلشارة إىل أّن جعفر حسن أطلق عام ١٩٧٨ ألبوًما 
ألغنية اشرتاكية فولكلورية ونرشه كطبعة خاّصة، كانت جميُع 
أغنياته باللغة العربية لكّن اآلالت املوسيقّية وتوزيعها غربّية 
بالكامل؛ ومع ذلك، وبطريقة ما، أنجز ألبوًما متجّذًرا يف نتاج 
التاريخ الثقايف الجمعي للمنطقة. هذا فعالً إنجاز يؤمل يوًما 
ما أن يسمعه كثريون، خصوًصا أن موسيقاه ورسالته تالمسان 

واقع اليوم بالقدر الذي المستاه عام ١٩٧٨.
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جعفر حسن .. الفينيل والغيتار

انطوان يزبك

وهو  باكراً   )1913-1967( خوري  رئيف  رحل 
نبيل  رجل  والثورية،  الفكرية  حياته  أوج  يف 
أنه  عرفوه؛  من  عنه  يخرب  وشجاعة،  ومواقف 
كان انساناً ال شبيه له، قامة عمالقة يف املعرفة 
املعلومات  وسعة  الهائلة  العلمية  والقدرات 
حتى انه يخترص يف شخصه، شخصيات عرشات 

الرجال يف آن.
يف  جباراً  بل  ال  بارزاً  دوراً  خوري  رئيف  لعب 
من  النقطة  هذه  يف  املاركيس  الفكر  انتاج 
بني  ما  اي  البدايات  فرتة  يف  وخاصة  العامل، 
الحرب العاملية االوىل والثانية. كانت له معرفة 
يف  محدودة  غري  وطاقات  الفكر  بهذا  شاملة 
فكر  وتقريب  والندوات  املحارضات  صناعة 
غري  كام  املتعلم  فيفهمه  األذهان،  من  الثورة 
املتعلم. وبصامت رئيف خوري واضحة يف هذه 
ضد  النضال  عصبة  أسس  الذي  هو  امليادين، 
 1936 إرضاب  يف  شارك  كام  والفاشية،  النازية 
يف فلسطني ضد املستعمر ومطامع الصهيونية - 

اليهودية، الناشئة يف ذلك الزمن الصعب.
نعم لقد كان لرئيف خوري بصامت واضحة عىل 
النضال، فهو أكرث من مؤسس وأكرث من  تاريخ 
العمل من دون  عىل  لقد عمل دؤوباً  مناضل، 
حاجة  وال  التدريس،  مجال  يف  وخاصة  توقف؛ 
إسهامات  مدى  العجلة  هذه  يف  نذكر  ان  اىل 
املدرسني يف حركة النضال الشعبي، وكم قدموا 
عىل مذبح القضية العادلة من شهداء وترشيد 
وجوع، وكم كابدوا يف سبيل أفكارهم، وأولهم 
مدرسة  رئيس  مع  تجادل  الذي  خوري  رئيف 
الفرير ماريست يف جونية )التي اصبحت يف ما 
املارونية  الرهبنة  بعهدة  املركزية  املدرسة  بعد 
ثم  تركه عمله، ومن  اىل  ذلك  وأدى  اللبنانية(، 

التقلب يف مدارس مختلفة. 
عددها  وصل  راقية  أدبية  أعامال  خوري  أنتج 
وقصص  أدبية  دراسات  من  مؤلفا   17 الـ  إىل 
اإلنسان  حقوق  يف  وتحليل  ونقد  ومرسحيات 
والتاريخ والشعر، يحار الدارس أمام غزارة انتاج 
وصحته  عمره  أفنى  الذي  املناضل  الرجل  هذا 
عىل دروب الجهاد املستمر من دون كلل حتى 

الرمق االخري.
يف دراسة كتبها الدكتور أحمد ُعلبي عن رئيف 
ييل:”  ما  نقرأ  والدته  مئوية  ذكرى  يف  خوري 
وها قد بلغنا خامتة كتاب رئيف خوري: “نحن 
ويف  شعارنا”.  الدميوقراطية  اإلنسان،  وحقوق 
هذه الخامتة يبنّي املؤلف كيف أن العامل، بسبب 

فهنالك   )...( مرتابطاً  أضحى  الصناعية،  الثورة 
منها،  العرب  ونحن  الضعيفة،  األمم  جهة  من 
وهناك األمم ذات الشكيمة والنفوذ واألسلحة 

الفتاكة، وهي األمم االستعامرية”.
هذا  توصيف  يف  خوري  رئيف  أجاد  لقد 
القوى  اقدام  تحت  رازحاً  وصفه  الذي  العامل، 
امتصاص  سوى  لها  هّم  ال  التي  االستعامرية، 
خريات الشعوب، وال تكتفي عند هذا الحّد من 
بل  دون خجل،  من  واملعلنة  املوصوفة  الرسقة 
تعمد اىل إبادة هذه الشعوب غري عابئة بآالمها 

وعذاباتها.
بعد قرابة خمسني سنة عىل رحيل رئيف خوري، 
ال بأس يف إعادة نبش تراثه وكتبه وكلها كتب 
خالدة ال زمان وال مكان لها سوى أنها مفيدة 

وتقدمية تصلح آلالف السنني القادمة...
أبطال  أحد  لسان  عىل  خوري  رئيف  يقول 

مرسحياته:
“هل انت عطشان؟ إنني عطشان
أتبيك والدموع ملح ال ينقع ظأم 

افتح عرقاً يف ذراعي فأفتح يف ذراعك عرقاً
وُمّص دمي فأمّص من دمك

فيبّل هذا الظأم اآلخذ بخناقنا
أم قد دميت قدماك من املسري؟

ها إن قدمّي داميتان
تعال أقّبل جراحك وتقّبل جراحي

ولتكن ُقبلنا بلسامً
حتى تصري الرمال القاحلة كلها واحات
ويهبط الفردوس اىل األرض من السامء

ورفوف الكتب ومباخر االحالم”.
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يخشني  الاليت  املتعلامت  األفغانيات  بني  القلق  يتصاعد 
مستقبالً غري واضح املعامل بعدما أغلقت حكومة “طالبان” 
أو  العمل  أبواب  والفتيات  النساء  ماليني  أمام  الجديدة 
التعليم معتربة أنها بحاجة ملزيد من الوقت للسامح لهن 

بذلك.
ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكرث اعتداالً مقارنة بفرتة 
حكمها البالد بني عامي 1996 و2001، تفرض الحركة قيوداً 
عىل  استيالئها  عىل  شهر  بعد  النساء  حرية  عىل  مشددة 

مقاليد الحكم.
وقالت امرأة طُردت من عملها بعدما كانت تتوىل منصباً 

رفيع املستوى يف وزارة الخارجية “وكأنني بحكم امليتة”.
عن  مسؤولة  “كنت  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  وأوضحت 
اآلن  يعملن معي...  النساء  كثري من  وكانت  بكامله  قسم 
خرسنا جميعاً وظائفنا”. وطلبت عدم الكشف عن هويتها 

خشية رد انتقامي.
واضح  وبشكل  رسمياً  الجدد  البالد  حكام  يعلن  مل  وفيام 
عن سياسات تحظر املرأة من العمل، إال أن قواعد يطبقها 

مسؤولون بشكل مستقل ترقى إىل إقصائهن من العمل.
وجاء ذلك بعدما أمرت وزارة التعليم نهاية األسبوع املايض، 
املدرسني والطالب الذكور بالعودة إىل املدارس الثانوية من 

دون أن تأيت عىل ذكر ماليني املعلامت والتلميذات.
وظائف  عىل  الحصول  عدم  األفغانيات  من  كثري  ويخىش 

ذات أهمية.

