
تتفاقم ازمة الكهرباء عاما بعد آخر، وقد تكون هذا العام االسوأ 
اإلجراءات  وفشل  املتواصل  اإلخفاق  يؤرش  وهذا  االطالق.  عىل 
فاالزمة  املاضية.   ١٨ الـ  السنوات  طيلة  اتخذت،  انها  قيل  التي 

كام يظهر اعمق وأشمل كثريا مام كان ُي-تصور.
كارثة  الكهرباء هذه هي يف الواقع تعبري  مكثف عن كل ازمة 
ذلك  الدولة.  إدارة  يف  الفاشل  املتبع  والنهج  الحاكمة  املنظومة 
الشاملة  العامة  االزمة  وعوامل  أسباب  كل  تشمل  عنارصها  ان 

يف البلد. 
املواقع،   املحاصصة وتقاسم  الكهرباء متعددة، منها  ازمة  عنارص 
والتدافع  الرصاعات  الفساد،  تفيش   واإلدارة،   التخطيط  سوء 
الكهرباء  وزارة  يف  واألموال  املغانم  عىل  لالستحواذ  السيايس 
الطاقة،  ابراج  واستهدافه  اإلرهاب  الخارجي،  البعد  ويف  غريها، 
إدارة  عىل  والقدرة  بالكفاءة  واملتعلقة  الفنية  األخرى  الجوانب 

الدولة  ومؤسساتها وترتيب األولويات والتوظيف السليم للامل 
العام، والقدرة عىل انفاذ القانون.

التحكم  عىل  الدولة  مؤسسات  بقدرة  يتعلق  آخر  بعد  ولالزمة 
كام  املفاصل،  هذه  من  فالعديد  الكهرباء.  وزارة  مفاصل  بعمل 
يؤرش واقع الحال، يخضع لجامعات متنفذة، ذات عنارص اسناد 
ووزارة  الدولة  عمل  يصّعب  ما  وهذا  السالح.  فيها  مبا  وقوة، 
وشق  واإلجراءات،  الخطط  تنفيذ  عىل  وقدرتهام   الكهرباء 

الطريق نحو الواقع امللموس.
يف  مهام  قطاعا  تشكل  التي  املولدات  موضوع  باألزمة  ويرتبط 
غالبيته  يف  تتحكم  ايضا  هو  لكنه  الكهربائية،  الطاقة  تجهيز 
جامعات ضغط تفرض أسعارها، ولها مصلحة يف استمرار االزمة 
يك تجمع  املزيد من األموال عىل  حساب معاناة املواطنني. وقد 
برزت هذه املجاميع كعنرص معرقل  لخطط الوزارة ومشاريعها. 

ترتبط  وانها  متعددة،  الكهرباء  ازمة  عنارص  ان  اآلن  جلًيا  وبات 
باخطبوطها  العميقة   الدولة  اي  الالدولة،  قوى  بعمل  وثيقا 
املعنى فان االزمة  الدولة. وبهذا  املنترش يف وزارات ومؤسسات 
ذاك  او  املوظف  هذا  او  ذاك  او  الوزير  هذا  بذهاب  تحل  ال 
واستبدالهام، وكم عدد الوزراء الذين تعاقبوا عىل مسؤولية هذه 

الوزارة. 
البرشي  االستهالك  تتجاوز  تداعيات  الكهرباء  ألزمة  ان  وال شك 
يف  املؤذية  آثارها  ملسنا  فقد  الشخصية.  املواطنني  وحاجات 
والخدمية،  املعيشية  األوضاع  تفاقم  ويف  االقتصادية  القطاعات 
والتظاهر  االحتجاج  نحو  املواطنون  يندفع  ان  فطبيعي  لذا 
وتأمني  احرتامه  يتوجب  دستوري  طبيعي  حق  وهذا  السلميني، 

حامية للمحتجني والرافضني لهذا الواقع املاساوي. 
لقد غدت موضوع الكهرباء موضع رصاع مكشوف بني املتنفذين، 

للمنظومة  متعمد  تعطيل  اىل  ذلك  ميتد  ان  مستبعدا  يبدو  وال 
الكهربائية، إضافة اىل ما تقوم به قوى اإلرهاب. 

الحكومات  الكهرباء وتبدلت طواقم  املليارات عىل  لقد اهدرت 
من  حقيقية  حلول  توقع  ميكن  وال  وتستفحل،  مقيمة  واالزمة 
الفاسدين والفاشلني  للفساد، والخالص  من  دون معالجة جادة 
وزارة  وتخليص  املناسب،  املكان  يف  املناسب  الشخص  ووضع 
دون  من  او  عليها.  املهيمنة  الزبائنبة  املجاميع  من  الكهرباء 
عميقة  إصالحات  لتنفيذ  والتوجه  ترقيعية،  ال  شاملة  معالجات 
والفساد  املحاصصة  منظومة  من  والخالص  التغيري،  اىل  تفيض 
والسالح املنفلت. وهذا لن يتحقق من دون املزيد من الضغط 

الجامهريي متعدد االشكال لفرض إرادة الشعب.

اللجنة المركزية 
4 تموز 2021

الشيوعي العراقي
يستقبل تيار الفراتين

بغداد – طريق الشعب
استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي،  يوم امس 

االحد، السيد محمد شياع السوداين رئيس تيار الفراتني. 
وبحث الطرفان يف اللقاء الذي جرى يف مقر اللجنة املركزية بساحة االندلس يف بغداد، 
املقبلة  باالنتخابات  يتعلق  وما  املختلفة،  املجاالت  يف  وتطوراتها  البالد  يف  االوضاع 

والتحضريات الجرائها. واتفق الجانبان عىل ادامة التواصل والتداول يف ما بينهام.
ورافق السيد السوداين يف زيارته الدكتور بهاء الساعدي. كام شارك يف اللقاء الرفيقان مفيد 

الجزائري وحيدر مثنى عضوا قيادة الحزب.

اجتماع اللجنة العليا
للتيار الديمقراطي 

بغداد – طريق الشعب
اجتامع  ببغداد،  الشيوعي   الحزب  مقر  3 متوز 2021 يف  السبت  يوم  انعقد 
اللجنة العليا للتيار الدميقراطي، بحضور تنسيقيات بغداد واملحافظات اضافة 

اىل ممثلني عن تنسيقيات الخارج عرب تقنية  االجتامع االفرتايض. 
ناقش االجتامع تقارير سياسية وانجازية  والتحضري لعقد املؤمتر الثالث للتيار، 
من  االنتهاء  بعد  الوثائق  مسودات  النجاز  املقرتحة  املواعيد  االجتامع  واقر 

املناقشات وكذلك املقرتحات  لتطوير عمل التيار خالل الفرتة القادمة.

بسبب القصف التركي 
مناطق كردستانية بال كهرباء وال زراعة 

بغداد ـ طريق الشعب
محافظة  يف  الزراعية  الدوانم  االف  تعرضت 
دهوك، اىل الحرائق من جراء املعارك بني القوات 
انقطع  فيام  الكردستاين،  العامل  وحزب  الرتكية 
اربيل  يف  القرى  من  عدد  عن  الكهربايئ  التيار 
طائرات  تشّنه  الذي  املكثف  القصف  بسبب 
كاين  ناحية  مدير  وقال  القرى.  تلك  عىل  تركية 
انه  صحفي،  حديث  يف  صربي  رسبست  مايس 
ألف   11 احرتق  شهرين،  من  أقل  غضون  “يف 
إقليم  وبساتني  وحقول  أرايض  من  الدومنات  من 
الجيش  بني  املندلعة  املعارك  بسبب  كردستان، 

الرتيك ومسلحي حزب العامل الكردستاين”. واشار 
اىل، أن “هذه الحرائق ألحقت أرضاراً مادية تُقدر 
املنطقة”.  وسكان  بفالحي  دينار،  مليارات   6 بـ 
ويف غضون ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء يف إقليم 
من  عدد  عن  الكهربايئ  التيار  انقطاع  كردستان، 
اربيل،  مدينة  وريت، شامل رشق  ناحية  يف  القرى 
الطائرات  تشّنه  الذي  املكثف  القصف  جراء 
بيان  الوزارة يف  املنطقة. وقالت  الرتكية عىل تلك 
انقطعت  الكهرباء  إن  الشعب”  “طريق  طالعته 
و”ليوژە”  و”بوکریسکان”،  “زارگـيل”،  قرى  عن 

يف حدود ناحية وريت، بسبب القصف.

بغداد - نورس حسن 

داخل  متنفذة  سياسية  كتل  قادته  الذي  الحراك  أثار 
مجلس النواب، خالل األيام املاضية، لغرض تعديل املادة 
من  كثرية  اعرتاضات  الشخصية،  األحوال  قانون  يف   57
التي  املادة  ناشطني ومنظامت حقوقية.  وتتعلق  قبل 
تواجه بني الحني واآلخر جدال واسعا، بحضانة األطفال 
ترشيعات  منظومة  من  جزء  أنها  مختصون  يرى  التي 
“ذكورية” يجري العمل عىل ترسيخها. وطالبت مفوضية 
حقوق اإلنسان خالل موجة االعرتاضات الحالية، بإيجاد 

ما  عادة  الذين  وأطفالهام  الزوجني  ينصف  قانون 
الحياة الكرمية بعد انفصال األبوين. يف حني  يفتقدون 
يؤكد ناشطون ومعنيون بهذا الشأن أن مجلس النواب 
الذي يفرتض أن يكون مدافعا أمينا عن حقوق املواطنني 
مل يراع يف مقرتح تعديل هذه املادة مصري األطفال. بل 
فيها  يقرتب  مرة  كل  يف  داخله  الجهات  بعض  وتعمل 
موعد االنتخابات، عىل إثارة األمر لغرض دغدغة مشاعر 
املتطرف،  الطائفي  السيايس  للخطاب  املؤيدين  بعض 
فيام يتجاهلون قضايا ذات أهمية أكرب، كقانون مناهضة 

العنف األرسي عىل سبيل املثال. 

كتل متنفذة تسعى لسلب األم حضانة أطفالها

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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فساد بحجم
السوق العربية المشتركة 2                 ترليون دوالر !

7 بين الحاجة والضرورة 693
اقتصاد أخبار وتقارير

جريمة مع سبق اإلصرار!
 

الوعود وما قيل عن  السنة هي االسوأ، رغم كل  الكهرباء هذه  ازمة  
زيادة معدل انتاج الكهرباء وعن التدابري االحتياطية وغريها. 

وكان الفتا تساؤل رئيس الوزراء السبت امام املحافظني وخلية معالجة 
ازمة الكهرباء الوليدة، وبعد ان “وقع الفاس بالراس” وخرجت الناس 

اىل الشوارع  غاضبة محتجة .. 

الكهربايئ مع دول  الربط  اتخاذ قرارات  تساؤله مثال عن  “سبب عدم 
الجوار  ودول  العامل طوال ١٧ سنة” ؟ معلوم ان الربط اقترص مع ايران، 
كذلك تجهيز الغاز الذي غدت هي من تتحكم به، ومن خالله مبجمل 

الطاقة يف بلدنا! 
وبشأن الغاز تساءل “ملاذا شيدنا يف العراق محطات توليد غازية مع عدم 
قدرتنا عىل توفري الغاز لها ، ومع عدم وجود خطة موازية النتاج الغاز؟

وحقيقة مرة  أخرى جاءت عىل لسانه: “العراق مل يبدأ فعليا بأية خطوة 
طوال السنوات السابقة”. 

ونتساءل نحن: ماذا عن األموال التي رصفت عىل الكهرباء؟ اين ذهبت؟ 
ويِف أيٍّ من جيوب املتنفذين استقرت؟ ومن يعوض شعبنا عن حرمان 
١٨ سنة من الكهرباء؟ وهل يعقل ان يظل املتسببون املعروفون بالكارثة 

أحرارا؟

راصد الطريق 

بيان الحزب الشيوعي العراقي :

ازمة الكهرباء تجسيد ألزمة منظومة الحكم

اللـقـاح سـالحـنـا ضـد الـوبـاء الـقـاتـل

تظاهرات وقطع طرق في إقليم كردستان
أربيل ـ طريق الشعب

تظاهر مواطنون من سكان قضاء “كويسنجق” يف محافظة أربيل، 
الخدمات  يف  الحاصل  النقص  عىل  احتجاجا  األحد،  امس  صباح 
قطعوا  املحتجني  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال  األساسية. 
القضاء وناحية “طق طق”، ومنعوا حركة سري  الرابط بني  الطريق 

العجالت، مطالبني بتوفري الخدمات االساسية.
اىل ذلك، ذكرت وكاالت االنباء ان تظاهرة اخرى انطلقت ملواطنني 
التعويضات  برصف  مطالبني  رانية،  قضاء  ضمن  شاوري  وادي  يف 

املالية لهم عن بيع أراضيهم للبلدية.
وأغلق املحتجون مبنى بلدية رانية، والتسجيل العقاري، والرضائب، 

ودوائر أُخرى.

ً
لنقرأ ماركس وانجلز معا

أخبار وتقاريرافكار

الكهرباء تعيد خيام 
االعتصام الى ميادين 
االحتجاجات 

المؤتمر الثاني للحركة 
التقدمية الكويتية

عربية ودولية
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الكاظمي لـ طهران وواشنطن: صفوا حساباتكم بعيدا عن العراق
بغداد ـ طريق الشعب

طالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي, يوم امس، من الجانبني األمرييك واإليراين باالبتعاد عن تصفية حساباتهام داخل العراق.
وقال الكاظمي يف حوار مع صحيفة “الريبوبليكا” اإليطالية، طالعته “طريق الشعب”، “طلبنا من األمريكيني واإليرانيني االبتعاد عن 
تصفية حساباتهم يف العراق”،  مشريا اىل ان “العراق منذ سنوات وهو ساحة للتصادم والرصاع، وعلينا اختيار طريق الحوار السيايس لحل 

الخالفات، وسيستفيد الجميع من مثار التهدئة”.
وأضاف ان “االتفاق بني إيران والواليات املتحدة مهم للغاية وهو حاسم للمنطقة”، مشريا إىل إن “النجاح يف مفاوضات فيينا سيؤثر 

إيجابا عىل املنطقة، كام سيخدم استقرار العراق”.
وكشف الكاظمي عن “وجود تواصل مع إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن من اجل التحرك نحو مرحلة من الحوار اإلقليمي”، معربا عن 

أمله أن “يتحول العراق من بلد يتسبب باألزمات ويتأثر بها، إىل بلد قادر عىل إدارة األزمات بنجاح”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

فساد بحجم ترليون دوالر! 
محمد عبد الرحمن 

 
قرأت عن نيلسون منديال انه قال مرة: “ال يدافع عن 
عن  وال  ساقط،  اال  الساقط  عن  وال  فاسد،  اال  الفاسد 
فهل  االبطال”.   اال  الثورة  عن  وال  االحرار،  اال  الحرية 
كان هذا القائد العظيم يتحدث عن العراق أيضا، وعن 

الفساد والفاسدين واملفسدين فيه؟ 
وحدهم،  ليسوا  فالفاسدون  متاما  صائب  التشخيص 
ليس  واملنتفضني واملحتجني  الوطنيني  تأيت مطالبة  ولذا 
املنظومة  عن  وامنا  الفاسدين،  عن  بالكشف  فقط 
الغطاء  وتوفر  وراءهم  تقف  التي  والجهات  والقوى 

لهم وتحميهم من املساءلة واملالحقة القانونية. 
حيث  املحاصصة،  ملنظومة  الرشعي  االبن  هو  والفساد 
مسيطرة،  مهيمنة  اقلية  مالمح  آخر  بعد  يوما  تتبلور 
ونرى عىل نحو افضل التعشيق بني املتنفذين وأصحاب 
املال،  أصحاب  وكبار  والفاسدين،  والنفوذ   القرار 
يف  والبريوقراطيني  االعالم،   وسائل  عىل  واملهيمنني 
العراق  يتفرد  وقد  واألمنية،  العسكرية  الدولة،  أجهزة 
وامتدادات   بحاضنات  يحظى  فيه  الفساد  كون  يف 

خارجية أيضا.  
معالجة  عن  الحديث  يصعب  متفشية  ظاهرة  الفساد 
الحاضنة،  من  الخالص  دون  من  لها  وشاملة   ناجعة 
يدور  الحديث  وهنا  والحامية.  الدفء  لها  توفر  التي 
عىل  تستند  اخذت  ومهيمنة،   متشعبة  منظومة  عن 
واضحا  تخادما  يؤرش  مبا  منفلت،  سالح  اىل  واسع  نحو 

ال ريب فيه.
السعة  بهذه  املخيفة  الظاهرة  هذه  وجود  ومع    
بناء  ومشاريع  خطط  عن  الحديث  فان  واالنتشار، 
وتنمية يبقى محض كالم، ال تسنده حركة الواقع. وان 
للظاهرة ظل محدودا ويف  اتخذ من إجراءات تصدٍّ  ما 
معالجة  فاية  جديا.  منه  اكرث  استعراضيا  كثرية  أحيان 
وراءهم،  يقف  ومن  الفاسدين  ظهور  قصم  تستهدف 
واصحابها  معروفة،  أساسية  مبلفات  تبدأ  ان  البد 
معروفون أيضا. باختصار ان تبدأ من فوق، من أعىل، 

متاما كام تنظف السالمل.
عرب  العملة  فتهريب  العراق،  موارد  يستنزف  والفساد 
مزاد البنك املركزي حسب الترصيحات الرسمية  وصل 
اىل  ٩٦ مليار شهريا، وقالت عنه هيئة النزاهة يف بداية 
العام الجاري انه بلغ ٣٥٠ مليار دوالر خالل ١٧ عاما. 
الوزراء ملكافحة   التي شكلها رئيس  اللجنة   فيام قالت 
منذ  نهبها  تم  دوالر  مليار   ٥٠٠ حوايل  ان  الفساد، 
من  وهمية  واستثامرات  عقود  عرب    ٢٠٢٠ ٢٠٠٣حتى 
قبل مؤسسات الدولة، يف حني اعلن رئيس الجمهورية 
يف  الخارج  اىل  تهريبها  تم  التي  األموال  حجم  ان 
اما  دوالر.  مليار   ١٥٠ بحوايل  يقدر   الفساد  صفقات 
ضمن  العراق  وضعت  فقد  الدولية  الشفافية  منظمة 
وقدرت  العامل،  يف  فسادا  األكرث  الخمس  الدول  قامئة 
األموال التي متت  رسقتها خالل ١٨ عاما مبا يقرب من 

ترليون دوالر .
عدة  تعمر  مرسوقة  ومبالغ  كربى  ظاهرة  امام  اننا 
السبب األساس   العراق وحده. وهذا هو  بلدان وليس 
االقتصادية  القطاعات  يف  مريع  تدهور  من  نشهده  ملا 
واملعيشية والصحية والخدمية،  وهو تدهور متواصل، 
ويجدر البحث أوال عن عوامله الداخلية والتصدي لها، 
الغري،  بلدنا عىل شامعة  أوضاع  نعلق هشاشة  ان  قبل 
مصلحة  فأين  مصالحه.  عن  شك  دون  يبحث  ممن 

شعبنا وبلدنا أيها املتنفذون ؟!  
لنا  االنتخابات، يحق  او ادىن من  اننا قاب قوسني  ومبا 
بهذا  تسبب  من  انتخاب  إعادة  تجوز  هل  نسأل:  ان 
كله؟! ولقد آن أوان أن يعي املواطن جيدا، ان معاناته 
الفاسدون ومن  الكهرباء يقف وراءها أساسا  اليوم يف 
يحميهم. فهل سيعطيهم صوته من جديد تحت عناوين 
املتنفذون  فيام  وشقائه،  معاناته  حساب  عىل  فرعية 

يزدادون ثراء وتخمة؟!

ذوو الشهداء في مواجهة مساومات القتلةاضاءة

الخدمات تتواصل تظاهرات 

تنفيذ االحكام بحق القتلة
املتظاهرين  من  عدد  امهل  واسط,  محافظة  ويف 
لتنفيذ  املحافظة، مدة شهر،  القضائية يف  الجهات 
حكم االعدام الصادر من محكمة استئناف واسط 
يف  املتظاهرين  بقتل  املتسببني  الضباط  احد  بحق 

احداث انتفاضة ترشين.
وقفة  خالل  لهم،  بيان  يف  املتظاهرون  وهدد 
بـ”اجراءات  املحافظة  رشطة  مبنى  امام  نظموها 
هذا  يف  بالتسويف  االستمرار  حال  يف  تصعيدية 
يأخذ  ان  “رضورة  عىل  مشددين  املوضوع”, 

القضاء دوره يف متابعة ملف الشهداء وقتلتهم”.
وكشف البيان عن “تعرض عدد من ذوي الشهداء 
اجل  من  مختلفة،  جهات  قبل  من  املساومة  اىل 

التنازل عن القضايا املتعلقة مبقتل أبنائهم”. 

خيام لالعتصام في خانقين
وتصاعدت االحتجاجات الشعبية يف مدينة خانقني، 
التابعة اىل محافظة دياىل، للمطالبة مبحاسبة وإقالة 

املسؤولني ومدراء الدوائر الفاسدين.
وسط  االعتصام  خيم  نصب  اىل  املتظاهرون  ولجأ 
املسؤولني  مبحاسبة  النزاهة  هيئة  مطالبني  املدينة، 
وتردي  انهيار  بسبب  الفاسدين,  الدوائر  ومديري 
تنظيمهم  اىل  مشريين  املنطقة,  يف  الخدمات 
املقبل,  األسبوع  مطلع  كبرية  احتجاجية  تظاهرة 
لحني  وخانقني  املنذرية  بني  الدويل  الطريق  وقطع 

االستجابة ملطالبهم.

منع للصحفيين
الكوادر  االمن  قوات  منعت  بغداد،  العاصمة  ويف 

الصحفية من تغطية تظاهرة يف قضاء النهروان.
يف  الصحافة  حرية  عن  الدفاع  جمعية  وكشفت 
العراق, يف بيان تلقت “طريق الشعب”, نسخة منه, 
عن “قيام عنارص من الرشطة االتحادية مبنع مراسل 
الحرة عراق وكادر قناة التغيري من تغطية تظاهرات 
الخدمات”,  بتحسني  املطالبة  النهروان،  منطقة 
داخل  الصحفيني  احتجزت  “الرشطة  ان  اىل  مشرية 
املحتجني والتحدث مع  لوال تدخل  التظاهر  ساحة 
الساحة  من  بالخروج  لهم  لتسمح  االمنية  القوات 

ومغادرتها”.

تظاهرات في البصرة
الفاو  قضاء  أهايل  من  عدد  نظم  جهتهم,  من 
لعدم  القضاء،  مبنى  بوابة  امام  احتجاجية  وقفة 
طريق  من  الثاين  املمر  بإكامل  مطلبهم  تنفيذ 

“برصة – فاو” والبالغ طوله 65 كم.
وأشار املتظاهرون اىل ان “حوادث هذا الطريق 
وجريح  قتيل  بني  200 شخص  نحو  سنوياً  تطال 
اال  بإكامله  املستمرة  مطالبتهم  من  الرغم  وعىل 

ان الجهات املعنية مل تصغِ ملطالبهم”.
املحال  أصحاب  من  عدد  نظم  ذلك,  غضون  يف 
العشار،  سوق  يف  املائدة  بيض  لبيع  التجارية 

وقفة احتجاجية بسبب ارتفاع أسعارها من قبل 
املسوقة. الحقول 

ملراسل  حديث  خالل  املتظاهرون  واستغرب 
“طريق الشعب”, من ارتفاع أسعار البيض حيث 
ألف   73 إىل  البيض  كارتون  رشاء  سعر  وصل 
دينار عراقي. بينام يفرض عليهم بيعه بسعر الـ 
كبرية,  خسائر  لهم  يسبب  ما  عراقي،  ألف   60
باألمن  املتمثلة  الرقابية  الجهات  ان  اىل  مشريين 
بفرض  يقومون  االقتصادية  والجرمية  الوطني 
عقوبات يف حال تم بيع كارتون البيض بأكرث من 

60 ألف.
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بغداد ـ طريق الشعب

ما ان انتهى محرر “طريق 
الشعب” من انجاز تقرير عن 

الفعاليات االحتجاجية، حتى وجد 
نفسه امام اخبار اخرى لفعاليات 

احتجاجية مرشوعة املطالب، 
تهدف اىل تنفيذ القصاص العادل 

بحق قتلة املتظاهرين تارة، 
وتنفيذ وعود حكومية تارة اخرى، 

او املطالبة بابسط مقومات 
العيش الكريم، التي نهبها الجشع 

والفساد.

رائد فهمي يلتقي وفدا من رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص

76 محطة وقود تشكو قرارا وزاريا “مجحفا”
بغداد - طريق الشعب

العاملني يف محطات توزيع  اشتىك عدد كبري من 
الوزارة  قرار  من  الخاص،  القطاع  يف  النفط، 
مربر  تحت  بغداد،  يف  محطة   76 عمل  بإيقاف 

عائدية أراضيها اىل وزارة املالية.
الخاص،  النفطي  قطاع  عن  الدفاع  رابطة  وقالت 
 4500 يقارب  رضره  طال  “التعسفي”  القرار  ان 

عامل.
وميلك القطاع الخاص 1300 محطة و380 معمل 
والتي  العراق،  محافظات  عموم  يف  للغاز  تعبئة 
لدى  التوزيعية  الحالة  من  باملئة   80 نسبة  متثل 

وزارة النفط.

فهمي يستقبل وفدهم
للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  واستقبل 
فهمي،  رائد  الرفيق  العراقي،  الشيوعي 
عن  الدفاع  رابطة  من  وفدا  املايض،  الخميس 
يف  الحزب  مقر  يف  الخاص،  النفطي  القطاع 

ساحة االندلس.
الزكم،  سعدي  ترأسه  الذي  الوفد  واستعرض 
الرابطة،  رئيس  عزيز  ومصلح  الرابطة  مؤسس 
واملشاكل  الخاص،  النفطي  القطاع  أوضاع 
التي تواجهه، فضال عن اوضاع العامل يف هذا 

القطاع.
محطة   1300 لديه  القطاع  أن  الوفد،  وبنّي 
للغاز يف عموم محافظات  تعبئة  و380 معمل 
الحالة  من  باملئة   80 نسبة  ويشكل  العراق، 
أن  إىل  الفتني  النفط،  وزارة  لدى  التوزيعية 
عدم انصافهم من قبل الجهات املعنية يتسبب 

بالرضر لقرابة 4500 عامل.
حرص  فهمي  رائد  الرفيق  أكد  جهته،  من 
الحزب عىل تقديم الدعم واملساندة ملطالبهم، 

وايالء االهتامم الخاص مبطالب العامل يف هذا 
الرسمية  القنوات  خالل  من  والسعي  القطاع، 
أصحاب  مع  بالتعاون  املعوقات،  تذليل  إىل 

الشأن.

قرار مجحف
إن  أهلية،  توزيع  محطة  يف  العاملني  أحد  وقال 
“هناك 80 عامال يشتغلون يف تلك املنشئة، بشفتني؛ 
صباحي ومسايئ، مقابل أجور يومية ال تتجاوز 10 

االف دينار”.
“قرار  ان  الشعب”  لـ”طريق  عباس  أحمد  وقال 
اغالق املحطة ال يلحق الرضر بصاحب املحطة الذي 
بينام  للتوزيع،  أخرى  منافذ  تأكيد  وبكل  ميتلك 
الدخل،  محدودي  من  العامل  هم  االكرب  املترضر 

الذين يعترب عملهم هذا مصدر رزقهم الوحيد”.

قراراتها  يف  “النظر  الوزارة  تعيد  ان  عباس  ويأمل 
املجحفة بحق العامل”.

إيقاف 76 محطة في بغداد
قطاع  عن  الدفاع  رابطة  مؤسس  أوضح  بدوره، 
الوزارة  أن  الزكم  سعدي  د.  الخاص،  النفطي 
بإيقاف عمل 76  “عملت مؤخرا عىل اصدار قرار 
محطة وقود يف بغداد، تضم ما يقار 4500 عامل، 
اىل  املحطات  هذه  أرايض  عائدية  ذريعة  تحت 

وزارة املالية، ومل يتم منح حق الترصف فيها”.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  الزكم  وقال 
وتعمل   2004 العام  بعد  شيدت  املحطات  “هذه 
لحظة  يف  الحكومة  فرضتها  قانونية  سياقات  وفق 
تشييدها، ومل يدرج ضمن هذه السياقات املطالبة 
املالية،  وزارة  قبل  من  باألرايض  الترصف  بأحقية 

خاصة وان اغلبها تعود ملكيتها ألشخاص معينني”.
ما  تشكل  االهلية  املحطات  فان  للزكم  ووفقا 

نسبته 80 باملائة يف مقابل 30 باملئة حكومية.
“اجراء  بانه  املحطات  تلك  غلق  د.الزكم  ووصف 
غري منصف، وابتزاز مايل، دون مراعاة ما قد يسببه 

هذا االجراء من رضر للعاملني يف هذا القطاع”.

