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زين يوسف

أطفال العراق  
واقع مرير وصمت مطبق

ّمر يوم الطفل العاملي علينا مثل أي يوم آخر، ومل يلتفت املسؤولون اىل تحذيرات لجنة االنقاذ 
الدولية من ارتفاع معدل عاملة االطفال يف البالد، ما يتسبب يف حرمانهم من حقوقهم االساسية، 

وهم يعانون اصال من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والعجز عن تأمني االحتياجات االساسية. 

ورغم اننا من الدول املوقعة عىل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، وان دستورنا يكرس 
املؤسسات  فشل  بفعل  املرارة  بالغ  الواقع  فان  األطفال،  لجميع  اإللزامي  االبتدايئ  التعليم 

الحكومية عن توفري ابسط حقوق الطفولة.
املدارس  تشهد  فيام  املليون،  حوايل  يبلغ  االبتدائية  الدراسة  من  املترسبني  االطفال  فعدد 
اإلخفاق يف حامية  استمرار  اىل  إضافة  توزع،  تكاد  الدراسية ال  اكتظاظا كبريا، واملستلزمات 
األطفال من العنف االرسي، وتردي الخدمات الطبية لالطفال املصابني باألمراض املستعصية، 

وغري ذلك.
اين هي الجهات الترشيعية والرقابية من هذا وذاك؟ أال تشعر برضورة ترشيع القوانني التي 
تضمن الحياة الكرمية لألطفال، وتنفيذ املعتمد منها، ومعاقبة من ميارسون االنتهاكات بحق 

األطفال.؟
ان واقع أطفالنا مرير حقا، واملسؤولون يتجاهلونه. اما ملاذا ؟ فرمبا ألن األطفال ال ميثلون 

أصواتا انتخابية، كام يقول البعض.

راصد الطريق 

موجة احتجاجات 
تعم المدن العراقية

بغداد ـ طريق الشعب
 

املحافظات  من  عدد  يف  املطلبية  االحتجاجات  تتواصل 
املرشوعة،  املطالب  لتلك  تصغي  التي  االذان  بانتظار 
التي تركزت عىل رصف مستحقات املحارضين يف املجان، 

وتثبيت أصحاب العقود ورصف املنحة الطالبية.

بغداد ـ سيف زهير

عقب هجامت تركية استهدفت األرايض 
ليل  إيران  شّنت  أيام  قبل  العراقية 
األحد – االثنني املايض، رضبات جديدة 
طالت مناطق يف إقليم كردستان بداعي 
وجود مجاميع تنتمي للمعارضة الكردية 

اإليرانية. 

مام  وغاضبة  واسعة  الداخلية  الفعل  ردود  وجاءت 
السياسة  ضعف  حقيقة  جميعها  أّشت  إذ  يجري، 
القوى  بني  الخطاب  توحد  وعدم  العراقية،  الخارجية 
بسبب  السيايس،  القرار  بصناعة  واملتحكمة  املتنفذة 

املحاصصة واالرتباطات الخارجية غري املتوافقة. 

موقف الشيوعي الكردستاني
الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  وقال 
الكردستاين، كاوة محمود، أن إيران وتركيا اللتني تشنان 
هجامت مبختلف األسلحة واألساليب عىل أرايض إقليم 
األزمات  بسبب  األفعال  هذه  عىل  تقدمان  كردستان، 
تصديرها  تحاوالن  لكنهام  فيها،  تغرقان  التي  الداخلية 

إىل الخارج. 
أن  إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  محمود  ولفت 
“هاتني الدولتني لهام مواقف مسبقة مع تجربة االقليم 
الدميقراطية  القوى  لتضحيات  نتيجة  جاءت  التي 

واملواطنني عىل مدار عرشات السنني”.
من  السيادي  القرار  يف  “التخبط  فإن  ملحمود،  ووفقا 
إقليم  بقضايا  اهتاممها  وعدم  االتحادية  الحكومة  قبل 
اإلقليم،  حكومة  يف  الطبيعي  غري  والوضع  كردستان 
ساهام يف سوء األحوال”، مضيفاً ان “األحزاب املتنفذة 
منشغلة  كونها  اإلقليم،  عىل  لالعتداءات  كثرياً  تهتم  ال 

بالرصاع السيايس عىل السلطة”.
وأكد “نفكر يف حملة لجمع تواقيع املواطنني وتقدميها 
إىل املجتمع الدويل ملواجهة هذه االنتهاكات الجسيمة”.

التيار الديمقراطي يدين
من جانبه، دان التيار الدميقراطي متادي ايران وتركيا يف 
مربرات  تحت  العراق  سيادة  املتكررة عىل  االعتداءات 

غري مقنعة.
وطالب املكتب التنفيذي للتيار يف بيان حصلت “طريق 
بعدم  العراقية  “الحكومة  منه،  نسخة  عىل  الشعب” 
وعدم  السياسية  الكتل  بعض  ملصالح  إرضاًء  السكوت 

السامح بها مستقبالً”، بحسب البيان.

مخلفات المحاصصة
لوال  أنه  فيقول  الكندوري،  نظري  السيايس  املحلل  أما 
املتنفذة،  للقوى  الخارجية  والوالءات  املحاصصة  نظام 

لكان حال البلد أفضل من الواقع الراهن.
وبنّي الكندوري لـ”طريق الشعب”، أن االنتهاكات تتكرر 

من قبل إيران وتركيا “بسبب غياب الرد الحكومي. كام 
وضغط  الداخلية  أزمتها  تصدير  فعال  تحاول  إيران  إن 
عمل  إىل  وتحويلها  الخارج  إىل  الداخل  يف  االحتجاجات 
عسكري ضد جامعات هنا وهناك، تحت عناوين املعارضة 
املسلحة”، مشددا عىل أن الدول التي تعتدي عىل العراق 
“ال تقلق من ردود الفعل ألنها ضمنت وجود جامعات 

داخل مراكز صناعة القرار تدافع عنها بكل قوة”.
ومىض يف القول “بالنهاية، الحكومة الحالية هي حصيلة 
االحزاب الحاكمة وال نتوقع ان تقوم مبوقف يخالف ما 

تؤمن به القوى التي أنتجتها”.

رد عراقي رسمي
الهجامت  عىل  العراقية  الخارجية  علّقت  جانبها،  من 
اإليرانية والرتكية املتكررة، قائلة إنها “متثل خرقا لسيادة 

البالد”. 

وبحسب بيان الوزارة، فإن “العراق يرفض رفًضا قاطًعا 
عىل  والصواريخ  املسرية  بالطائرات  اإليراين  القصف 
إقليم كردستان. وأن الحكومة العراقية تؤكد أن ال تكون 
العراق مقرا أو ممرا إللحاق الرضر واألذى بأي  أرايض 

من دول الجوار”.
العراقي، فقد أعلن عن عقد جلسة مغلقة  أما الربملان 
العراق، يف أعقاب  الثالثاء، ملناقشة حفظ سيادة  اليوم 
القصف، لكن ردود الفعل الشعبية أكدت عدم انتظار 

أي نتيجة ايجابية من االجتامع املرتقب.
وعقب القصف اإليراين، أعلن الحرس الثوري يف بيان، إنه 
“شن موجة جديدة من الهجامت عىل مواقع الجامعات 
العراق”، عىل حد تعبريه، مضيفا أن  االنفصالية شاميل 
هذه الهجامت “نفذت يف عمق مناطق شاميل العراق، 

مبا يف ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق”.
وارتباطا بذلك، بررت الخارجية اإليرانية القصف بقولها 

التهديدات  بشأن  لطهران  بوعودها  تف  مل  “بغداد  أن 
األمنية”.