واإلثنني، وصل املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس 
قيادة  مع  ملحادثات  كابول  إىل  غيربييسوس  أدهانوم 
“طالبان”، يف وقت ترزح املنظومة الصحية الضعيفة أصالً، 

تحت عبء تعليق املساعدات اإلنسانية.
محليون  أفاد صحافيون  الواقعة رشقاً،  ننغرهار  والية  ويف 
يف  األقل،  عىل  انفجارين  بوقوع  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
ساعة متأخرة اإلثنني، واحتامل أن يكون ما يصل إىل ثالثة 

من عنارص “طالبان” قد قتلوا.
املسؤولية  أعلن  قد  خراسان”  “داعش-والية  تنظيم  وكان 
عاصمة  آباد  جالل  يف  معقله  يف  التفجريات  من  عدد  عن 

ننغرهار.
ورغم أن النساء األفغانيات ما زلن مهمشات، فإنهن اكتسنب 
يف  خصوصاً  املاضية  عاماً  العرشين  طوال  أساسية  حقوقاً 
املدن حيث أصبحن برملانيات وقاضيات وقائدات طائرات 

وضابطات رشطة.
بدافع  ودخلت مئات آالف النساء إىل سوق العمل، غالباً 
أزواجاً  يِعلن  أو  أرامل  منهن  كثري  أصبح  بعدما  الرضورة، 

معوقني بعد نزاع دام عقدين.
لكن منذ عودتها إىل السلطة يف 15 آب، مل تظهر “طالبان” 

أي نية لضامن تلك الحقوق.
النساء  بإلحاح يقول مسؤولو “طالبان” إن  وعند سؤالهم 
أُمرن بالبقاء يف املنزل حفاظاً عىل سالمتهن، ولكن سُيسمح 
بني  الفصل  إمكان  ضامن  مبجرد  العمل  إىل  بالعودة  لهن 

الجنسني.
وتساءلت معلمة، اإلثنني، “متى سيحدث ذلك؟”. وأضافت 
إنهم  يقولون  ظلوا  السابقة.  املرة  يف  حصل  األمر  “هذا 
يحصل  مل  ذلك  لكن  العمل،  إىل  بالعودة  لنا  سيسمحون 

أبداً”. وعربت نساء يف كابول عن شكوكهن.
وقالت محامية يف املحكمة العليا لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن “طالبان أبلغتنا بعدم املجيء إىل العمل وانتظار إعالنها 

الثاين. لكن يبدو أنها ال تريد أن تعود النساء إىل العمل”.
يف  مدعية  السابق  عملها  بسبب  أنه  لها  زميلة  وتخىش 
محاكامت عنارص “طالبان”، لن يُسمح لها بالعمل مجدداً 

غري أنها الحظت بعض التغيريات يف النظام.
هذا  كان  إن  ما  نعلم  ال  لكن  كالسابق  “ليسوا  وأضافت 
سيستمر. يف السابق مل يُسمح لنا بالخروج من دون محرم، 

اليوم ميكن أن نأيت مبفردنا”.
خالل فرتة الحكم األوىل لـ”طالبان” من 1996 إىل 2001، 
اسُتبعدت النساء إىل حد كبري من الحياة العامة ومل يكن 

قادرات عىل مغادرة منازلهن إال مع ويل أمر.
يبيع  الذي  كابول  يف  متجرها  إن  أعامل،  سيدة  وقالت 
مالبس غربية الطراز أُغلق فور سيطرة “طالبان”. وأكدت 
تعمل  أن  يجب  ال  أنه  “أبلغونا  عاماً   34 البالغة  السيدة 

النساء يف متاجر أو أن تدرن أعامالً تجارية”.
الصغرية  االحتجاجات  من  العديد  النساء  وتقدمت 
املعارضة  األصوات  خنقت  “طالبان”  لكن  واملحدودة، 
تعليامت  وأصدرت  النار  بإطالق  احتجاجات  وفرقت 

جديدة متعلقة بالتظاهر.
ومل يرد أي من مسؤويل النظام الجديد، اإلثنني، عىل طلبات 

من وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق.
أن مسألة  التعليم عىل  قطاع  يف هرات، شدد مسؤول يف 
وقت  مسألة  املدارس  إىل  واملعلامت  التلميذات  عودة 

وليس سياسة.
متى  متاماً  الوضح  غري  “من  ثاقب  الدين  شهاب  وقال 
سيحصل ذلك: غداً أو األسبوع املقبل أو الشهر املقبل، ال 

نعلم”.
حصصها  سنوات   10 البالغة  مروة  الطفلة  وحرضت 
الدراسية، اإلثنني، لكن شقيقتها التي تكربها بست سنوات 

أجربت عىل لزوم املنزل.
وقالت “أريد من الحكومة الجديدة أن تعيد فتح مدرستها. 
هذا ما أطلبه من طالبان”. وعربت األمم املتحدة عن “قلق 

بالغ” إزاء مستقبل تعليم الفتيات يف أفغانستان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ف ب – 21 أيلول 2021

النساء األفغانيات قلقات إزاء فرض طالبان قيودا رئيف خوري: رجال في رجل واحد
على العمل والتعليم

رضوان مومنة*

أنا مصاب بإدمان تستحيل السيطرة عليه، 
أحب أسطوانات الفونوغراف الفينيلّية وأعشق 

جمعها. أنا عىل هذه الحال منذ زمن بعيد، 
مذ كنت يف السابعَة عرشة؛ أهتم بالغريب 

والنادر منها، خصوًصا األسطوانات العربّية. كان 
دامئا من الصعب جدا إيجاد اسطوانات أعتربها 

»جيدة«، تحديدا من الحقبة التي انترش فيها 
إنتاج واسترياد األسطوانات الفينيلّية خالل 
ستينيات وسبعينيات القرن املايض، إضافة 
إىل الثامنينيات نوعا ما. عموما، أىت معظم 

األسطوانات التي وقعت عليها ضمن أنواع محدودة غريبة وغري مثرية لالهتامم يف غالبيتها.

رئيف خوري
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ريسان الخزعلي

) 1 (
 / املبدع  الشاعر  اصدارات  آخر   ، ريح  كَضبة 
عبد السادة العيل / ..، وقد سبق له أن أصدر 
من   ، الشمس  مفاتيح   ، وعطش  سواجي    :
فنون األدب الشعبي  . كام شارك يف مجموعة 
يف  صدرت  التي   ) والناس  للوطن  قصايد   (
الشيوعي  الحزب  مليالد  األربعني  الذكرى 
عنه  صدَر  كام   .  1974 عام  املجيد  العراقي 
السادة  عبد  شعر  يف  نقدية  محطات   ( كتاب 
تجربته  عن  ومقاالت  دراسات   َّ ضم   ) العيل 
يف  والجاملية  الفنية  املالمح  تؤرش   ، الشعرية 

شعره .
) 2 (

الزمني  االمتداد  ستيني  صوت  الشاعر 
واالشتغال الفني . تفاعل مع تحوالت القصيدة 
الشعبية الحديثة بعد التجربة النوابية الرائدة 
والتجارب الالحقة لها . تشاغل بتلك التجارب 
كام كان غريه ، ووقف متلّمسا ً النسغ الجديد 
فيها ، هذا النسغ الذي أوصل املاء إىل جذور 
الشكلية  املراوحة  بفعل  اليباس  يلفحها  كاد 
النمط  أسرية   : املكررة  واملضامني  التقليدية 
الشاعرمن  يكون  وبذلك   . واالبتدايئ  البدايئ 
تجاربهم  ُوصفت   ، المعني  آخرين  شعراء  بني 
أن  بعد   ) النوابية  بعد  ما   ( بتجربة  مجتمعة 
إختط َ كل ٌّ منهم طريقته ولونه ضمن حدود 

التأسيس  شكّلوا  وقد   ، االبداعية  تجربته 
يف  اللحظة  حتى  الالمع  والسبعيني  الستيني 
مشهد تطّور الشعر الشعبي العراقي الحديث 
ً وادراكا ً ملعنى الشعر وفكرة  ً وثقافة  ، وعيا 

الشعر والشعرية بصورة عامة .
) 3 (

تأصيل  الشاعر  يواصل   ، املجموعة  هذه  يف 
مع  واضحني  وارتباط  بإمتداد  الخاص  لونه 
 ً وتشكيال   ً ًوبناء  اسلوبا   ، السابقة  مجاميعه 
تطّور  تلّمس  يصعب  الذي  الحد  إىل   ً صّوريا 
يحتاج  التشخيص  هذا  ومثل   . البياين  خطّه 
استطرادا ً اضافيا ً ال تسعه مثل هذه الوقفه .