آلية غير مدروسة
لـ”طريق  فقال  عزيز،  مصلح  الرابطة  رئيس  أما 
محطة،  و300  الفا  تضم  الرابطة  ان  الشعب”: 

إضافة اىل 380 معمال تعبئة يف عموم العراق.
يف  التوزيع  “محطات  ان  الرابطة  رئيس  وأضاف 
الخاص تعاين من معرقات عدة، تفرضها  القطاع 

وزارة النفط عرب آلية غري مدروسة”.
بالحكومة  يرض  الوزارة  قرار  ان  اىل  عزيز  ولفت 
أيضا، ألنها ستفرط “مبردود رضيبي كبري يذهب 
ترسيح  تداعيات  اىل  الدولة”  خزينة  لصالح 
املحطات  هذه  أرايض  ان  ذريعة  تحت  عاملها 

خالية من حق الترصف.

نقابات عمال العراق تتضامن
عامل  لنقابات  العام  االتحاد  أبدى  جانبه،  من 
تلك  يف  العاملني  حقوق  مع  تعاطفه  العراق، 

املحطات.
وطالب األمني العام التحاد نقابات عمل العراق، 
عدنان الصفار، ملراسل “طريق الشعب”، برضورة 
ضامن حقوق العاملني وعوائلهم، معتربا أن غلق 
محطات النفط التابعة اىل القطاع الخاص “اجراء 

غري منصف، وضحيته األوىل العامل”.
“شيدت  املحطات  تلك  ان  اىل  الصفار  ويشري 
وقت  يف  عنها  تخلت  لكنها  حكومي،  بدعم 

الحق”.

يف واسط
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بغداد ـ طريق الشعب 
غضب عارم اجتاح اغلب محافظات البالد، بسبب تراجع 
التيار الكهرباء، ما دفع اعدادا كبرية من  ساعات تجهيز 
املواطنني اىل قطع الطرق الرئيسية واقتحام محطات توليد 
الكهرباء، فيام واجهت القوات األمنية املحتجني بالعنف 
املفرط، ما تسبب يف استشهاد متظاهر واصابة 5 اخرين 

يف محافظة ميسان.

شهيد في ميسان
واثناء محاولة القوات األمنية فض تظاهرة جرت أمام 
ميسان،  جنوب  صالح،  قلعة  قضاء  قامئمقامية  مقر 
تلقى  الكهربايئ،  التيار  خدمة  تردي  عىل  احتجاجا 
اثرها  نقل عىل  املتظاهرين رصاصة حية يف فمه،  احد 

للمستشفى، قبل ان يفارق الحياة متأثرا بجراحه.
“احداث  ان  الشعب”,  لـ”طريق  طبي  مصدر  وذكر 
حيدر  املتظاهر  استشهاد  عن  اسفرت  صالح  قلعة 
ان  اىل  مشريا  اخرين”,  متظاهرين   5 واصابة  الحسني 
الرصاص  الستخدام  نتيجة  جاءت  اإلصابات  “اغلب 

الحي من قبل القوات األمنية”.
وقطع املحتجون طريق عامرة – بترية، مطالبني بتوفري 

الكهربايئ. التيار 
وطالب املحتجون الحكومة باإليفاء بوعودها يف إصالح 
واعادة  منطقتهم،  يف  الكهربائية  الشبكات  اعطال 

تنظيم وضع التيار الكهربايئ.

قطع للطرق
املواطنني  من  عدد  احرق  البرصة,  محافظة  ويف 
حركة  أمام  بغداد  شارع  بقطع  وقاموا  اإلطارات، 
املركبات، احتجاجاً عىل انقطاع وعدم استقرار منظومة 
لـ”طريق  املتظاهر قاسم مجيد  الكهربايئ. وقال  التيار 
عجزت  املتعاقبة  العراقية  “الحكومات  ان  الشعب”, 
رصف  رغم   ، والخدمات،  الكهرباء  ملف  معالجة  عن 
مليارات الدوالرات”, مشريا اىل ان “الفشل هو نتيجة 
يف  واملحاصصة  واملحسوبية  الفساد  السترشاء  حتمية 

إدارة البالد”.

املفرط  العنف  استخدام  األمنية عىل  القوات  واقدمت 
باتجاه املتظاهرين من اجل فض التظاهرة االحتجاجية 

يف املحافظة.

احتجاج واسع في ذي قار
ساحة  يف  املواطنني  من  كبري  عدد  تظاهر  جانبهم,  من 
تردي  عىل  احتجاجا  النارصية،  مدينة  وسط  الحبويب، 
واقع التيار الكهرباء وتراجع مستوى الخدمات, محملني 
الحكومة مسؤولية الفشل املستمر يف تقديم الخدمات.

وقطع العرشات من املحتجني، جرس النرص وسط املدينة، 
املتظاهرين,  من  عدد  اعتقال  استمرار  عىل  احتجاجا 

مشددين عىل رضورة االفراج عن املعتقلني.
يف االثناء, تظاهر العرشات من املواطنني من اهايل قضاء 
القامئمقامية  امام  النارصية،  جنوب  سعيد  بني  كرمة 

بسبب سوء تجهيز الكهرباء والخدمات العامة يف القضاء, 
مطالبني باقالة املسؤولني يف دائرة كهرباء القضاء.

نصب الخيام
من جهتهم, نصب عدد من املحتجني يف محافظة النجف، 
تردي  احتجاجا عىل  الصدرين،  االعتصام يف ساحة  خيام 

خدمة تجهيز الكهرباء يف املحافظة.
ليلية  احتجاجات  املحافظة  شهدت  الحق,  تطور  ويف 

قطعت عددا من الشوارع من خالل حرق اإلطارات.
عىل  كربالء  محافظة  يف  املتظاهرون  اقدم  السياق,  ويف 
اغالق دائرة الكهرباء يف املحافظة, فيام نظم اهايل منطقة 
الدعوم، وقفة احتجاجية عىل أثر تردي الطاقة الكهربائية 

يف املحافظة.
وقال مراسل “طريق الشعب”، إن “اهايل منطقة الدعوم 

قاموا بقطع طريق كربالء بابل للمرة الثانية، احتجاجا عىل 
تردي التيار الكهربايئ”, مشريا اىل ان “االهايل طالبوا بربط 
الخريات  مبحطة  الغريب  والجدول  الهندية  قضاء  كهرباء 

الغازية املوجودة يف القضاء”.

قطع للطرق
اىل ذلك, تظاهر العرشات من األهايل يف منطقة الغليس 
الكهرباء  الحلة, احتجاجا عىل تردي واقع  جنوب مدينة 

يف املحافظة.
واقدم األهايل عىل قطع الطريق الرابط بني محافظتي بابل 

والديوانية يف حال عدم تحسني التيار الكهربايئ.
احتجاجات  بابل،  متفرقة من محافظة  مناطق  وشهدت 

مامثلة، للمطالبة بتوفري التيار الكهربايئ للمحافظة.
املواطنني  من  العرشات  قطع  الديوانية,  محافظة  واىل 
طبايش،  وأم  األمني  حي  منطقة  قرب  الرئييس  الطريق 

احتجاجاً عىل تردي واقع الكهرباء.
واحتج عدد من أهايل منطقة اململحة يف محافظة املثنى، 
حرق  خالل  من  مناطقهم،  يف  الكهرباء  واقع  تردي  ضد 

اإلطارات وقطع الطريق العام لبعض الوقت.

تجدد التظاهرات
فيام جدد أهايل محافظة واسط تظاهراتهم االحتجاجية 

املطالبة بتوفري التيار الكهربايئ للمحافظة.
وتجمع عدد كبري من األهايل يف ساحة العامل وفلكة متوز، 
الكهربايئ,  التيار  بتوفري  مطالبني  الكوت،  مدينة  وسط 
قضاء  يف  املحتجون  له  تعرض  الذي  القمع  مستنكرين 

العزيزية.

ديالى تنضم الى االحتجاج 
غاضبة  احتجاجية  تظاهرات  دياىل,  محافظة  وشهدت 

بسبب تردي واقع الخدمة الكهربائية يف املحافظة.
“طريق  طالعته  بيان  يف  االنتخابات  مفوضية  وذكرت 
الشعب”, ان “فريقا من مكتب املفوضية العليا لحقوق 
االنسان يف محافظة دياىل، رصد تظاهرة احتجاجية لعدد 
الكهرباء يف  الخالص امام محطة توزيع  من اهايل قضاء 

القضاء”.  
“السبب  ان  بالفريق،  لقائهم  خالل  املتظاهرون  وبنّي 
الطاقة  تجهيز  قلة  هو  بالتظاهر  للخروج  دفعهم  الذي 
الكهربائية للقضاء بشكل مناسب”، مطالبني الحكومتني 
بباقي االقضية  الخدمات، اسوة  املحلية واملركزية بتوفري 

يف محافظة دياىل.
وقال مراسل “طريق الشعب”، إن أهايل منطقة برشته، 
ناحية  قرب  العجيمي،  منطقة  وأهايل  املقدادية  قرب 
السالم، نظموا تظاهرات احتجاجية غاضبة، بسبب تردي 

الكهرباء يف مناطقهم.
وأضاف ان “متظاهرين قطعوا طريق بعقوبةـ  املقدادية، 
ونصبوا  الوجيهية،  ناحية  قرب  سعيد  شيخ  منطقة  يف 
رسادقات االعتصام عىل الطريق، احتجاجا عىل تردي واقع 

الكهرباء”.

اعتقاالت في بغداد
يف  املحتجني  من  املئات  تظاهر  بغداد,  العاصمة  ويف 

مناطق متفرقة من العاصمة، مطالبني بتوفري الكهرباء.
وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان “عددا من األهايل يف 
منطقة الزعفرانية، اقتحموا محطة الكهرباء يف املنطقة، 
ان  اىل  مشريا  املوظفني”,  من  بدال  بتشغيلها  وقاموا 
واجباتهم  أداء  من  املوظفني   تقاعس  شكوا  “املواطنني 

وإصالح األعطال يف الشبكة”.
املواطنني،  من  املئات  تظاهر  املعامل,  منطقة  ويف 
للتيار  التام  واالنقطاع  الخدمات  تردي  عىل  احتجاجا 
الحكومة  األهايل  وطالب  املنطقة.  يف  واملاء  الكهربايئ 
واقعهم  من  وانقاذهم  ملعاناتهم  بااللتفات  املركزية 

املرير.
القوات  اعتقلت  املنطقة،  االحتجاجات يف  وعىل خلفية 
تعود  ان  قبل  املنطقة،  أهايل  من  متظاهر   17 األمنية 

الطالق رساحهم.
اياها  معتربي  األمنية،  القوات  إجراءات  األهايل  ورفض 

“انتهاكا صارخا” لحرياتهم يف التعبري عن ارائهم.
بني  الرابط  الجرس  الحسينية،  أهايل  من  عدد  وقطع 

املنطقة والطريق العام، احتجاجا عىل تردي الكهرباء.

البصرة – حافظ الجاسم

الجمعة املاضية بلغ االنهيار ذروته 
يف املنظومة الوطنية: انطفاء تام يف 

عموم البالد. وكالعادة ُوضعت مربرات 
لذلك وأُزيح مسؤولون عن مناصبهم، 

لكن املشكلة ال تزال قامئة. خيّم 
الظالم عىل  منازل املواطنني وشوارع 
املدن يف أغلب املحافظات. تظاهرات 
عارمة مل تجن سوى مزيد من العنف، 
مزيد من الضحايا، مزيد من التقصري 

الحكومي. 

عاصمة الظالم
الكهربائية،  املنظومة  يف  الحتمي  االنهيار  أثر  وعىل 
حاشدة  تظاهرات  البالد،  محافظات  غالبية  شهدت 
الحكومية،  الدوائر  واغالق  الشوارع  قطع  شملت 
ارتفاع كبري  الطاقة، يف ظل  احتجاجا عىل تردي تجهيز 

يف درجات الحرارة. 
وتداول مدونون صورا عرب مواقع التواصل االجتامعي، 
بسبب  الظالم،  تحتضن  وهي  بغداد  العاصمة  تظهر 
التي  املناطق  بعض  عدا  ما  الوطنية،  املنظومة  انقطاع 

تستخدم فيها املولدات األهلية.
عن  تعبريا  )#ماكو_كهرباء(  وسم  منهم  الكثري  ورّوج 
ترٍد  من  يحصل  ما  إزاء  وغضبهم  املواطنني  معاناة 
املعيشية، واستمرار نهج املحاصصة  جسيم يف االحوال 

والفساد واإلفالت من العقاب.

خسارة في انتاج مصفى الشعيبة 
الجنوب،  مصايف  رشكة  أعلنت  الطاقة،  أزمة  أثر  وعىل 
الجمعة املاضية، عن هبوط انتاج مصفى الشعيبة من 

ماديت زيت الغاز والبنزين، اىل ما يزيد عىل النصف. 
الجنوب، سلامن هدار،  انتاج مصايف  وقال مدير هيئة 
الكهربايئ لساعات  للتيار  تاماً  انطفاًء  املصفى شهد  ان 
الكهربايئ   التيار  استقرار  عدم  ان  اىل  مشرياً  متواصلة، 
بهبوط  تسبب  الوطنية  املنظومة  من  للمصفى  املزود 

معدالت االنتاج.

حلول ترقيعية
“طريق  ملراسل  تحدث  برصي،  مواطن  محمد،  حسن 
الشعب” بشأن أزمة الكهرباء قائال: “منذ سنوات عدة 
والجنوب خصوصاً،  عموماً  العراق  يف  سيئة  والكهرباء 
ورغم ان االزمة تتجدد سنوياً، اال ان الحلول التي تلجأ 
اليها الحكومات هي حلول ترقيعية مؤقتة ال ترقى اىل 

مستوى انهاء املشكلة”.
اما املواطن سالم حسني، احد سكنة قضاء الزبري، فريى 
تديرها  سياسية،  بصفقة  مرتبطة  الكهرباء  “ازمة  أن 
عىل  والحفاظ  مخططاتها  لتنفيذ  املتنفذة  القوى 

ومناصبها”.  مصالحها 

مقترحات لحل االزمة 
صانع  بالطاقة،  مختص  مهندس  املياحي،  حيدر  ونصح 

عىل  بالعمل  الشعب”  “طريق  عرب  الحكومي  القرار 

االعتامد  وعدم  الكهرباء،  لتوفري  لتوليد  بدائل  ايجاد 

عىل استريادها من دول الجوار. 

النتاج  ممتازة  تعد  العراق  “اجواء  ان  املياحي  ويجد 

)الطاقة  املستدامة  الطاقة  باستخدام  الكهربايئ  التيار 

أزمة  من  كبري  جزء  لحل  املثال(،  سبيل  عىل  الشمسية 

واستخدامها  تطبيقها  عىل  العمل  حال  يف  الكهرباء 

الصحيح”. بالشكل 

باستخدام  الكهربايئ  التيار  انتاج  امكانية  اىل  يشري  كام 

النفطية. املصادر 

الكاظمي: الحلول تتطلب سنوات!
حكومته  ان  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  وقال 
الخاطئة والرتقيعية وهدر املال  السياسات  “تدفع مثن 

ملدة 17 سنة يف كل املجاالت وخصوًصا الطاقة”.
الكاظمي خالل اجتامع طارئ عقده أول من  وتساءل 
الطارئة  األزمة  خلية  واعضاء  املحافظني،  بحضور  أمس 
سنة   17 طوال  شيدنا  “ملاذا  الكهرباء”:  لـ”معالجة 
عىل  قدرتنا  عدم  مع  الغازية،  الطاقة  توليد  محطات 
لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية إلنتاج  الغاز  توفري 
مصادر  لتنويع  خطة  وجود  عدم  وحتى  بل  الغاز، 
مسؤولية  يتحمل  من  األمر؟  تطلب  إذا  الغاز  استرياد 

هذا الخطأ الجسيم؟”.
املايض،  الثالثاء  حنتوش،  ماجد  الكهرباء  وزير  وقدم 
الطاقة  توفري  ساعات  يف  تام  ترٍد  بعد  استقالته 

الكهربائية، مع ارتفاع درجات الحرارة.
ويؤكد العديد من املتابعني واملختصني أن فشل العراق 

يف تلبية احتياجاته من الكهرباء، يعود أليد خفية تعبث 
استثامر  عطلت  وداخلية،  خارجية  وإرادات  مبقدراته، 
مشكلة  أن  عدوا  فيام  النفط.  الستخراج  املرافق  الغاز 
الوزير نفسه، ألنها متداخلة وتشرتك  الكهرباء أكرب من 
عن  فضال  األمنية،  واألجهزة  واملالية  النفط  وزارتا  فيها 
الطاقة  تجهيز  استقرار  رهنت  التي  الرصاعات  تبعات 

الكهربائية بالرشيان اإليراين. 
التواصل  وسائل  يف  املدونني  من  الكثري  وامتعض 
الحكومة،  بها  تقوم  التي  الرتقيعية  الحلول  االجتامعي 
مؤكدين ان الترصيحات الحكومية تتكرر كل سنة، وان 
الدولة  نهج وادارة  بتغيري  اال  الكهرباء ال يحل  موضوع 

التي يتقاسمها املتحاصصون.
الغاز يف  النفط بتوفري  ومنذ عام 2008، وعدت وزارة 
العام 2013 لكل املحطات، وعىل هذا األساس ذهبت 
محطات  عىل  للحصول  التعاقد  باتجاه  الكهرباء  وزارة 

غازية، ال تشتغل اليوم اال باسترياد الغاز من إيران.

نهج كارثي
أحمد  االقتصادي،  الشأن  يف  الباحث  عزا  جانبه،  من 
الحكومية  “السياسات  إىل  الكهرباء  تردي  خضري، 
الخاطئة التي تسببت بتفاقم األزمة واستهالك مليارات 

الدوالرات، دون فائدة تذكر”.
وأوضح خضري لـ”طريق الشعب”، أن “الطاقة العراقية 
الغاز  عىل  االعتامد  خالل  من  خطري  بوضع  أصبحت 
املستورد لسد العجز الحاصل يف مصايف النفط، عىل الرغم 
من أن البلد قادر عىل تجاوز تلك العقبة إذا ما توفرت 
لتطوير  فنية  أجندات  لوضع  الحقيقية  الوطنية  االرادة 
مرافق الطاقة”، الفتا إىل أن “استهالك موارد الدولة يف 
ظل الضائقة االقتصادية التي يعيشها العراق يف موضوع 
موازنة  ويثقل  األعباء  من  الكثري  يضيف  الغاز،  استرياد 
البالد املثقلة بالديون وسوء التخطيط واإلنفاق. كام إن 
الجهات املعنية بهذا امللف، ال تعبأ بخطورة ملف أمن 

الطاقة ورضورة االلتفات إليه”.
محافظات تخطط لالنفصال كهربائيا

السبت، ورقة  الخفاجي،  قار أحمد  وطرح محافظ ذي 
لحل أزمة الكهرباء يف املحافظة.

يف  منصته  عىل  الخفاجي  نرشها  التي  الورقة  وتتضمن 
“فيسبوك”، محورين و”خطة اسرتاتيجية”.

الكهرباء  الورقة “ابعاد وزارة  العام يف  ويتضمن املحور 
مهنية  شخصية  إىل  واسنادها  الحزبية،  املحاصصة  عن 
والكفاءة،  والنزاهة  باالستقاللية  لها  مشهود  مستقلة 
املستقلة  الكفاءات  من  لها  متقدم  كادر  اختيار  مع 

والنزيهة”.
قار”،  لذي  الطارئة  “الخطة  أو  الخاص،  املحور  أما 
 ١٨٠٠ اىل  التجهيز  من  املحافظة  حصة  “رفع  فتتضمن 
مع   ١٠٠٠ عدد  باملحوالت  قار  ذي  وتجهيز  واط،  ميكا 
ملحقاتها، وسد االحتياج من االعمدة واألسالك، إضافة 
وتجهيز  للصيانة  املتخصصة  باآلليات  تجهيزها  إىل 
مدعومة  باسعار  بالوقود  الخاصة  املولدات  أصحاب 
وفتح ورشة مجانية لتصليح املولدات األهلية املتعطلة 
املحافظة  املركزي عىل خطوط  القطع  عن  فضالً  مجاناً، 
للقيام  الجنوبية  املنطقة  سيطرة  وتخويل  بغداد،  من 

باملهمة”.
بـ”الخطة  أسامه  ما  ضمن  قار،  ذي  محافظ  ودعا 
السرتاتيجية”، إىل “بناء محطة توليد بقدرة انتاج ٢٥٠٠ 
ميكا واط، وفصل كهرباء املحافظة عن الشبكة الوطنية 

بعد الوصول اىل االكتفاء الذايت من االنتاج”.
العيداين  أسعد  البرصة  محافظ  رّصح  سابق،  وقت  ويف 
بفصل منظومة الكهرباء الخاصة باملحافظة عن املنظومة 
الوطنية العامة، يف ظل تردي الكهرباء ونقص التجهيز يف 

عموم العراق.

حلول آنية
حسني  الوزراء،  رئيس  مستشار  كشف  جهته،  من 
عالوي، السبت، عن “الحلول” التي تسعى حكومته 

العتامدها بشأن الطاقة الكهربائية.
الربط  ملف  “تبحث  الحكومة  إن  عالوي  وقال 
الكهربايئ مع دول الخليج واألردن ومرص لوضع حد 
املباحثات قد  الكهرباء”، مبيناً أن “مثرة هذه  ألزمة 

تكون خالل األشهر املقبلة”.
عدة  تطبيق  عىل  بالفعل  تعمل  “بغداد  أن  وأضاف 
الطاقة  بينها استخدام  إجراءات ملواجهة األزمة، من 

الشمسية”.
التي  والديون  إيران  من  الكهرباء  استرياد  وبشأن 
“استرياد  أن  عالوي  حسني  أوضح  بغداد،  بذمة 
أسباب،  لعدة  انخفض  إيران  من  للكهرباء  العراق 

أبرزها الظروف الداخلية الخاصة بإيران”.
لكن  أموالها،  تريد  اإليرانية  “الرشكة  أن  وتابع 
عىل  املفروضة  األمريكية  العقوبات  هو  مينعنا  ما 

طهران”.

رصاص األمن يقتل متظاهرا في ميسان.. واعتقاالت في بغداد

الكهرباء تعيد خيام االعتصام الى ميادين االحتجاج 

أزمة الكهرباء.. فشل حكومي يتجدد كل عام

تظاهرة يف خانقني 

اعتصام النجف
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االمتحانات تتبخر 
االنسان  حقوق  مفوضية  دعوة  الرتبية  وزارة  وانتقدت 
تردي  املقبل، بسبب  أيلول  االمتحانات حتى  تأجيل  اىل 
الكهرباء، مبينة أن عىل املفوضية املطالبة بتوفري الطاقة 

بدل دعوتها اىل تأجيل االمتحانات.  
االعالم  وسائل  عرب  توجيه  من  الوزارة  استغربت  كام 
“يفرتض ان تخاطبنا بكتب رسمية، وليس عرب الترصيحات 

الصحفية”.
ونتيجًة الرتفاع درجات الحرارة واالنقطاعات املتكررة يف 
امتحانات  “تأجيل  الرتبية  وزارة  قررت  الكهربايئ،  التيار 
الثالث املتوسط ملدة اسبوعني، وخالل اعداد هذا التقرير، 
امتحانات  فيه  اجلت  امس  يوم  الوزارة  من  قرار  صدر 

الصف السادس اىل 21 آب املقبل”. 
بعد  جاء  “القرار  فإن  الوزارة،  عن  بيان صدر  وبحسب 
اجتامع اللجنة الدامئة لالمتحانات العامة مع الوزير عرب 

االنرتنيت”. 

دعوات حقوق االنسان 
يف  االنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  دعت  جهتها،  من 
الصفوف  امتحانات  تأجيل  اىل  الرتبية  وزارة  العراق، 

املنتهية اىل شهر أيلول املقبل.
وقالت املفوضية يف بيان حصلت “طريق الشعب”، عىل 
نسخة منه: “ندعو وزارة الرتبية اىل االخذ بنظر االهتامم 
الطاقة  تجهيز  استقرار  وعدم  الحرارة  درجات  ارتفاع 
طلبة  وعوائل  طلبة  موقف  تقدير  ورضورة  الكهربائية 
االعدادي(  والسادس  املتوسط  )الثالث  املنتهية  املراحل 
امتحاناتهم  إجراء  بتأجيل  الرأي  هيئة  من  قرار  واصدار 

النهائية اىل شهر أيلول القادم”.
ارتفاع  استمرار  “تنبؤات  أن  بيانها  املفوضية يف  وأكدت 
درجات الحرارة يف العراق فوق معدالتها العاملية خالل 
الرسيعة  املعالجات  غياب  عن  فضال  وآب،  متوز  شهري 
املواطنني  تجهيز  وضامن  الكهربائية  املنظومة  الستقرار 
تزيد  كورونا،  بوباء  االصابات  اعداد  وتصاعد  بخدمتها، 

من قسوة الظروف املادية والتأثريات النفسية عىل طلبة 
الثالث املتوسط والسادس االعدادي وعوائلهم، وهو ما 
للطلبة  يضمن  تربويا(   - مهنيا   - )انسانيا  قرارا  يتطلب 

تهيئة الظروف والبيئة املناسبة إلجراء امتحاناتهم”.

الوزارة ترد 
حيدر  الرتبية،  وزارة  باسم  املتحدث  أكد  جانبه،  من 
فاروق، يف ترصيح خص به “طريق الشعب”، ان قرار 

التأجيل كان سببه الوحيد ارتفاع درجات الحرارة. 
وبّرر فاروق قرار التأجيل بقوله: غري معقول ان نجري 
االمتحانات ودرجة الحرارة تجاوزت الـ50 مئوية، بالتايل 
“ال  انه  مؤكداً  والعائلة”،  الطالب  ظروف  نراعي  نحن 

يوجد سبب اخر لتأجيلها”. 
ورد فاروق عىل دعوات مفوضية حقوق االنسان، قائالً 
الدرايس  العام  لبداية  جدول  لديها  الرتبية  “وزارة  ان 
لقوانني وقرارات دولية ومحلية”، مضيفا  ونهايته وفقاً 
يسعفنا  ال  فالوقت  ايلول  يف  االمتحانات  اجريت  “اذا 
الكامل التصحيح واعالن النتائج، والبدء يف الدور الثاين”. 
وطالب فاروق مفوضية حقوق االنسان بان “تخاطب 
وسائل  عرب  بترصيحات  ال  رسمية  بكتب  الوزارة 
ان  عليها  يجب  كان  “املفوضية  ان  مؤكداً  االعالم”، 
تأجيل  وليس  الكهربائية،  الطاقة  بتوفري  تطالب 

االمتحان”. 
ترتبط  ازمة  “خلية  الوزارة  لدى  ان  املتحدث  وأوضح 
مع وزارة الدفاع والكهرباء والداخلية والصحة واالمن 
الوطني وكل الجهات التي ممكن لها ان تقدم خدمات 

تسهم يف انجاح االمتحانات”. 

تأثيرات جانبية
بغداد،  يف  املتميزين  ثانوية  مدير  قال  السياق،  ويف 
جوانب  من  ينطلق  “القرار  ان  فهد،  الرسول  عبد 
العام  سري  عىل  سلبية  تأثريات  له  لكن  انسانية، 

الدرايس املقبل”. 
“تأجيل  ان  الشعب”،  لـ”طريق  ترصيح  يف  وأضاف 
تأجيل  ايضاً  يعني  اسبوعني،  ملدة  االمتحانات 
النتائج  وكذلك  االعدادي،  السادس  طلبة  امتحانات 

سوف تتأخر ومعها الدور الثاين ونتائجه”.
القرار  أربك  النفيس  املستوى  “عىل  إنه  فهد  وقال 
الطلبة، فهم كانوا مستعدين ألن يخوضوا االمتحانات 

يف الثالث من متوز الحايل”.