ضعف قدرات العراق 
ميتلك  ال  العراق  أن  الكناين،  عدنان  األمني  الخبري  وأكد 
قوات مسلحة قادرة عىل التصدي، ما جعل الجميع يتجرأ 

عليه.
ميتلك  ال  “العراق  أن  الشعب”،  لـ”طريق  الكناين  وقال 
سيادته، واملصالح دولية هي ما تتحكم مبصري البلد وشعبه 

يف ظل وجود قيادة عاجزة”.
أما الخبري األمني عامد علو، فأكد بدوره محاولة تصدير 
دول الجوار ألزماتها الداخلية ونقلها عىل الساحة العراقية.

علو أوضح لـ”طريق الشعب”، أن “إيران وتركيا تتخذان 
من بالدنا ساحة لتصفية حساباتهم مع جامعات عديدة 
حسب ما يقولون، وهذا املسألة تتطلب أن تتوحد الرؤى 

بني حكومتي املركز واإلقليم وأن يعاد النظر يف عدم تواجد 
الجيش العراقي عىل الحدود مع إيران وتركيا”، داعيا إىل 

“توحيد دائرة صناعة القرار ومغادرة هذا التخبط”.
أن  خليل،  محام  النواب،  مجلس  عضو  قال  جانبه،  من 
استمرار القصف الرتيك واإليراين صار تجاوزا صارخا يتكرر، 

وال تقدر الجهات املعنية يف العراق عىل منعه. 
الحكومة  عىل  أن  الشعب”،  لـ”طريق  خليل  وأوضح 
هذه  ومواجهة  والقانوين  الدستوري  دورها  “تأخذ  أن 
الضعيف  “الدور  انتقد  فيام  الجسيمة”،  االنتهاكات 
للمجتمع الدويل ازاء ما يجري ضد العراقيني، فضال عن 
عدم توحيد موقف القوى السياسية الحاكمة بشأن مثل 

قضايا هامة كهذه”.
يُذكر أن بعثة األمم املتحدة، دعت يوم أمس إىل إيقاف 
االنتهاكات  أن  أكدت  فيام  العراقية،  السيادة  انتهاك 

املتكررة ضد العراق تنذر بكارثة.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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الشيوعي الكردستاني: التخبط السياسي يعرقل ردعهما

تركيا وإيران تواصالن االعتداءات العسكرية على األراضي العراقية

بغداد تختنق باملوالت واملطاعم.. وتفتقر اىل املتنزهات والحدائق العامة، هذا هو حال شارع ابو نؤاس!
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100 مليار دوالر.. عائدات النفط في عشرة أشهر

بغداد ـ طريق الشعب

بلغت العائدات املالية من بيع النفط الخام الذي تم تصديره خالل عرشة اشهر من العام الحايل 2022 نحو 100 مليار دوالر.
ووفقا إلحصائية صادرة عن رشكة “سومو”، واطلعت عليها “طريق الشعب”، فان “ايرادات النفط العراقي املصدر خالل العرشة اشهر االوىل من 
العام الحايل 2022 بلغت 99 مليارا و646 مليونا و786 الفا و336 دوالرا، مبعدل شهري بلغ 9 مليارات و964 مليونا و678 مليونا و633 دوالرا”.
وأضافت ان “هذه االيرادات ارتفعت عن العام املايض 2021 بنسبة 65 باملئة حيث بلغت فيها العائدات املالية 60 مليارا و648 مليونا و11 

الفا و368 دوالرا ومبعدل 6 مليارات و64 مليونا و801 الف و136 دوالرا”.
واشارت اىل ان “شهر ايار من العام الحايل 2022 شهد فيها اعىل ايراد مايل من املبيعات النفطية حيث بلغ 11 مليارا و477 مليونا و514 الفا و4 

دوالرات، فيام كان شهر كانون الثاين اقل االشهر من حيث االيرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليونا 679 الفا و526 دوالرا”.
ويعتمد العراق بنسبة 96 باملئة عىل االيرادات النفطية يف موازنته العامة، وتعرضت الحكومة السابقة اىل ضغوطات كبرية مع عدم قدرتها يف 
دفع رواتب املوظفني والنفقات التشغيلية االخرى نتيجة انخفاض اسعار النفط اىل ما دون 30 دوالرا للربميل يف بداية عام 2020 مع انتشار 

مرض كوفيد 19 قبل ان تعاود االسعار لالرتفاع مرة اخرى.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

االمن يقمع اضراب طلبة السليمانية

موجة احتجاجات تعم المدن.. متى تتحقق مطالبهم؟ عن المهرجان السابع 
لطريق الشعب 

»2«

حسين النجار 

  

احتضنت رسادقات مهرجان “طريق الشعب” السابع مشاركات 
نؤاس  ابو  حدائق  يف  لها  املخصصة  املساحة  وكادت  مختلفة، 
املشاركة  وحجم  وتنوعها  كرثتها  اىل  نظرا  استيعابها،  عن  تعجز 

فيها.
اىل  ليصل  املهرجان  املحلية يف  الصحف  املقابل تقلص متثيل  يف 
يف  مطبوعا   25 اىل  يصل  كان  ما  أصل  من  فقط  مشاركات   5
عدم  يدل عىل  مشهد  2018( يف   2013-( السابقة  املهرجانات 
استطاعة الصحافة العراقية مقاومة التحول الكبري يف االستخدام 

التكنولوجي او توفري املتطلبات املالية الستمرار الصدور.
فعالية  اول  يف  القضية  هذه  ومهتمون  مختصون  ناقش  وقد 
الورقية  الصحافة   “ عنوان  تحت  ندوة  وكانت  للمهرجان، 
عن  وتحدثوا  واملستقبل”،  الحارض  بني  االلكرتونية  والصحافة 
وسائل  تقدم  وعن  الورقية،  الصحافة  تراجع  اسباب  مختلف 
املعالجات،  من  ملجموعة  تقدميهم  مع  االجتامعي،  التواصل 
واجامعهم عىل اهمية استمرار املطبوع الصحفي نظراً ألهميته 

يف الحارض واملستقبل.
ومع ان ما كتب وقيل يف هذا املوضوع كثري جداً، اال ان الحلول 
الناجعة مل تتوفر، وبالتايل فحتى الصحف التي تواصل الصدور 
ورقيا، مبا فيها “طريق الشعب”، معرضة ملصري مثيالتها نفسه، 
مقدمتهم  ويف  املعنيني  قبل  من  جدية  وقفة  هناك  تكن  مل  ما 