الشعري مييل  بداية تشكّله  الشاعر ومنذ   َّ إن 

صياغات  يف  التصويري  االسلوب  إىل   ً كثريا 
فنية  عنارص  حساب  عىل  الشعرية  جمله 
أخرى ، ومن هنا ، فإن َّ قراءة قصائده تحتاج 
تشكيل  يف  والتمّعن  اإلنصات  من  الكثري  إىل 
صورته الشعرية التي تُعّول عىل صوت الصورة 
 ( الصورة  هذه  صدى  إىل   ً وصوال   ) الدال   (

املدلول ( .
) 4 (

الحزن-  نربة  تكون   ) ريح  كَضبة   ( قصائد  يف 
النربة  ، وهذه  الطاغية  -  هي  الخسارة  حزن 
رغم    - واألرسة     ، البيت  مناخ  من  تبدء 
التفاعل  وحتى   – مرّساتها  بعض  عىل  التمويه 
مع شهداء الوطن وقضيتهم يف التضحية . إنها 
معادلة الخسارة املوصوفة ب ) كَضبة ريح ( 
أي  تقوى عىل مسك  التي ال  القبضه  ..، هذه 
أجل  من   ، للمجموعة   ً عنوانا  لتكون   ، يشء 
الصورة  إىل  والوصول   ، الخسارة  فكرة  تأصيل 
الشخصية الظلّية يف املرآة ، يف تخاطر مع قول 
 ...  ُ ُّ مذ كنت  الُحب   َ كان   : أدونيس  الشاعر 

ماذا يفعل ُ الُحب ُّ إذا مت ُّ .
) 5 (

بناء   ، تأخذ  بنائها  معظم قصائد املجموعة يف 
يأخذ  منها  والبعض   ، املتواصل  االسرتسال 
العنوان   من  املجرد  املرّقم  املقطع  اسرتسال 
إذ   ) الريح  جدار  عىل  رسوم   ( قصيدة  عدا 
أخذ االسرتسال املرّقم املعّنون ، وقد اكتسبت 
تفرّدها من االرتكازات االستهاللية : مهر ، نهر 

، بيت ، شجرة .
االستدالل  ، يكون  الحزن والخسارة  ومن نربة 

هنا هو األسبق يف التقديم واإلشارة  :
أفك بيبان حزين ...

 ابكل ِمَسه إومصباح 
 وادّور للفرح ، مامش بعد مفتاح
سنابل بيدر احالمي كلتها الكَاع ..
 ال مسها الهوه إوال غازلت مرواح

،............
ياشجرة حنيني ابريح املعرسات ،
 ما ذوبَل وركَها إو ال تثّنه إو طاح

يا طعم البچي البعد الهظم واللوم ،
 واغيوم الدمع من تنزف إو تنزاح

يا شوَك الضوه ..
 .. مصباح  كل  رمحني  علو  شمسه  تنشتل  من 

مو ملّيت خلني ارتاح ...
ارتاح  خلني   ( قصيدة  من  املقطع  هذا   َّ إن 
كام   ، لسانها  وعىل  الشاعر  ابنة  إىل  املهداة   )
الشعرية  الداللة   َّ أن  غري   ، املقدمة  تقول 
قناع  هذا  أن  وأرى   ، الشاعر  صوت  تعكس 
ذات  يف  كامن  خفي  تحنان  وإسقاط  أبوي 
وما   ، النفس  علم  توصيفات  حسب  الشاعر 
يُعزز هذا االستنتاج االستداللبقول أدونيس يف 

مقدمة القصيدة :
لو أيّن ماء ٌ ثقبت ُ الجامد َ ونّقبت ُ عام وراء 
 ، والضباب...  الندى   َ مصري   ُ وعشت   ِ الرتاب 

وما هذا املصري إال قبضة ريح أيضا ً .

ضبة ريح
َ
ك

التشكيل الصّوري وتأصيل اللون

رومانسية األحاسيس الناعمة
وجدان عبدالعزيز

من  وغريها  الصايف  نوفل  الشاعر  لقصيدة  قراءيت  خالل  من 
قصادئدنا الشعبية، وجدت ان القصائد الشعبية العراقية تتأصل 
وتتجذر يف صورها البالغية اآلخاذة، وانها طرقت ابواب الغزل 
للرومانسية  ينظر  البعض  ان  فاعتقد  الحديثة،  والرومانسية 
عىل  الطرفني  بني  الحب  مشاعر  فيعتربها  ضيق،  منظور  من 
الرغم من ان الرومانسية لها معنى اشمل وادق من ذلك، املرء 
شخص  مع  فالرومانسية  لذاته،  لنفسه،  رومانسياً  يكون  قد 
بها،  نشعر  التى  الرقيقة،  الناعمة  االحاسيس  احد  هي  اخر، 
عندها  الطبيعة،  بجامل  واالستمتاع  الحياة  حب  ميلؤنا  حينام 
العاطفية عن  فالكتابات  الحب والجامل،  لدينا رغبة يف  تتولد 
التي  فالصور  التعبريية،  الوصف  بحاالت  غزيرة  املحسوسات 
أي  من  تأثرياً  أكرث  تكون  املحسوسات،  تلك  عن  العقل  يكونها 
وبالوصف  نفسها،  الصورة  وصف  دامئاً  تحاول  وصفية  كلامت 
الطرف  الخربة من  أخذ  القارئ  القصيدة، يستطيع  املوجود يف 
األسلوب  وبنفس  به،  خاصة  صورة  تكوين  خالل  من  اآلخر 
االشعار  هذه  فمثل  الرومانسية،  الكتابة  يف  العاطفية  والنربة 
وايضا  الذاكرة،  يف  بالنص  االحتفاظ  عىل  القدرة  لها  ستكون 
لتكون  املحيط،  اشياء  مع  بالتناص  الشعبية  القصائد  اخذت 
الخاطر  املكوث يف  القدرة عىل  ولها  والتأثري،  التأثر  حارضة يف 

والذهن، يقول الشاعر الصايف:
)ياشذر طيفي ونثيث اصباي

اشتهيتك دبرين 
الرغبة كتلتني شوغة 

اومن اذكرك... اتخرخش ابگلبي سوالف مدري شنهي
اومدري ليش.. ابروحي صّم اطفال تنشغ..اشتهيتك.

اشتهيتك
عاطفة  فصور  بري!!(  تني  اوتخرض  اجنوين  ملحة  ترشب  گاع 
الحب.. رغبة وارض، وبني الالمريئ الرغبة، واملريئ االرض، متكن 
الحبيب  كون  الحب،  عاطفة  صدق  اثبات  من  الصايف  الشاعر 
يجعل من حضوره عسالً، بقول الشاعر: )اتعســّل الحنظل لون 
معنى  اليفسد  وتضادها،  االشياء  فاختالف  ابحالتك!!(،  جسته 
الشاعر، الذي التقطه من خالل اعامق املحبة، بل يثبت هذه 
العاطفة، ويك يجسم الصورة اكرث، راح يستعري مؤثرات الواقع 
واملحيط مبا فيه الزمن املايض، فتناص مع ونني املطرب الخالد 

داخل حسن، حيث يقول:
)اوتكوي قمصان الونني الطبگتهه ابصوت )داخل( !!

صوت )داخل( يب لگيتك...اويب عرفتك
اويب بچيتك واشتهيتك.

انت تدري من يّون )داخل( اهيــس روحي
لضلوعي تشيغ .. ترگص الگصبة اعىل ريتي

اوچنـي اغط
بالكاس( لحزامي 

يف  الشاعر  بدأه  الذي  الرومانيس،  املعنى  لروح  تأكيد  وهذا 
قصيدته، وختمها يف قوله:

)إنته گتيل
كلهه.. البيبان  لفــتـح 

واغلگ البيبان كلهه
او )هيت لك ( بس الك وحدك !!

ال )تقــد( مني قميص
وال )أقد( منك قميص

ألن احنه اثنـينـه اباليه قميص(
والصدق  الحب  اثواب  من  اال  ُعريا،  وحبيبه  هو  انه،  ليثبت 
تناص  االبواب، وهذا  أو غلق  لفتح،  لنا حاجة  يف ذلك، فليس 
كام  فالحب،  الكريم،  القرآن  يف  السالم  عليه  يوسف  قصة  مع 
نعيشها  التي  الحياة  الصايف، هو  نوفل  الشاعر  كلامت  عكسته 
بداخل  يتحرك  بدمنا  وهوالشعور  نتنفسه،  الذي  والهواء 
عروقنا، وكذا هو الشعور بالخيال والشعور بالوجدان، وبجامل 

كل ما حولنا.

فضاء شعبي

ما املك بهذا الوطن بيت
علي الجبر

ردت اميش تذكّرت روحي 

معاق وما مشيت 

وردت اسولف خفت من

صوت الرصاص وما حچيت 

وردت اغّني طلع ممنوع 

الغناء وبطّليت 

وردت احلم 

گالوا اليحلم مسودن 

صّدگيت 

وردت ارسم ورده واتنّفس 

عطرها 

كرسوا ايدي وما شكيت 

وردت اكتب شعر 

زعلوا 

گالوا الشاعر منافق 

ال تنافق ........