قرار أربك الحسابات   
تُثبت  التجربة  إّن  عيل،  حسني  الطاليب  الناشط  يقول 
البالد “منهارة  التحتية يف  البنى  بعد آخر أن كل  يوماً 

متاماً”. 
وأضاف لـ”طريق الشعب”، أن “الحكومة التي عجزت 
عن توفري الكهرباء ملدة ثالث ساعات، لن تستطيع ان 
تقدم أي يشء للبالد، وبالتايل فإن االمتحانات حتى لو 

أجلت فهي لن توفر أجواء مريحة للطلبة املمتحنني”.
بتهيئة ظروف  “املطالبات مستمرة  ان  اىل  وأشار عيل 
التي تصدر  القرارات  االمتحانات بوقت مناسب، كون 
فجأة تسبب صعوبات للطلبة”، وبالتايل يصح القول ان 

امتحانات البكلوريا “إرهاب اخر” بحسب قوله.

مطالبات بمنع تعديل المادة 57 في قانون االحوال الشخصية

 كتل متنفذة تسعى لسلب األم حضانة أطفالها 

بعد قرار ترحيلها

دعوة لتأجيل االمتحانات.. والتربية تتذرع بالحرارة الشديدة 

بغداد - نورس حسن 

تقود كتل سياسية يف مجلس النواب مساعي لتعديل املادة 57 ضمن قانون 
االحوال الشخصية، املتعلقة بحضانة االطفال، فيام حذرت منظامت حقوقية وقضاة 

وناشطون من ترشيعات “ذكورية” كهذه، مشريين اىل انها “تهني املرأة”.

ودعت مفوضية حقوق االنسان اىل إيجاد قانون ينصف 
الزوجني واطفالهام الذين عادة ما يفقدون الحياة الكرمية 

بعد انفصال االبوين. 

بنود مجحفة بحق المرأة
الناشطة يف مجال حقوق االنسان، إنسام سلامن  وتقول 
لـ”طريق الشعب”، ان “اعضاء مجلس النواب مل يراعوا 
يف مقرتح تعديل املادة 57 من قانون االحوال الشخصية 

مصري االطفال”.
مجلس  عمل   2019 العام  “يف  انه  سلامن  وأضافت 
وسمح  املشاهدة،  اوقات  تغيري  عىل  االعىل  القضاء 
بعد  االب  لدى  واملبيت  االطفال  اصطحاب  بإمكانية 
بني  الرتايض  بعد  ذلك  يتم  ان  عىل  الزوجني،  انفصال 
النواب  ذلك عمل مجلس  بأنه “مع  الطرفني”، مردفة 

عىل التصويت عىل مقرتح تعديل القانون ليس لصالح 
الطفل، بل الغاية منه اإلجحاف باملرأة، ال أكرث”.

وبّينت سلامن أن “املادة 57 من القانون، تضمنت 9 
التعديل عليها بآلية مجحفة  بنود، أغلبها جرى اقرتاح 
اخر،  بالزواج من رجل  لها  السامح  منها عدم  باملرأة، 
 7 لـ  تحديدها  تم  والتي  االطفال،  حضانة  فرتة  طول 
عن  التنازل  عليها  بالزواج،  االمر  لزم  وحال  سنوات، 
حضانة اطفالها. ويف حال وفاة االب يكون للجد )والد 

االب( االولية بالحضانة من االم”.
الجوانب  الكثري من  الناشطة، ان املجلس “ترك  ورأت 
املهمة كاملطالبة بتوفري اماكن مناسبة لرؤية االطفال، 
وزيادة ساعات املشاهدة قانونيا، بينام متسك بترشيع 

سلب الحضانة من االم ال اكرث”.     

قوانين تنال من األسرة
الناشطة املدنية واملدافعة عن حقوق الطفل روان سامل، 
قائلة:  القانون  عن  “فيسبوك”،  يف  صفحتها  عىل  كتبت 
“بعد ان سلبوا كل يشء من هذا الوطن: ثرواته، مستقبل 
أجياله، صحة ابنائه، وأسامء شوارعه ومدنه، وأطاحوا بكل 
يشء جميل، جاءوا اليوم ليسلبوا من املرأة حق الحضانة 
وانتزاع الطفل من ذراعيها، من خالل تعديل املادة 57 من 

قانون االحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959”.
واتهمت سامل مجلس النواب بـ”الفشل يف ترشيع قوانني 

تخدم العائلة العراقية وتحميها”.
وتتساءل الناشطة “ما الغاية التي يبتغيها مجلس النواب 
من سلب حضانة االم ومنحها اىل االب بعد سن السابعة، 

ومنه اىل الجد حال وفاة االب؟”.
قوانني  بترشيع  اليوم  “مشغول  املجلس  ان  اىل  واشارت 
ذكورية تهني املرأة، بينام يزداد سخط املواطنني عىل سوء 

الخدمات وازمة الكهرباء وانفالت الوضع االمني”.

حماية قانونية لعنف الرجل
لـ”طريق  حديث  يف  )مدرسة(  حسن  إلهام  وتذكر 
الشعب”، أن “هناك الكثري من القوانني املعطلة عىل عمد 
من قبل مجلس النواب، لكون ترشيعها ال يخدم مصالحهم 

الشخصية كقوانني مناهضة العنف االرسي وغريه”.

وتلفت حسن اىل انه “كان االجدر مبجلس النواب العمل 
عىل الغاء املادة 41 من قانون العقوبات، التي تبيح للزوج 
تأديب زوجته، والتي منح وفقها الرجل الحامية القانونية 
حال استخدام العنف املفرط ازاء الزوجة، بدال من العمل 
عىل تعديل املادة 57 التي تحرم الطفل من حنان ورعاية 

والدته”.

خطاب سياسي انتخابي
وبحسب القايض هادي عزيز فان “التعديل املجحف عىل 
قانون االحوال الشخصية يثار يف كل مرة مع اقرتاب موعد 
االنتخابات، بغية دغدغة مشاعر بعض املؤيدين للخطاب 

السيايس الديني الطائفي”.
وقال عزيز يف ترصيح لـ”طريق الشعب”، ان “املقصود 
الطفل  مصلحة  يف  النظر  ليس  التعديل  اجراءات  من 
وزيادة ساعات املشاهدة من قبل االب، وإمنا بغية تعزيز 
السلطة  القانون تجده  الذكورية، خاصة وان هذا  الرؤيا 
قدر  يحاولون  وهم  صالحيتها،  من  جزء  سحب  الدينية 
االماكن اعادتها”. ونّبه اىل ان “مجلس النواب اليوم تغاىض 
املدنية،  الدولة  بناء  اىل  تؤدي  قوانني مهمة،  عن ترشيع 
والعائلة  للمجتمع  قوانني هدامة  بترشيع  يتمسك  وراح 
العراقية”. وزاد القايض عزيز انه “باإلمكان الطعن ببنود 
القانون بعد نرشه بجريدة الوقائع العراقية لدى املحكمة 

رضورة  اىل  املتحدث  واشار  متريره”.  حال  يف  االتحادية 
منظامت  من  املعنيني  جميع  قبل  من  التصدي  مواصلة 
مجتمع مدين ومدافعني عن حقوق املرأة وقانونيني ملنع 

مترير مقرتح القانون املجحف بحق املرأة والطفل.

قانون العنف االسري
بدوره، يرى عضو مفوضية حقوق االنسان د. عيل البيايت 
انه “من الرضوري العمل عىل ايجاد قانون يضمن الحياة 
ان  اىل  مشريا  اوال”،  مبصلحته  والتفكري  للطفل  الكرمية 
انفصال  بعد  يكون،  اين  الطفل  بنشأة  القانوين  “الجزم 
من  الكثري  هناك  وان  خاصة  موفق،  غري  اجراء  الزوجني 
النساء بعد االنفصال تكون غري قادرة عىل رعاية اطفالها، 

وكذلك الحال مع الرجال”.
االنصاف  من  “ليس  الشعب”:  لـ”طريق  البيايت  وقال 
بعد  قليلة  لساعات  اطفالهم  برؤية  للرجال  السامح 
االنفصال، وكذلك فان الطفل هو بأمس الحاجة اىل رعاية 
االم، لذلك عىل الجهات الترشيعية الخروج بقانون ينصف 
الطرفني برعاية اطفالهم، وبالتايل ضامن حياة كرمية للطفل 

التي عادة ما يفقدها بعد انفصال االبوين”. 
ونبه البيايت اىل “رضورة العمل عىل انشاء مؤسسات خاصة 
التعنيف،  اىل  يتعرضون  الذين  واالطفال  النساء  لرعاية 

فضال عن االرساع بترشيع قانون العنف االرسي”.

بغدادـ  عبدالله لطيف 

أثار قرار وزارة الرتبية بشأن تأجيل امتحانات املرحلة النهائية املتوسطة، جدال بني 
أوساط تربوية وطالبية، مشريين اىل ان تداعياته ستطال اختبارات الصف السادس 

االعدادي ومواعيد النتائج وبدء الدراسة للعام املقبل.
وحّمل ناشط طاليب الحكومة مسؤولية القرار “املربك”، مبديا أسفه ملا رافق 

ويرافق العملية التعليمية من معرقالت ناتجة عن جهل وتقصري األطراف املعنية. 

المواطنون يطالبون بمعالجات سريعة

أزمة شح المياه تتجدد في بغداد على جمر الصيف!
بغداد - عامر عبود الشيخ علي

شح  أزمة  تتجدد  عام،  كل  من  الصيف  موسم  بحلول 
املياه وتلوثها يف بغداد لتضيف معاناة جديدة إىل معاناة 
املواطن جراء نقص الخدمات، وأبرزها الكهرباء الوطنية 

التي تنقطع معظم ساعات اليوم. 
وبقيت أزمة املياه هذه، سنوات طويلة بال حلول، نتيجة 
األمر  املعنية،  للدوائر  املدروسة  الخاطئة غري  السياسات 
من  فليس  لالستغراب.  تدعو  مفارقة  عن  يكشف  الذي 
املعقول أن يكون هناك شح يف مياه الرشب، يف بلد عرف 

بنهريه العظيمني، دجلة والفرات!

مياه الشرب ليست للشرب!
البور،  سبع  منطقة  سكان  من  الساعدي،  سعد  املواطن 
يذكر أن “املياه التي تصلنا من االسالة، غري صالحة لرشب 
اإلنسان وال حتى للحيوان، وذلك ألن مضخات التصفية 
يف املحطة املوجودة عىل نهر )ذراع دجلة(، والتي تزود 
املنطقة مبياه الرشب، غالبا ما تكون ملوثة مبياه املجاري”، 
مؤكدا أن “عامال يف تلك املحطة اخربنا بأن احدى القطعات 
االمنية القريبة، تقوم برمي مياه املجاري يف النهر، قرب 

املوقع الذي تتزود منه املحطة باملاء”.

ان  اىل  الشعب”،  لـ “طريق  الساعدي يف حديث  ويشري 
ما  مستساغ،  غري  وطعم  كريهة  رائحة  ذو  اإلسالة  “ماء 
املاء املصفى يف املحطات االهلية،  السكان لرشاء  يضطر 
ليضيف ذلك عبئا ماليا عليهم، وهم يف الغالب من الفقراء 
سبع  مستوصف  اطباء  “احد  أن  إىل  الفتا  واملتعففني”، 
البور، أكد لهم ان مواطنني عديدين أصيبوا بأمراض جلدية 

ومعوية بسبب تلوث ماء اإلسالة”. 

سكان  من  وهو  طارش،  جبار  املواطن  يشري  جانبه،  من 
مدينة الثورة )الصدر(، إىل أن مدينتهم تعاين منذ سنوات 
طويلة، شأن بقية مدن العراق، شحا يف مياه الرشب، مبينا 
أن هذه املشكلة تعود ألسباب عدة، منها ارتفاع درجات 
األنهر  يف  املياه  مناسيب  وضعف  الصيف  يف  الحرارة 

والبحريات، فضال عن تقادم شبكة نقل املاء.
ويتابع قوله لـ “طريق الشعب”، أن “هذا ال مينع الحكومة 

من معالجة األزمة، وتوفري ماء الرشب للمواطن كحق من 
حقوقه التي كفلها الدستور واألعراف الدولية”، مؤكدا ان 
“ماء االسالة ضعيف جدا وال يصلنا إال بواسطة املضخات 
الكهربائية. كام انه غري صالح لالستهالك البرشي، ورائحته 
كريهة وهو ميلء بالشوائب، ما يخلف طحالب يف خزانات 
املنازل”.  ويؤكد طارش، أن أهايل الثورة صاروا يضطرون 
منطقتهم  أن  إىل  الفتا  املتجولني،  الباعة  من  املاء  لرشاء 
شهدت قبل أيام انقطاعا تاما ملاء اإلسالة، وذلك بسبب 
ماء  مرشوع  من  الخارجة  الرئيسة  األنابيب  أحد  تكرس 
الرصافة، األمر الذي ولد حالة من اإلرباك استمرت يومني، 

لحني معالجة الخلل.

التجاوزات من أسباب األزمة
املواطن محمد حسن، من سكان منطقة الغزالية، يؤكد 
لـ “طريق الشعب” انه قبل فرتة مل تكن منطقتهم تعاين 
شحا يف املياه، حتى أن السكان كانوا ميألون خزاناتهم من 
دون االستعانة باملضخات، مشريا إىل أن املشكلة بدأت بعد 
أن تم تقسيم األرايض الزراعية املجاورة للمنطقة، وبيعها 

عبارة عن قطع سكنية بنيت عليها منازل يف ما بعد. 
بالتجاوز  ويتابع قوله، أن أصحاب املنازل هؤالء، قاموا 
الستيعاب  مؤهلة  غري  وهذه  الرئيسة،  املاء  شبكة  عىل 

يف  تسبب  الذي  األمر  املنازل،  من  اإلضايف  العدد  هذا 
حصول ضعف يف ماء اإلسالة، وأثر عىل بقية السكان. 

أزمة  مبعالجة  واملحافظة  بغداد  أمانة  حسن،  ويطالب 
حياة  عىل  كبري  تأثري  من  لها  ملا  عاجال،  الرشب  مياه 

املواطن وصحته. 

شكاوى بال جدوى!
إىل ذلك، يتحدث املواطن عيل جاسم، وهو من سكان 
منطقتهم،  يف  اإلسالة  مياه  شح  مشكلة  عن  أكد،  حي 
منذ  فهم  املايض.  القرن  مثانينيات  إىل  تعود  والتي 
ملء  يف  املضخات  يستخدمون  اآلن  وحتى  الحني  ذلك 

خزاناتهم. 
يكون  ما  غالبا  املاء  أن  الشعب”،  “طريق  لـ  ويؤكد 
ما  ليال،  إليهم  ليعود  النهار،  ساعات  طيلة  مقطوعا 
يضطرهم للسهر ساعات متأخرة لغرض ملء خزاناتهم، 
مبينا أن املاء، وبالرغم من شحته، ميلء بالشوائب، وهم 

مجربون عىل استخدامه لعدم توفر بديل آخر. 
قدموا  وأن  سبق  املنطقة  أهايل  أن  إىل  جاسم  ويلفت 
واملحافظة،  بغداد  وأمانة  الرصافة  ماء  ملديرية  شكاوى 
من أجل معالجة مشكلة شح املياه، لكن دون جدوى، 

فهم مل يجنوا سوى الوعود – عىل حد قوله. 
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• بقلوب يعترصها األىس، ودعت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي 
مثواه  إىل  نصار(  )أبو  هادي  األمئة  عبد  املناضل  بابل،  يف  العراقي 

األخري. 
رفاقها.  ورفيقا من  املحلية،  اللجنة  أبناء  من  بارا  ابنا  الفقيد  وكان 

عرفته سوح النضال مخلصا لقضية شعبه ووطنه. 
املدين  التنظيمني  يف  وعمل  صباه،  منذ  للحزب  نصار  أبو  وانتمى 
والعسكري، وكان من رواد الرياضة العراقية وابطالها الذين حصدوا 
كؤوس الفوز يف العاب الساحة وامليدان. كام انه سجن مرات عدة 
وحكم عليه بالحبس الشديد مدة عرش سنوات لرفضه الرباءة من 
الحزب بعد انقالب 8 شباط األسود 1963، وأصبح عميدا لسجناء 
الحلة ملا يتصف به من خلق كريم وأدب وإيثار. وقد ظل وثيق 
الصلة بحزبه حتى رحيله، مشاركا يف نشاطاته، عامالً يف صفوفه، يتابع 

رفاقه القدماء ويتفقدهم.
برحيله خرست الحركة الوطنية علامً من أعالمها. له الذكر الطيب 
وألبنائه د. نصار وعامر ونوار وشقيقه الرفيق د. عبد الله ولكل رفاقه 

ومحبيه خالص العزاء.
• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف واسط، املناضل 

والشاعر سميع داود النايش، ابن مدينة النعامنية. 
عرف عن الراحل التزامه بقضايا وطنه، ومبواقفه الوطنية ومساهامته 

اإلبداعية يف مجال األدب. 
له السالم والطأمنينة، ولعائلته ورفاقه الصرب والسلوان. 

• مبزيد من الحزن واألىس، تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي 
العراقي يف الكرخ األوىل، فقيدها الرفيق نجم عبد األمري شمخي، 
عضو هيئة الحزب يف مدينة الحرية، الذي فارق الحياة إثر مرض 

عضال مل ميهله طويال.
لذكراه الخلود، وألهله ورفاقه الصرب الجميل. 

• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف مدينة الثورة، 
عضو مكتبها وسكرتري مكتبها اإلعالمي الرفيق قاسم عناد )أبو سعد(.
وكان الراحل مخلصا لقضايا حزبه ووطنه، ومتفانيا يف تنفيذ واجباته 

الحزبية.
له الذكر الطيب، ولذويه ورفاقه الصرب والسلوان. 

• يعزي مكتب اعالم الخارج للحزب الشيوعي العراقي الرفيق العزيز 
يوسف أبو الفوز بنبأ رحيل شقيقه الرفيق هاشم عيل حداد، نقدم 
لكم وللعائلة الكرمية املناضلة ولذوي ومحبي الفقيد خالص العزاء 

والسلوان والصرب الجميل، وللفقيد هاشم دائم الذكرى العطرة.

مواساة

أگـول

باسم محمد حسين

استثمر العلامء واملهندسون األودية والجبال واملناطق 
تخزين  لغرض  السدود،  إنشاء  يف  واملرتفعة  املنخفضة 
أوقات  يف  واستخدامها  الحاجة  عن  الفائضة  املياه 
مثل  كبرية،  سدود  هناك  الحبيب  عراقنا  ويف  األزمات. 
دوكان ودربندخان وحمرين، وأخرى صغرية إىل جانب 
بشكل صحيح  املياه  استخدام  لتنظيم  متعددة  نواظم 
الوطن  محافظات  أغلب  ويف  هدرها.  دون  ومدروس 

هناك العديد من هذه السدود والنواظم.
منذ كّنا أطفاالً، كنا نسمع الجميع يقول أن ماء البرصة 
“ِمّج”، اي انه يحتوي عىل ملوحة غري مألوفة، لكن أهايل 
البرصة تعودوا عىل هذه امللوحة دون غريهم من ابناء 
العراق. ويف سنوات السبعينيات من القرن املايض، وعند 
املياه  مناسيب   بدأت  السوري،  الطبقة”  “سد  انشاء 
تقل يف نهر الفرات، األمر الذي أثر سلباً عىل املحافظات 
بغداد،  من  وجزء  كالرمادي  منه،  ترتوي  التي  العراقية 
قار،  وذي  واملثنى  والديوانية  وكربالء  الحلة  عن  فضال 

وأخريا البرصة باعتبارها مدينة املصب.
يف ذلك الحني، بدأ التفكري يف إنشاء سّد عىل شط العرب، 
يك ال تدخل إليه املياه املالحة القادمة من شامل الخليج 
السد  سيكون  لذلك  والجزر.  املد  ظاهرة  جراء  العريب 
مبا يفيض منها  املياه ومتحكامً  من دخول هذه  حامياً 
شح  مشكلة  تتجدد  عام  كل  يف  وتقريباً  الحاجة.  عن 

املاء وملوحته صيفاً. ويف السنوات األخرية تكررت هذه 
األزمة، وكانت عىل أشدها يف صيف 2018. فقد ترضر 
وتلوثها،  املياه  ملوحة  بسبب  مواطن  ألف   140 نحو 
منهم من نقل إىل املستشفى وبقي فيها أياما. كام نفقت 
موايش كثرية، وتلفت أراض زراعية وبساتني واسعة عىل 
الفاو  مدينة  يف  العرب  شط  مصب  من  املسافة  طول 

وصوال إىل شامل البرصة. 
ويف مجلس محافظة البرصة، كانت هناك نقاشات كثرية 
حول األزمة، وعىل إثرها تم االتفاق املبديئ عىل انشاء 

هويس مالحي، وهو سد مكوَّن من بوابتني واحدة تفتح 
لغرض دخول السفن ثم تغلق، واألخرى تفتح لخروجها 
املالحة  املياه  تدخل  لن  الطريقة  وبهذه  أيضا.  وتغلق 
حول  مختلفة  آراء  هناك  كانت  لكن،  للنهر.  وامللوثة 
قرب  البرصة  شامل  يف  يكون  كأن  السد،  إنشاء  موقع 
منطقة “كرمة عيل”، أو جنوب قضاء أيب الخصيب، أو 
عند املصب يف “رأس البيشة” جنويب الفاو. وللوصول اىل 
حل جذري مستِند اىل دراسة علمية من جهٍة متخصصة 
ايطالية، فدرست  استشارية  استقدام رشكة  رصينة، تم 

يف  السد  بإنشاء  وأوصت  الجوانب  جميع  من  األمر 
منطقة “ابو فلوس” جنويب ايب الخصيب.  وكانت هناك 
دراسات أخرى من مركز علوم البحار يف جامعة البرصة. 
عىل  تشديده  املايض،  حزيران   21 يوم  املركز  جدد  إذ 
رضورة تطبيق وتنفيذ دراساته السابقة والحالية حول 
إقامة هويس مالحي، ملنع تغلغل املياه املالحة إىل شط 

العرب والحفاظ عىل كميات املياه العذبة فيه.
وقال مدير املركز نوري عبد النبي، خالل ورشة نظمت 
خصصت  البيئية”،  والتحديات  العرب  “شط  بعنوان 
لدراسة الرتسبات امللحية التي يعانيها النهر، ان “املركز 
خالل  من  الهويس  إلقامة  مرشوعا  طرح  وأن  سبق 
العراق ومختلف  من  والباحثني،  العلامء  من  مجموعة 

دول العامل، إال أن املرشوع مل ينفذ”.
إقامة  ثانية أهمية  قائال، أن “املركز يؤكد مرة  وأضاف 
رشكات  بواسطة  ينفذ  العرب،  شط  يف  مالحي  هويس 

مختصة”.
البلد  تخدم  سياسية  إرادة  وجود  عدم  بسبب  لكن 

بالشكل العلمي، مل يتم الرشوع بإنشاء هذا السد. 
العراق اليوم يعاين شحا يف مياه نهري دجلة والفرات، 
ورمبا ستعود أزمة ملوحة شط العرب مجددا، وستعود 
معها املآيس ذاتها التي عاشها أهايل البرصة وقتها. لذلك، 
أن الحكومتني املحلية واملركزية مدعوتان ملعالجة هذه 
املشكلة جذريا، كأن يتم تخصيص جزء من فائض املوازنة 

لتنفيذ مرشوع السد.

شط العرب ينادي.. هل من يسمع النداء؟! 

اعـالن
وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية  دعوى  يوسف(  سعدي  )امين  املواطن  قدم 

)املحمداوي( بدالً من )الدوري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 

اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية  املديرية بطلبه استناداً 

رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

فقدان وصل
)حسام  بإسم    )130680( املرقم  الوصل  فقد 

الجامعة  االرساء  كلية  من  الصادر  مزعل(  عيل 

بتاريخ 2020/8/31 مببلغ )1.500.000( مليون 

عليه  يعرث  ممن  يرجى  دينار،  الف  وخمسامئة 

تسليمه اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
العدد:590/ش/2021
التاريخ:2021/6/30 

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشامية

اعـــالن
محسن  جاسم  عبدالكاظم  /احمد  عليه  املدعى  اىل/ 

الشبالوي مجهول محل اقامته حاليا
املرقمة  الدعوى  برهان(  عداي  )رجاء  املدعية  اقامت 
)التفريق  املحكمة تطالبك  )590/ش/2021( لدى هذه 
اقامتك حسب رشح  محل   وملجهولية  للهجر(  القضايئ 
القائم بالتبليغ وتأييد  املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني مبوعد 
املرافعة يوم )2021/7/14( الساعة التاسعة صباحا ويف 
ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من  او  حضورك  عدم  حالة 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون مع التقدير.
القايض/ احسان عيل حمزه
قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـالن
دعوى  يوسف(  سعدي  )حيدر  املواطن  قدم 
بدالً  )املحمداوي(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 
اعرتاض مراجعة هذه  لديه  )الدوري( فمن  من 
املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

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

اعـالن
وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية  دعوى  يوسف(  سعدي  )عمر  املواطن  قدم 

)املحمداوي( بدالً من )الدوري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 

اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية  املديرية بطلبه استناداً 

رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

طلب حضور
فرج(  عبدالكاظم  )ورقاء  السيدة  من  يرجى 

محل  وملجهولية  اإلسكان  صندوق  اىل  الحضور 

اقامتِك تقرر تبليغِك عن طريق اإلعالن ويف حالة 

القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  الحضور  عدم 

الالزمة غيابياً.

مقدم الطلب )احسسان عبدالكريم قدوس(

07511865498

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
الضافة  املديرية  هذه  يف  دعوى  جواد(  كاظم  )حسني  املواطن  قدم 
هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )الجبوري(  اىل  )الفراغ(  من  لقبه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه 
)24( من  املادة  احكام  الدعوى وفق  املديرية يف  تنظر هذه  سوف 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

اعـالن
لقبه  لتبديل  قضائية  دعوى  يوسف(  سعدي  )عيل  املواطن  قدم 

وجعله )املحمداوي( بدالً من )الدوري( فمن لديه اعرتاض مراجعة 

هذه املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

أسالك الكهرباء 
كالعصف المأكول!

خليل ابراهيم العبيدي

وأنت سائر يف الشوارع واالزقة، بل وحتى يف الدرابني الضيقة، 
تالحظ، او رمبا يعرتضك عمود كهرباء مثقل بأسالك مرتهلة 
كالعصف  وصارت  والتغيري  التعرية  عوامل  معها  تصارعت 
املأكول.. أسالك ينئ تحتها ذاك العمود الصدئ، الذي تقوس 
املخيفة  أثقاله  يحمل  بالكاد  وصار  التقادم  بفعل  ظهره 

القاتلة!
وأىن  حللت  اينام  العراق،  مدن  كل  يف  يعرتضك  املنظر  هذا 
وهي  العايل  الضغط  ابراج  مشاهدة  ايضا  وميكنك  متشيت، 
والشوارع  السكنية  الدور  فوق  املتدلية  بأسالكها  تتاميل 
العامة، نارشة عوامل الترسطن او االصابة بالتقلبات العقلية! 
مقززا  آخر  منظرا  األهلية،  املولدات  أسالك  تضيف  فيام 
ومشوها ملا فوق الرؤوس، حتى السامء والغيوم، وهذه إن 
مطرت يف فصل الشتاء، جاءت بالويل عىل الناس، كأن ترضب 
سلكا  تغسل  انها  أو  متدليا،  مولدة  سلك  أو  كهرباء،  عمود 
موجبا بسعة 220 فولت، مقطوعا بفعل الرياح، ليهدد املوت 

كل من مير بالقرب منه. 
ويعلم العراقيون جميعهم، أن غالبية أعمدة الكهرباء تلك، 
تم تسليكها منذ خمسينيات وستينيات القرن املايض، فيام ال 
ترقيعي،  الكهرباء تستبدل بعض االسالك بشكل  تزال وزارة 
بعد أن تفرض عىل املواطنني – يف بعض األحيان – رشاءها من 

السوق املحلية لعدم توفرها يف املخازن الحكومية!
منذ  الكهرباء  قطاع  عىل  رصفت  التي  الخيالية  املبالغ  ان 
العام 2003، كانت كفيلة بدفن هذه األسالك الخطرية تحت 
ان  ال  املتأخرة!  وحتى  املتقدمة،  العامل  بدول  اسوة  االرض، 
تظل الوزارة تعالج الخطأ بخطأ أكرب، لتبقى مهمتها محصورة 
فقط يف انتاج الطاقة، التي مل تعد هي األخرى كافية لتغطية 

حاجة البلد.
الطاقة،  نقل  وسائل  ملعالجة  التوجه  هو  اليوم،  املطلوب 
خاصة  الناقلة،  الشبكة  أدوات  تطوير  يف  االهتامم  وتركيز 
األسالك التي كانت سببا ملوت الكثري من املواطنني وأطفالهم!