الحكومية. الجهات 
ويتحدث املطلعون عن ان االعالنات الحكومية –فقط - ميكن 
ان تؤمن دعامً مالياً لهذه الصحف، مبا يوازي تكلفة صدورها او 
اقل منه بقليل، اال ان شبح الفساد الذي عم جميع القطاعات، 
غياب  نتيجة  الصحف،  عدد  تناقص  يف  مساعداً  عامالً  اضحى 
نسبتها  تصل  كبرية  مبالغ  وقضم  لإلعالنات،  العادل  التوزيع 
الصحيفة  تزويد  مقابل  املرصود،  الكيل  املبلغ  من  النصف  اىل 

باإلعالن.
جديدة  ادوات  ظهور  يتطلبان  والتنمية  التطور  ان  صحيح 
مهامً  مصدراً  تبقى  يك  تكّيف  ان  الصحف  عىل  وان  لإلعالم، 
الفساد دخلت  آلة  ان  لوال  واآلراء،  واالفكار  والتقارير  لألخبار 

عىل الخط هنا ايضاً. ولهذا تربز االسئلة التالية:
أي  عن  استقصايئ  صحفي  تحقيق  إلجراء  امكانية  تتوفر  هل 
ملف من ملفات الفساد؟ ملاذا ال يجيب املسؤولني يف املكاتب 
الصحفيني  والوزراء وغريهم عىل  والنواب  والعالقات  االعالمية 
للظهور  هؤالء  يكرتث  وهل  بل  استفساراتهم؟  عىل  ويردوا 
بالصفحات  يكتفون  انهم  ام  الورقية؟  الصحافة  جمهور  امام 
والتي  وجمهورها،  التلفاز  وشاشات  وجيوشها  االلكرتونية 

اضحت هي االخرى الكرتونية؟
نعم، جمهور الصحافة الورقية عندنا يف تراجع مستمر، وسيأيت 
بكربيات  أسوة  جديد  يشء  فيه  يربز  ان  بد  ال  الذي  اليوم 
الصحف العاملية، ولكن اهمية بقاء السلطة الرابعة ال تقل عن 

أهمية اليشء الجديد.
اساسا  املعنية  الصحفية  املؤسسات  تتحرك  ان  ينبغي  لهذا 
والنقابيون،  والصحافيون  النشطاء  ومعها  املوضوع،  بهذا 
الورقية،  للرشوع بوضع خطة عاجلة وشاملة النعاش الصحافة 

ألقها. والستعادة 

منتصف االسبوعش

9
روابط الفرق رياضة

ومشجعيها وآثارها 
السلبية

وزادت يف اآلونة االخرية حدة الفعاليات االحتجاجية 
املحارصة  الجديدة  الحكومة  تشكيل  مع  بالتزامن 

بالكثرية من األزمات.
حقيقية  اجراءات  واملحتجون  املواطنون  وينتظر 
ان  اىل  مراقبون  اشار  فيام  حقوقهم،  ابسط  لتوفري 
املطالب، كونهم  املحاصصة ال تعنيها هذه  منظومة 
يحكمون البلد منذ التغيري، ومل يقدموا شيئا ملموسا 

ومفيدا حتى لجمهورهم

قمع احتجاجات الطلبة
أمام  السليامنية  جامعة  طلبة  من  املئات  وتظاهر 
الطالبية،  املنحة  برصف  مطالبني  الجامعة،  مبنى 
 12 أصيب  حيث  مجددا،  ليظهر  القمع  عاد  فيام 
طالبا، جراء استخدام العنف من قبل القوات األمنية 

لتفريق التظاهرات.
بتوفري  تطالب  شعاراٍت  املحتجون  الطلبة  وردد 
الدوام  عن  ارضابهم  استمرار  مؤكدين  مستحقاتهم، 

لحني تحقيق مطالبهم.
انه  املحتجني،  الطلبة  احد  وهو  احمد  كاروان  وقال 
“عىل الرغم من اعالن تعطيل الدوام الرسمي، لكننا 
الحكومة”، مضيفا أن  للمطالبة بحقوقنا من  خرجنا 
“التظاهرات تطالب باقرار قانون يلزم وزاريت املالية 
الشهرية  املنح  برصف  كردستان،  يف  العايل  والتعليم 
أجور  تخفيض  وكذلك  واملعاهد  الكليات  لطلبة 
األقسام  يف  الخدمات  وتحسني  املسائية،  الدراسات 
لحني  “ستستمر  االحتجاجات  أن  مؤكدا  الداخلية”، 

االستجابة للمطالب”. 

محاضرو بغداد والنجف
املحارضين  من  املئات  تظاهر  بغداد،  العاصمة  ويف 
باملصادقة  املحافظة، مطالبني  امام مبنى  واالداريني، 

عىل الكلف املالية ملن مىض عىل خدمتهم ٣ سنوات 
يف  بأقرانهم  أسوة  عليها  املحافظة  تصادق  ومل 

املحافظات.
“املتظاهرين  أن  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
كلفهم  عىل  املصادقة  خالل  من  بإنصافهم  طالبوا 
قبل مجلس  املوافقة عليهم من  بعدما متت  املالية، 
والرتبية،  املالية  ووزاريت  العامة  واالمانة  الوزراء 
يف  اإلجراءات  وجميع  التدقيق  اكتامل  اىل  باإلضافة 

جميع املديريات”.
من جانبهم، تظاهر املئات من املحارضين املتعاقدين 
عىل  بتثبيتهم  مطالبني  النجف،  تربية  مديرية  مع 
العام  موازنة  يف  حقوقهم  وتثبيت  الدائم  املالك 

املقبل. 

محاضرو ذي قار
ويف السياق تظاهر املئات من املحارضين عىل مالك 
الدائرة،  مبنى  أمام  قار  ذي  محافظة  تربية  مديرية 
واحتساب  الدائم  املالك  عىل  بتثبيتهم  مطالبني 
ألغراض  فعلية  خدمة  املجانية،  الخدمة  سنوات 

العالوة والرتفيع.
وذكر احد املحتجني، انه مىض عىل خدمتهم سنوات 
املتمثلة  ملطالبهم  حقيقية  استجابة  دون  عديدة 
بالتثبيت عىل املالك، من اجل الحصول عىل حقوقهم 
مالك  عىل  املوظفني  من  بأقرانهم  اسوة  االخرى 
االحتجاجي  التصعيد  يف  استمرارهم  مؤكدا  الدائرة، 

لحني االستجابة اىل مطالبهم.
عىل  األكشاك  أصحاب  من  عدد  تظاهر  االثناء،  يف 
طريق املرور الرسيع غريب محافظة ذي قار، احتجاجا 
عىل قرار رفع أكشاكهم، وطالبوا الجهات الحكومية 

بإيجاد البديل املناسب لهم. 
كهرباء  توزيع  فرع  عقود  من  العرشات  نظم  فيام 

محافظة ذي قار وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة، 
مطالبني بتحويلهم عىل املالك الدائم. 

وقال أحد املحتجني: إنهم “مستوفون جميع الرشوط 
الجهات  جدية  عدم  أن  إال  للتثبيت،  املطلوبة 
الحكومية العليا يف االستجابة ملطالبنا تجعلنا نواصل 

التظاهر من أجل تحقيق هذه املطالب”.