دنّگيت 

وردت اشوف الوطن 

ينعم باالمان 

شفت موت وغّمضيت 

وردت اضحك 

گالوا اليضحك سفيه 

عاتبت گلبي وبچيت 

وردت اعارض 

گالوا ...

ال تعارض وارىض 

باملقسوم واسكت 

خّيطت حلگي ورضيت

وردت انام وبايل صايف 

دّوريت فراش دايف 

وما لگيت 

وردت اذب حميل عىل

الناس استحيت 

وردت اشد حييل 

انحنيت 

وردت ارد لبيتي بس 

اتذكّريت ....

انه ما املك بهذا الوطن

بيت

بغداد - طريق الشعب
داود سلامن  والناقد  للباحث  الحسام، صدركتاب جديد  عن مطبعة 
يف  ترضب  كام  العراقية  الشعبية  )األمثال  عنوان  تحت  الشوييل 
التي  الشعبية  لألمثال  وتنظيم  وتوثيق  جمع  والكتاب  النارصية(. 
ترضب يف حدود مدينة النارصية فقط والتي سمع بها الكاتب ووثقها 

، وهي أكرثمن 900 مثل شعبي مرتبة حسب الحروف االبجدية.

األمثال الشعبية العراقية
كما تضرب في الناصرية

إصدار

عمر مسجون

خضير الزبيدي
 

طرشين زماين حفنة اتراب

وال يوم الهده

وسكنت أرياحه

خلصت العمر

كله مشاوير

مدمن علتعب ما شفت راحه 

المرين الفرح

ال ضكته فد يوم

صاير للحزن ملعب وساحه

مسجون بقالع الرهبه والخوف

ياثوره التجي وتطلق رساحه

عمر  مسجون

شايل كومة جراح

وبغابة عذابه رصت فالح

جاميته يطري...ويلحك الراح

اذا من الزغر كصو جناحه 

عمر مسجون

تيه راحة البال

وعىل خده الدمع نهرين سيال

ليمته يظل باقي اعىل هالحال

امخلصهه صفك

عالكصه والراحه

فرحة طفل 

حيدر جليل الخرساني
 

رساديب الربوحي ارسار

بيها سوالفك ختلن

ما شافوا شكو البيه

وهنه بداخيل شعملن

كل لحظة التمر يكرب 

حزن ما ينفهم املن

حزن ياكل ورگ روحي

و يعرث ايامي من ميشن

كل هذا وسواليفك

عاشن داخيل و كربن

بسالم شموسك اتحرض

و االگي الليل بـ تونون

واجيب بصفنتي املا جاي

وبلكت روحي اتأمن

واجذب كل دمع عيني

وأطفي بصدري ناري الظن

واميش وياك بطيويف

واحنن گلبك املا حن

و اسمعك صوت متفهمه

وتحس بداخله شگد فن

واركض بيك طيارة ورق بيضة

تلم فرحة طفل محزن

وافز و الگه السوالف ذيج

بعدها بروحي ما خلصن
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نجمة الوقت
سالم محسن

بيني وبينِك هذه املسافُة
أنِت يف الجانب اآلخر ..،غامضة وغائبة 

أنا ما زلُت واقفاً 
 أكلُل من مروا بالكلامت و ال أغادْر

تتسُع املسافُة .. تضيُق املسافُة 
بأقداِمنا نجوُس اإلسفلت 

بأيدينا نذرُع الهاجَس 
تقولني عن بُعٍد : 

 إن الشمَس ال متنُح النظرَة 
أقول منادياً :

إن النهَر أجمُل وتلصُف األسامُك 
يشء ال يتكرْر 
ليس كاملايض 

ما من أحٍد  يعطينا نجوتنا 
سنأخُذها من روِحنا .. ،من عمرِنا 

بانتامئنا لهذه الطريق  ..،هذه الفكرة 
عند املنتصف 
ودومنا تأخري 

يف الليل يطلع نجمنا

حنين
للشاعر: فنجنسو رومانيولو

ترجمها عن االيطالية: عبد الوهاب الدايني

دعي الدموع تنهمر
انها مشاعر

متنحها العيون وحدها
باألحرى تحصدين شعتك

بإيقاع
مع نفسك، من شمس

ابتسامتك للحياة.
**

قبل اآلن

ظهرت الورقة الصفراء
من الشتاء

لكنه ليس الوداع
دعي الروح

تغرد وتعيش
لتبحث عن الجامل

يف كل هذا
الذي يحيط بك

**
هكذا تفقدين..

يف املطر
بني الغيم الهاجع

تنزلق الهموم
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t.althaqafiu@gmail.comاتحاد االدباء.. ثمار الكتب
• خالد الحيل: اىل اين؟ للشاعر العراقي املغرتب واملقيم حالياً يف مدينة ملبورن/ املانيا، صدر له عن اتحاد 
“طريق  جريدة  رفد  قد  الشاعر  وكان  اين”.  “اىل  الجديدة  الشعرية  مجموعته  العراق  يف  والكتاب  االدباء 
الشعب” و“الثقافة الجديدة” بالعديد من قصائده. الشاعر ينتمي اىل جيل الستينيات، وقد صدر له كتابه 

االوىل “عينان بال لون” عام 1964 ثم تواصل يف العديد من مجاميعه الشعرية. 
• مقاربات نقدية/ كتاب جديد للنقاد والقاص االستاذ محسن حسني عناد، صدر عن اتحاد االدباء- بغداد. 
وكان املؤلف قد اصدر من قبل كتابه: “قراءة نقدية لنصوص ابداعية” و“جنازة اخرى للضوء”/ قصص قصرية.

• مرييل سرتيب وشخصيات سينامئية من كل مكان/ كتاب لالستاذ الناقد باسم عبد الحميد حمودي، تحدث 
فيه عن النجمة العاملية سرتيب. واالستاذ حمودي باحث يف الفلكلور العراقي وله دراسات يف القصة والرواية، 

وقد صدر عن اتحاد االدباء. 

الثقافة التنويرية
ودورها في بناء االنسان

د. معتز عناد غزوان

الشك ان مفهوم التنوير )Enlightenment( له 
الكلمة نفسها، والتي تأيت  مميزات ترتبط مبعنى 
وقياس  والتعقل  التبرص  اي  واالستنارة  النور  من 
من  بنوع  باإلنسان  تحيط  التي  كافة  الظواهر 
سيطرة  تغادر  التي  الجديدة  واملعالجة  املنطق 
املجتمع  فرضها  قد  التي  املحددات  او  الثوابت 
بتحوالت  استطاعت  وعادات  تقاليد  من  والبيئة 
يف  ومؤثرة  ونافذة  بل  ظاهرة  تكون  ان  الزمكان 
يرى  اذ  االنسان.  تواجه  التي  الحياة  ميادين  كل 
)كرستوفر هل( يف كتابه “االصول الثقافية للثورة 
االنجليزية” الذي صدر عام )1965م( بان افكار 
التنوير يف انجلرتا كانت ذائعة يف القرن السادس 
النهضة  عرص  بني  الصلة  تبدو  هنا  ومن  عرش، 
وعرص التنوير، اما )بيرت غراي( يف كتابه )التنوير( 
يؤكد ان هذا املصطلح بكل ما يعنيه من دالالت 
اليونانيني، بعد اعتامده عىل ما  وافكار يعود اىل 
ذكره )ديودور( يف تدوينه للتاريخ بان )ارسطو( 
اول الطبيعيني االقدمني، عىل حد وصف )ديودور( 
الفلسفة.  العلمي يف  املنهج  ادخل  من  اول  وهو 
ناقداً  العقل  من  اتخذ  بعده  من  جاء  من  وكل 
لذاته، ثم ان فالسفة اليونان قد استنبطوا االخالق 
 ،) )الله  طبيعة  من  وليس  االنسان،  طبيعة  من 
ومع ذلك فان الرأي الشائع ان القرن الثامن عرش 