الى عائلة الفقيد الرفيق  قاسم عناد )أبو سعد( المحترمين

بأمل وحزن شديدين تلقينا نبأ وفاة الرفيق العزيز قاسم عناد عضو محلية الثورة ومسؤول مكتبها اإلعالمي، اثر نوبة قلبية مفاجئة.
متيز الرفيق الراحل بحضوره امليداين مراسال لـ “طريق الشعب”، منشغال بنقل ونرش معاناة الناس، خصوصاً يف مدينة الثورة – الصدر، حتى 

آخر أيام حياته.
بفقدان الرفيق أبو سعد، خرست لجنة االعالم احد كوادرها النشطة واملثابرة.

للراحل العزيز الذكر الطيب عىل الدوام، ولكم الصرب عىل هذه الخسارة األليمة.
لجنة االعالم املركزي
الحزب الشيوعي العراقي
2 متوز 2021

بغداد – قاسم عناد

مدينة  يف  الداخل  منطقة  سكان  شكا 
يف  املجاري  طفح  )الصدر(،  الثورة 
املنطقة  مدخل  من  ميتد  الذي  الشارع 
حتى محطة تعبئة الوقود، مشريين إىل 
كامل،  بشكل  الشارع  غطت  املياه  أن 

وشلت حركة املواطنني. 
“طريق  لـ  حديث  يف  السكان  وأوضح 
املطلة  املنازل  أهايل  أن  الشعب” 
جراء  كثريا  يعانون  باتوا  الشارع،  عىل 
مياه  من  املنبعثة  الكريهة  الروائح 

التي  الجراثيم  عن  فضال  املجاري، 
تسبب أمراضا خطرية.

هذا  عرب  السيارات  مرور  أن  وأكدوا 
الشارع صار أمرا مستحيال، وأن مصالح 
الناس تعطلت وأرزاق الباعة يف “سوق 
للشارع،  املحاذي  الكبري”  الداخل 
وصول  صعوبة  بسبب  انقطعت 

إليهم.  املتسوقني 
الصحة  عىل  األمر  لخطورة  ونظرا 
املنطقة  أهايل  يطالب  والبيئة،  العامة 
املعنية،  البلدية  والدوائر  بغداد  أمانة 

مبعالجة املشكلة عىل وجه الرسعة.

آخر ما كتبه رفيقنا الراحل قاسم عناد لجريدته

المحاويل مياه المجاري في شوارع مدينة الثورة 

شارع سكني 
اصبح موقفا للمركبات!

 

المحاويل - محمد صادق

شكا أصحاب الدور السكنية املطلة عىل جانبي "شارع األحزاب" 
من  وأجزاء  أرصفتهم  تحول  بابل،  مبحافظة  املحاويل  قضاء  يف 

الشارع، إىل موقف للسيارات. 
وأوضح عدد من سكان الشارع، يف حديث لـ "طريق الشعب"، أن 
مراجعي دائرة طابو املحاويل، املوجودة يف الشارع نفسه، يركنون 
بالرغم من وجود ساحة مخصصة  املنازل،  أبواب  أمام  سياراتهم 

لوقوف السيارات، مجانبة للدائرة الحكومية. 
وأعرب السكان عن تذمرهم من اكتظاظ املركبات يف الشارع وأمام 
والفوىض،  الضوضاء  ويثري  حركتهم  يعرقل  الذي  األمر  منازلهم، 

مناشدين مديرية مرور املحاويل وضع حد لهذه التجاوزات.

بغداد – طريق الشعب 
أبو  منطقة  يف   850 املحلة  أهايل  شكا 
دشري جنويب بغداد، كرثة  الحفر واملطبات 
و90،   15 الزقاقان  خاصة  أزقتهم،  يف 
مبينني أن هذه املشكلة صارت تعيق سري 

السابلة، ومتنع دخول املركبات. 

أحد  ساري،  مهدي  املواطن  وتحدث 
عن  الشعب”  “طريق  لـ  املحلة،  سكان 
خالل  وقعا  تزداد  التي  املشكلة  هذه 
تتجمع  املياه  أن  األمطار، موضحا  موسم 
يهدد  الذي  األمر  وتغطيها،  الحفر  يف 
وصول  ويعيق  وأطفالهم،  املواطنني 

الطلبة إىل مدارسهم. 
“طريق  عرب  املحلة،  أهايل  وناشد 
الحفر  ردم  الدورة  بلدية  الشعب”، 
أنهم  إىل  الفتني  الطرق،  إكساء  وإعادة 
معالجة  ذاتها  البلدية  ناشدوا  وان  سبق 

املشكلة، لكنهم مل يتلقوا أي استجابة.  

حفر ومطبات كثيرة في شوارع أبو دشير



السوق العربية المشتركة 
بين الحاجة والضرورة 

ابراهيم المشهداني 

ومرص  العراق  زعامء  بني  املشرتكة  االجتامعات  اظهرت 
تدشني  إىل  الحاجة  االخريتني  السنتني  خالل  واالردن 
الزعامء  العالقة بني بلدانهم. فقد ركز  مرحلة جديدة يف 
الجوانب  يف  االسرتاتيجي  التكامل  أهمية  عىل  الثالثة 
والصناعات  الصناعية  واملدن  واالستثامرات  االقتصادية 
والنقل  الزراعة  قطاعات  يف  التنسيق  عن  فضال  الدوائية 
امللفات  من  العديد  يف  البحث  إىل  باإلضافة  والصحة 
واليمن  ليبيا  مثل  العربية  البلدان  بأوضاع  املتعلقة 
وسوريا وفلسطني وتنضيج االفكار الخاصة بحل األزمات 

األمنية يف هذه البلدان.
  لقد  أعرب العديد من األحزاب  والشخصيات الوطنية 
العربية،   العربية  بالعالقات  االهتامم  عن  العراقية 
أقره  الذي   برنامجه  يف  عرب  العراقي  الشيوعي  فالحزب 
عام     االول  كانون  أوائل  يف  املنعقد  العارش  مؤمتره 
بناء  اعادة  عىل  بالتأكيد  الهدف  هذا  عن  2016بواقعية 
واإلقليمية  العربية  البلدان  مع  االقتصادية  العالقات 
املشرتكة ودعم  املصالح  أساس  األخرى عىل  العامل  ودول 
عرب  .وقد  املجاالت  مختلف  يف  التعاون  اشكال  وتشجيع 
هذا  عن  مختلفة  بأشكال  العرب  الزعامء  من  العديد 
التوجه يف العديد من املناسبات فضال عن مواقف  قوى  
اهمية   عىل  تؤكد  عراقية  وبرملانية  سياسية  وشخصيات 

انفتاح العراق عىل محيطه العريب .
الدول  من  عدد  بني  املشرتكة  العربية  السوق  قيام  إن    
العربية استهلتها ألول مرة  أربع دول هي العراق واألردن 
والسودان  ليبيا  من  كل  بها  والتحقت  ومرص  وسوريا 
والجمهورية  سابقا  الدميقراطية  اليمن  وجمهورية 
الوحدة  مجلس  لقرار  تنفيذا  وموريتانيا  اليمنية  العربية 
العربية رقم 17 يف 13/8/1964 ، إن هذه املبادرة كانت 
كانت  حيث  بأهميتها  تحتفظ  تزل  وما  بحق   تاريخية  
كانت  سواء  موضوعية  مربرات  من  حينها  يف  منطلقة 
سياسية تتعلق مبحارصة الكيان الصهيوين املحتل لألرايض 
الفلسطينية واملستمرة حتى اليوم    ، رغم بعض حاالت 
العربية خروجا عىل  البلدان  التي دشنتها بعض  التطبيع 
االستريادية  الطاقة  تعاظم  أو   ، العربية  الجامعة  قرارات 
للدول العربية من دول العامل والتي تجاوزت 66 مليون 
طن يف عام 2010 أو حاجة هذه الدول ما بني 25 و50 

يف املائة من احتياجاتها 
من  املائة  يف  و50   40 بني  ما  السترياد  ولجوئها  الغذائية 

الحبوب من اجاميل االستهالك.
العربية  الدول  بني  الثنائية  االتفاقيات  أن  ويبدو 
العراق  بني  او  واألردن  العراق  بني  املربمة  كاالتفاقيات 
العريب  الخليج  بلدان  وبعض  العربية  مرص  وجمهورية 
رغم  الثالث  العربية  الدول  بني  األخرية  التفاهامت  أو 
الوصول  إلعادة  التوجه  تعزز  ان  ميكن  املعوقات  بعض 
الحياة  وإعادة  بالحياة  ينبض  مشرتك  عريب  اقتصاد  إىل 
اسرتاتيجية  بناء  أساس  عىل  املشرتكة  العربية  للسوق 
العربية  الشعوب  صالح  يف  تصب  تنموية  اقتصادية 

وتحسني ظروفها االجتامعية.
الرغم مام كانت  العربية املشرتكة عىل  السوق  ان    غري 
الدول  اقتصاديات  انعاش  يف  أهداف  من  عليه  تنطوي 
واجهتها  فقد  التنموية  اسرتاتيجياتها  وانجاح  العربية 
السياسية  نظمها  بني  االختالف  يف  تتجىل  كبرية  عقبات 
بعض  متارسها  التي  والدبلوماسية  السياسية  والضغوط 
الدول   ذات املصلحة يف أبقاء تلك االقتصاديات تدور يف 
منتجاتها  لترصيف  وسوقا  املعومل  الرأساميل  النظام  فلك 
الصناعية  آلتها  حركة  لدميومة  النفط  لتصدير  ومصدرا 
برثواتها  الغنية  العربية  االستثامرات  من  واالستفادة 
العربية  فالسوق  الخاص  منطقها  للحياة  لكن  املالية، 
ملحة  رضورة  تبقى  التحديات  تلك  كل  رغم  املشرتكة 

النعاش اقتصاديات  هذه الدول لألسباب التالية :
املشرتكة  القواسم  من  العديد  العربية  الدول  امتالك   .1
املرحلة  يف  املشرتكة  العربية  السوق  بتفعيل  تسمح  التي 

الراهنة متاشيا مع الظروف الدولية الجديدة. 
املختلفة  السياسية  املواقف  يف  التقارب  امكانية   .2
منطقة  تشهدها  التي  سياسية  الجيو  املخاطر  بسبب 
التنمية  عمليات  وتهدد  افريقية  وشامل  االوسط  الرشق 
للدول  املشرتكة  املصالح  عىل  السلبية  اثارها  وتنعكس 

العربية.
3. يف ظل عوملة االقتصاد فان الحكومات العربية مطالبة 
اقتصادها  حامية  أجل  من  القدمية  اآلليات  عن  بالتخيل 

الداخيل.
4. ان الرضورة واحكامها تقتيض البحث عن آليات عودة 
رؤوس االموال العربية الستثامرها ضمن االقتصاد العريب 
خاصة وأن ساحة السوق العربية من السعة والحاجة إىل 
االنتاجية  التجارية وتوسيع طاقاتها  املبادالت  املزيد من 
والسياحة  واالسكان  والزراعة  الصناعة  قطاعات  يف 

وغريها.

وقفة اقتصادية
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اقتصاد
الكنوز األثرية والمواقع التراثية مهددة بالزوال!

بسبب اهمال قطاع السياحة.. العراق يخسر الماليين؟

العراق بلد االثار االول  
الصادر  االتحادي،  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ويف 
حاالت  “وجود  اىل  االشارة  جرت   ،2019 العام  يف 
واملحافظات  بغداد  يف  األثرية  املواقع  عىل  تجاوز 
كردستان  إقليم  باستثناء  ـ  موقعا   570 بلغت 
منها  الدولة؛  ودوائر  املواطنني  قبل  من  ـ  ونينوى 

مثانية مواقع أثرية شاخصة يف بغداد”.
للمواقع  كافية  حامية  تتوفر  ال  انه  التقرير  وذكر 
موقعا من مجموع   )3253( البالغ عددها  األثرية 
املسيجة فال  املحمية  اما  املكتشفة.  األثرية  املواقع 
تتجاوز )11( موقعا فقط، ما يعني تعرض املواقع 
املحمية وغري املسيجة اىل الرسقة والنبش العشوايئ.
املالية  التخصيصات  يف  “قلة  ذاته  التقرير  وأرش 
املواقع  لصيانة  التشغيلية  املوازنة  من  املرصودة 
واللقى األثرية، وتدين نسب تنفيذ اعامل الصيانة، 

قياساً باملبالغ املرصدة”.

المنقب ال يتجاوز 2 بالمئة!
العراقي  اآلثاري  واملنقب  الباحث  يؤكد  وهنا 
“طريق  عليه  اطلعت  ترصيح  يف  الزبيدي،  عامر 
ال  لكن  االول  االثار  بلد  “العراق  ان  الشعب”، 
يوجد أي اهتامم حكومي بقطاع السياحة واالثار، 
مهام”،  اقتصاديا  قطاعا  يكون  يك  لتطويره  وسعي 
املواقع  من  فيه  التنقيب  تم  ما  “نسبة  مضيفا 
وهذا  املئة،  يف  اثنني  يتجاوز  ال  العراق  يف  األثرية 
يشء مفاجئ، كام أن نسبة ما هو ُمسّيج ومحمي 

من املواقع، تقل عن واحد يف املئة”.

تالعب بالتصاميم التراثية
والجرمية  النزاهة  قضايا  بنظر  املتخصص  ويذكر 
منجد  القايض  الرصافة  تحقيق  يف  االقتصادية 
تعرضت  األثرية  املواقع  من  “الكثري  أن  فيصل، 
و)تل  عرنوص(  )تل  موقع  مثل  والرسقة  للنبش 
انتشاراً  األكرث  النوع  لكن  الكثري،  وغريها  الذهب( 
يف العاصمة بغداد هو التجاوز عىل املواقع األثرية 
والرتاثية سواًء بالبناء كام حدث يف الباب الوسطاين 
)خان  يف  حصل  كام  املجاري  مياه  فتح  عرب  أو 
البناء مبا ال  تغيريات يف شكل  إحداث  أو  مرجان(، 
له كام حدث يف جامع  الرتايث  التصميم  يتالءم مع 
من  الكثري  أو  دار  الدفرت  عامرة  أو  السهروردي 
أو محالت  الرشيد  املهمة يف شارع  الرتاثية  املواقع 

بغداد القدمية”.
تتحمل  التي  الجهات  بشأن  فيصل  وأضاف 
أو  البلديات  “بعض  أن  التغيريات  هذه  مسؤولية 
جهات يف أمانة بغداد تقوم بأعامل هندسية دون 
قبل  وإعالمها  والرتاث  لآلثار  العامة  الهيئة  ابالغ 

الرشوع بها والحصول عىل موافقاتها بالعمل”.
من  االالف  ان  اىل  التنويه  من  “البد  بقوله  وتابع 

املواقع االثرية والرتاثية مل تعلن الجهات املسؤولة 
بغية  وذلك  تراثيتها  او  اثريتها  الثقافة  وزارة  يف 
مبوجب  عليها  املشددة  القانونية  الحامية  اضفاء 

قانون االثار والرتاث رقم 55 لسنة 2002”.
املوسوي،  عمران  نارص  القايض  يُعرف  جانبه،  من 
“األموال  سابعا(:   /4( املادة  وحسب  بأنها  اآلثار 
املنقولة وغري املنقولة التي بناها أو أنتجها أو كتبها 
عن  عمرها  يقل  وال  اإلنسان  أو صورها  رسمها  أو 
والحيوانية  البرشية  الهياكل  وكذلك  سنة(.  )مئتي 
الفقرة  ّعرفتها  فقد  الرتاثية  املواد  أما  والنباتية”.  
)ثامناً( من املادة املذكورة وهي “االموال املنقولة 
سنة(  )مئتي  عن  عمرها  يقل  التي  املنقولة  وغري 
ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو 
فنية يعلن عنها بقرار من وزير”، بحسب املوسوي.

طاق كسرى في وضع حرج
“بغداد  أن  املختصني  أحد  قال  ذاته،  السياق  ويف 
تضم أكرث من 150 موقعا أثريا، منها اثار منذ عهد 
املستنرصية،  مثل  والثانية  األوىل  العباسية  الدولة 
الوسطاين،  والباب  عقرقوف،  وزقورة  حرمل،  وتل 
وجامع الخالفة، اىل ان اغلبها مهدد بالدمار، وأصبح 
بعضها مواقع لتجميع النفايات، والبعض اآلخر تم 

التجاوز عليه، وتدمريه لبناء دور سكنية”.
والرتبية  الثقافة  منظمة  باسم  ملتحدث  واستناداً 
فان  املتحدة،  لالمم  التابعة  اليونسكو  والعلوم 
املقوس  السقف  من  أمتار  أربعة  بحجم  قطعة 
يف  غزيرة  أمطار  سقوط  بعد  انهارت  قد  للطاق 

املنطقة.
ومدير  اليونسكو  منظمة  بني  هاتفية  مكاملة  ويف 
عام هيئة اآلثار والرتاث العراقية، اياد حمزة، قال 
األخري إن املبنى التاريخي يف وضع “خطر وحرج” 
وبحاجة لتحرك عاجل من أجل إسناد ما تبقى من 
من  آخر  جزء  سقوط  دون  للحيلولة  السقف  جزء 

الطاق”.

9 مواقع اختفت!
العراقي،  للمتحف  السابق  الفني  املستشار  ويقول 
اندثرت  مواقع  إن “هناك تسعة  التكريتي:  محمد 
بعضها،  وتجريف  فيها  ما  رسقة  ومتت  بالفعل، 
بهدف  فيها،  حرائق  افتعال  تم  املواقع  وبعض 
تقع يف  قبل مستثمرين، كونها  االستيالء عليها من 

مناطق مهمة وحيوية يف بغداد”. 
جنوب  املحمودية،  منطقة  يف  مواطنون  ويقول 
املواطنني  قبل  من  القامئة  “التجاوزات  ان  بغداد، 
كـ)موقع  القضاء  يف  املهمة  االثرية  التلول  عىل 
وتل حسن  االثري،  االخيني  وتل  االثري،  گناص  تل 
يتخذ  مل  شمطونيا(  وتل  شيحان،  وتل  حريفش، 

بحقها أي اجراء قانوين حتى االن”.

منازل على تل أثري
وتراث  آثار  دائرة  اعلنت  الجاري،  العام  ومطلع 
محافظة كركوك، عن اكتشافها موقعا أثريا كبريا يف 
املحافظة، يعود للعصور األكدية واالشورية، ويضم 

995 قطعة اثرية.
سكنية  وحدات  ضم  “املوقع  ان  الدائرة  بينت 
األكدي  العرص  من  مختلفة  لفرتات  تعود  منظمة 
االشوري  والعرص  والفريث  الساساين  والعرص 
حي  يف  املكتشف  السكني  الحي  ويقع  الوسيط”. 
التجاوز  تم  وقد  كومبت،  عرب  تل  عىل  الواسطي 
عليه من قبل املواطنني حيث جرى بناء عدد كبري 
تحذيرات  رغم  االثري  التل  هذا  فوق  املباين  من 
املوقع  عىل  التجاوز  ومنعها  الحكومية،  الجهات 

التاريخي جنوب املحافظة.
ويف محافظة االنبار، كشف مفتش آثار وتراث من 
املحافظة محمد جاسم، عن “وجود أكرث من 400 
موقع أثرى يف املحافظة، مل تخضع للتنقيب، سوى 

جزء قليل منها ال يتجاوز الـ 80 موقعاً”.
املواقع  عىل  التجاوزات  بعض  “هناك  إىل  وأشار 
او  منازلهم  ببناء  قاموا  مواطنني  قبل  من  األثرية 
محرمات  حساب  عىل  الزراعية،  أراضيهم  توسعة 
)خندانو  موقع  يف  الحال  هو  كام  األثري،  املوقع 
األثري( وهي إحدى املدن اآلشورية، والتي تجاوز 

عليها 28 مواطناً”.
وقال مسؤول يف دائرة آثار األنبار )مل يذكر اسمه( 
وأخرى  للرسقة،  فعالً  تعرضت  املواقع  “بعض  أن 
اندثرت بفعل عوامل طبيعية، لكن النسبة الكربى 
آذتها الحرب حتى أن موقعا قرب الفلوجة استخدم 
داخله،  وتحصنوا  الجيش،  لعنارص  عسكرية  كثكنة 
اىل  أدى  ما  قديم  أثري  موقع  أنه  يعلموا  أن  دون 

إلحاق أرضار كبرية به”. 
املواقع  لها  تعرضت  التي  “األرضار  ان  اىل  واشار 
األثرية بني عامي 2014 و2017 كانت كبرية جدا؛ 
مزاعم  تحت  تفجريها  اىل  داعش  تنظيم  عمد  اذ 
الخليفة  عهد  يف  شيدت  منارة  بينها  من  مختلفة، 
نهر  عىل  جبة  بلدة  يف  الخطاب،  بن  عمر  الثاين 
الفرات، وموقع سومري قديم تم وضع متفجرات 

فيه وتدمريه قرب هيت”.

معالم النجف مهددة باالندثار
من  ناشطون  حذر  فقد  النجف،  محافظة  يف  اما 
للمدينة،  األثرية  املعامل  طمس  يستهدف  مخطط 
بذريعة  وذلك  “الطارات”،  منطقة  وتحديداً 
سبايكر  مجزريت  ضحايا  لدفن  املنطقة  تخصيص 
وترشين، االمر الذي دعا نشطاء مدنيني وشخصيات 
“الطارات  ملوقع  التوجه  اىل  ووجهاء،  عشائرية 
النجف  للتحقق من تطبيق قرار محافظ  األثرية”، 
لؤي اليارسي، الذي كان قد تراجع فيه عن موافقة 

املنطقة.   سابقة بتجريف 
وأكد الناشطون أن “الجرافات ما زالت مستمرة يف 
العمل  إيقاف  املحلية  السلطات  عملها رغم إعالن 

باملرشوع”.  
ووفقاً للمتحدثني، فإن السلطات املحلية أعلنت يف 
لغرض  األثرية  املناطق  تلك  تخصيص  سابق  وقت 

دفن ضحايا مجزريت ترشين وسبايكر.  

ديالى متضررة 
خانقني  قضاء  مقامية  قائم  اعالم  ملدير  ووفقاً 
10 مواقع  القضاء يضم نحو  فإن  ابراهيم،  يوسف 
تم  متفرقة،  مناطق  يف  منترشة  مهمة  سياحية 

اكتشافها بعد 2003، وجرى تطويرها.
كورونا  فريوس  “تداعيات  ان  ابراهيم  وأضاف 
درجات  وارتفاع  والكهرباء  االقتصادي  والوضع 
شلل  يف  أسهمت  متداخلة،  عوامل  كلها  الحرارة، 

الحركة السياحية يف خانقني، مؤخرا”.

اندهاش االجانب
ويقول ابراهيم النجار )عراقي مغرتب يف اسرتاليا(، 
انه فوجئ عندما نرش يف صفحته عىل “فيسبوك”، 
اصدقائه  تعليقات  من  العراق،  يف  االثرية  املواقع 

االسرتاليني.
يف  نرش  انه  الشعب”  لـ”طريق  حديث  يف  وبني 
زيارته االخرية اىل العراق نهاية العام املايض، صوراً 
البالد، والتي تفاعل  للمواقع االثرية والسياحية يف 

معها أصدقاؤه االسرتاليون بشكل كبري.
وقال الخبري االقتصادي مصطفى حنتوش لـ”طريق 
سياحية  مشاريع  “هناك  ان  أمس،  الشعب”، 
معينة بإمكانها ان تدر مدخوالت جيدة اىل خزينة 

الدولة”. 
وضعت  عندما  السنوات  احدى  يف  أنه  واضاف 
السياحة  موسم  يف  الفيزا  عىل  رسوما  الحكومة 
الدينية، بلغت 35 دوالرا للشخص الواحد، حققت 

إيرادات تقدر بـ200 مليون دوالر. 
الوزراء أحال 68 قرصا رئاسيا يف  وزاد ان “مجلس 
والسياحة،  الثقافة  وزارة  اىل  ببغداد  مميزة  اماكن 
ثالث  منذ  الوزارة  يف  متلكئ  املرشوع  ان  اال 
بإنجاز  تأخرها  تربر  “الوزارة  ان  مبيناً  سنوات”، 
هذه املشاريع بسبب غياب املوازنات االستثامرية، 
التي من شأنها ان تعيد تأهيلها وتحولها اىل مرافق 

سياحية”. 
ولفت حنتوش اىل انه “يف جميع بلدان العامل نجد 

خرائط توضح اهم املرافق السياحية يف البالد”. 
املتاحف  دائرة  عام  مدير  معاون  قال  ذلك،  اىل 
عباس عبد مندي لـ”طريق الشعب”، ان “املتاحف 
هي نافذة ثقافية بكل محافظة، تتعرف من خاللها 

اىل ارث البلد وحضارته”.

بغداد - طريق الشعب 

شهدت املواقع االثرية والرتاثية يف العراق، عمليات تخريب منظمة وعشوائية، 
منها بفعل تقلبات الطقس، واخرى شمل ت تجاوزات املواطنني عليها. 

يقابل ذلك انعدام أي جهد حكومي يف حامية هذه املواقع او اعادة ترميمها او 
الحد من التجاوزات الفوضوية بحسب املراقبني.

وتستثمر كل الدول مواقعها السياحية ضمن قنوات ايرادات االقتصاد املحيل 
وتنوعها، فضال عن توفري فرص عمل للمواطنني، يف حني تتعرض املواقع األثرية يف 

بالد الحضارات ومهد االنسانية، اىل االضمحالل بسبب االندثار واإلهامل الحكومي.



            7  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 88 Monday 5 July 2021 العدد 88 االثنني 5 متوز 

عربية ودولية
انتكاسة لليمين المتطرف في انتخابات المناطق والوحدات اإلدارية في فرنسا

الشيوعيون يضاعفون مقاعدهم

تحية الحزب الشيوعي العراقي الى المؤتمر

الثاني الكويتية تعقد مؤتمرها  التقدمية  الحركة 

عىل عكس العديد من استطالعات الرأي، مل تتميز 
الرئيس  حزب  بني  ثنايئ  بتنافس  االنتخابات  هذه 
القومي”  “التجمع  وحزب  امام”  “إىل  ماكرون 
مارين  بزعامة  جدد(  )نازيون  املتطرف  اليميني 
الحزب  باسم  املتحدث  أكده  ما  هذا  لوبان، 

الشيوعي الفرنيس ايان بروسات.
الناخبني  ثلثي  برفض  االنتخابات  متيزت  لقد 
املشاركة يف التصويت، ومل تغري املناشدات الكثرية 
الذي  الواقع،  هذا  الثانية  الجولة  سبقت  التي 
نسبة  وكانت   .1945 عام  منذ  فرنسا  تشهده  مل 
سكانيا،  املكتظة  املناطق  يف  عالية  املقاطعة 
ووصلت إىل 75 يف املائة يف أوساط العاملني هناك، 
و87 يف املائة بني الفئات العمرية 18 – 20 عاما، 
وسائل  وتحدثت  الخطري.  باألمر  وصف  ما  وهو 
وعن  انتخايب”،  “ارضاب  عن  الفرنسية  االعالم 
نفعا  تجد  ومل  املتصاعدة.  الدميقراطية”  “ازمة 
تأثريات  بشأن  الفرنيس  الوزراء  رئيس  تربيرات 
املناطق  بانتخابات  االهتامم  وعدم  الوباء،  ازمة 
والوحدات اإلدارية، والعزوف العام عن املشاركة 
اللومانيتيه،  لجريدة  سؤال  عىل  وردا  السياسية. 
هذا  من  باالشمئزاز  أشعر  املواطنني:  أحد  قال 
بالنسبة  يشء  وال  نصوت   “ السيايس.  النظام 
يف  مؤخراتهم  عىل  يجلسون  “إنهم   ،“ يتغري  لنا 
بدالً من  االجتامعات  ليقضوا ساعات يف  مكاتبهم 

ان يفهموا كيف نعيش”.