التثبيت دون قيد أو شرط 
املحارضين  من  املئات  تظاهر  ميسان،  محافظة  ويف 
انتشار  ميسان وسط  تربية  عقود يف  بصفة  العاملني 
وأنهم  ال سيام  التثبيت  يف  بشمولهم  مطالبني  امني، 
أمضوا سنتني يف الخدمة، ويحق لهم التثبيت، عىل حد 

تعبريهم. 
وطالب املتظاهرون بـ”التثبيت عىل مالك وزارة الرتبية 
دون قيد او رشط”، مشريين اىل ان التظاهرات تجري 

بالتنسيق مع أقراننا يف جميع املحافظات”.
لديها  توجد  الحالية ال  الحكومة  ان  املحتجون،  واكد 

جدية يف تثبيت املحارضين، بحسب تعبريهم.
لتجارة  العامة  الرشكة  منتسبي  من  العرشات  وجدد 
الحبوب يف سايلو ميسان وقفتهم أمام مبنى دائرتهم، 
مطالبني بإعادة فتح قسم الرز وتعديل سلم رواتبهم 
واملخصصات واألرباح، ورفض منح رصيف 10 يف ميناء 

أم قرص اىل رشكة استثامرية.
إنهم يرفضون “محاوالت خصخصة  املحتجون،  وقال 
الرشكة من خالل إيقاف قسم الرز وتجهيزه للبطاقة 
إحالة  نرفض  وكذلك  الرشكة  خالل  من  التموينية، 
رصيف عرشة يف ميناء أم قرص لالستثامر، كون هذا 
من  ويحرمنا  رواتبنا،  معدل  بتقليل  يتسبب  العمل 
األرباح واملستحقات املالية املرتتبة عىل عملنا يف الفرتة 

السابقة”.
ونظم العرشات من األجراء واملتعاقدين مع مديرية 
املديرية،  مبنى  أمام  وقفة  ميسان،  كهرباء  توزيع 
مطالبني باإلرساع يف إنجاز معامالت شمولهم بالتثبيت 
أسوة بأقرانهم يف األعوام السابقة كونهم مل ينقطعوا 

عن العمل ومستمرين فيه منذ سنني.
لتثبيتهم  جدية  بـ”إجراءات  املحتجون  وطالب 
املعنية  الجهة  كونها  بذلك،  املالية  وزارة  ومخاطبة 
بالتثبيت سيام وان اغلبهم أمضى أكرث من سنتني يف 

العمل ومن حقه التثبيت”.

البصرة وواسط
تربية  يف  واإلداريني  املحارضين  من  العرشات  ونظم 
مطالبني  املديرية،  مبنى  أمام  تظاهرة  البرصة، 
الحكومة  للضغط عىل  الدائم،  املالك  بالتثبيت عىل 
املقرر  الوزراء  مجلس  جلسة  خالل  من  املركزية 
عقدها اليوم الثالثاء، من اجل الوقوف عىل املسألة 
موازنة  ضمن  وإضافتهم  تثبيتهم  لغرض  والتصويت 

2023 وانصاف هذه الرشيحة.
اىل ذلك رشع محارضو وإداريو تربية واسط، بتنظيم 
إرضاب جزيئ عن الدوام الرسمي، مطالبني بتثبيتهم 
املركزية  الحكومة  عىل  للضغط  الدائم  املالك  عىل 
موازنة  يف  تثبيتهم  فقرة  إلدراج  النواب  ومجلس 

.2023

المثنى وديالى
مديرية  يف  العقود  موظفي  من  العرشات  ونظم 
بتثبيتهم  مطالبني  احتجاجية،  وقفة  املثنى،  شبكات 
السنوات  أكملوا  أنهم  مؤكدين  الدائم،  املالك  عىل 

التعاقدية الخاصة بالتثبيت. 
 130 يتجاوز  “عددهم  ان  اىل  املتظاهرون  وأشار 
وان  واإلدارية،  الفنية  املديرية  مفاصل  يف  موظفا 
مطالبنا املرشوعة، تستند اىل وجود التخصيص املايل 

إلكامل تثبيتنا يف وزاريت الكهرباء واملالية”.
العقود يف  أصحاب  العرشات من  نظم  جانبهم،  من 
اكرب محطة لتوليد الكهرباء يف دياىل، وقفة احتجاجية 
باإلرضاب  تلويح  وسط  التوايل،  عىل  الثاين  لليوم 

الشامل عن العمل.
وقال مجدي حسن، عضو تنسيقية الوقفة االحتجاجية 
تنحرص يف  العقود  ان “مطاليب  يف حديث صحفي: 
ضامن حقوقهم يف التثبيت، خاصة أنهم يعملون يف 
ظروف صعبة”، الفتا اىل ان “الحراك السلمي مستمر 

لحني استجابة الدوائر ذات العالقة”.
هي  بل  بالعمل  االرضار  تعني  ال  “الوقفة  ان  وزاد 
ذلك  وسبق  كبرية”.  رشيحة  لحقوق  سلمية  رسالة 
تظاهرة للمحارضين، أمام مبنى تربية دياىل، حيث 
املحارضين  تثبيت  عىل  بالعمل  املتظاهرون  طالب 
“جميعاً دون قيد أو رشط”، وإدراجهم ضمن موازنة 
2023، واستحصال املوافقات الرسمية واإليعاز لكل 

املحافظات باملبارشة يف إعداد قوائم التثبيت.

بغداد ـ طريق الشعب
 

التي  االذان  بانتظار  املحافظات  من  عدد  يف  املطلبية  االحتجاجات  تتواصل 
تصغي لتلك املطالب املرشوعة، التي تركزت عىل رصف مستحقات املحارضين 

يف املجان، وتثبيت أصحاب العقود ورصف املنحة الطالبية.
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بأية حال عدت ياعيد! 
نّوه  العاملي،  الطفل  بيوم  اإلحتفال  عىل هامش 
األطفال  يعيشه  مبا  األنباء  وكاالت  من  العديد 
يف  يقف  وصعاب،  عذابات  من  العراقيون 
والصحية  التعليمية  الخدمات  تخلف  مقدمتها 
والهجرة.  والنزوح  والقتل  األرسي  والعنف 
دعوة   1606 القضاء  مجلس  بيانات  وسجلت 
أخرى  و1141   2019 عام  األطفال  ضد  عنف 
عام 2021 فيام قتل أو جرح يف العام الحايل 65 
السابقة.  النزاعات  ذخائر  إنفجار  بسبب  طفالً 
هذا ويف الوقت الذي يواصل فيه “أولو األمر” 
اجرتار نفس الوعود والشعارات، عن توفري بيئة 
عىل  املعطيات  تؤكد  وحاميتها،  للطفولة  آمنة 
وإنخراط  املدارس  خارج  طفل  مليون   3 وجود 

400 ألف طفل يف العمل. 