هو عرص التنوير. 
الثقافة  يف  والسيام  التنوير  مفهوم  اصبح  لقد 
االنساين  العقل  قوى  بإبراز  االهتامم  يعني 
العديد  بحث  لقد  االجتامعي.  التقدم  وفكرة 
االنسان  حياة  يف  التنوير  دور  عن  الفالسفة  من 
ان  ميكن  التي  الحقائق  عن  البحث  خالل  من 
تقودنا اىل التقدم والكشف عن الجديد واملضمر 
تيارات  بفضل  اصبحت  التي  الثقافة  يف  واملشفر 
العوملة واالنفتاح التقني واالتصايل الهائل اليوم، 
الثقافة  اليها  تتصدى  ان  ميكن  ال  كبرية  اشكالية 
ذات  خصوصية  او  ثقافية  هوية  من  املحلية 
تلك  خضم  يف  فالتنوير  باملكان،  ترتبط  سامت 
التحوالت هو البحث عن تحسني ثقافة االنسان 
والنظرية  الرؤيا  تطور  يضمن  مبا  وتطويرها 
واالنسان  عام  بشكل  االنسان  عن  والتطبيق 
طرح  لذلك  خاص.  بشكل  املعارص  املثقف 
هذا  يف  عدة  آراء  املحدثني  املثقفني  من  العديد 
قادرة عىل  بان ال وجود ملعرفة شمولية  امليدان 
فهم الطابع املوضوعي للعامل، بل بالعكس نحن 
ميكن  متعددة  نظر  وجهات  اىل  ونحتاج  منتلك 
وغري  املعقد  البرشي  الوجود  فهم  خاللها  من 
املتجانس. غري ان )ميشييل فوكو( اشار اىل اننا ال 
يجب ان نكون )مع( او )ضد( التنوير، كام طعن 
يف فكرة وجود فواصل نهائية واضحة ومميزة بني 
فكر التنوير وما بعد التنوير، واملسألة ليست يف 

قبول او رفض العقالنية التنويرية، بل بالتساؤل 
مع  استخدامه،  يتم  وكيف  العقل  ماهية  حول 
التنقيب عىل آثاره التاريخية وحدوده ومخاطره. 
الشعوب،  هوية  تحديد  يف  كبري  أثر  وللثقافة 
واملعريف،  الفكري  وتطورها  تحولها  ومراحل 
وترتبط الثقافة بالقومية ، إذ أن القومية لها دور 
كبري يف تفعيل وتحول الثقافة، فضالً عن تعلقها 
واألديان  والفكر  والبيئة  والتقاليد  بالعادات 
واللغة. والثقافة مبعناها الحضاري الشامل، هي 
هذا املكان الفكري املتطور واملتجدد الذي يعد 
سواء،  حد  عىل  والعلم  الفن  يف  اإلبداع  جوهر 
منذ  اإلنسان  بفكره  عالق  إبداعي  زمن  انه 
تجعل  التي  واألمة  اليوم  حتى  العصور  أقدم 
الفائقة  بقدرتها  تتمتع   ، إبداعياً  فكراً  زمنها 
والفنون  العلوم  ميدان  يف  الخالقة  ومهارتها 
حضارية  امة  هي  األصلية  الثقافة  روح  وهي 
فاإلبداع  وعلمها   بفنها  وعقائدها،  بدينها 
هو  االنسانية  املعرفة  حقول  شتى  يف  واالبتكار 
عن  فضالً  وتطورها،  الثقافة  مظاهر  من  مظهر 
وأهدافها  األمة  بتاريخ  الثقافة  تلك  ارتباط 
هو  اإلنساين  باملعنى  الثقافة  ان  كام  اإلنسانية، 
ما  أو  وتهذيبه  والسلوك  والذوق  الذهن  صقل 
أما  الهدف،  هذا  لتحقيق  البرشي  العقل  ينتجه 
الثقافة الشعبية فلها معنى مختلف عن الثقافة 
التي يقوم بها متخصصون، وليست مقترصة عىل 
القيم والعادات التي يتلقاها املرء من املجتمع.

أهدافها،  ذاتها، ونرش  إثبات  للثقافة من  اذ البد 
األجنبي،  الثقايف  الغزو  سيطرة  من  وتحريرها 
األجنبي  الثقايف  الغزو  أنواع  أهم  من  ولعل 
والعوملة   ،Globalization العوملة  ظهور  هو 
مبفهومها املثايل هي أية متغريات جديدة تنشأ يف 
إقليم ما يف العامل رسعان ما تنتقل إىل أقاليم العامل 
األخرى منشئة نوعاً من االعتامد املتبادل بينهام 
، وقد ظهرت العوملة كمفهوم سيايس جديد بعد 
العامل،  عىل  السيطرة  يف  تتلخص  الباردة  الحرب 
تحت أسامء وعناوين مختلفة منها النظام الدويل 
ابرز  من  هي  الثقافة  عوملة  فكرة  أن  الجديد((. 
ثقايف  مكون  صياغة  تعني  فهي  العوملة  وجوه 
فهمه  وتعميم  ثقافياً  أمنوذجاً  وتقدميه  عاملي 
ومعايريه عىل كل العامل يف ظل نظام دويل جديد. 
للثقافة  هيمنة  إال  هي  ما  الثقافية  العوملة  إن 
والقيم األمريكية من خالل نظم االتصال الحديثة 

وكام هو متعارف عليه. 
لبناء  الرئيس  املصدر  الثقافة هي  فأن  مام تقدم 
أفكار كل امة من األمم والتي تنعكس عىل بناء 
ثقافة االنسان والسيام التنويرية يف ضوء العالقة 
املهمة ما بني التنوير كفكر والثقافة كنتاج واداء 
اإلبداعية  ذاتيتها  وإبراز  مهم،  حضاري  ومنجز 
وكافة  والعلوم  والفن  االدب  خالل  من  ومنها 

الجوانب الثقافية.

مسرحية

صندوق
د. ايمان الكبيسي*

من يحميني والجامجم تهطل بغزارة عىل هامتي؟

الرجل: تعامل برفق معه فهو اغىل منك بأضعاف.
الصبي: لن اقبل باإلهانة .

الرجل: )بسخرية( ستقبل...ستقبل...نقبل بكل يشء حني 
يكون املقابل هذا)يلقي بقطع نقدية معدنية عىل الصبي 
به  فيمسك  معه  التشاجر  ويحاول  الصبي  يتذمر  بينام 

االسكايف محاوال منعه(.
االسكايف: ابلغُت امك انَك لن تستطع معي صربا.

الصبي: ال تؤاخذين مبا نسيت.
واال  الهامة،  االنحناء وطأطئ  عّود ظهرك عىل   : االسكايف 

لن تعيش.
الصبي: ) مستنكرا( ولدت حراً ..

االسكايف: )يغضب( ال تلوث الصندوق بتلك الشعارات...
ابتعد هيا ابتعد.

الصبي: خرجت لكسب الرزق الكريم.
االسكايف: انت خارج الصندوق فال كرامة لك.

الصبي: ماذا عن من سبقني اليه؟
كل  ليست  لكن  االكرمون...  انهم  لنا  قالوا  االسكايف: 
وفيها  الفاخر  فيها  كاألحذية  فهي  سواسية...  الصناديق 

املميز وفيها دون ذلك.
الصبي: هل يحق لنا اختيار الصندوق؟

االسكايف: بالطبع نحن مخريون....اسمع يا صغريي... تّعلم 
...اعمل من  دون ان تتكلم... اكسب رزقك دون فلسفة 
دون ان تنظر اىل وجه الزبون فام يهمك هو حذاءه عندها 

سيكون لك صندوقك الخاص.
الصبي: ستجدين ان شاء الله صابرا وال اعيص لك امرا.

االسكايف: ال تنىس انك تتعامل مع االحذية.
الصبي: هل احببت هذا الصندوق؟ هل عشقت يوما؟

االسكايف: مىض زمن طويل عىل تلك املشاعر. لكني بالطبع 
عاشق للحياة.

الصبي: وهل يف مهنتنا متسع للعشق؟
االسكايف: حياتنا حذاء نرتديه، وحني تنتهي صالحيته يُخلع.

الصبي: لكنك ال تلبسه؟
االسكايف: ألين مل اجد مقايس حتى االن.

الصبي: ميكنك صناعة حذاء مبقاس يناسبك.
حذاء  عن  ابحث  ومتعبة،  مكلفة  الصناعة  االسكايف: 

مستورد مباركة عاملية.
الصبي: وماذا عن القياس؟

القياس سأجري عملية  الحذاء دون  االسكايف: ان وجدت 
تهذيب لقدمي، )ينظر اىل قدم الطفل( ابحث يف الصندوق 

قد تجد ما يناسبك. 
الصبي: شكرا، لكني احب هذا النعل الذي صنعته يل امي.

االسكايف: ال تحدد ذاتك بقيم فارغة... فمهام كربت ستبقى  
مع االحذية، هل فهمت؟ ...هذا حارضك ومستقبلك.