فشل لليمين المتطرف
وهزيمة لحزب الرئيس

ومل  ذريع،  بفشل  لوبان  بزعامة  املتطرف  اليمني  مني 
عىل  بالحصول  الراي  استطالعات  به  وعدته  ما  يحقق 
منطقة   13 أصل  من  مناطق   7 يف  متقدمة  مواقع 
فرنسا  جنوب  يف   )PACA( منطقة  يف  وحتى  فرنسية، 
عىل  املائة  يف  و42,7   36,38 عىل  فيها  حصلوا  التي 
نتيجة  املحافظ،  اليمني  مرشح  لصالح  التوايل، حسمت 
عىل  حصل  الذي  التكتييك،  اليسار  تحالف  النسحاب 
املتطرف من  اليمني  لحرمان  لصالحه،  املائة  16,83 يف 
هذه الفرصة. ويف مناطق أخرى وصلت خسارة اليمني 
املتطرف إىل 8 يف املائة، مقارنة بانتخابات املناطق يف 

عام 2015.
)ديغوليون  املحافظون  اليمينيون  “الجمهوريون”  عد 
البورجوازي  املعسكر  من  وحلفاؤهم  سابقون 
اذ  االنتخابات،  هذه  يف  الفائزين  السابق(  الكاثولييك 
التي  السبع  املناطق  يف  أخرى  مرة  الفوز  من  متكنوا 
إضافية،  مقاعد  عىل  والحصول  السابق،  يف  حكموها 
عىل  املائة  يف  و38,9   29,56 عىل  عموما  وحصلوا 
املحافظ  لليمني  انطالق  نقطة  ذلك  وشكل  التوايل. 
عن  بعيدا  الرئاسة  انتخابات  يف  خاص  مبرشح  للدخول 

الرئيس الحايل ماكرون.
وباملقابل مني حزب الرئيس ماكرون “إىل امام” بهزمية، 
املقاعد  مجموع  من  مقعدا   85 يحصل سوى عىل  ومل 
8,8 و5,4 يف  البالغ 1700 مقعدا، بعد أن حصل عىل 

املائة عىل التوايل. وأكدت النتائج ان حزب ماكرون ال 
ميتلك قواعد راسخة، وانه حزب جمعته قوى الليربالية 
عام  يف  للجمهورية  رئيسا  ماكرون  النتخاب  الجديدة 

.2017

نتائج أفضل لقوى اليسار والخضر
كانت نتائج قوى اليسار والخرض، بشكل عام، أفضل من 
واستطاعوا  التصويت.  عمليات  سبقت  التي  التوقعات 
ومل  يحكمونها،  كانوا  التي  الخمس  املناطق  عن  الدفاع 
إضافية،  مبناطق  الفوز  يف  اليسار  بعض  اماين  تتحقق 
وعموما حصل اليسار عىل 24,14 والخرض عىل 11.28 
تعكس  ال  النسب  وهذه  الثانية،  الجولة  يف  املائة  يف 
النتائج بشكل دقيق، وذلك ألن الخرض شاركوا يف قوائم 

اليسار يف ثالث مناطق، وحسبت النتائج باسم اليسار. 
ومن أفضل نتائج القوائم املشرتكة حصول رئيسة منطقة 
عىل  ديلغا  كارول  االشرتاكية  فرنسا  بجنوب  أوكسيتانيا 
يف  والشيوعيني  الخرض  مع  بتحالفها  املائة  يف   56,85

الجولة الثانية.
ريونيون  ال  منطقة  يف  لليسار  الالفتة  النتائج  ومن 
الهندي(  املحيط  البحار )جزيرة يف  الفرنسية فيام وراء 
، حيث استطاعت املرشحة والقيادية الشيوعية املحلية 
السابقة، الرفيقة هيوغيت بيلو ازاحت الحاكم اليميني 

السابق يف املنطقة، بحصولها عىل51,9 يف املائة.

الشيوعيون يضاعفون مقاعدهم
بعضها  متنوعة  بقوائم  االنتخابات  الشيوعيون  دخل 

“فرنسا  حركة  مع  وكذلك  والخرض،  االشرتاكني  مع 
اليساري الشعبوي جان اوك ميلينشون،  األبية بزعامة 
وحصل  للحزب.  منفردة  بقوائم  الدوائر  بعض  ويف 
يف  مقعدا   29 مقابل  مقعدا   62 عىل  الشيوعيون 
 28 يف  الحزب  أصدره  بيان  ويف   .2015 عام  انتخابات 
لعموم  ارتياحه،  عن  وعرب  النتائج  عاليا  قيم  حزيران 
باإلضافة  الشيوعيني.  وأداء  والخرض،  اليسار  نتائج 
محيل.  برملان   17 يف  متثيله  الحزب  استعاد  ذلك  إىل 
النواب  حساب  أساس  وعىل  الحزب،  شدد  بيانه  ويف 
الحزب  أن  عىل  الفرنيس،  الرتاب  كامل  عىل  املحليني 
وأشار  فرنسا “.  يف  الثالثة  السياسية  “القوة  يزال  ال 
البيان بفخر إىل مساهمة الشيوعيني يف جميع املناطق 

واإلدارات بهزمية اليمني املتطرف.

ساو باولو ـ وكاالت 
الرئيس جاير  البالد ضد  أنحاء  الربازيليني يف  اآلالف من  تظاهر عرشات 
فساد يف  تجاهل محاولة  بشبهة  أويل  لتحقيق  يخضع  الذي  بولسونارو، 

صفقة رشاء لقاحات مضادة لفريوس كورونا.
بدأت  تعبئة  يوم من  ثالث  املعارضة يف  بدعوة من  التظاهرات  وجرت 
يف نهاية أيار للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب إدارته لوباء كوفيد19- 
الذي أودى بحياة أكرث من نصف مليون شخص يف البلد البالغ عدد سكانه 

212 مليون نسمة.
وبحسب ما أظهرت لقطات بثتها وسائل اإلعالم الربازيلية، فإن املحتجني 

لبوا دعوة املعارضة يف مدن من شامل البالد إىل جنوبها.
باولو رفعوا الفتات  املتظاهرين يف ساو  أن  إىل  وأشارت “فرانس برس” 
إنكارا”  وليس  فساد  و”هذا  جامعية”،  إبادة  “بولسونارو  عليها  كتب 

لخطورة الوباء و”نعم للقاحات”.

التهم  يف  أويل  تحقيق  فتح  أعلن  الربازييل  العام  املدعي  مكتب  وكان 
املوجهة إىل رئيس الدولة من قبل ثالثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموه 
بـ”اإلخالل بواجباته” يف هذه القضية، ويشتبه يف أن بولسونارو تجاهل 
شبهات يف فساد أبلغ عنها موظف يف وزارة الصحة. وقال املوظف لدى 
مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ، إنه تعرض “لضغوط غري 
“كوفاكسني”  لقاح  استرياد جرعات من  املصادقة عىل  أجل  عادية” من 
حليفا  وأن  الدوالرات،  ماليني  واجهة الختالس  كانت  الهندي، يف صفقة 
وقدمت  بها.  علم  عىل  والرئيس  للخطة  املدبر  العقل  هو  لبولسونارو 
الربازييل طلبا  النواب  املايض يف مجلس  االسبوع  نهاية  معارضة  أحزاب 
جديدا لعزل الرئيس، لكن من غري املرجح أن تنجح املعارضة يف تحقيق 
الحكومي،  بالفساد  املتعلقة  املعلومات  بولسونارو  ونفى  الطلب.  هذا 
ودان التحقيق الربملاين، معتربا أنه “تحرك” سيايس يهدف إىل إجباره عىل 

التنحي من منصبه.

السودان يرحب بقرار مجلس االمن
حول سد النهضة

الخرطوم ـ وكاالت 
رحبت الحكومة السودانية، أمس، باستجابة رئيس مجلس األمن لطلبها الخاص بعقد جلسة ملناقشة النزاع بشأن سد النهضة اإلثيويب، 
وترصيحه بعقد الجلسة خالل هذا الشهر. وقال املتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، يف 
ترصيح صحفي، إن “مجلس األمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته عىل عقد هذه الجلسة، يربهن عىل خطورة امللء الثاين لسد 

النهضة، وخطورة عدم قدرة األطراف عىل التوصل التفاق نهايئ وملزم عىل األمن والسلم اإلقليميني والدوليني”.
وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة اىل رئيس مجلس األمن يف 22 حزيران املايض، طالبت فيها املجلس بعقد 

جلسة يف أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخالف حول سد النهضة االثيويب .
كام طالبت رئيس مجلس األمن بحث كل األطراف عىل “االلتزام بتعهداتها مبوجب القانون الدويل، واالمتناع عن اتخاذ أية إجراءات 

أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن امللء األحادي لسد النهضة، دون التوصل التفاق نهايئ”. 
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس األمن إىل مناشدة كل األطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض 
النزاعات يف مفاوضات سد النهضة، واإلعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه مليض إثيوبيا قدما يف امللء األحادي الجانب لسد النهضة 

للمرة الثانية”.

تظاهرات حاشدة ضد الرئيس البرازيلي
بسبب شبهات فساد 

للحركة  الثاين  املؤمتر  اىل  العراقيني  الشيوعيني  تحيات  بأحر  خاللكم  من  نبعث 
نقطة  ليكون  مهامته  وإنجاز  النجاح  كل  ألعامله  متمنني  الكويتية،  التقدمية 
انطالق أخرى لحركتكم يف مسريتها النضالية، تعزز من دورها يف الحركة الوطنية 
والدميقراطية والتقدمية ومن مكانتها يف الحياة السياسية واملجتمع يف الكويت.  

ان مؤمتركم الثاين محطة مهمة لتقييم نضاالت الحركة واعضائها ومؤيديها يف الفرتة 
وإلنجاز  وحقوقها  الشعبية  والفئات  العاملة  الطبقة  مصالح  عن  دفاعاً  املنرصمة 

مهامت االصالح والتغيري الوطني والدميقراطي واالجتامعي.   
الحراك االجتامعي،  النشيطة يف مختلف اشكال  بإعجاب مساهمتكم  تابعنا  لقد 
يف مواجهة السياسات التي متثل مصالح الرأساملية الطفيلية واالجراءات القمعية 
للسلطة، ومطالبة الحركة بإطالق الحريات وإلغاء القوانني واإلجراءات املقيدة لها، 
النقابية واملدنية وحقوق املرأة، والتصدي للهجوم  الحريات  ودفاعها بثبات عن 
عىل املكتسبات االجتامعية الشعبية ورفض املساس بها، وفضح نهب خريات البالد 
وكشف قوى الفساد واإلفساد، اىل جانب املطالبة بتغيري النمط االقتصادي الريعي 
االستهاليك الفاشل والتوجه نحو خيارات تنموية وطنية تحقق تنمية إنسانية عادلة 

اجتامعياً ومستدامة. 

كام سعت الحركة التقدمية يف نشاطها االنتخايب والربملاين اىل ربطه بالعمل السيايس 
الجامهريي وتعبئة رأي عام شعبي ضاغط من اجل تغيري ميزان القوى وتحقيق 

االصالح الدستوري وبناء الدولة الحديثة عىل أسس وطنية دميقراطية مدنية. 
ونحن عىل ثقة بأن مؤمتركم الثاين، مبا سبقه من تحضريات اىل جانب املناقشات 
الحيوية يف جلساته ملشاريع الوثائق املقدمة اليه، سيعزز الدميقراطية يف الحياة 

الداخلية للحركة ويقدم مثاالً ملهامً للقوى والشخصيات املدنية. 
وإذ نحيي بحرارة مندويب املؤمتر ونجدد متنياتنا بالنجاح يف إنجاز اعامله، واستنهاض 
طاقات اعضاء الحركة ومؤيديها لتنفيذ برنامجها بهمة وحامس، نتطلع اىل تعزيز 
أوارص العالقات الثنائية والرفقة الكفاحية مع حركتكم يف النضال املشرتك وتحقيق 

طموحات شعبينا الشقيقني من اجل السالم والدميقراطية والتقدم االجتامعي.  
مع الود الرفاقي

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
1 تموز 2021

رشيد غويلب

دأبت مؤسسات اإلعالم املهيمنة يف املراكز الرأساملية وامتداداتها يف بلدان 
األطراف عىل تناول التحوالت االنتخابية بعموميتها، وتجنب الدخول يف التفاصيل، 

خصوصا عندما تؤرش األخرية نجاحات لقوى اليسار الجذري، وتقارير هذه 
املؤسسات التي تناولت انتخابات املناطق والوحدات اإلدارية التي جرت عىل 

التوايل يف فرنسا بجولتني يف 20 و26 حزيران الفائت، تدخل ضمن هذا السياق. 
ومن هنا تأيت أهمية هذا التقرير.

الكويت - خاص

يوم  الثاين  مؤمترها  الكويتية  التقدمية  الحركة  عقدت 
الجمعة 2 متوز الجاري، بحضور أعضاء اللجنة املركزية 
هيئاتهم  من  املنتخبني  واملندوبني  القيادية  والهيئات 
وبعض األعضاء املراقبني، ويأيت انعقاد املؤمتر الثاين بعد 
األول يف  املؤمتر  انعقاد  مرور نحو خمس سنوات عىل 
29 متوز 2016، متأخراً عن موعده املقرر وذلك بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
افتتاحية  كلمة  املؤمتر  افتتاح  يف  السن  رئيس  وألقى 
ليبدأ  للمؤمتر  رئاسة  هيئة  اختيار  تم  ثم  ومن  موجزة 
ثم  ومن  املؤمتر  الئحة  اقرار  عرب  بدايًة  أعامله  املؤمتر 
األحزاب  قبل  من  والتضامن  التحايا  رسائل  تالوة 
وانتقل  الشقيقة،  واالشرتاكية  الشيوعية  والتنظيامت 
املركزية  اللجنة  تقارير  بعرض  مروراً  بنوده  يف  املؤمتر 
لكافة أعامله خالل فرتته املمتّدة من املؤمتر األول حتى 
واقرتاحات  مداخالت  وأخذ  ومناقشتها  الثاين،  املؤمتر 
وتوصيات أعضاء املؤمتر وهيئاتهم املمثلة عرب مندوبيها، 

وصوالً اىل انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة.
واختتم املؤمترون أعامل املؤمتر الثاين للحركة التقدمية 

الكويتية بروح مسؤولة مؤكدين التزامهم التام بوحدة 
عىل  وارصار  بإرادة  املؤمتر  قرره  ومبا  والتنظيم  العمل 
الجديدة  املركزية  اللجنة  اجتمعت  وقد  هذا  التنفيذ، 
للحركة وانتخبت الرفيق د. حمد األنصاري أميناً عاماً، 
أمينني  الرحيم  العبد  وأسامة  نهار  محمد  والرفيقني 

للجنة املركزية، كام انتخبت مكتباً سياسياً.

من فعالية سابقة للشيوعي الفرنيس

د. حمد االنصاري
االمني العام الجديد للحركة التقدمية الكويتية
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األنصار الشيوعيون .. في الذكرى الـ 34 للقصف الكيمياوي الصدامي

الرائدة بثينة شريف وحزمة ضوء

املناضلني  الربرة  العراق  أبناء  الشيوعيني  إن األنصار 
ومل  مبغرياتها  السلطة  تغرهم  مل  الذين  الحقيقيني 
ترهبهم بقوتها، تركوا ملذات الحياة واعتلوا الجبال 
السقط  متاعهم  الريح،  وامتطوا  الوديان،  غاصوا  و 
أرادوا  حدود،  بال  وأحالمهم  غيمة،  ندى  ورشابهم 
الحياة بحريتها ال بعبوديتها، أحبوا الناس وعشقوهم 

وكانوا لهم أوفياء.
يف 5 حزيران 1987، قصفت طائرات النظام الصدامي 
مقر قاطع بهدينان لألنصار الشيوعيني يف كيل )زيوة( 
يعج  الذي  الوادي  ذلك  يف  الكيمياوية،  باألسلحة 
بالحياة النضالية يف محاولة بائسة للنيل من عزمية 
اللجنة  أقامت  املناسبة،  وبهذه  الشيوعيني،  األنصار 
الثقافية لرابطة االنصار الشيوعيني العراقيني أمسية 
القصف  يتحدون  الشيوعيون  االنصار   “ بعنوان 
الحدث،  هذا  الستذكار  مخصصة  الكيمياوي”، 
ومبشاركة مجموعة من الرفيقات النصريات والرفاق 
)مشمش(،  الخوري  عامل  النصري  منهم  األنصار، 
ابتسام  النصرية  مسار(،  )أم  مجيد  نضال  النصرية 
حداد )أم نصار(، النصري محمد الكحط )أبو صمود(، 
النصري عادل كنيهر )سامي دريجة(، طبيب االسنان 
الجمعة  يوم  يف  الياس(،  )ابو  مجيد  راشد  النصري 

4/6/2021 من خالل منصة برنامج الزوم. 
بالكلامت  األمسية  الطايئ  برشى  النصرية  افتتحت 
يف  مبشاركتهم  الشيوعيون  االنصار  ))يفتخر  التالية، 

يف  مهمة  صفحة  باعتبارها  املسلح  الكفاح  مرحلة 
نضالهم الوطني ضد الدكتاتورية، دفاعا عن شعبهم 
اإلنسانية.... والقيم  العدالة  أجل  ومن  ووطنهم 

أخالق  وال  قيم  بال  وأعوانه  الدكتاتور  كان  ومثلام 
كانوا  شعبنا،  ضد  وجرامئهم  تسلطهم  يف  ضمري  وال 
االنصار  ضد  الكيمياوي  السالح  استخدام  يف  كذلك 
بهدينان  قاطع  مقر  قصف  حيث  الشيوعيني، 
حينها   ١٩٨٧ الخردل(  )غاز  الكيمياوية  باألسلحة 
أجل  من  كبري،  تجمع  )زيوة(  كيل  يف  هناك  كان 
عقد اجتامع للقيادات العسكرية والحزبية ملختلف 
القواطع. أصيب إثر ذلك القصف ١٤٩ نصريا ونصرية 
إبراهيم  سعدون  جوقة  الرفيق  واستشهد  وطفال، 
)أبو فؤاد( يف نفس الليلة وجرح النصريان عباس ره 
الرفيق  استشهد  حزيران  من   ١٢ ويف  وخابور،  ش، 
ريرب عجيل محمود )ابو رزگار(. ويف ١٤ آب من عام 
أخرى  مرة  زيوة  ليقصف  الفايش  النظام  ١٩٨٨عاد 
بغاز األعصاب بواسطة الراجامت، فاستشهد الرفيق 
الحسني الزم  )ابو سعد(، والرفيق عبد  سعد موىس 
الساعدي )أبو وسن(، والرفيق كاظم جرب )ابو جواد(. 
عىل  صمت  دقيقة  الوقوف  إىل  الجميع  دعت  ثم 
مع  الرفيقة برشى  وتناوبت  األبرار.  الشهداء  أرواح 
الرفيق النصري يوسف أبو الفوز عىل تقديم األنصار 

للحديث.
كان  والذي  معاناته،  عن  )مشمش(  النصري  تحدث 

حينها طفالً صغرياً، وكيف بقي يعاين فرتة طويلة من 
والتي  مسار(  )أم  النصرية  أما  األيام،  تلك  كوابيس 
النفسية  املعاناة  عن  فتحدثت  طفالها  معها  كان 
تلك  خالل  وطفالها  عانتها  التي  الجسدية  واآلالم 
األيام، وأنصب حديث النصرية أم نصار وأبو صمود 
عىل تفاصيل القصف منذ لحظاته األوىل وكيف تم 
التعامل مع األحداث من قبل األنصار وقيادة قاطع 
بهدينان وكيف تكاتف األنصار مع بعضهم لتجاوز 
تلك املحنة واملعاناة من آثار الرضبة برباطة جأش 
)سامي  النصري  تحدث  كام  نادرة،  وبطولة  وتضحية 
دريجة( عن ما تعرض له من آثار شديدة هو ورفاق 

آخرون، وأنصب حديث الدكتور النصري )أبو الياس( 
عن تشخيصه للسالح الكيمياوي وكيفية الوقاية من 
آثاره، ولعبت توجيهاته للرفاق دورا مهام يف تقليل 

اآلثار السلبية عليهم.
فتحدث  للحديث،  للحضور  املجال  فسح  بعدها 
العديد من األنصار من الذين عارصوا الحدث وأشاد 

الجميع ببطولة األنصار وصمودهم الذي ال يلني. 
علام أنه بعد سقوط النظام الديكتاتوري، تم العثور 
عىل الكثري من الوثائق، التي تم التأكد من صحتها، 
التي تبني مسؤولية النظام، والديكتاتور صدام حسني 
املخابرات  من  مذكرة  ذلك  من  ذلك،  عن  مبارشة 

حسني  صدام  املجرم  مكتب  إىل  موجهة  العسكرية 
وغاز  الخردل  غاز  باستخدام  اإلذن  عىل  للحصول 
السارين، ووثيقة الرد، تحمل أمر من املجرم صدام 
القوات  ضد  الكياموية  األسلحة  استخدام  بإمكانية 

اإليرانية والكردية. 
العسكرية  املخابرات  كتبتها  داخلية  مذكرة  وأيضا 
الرئيس  مكتب  موافقة  عىل  حصلت  انها  تبني 

الستخدام ما سموه “الذخرية الخاصة”.
وسيسجل التاريخ ان األنصار الشيوعيني واجهوا هذا 
وصرب  تحمل  وبقوة  ببطولة  الجبان  املجرم  العمل 

أسطورية. 

العثامنية  السلطات  ان  إىل  ذلك  ويعود 
عبد  وهو   1904 عام  والدها  جد  قتلت 

الحميد الفقيه لوقوفه إىل جانب الحركة الوطنية 
املتعلم  والدتها  جد  كذلك  لالحتالل.  املناهضة 
عانة،  ثانوية  تأسيس  يف  إليه  الفضل  يعود  الذي 
كام قام بتأسيس مكتبة وجعل من أحد بيوته أوىل 

املدارس االبتدائية للبنات. 
الرجال  من  رشيف  حكيم  الدكتور  والدها  كان 
قام  حيث  الوطن،  وحب  بثوريتهم  عرفوا  الذين 
الكادحني  من  املتظاهرة  الجموع  يف  كلمة  بإلقاء 
املليك يف  النظام  والطلبة يف مدينة طويريج ضد 
قبل  من  واستدعي  املايض،  القرن  خمسينات 
مدير الرشطة وتم تحذيره وتهديده بالفصل من 
الوظيفة، فكان رّده وبكل شجاعة، وهو الطبيب 
“لن  الناس:  بني  كبرية  شعبية  عىل  حصل  الذي 
وظيفتي  فقدت  لو  حتى  تهديداتكم..  تخيفني 
فذلك ال يعني شيئاً.. طاملا حملت السامعة عىل 
ومن  أجله  من  وأناضل  شعبي،  وخدمت  صدري 

أجل تغيري ما هم عليه من واقع مؤمل ومرير”.
تطبيقات  مدرسة  يف  االبتدائية  دراستها  كانت 
انتقال األرسة إىل  دار املعلمني يف األعظمية، بعد 
بغداد، وحيث كان يعمل والدها يف كلية الطب، 
وقد استأجروا داراً واسعة يف منطقة الحيدر خانة 
وضم عوائل كل من توفيق وعزيز منري. وتابعت 
والدها  لكون  الحلة  مدينة  املتوسطة يف  دراستها 

دراستها  أنهت  هناك.  إىل  انتقل 
االعدادية يف ثانوية عانة، ونتيجة لتفوقها حصلت 
عىل بعثة دراسية يف الجامعة األمريكية يف بريوت 
الكيمياء  علوم  يف  تخصصها  كان   .1952 عام 
الوطن  إىل  وعادت   ،1956 عام  تخرجها  حتى 
وعينت كمعيدة يف كلية الهندسة )قسم الهندسة 

الكيمياوية - مخترب الرتبة(.
الهالل  جمعية  يف  كمتطوعة  اجتامعياً  نشطت 
الدليمي  نزيهة  الدكتورة  عىل  وتعرفت  االحمر، 
املرأة.  حقوق  عن  الدفاع  رابطة  يف  معاً  وعملتا 
 ،1963 عام  الجلبي  محمد  الدكتور  من  تزوجت 
للحزب  بغداد  محلية  لجنة  يف  عضوا  كان  والذي 
من  االسبوعني  يكمال  ومل  العراقي،  الشيوعي 
شباط  انقالب  قبل  العراق  إىل  وعادا  زواجهام 
األسود بيومني. سكنا يف دارهام يف )كرادة مريم(. 
الحرس  قبل  االعتقاالت من  اشتدت حملة  وحني 
ألقي  تفتيشها  وجرى  البيوت  ودوهمت  القومي 
الذي  كبه  ابراهيم  والدكتور  زوجها  عىل  القبض 
لجأ إليهم هرباً من املالحقات واملضايقات. وبعد 
االدارة  مبنى  يف  زيارته  من  متكنت  أشهر  خمسة 
منهكاً  وكان  والدتها  أجرتها  وساطة  بعد  املحلية 
من شدة التعذيب. قال لها: “مل أكن اعلم ان لدى 
عندما  والقوة  التحمل  من  هائلة  طاقة  االنسان 
يتعرض إىل التعذيب”. حيث حّول الجالدون رُسّة 

مالبسه  واستلمت  للسكائر!  منفضة  إىل  الشهيد 
أن يشد من  بالدماء ليك تغسلها، وحاول  امللوثة 
عزميتها عىل مواصلة النضال يف سبيل املبادئ التي 
آمن بها، والتصدي للقتلة واملجرمني. ونفذ به حكم 

اإلعدام بعد فشل حركة حسن رسيع.
اضطرت بحكم األجواء البوليسية إىل االختفاء يف 
أسابيع حتى  واألقارب، ومل متض  االصدقاء  بيوت 
تم اكتشاف أمرها وجرى اعتقالها يف 20 شباط مع 
مجموعة من الرابطيات املناضالت وتم سجنهن يف 
رساحها  ليطلق  شهرين،  ملدة  البيوت  أحد  حامم 
فصلها  تم  ذلك  إثر  وعىل  عدة،  وساطات  بعد 
سياسياً ملدة 6 سنوات، وأُعيدت إىل الوظيفة عام 

1969 مع مراقبة شديدة لتحركاتها. 
والعاملية  العراقية  الشبيبة  صفوف  يف  عملت 
ونشطت يف توجهاتها نحو تحرير املرأة من قيودها 
وما يحيط بها من عادات وتقاليد بالية، والتي كان 
فعاليات  منها، وذلك عرب  يعاين  العراقي  املجتمع 
الرابطة مع كثري من الرائدات امثال: برشى برتو، 
الرفيعي، وسافرة جميل حافظ، وسلوى  وعميدة 
زكو. ومثلت املرأة يف مؤمترات دولية مثل مؤمتر 
السبعينيات  أواخر  فنلندا، يف  العاملي يف  الشباب 

من القرن املايض.
قبل  من  واملطاردة  القمع  حمالت  اشتداد  ومع 
الوطنيني، تم  األجهزة األمنية وأزالم السلطة ضد 
اعتقال والدتها )مقبولة أحمد( التي كانت متأثرة 
رعاية  يف  وباألخص  االنسانية  ملواقفها  كثرياً  بها 
شباط   8 انقالب  بعد  السياسيني  املعتقلني  عوائل 
1963، وتم االستدالل عىل عنوان املنزل من خالل 
أحد عمالء األمن، الذي أندس للعمل بني النساء، 
وكان بصحبتهم وأشار إليهم عن بعد. فام كان من 
كانت  وثائق  مع  الهروب  اال  سعد(  )أم  املناضلة 
الوالدة  الجريان، وبعد تعذيب  لديها والعبور إىل 
بالكهرباء وهي بعمر متقدم عادوا بها إىل البيت 

بحجة انها ليست املطلوبة.
توفري  تم  حتى  رسي  بيت  يف  سنة  ملدة  اختفت 
 25 بتاريخ  سوريا  إىل  للعبور  لها  مزورة  هوية 
بني  نشاطها  واصلت  دمشق  يف   .1979 شباط 
عدة  التقيتها  حيث  العراقيات،  النساء  صفوف 
مرات، كانت صامدة ومتحدية وذات إرادة قوية، 
أخريات  مناضالت  إىل بريوت مع  بعدها سافرت 
للتدريب عىل السالح وكان ذلك بداية الثامنينات، 
العراق،  كردستان  يف  األنصار  بحركة  والتحقت 
البطالت ممن  النصريات  إىل جانت مجموعة من 

ناضلن يف ذرى الجبال، وبني الحني واآلخر يتجولن 
لنرش  الكردي  بالزي  وهن  واالرياف  القرى  بني 
الوعي بني النساء صحيا وسياسياً وحل مشاكلهم 

االجتامعية.
عام 1984 سافرت إىل السويد وعادت مرة اخرى 
الشيوعي  الحزب  مؤمتر  يف  لتشارك  الوطن  إىل 
العراقي الرابع اثناء العمل الرسي، وبعدها منحت 
عام 1985 زمالة دراسية إىل بلغاريا إلكامل دراستها 
يف الدكتوراه تحت عنوان: “ تأريخ الحركة النسوية 
الدميقراطية يف العراق “ وبعد تخرجها سافرت إىل 
ليبيا لتعمل يف التدريس يف جامعة نارص، كان ذلك 

عام 1993 ولعدة سنوات. 
إىل  عادت   ،2003 نيسان  يف  التغيري  اعقاب  يف 
العراق لتساهم يف بناء الوطن الذي دمرته الحرب 
السياسية  االوضاع  وتردي  االقتصادي  والحصار 
للتدريس  وعادت  والطائفية  املحاصصة  ظل  يف 
الطلبة  اعتزاز  محط  وكانت  بغداد  جامعة  يف 

واالساتذة. 
بغداد،  يف  العراقية  الرابطة  مؤمترات  حرضت 
لها  وكانت  والتاسع  والثامن  والسابع  السادس 
النسوي  النشاط  تحسني  أجل  من  مالحظاتها 
للفعاليات  متابعتها  إىل  باإلضافة  الجامهري،  بني 
الثقافية التحاد االدباء والكتاب يف العراق وكذلك 
املناسبات الوطنية. يف عام 2015 اصيبت بجلطة 
ومتت  سنوات،  لثالث  الحركة  افقدتها  دماغية 
زيارتها من قبل وفود رابطة املرأة، ويف آخر زيارة 
لها يف منزلها يف شارع 62 اسرتجعنا ذكرياتنا ايام 
سكرترية  كنت  عندما  وباألخص  سوريا  يف  كنا 
لفرع رابطة املرأة العراقية والتحديات واملعوقات 
للتضامن  العربية  النسائية  اللجنة  يف  عملنا  اثناء 
الرائدة  وتذكرنا  الفلسطيني،  الشعب  نضال  مع 
الدكتورة نزيهة الدليمي يوم ركبت باص املصلحة 
وذهبت إىل وزارة الدفاع إثر طلبها من قبل عبد 
الكريم قاسم وبالتايل ليبلغها أنها أصبحت وزيرة 

للبلديات وقد فوجئت بذلك.
وقبل أن اودعها سألتني عن أبرز وآخر املستجدات 
للوضع يف العراق، ونقلت لها بإيجاز عام يجري يف 
البلد. فارقت الحياة يف ترشين الثاين 2018، بعد 

رصاع مرير مع املرض.
ستظلني خالدة يف وجدان وذاكرة محبيك ومعارفك 
لتحقيق  الدرب  نواصل  ان  وعهداً  ورفيقاتك، 
االهداف التي ضحيت من أجلها ويف سبيل عراق 

تسوده العدالة والكرامة والحرية. 