الطلقة مثل 
بعد ميض ساعات عىل إعتقاله يف مطار بغداد وفق 
املادة 456 املتعلقة بقضايا اإلحتيال املايل والرسقة، 
أطلق القضاء بكفالة مالية رساح “رجل أعامل” كان 
البنك املركزي قد أوقف التعامل مع مصارف ثالثة 
أموال  وغسيل  فساد  شبهات  خلفية  عىل  ميلكها، 
األمرييك.  الفيدرايل  البنك  من  توصية  عىل  وبناًء 
هذا وكان للمتهم نفسه، صفقة مع بنك الرافدين، 
قام وزير املالية السابق بإلغاها بسبب ما تضمنته 
القضاء  له  يحكم  أن  قبل  العام،  للامل  هدر  من 
بتعويضات جزائية عىل الحكومة، تنازل عنها املتهم 
بالخرب  الذين سمعوا  الناس  لدواع مل يكشف عنها. 
للقضايا  محاكمنا  إنجاز  رسعة  من  خرياً  إستبرشوا 

املعقدة!   
 

من بركات النظام
حالة   7000 وقوع  القضاء  مجلس  إحصائية  ذكرت 
طالق خالل الشهر املايض فقط، وهو ما يؤرش إتساعاً 
الطالق  حاالت  زادت  إذ  املشكلة،  حجم  يف  كبريا 
عام  حالة   73000 إىل   2020 عام  حالة   1498 من 
الرئيسية  األسباب  أن  عىل  املراقبون  ويؤكد   .2021
للمشكلة تكمن يف الصعوبات املعاشية وعدم توفر 
السكن وغياب الخدمات وزواج القارصين والعنف 
للعبودية  ورفضهن  النساء  وعي  وتنامي  األرسي 
تحت مسمى )التأديب القانوين للزوجة(. هذا ومن 
املعروف أن لزيادة عدد األمهات املطلقات تأثريات 
السيام  األوالد،  مستقبل  وعىل  املجتمع  عىل  سلبية 
يف ظل غياب أية برامج حكومية للتوعية والتأهيل 

ولدعم األرس وحاميتها من التفكك. 

علني = آشكارا = 
هلكا أجوك

أبلغت  إيران  بأن  أسوشيتدبريس  وكالة  ذكرت 
عىل  بري  هجوم  لشن  إستعدادها  بغداد  حكومة 
معارضيها  عىل  القضاء  بذريعة  كردستان  إقليم 
إحتامل  عن  أنباء  مع  تزامناً  الخرب  ويأيت  هناك. 
وغداة  العراقية  لألرايض  جديد  بإجتياح  تركيا  قيام 
أربيل  يف  مدن  عىل  متعددة  إيرانية  إعتداءات 
املدنيني.  من  العرشات  ضحيتها  راح  والسليامنية 
السالح من  اإلقليم ترسب  هذا وفيام نفت حكومة 
أراضيها إىل مدن كردستان إيران، التي تشهد حراكاً 
القومية، وصف  شعبياً من أجل الحريات والحقوق 
عىل  املستمرة  الجوار  دول  إعتداءات  عراقي  نائب 
املاء وتلوث  بأنها أخطر من ندرة  العراقية  السيادة 

الهواء وغالء أسعار الغذاء. 

الرياضة! حتى 
الرياضية  للتجهيزات  األملانية  جاكو  رشكة  قدمت 
“اعتذارها” إىل اإلتحاد العراقي لكرة القدم وللجمهور، 
مام  منتخبنا،  قمصان  إنتاج  يف  خلل  بوجود  معرتفة 
أدى إىل متزقها خالل مباراتنا مع اإلكوادور. من جهته 
رفض املنتخب الكوستارييك أن يدخل العراق لتنفيذ 
عدم  بسبب  منتخبنا  مع  ودية  مباراة  بإجراء  إتفاق 
رغبته بوجود أختام عراقية يف جوازات الالعبني، مام 
وقد  هذا  املتحدة.  الواليات  إىل  دخولهم  يعيق  قد 
وضياع  “جاكو”  مع  الفاسد  العقد  خسائر  أثارت 
فيها  مبا  الكوستارييك،  املنتخب  إستضافة  تكاليف 
إقامته وتدريباته يف الكويت )؟( والبدل املايل مقابل 
القطاع  أصاب  ما  عىل  الناس  حزن  امللغى،  اللقاء 

الريايض من خراب. 

شريط االخبار 

تحذيرات: مواد عقابية كثيرة لنصوص غير واضحة

قانون الجرائم المعلوماتية يقصي حرية التعبير
بغداد – محمد التميمي

قانون  مناقشة  الرشوع يف  النواب  مجلس  يعتزم 
عام  منذ  الجدل  أثار  الذي  املعلوماتية  الجرائم 
طرأ  الذي  بالتعديل  مرورا  اآلن،  وحتى   2011
ويرى  ترشيعه.  يتم  أن  دون   2019 عام  عليه 
صحفيون وإعالميون ومدونون وكل من له عالقة 
يحمل مضامني  املقرتح  القانون  أن  امليدان،  بهذا 
التعبري،  عىل  العراقيني  قدرة  من  تحد  قمعية 
املؤبد  السجن  إىل  تصل  بعقوبات  ويحارصهم 
واسعة  مساحة  تعطي  غامضة  مصطلحات  وفق 
وجود  بسبب  واالجتهاد  التقدير  يف  للسلطات 

نصوص غري واضحة. 

حدود غامضة وعناوين مبهمة
اإلنسان  لحقوق  املواطنة  جمعية  رئيس  ويعتقد 
غري  القانون  هذا  حدود  أن  السالمي،  محمد 
معه  يتعامل  كيف  يعلم  ال  واملواطن  معروفة، 
باستقالل  تتعلق  بتعبريات  تتحدث  مواد  وفق 

الدولة وغريها، وهي أمور غري معرفة قانونيا.
ويرى السالمي يف حديثه لـ»طريق الشعب«، أن 
هذه التعبريات »تعطي القضاة والحكام وجهات 
الحكم  يكون  واسعة  تقديرية  سلطات  عديدة 
أيضا  القانون  ويتضمن  املواطنني،  عىل  مبوجبها 
ويتخوف  منطقية،  غري  جدا  شديدة  عقوبات 
التعبري  حرية  لرضب  استخدامها  من  الناشطون 

عن الرأي«.
للقانون  أول مسودة مرشوع  أن  السالمي  ويبنّي 
الشارع  كان  عندما   2011 عام  يف  »طرحت 
يف  السلطات  أرادت  حيث  يغيل،  االحتجاجي 
حينها ترشيعه لتكميم األفواه ورغم مرور هذه 
النسخة املقدمة حاليا، فام  األعوام والوصول إىل 
األوىل.  املسودة  روحية  من  بعضا  تحمل  زالت 
من بني مواده ما يشري إىل تجريم من يتعرض إىل 
استقالل البالد، فهذا أمر غري معرف قانونيا وهو 
عبارة عامة، وكذلك الحال مع تجريم من يتعرض 
ذلك  من  املقصود  ما  ندري  وال  البلد  وحدة  إىل 
يتحمل  أن  يجب  ناضج  ترشيع  أي  إن  بالضبط. 

عىل  الطريق  ويقطع  الوضوح  من  كافيا  قدرا 
التقديرات العامة«.