جواده  صهوة  يعتيل  الذي  الفارس  ذلك  كنت  الصبي: 
الفرس...  ذلك  حذوة  يف  حصاة  مجرد  انا  واليوم   ...
اما  هبوطها،  مكان  احدد  يك  تسرتضيني  الغيوم  كانت 
بالخوذ  حبىل  البطون  الرؤوس...  تدمي  فاألمطار  االن 
واالكفان...الوليد يتشح باألبيض او رمبا االحمر، فيصطبغ 
العامل بالليل الحالك، مع كل تكبرية طازجة يف اذن الوليد) 

اصوات تكبريات من خارج املرسح(.
...سأعود  الصندوق  ...احفظ  التجارة  وقت  انه  االسكايف: 

بعد انتهاء الصالة.
من  تتمكن  )بسخرية(  فلرمبا  التجارة  اىل  سارع  الصبي: 
رشاء حذاء.)يخرج االسكايف، بينام يتحدث اىل نفسه( كيف 
ميكننا اختيار صناديقنا...ان كنا يف كل يشء مسريون؟! ترى 
هل سيكون يل صندوق مهيب كصندوق ايب؟ ام ساُترك من 
صندوق  نفس  يل  سيكون  نعم  )يستدرك(  صندوق؟  غري 
الطويل،  العمل  الصرب، تحمل املصاعب،  ... لكن عيّل  ايب 

سأمتكن من رشاء صندوق يليق يب وبعائلتي.
رجال  مجموعة  يدخل  وسيارات رشطة،  )اصوات ضجيج 

بزي رجال الدولة(
الضابط: اقبضوا عىل االسكايف  فتشوا الصندوق.

الصبي: سيدي ما االمر؟
الضابط: ضعوه يف الصندوق.

الصبي: هذا ليس صندوقي...هناك خطأ.
)يُجلِسون الصبي عىل الكريس، ويحدث اظالم للمرسح اال 
من بقعة ضوء مسلطة عىل الصبي والضابط يدور حوله(

الضابط: منذ متى وانت تعمل هنا؟
الصبي: منذ ان سافر ايب.
الضابط : واين والدك؟  

الصبي: اختار صندوقا يليق به.
عىل  ليس  لكن  الخاص،  صندوقك  لك  سيكون  الضابط: 

هذه االرض.
الصبي: ال اعرف غريها، وامي؟ بل هي امي.

مع  تتعامل  البقاء،  لك  يحق  وال  غريب  انت  الضابط: 
املستورد وهذا ممنوع يف مدينتنا.

الصبي: انا من هذا االديم وايب غادر ألجله.
حتى  الصندوق  يف  ستبقى  للرثثرة...  داعي  ال  الضابط: 

موعد مغادرتك.
الصبي: ماذا عن هذا الصندوق.

الضابط: له من يحميه.
الصبي: وانا من يحميني؟  والجامجم  تهطل بغزارة عىل 
جياع  كلنا  باللذة،  يوحي  ال يشء  ماء،  مثة  ليس  هامتي، 

نتوسد الحنظل بعد ان هجرنا الصرب الجميل.
الضابط: ال يشء باملجان...كل يشء بثمن.

الصبي: حتى هذا الصندوق يستوجب الدفع؟!!!
الضابط: )مال البالش ما ينحاش( )مبفاخرة( نزيل يف فندق 

اربع نجوم وتريد خدمة مجانية؟ 
الصبي: مل انتخبه بديال عن رصيفي. 

الضابط: ال مكان لك هناك.
الصبي: وامي ؟

الضابط: تود رؤيتها؟
الصبي: الحنني اليها جمرات تُذيب قطبّي الروح. 

كبح  استطيع  ال  طفل  القلب...  ذلك  من  ااااه  الضابط: 
جامحه، اعطني عنوانها وسأطلب منها زيارتك، ان كانت 

تريد ذلك.
عقارب  مع  تخفق  فالجدران  تريد،  طبعا  تريد  الصبي: 

قلبها املتسارعة.
الضابط: سرنى...ونشعر... نتلمس...ونستمتع.

الصبي:  تقدم املساعدة  دون مثن؟ 
سُيحاِسب عىل  من  رمبا هي  دون مثن،  الضابط: ال يشء 

الفاتورة  )استدراك( هذا ان شاءت وشاء لها الهوى. 

الصبي: ليس كل ما تظنه مباح.
الضابط: طبعا ليس كل ما تظنه مباح.)اصوات اطالق نار 

كثيف من خارج املرسح(
صوت: سيدي هجوم... ملثمون يهاجمون السجن.

اخرجني  الصبي(:  رصخات  مع  مرسعا  الضابط  )يخرج 
ارجوك.

من  مجموعة  ومعه  الصبي  بعدها  يظهر  تام،  )اظالم 
امللثمني يحيطون به، عىل شكل بقع ضوئية (

يك  يقاتل  الصندوق  خارج  من  كل  )باستهزاء(  الصبي: 
يدخل الصندوق... هزيلة تلك الحياة.. من انتم؟

زي  يرتدي  هو،  بشخصية  ملتحٍ  رجل  املجموعة  )يتقدم 
ارهايب(

هو: نحن من سيهبك الحياة.
الصبي: مل اعرف واهبا غريه.

هو: نحن جنوده .
الصبي: ميكنكم انقاذي؟

انقذنا معلمك  بهسترييا( طبعا ميكننا كام  )يضحك   : هو 
من قبلك.

الصبي: من دون مقابل؟
هو:  هل متلك ما يستحق ان يكون مثناً؟

صدري  يف  الذي  الهواء  حتى   ... شيئاً  املك  ال  الصبي: 
ملكيته تنتهي مع كل زفري.

هو: امل يرتك لك والدك ارثا تُجازياً به من يُنقذك؟
الصبي: مل يرتك يل سوى بضاعة كاسدة، تدعى كرامة.
هو: نِعم االرِث...ستكون خلفا مرشفا لذلك السلف.

الصبي: ويكون يل ذات الصندوق؟
هو: طبعا.

الصبي: كيف؟ والحرب قد اعلنت توبتها؟
هو: حربنا مع الشيطان وجنوده لن تنتهي.

الصبي:  الشيطان ينافس الضابط  يف احتالل اريض.
لفرتة  نستوطنها  ذلك...  نفعل  لن  نحن  تخف  ال  هو: 

وجيزة...اسرتاحة مقاتل...سنصنع لك صندوقا يليق بك.
الصبي: يشبه صندوق ايب.

هو: بل اجمل ... فصندوق ابيك مل يكن من خشب جيد .
الصبي: وامي؟

االسكايف  اىل  يتحدث   ( بها شخصيا.  انا من سيعتني  هو: 
خارج املرسح( تعال ايها الرجل الطيب اكمل تعليمك لهذا 
الصبي النبيه.) يدخل االسكايف، ويقوم بربط حزام ناسف 

عىل جسد الصبي(
االسكايف: اسمع يا صغريي... تّعلم دون ان تتكلم... اكسب 

رزقك دون فلسفة ...اعمل دون ان تنظر اىل وجه احد.
الصبي: ) ينظر اىل قدم االسكايف( هل وجدت مقاسك؟

الجديد.  باملقاس  تليق  يك  قدماي  هذبت  بل  االسكايف: 
وعليك انت ايضا ان تخضع لذلك املقاس. 
الصبي: علمتني كثريا ، وقدمت يل النصح.

االسكايف: ما الحياة عندكم سوى حذاء نرتديه.
صنعته  الذي  النعل  ذلك  اعشق  زلت  ما  لكني  الصبي: 
وان  حتى  صناديق  دون  من  وطن  يف  واطمح  امي...  يل 
كانت تشبه صندوق ايب . )يخلع الحزام ويلبسه لإلسكايف(  
لقد اخرتت مقاسك وسأختار مقايس، فصندوقي ال تحده 

حدود ... وداعا.   
ـــــــــــــــــــــــــــ

*استاذة املرسح يف كلية الفنون الجميلة- بغداد.



  TAREEK AL SHAAB www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com No. 15 Year 87 Thursday 23 September 2021 العدد 15 الخميس 23 أيلول 

السياسة والشيزوفرينيا 
عبد جعفر

هو  االنفصام  أو  الشيزوفرينيا  إن  العلمية  االحصائيات  تقول 
اضطراب نفيس يصيب حوايل واحد من كل مئة شخص. 

وتشري أيضا إىل أن  مريضه يتسم بسلوك اجتامعي غري طبيعي 
وفشل يف متييز الواقع.