محمد الكحط

أربعة وثالثون عاماً عىل تلك الجرمية، لن ننىس ما حيينا يوم الخامس من حزيران 
عام 1987، حيث قصفتنا طائرات النظام الدكتاتوري البائد باألسلحة الكياموية، 

يشء مل نحسب حسابه، كنا نظن أننا أمام دكتاتور ونظام شمويل كام يردد البعض 
اليوم، مل نكن نعلم أننا أمام عصابة مجرمة ال أخالق لها وال تعرف املواثيق 

واملعاهدات الدولية. 

د. خيال الجواهري

هي إحدى رائدات الحركة النسوية 
يف العراق وممن عملوا يف رابطة 
املرأة العراقية. ولدت يف مدينة 

عانة عام 1935 وسط عائلة 
عرفت بحبها للعلم واملعرفة 

والحس الوطني. 

مناضلون في الذاكرة

الشهيد المناضل 
حميد مجيد الكببچي

محمد عباس البدراوي

بدرة  قضاء  واسط/  محافظة  يف  عينه  فتح 
املناضلني  منفى  بدرة  كانت  يوم   1932 عام 
ومعاريض السلطة امللكية، حيث تعرف الشهيد 
ووجدهم  بدرة  يف  املبعدين  الشيوعيني  عىل 
منهم  وتعلم  والكادحني  الفقراء  عن  مدافعني 
الثبات عىل املبادئ والقيم، وعاش يف بيت فقري 
بينهم  وترىب  الحميدة  باألخالق  أهله  اتصف 
وعندما  الثورية،  واالفكار  القيم  منهم  ونهل 
بالحزب  ارتبط  فكره  ونضج  وعيه  تكامل 
سارقي  عىل  شديدا  وصار  العراقي  الشيوعي 

قوت الفقراء.
بغداد  اىل  انتقل  الخمسينات  منتصف  ويف 
 1958 متوز   14 ثورة  وكانت  الكاظمية  وسكن 
افتتح  وقد  افكاره،  عن  بحرية  للتعبري  فرصته 
لنقابة  رئيساً  وعمل  للكباب  شعبياً  مطعامً 

عامل املطاعم يف منطقة الكاظمية. 
والثبات  والشجاعة  الجرأة  عمله  يف  حمل  لقد 
وأحالمه  أمانيه  يرتاجع عن  ال  وأن  املبادئ  عىل 
التي هي أماين واحالم الفقراء ومل ينس يوما أنه 
لقد  العاملة.  الطبقة  مناضيل  من  افرادها  أحد 
أحب الشهيد كل الناس ومل يننث عن مسريته وأن 
يتواصل مع اشتداد الهجمة الرجعية عام 1962، 
الطبقة  ألعداء  مهادنته  وعدم  مواقفه  ولصالبة 
العاملة بيتت القوى الظالمية والرجعية تصفيته 
والتخلص منه إليقاف املد الوطني والدميقراطي 
الكببچي  حميد  املناضل  وأصبح  الجامهريي، 
مطلوباً من أعداء الوطن وثورة 14 متوز 1958 
والعميلة  الرجعية  العصابات  إحدى  وتحركت 
وفعال  وابطالها.  الوطنية  الحركة  رموز  لتصفية 
كان اعداء الثورة يف عز نشاطهم وتآمرهم، وقبل 
أشهر من انقالب شباط الدموي 1963 اغتيل ابن 
الذي كان مثالً  الكببچي  الشهيد حميد  الشعب 

للمناضل الصلب.
الذي  الكادح  العامل  لهذا  اجالل وتقدير  تحية 
أن  نهايته  لحظات  وكانت  للشجاعة  مثاال  كان 

يطرز ارض الوطن الطاهرة التي ارتوت منه. 
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 لتلقي ماركس 
ً
ماركس هّجاًء: األدب مدخال

كاتب ساخر مميز

ثائر ديب 

التي  هي  التاريخ  يف  املجرم  دور  عن  املقاطع  هذه 
إىل  ولسون  إدموند  مثل  أدبياً  ومفكراً  ناقداً  دفعت 
جوناثان  العظيم  والساخر  الهّجاء  عمل  استحضار 
فيه  سعى  والذي  متواضع«  »اقرتاح  املوسوم  سويفت 
إىل مداواة بؤس أيرلندا بإقناع الفقراء الجائعني بالتهام 
إىل  ولسون  دفع  ما  وأمثالها  وهي  الزائدين.  صغارهم 
»أصبح  غاليفر(:  )رحالت  بصاحب  ماركس  تشبيه 
ماركس من أكرب كّتاب السخرية. ومن املؤكد أنه أعظم 
منه«)1(.  كبري  شَبه  وفيه  سويفت،  بعد  ساخر،  كاتب 
وكتاب )رأس املال(، عىل نحو خاص، مفعم بالسخرية 
قيمة  أن  يرى  ألن  ولسون  إدموند  دفعت  درجة  إىل 
يف  السخرية  عىل  تقوم  قيمة  هي  ماركس  تجريدات 
بجوار  توضع  إذ  تربز  التي  السخرية  تلك  األول،  املقام 
مام  جيداً  واملوثقة  املروعة  والفحش  البؤس  مشاهد 
تخلقه القوانني الرأساملية عملياً ويف املامرسة. كام يعترب 
ولسون كتاب )رأس املال( رضباً من املحاكاة التهكمية 
حتى  نقرأه  إن  فام  الكالسيكيني،  لالقتصاديني  الساخرة 
تكف األعامل التقليدية يف االقتصاد عن الظهور لنا كام 
الدوام  عىل  مبقدورنا  يغدو  إذ  قبل:  من  تظهر  كانت 
العالقات  وقائع  وأرقامها  حججها  خالل  من  نرى  أن 
البرشية العارية الرصيحة اذ يتمثل غرض تلك األعامل 
أنه  ولسون  ويعتقد  عليها.  قناع  إلقاء  يف  مفعولها  أو 
املفرط  النحو  امتلك عىل هذا  أن  له  ما من أحد سبق 
مثل هذا التبرص السيكولوجي يف قدرة الطبيعة البرشية 
الالمتناهية عىل البقاء نّساءة وال مبالية إزاء اآلالم التي 
منهم  ننتزع  أن  فرصة  لنا  تسنح  حني  باآلخرين  ننزلها 

ألنفسنا شيئاً ما)2(.
قراءة  إمكانية  من  إليه  اإلشارة  سبقت  ما  جانب  وإىل 
أبطالها  يستعبد  قوطية  رواية  أنه  عىل  املال(  )رأس 
الذي  املال  بأنفسهم )»رأس  ويستنزفهم وحش خلقوه 
يأيت إىل العامل ملوثاً من رأسه إىل أخمص قدميه بالدماء 
التي تنز من جميع مسامه«(، متكن قراءته أيضاً عىل أنه 
ميلودراما فيكتورية، كام رأى ستانيل هيامن يف دراسته 
)3( عن داروين وماركس وفريزر وفرويد بوصفهم كتاباً 

تراجيديا  أنه  عىل  أو   ،١٩٦٢ عام  واملنشورة  مبدعني 
التاريخ  تالوة  ماركس  إعادة  يف  »فالفاعلون  إغريقية: 
اإلنساين واقعون، مثل أوديب، يف قبضة رضورة ال تلني 
فرانكل  يس.  يقول  كام  فعلوا«،  مهام  وتتكشف  تتجىل 
يف كتابه )ماركس والفكر العلمي املعارص()4(، أو عىل 
»الواقع  زيف  فضح  )ففي  سوداء  ساخرة  هزلية  أنه 
الفارق  تبيان  بغية  السلعة  به  تتسم  الذي  الشبحي« 
ماركس  يستخدم  املخزي،  والواقع  البطويل  املظهر  بني 
الكوميديا،  التي تستخدمها  الكالسيكّية  الطرائق  إحدى 
حيث تجري تعرية الفارس األنيق من دروعه ليتكشف 
يف رساويله التحتانية عن رجل قصري وبدين(، كام متكن 
الهوينوهمز  بالد  مثل  هجائية  يوتوبيا  أنه  عىل  قراءته 
)الجياد العاقلة( يف رحالت غاليفر، حيث األشياء جميعاً 
تبعث عىل الرسور ما عدا اإلنسان الرشير. ففي رواية 
ماركس عن املجتمع الرأساميل، كام يف الفردوس الزائف 
تخلَق  سويفت،  جوناثان  عمل  يف  الجياد  أقامته  الذي 
الجنة الزائفة من خالل الحط من قيمة البرش العاديني 

إىل منزلة الياهو العاجزين واملغرتبني)5(.

األدب لالنتقال من المظهر إلى الجوهر
الهجاء عند ماركس أسلوب وشكل كتابة قديم. فكتاباته 
معظم  قضاءه  تفرس  متهورة  بقتالية  تتسم  الصحافية 
حياته الراشدة يف املنفى ويف عزلة سياسية. فأول مقالة 
كتبها يف الجريدة الرينانية كانت هجوماً جارحاً عىل ما 
للتسامح  انعدام  من  املطلق  الربويس  الحكم  به  اتسم 
وما اتسم به خصومه الليرباليون من بالهة وحمق. ومل 
يكتِف مبا أوجده من أعداء يف الحكومة واملعارضة عىل 
الهيغليني  واتهم  أيضاً،  رفاقه  عىل  فانقلب  سواء،  حد 
الشباب بأنهم »أفظاظ وأوغاد«. ومل ميِض شهران عىل 
حاكم  طلب  حتى  الجريدة،  تحرير  مسؤولية  توليه 
اإلقليم من وزير الرقابة يف برلني أن يقاضيه عىل »نقده 
الوقح الصفيق«. بل إن القيرص الرويس نيكوال شخصياً 
التي  الرينانية،  الجريدة  يوقف  أن  بروسيا  ملك  رجا 
أثارت سخطه بنقدها الساخر والعنيف لروسيا. ويف آذار 
املناسب.  الوقت  يف  الجريدة  أغلقت   1843 العام  من 
والعرشين  الرابعة  يف  امتلك  قد  ماركس  كان  وهكذا 
من عمره قلامً قادراً عىل ترويع رؤوس أوروبا املتّوجة 
)بؤس  أن  فنجد  كتبه،  إىل  بالنسبة  أما  غيظها.  وإثارة 
فيها  يقّرع  ١٠٠ صفحة  الفلسفة( هو خطبة الذعة يف 

أهجية  هو  املنفى  أبطال  وأن  برودون،  جوزيف  بيري 
و»أوغاده  االشرتايك  الشتات  حمري«  »أبرز  لـ  مطنبة 
للقرن  الرسي  الدبلومايس  والتاريخ  الدميقراطيني«، 
روسيا،  ضد  وطويلة  عنيفة  خطبة  هو  عرش  الثامن 
وزير  أن  باملرستون محاولة إلثبات  اللورد  وقصة حياة 
الرويس، و»الهر  الربيطاين كان عميالً للقيرص  الخارجية 
الطبيعية  للعلوم  أستاذ  عىل  كاسح  هجوم  فوغت« 
بالدجال  وصفه  إذ  ماركس  حنق  أثار  برين  جامعة  يف 
واالنتقامات  بواحدة،  »واحدة  ماركس:  ورّد  والطفييل. 

تجعل العامل يدور«.
كتب   ،١٨٥١ األول  ترشين  يف  الفرنيس  االنقالب  وبعد 
ماركس )الثامن عرش من برومري لويس بونابرت( الذي 
مبارشة  منطلق  »سهم  بأنه  ليبكنخت  فيلهلم  وصفه 
يد  تطلقه  رمح  الجسم...  يف  ومنغرز  الهدف  نحو 

ماهرة ويصيب العدو يف القلب... كلامته سهام ورماح، 
واالحتقار  الحقد  كان  ما  وإذا  ويقتل.  يصم  وأسلوبه 
والشغف بالحرية قد وجدت تعبرياً عنها بكلامت حارقة 
وفاتكة وشامخة، فإن ذلك يف هذا الكتاب الذي يجمع 
القاتلة  الساخطة ونكتة جوفينال  تاسيتوس  بني رصامة 
وغضب دانتي املقدس«. وهو إذ يقارنه بعمل فيكتور 
ذاته،  املوضوع  يتناول  الذي  الصغري«  »نابليون  هوغو 
وأنه  األلوان«  زاهية  سطحية  »رغوة  األخري  هذا  يجد 
تلو  الواحدة  عديدة  بطبعات  صدوره  من  الرغم  عىل 
)الثامن  يُقرأ  سوف  حني  يف  منيس،  اآلن  هو  األخرى، 
عرش من برومري( ملاركس بكل إعجاب آلالف السنني)6(.

تدخالت  ماركس  عند  والجداالت  العداوات  كانت 
واالستياء.  للغضب  تجليات  مجرد  ال  أساسية  سياسية 
والسخرية  الهجاء  كان  بكثري  ذلك  من  وأرفع  وأبعد 

تقنيتني تزيحان الواقع الظاهر بغية الكشف عن أرساره 
األثيمة. ويبقى السؤال األهم هو ما الصلة بني خطاب 
أن  أراد  وما  والهّجاء،  الساخر  سيام  ال  األديب،  ماركس 
ينجزه من مهامت نظرية وفكرية؟ سبق ملاركس أن قال 
العلم  النتفى  ومظهرها  األشياء  جوهر  تطابق  لو  إنه 
كونه  عن  عدا  ماركس،  عند  واألدب  مستحيالً.  وأصبح 
من  بها  ندلف  وسيلة  العلم،  مثل  هو  وإمتاعاً،  إبداعاً 
املظهر إىل الجوهر، من الفهم الشائع أو ما يدعى خطأ 
بالحس السليم إىل حقيقة األشياء، إىل حقيقة أن األرض 
هي التي تدور حول الشمس وليس العكس، وأن املاء 

يتألف من غازين قابلني لالشتعال.
الذي  األديب  األسلوب  يعود  ال  القراءة،  هذه  مثل  ويف 
لوح  فوق  توضع  ملونة  خارجية  قرشة  ماركس  يتبناه 
كان  الذي  التاريخي  االقتصادي  االجتامعي  العرض 
يف  وحيدة  مالمئة،  لغة  يغدو  بل  لوالها،  منّفراً  سيبدو 
الخادعة«،  األشياء  »طبيعة  عن  للتعبري  األحيان،  بعض 
تقييده  ميكن  ال  )أنطولوجياً(  كيانياً  ومرشوعاً 
أو  السيايس،  كاالقتصاد  قائم  جنس  وأعراف  بحدود 
بعد  األدب  فإن  التاريخ. وباختصار،  أو  األنرثوبولوجيا، 
وهو  للتاريخ،  املادي  ماركس  فهم  أبعاد  من  أسايس 
الذي  األمر  عنه،  غنى  ال  ماركس  لتلّقي  مدخل  بذلك 
وآثار  الساخرة   املفارقة  ملفاعيل  أوىف  متحيصاً  يقتيض 

التهكم والهجاء كصنعات أدبية.
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ثامر الصفار 

بينام كان إنجلز يبدي إعجابه بقوة الثورة الصناعية يف إنكلرتا، كان 
واعيا متاما لحجم الخسائر اىل ستلحق بالطبقة العاملة التي تجعل كل 

ذلك ممكنا، فيكتب:
»سيظهر حجم التضحيات التي سببتها )الثورة الصناعية( الحقا. يكفي 
تجوال يف شوارع العاصمة ليوم أو يومني، والسري بصعوبة شاقة بني 
األحياء  وزيارة  له،  نهاية  ال  الذي  العربات  وسيل  البرشية  األجساد 
الفقرية يف العاصمة، حتى يدرك املرء برسعة فائقة أن هؤالء اللندنيني 
المباالة   ... البرشية  طبيعتهم  صفات  بأفضل  للتضحية  اضطروا  قد 
وحشية، وعزلة عن بعضهم البعض بحثا عن املصلحة الخاصة، وتصبح 

الحياة أكرث نفورا ووحشية، كلام زاد تكدس هؤالء األفراد معا«. 
لقد هاجم ماركس االغرتاب الذي فرضته الرأساملية عىل البرشية يف 
مخطوطاته عام 1844، لكن تلك املخطوطات كانت ما تزال تحمل 
متسك  التي  الفراغ  حالة  من  واشمئزازه  الفلسفي،  التأمل  بصامت 

بتالبيب الحياة الفكرية األملانية. أما هنا فإن إنجلز يكتشف 
الصحي مدى  والدم والرصف  األمراض واألوساخ  يف 

الوحشية  فيها  تغوص  أن  ميكن  التي  األعامق 
الرأساملية. وهو يتخىل عن أي رومانسية، 

ليفضح كيف تغمر هذه الظروف الطبقة 
العاملة كلها:

يتحكم  الذي  املال،  رأس  أن  »طاملا 
بشكل مبارش أو غري مبارش بوسائل 

السالح  هو  واإلنتاج،  العيش 
الحرب  هذه  تستخدمه  الذي 
أن  الواضح  فمن  االجتامعية، 

الحالة  مثل هذه  مساوئ  جميع 
يجب أن تقع عىل عاتق الفقري... فقد 

مل  وإذا  عمل،  عىل  يحصل  مل  إذا  يرسق 
يتضور جوعا،  أو  الرشطة،  يكن خائفا من 

الحالة ستحرص الرشطة عىل  ويف هذه 
مؤذية  غري  بطريقة  بذلك  قيامه 

متاما«.

يف الفصل الذي يحمل عنوان »النتائج«، يتهم إنجلز األثرياء بارتكاب 
»القتل االجتامعي« ضد الفقراء من خالل إجبارهم عىل العمل 14 
التنفيس، واألمراض  الجهاز  يوميا، يف جو ملوث ومعاناة آالم  ساعة 
التي تولدها مجاري املياه امللوثة، واإلدمان وعنف الشوارع، املعدالت 
الصادمة لوفيات الرضع واألمهات، عاملة األطفال وإهاملهم، األمية، 

الحوادث الصناعية وحرائق وانهيار البيوت الخربة«.
لكن هذه ليست هي النتائج الوحيدة. فدون رغبة منهم، تم دفع 
مئات اآلالف من العامل إىل عامل جديد مرعب. لقد كانوا الضحايا، 
من  خاصة  فئة  كانوا  لكنهم  إنكلرتا.  نهضة  من  املستفيدين  وليسوا 

الضحايا - ضحايا ميتلكون قوة كامنة، محتملة، هائلة.

ما هي البروليتاريا
»إذا كان متركز السكان يحفز ويطور طبقة املالكني، فإنه يفرض تطورا 
واحد؛  كل  إنهم  طبقة،  بأنهم  الشعور  العامل  يبدأ  للعامل.  أرسع 
يدركون أنهم، عىل الرغم من ضعفهم كأفراد، يشكلون قوة موحدة ... 
يستيقظ لديهم الوعي باالضطهاد، ويكتسب العامل 
أهمية اجتامعية وسياسية. ان املدن الكربى 
الحركات  تلد  التي  األرحام  هي 

العاملية ...«.
لعظام  لحام  إنجلز  يكسو  هنا، 
رؤية ماركس للطبقة ذات السالسل 
الفكرة  يتخطى  انه  الراديكالية. 
ال  التي  الطبقة  بأن  القائلة  املجردة 
كل  تقلب  أن  »يجب«  شيئا  متلك 
الديناميكيات  إىل  ويشري  يشء، 
والظروف  الحقيقية  االجتامعية 
املمكن  من  تجعل  التي  املعيشية 
التضامن  من  جديد  نوع  ظهور 
بالعامل«.  خاصة  »نظرة   - اإلنساين 
ويوضح إنجلز أن الوعي الطبقي لن يأيت 
اإلدراك  من  بل  املحارضات،  قاعة  من 
الذايت النقدي إلمكانيات الوحدة التي 
تنشأ من نفس الظروف التي أوجدتها 

الرأساملية يف املدن الكربى.
الطبقي  الرصاع  فإن  انجلز،  وحسب 
من  هو   – تحديدا  واإلرضابات   -
يحمل مفتاح خلق هذا الوعي 
الجديد بني العامل. فعىل 

قبل  املسلط من  للعنف  تعرضهم خالل رصاعهم  الرغم من حقيقة 
سلطة أصحاب العمل والدولة، فان اإلرضابات تغري الطبقة العاملة. 

يكتب يف فصل »حركات العامل«:
»وهكذا أُجرب العامل مرة أخرى، عىل الرغم من قدرة تحملهم، عىل 
االستسالم لجربوت رأس املال. لكن القتال مل يذهب سدى. بادئ ذي 
بدء، أدى هذا اإلرضاب الذي دام تسعة عرش أسبوعا إىل إخراج عامل 
املناجم يف شامل إنكلرتا، وإىل األبد، من املوت الفكري الذي عاشوه 
حتى اآلن؛ لقد تركوا سباتهم، وهم يقظون اآلن للدفاع عن مصالحهم، 

لقد دخلوا يف حركة الحضارة، وخاصة حركة العامل«.
الرئيسية  العقبة  أن  يؤمن  لكنه  اإلصالح،  إمكانية  إنجلز  يستبعد  ال 
أمام التقدم االجتامعي هي أن »الربجوازية لن تستمع للتحذيرات«. 
وبالتايل، »يجب التخيل عن كل أمل يف حل سلمي للمسألة االجتامعية 
يف إنكلرتا. الحل الوحيد املمكن هو ثورة عنيفة ال ميكن أن تفشل يف 

حال حدوثها«.
بهذه  للقيام  العاملة  الطبقة  إىل  إنجلز  يتطلع  بينام  حتى  ولكن، 
الثورة، فإنه يواصل تشديده عىل الفصل بني ما أسامه ماركس »رأس« 
و»قلب« الثورة – ألنه، ولغاية تلك اللحظة، ظل محتفظا للمثقفني 
بدور  املستنريين(  العامل  األقل فقط ملجموعة صغرية من  )أو عىل 

القيادة:
»أعتقد أنه قبل اندالع حرب الفقراء املفتوحة ضد األغنياء، سيكون 
يسهل  مام  الربوليتاريا،  بني  االجتامعية  للمسألة  كاٍف  فهم  هناك 
التغلب عىل العنرص  عىل املجموعة الشيوعية، ومبساعدة األحداث، 
الوحيش للثورة ... ومبا أن الشيوعية تقف فوق الرصاع بني الربجوازية 
من  األفضل  للعنارص  بالنسبة  األسهل  من  سيكون  والربوليتاريا، 
قليلة بشكل مؤسف، وتتواجد بني  )التي هي، مع ذلك،  الربجوازية 
الجيل الصاعد( ان تتقبل الشيوعية أكرث من الربوليتاريني الشارتيني«.

أنها وجهة نظر سياسية، وال  انجلز يرى الشيوعية، هنا، عىل  أي ان 
يرى، بعد، رضورة ارتباطها املبارش بنضاالت الطبقة العاملة. يف الواقع، 
انه يذهب إىل حد القول إن الشيوعية، ظاهريا، وبسبب معارضتها 
العامة لالغرتاب الذي تعاين منه جميع الطبقات يف ظل الرأساملية، 
الربوليتارية  »الشارتية  يسميه  مام  للربجوازية  قبوال  أكرث  ستكون 
البحتة«، وهو االسم الذي يشري إىل الحركة العاملية الجامهريية التي 
طالبت مبيثاق الحقوق يف ثالثينيات وأربعينيات القرن التاسع عرش 

يف إنكلرتا )سرنى الحقا ما اذا كان انجلز قد غري وجهة النظر هذه(.
الوعي  انجلز يدرك ان هناك مشكلة عامة يف تطور  الواضح أن  من 
السيايس داخل الطبقة املضطهدة، وأن هناك أيضا عوامل أخرى تقف 
حائال أمام وحدة الطبقة العاملة، ومنها اختالفات األعراق واألجناس 

والهجرة. فكيف سيتناول هذه العوامل؟

لنقرأ ماركس وانجلز معا 

حالة الطبقة العاملة في إنكلترا

اعداد: د. صالح ياسر 

توينبي، أرنولد جوزيف 
)1975 – 1889(

التاريخ  يف  فلسفته  تحل  انجليزي.  وعامل  مؤرخ 
االجتامعي.  التقدم  مفهوم  محل  الدورات”  “نظرية 
كربى  دورات  يف  يسري  العامل  تاريخ  ان  اىل  ذهب  وقد 
لـ  كلية  محصلة  وهو  واالنخفاضات  االرتفاعات  من 
امليالد  نفسها:  باملراحل  متر  التي  املختلفة  “الحضارات” 
توينبي  ربط  وقد  والتدمري.  والتفكك  والسقوط  والنمو 
بـ  االميان  للتاريخ  املحركة  القوى  ملشكلة  معالجته  يف 
التاريخ وامل يف االتحاد  باعتباره معنى  “كشف آلهي” 
بالله بعبادة االفراد أو “االفراد الخالقني” أو “االقليات 
محاولته  يف  شبنغلر  عن  توينبي  ويختلف  الخالقة”. 
الغربية”  “الحضارة  انقاذ  املمكن  من  انه  عىل  الربهنة 

عن طريق الكهنوتية.