وأبدت أوساط واسعة من الصحفيني واإلعالميني 
يحاول  مام  مخاوف  وغريها،  واملثقفني  واملدونني 
النواب متريره ووضعه فعليا عىل جدول  مجلس 
أعامله، الفتني إىل أن بنوده تتامىش مع روح هذا 

النظام املأزوم، بحسب وصفهم.
ومن ضمن املالحظات أيضا التحذير من تأسيس 
قانوين ملناهضة حرية التعبري عن الرأي ومخالفة 
ترهيب  الدستورية، فضال عن محاولة  املادة 38 
املنظامت املدنية التي تنسق وتعمل مع الفضاء 
أن  ننىس  وال  نظرها  وجهة  من  القريب  الدويل 
بذلك.  يسمح  املدين  املجتمع  منظامت  قانون 
أكرث من 20  املخاوف واضحة من وجود  وكذلك 
من  املكون  القانون  مرشوع  داخل  عقابية  مادة 
وليس  عقايب  قانون  أنه  معناه  ما  أي  مادة،   31
مهنيا، ويحاول مواجهة الجرائم االلكرتونية والحد 

منها بعيدا عن قمع الحريات.
النيابية  باللجان  فيفرتض  السالمي،  إىل  وبالعودة 
أن  األوىل  القراءة  إىل  املرشوع  هذا  دفعت  التي 
تجتمع مبنظامت املجتمع املدين والناشطني ومن 
املواد  يف  النظر  إعادة  اجل  من  آراء  لديهم  كان 
االجتامع  يشمل  أن  عىل  فضفاضة،  تعترب  التي 
سليمة  صياغة  اجل  من  أيضا  للقانونيني  حضورا 

لهذا املرشوع.

ضرورة النقاش
مسودة  أن  فيعتقد  ربيع،  عيل  الصحفي  أما 
للمناقشة  تطرح  أن  يجب  القانون  مرشوع 
والدراسة الجادة واملستفيضة من قبل األكادمييني 
وممثلية  املدين  املجتمع  ومنظامت  واملتخصصني 

األمم املتحدة يف العراق.
ويشدد ربيع لـ«طريق الشعب« عىل أهمية »أن 
يكون للصحفيني واإلعالميني حصة كبرية من هذا 
مبارش  فهم عىل متاس  القانون  بخصوص  النقاش 
مع خطورة مواده وصياغاته وأن يتم ضامن عدم 
تعارضه مع املادة 38 من الدستور، وأن ال يصادر 
تريده  مام  ريبة  هنالك  التعبري.  يف  اإلنسان  حق 

القوى املتنفذة عرب مواد هذا القانون«.
تقول  النيابية  والدفاع  األمن  »لجنة  أن  ويضيف 
والتهديد  االلكرتوين  االبتزاز  جرائم  أرقام  أن 
قانون  يُرشع  أن  ويجب  مقلق،  تناٍم  يف  وغريها 
عىل  ليس  لكنه  صحيح  هذا  نعم،  منها.  للحد 
الدستور،  كفلها  التي  العامة  الحريات  حساب 
كام ميكن تطوير القانون وجعله ينحرص بالجرائم 

االلكرتونية وليس كام يريدونه حاليا«.

مسودة غاضبة
القانوين دعاء محمد، أن املعلن  من جانبه، يؤكد 
إجراءات  التخاذ  هو  القانون  هذا  أهداف  عن 
املعلوماتية  الوسائل  يستخدم  من  ضد  قانونية 
الحديثة بشكل غري قانوين وال أخالقي، لكن مواده 
الحالية،  للقوى  السيايس  التفكري  عصبية  تظهر 

وتتحدث عن عقوبات غري منطقية ميكن أن يساء 
استخدامها.

ويوضح محمد لـ»طريق الشعب«، أن بعض مواد 
القانون تنص عىل »السجن املؤبد ملن ينرش أمورا 
تخالف النظام العام، بينام هذه العقوبة يحددها 
القانون للجرائم الشديدة مثل القتل وما يعادلها 
وزنا. أن الفقرة رقم 6 يف القانون تقول أن السجن 
أمور  البالد، وهذه  استقالل  املؤبد ملن ينرش ضد 
غري منطقية وال تعريف واضح لها«، مردفا أنه »من 
االلكرتوين  االبتزاز  محاربة  هو  القانون  ايجابيات 
إىل ظاهرة، وغريها  تحولت  التي  البحوث  ورسقة 
من املظاهر، لكن يف الوقت الذي يجب فيه تفعيل 
التعبري، نرى هناك  احرتام حقوق اإلنسان وحرية 
عمال حثيثا لتفعيل أو ترشيع قوانني ملغومة مبواد 

خطرية تهدد مستقبل البلد«.

بغداد – طريق الشعب 

أطلق اتحاد الطلبة العام يف جمهورية 
العراق، أخريا، حملة إلعادة تفعيل 
قانون املنحة الطالبية الذي جرى 

العمل فيه لعام واحد، وتوقف منذ 
فرتة طويلة جدا. وجرى ترشيع 

القانون الذي حمل الرقم 63 يف سنة 
2012 بعد مطالبات واسعة جدا، لكنه 

رسعان ما توقف ليعيد الطلبة حاليا 
املطالبة فيه، فيام شكّل االتحاد فريق 

عمل من مختلف الفئات الطالبية 
وقادوا حملتهم تحت عنوان “املنحة 

حقنا”. 
وقوبلت الحملة منذ لحظة انطالقها 

بردود فعل ايجابية يف جامعات كثرية 
مبختلف املحافظات.

بداية موفقة
وقال سكرتري االتحاد، أيوب عبد الحسني، أن الحملة 
امليدانية  خطواتها  واخذت  ايام  عرشة  قبل  أطلقت 

بعد املؤمتر الصحفي الذي ألقى البيان.
وأوضح عبد الحسني لـ”طريق الشعب”، أن الحملة 
يف  الطلبة  قبل  من  جدا  كثرية  تواقيع  عىل  “حصلت 
من  واسعة  مناطق  وشملت  واملعاهد،  الجامعات 
املستنرصية  الجامعة  يف  ايجابية  ردود  هناك  البالد. 
الوسطى  التقنية  والجامعة  بغداد  وجامعة 
وجامعات  والهندسية  االدارية  التقنية  والجامعات 
وكربالء  قار  وذي  الجنوبية  والتقنية  والبرصة  بابل 

وغريها وسط تصاعد ملحوظ ألداء الحملة”.
واملساندون  الطلبة  “التف  قائال:  السكرتري  وأضاف 

حول املطاليب الرئيسة للحملة التي تلخصت بتفعيل 
القانون وتنفيذه ورصف املبالغ الخاصة به فورا، من 
أقّر  القانون  كون  االتحادية،  باملوازنة  ربطها  دون 
 70 رقم  التعليامت  إلغاء  إىل  إضافة  املالية.  الجنبة 
اآلالف  وحرمت  مجحفة  ألنها   2018 سنة  الصادرة 
اعتامد  عىل  أيضا  اآلن  نعمل  نحن  حقوقهم.  من 
الفساد  من  للخالص  االلكرتوين  الدفع  بطاقات 
والروتني املعرقل”، الفتا إىل أن “عدد التواقيع وصل 
تصاعد، وهناك  والعدد مستمر يف  توقيع   3000 إىل 
الحمالت االعالمية واطالق  بالعمل من خالل  تنويع 
األوسمة عىل مواقع التواصل االجتامعي واالستعداد 
تنظيم  إىل  الجامعات، وصوال  داخل  وقفات  لتنظيم 