غري أن هذا املرض املتحور  يف نسخته السياسية العراقية منذ 
عام 2003، مل يعد مرضا باملعني املتعارف عليه اليوم بل أصبح 

مهنة خطرة وقاتلة.
عقيل  اضطراب  خلق  يف  توظف  السياسية  فالشيزوفرينيا     
عند املتلقي أو الضحية وال تصيب أصحابها، وهي تعد إحدى 
وسائل الخداع، وتعتمد عىل الذاكرة القصرية للشعب، فرجالها 
من ميلكون املال والسلطة يتحكمون يف حياة اآلخرين ويفعلون 
رأينا  قريب،  وقت  ففي   عديدة،  واألمثلة  يريدون،  ما  بها 
نوابا يبكون مـتأملني لقمع الترشينيني بهذه القسوة، وشاهدنا 
مسؤولني حكوميني يف الفضائيات يقسمون عىل إنصاف عوائل  
ضحايا االنتفاضة من الشهداء،  وأنهم سريسلون الجرحى منهم 
للعالج، ولكن )بعد عر وجر(، يقول رئيس الحكومة أن مجلس 
بجرة  وعودها  الحكومة  لحست  وبالتايل  األمر!  رفض  النواب 

قلم.
ويف االنتفاضة، حني لعلع الرصاص ثاقبا صدور املنتفضني، اجتمع 
قتلتهم،  لكشف  والنواب  الحكوميون  واملسؤولون  القضاة 
وقرروا.. ودخلت قراراتهم دهاليز مظلمة ومل تر النور. ولكن 
العجيب أن يستيقظ القضاء من نومه فجأة، ويعلن املحاكمة 
املرشحني  صور  إزالة  أو  تخريب  عىل  يتجرأ  ملن  الرسيعة 
لالنتخابات أو إعالناتهم األخرى، وهو إجراء سليم وقانوين وال 
يعرتض أحد عليه، ولكن ملاذا يكون تخريب صورة أهم عند 

القضاة من قتل إنسان، كل ذنبه انه خرج مطالبا بحقوقه؟!
 ومن جهة أخرى، يعلن أحد الساسة إنه ضد القوى الظالمية 
إحداهن،  بانتصار  فرحه  يبدي  ولكنه  وأخواتها،  داعش  من 
ألنها هزمت أمريكا، وهو يعرف أن هذه الحركة من صنيعة 
األمريكان واملخابرات الربيطانية والباكستانية، وأكدتها الراحلة 
قبل  صحفية  مقابلة  يف  باكستان  وزراء  رئيسة  بوتو  بنازير 
اغتيالها، وهذه الحركة مل تعد للحكم ثانية دون اتفاق مسبق 

مع األمريكان.
يوظفون  فيها  كبار  مسؤولني  أن  الحكومة  كشفت  وحني   
من  قوى  ترشيح  أو  ترشحيهم  لخدمة  وزاراتهم  إمكانيات 
منارصيهم، مل تفضح هذه األسامء وال اتخذت عقوبات إدارية 
االنتباه  لفت  سوى  تستدعي  ال  الجرمية  هذه  وكأن  بحقهم، 
حتى ال يخدش حياء من يستخفون بها أصال! ولو فعلها موظف 

بسيط ألعيد شنقه عرشات املرات!
ومن العجائب يف العراق التي زادت عن السبعة، يبرشنا هؤالء 
أن  وعلينا  وإذاللنا(  )نهبنا  اىل خدمتنا  راجعون  أنهم  الساسة 
نبذل الغايل والرخيص من أجل إعادة تدويرهم، فهم العراق، 
وهم الخري، وهم املستقبل، وقد يصاب البعض بلوثتهم ويرى 
تطابق  املرة  هذه  اقوالهم  أن  ويعتقد  والتقوى،  الورع  فيهم 

أفعالهم، ويوقع بالحرب البنفسجي عبوديته ثانية لهم.
 إن من الصعب عىل الوطن أن يصحو بدون أن نضع هؤالء 
القادة ومجموعاتهم املتلونة كالحرباء يف متحف عاديات الزمن، 
و إال سنظل نباع ونشرتى يف مزاد أسواقهم السوداء والبيضاء، 
وهم الوباء الذي علينا مكافحته باستمرار، وأخذ اللقاح لتجنب 

عدواه!

خارج النسق 
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 40طقس اليوم

ندوة حوارية بعنوان 
»التعليم األكاديمي«

بغداد – طريق الشعب
بعنوان  حوارية  ندوة  املثقفني،  محلية  يف  الثقافية  اللجنة  تقيم 
“التعليم األكادميي “، يقدمها الدكتور موفق الطايئ. تدير الحوار 
د. جربة الطايئ، وسيجري عىل قاعة  منتدى بيتنا الثقايف يف ساحة 
الحادية عرش  الساعة  .يف   2021 /  9  / السبت 25  يوم  االندلس 

صباحا.
والدعوة عامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النجف 

بطولة كرة قدم 
عنوانها »مقاطعون«

 

النجف – أحمد عباس

النجف،  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  الرياضية  املختصة  نظمت 
أخريا، بطولة كرة قدم بعنوان “مقاطعون”، وذلك يف سياق حملتها 

اإلعالمية لإلعالن عن موقف الحزب من االنتخابات املقبلة.
البطولة التي أجريت عىل أحد املالعب يف منطقة الهارمية  التابعة 
إىل قضاء املناذرة، وتحت شعار “ال مشاركة يف االنتخابات يف ظل 
من  عدد  فيها  شارك  والتزوير”،  الفاسد  واملال  املنفلت  السالح 

الفرق الشعبية، فيام حرضها جمهور من محبي كرة القدم. 
هذه  فإن  الشعب”،  “طريق  لـ  املختصة  به  رصّحت  ما  ووفق 
البطولة تأيت لدعم الفرق الرياضية الشعبية املوجودة يف املناطق 
الالعبني  تعريف  تم  أنه  إىل  مشرية  املحافظة،  مركز  عن  البعيدة 
القايض  وقراره  املقبلة  االنتخابات  من  الحزب  مبوقف  والجمهور 
بيانات صادرة  تحمل  بفولدرات  تزويدهم  مبقاطعتها، من خالل 

عن الحزب يف هذا الخصوص. 
قرار  عن  تعرب  شعارات  امللعب،  ساحة  يف  املختصة  ورفعت 

املقاطعة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليوم.. 

العراق يتسلم “لوح 
كلكامش” من واشنطن 

بغداد – وكاالت 
أعلنت منظمة اليونسكو، أن العراق سيتسلم هذا اليوم الخميس من 
الواليات املتحدة األمريكية، “لوح كلكامش”، أحد أقدم األعامل األدبية 

العراقية، وذلك يف حفل يقام يف “معهد سميثسونيان” بواشنطن. 
وكانت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، قد حدد نهاية أيلول الجاري 
املتحدة،  الواليات  من  أثرية  قطع  مجموعة  العراق  لتسلم  موعدا 
طيني مسامري  لوح  عن  عبارة  هو  الذي  كلكامش”،  “لوح  بضمنها 

يتضمن جزءا من “ملحمة كلكامش”.
ووفقاً للسلطات األمريكية، فإّن هذا اللوح الذي يصل عمره إىل 3500 
تاجر  سنة، ُسق من متحف عراقي عام 1991، ثم اشرتاه يف 2003 
أعامل فنّية أمرييك من أسة أردنية تقيم يف لندن، وشحنه إىل الواليات 

املتحدة من دون أن يكشف للجامرك عن طبيعة الشحنة.
ويف العام 2007 باع التاجر اللوح لتّجار آخرين مقابل 50 ألف دوالر 
وبشهادة منشأ مزّورة. ويف 2014 اشرتت متاجر “هويب لويب” اللوح 
بسعر 1,67 مليون دوالر، وذلك لعرضه يف متحف بواشنطن، لكن يف 
2017، أعرب أحد أمناء املتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح، بعدما 
تبنّي له أّن املستندات التي أُبرزت خالل عملية رشائه مل تكن مكتملة.

ويف أيلول 2019 صادرت السلطات األمريكية هذه القطعة األثرية، بعد 
أن صّدق قاٍض فدرايل عىل إعادتها إىل بلدها األصل )العراق(. 