فالسفة ومفكرون
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غانم الجاسور

املاء رس الحياة وأين ما وجد املاء 
وجدت الحياة.. ونتيجة للظروف 
السيئة والقاسية التي مر ومير بها 

عراقنا الحبيب خالل الفرتة السابقة 
فقد تعرض الجانب البيئي إىل رضر 

وإهامل كبريين وخاصة يف قطاع 
الخدمات واملياه، وان تلوث مياه 
األنهار يف العراق هي من أخطر 

املشاكل البيئية والصحية التي يعاين 
منها املواطنون، فقد تم رصد كميات 

كبرية من مياه املجاري والرصف 
الصحي واملخلفات الصناعية يتم 

رميها أو ترصيفها مبارشة إىل مياه 
األنهار واألنهر الفرعية.

ملزمة  مهمة  بها  واالهتامم  ونظافتها  البيئة  إن 
ومسؤولية كبرية تقع عىل عاتق الدولة  واملواطن، 
الخدمية  املستلزمات  كافة  توفر  أن  الدولة  فعىل 
الحيوية   ومرافقها  مدننا   ولتبقى  املهمة   لهذه 
يكون من خدمات رضورية  وتخليص  ما  بأحسن 
وتداعياتها  وسلبياتها  النفايات  من  واألنهار  املدن 
العامة،   الصحة  عىل  وتأثرياتها  والبيئية  الصحية 
هذا  توفري  من  عليها  يرتتب  وما  املياه  أهمها 
العنرص الحيوي )املاء الصالح للرشب واالستعامل(، 
ألن املاء هو الحياة بكل تفاصيلها وهو أيضا سبب 
وبيئة  األمراض   لنقل  مبارشة  ووسيلة  رئييس 
التنقية  إىل  ويحتاج  والبكرتيا   للطفيليات  حاضنة 
و املعالجة  من األوساخ واألمالح والفضالت ومن 
وتشري  التقارير  وتؤكد  والطحالب،  الشوائب  كل 
بسبب  األنهار  مياه  يف  مرسطنة  مواد  وجود  إىل 
املصانع  مخلفات  منها  النفايات  من  فيه  ترمى  ما 
واملعامل  واملياه الثقيلة  وغسل وتشحيم وتزيت 
املخلفات  وهذه  بأنواعها،  واملركبات  السيارات 
الثقيلة  الفلزات  من  كبرية  كميات   عىل  تحتوي 
كالنحاس والرصاص والزئبق والكادميوم  الشديدة 
أخرى   وفضالت  املاء،  مع  تتفاعل  التي  الخطورة 
وأكياس  الزجاجية  والقناين  البالستك  كعلب  هائلة 

ومجازر  القصابة  وفضالت  والنستلة  الجبس 
كثري  و  الخارجية،  الطرق  يف  والحيوانات  الدجاج 
من املعامل التي يقع مكان عملها محاذاة األنهار 
الكبرية والفرعية. ونالحظ يف اآلونة األخرية غياب 
والفضالت  النفايات  رمي  أمام  الصحية  الرقابة 
محطات  طريق  عن  األنهر  يف  املعامل   ومخلفات 
فتحات  عند  وتتكدس  وتتجمع  خاصة،   تفريغ 
الفرصة  أتيحت  ولو  الصغرية،   والجسور  القناطر 
ألحد منا عند سريه مبحاذاة األنهر وعند أي قنطرة 
املؤملة  من  املناظر املؤسفة  أو جرس للامرة  نرى 
انتشارها  بشكل ال يطاق لتأخذ مساحة كبرية من 
سطح املاء  باإلضافة إىل الروائح الكريهة والعفونة 
الحفاظ عىل  علينا  إنه واجب  منها.    التي تصدر 
يشء  كل  أهم  هي  التي  وبيئته  املواطن  صحة 
وهذه مسؤوليتنا جميعا ان نكون شديدي الحرص 
عىل نظافة مدننا وأحيائها وشوارعها كام هو حال 
ومعيشتنا.  سكنانا  ومحل  ببيوتنا  الكبري  اهتاممنا 
كالرسطان،  الخطرية  األمراض  تفيش  خطر  ولدرء 
قبل  وللعلم  املستجد،  كورونا  وباء  تفيش  وحاليا 
لألمم  تابعة  صحية  لجنة  حرضت  وجيزة  فرتة 
)مياه  التنقية  محطات  إحدى  لفحص  املتحدة 
ال  املياه  هذه  ان  )إىل  اللجنة  خلصت  الرشب( 
تصلح حتى إلرواء الحيوانات( فكيف بها واالنسان 
املتعددة.  الستعامالته  يوميا  يتناولها  العادي 
الحديثة  والتكنولوجيا  التقدم  عرص  نعيش  اليوم 
أولويات  من  أعطت  قد  املتقدمة  الدول  وأن 

من  واالستفادة  بالنظافة  والعايل   الكبري  اهتاممها 
املخلفات السكنية والصناعية  ونفاياتها وتدويرها 
الحديثة   التكنولوجية  بالطرق   ومعالجتها 
وتوليد  والصناعة   الزراعة  منافع يف  إىل  وتحويلها 
الكيمياوية   االسمدة   وتحضري  الكهربائية  الطاقة 
يف  تدخل  التي  األولية  املواد  بعض  واستخراج 
صناعات متعددة، وهنا يتحمل املواطن املسؤولية 
بعدم  والحرص  وااللتزام  الشأن   هذا  يف  الكربى 
يف  ووضعها  واملجاري  األنهار  يف  املخلفات  رمي 
عىل  تقع  الذي  هو  ألنه  لها   املخصصة  أماكنها 
الالئق ملا  عاتقه نظافة  مدينته واظهارها باملظهر 
لها من أثر كبري عىل رقي املجتمع وتقدمه. ثم يأيت 
البلدي  املسؤول   به  يضطلع  الذي  الكبري  الدور 
حاويات  يهيئ  أن  عليه  يجب  الذي  الخدمي   و 
توزع  بالستيكية  واكياس  باستمرار  متينة  صالحة 
عىل املحالت والبيوت  واملتابعة اليومية الشديدة  
املعدة  مكباتها  يف  وتفريغها   ونقلها  ورصدها  
االلتزام  منه  تطلب  عديدة  الفتات  وتعليق  لها، 
إقامة  خالل  من  الوعي  ونرش  مدينته  بنظافة 
والكليات  واملعاهد  املدارس  يف  الصحية  الندوات 
دور  وتفعيل  الصحية  املواطن  توعية  يف  ودورها 
حامية  يف  ومسؤوليته  املهمة   هذه  يف  اإلعالم 
بأهمية  البوسرتات  توزيع  بلده من خالل  ونظافة 
عىل  يؤثر  احدهام  واملجتمع  فالبيئة  النظافة، 
إىل  تتعرض  عندما  خاصة  واضحا  تأثريا  اآلخر 
وازقتها   وشوارعها  ومدننا  والتدمري،  التلوث 

املهملة  والفضالت  باألتربة  االيام  هذه  متخمة 
التي  واألمراض  وهناك   هنا  املنترشة  واألوساخ 
تفتك باملواطن وخاصة االطفال كل يوم، باإلضافة 
إىل نقص يف األدوية ورداءتها أو انتهاء صالحياتها 
يتطلب  الثمن، وهذا  الباهظة  اسعارها  فداحة  أو 
بصحة  لالرتقاء  والجهود  االمكانيات  كل  تحشيد 
يف  الصحي  باملكان  واالهتامم  وبيئته   املواطن  
من  السليم  العالج  وتأمني  والسكن  العمل  محل 
الوقائية،   الطبية  واملستلزمات  املختلفة   االدوية 
بشكل  دوره  يؤدي  رقايب  نظام  وجود  وتأمني 
الصارمة   القانونية   االجراءات  واتخاذ   فاعل، 
التي تهدف إىل منع ترصيف مياه  بحق املخالفني 
واملحافظة  األنهار  إىل  الخطرة  واملواد  املجاري 
رمي  ومراقبة   السليمة   ونقاوتها  مصادرها  عىل 
وهنا   . والجداول  األنهار  ضفاف  عىل  النفايات 
كام  النظافة(  )مهندس  النظافة  عامل  ننىس  ال 
ودوره  املتقدمة  الدول  بعض  يف  عليه  يطلقون 
ماديا  له  الكامل  الدعم  وتقديم  الكبري  الفاعل 
مبا  له  مرتب  واحتساب  عقوده  وتثبيت  ومعنويا 
يالئم وضعه االقتصادي وما يتعرض له من مخاطر 
صحية جراء عمله املضني واالشادة بدوره االنساين 
والدور  وشعبه  وطنه  الرشيف يف خدمة  الخدمي 
الكبري الذين يضطلع به يف نظافة املدن واظهارها 
باملظهر الالئق، آلنه جزء ال يتجزأ من هذا الشعب 
للمواطن  والحضاري  االخالقي  والتعامل  العظيم، 

مع )مهندس النظافة(.  

عبد الزهرة حسن حسب

اتُِهَم ارسطو باالنحياز الطبقي ملنعه املرأة والفالحني والعبيد 
الرتشيح  حق  وأعطى  الربملانية  االنتخابات  يف  املشاركة  من 
والتصويت لطبقة النبالء واألرشاف ووجهاء البلد وجرناالت 
املشاركة  من  والجامعات  األفراد  بعض  منع  ارتبط  الجيش 
باالنتخابات بالدولة ذات الرئاسات الثالث منذ نشأتها حتى 
زمنية  حقبة  من  واختلفت  املنع  أسباب  وتعددت  اليوم، 
ألخرى ومن دولة إىل دولة أخرى. رغم ان املرأة الفرنسية 
1789م  سنة  الباستيل  سجن  عىل  املهاجمني  طليعة  يف 
إالّ  الربملانية  االنتخابات  يف  بالتصويت  لها  يسمح  مل  لكنه 
الثورة  انتصار  عىل  عاما   156 مرور  بعد  أي  1945م  سنة 
اليسار  أحزاب  وظهور  الشعوب  نضاالت  لكن  الفرنسية. 
دفع معظم الدول بالسامح لجميع مواطنيها البالغني السن 
القانوين لالنتخابات باملشاركة وبقي املنع عىل بعض األفراد 
أو الجامعات التي التصقت بهم الخيانة. فام هي الخيانة؟ 
الخيانة عمل مخالف لرشوط االتفاق بني األطراف، أو عمل 
ال يرتضيه الطرف اآلخر. ما يهمني يف هذا املقال هو خيانة 
الشعب وموقف الشعوب من خونتها إذا ثبتت عليهم تهمة 
الخيانة. قد ال أكون مخطئاً إذا قلت إن الشعوب مل تكتِف 
باالنتخابات فحسب بل منعتهم  مبنع خونتها من املشاركة 
من االستمرار يف الحياة إذا ثبتت عليهم التهمة. التعليامت 
تنص  لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  أصدرتها  التي 
عضوية  إىل  بالرتشيح  له  يسمح  ال  بالفساد  املتهم  أن  عىل 
التهمة. فام  ثبوت  العام بعد  بالعفو  لو متتع  الربملان حتى 

هو موقف هذه املفوضية من قائد سيايس أعلن يف إحدى 
الفضائيات بأعىل صوته انه خان الشعب، ومن املعلوم أن 
من  منعه  أليس  التهمة  ثبوت  عىل  األدلة  سيد  االعرتاف 
ما قورن  إذا  إجراء خجول  الربملانية  االنتخابات  الرتشيح يف 
مبوقف الشعوب من خونتها؟ وإذا أخذنا بنظر االعتبار أن 
نيابية  كتلة  أو  السيايس قد يكون رئيس حزب  القائد  هذا 
آراءه  ليطبق  برملانية  أغلبية  عىل  للحصول  جاهداً  يسعى 
التي  اسالمية  دولًة  بها  تغنى  ما  وغالباً  الدولة،  طبيعة  يف 
مطالبني  التظاهر  ساحات  جميع  يف  املتظاهرون  رفضها 
من  أرى  العدالة.  وتسودها  القانون  يحكمها  مدنية  بدولٍة 
الربملان  بنية  التغيري يف  الشعب ومن أجل إحداث  مصلحة 
القادم. متنع كل األحزاب والكتل النيابية التي أعلن قادتها 
وأن  سبق  صائب  إجراء  وهذا  للشعب.  خيانتهم  املأل  عىل 
طبقناه. رغم أن صدام حسني مل يعلن خيانته للشعب، لكن 
بعد سقوط النظام منع حزب البعث من الحضور يف الساحة 
السياسية دستورياً ومنع من املشاركة باالنتخابات حتى هذا 
يجنبنا  الشعب  قادتها  خان  التي  األحزاب  منع  إن  اليوم. 
يا  الشعب.    خيانة  هي  واحدة  قضية  يف  مبكيالني  الكيل 
شباب االنتفاضة الترشينية رددوا بأعىل أصواتكم منذ اآلن 
ويف جميع ساحات التظاهر )ال مشاركة يف االنتخابات ملن 
خانوا الشعب( هل يصح شعار آخر املقال شعاراً للمرحلة 
تنفيذ  عىل  باالنتخابات  الحزب  مشاركة  وتعتمد  القادمة؟ 
تقول  التي  املادة  حسب  املفوضية  قبل  من  الشعار  هذا 
مينع الفاسد من املشاركة يف االنتخابات حتى لو متتع بالعفو 

العام بعد ثبوت التهمة.

خليل ابراهيم العبيدي

أواسط  انترشت  أنواعها  بكل  القروض  سياسة  أن  يعلم  كلنا 
الخمسينات يف العامل الغريب، وبالذات يف الواليات املتحدة وذلك 

لتحقيق هدفني أساسيني.
الرضائب  ارتفاع  جراء  العاملة  الطبقة  اصاب  الذي  الفقر  األول: 
وتنوع  الفردي،  االدخار  وقلة  السلع،  أسعار  وزيادة  الحكومية 
عىل  والتوسع  االبتكار  يف  الرأساملية  وسائل  لتنوع  الحاجات 

حساب دخول املاليني.
حاجات  ازدياد  بني  املتبادل  التنفيس  مبثابة  القروض  تعد  الثاين:   
التنفيس  وبني  والتقنية  العلمية   لالكتشافات  تبعا  وتنوعها  الفرد 
لعموم  املحدودة  الدخول  ذوي  عىل  الرشكات  اسعار  وطأة  عن 

الناس . 
وما  بالتقسيط  والبيع  فوائد،  من  عليها  يرتتب  وما  القروض  إن 
االفقار  عوامل  أهم  من  يعدان  هشاشة  من  بالدخول  يلحقه 
وأن  سيام  للرأسامل.  املنحرف  النمو  عوامل  أهم  ومن  الشعبي 
وأهمية  أولوية  ستسقطان  بالتقسيط  البيع  أو  االقرتاض  عمليات 
السلع املشرتاة، وتدفع بالفرد يف العموم لرشاء ما هو أقل أهمية 

يف سلم حاجاته، ورمبا سيقتني ما هو ليس بحاجة إليه.
إن اتباع املصارف الحكومية واألهلية معا يف العراق سياسة االنفتاح 
الحر أو االقرتاض من  غري املوجه نحو االقرتاض، وخاصة االقرتاض 
أجل اقتناء سيارة، نتج عن هذه السياسة التوجه نحو السلع غري 
الرضورية أو السلع شبه الكاملية مام أرض باالقتصاد وخاصة شجع 
عىل استرياد السيارات مام تسبب يف أزمات مرورية خانقة أو أن 
ندم  عنها  نتج  مهمة  سلع  حساب  عىل  سلع  لرشاء  توجه  الكثري 

ومشاكل مالية أدت إىل خالفات أرسية. كام أن قروض االسكان مل 
تكن يف العموم إال قروضا شجعت القضاء عىل املساحات الخرضاء 
الضغط  ذلك  تسبب  متعددة  دور  إىل  الواحدة  الدار  انقسام  أو 
عىل الخدمات العامة كاملجاري واملاء والكهرباء، ألن دور الدولة 
تخطط  التي  االشرتاكية  األنظمة  تقره  ال  ما  وهذا  متاما،  غائب 
عمليات  وتنظم  العام،  وللنقل  لإلسكان  وتخطط  النسل  لتنظيم 
مجاالت  من  وغريها  التعليم  مجانية  عىل  وتعمل  الخاص،  النقل 

الحياة االخرى.
مناسيب  وارتفاع  السقوط  بعد  العراق  يف  العائلية  املشاكل  إن 
فروع هذا  وأحد  االقتصادي،  العامل  منها  كل  وراء  يقف  الطالق 
العامل التشجيع عىل سياسة االقرتاض والتشجيع وبأسلوب الدول 
عمل  ذلك  يصاحب  أن  دون  املظهري  االستهالك  عىل  الرأساملية 
نحو  للتوجه  التخطيط  وزارة  وبالذات  الدولة  قبل  من  جدي 
بغية  االدخار  عىل  التشجيع  نحو  التوجه  أو  االسترياد  هذا  تقييد 
املجمعات  لبناء  بالذات  الحكومية  املصارف  لدى  األموال  توفري 
التفكري  السكنية، أو إنشاء رشكات نقل حقيقية تعمل عىل تقليل 
العامة  االتحادات  تشجيع  أو  الخاص.  النقل  وسائل  باقتناء 
للتعاون ألخذ دورها الحقيقي واالجتامعي عىل وفق خطط عامة 
أو  الزراعي  التعاوين  التقسيط  لتنظيم  التخطيط  وزارة  تعتمدها 
تعديل أشكال التقسيط يف الجمعيات التعاونية لتنظيم التقسيط 
البضائع  بيع  شؤون  يف  الفعيل  التدخل  حتى  أو  التعاوين،  لإلنتاج 
يف الجمعيات التعاونية االستهالكية عىل وفق األهمية االقتصادية 
استحصال  ألن  الجمعيات،  هذه  تسوقها  سلعة  لكل  واالجتامعية 
تسديد  لكن  املحتاج  متعة  تصاحبه  النتائج  كل  رغم  القرض 
األقساط يصاحبه أمل العوز والحاجة إىل الرضوريات ال الكامليات. 

كتابات

ال مشاركة في االنتخابات
لمن خانوا الشعب

القروض المصرفية بين متعة 
االستحصال وعذاب التسديد

السجون العراقية 
تعرض في المزاد

حسن جمال السامرائي

منھا  الغرض  إصالحية  ت  مؤسسا  السجون  كانت  بعدما 
یتم  بعدما  املسیئین  األشخاص  بعض  لدى  املسار  تصحیح 
عقوبات  وفرض  املجتمع  وعزلھم عن  زنزانا ت  وضعھم يف 
لیامرسوا  عنھم  ویفرج  الحكم  فرتة  تنتھي  حتى  علیھم 
ت  النزاعا  عن  بعیدا  جدید  بأسلوب  الطبیعیة    حیاتھم 

والعیش بصورًة أجمل.
لكن يف یومنا ھذا تصبح السجون بؤرًة حقیقیًة للفساد من 
املاضیة  العصور  املراكِز حیث كان يف  املعنیین ومدراء  قبل 
یباع العبید يف سوق الرقیق فیام تجددت ھذِه الظاھرة اآلن 
يف املراكز العراقیة حیث یباع الشباب األحداث يف السجون 
بعدما یتم االتفاق عىل أجور البیع من قبل مدراء السجون. 
والتغیري  اإلصالح  مؤسسة  رئیس  كشَف  السیاق  ھذا  ويف 
صباح الكناين آن ملف السجون يف العراق أخطر من تنظیم 
املمنوعة  واملواد  املخدرات  بیع  یتم  حیث  اإلرھايب  داعش 
داخل الزنزانات من قبل منتسبین السجون بغض النظر عن 
السجون  داخل  الثمن  باھظة  بأسعار  املوبایل  أجھزة  بیع 

فضالً عن فساد صفقات إطعام النزالء وتغذیتھم.
الواحد  للیوم  السجون  يف  النزالء  تكلفة  أن  الكناين  وبین 
وأشار  عراقي.  دینار  ملیار  نصف    من  أكرث  إىل  تصل  قد 
كمیة  االتحادیة عن ضبط  الرشطة  باسم  الرسمي  املتحدث 
من املمنوعات واملواد املخدرة داخل اسوار املطار يف سجن 

املطار )كروبر( يف بغداد.
من  دفعات  تخرج  العراق  يف  السجون  أن  الكناين  وذكر 
املجرمین كانو ا قد دخلوا السجون بتھٌم بسیطة اال أَن بعض 
واستقطابھم  ادمغتھم  غسل  تتوىل  واملجرمین  العصابات 
الداخلیة  وزارة  لدى  السجناء  من  كبیرة  أعداد  وھناك 

والدفاع مل تتم   إحالتھم إىل القضاء حتى یومنا ھذا.
وكشفت مصادر يف وزارة العدل أن أعداد السجناء تراجعت 
التي مضت حیث وصلت  كثیراً مام كانت علیھا يف االعوام 
وزارة  لدى  سجین    ألف   )200( نحو  إىل  السجناء  أعداد 
نزیل  بین  ما  ألف   )70( نحو  إىل  وصلت  والتي  العدل 

وموقوف ومودع.
إَن عام 2020  العراق  االنسان يف  وأعلنت مفوضیة حقوق 
االصالح  دائرة  تاریخ  يف  للوفیات  تسجیالً  األعوام  أكرث  من 
بین  وفاة  حالة   355 من  أكرث  إىل  العدد  ووصل  العراقیة 
السنوات  مع  مقارنة  جداً  كبیرا  الرقم  ھذا  ویعترب  النزالء  

املاضیة. 

أنقذوا مياه األنهار والمدن من التلوث البيئي



جبار النجدي

النهرين(  )جدارية  الحجاج  كاظم  الشاعر  مجموعة  تنشغل 
نصوص  تسعى  والتي  البرصة  مبدينة  األهمية  شديد  انشغاالً 
زمن  يف  تعيش  مدينة  بوصفها  أهميتها  اسرتداد  إىل  )الحجاج( 
معرفتنا  تصحيح  إىل  تدعونا  النصوص  أن  لدرجة  زمنها،  ليس 
إليها  تاريخها والنظر  التحديق مبسرية  املدينة عرب  براهن هذه 
يف  البقاء  عىل  دأبت  أسطورية  تركيبة  بوصفها  ذاته  األوان  يف 
عىل  مفتوح  عامل  هو  املدينة  تاريخ  أن  بل  الشعر،  مع  متاس 
مالمئة  للنصوص  األدائية  الخصوصية  جعل  الذي  األمر  الشعر 
لنوع من االستعامل الشعري الذي يعتمد عىل املعاين املرتبطة 
باالستعامل اليومي والناجمة عن نواعت وصفات امللموس، التي 
ال تأخذ معيارها من خارج محيطها وتلبية لهذا األمر، فأن حارض 
مدينة البرصة يف قصيدة )صالة عىل ما تبقى( مثالً، يرتد ليتجىل 
تنتج  أن  بوسعها  صفات  حامالً  املايض،  صيغة  يف  صورة  بأبلغ 
أثراً مكانياً غرائبياً يتغذى عىل الوقائع ال االفرتاضات، وعىل هذا 
تدويناً. أكرث منها  الشعرية إىل مامرسة  الكتابة  تتحول  األساس 
إن وراء اشتغاالت التخييل واستثارة املكون املأساوي للسخرية 
ينبثق  حقيقية  قيمة  ذو  يشء  )الحجاج(  مجموعة  نصوص  يف 
لها، حيث  الشعري  الشاغل  املدينة وميثل  ثنايا موجودات  من 
يظهر مأساتها عارية وبوسعه يف الوقت ذاته أن يعطي الدهشة 
النصوص يف هذه  لنا  املفقودة لليشء املنظور فيها، بل تسمح 
املجموعة النظر إىل املدينة من غري أن تكون شيئاً مرئياً، مبعنى 
مع  يتفق  ومبا  حالياً،  فيها  موجود  غري  هو  ما  أثر  تحمل  إنها 
اشتغاالت التخييل التي تعتمد اعتامداً كلياً عىل لحظة االختالف 
وهو  محتمالً  املحتمل  غري  يجعل  فالشعر  معاش،  هو  ما  مع 
تتوقف  حينام  سيام  ال  يقال،  ماال  قول  إىل  يسعى  بأن  جدير 

املدينة عن أن تكون نفسها:
أين املدينة ؟ ذابت .. ُقرى : … غزتها

العشائر. أين )الخوارج( صاروا )الدواخل(
أين الجسور ؟ والبنات الضحوكات ؟ أين النوارس؟

حّل الخراب !
إن البناء التخيييل يف نصوص املجموعة يسمح بتزويدها بوسائل 
التأثري املتمثل بخروج الشعر عن املسار املوروث، وبالتايل فأنه 

مينح النصوص ميزة أدائية من شأنها أن تقارب بني الشعر والنرث 
مستعرية الوظائف املختلفة لهام، فالنرث ينفصل عن سياقه ملبياً 
حاجات  ملبياً  سياقه  عن  الشعر  ينفصل  فيام  الشعر،  حاجات 
النرث، يف إطار متكني النرث يف أن يخلق شعراً، ومن ثم متكني الشعر 
يف أن يخلق نرثاً، يجري ذلك ضمن درجات معينة من االنفصال 

كل يف سياقه وحسب الحاجة واالقتضاء.
إن هذا التعايش الغريب بني الشعر والنرث قد يسعى إىل تثبيت 
أصل آخر للشعر، ليصبح أكرث إثارة لالهتامم من غريه، ما يعني 
أن هذا التداخل بني الشعري والنرثي غري معني بتخريب هوية 
الشعر، فالنرث يف النصوص ال ميكن أن يكون كائناً خارج الشعر 
اآلخر،  أن كالً منهام متضمن يف  افرتاض  والعكس صحيح، عىل 

إنهام يتباريان يف اتجاه وسياق واحد:
)دون سابايس( ـ لنظافته يف حي الفقراء

يسمى )الكنـّاس(
ال يرتك شيئاً وسخاً فوق األرض

ولهذا يبدأ بالصحف امللقاة
األوسخ من كل األشياء

أن  يكاد  والنرثي  الشعري  بني  التواصل  من  النمط  هذا  إن 
يستحيل عىل التحقق بالصورة، التي تعول عىل تجاوز املألوف، 
هذه  تطرحه  ما  ملعرفة  والفحص  باملراجعة  جدير  فهو  لذا 
التجربة من مستويات تخييلية غاية يف االستباق، فهي منشغلة 
يف أغلب األحوال بحاالت التذكر االسرتجاعية، التي مبقدورها أن 
والنرث،  الشعر  التناويب بني  األداء  اعتامداً عىل  حياً  أرشيفاً  تنتج 
نرثي،  هو  ملا  الشعري  صفات  يهب  أن  شأنه  من  تناوب  وهو 
ومن ثم القدرة عىل حرص العامل املتخيل يف الشعر بني ممكنات 
ما  فأن  امر  من  يكن  ومهام  ذاته،  األوان  يف  والسارد  الشاعر 
يالحظ يف هذه النصوص إمنا ميثل منطاً متفرداً رمبا أمكن دعوته 
بأنه طريقة أخرى لقول الشعر، بل أنه منط قد يطيح مبحدودية 

النظرة إىل الشعر:
كرُب الجنوب مالمحي أنا ،

وعمري خمسة وستون صرباً
– يف الرشق عقوبتنا طول األعامر-

)الحجاج( فتتمثل  األدائية األخرى يف مجموعة  الخصوصية  أما 
يف التلميح عن يشء، ومن ثم االحالة إىل يشء آخر عرب استثامر 

الشاعر، وما تنطوي عليه  الحس االنساين وغزارته لدى  فخامة 
هذه الغزارة من دالالت ورؤى حدسية قادرة عىل التقاط الصور 
االنسانية يف الحياة، واملقرتنة بالخشية واالرتياب ومحاولة رصد 

يشء انساين يصعب ملحه، السيام حينام تفقد الرباءة حقوقها:
السمكة تتعذب بالصيد، جربوا الغرق لدقائق

الطري يسّبح لله فلامذا نذبحه، ونكرّب بإسم الله
كم نقتل بإسمك يا الله ؟!

ومن املعلم االبتدايئ عرفت )املايض(
هو السيف….. ال التاريخ

ثم تذهب النصوص اىل ركوب املسلك االنساين لدرجة إنها تصبح 
امتداداً للحظة، تتحول فيها االغصان إىل ضحايا ليلة باردة:

هل نبقى ندفئ بردنا ؟
نبقى نُعد الشاي بالقتىل من األشجار

وال تخيش فإين شهريار دومنا سيف
يخّوفني خيايل، حينام يهتز حول النار

الشعر  النهرين( ال تتجدد يف  إن األشياء يف مجموعة )جدارية 
من دون إمكانية حضور الحس االنساين، وكأن النصوص واألشياء 
متقابل  بشعور  يشعران  أنهام  بل  نفسها،  الوظيفة  يتقاسامن 
األذهان  إىل  يعيد  وهذا  لتوحدهام،  رشطاً  املصائر  وحضور 
الخاصية التي ال غنى عنها يف شعر )الحجاج(، واملتمثلة باقتناص 
واختزال اللحظات االنسانية وبثها يف النصوص، عرب أرشفة قابلة 
تخييالً  نقرأ  بل  تاريخاً،  نقرأ  ال  تجعلنا  أن  بامكانها  تحيا،  ألن 
شعرياً شديد الرثاء بالتاريخ واملايض، الذي مل يزل حياً، موصوالً 
عن  تكف  ال  التي  املدينة،  وشخصيات  ألمكنة  الخرايف  بالبعد 

النطق أبداً.