العايل لنقل  التعليم  املرتقبة أمام مقر وزارة  الوقفة 
املطاليب”. كافة 

ويف مؤمتر اطالق الحملة، قال الفريق املنظم يف بيان 
له، أن “عرش سنوات مضت عىل اقرار مجلس النواب 
قانون منحة طلبة الجامعات واملعاهد العراقية رقم 
الكبري  بالنفع  لعاد  نفذ  لو  الذي   ،2012 لسنة   63
النفقات  بعض  عنهم  وخفف  وذويهم،  الطلبة  عىل 
القانون  الدراسية املتزايدة يوما بعد اخر، لكن هذا 
عطل العمل به بشكل متعمد وألحقت به تعليامت 
مجحفة حرمت اآلالف من الطلبة من الحصول عىل 

حقهم املرشوع”.
وتابع اعضاء الفريق بالقول “ان الحكومات املتعاقبة 

وهبوط  التقشف  بحجة  القانون  تطبيق  عدم  بررت 
اسعار النفط والحرب عىل االرهاب وكانت يف اغلبها 
يف  الحكومي  اإلنفاق  استمر  فقد  واقعية  غري  حججا 
ان  ونعتقد  التعليم،  من  اهمية  اقل  اخرى  مجاالت 
الحد  يف  يسهم  الطالبية سوف  املنحة  قانون  تطبيق 
من الترسب من املقاعد الدراسية، اضافة اىل تخفيف 
للتفوق  وحافزاً  وذويهم،  الطلبة  عىل  املالية  االعباء 

واالجتهاد”. العلمي 
حق مشروع

أن  الجاسم،  حافظ  الطاليب  الناشط  قال  جانبه،  من 
الدراسات  لطلبة  دينار  ألف   100 يبلغ  املنحة  مبلغ 
العليا،  الدراسات  لطلبة  دينار  ألف   150 و  األولية 
وبالتايل هو ليس باملبلغ الالفت لكنه مهم للكثريين.

وذكر الجاسم لـ”طريق الشعب”، أن القانون يهدف 
املواطنني  وحث  التعليمية  العملية  “تعزيز  إىل 
الصعبة  الظروف  هذه  ظل  يف  تعليمهم  إكامل  عىل 
يتأثر  من  أكرث  أن  كثرية.  أزمات  من  نعيشه  وما 
ومحدودو  الفقراء  هم  دراسته  يكمل  وال  باألوضاع 
أعداد  ملساعدة  القانون  تفعيل  نريد  لذلك  الدخل، 
إىل  الفتا  الدراسية”،  مبقاعدهم  التمسك  عىل  كبرية 
وجود “تكاليف كثرية تتمثل بخطوط النقل واملالزم 

الدراسية واملستلزمات وأعباء ال حرص لها”.

الشروط السابقة جائرة
بغداد،  جامعة  يف  االستاذة  أوضحت  السياق،  ويف 
التي  رشوطه  لكن  مهم،  القانون  أن  الطايئ،  جربة 
هي  املتعففة،  العائالت  بحق  السابق  يف  طبقت 

رشوط مذلة وغري الئقة وال بد من الخالص منها.
وبّينت خالل حديثها لـ “طريق الشعب”، أن “هذه 
رئاسات  أو  العامدات  بعض  من  جعلت  الرشوط 
األقسام أن تكون حذرة وتحاول قدر اإلمكان جعل 
املنحة  يريدون  الطلبة  أغلب  حاليا  رسية.  العملية 
ألن اعباء الدراسة زادت وأصبحت أكرب من السنوات 
يف  جدا  عالية  الفقر  “أرقام  أن  إىل  الفتة  املاضية”، 
الشباب  من  بالكثري  يدفع  الوضع  وهذا  املجتمع، 
ال  ما  وهذا  الدراسية،  مقاعد  عن  بعيدا  والشابات 
نريده. يجب إعادة تفعيل القانون وإعطاء املنحة يف 

وقتها املحدد، وليس كام حصل يف السابق”.

خطواتها الميدانية تتسارع في المحافظات

حملة »المنحة حقنا«.. تفاعل إيجابي في داخل الجامعات
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خبراء: كفة الميزان التجاري 
تكشف أزمة السياسات 

االقتصادية
بغداد – طريق الشعب

يتحدث خرباء يف االقتصاد عن عجز 
العراق وعدم متكنه من معادلة امليزان 
التجاري مع الدول التي يتعامل معها، 

أو عىل أقل تقدير تحقيق الحد املعقول 
بالنسبة ألي دولة تريد األفضل لنظامها 

وشعبها. 

لالسترياد،  العراقي  االقتصاد  استسالم  أن  الخرباء  ويؤكد 
وجعل واردات النفط هي الرئيسة مقابل اهامل عرشات 
القطاعات اإلنتاجية، هو انعكاس واضح لطبيعة وشكل 
وال  الريعي  االقتصاد  ترسخ  التي  السياسية  للمنظومة 
توفر  كونها  عاما،   20 حوايل  مرور  برغم  عنها  تتنازل 

املناخ اآلمن الستمرار فسادها ونهبنا للامل العام.

اقتصاد بال صادرات
يقول الخبري االقتصادي جليل الالمي، أن امليزان التجاري 
الناتج  الهامة وهو أحد مدخالت  املؤرشات  “يعترب من 
املحيل للدول. تكمن قيمته يف تحليل مكوناته وليس يف 
قيمته املطلقة، لهذا ال بد من معرفة مفردات ومكونات 
وهيكل امليزان التجاري أي نسبة املواد األولية أو املواد 
أو  املستوردات  إجاميل  إىل  املصنعة  أو  املصنعة  نصف 

الصادرات”.
الالمي  يرى  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  وخالل 
بشكل  الواردات  عىل  يعتمد  العراقي  االقتصاد  أن 
للتنافس  املصدرة  الدول  أمام  املجال  “وفسح  أسايس 
األسواق  اكرب  من  يعترب  الذي  املحلية  سوقنا  عىل 
معابر  فتح  التنافس  ذلك  مظاهر  ومن  االستهالكية. 
التجارية  التبادالت  حجم  وزيادة  جديدة  حدودية 
قائال:  ويضيف  والجوية”.  الربية  الروابط  وتعزيز 
األكرب  هو  والصني  العراق  بني  التجاري  التبادل  “يعترب 
صادرات  فيه  تبلغ  أمرييك،  دوالر  مليار  أربعني  بحوايل 
نفطية،  صادرات  أنها  إال  املائة،  يف   60 بحوايل  العراق 

بينام صادرات الصني سلعية وهنا يكمن الفرق”.
يبلغ  أنه  الخبري  فيقول  تركيا،  مع  التجاري  امليزان  أما 
مليار   12 بحدود  إيران  ومع  دوالر،  مليار   16 “حوايل 
االقتصادية  للقطاعات  مهمل  بلدنا  أن  ومبا  دوالر، 
وانعدام  املحيل  اإلنتاج  غياب  يعني  فهذا  اإلنتاجية، 
أصبح  الذي  لالقتصاد  استنزاف  هو  هذا  كل  التصدير. 
عاجزا عن إنتاج ابسط األشياء ويستورد سنويا مبا ال يقل 
عن مائة مليار دوالر مقابل صادرات غري نفطية خجولة 
ال تتجاوز اثنني مليار دوالر”، مردفا أن “كل هذه األمور 