ويف بيان صحفي، قالت املديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي، التي 
ستحرض حفل تسليم اللوح، اّن “إعادة هذا الكنز الثقايف إىل أصحابه 

متثل انتصاراً كبرياً عىل أولئك الذين يشّوهون الرتاث”.
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صدر  بريوت،  يف  والنرش”  للطباعة  الفارايب  “دار  عن 
أخريا كتاب بعنوان “االنتظام العريب العام”، من تأليف 

د. وجيه قانصو. 
يجيب املؤلف يف كتابه عن تساؤالت عديدة، أبرزها: 
هل شقت املجتمعات العربية طريقها باتجاه التحول 
للروابط  عابرة  عالقات  ونظم  مدين  اجتامع  نحو 
الحميمية املبارشة؟ هل سلكت بالفعل درب التأسيس 
لسلطات  مهيمن  رسوخ  هناك  وهل  حديثة؟  لدولة 
بنيوية غري محسوسة، تخلق جموداً وطيداً وتفتت أية 
قوة دفع نحو التغيري، وتجعل كل متغريٍ وتحوٍل ظريٍف 
طبيعية،  نتيجة  هو  فيه  نحن  ما  وهل  وعارضاً؟  هشاً 
اجتامعية،  وأرضية  سياسية  لتوليفة  منطقي  ومسار 
وخلفية ثقافية وبنية إنتاجية راسخة مل يجرؤ التفكري 
بحثها  أو  مساءلتها  أو  عنها  الكشف  عىل  العريب 

بشفافية؟  

االنتظام العربي العام 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

في ندوة عقدتها محلية ميسان 

“ال مشاركة في انتخابات 
ال تكون بّوابة للتغيير”

العمارة – مهند حسين

ال  انتخابات  يف  مشاركة  “ال  شعار  تحت 
عقدت  املنشود”،  للتغيري  بوابة  تكون 
العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة 
يف محافظة ميسان، الجمعة املاضية، ندوة 
اللجنة  عضو  فيها  ضّيفت  عامة  سياسية 

املركزية للحزب الرفيق ياس السامل. 
حديقة  عىل  عقدت  التي  الندوة  حرض 
نقابة املعلمني يف مدينة العامرة، جمع من 
جانب  إىل  املدنيني،  والناشطني  الشيوعيني 
والتيار  ترشين  انتفاضة  قوى  عن  ممثلني 
القاسمي”،  العراقي و”التجمع  الدميقراطي 

والعديد من منظامت املجتمع املدين. 
بإيجاز عن  املحلية تحدث  اللجنة   سكرتري 
املقبلة،  االنتخابات  من  الحزب  موقف 

ترك  بعدها  مبقاطعتها.  القايض  وقراره 
الحديث إىل الضيف ليوضح بعض تفاصيل 
هذا القرار وأسباب اتخاذه من قبل الحزب. 
تناول  حديثه،  معرض  ويف  السامل،  الرفيق 
الراهن،  السيايس  الوضع  مخترص  بشكل 
وعرج عىل انتفاضة ترشين، وعىل األسباب 
التظاهر  إىل  الشعب  أبناء  دعت  التي 
واالعتصام، وأبرزها غياب األمن والخدمات 
العامة واسترشاء الفساد يف مفاصل الدولة. 
املهيمنة  السياسية  “القوى  أن  وأوضح، 
يف  جادة  غري  السيايس،  الوضع  عىل 
البالد  إدارة  يف  السابقة  إخفاقاتها  معالجة 
من  أكرث  عليها  مىض  والتي  ومؤسساتها، 
مثانية عرش عاما، األمر الذي أدى إىل تفاقم 
الحاكمة  املنظومة  عىل  الشعبي  السخط 

ككل”. 

يف  تجرى  التي  “االنتخابات  أن  اىل  وأشار 
طريق  إىل  ستؤدي  املعطيات،  هذه  ظل 
املاسكة  األحزاب  من  فالعديد  مسدود. 
والسالح  العام  املال  متتلك  بالسلطة، 
االنتخايب غري عادل،  القانون  املنفلت. فيام 
الوجوه  تدوير  إعادة  يف  سيساعد  وهذا 

نفسها”. 
بالقول:  حديثه  السامل  الرفيق  واختتم 
ضد  لسنا  عراقي  شيوعي  كحزب  “نحن 
السلمي  لالنتقال  كوسيلة  االنتخابات 
للسلطة، إمنا موقفنا يأيت بالضد من الفساد 
والتزوير واملحاصصة املقيتة، التي أوصلت 

البالد إىل ما هي عليه اليوم”. 
ويف سياق الندوة قدم عدد من الحارضين 
عنها  أجاب  أسئلة  وطرحوا  مداخالت، 

الرفيق ياس السامل بشكل تفصييل.

البصرة - طريق الشعب 
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عقدت 
الجمعة  مساء  البرصة،  يف  العراقي 
مبوقف  للتعريف  حوارية  ندوة  املاضية، 
وإيضاح  املقبلة،  االنتخابات  من  الحزب 

أسباب مقاطعته لها.
حدائق  عىل  عقدت  التي  الندوة  حرض 
والكتاب  للثقافة  الفراهيدي”  “شارع 
املثقفني  من  جمهور  املحافظة،  مركز  يف 

يف  واملهتمني  والناشطني  والحقوقيني 
عضو  فيها  تحدث  وقد  السيايس.  الشأن 
كاظم  الحقوقي  الرفيق  املحلية،  اللجنة 
التي  األسباب  عىل  الضوء  ملقيا  محسن، 

دعت الحزب إىل مقاطعة االنتخابات. 
األسباب،  تلك  أبرز  من  أن  قائال،  وتابع 
آمنة ودميقراطية حقيقية  بيئة  توفر  عدم 
عن  تعرب  نزيهة  حرة  انتخابات  إلجراء 

إرادة املواطن وصوته الحقيقيني. 

واشار محسن اىل ان “املقاطعة” التي دعا 
إليها الحزب “هي بحد ذاتها فعل سيايس 
الجامهري  تعبئة  منه  الهدف  تكتييك، 
املحاصصة  لنهج  املناهضة  والقوى 
التغيري  احداث  أجل  من  الطائفية، 

املنشود”.
العديد  قدمها  مداخالت  الندوة  وشهدت 
الرفيق  عليها  وعقب  الحارضين،  من 

محسن بصورة ضافية.

على “شارع الفراهيدي”

ندوة حول قرار مقاطعة االنتخابات 

الصفحة  املنشور عىل هذه  التقرير  نسب 
ايلول   20 املايض )عدد  من عدد جريدتنا 
كربالء  شيوعيو   “ واملعنون  الجاري( 
بصوت واحد: كلنا مقاطعون”، اىل الرفيق 
بسام محيي عضو املكتب السيايس للحزب 
الشيوعي العراقي كالما منقوال بشكل غري 
دقيق. ويهم “طريق الشعب” ان تصّوب 
هنا الكالم املذكور وتنرشه بنصه الصحيح.
ان  هو  محيي  بسام  الرفيق  قاله  فام 
االنتخابات  افراغ  عىل  عملوا  املتنفذين 
يشكل  الذي  محتواها،  من  الحالية 

وعملوا  ترشين،  النتفاضة  هاما  مطلبا 
ينسجم  انتخابات  قانون  ترشيع   “ عىل 
انتاج  العادة  املتنفذة  القوى  مصالح  مع 
والتزوير  العام  املال  مستخدمني  سلطتها، 

وحتى الجامعات املسلحة”.
كام اكد “ ان هدف قرار الحزب مبقاطعة 
مرتكزات  تغيري  هو  االنتخابات  هذه 
وتخليصها  واصالحها،  السياسية  العملية 
الخانقة  واالنسدادات  االزمات  من 
االثني.  الطائفي  نهجها  عن  الناجمة 
هو  للمقاطعة  األرأس  الهدف  ان  أي 

بديل  وخلق  التغيري  عملية  يف  تسهم  ان 
سيايس واقتصادي، ويف اصالح الدولة الذي  
املقاطعة  ان يتحقق من خالل ربط  ميكن 
ومللمة  واالحتجاجية،  الجامهريية  بالحركة 
والدميقراطية  املدنية  القوى  صفوف 
والرشائح  الفئات  وكل  الترشينية،  والقوى 
بالتغيري.  مصلحة  لها  التي  االجتامعية 
عىل  قادرا  شعبيا  ضغطا  نخلق  ان  اي 
السياسية،  العملية  يف  تغيري  إحداث  ان 
يخلصها من منط التفكري السائد والطائفية 

السياسية”.

تصحيح وتصويب

ال مشاركة باالنتخابات في ظل السالح المنفلت والمال السياسي والتزوير

الرفيق ياس السامل يتحدث يف الندوة