عازف الرق المتجول
رياض الغريب

يف كل مكان
أي مكان

هناك عازف يتنكره الجميع
كونه

عازف رق متجول
وحني يعود يف اخر الليل

للبيته
يتبجح كثريا

بعد ان تسلق يف رأسه
الكربياء

يتحدث عن حفل كبري
وجمهور يصفق له

له فقط
انه عازف رق 

متجول
بني االرواح

لهذا
يحتاجه املطربون

تحتاجه الحياة
مثل هواء نادر

مثل مخلص 
كونه عازف رق متجول 

جميلة هي الربابة 
يقول له كاره

يهز رأسه ويقول 
الرق يعني ان تتذكر

الرق
وكيف كانت السياط 

متر عىل ظهورهم
الرق

يعني
ان ترصخ بالعراقي

من ) يشد ازري ساعة العوز(
هو يقدم قلبه

لكنه يشعر بالعيون
وهي متر عىل اصابعه

االن
وهي ترتجف

1
أمتنى

أن يتنحى العاشُق
عن خرابِة عقلِه
ويدفَن خوفه.

2
أمتنى

حروُف اسمِك  تتنافر
وكل آٍل  يحتضن إحداها.

3
أمتنى

أن تستوي األرُض
ويُعبُد صياُح الديِك

وهو ينادي أنثاه
ارَض  سواد.

4
أمتنى

أن نصيل
يف مقاماٍت

ال تنتمي إىل أحزاب.

5
أمتنى

أن يقتحَم  شاعٌر
قاعة اتحاد األدباء

يأيها األدباء:
الذكُر الطيُب
لكم جميعا.

6
أمتنى

أن يزداَد  البحُر هيجاناً
ومن رذاذِه

متتلئ السامُء
أقواَس قزح.

7
أمتنى

أن ميتأل الشارُع
كام األسواق:
باعَة  لحوٍم،

أكداَس أللنكات،
خرضوات،

أعضاًء يف مجلس النواب.

مخيلة ضياء مهدي.. تشكيليًاتشكيل
عبدالوهاب عبدالرحمن

تعد فنون التشكيل اكرث الفنون تفاعال واستجابة ألي جديد متمرد 
متحول عن سياقات التقليد، ولفنون التشكيل ايضا، مناذج رصيحة 
تيش باختالفات واضحة. ولنا تجربة متييز بني عصور النحت تتمثل 
قدمه جياكومتي..  ما  مع  االختالف  الشديد  انجلو  مايكل  منجز  يف 
وكذلك الفروق التي تفصل شكليا بني عصور الرسم باختالف اساليب 
من ميثلونها عىل امتداد تاريخ تلك العصور بدينامية متغرية ال تجمع 
وشاجال..   ماتيس  وبني  مثال  وفيالسكيز  رامربانت  تطور  مراحل  بني 
فلكل حداثته واسلوب فهمه وتطبيقه لها. وللحداثة يف العراق اعالم 
... وهم  والرسم  النحت  فنون  االصالة يف  بالغة  آثارا  لنا  تركوا  كبار 
وريثو حضارة عريقة عرفوا كيف يستلهمون روحها ليرتكوا شواهد 
مألت عيون التاريخ وذاكرته.. وأذا ذكرنا جواد سليم ومجايليه ممن 
من  جيل  اىل  ليصل  اثرها  امتد  المعة  ألسامء  طويلة  قوائم  تصدر 
شباب العراق - ومنهم الفنان ضياء مهدي - وما قدموه من أعامل 
متيزت   .. آخرون  قدمه  مام  الكثري  فاقت  بخصائص  انفردت  فارقة 
يجعلنا  مام  والتحول  التقليد  مجاوزة  يف  وجرأة  مدهشة  بغرائبية 
نفخر بهم وهم ميثلون امتدادا ملن سبقهم وقوة استيحائهم لرتاث 
جددوا فيه روح االبداع مام وضعهم يف مستوى ان يكونوا اندادا لهم 
افادهم يف تحديد  لهم من موروث  ما قدموه  بفضل  االعرتاف  مع 
هويتهم االبداعية .. وهم يرصدون بفاعلية وحامس ما وراء الواقع 
وكشف مظاهر داللية خاصة لعوامل تستلهم اعامق التاريخ لبلدهم 
وتحوالتها  بروحها  يشعر  املتلقي  تجعل  مقرتبات  عرب  ورموزه، 
الشكلية فضال عن ما تحويه من مضامني تدل عىل انتامئهم لرتاث 
عريق ابتدأ به الرواد واكملوا هم مرشوعهم مع فعل تحديث تفاعل 

ومتغريات جعلتهم اكرث معارصة لواقعهم عىل الرغم من نزوعهم اىل 
ما هو مختلف، والشواهد تدل عىل انجازهم بني عقدي السبعينات 
والثامنينات من القرن املايض والتي متأل أروقة وساحة معهد الفنون 
فنان  لتجربة  ويف  مبتكر،  متغري  جيل  انهم  اثبتوا  حيث  بغداد،   –
واسلوبه  مهدي  ضياء  الفنان  هو  تفاصيله  بكل  الظرف  ذلك  عاش 
التأمل والتفكري  املتلقي واىل حالة  يف تحريك املشاعر والوصول اىل 
ألن اعامله تثري أسئلة اكرث مام تقدم أجابات .. وهذا دفعه اىل امليل 
للتواصل  التقاطع بل لطريقة فاعلة  ألن يكون مختلفا ليس مبعنى 
التقليد  السائد من  اتجاهه عكس  كانت غرابة  مع كل متغري مهام 
التحديث والتي تفصل  لتحقيق مستويات تجاربه يف  حيث يسعى 
بني  دائر  تجاذب  يف  وهي  الرؤى  أفق  وتحرير  وداللته  الشكل  بني 

املضمر والظاهر .. ينفذ اىل اعامق االشكال وهي يف حراك للتكامل 
القصدي لجعل منحوتاته تتخذ من فعل  التمويه  ، مام اضطره اىل 
الرتميز سببا ملحو جزيئ ملالمح الوجه ليس مبعنى األلغاء بل ليوحي 
مع  والتفاعل  االحساس  بطاقة  يتحرك  وجه  كل  يف  تفاصيل  مثة  أن 
والوجه  تكوينه  اجزاء من  والطبيعة  الفطرة  بحكم  فيخفي  محيطه 
ترتكز فيه الروح وهي تضمر الكثري من االحاسيس التي تعرب عن كل 
ما هو مخفي باشكال حلمية متوه الكثري من املشاعر ليتمثل الجامل 
يف وجوه فاقدة ملالمحها او اجزاء من تكوينها الجسدي .. ويف بحث 
عن وجود غري ما تعود عليه االنسان ... وما يتعمد اىل تجاهله لبعض 
من تفاصيل تكوينه الجسدي يراه الفنان شكالً من اشكال االمتالء 
غامض  تكوين  عن  للبحث  يدفع  احساس  اضفاء  عن  فضال  الحيس 
يقع بني املريئ وغريه. الثارة املخيلة وما يرثي االحاسيس واالنفعاالت 
التي تتجاذب التكوين بتفاصيله ليكون كتلة انفعاالت تدور يف فراغ 
ينزع اىل االكتامل. ان ضياء مهدي يسعى بجد اىل تقيص آماد هذه 
التجربة املريرة لخلق اشكاله الناقصة وهو يتأمل توقها اىل االكتامل 
يف ذهن املتلقي وهو يبحث عن زوايا االختفاء واسبابه ويتخيل من 
بني املبهم والغامض صورا تشبع االحساس باألمتالء الحيس والروحي 
والجاميل .. وهذا ما نراه يف كينونة تحلم بوجود قائم بذاته منفصال 
عن متخيل الفنان نفسه ... ونذكر ان هرني مور كان يرتك فراغات 
 .. الرؤى وقراءات الداللة  الكتلة تثري املخيلة وتتعدد فيها زوايا  يف 
وما نراه يف منجز املبدع ضياء وهو يعمد اىل إلغاء او متويه مالمح 
ولكل  وجه  من  أكرث  بوجود  يوحي  فكأنه   ) ورسام  نحتا   ( الوجوه 
ملا  مغاير  اىل حضور  تأمل  بعد  بنا  ليصل  واسبابه،  غموضه  تكوين 
فنون  طبيعة  عن  حوار  يف  ومعها  معه  ندخل   ... وجوه  من  نألفه 

الرسم والنحت وهي تصارع االوهام والوقائع باتجاه املجهول .

»تامرا« مجلة ادباء ديالى.. اهال
صدر العدد الجديد )12ـ13/ 2021( من مجلة “تامرا” التي يصدرها فصليا اتحاد االدباء والكتاب يف محافظة 

دياىل بدعم ورعاية محافظها السيد مثنى التميمي.
يرأس تحرير املجلة االستاذ عيل فرحان، ومن ابرز موضوعات العدد..

التشكييل  الفنان  تجربة  عن  املعموري  ناجح  لالستاذ  ودراسة  رشدي،  سلامن  للجدل:  املثري  الروايئ  مع  حوار 
يحيى الشيخ، ودراسة اخرى لالستاذ ياسني النصري عن شعر حمد شهاب االنباري، اىل جانب النصوص القصصية 

واملتابعات. والشعرية 
املجلة تحتاج اىل انتقاء موادها بشكل ادق ومراجعة النصوص، وتحرير ما يرد اليها، وتحديد طبيعة التخطيطات 

والتصميم.
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كاظم الحجاج في »شعرنة المكان«
“البيت وطن، والشاعر الكبري كاظم الحجاج.. ياقوت حروفه ال تقف عند مرافئ البرصة، وامنا 

تحلق يف سامء كونية.. وألنه ُقّد من وجع القصيدة االنسانية، بات الوطن الراسخ يف القلب 
والذاكرة، فهل يظل مثل كاظم الحجاج بال وطن يأويه؟ هنا.. قراءة ألحدث زاده الشعري”.

المحرر الثقافي

كاظم الحجاج

أمنيات
عبد الرزاق داغر الرشيد
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

توقيع “هل أنصفنا التاريخ” 
في “بيتنا الثقافي”

بغداد – طريق الشعب 
يقيم منتدى “بيتنا الثقايف” يف بغداد، الخميس املقبل، حفل توقيع 

لكتاب “هل أنصفنا التاريخ”، ملؤلفته د. فائزة عباس املهداوي. 
يف  النارص،  ستار  الفنان  يديره  أن  املقرر  من  الذي  الحفل  يبدأ 
الساعة الحادية عرشة صباحا عىل قاعة املنتدى يف ساحة األندلس. 

والدعوة عامة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهد ندوة عن حقوق الطفل

“شارع الفراهيدي”.. الحياة 
تعود وأعداد الرّواد تتزايد 

البصرة – طريق الشعب
يف  والفنون  للثقافة  الفراهيدي”  “شارع  إىل  مجددا  الحياة  عادت 
السابقة  الشهور  تراجع نشاطاته خالل  بعد  البرصة، بشكل ملحوظ، 
بسبب جائحة كورونا والحظر الوقايئ.  وبدأت أعداد رّواد الشارع تزداد 
أسبوعا تلو آخر، خاصة من العنارص الشبابية لكال الجنسني. ورصف 
باعة الكتب، الجمعتني األخريتني، بسطاتهم الحافلة بالعناوين املنوعة. 
فيام كانت هناك بسطات أخرى تعرض مصوغات معدنية وإطارات 
صور واكسسوارات نسائية ورجالية.  وضمن النشاطات التي شهدها 
الشارع أخريا، عقدت الكاتبة سهاد عبد الرزاق، ندوة حول “مرشوع 
بيتا  “معهد  بتنفيذه  قام  مرشوع  وهو  العراقي”.  الطفل  حقوق 
األملاين” يف بغداد، بهدف كتابة قصص تعرّف الطفل العراقي بحقوقه 
الدستورية.  وكان املعهد قد اختار كّتابا ورّسامني من عموم املحافظات، 
للمساهمة يف املرشوع. ونظم عىل إثر ذلك ورشا إلعدادهم، ثم قام 
بطباعة مجموعة من نتاجاتهم القصصية التي تتحدث عن حق الطفل 
يف الحياة ويف الرعاية الصحية والتعليم والحامية من العاملة.  واختار 
للطفل،  الصحية  الرعاية  حق  عن  للكتابة  سهاد،  الكاتبة  املعهد، 

بالتعاون مع الرسام واملهندس عبد العزيز أحمد الدهر.
وعىل هامش الندوة، تم توزيع مجموعة من القصص الصادرة عن 

“معهد بيتا”، إىل األطفال الحارضين. 

No. 51 Tuesday 23 February 2021 العدد 51 الثالثاء 23 شباط

صدر  القاهرة،  يف  والنرش”  للطباعة  التنوير  “دار  عن 
للمعرفة  كيف  أرسطو:  “منهج  بعنوان  كتاب  أخريا 
هول  إديث  تأليف  من  حياتك؟”،  تغري  أن  القدمية 

وترجمة محمد إبراهيم الجندي. 
الذي  “الربنامج”  عىل  الضوء  كتابها،  يف  املؤلفة  تلقي 
 322  - ق.م  أرسطو  )384  اليوناين  الفيلسوف  وضعه 
الناس،  السعادة وجعلها متاحة ملعظم  ق.م( لتحقيق 

من خالل االجتهاد يف خلقها.
للزمن”،  “العابر  أرسطو هذا،  برنامج  أن  إديث  وترى 
الحارض من أجل  إليه يف وقتنا  بالضبط ما نحتاج  هو 

امليض نحو عيش حياة مرضية وذات معنى.

منهج أرسطو

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

األزمات في تزايد! 

عبدالسادة البصري

ما إن تنتهي أزمٌة  حتى ندخل يف أخرى ، وتشتعل صفحات 
قلق  ويزداد   ، والعطاء  واألخذ  بالكالم  االجتامعي  التواصل 
الكربى   األزمة  ناسني  والقيل،  القال  دّوامة  يف  ونظّل  الناس 
وهي أزمة الفساد الذي قتل فرحتنا ، وداس عىل أحالمنا ، 

وبتنا ال نتابع شيئا سوى هذه األزمة وتلك!
الوباء   ) الكورونا    ( أزمة  مشتعلة  ومازالت  يومني  قبل 
الخطري والفّتاك ، هذا يقول عنه كذا وذاك يصّور كذا وتلك 
تنقل ما نرشته الصحافة وما رّصح به اآلخرون ، وجيب ليل 
وخذ عتابه ، حتى نسينا أن املدة القانونية للدورة الربملانية 
دستورياً  املفروض  ومن  دستوريا،  االنتهاء  عىل  اوشكت 

ومنطقياً وعقلياً ان نفكر مبا سوف يجيء.  
ومنذ سنني و أزمة السكن ومرض اإليجارات املزمن ما زاال 
من  والكثري  تجدين  حيث   ، وأنفسنا  أرواحنا  عىل  مهيمنني 
أمثايل العراقيني نعاين من هذه األزمة التي صارت داًء عضاال 
فيها ، وليست مشكلة شاعرنا الحجاج يف  لنا ، ال نفكّر إالّ 
البرصة االّ جزءا من مشاكلنا املتأزمة ،  وحاملا ينتهي الشهر 
عييش  تنكّد  باتت  التي  أمثايل  ومعاناة  انا  معانايت  تبدأ 

وعيشهم وهي مبلغ اإليجار ، وهكذا دواليك.
ومنذ سنني والعاطلون عن العمل ــ أقصد أزمة البطالة التي 
مألت شوارعنا بالشباب املتخرجني من الجامعات واملعاهد 

ترتفع نسبتهم يوما بعد آخر.
والكهرباء  واملاء  الصحية  الخدمات  وأزمات  سنني  ومنذ 
املعيشة من  والسكن وصعوبة  واألعامر  والبلدية  والنظافة 

سيٍئ إىل أسوأ.
ومنذ سنني والصناعة والزراعة والتجارة باتتا يف خرب كان.

التي  الغازات  وشتى  باألدخنة  ملّوث  وهواؤنا  سنني  ومنذ 
تنترش وتتصاعد من أماكن الرشكات النفطية وغريها ،، النفط 
وتطمع  العيش  لذة  تحرمنا  علينا  ونقمة  لعنة  صار  الذي 

اآلخرين بنا.
ومنذ سنني ونحن نعاين فشل الرتبية والتعليم وترّدي مستوى 
آونة  بني  األسئلة  ، ورسقات  النجاح  نسب  وتدين  التدريس 

وأخرى.
تتزايد  وأزماتنا   .. سنني  ومنذ   .. سنني  ..ومنذ  سنني  ومنذ 
نتعّذب ونقايس  الحياة يك  اىل  وكأننا جئنا   ، يوم  بعد  يوما 
أرض  إىل  انتامئنا  سوى  ارتكبناه  ذنٍب  أدىن  دون  األزمات، 
تسمى بالد الرافدين ، يا ليت الرافدين يغرقانها بفيضانات 
تغسل األدران التي تغلغلت يف النفوس ،،  وصار الواحد مّنا 
يكره اآلخر وكأننا أعداء عىل هذه األرض ، ال أشّقاء علينا أن 
نعمل مبحبة وإخالص وانتامء حقيقي، يك نبعد هذه املعاناة 

ونجلب السعادة والخري لبعضنا البعض !
دعوة خالصة ومبحبة كبرية أقولها : علينا أن نشعر بعراقيتنا 
الحقيقية، واشدد الف مرة عىل عراقيتنا الحقيقية ،  ونفتح 
قلوبنا لبعض ونعمل بضامئر ال تحمل غري حب العراق أرضاً 
وهواًء وماًء وناساً ، ألننا مل ولن نحصل عىل عراق آخر، إن 
صار العراق خراباً وظلت األزمات عىل حالها يف تزايد مستمر.

ليس مجرد كالم

في كلية اليرموك بديالى

د. جواد الزيدي عن “الخط العربي 
وبنية التحديث المقّيد”

بعقوبة - سعيد الشفتاوي

“كلية  يف  العربية  اللغة  آداب  قسم  ضّيف 
الثالثاء  دياىل،  مبحافظة  الجامعة”  الريموك 
الذي  الزيدي،  جواد  د.  الناقد  املايض، 
وبنية  العريب  “الخط  بعنوان  محارضة  قدم 
الكلية  عميد  بحضور  املقيد”،  التحديث 
وجمع غفري من طلبتها وأساتذتها، إىل جانب 
العديد من أعضاء جمعية التشكيليني واتحاد 

األدباء يف املحافظة. 
املحارضة التي احتضنتها قاعة الكلية يف مركز 
اللغة  آداب  قسم  رئيس  أدارها  املحافظة، 
العربية د. محمد الكواز، مقدما سرية الضيف 

من النواحي الشخصية والفنية واألكادميية.
محارضته  الزيدي  د.  استهل  ذلك،  بعد 
العريب،  والخط  اللغة  ثنائية  عن  بالحديث 
امكانية  اىل  مشريا  بينهام،  العالقة  وجدل 
الحديث عن الخط العريب من ثالثة اتجاهات: 

تاريخي، جاميل ونقدي تأميل.
ثم حاول الجمع بني هذه االتجاهات الثالثة، 
“التاريخي”،  بـ  “الجاميل”  تداخل  ضوء  يف 
إليها  املشار  التحديث”  “بنية  أن  موضحا 
ألفق  متابعته  من  تنبع  املحارضة،  عنوان  يف 
الحقل  يف  حضورها  ومستويات  الحداثة 

الخطي، والتي يراها “حداثة مقيدة”.
بسبب  يأيت  التقييد  هذا  أن  قائال،  وأضاف 

وعالقتها  العريب  للخط  الفنية  “الضوابط 
بالنص  املرتبطة  اإلسالمية  الثوابت  بنسق 
فضال  االسالمية،  الفلسفية  واملرجعية  القرآين 
عن طبيعة الخط العريب الذي تستند مدرسته 
دون  البعض  بعضه  يكمل  متناٍم  بناء  اىل 

قطيعة كاملة لإلرث الرتاكمي”. 
ولفت د. الزيدي، إىل أن “الخط العريب، وألنه 
متثل شكيل للنص اللساين، فإنه يرتبط بفاعلية 
اللغة بشكل كبري، وبالتحوالت او االصالحات 
التي حدثت عىل صعيد اللغة، مثل إصالحات 

األعجام أو التنقيط أو الشكل”.
طرأت  تطورات  هناك  أن  إىل  الضيف  ونّوه 
التي  القواعدية  كاألسس  العريب،  الخط  عىل 

واإلضافات  العبايس،  العرص  يف  له  وضعت 
النوعية التي تم إنجازها يف املدرسة العثامنية، 
مرورا مبعطيات الواقع الثقايف وفرضياته عىل 
فلسفة  به  جاءت  ما  خالل  من  الفنان  ذات 
الفنون او مستحدثات النقد الفني التي القت 
بظاللها عىل شكالنية الخط العريب، ليصل إىل 
حدود الشكل الحر املوازي للوحة التشكيلية.

األساتذة  من  عدد  قدم  املحارضة  سياق  ويف 
أجاب  وأسئلة  مداخالت  الحارضين،  والطلبة 

عنها الضيف بإسهاب. 
جواد  د.  الكلية  عامدة  كرّمت  الختام،  ويف 
من  عدد  كرمه  كام  إبداعي.  بلوح  الزيدي 

الفنانني الحارضين.

ستوكهولم – طالب عبد األمير

الروائية  السويدي  الثقافة  مجلس  اختار 
لجنة  يف  عضوا  كرم،  بلسم  األصل  عراقية 
ألدب  العاملية  ليندغرين”  آسرتيد  “جائزة 

األطفال، واملعروفة اختصاراً بـ “آالما”.
يف  عامليا  األكرب  تعد  التي  الجائزة،  وتحمل 
نوبل  جائزة  بعد  واألرفع  األطفال،  أدب 
السويدية  األطفال  كاتبة  اسم  األدب،  يف 
اطالقها من  ليندغرين، وتم  الشهرية آسرتيد 
ِقبل حكومة السويد عام 2002، العام الذي 

توفيت فيه الكاتبة. 
متنوعي  12عضواً  الجائزة  لجنة  وتضم 
االختصاص، بينهم كّتاب ورسامون وباحثون 
يف علوم األدب واالجتامع وخرباء يف حقوق 

األطفال.
وولدت بلسم يف طهران من أبوين عراقيني، 
إىل  التبعية  بحجة  صدام  نظام  رهام  هجَّ
السويد  إىل  عائلتها  مع  انتقلت  وقد  إيران. 
اللغة  إتقانها  وبعد  السابعة.  سن  يف  وهي 
السيايس  النشاط  معرتك  دخلت  السويدية 
قراءة  عىل  اهتاممها  وانصّب  واالجتامعي، 

إحدى  يف  فعملت  والروايات،  القصص 
املكتبات.

لدي  تولدت  الفرتة  تلك  “يف  انه  كرم،  تقول 
عن  البحث  فحاولت  قصة،  لكتابة  فكرة 
إمكانية لتحقيقها واشرتكت يف دورة تدريبية 
لتعلم فن التأليف وكتابة القصص، لكن ذلك 
لذلك  أريد.  ما  لتحقيق  كثريا  يساعدين  مل 
بعد  فيها  ونلت  غوتنربغ  جامعة  يف  درست 
اإلبداع..  مجال  يف  املاجستري  شهادة  سنتني 
إمكانية   ،2005 عام  منحتني  الدراسة  هذه 
البدء بكتابة قصة طويلة، لكن القصة أخذت 

وقتاً طويالً، بسبب انهاميك يف العمل”. 
عن  عبارة   2018 عام  القصة  وصدرت هذه 
رواية بعنوان “أفق الحدث”، أثارت اهتامما 
عنها  وكتب  السويدية،  األدبية  الساحة  يف 

كثري من النقاد. 
عنوان  حملت  فقد  الثانية،  روايتها  أما 
فقدت  امرأة  حياة  ترصد  وهي  “التفرد”، 
طول  عىل  عنها  تبحث  فأخذت  ابنتها، 

كورنيش املدينة.
لجنة  يف  عضوا  اختيارها  إىل  وباإلضافة 
بلسم  نالت  ليندغرين”،  آسرتيد  “جائزة 

موبري”  فيلهلم  “جائزة  شهور،  بضعة  قبل 
اإلنجازان،  هذان  لها  شكل  وقد  األدبية. 
ما  وفق   – العطاء  ملواصلتها  مضافا  دافعا 

تؤكده يف حديث صحفي.
 5 ليندغرين”،  آسرتيد  “جائزة  قيمة  وتبلغ 
جائزة  مبلغ  نصف  يعادل  ما  كرون،  ماليني 

نوبل. 

لندن – طريق الشعب 
أمسية  أخريا،  لندن،  يف  العراقي  الثقايف  املقهى  أقام 
استذكار للفنان الراحل جعفر حسن، وذلك بالتعاون مع 

عائلته. 
األمسية التي أقيمت بشكل افرتايض عرب تطبيق التواصل 

االجتامعي “زوم”، شاهدها جمع من محبي الراحل. 
لعائلة  فيديو مسجل  األمسية، مقطع  وعرض يف سياق 
الراحل وتعرفت عليه،  التقت  قد  كانت  فنية  بريطانية 
خالل زيارة له إىل لندن لغرض إحياء حفل أقامه املنتدى 

العراقي هناك. 
وتحدث عرب التسجيل، مهندس الصوت غريغ موريسون، 

للراحل  أصبح صديقا  أنه  إىل  العائلة، مشريا  أفراد  أحد 
تجعله  والدافئة  الودودة  “فشخصيته  كبرية  برسعة 

يتواصل مع كل شخص يلتقيه”.
واضاف قائال انه “عندما كنا نلتقي يف االستوديو الخاص 
يب، كنت أراه متناغام مع املوسيقى. وبالرغم من كوين 
اعترب نفيس مهندس صوت بارعا، لكن جعفر كان يبتكر 
أفكارا يف هذا املجال، ويغري التوازن من خالل قدرته عىل 

فهم املشاعر والتأثريات املوسيقية”.
وتحدث موريسون، عن براعة جعفر يف تشخيص الخلل 
الذي تتعرض له األجهزة الصوتية خالل الحفالت، وكيف 
ويعيد  الرسعة،  وجه  عىل  الصوتية  املشكالت  يحل  انه 

املوسيقى إىل االنسجام.
إىل  كريسنت،  وامللحنة  واملغنية  الكامن  عازفة  وانضمت 
موسيقية  قطعة  معا  ليعزفا  املسجل،  املقطع  يف  غريغ 
من  انتهيا  أن  وبعد  حسن.  جعفر  الفنان  إىل  مهداة 
يا  شكرا  لك  أقول  أن  فقط  “أود  غريغ:  قال  العزف، 
العامل. لقد كان  جعفر عىل إحضار نورك وصداقتك إىل 

من دواعي رسوري ورشف يل أن أعرفك”.
قبل  جعفر  مع  عملها  عن  كريسنت  تحدثت  بعدها 
قليلة، مشرية إىل أن تجربتها معه كانت رائعة  سنوات 
“لقد كان موسيقيا بارعا، وأعجبنا حقا بعزفه وموهبته. 

لنا رشف كبري مبعرفته”.

الفنان الراحل جعفر حسن بعيون بريطانية

د. جواد الزيدي )إىل اليسار( ود. محمد الكواز

عراقية في “لجنة ليندغرين” العالمية ألدب األطفال

الرفيق كريم احمد، 

املناضل والقائد سنني 

وعقوداً يف صفوف الحزب 

الشيوعي العراقي، احتفل 

أخرياً ببلوغه السنة املائة 

من العمر.. 

“طريق الشعب” تقف 

يف الصف الطويل ملحبيه 

ومقدري نضاله الكثريين، 

لتقدم له التهاين ولرتجو له 

العافية وطول العمر .. 

وكل سنة وانت بخري 

رفيقنا العزيز ابو سليم. 