انعكست عىل ميزان التجارة الخارجية، ما جعل امليزان 
التجاري سلبيا، وازدادت كفة االسترياد عىل الصادرات، 

ما أوضح الخلل البنيوي الكبري يف سياسة الدولة”.  
يف  مبسؤوليتها  “تنهض  أن  إىل  الدولة  الخبري،  ويدعو 
الناجمة  والصحية  املادية  األرضار  من  املستهلك  حامية 
املستوفية لرشوط  غري  واملنتجات  السلع  استخدام  عن 
املنتجني  وحقوق  مصالح  ضامن  اجل  ومن  االستهالك 
ومراقبة  وضبط  التجارية  األسواق  وتنظيم  العراقيني. 
السوق املحلية وإليها، وتنسيق عمل  السلع من  تدفق 
املنتجات  سالمة  لضامن  الحكومية  األجهزة  مختلف 
من  الحدودية  املنافذ  عىل  الرقابة  ولتشديد  املستوردة 
خالل فحص املنتجات املستوردة، وتنشيط دور التفتيش 
ورشوط  الصحية  الرشوط  وتطبيق  النوعية  والسيطرة 

السالمة العامة”.

حال مؤسف جدا
حال  أن  فريى  السعدي،  رشيد  االقتصادي  الخبري  أما 

العراق مؤسف يف ما يتعلق بكفة امليزان التجاري.
انه  السعدي  يقول  التصدير،  عىل  قادرا  يكون  وليك 
لتكون  املائة  يف   40 يغطي  منتجا  ميتلك  أن  يجب 

القيمة املضافة فيه ذات جدوى اقتصادية للتصدير.
العراق  الشعب”، أن كفة  لـ”طريق  السعدي  ويضيف 
تصدير  فال  تقريبا.  يشء  كل  استرياد  لصالح  “خفت 
واملعادن  الشعري  من  وأنواع  التمور  لبعض  سوى 
املوازنة،  املائة من  4 يف  واملواد، وهي ال تشكّل سوى 

بينام 96 يف املائة تغذيها الصادرات النفطية”. 
تجاهلت  الحاكمة  “القوى  أن  إىل  املتحدث  ويلفت 
جدا  غنية  قطاعات  عرب  الدخل  مصادر  تنويع  رضورة 
الصناعة،  الزراعة،  الرتبية،  الخدمات،  مثل:  وواعدة 
كذلك  املنتجة.  القطاعات  من  وغريها  السياحة 
وبدل  صحيحة،  بطريقة  البالد  موارد  إدارة  يف  فشلت 
بخصوص  وإيران  تركيا  عىل  الضغط  عن  نتحدث  أن 
االسترياد ومساومتها مبلف املياه مثال، كان علينا االنتاج 
واالعتامد عىل أنفسنا والدخول إىل األسواق بقوة. قلنا 
استخدام  املتعاقبة  الحكومات  من  وطلبنا  كثريا  ذلك 
ورقة اقتصادية ناضجة ووطنية وتعرف كيفية التعامل 

مع دول الجوار، لكن ال من مجيب”.
تعادل  السعودية  “الصادرات  فإن  املثال،  سبيل  وعىل 
بينام  العامة،  املوازنة  قيمة  من  املائة  يف   40 حوايل 
الفرق  يوضح  املائة، وهذا  يف   4 تبلغ صادراته  العراق 
ال  الحالية  اإلدارة  ويف  به.  املحيطة  والدول  بلدنا  بني 
ميكن أبدا تحقيق ما هو أفضل من ذلك، فبعد إطالعنا 
لرئيس  األخرية  والخطوات  الحكومي  الربنامج  عىل 
الوزراء، نرجح أن النتائج التي ستظهر الحقا قد تكون 

مخيبة لآلمال”.

العراق في الصحافة الدولية

الوفرة المالية والتحديات الراهنة

ترجمة وإعداد طريق الشعب

نرش الكاتب والباحث اإلقتصادي 
محمد حسني مقاالً يف موقع فكرة، 

التابع ملعهد واشنطن لسياسات 
الرشق األدىن، حول الوفرة املالية 
يف العراق جراء اإلرتفاع املتواصل 

يف عوائد النفط، أشار فيه إىل متكن 
القوى املتنفذة يف العراق، وبعد عام 
كامل من الرصاع واإلنسداد السيايس، 

من تشكيل حكومة، حظيت مبنجم 
من عوائد مالية هائلة، ميكن أن أن 

تحقق نقلة يف حياة العراقيني، إذا ما 
أستثمرت بشكل جيد ويف إطار إصالح 

وخطط تنموية سليمة.  

وأعرب الكاتب عن شكوكه من تحقيق هذه اإلصالح 
بسبب تكرر ذات املساومات السياسية إلعادة إنتاج 
والعرقية،  الطائفية  اإلنقسامات  تكرس  محاصصة 
الفشل  الحكم منذ 2003 وجلبت  إعتمدت يف  التي 
كثريون  يعدها  التي  املحاصصة  تلك  والكوارث، 
السبب األول للفساد واالختالالت الهيكلية وإضعاف 
مؤسسات الدولة وغياب الخدمات األساسية، يف بلد 
تشري فيه األرقام إىل أن معدالت الفقر قد فاقت 25 

يف املائة فيام تجاوزت نسب البطالة 14 يف املائة. 

طفرة نفطية 
الريع  التي تشري إىل وصول  التوقعات  الكاتب  وذكر 
العام  هذا  نهاية  يف  دوالر  مليار   114 إىل  النفطي 
املائة عن عام 2020 و50 يف  بزيادة قدرها 170 يف 
املائة عن عام 2021، فيام يفرتض أن تصل عائدات 
النفط الرتاكمية اإلضافية إىل 38 مليار دوالر أمرييك، 
وأن يحقق الناتج املحيل اإلجاميل للبالد منوا يصل إىل  

9.3 يف املئة. 
وبني الكاتب اإلختالف الجيل بني السياسات الشعبوية 
قيمة  وتخفض  اإلسترياد  أمام  األبواب  ترشع  التي 
آراء خرباء  التضخم وبني  الدينار يف محاولة ملكافحة 
الدينار  لقيمة  مترسع  رفع  خطورة  من  يحذرون 
مليار   15 بـ  تقدر  خسائر  من  يسببه  ملا  العراقي 
لقدرة  وتقليص  اإلنتاج  تكلفة  يف  وإرتفاع  دوالر 
املنتج الوطني عىل املنافسة لصالح الواردات اإليرانية 

والرتكية منخفضة الثمن. 

مطالب تنموية
أكد  الجدل،  هذا  انتهاء  كيفية  عن  النظر  وبغض 
يف  الحكومة  ترُسع  أن  رضورة  عىل  املقال  كاتب 
االستثامرات  زيادة  يف  املالية  الوفرة  من  اإلستفادة 
يف  املعطلة  الخدمات  ويف  املتخلفة  التحتية  بالبنية 
أن  بعد  السيام  الخاص،  القطاع  إحياء  وتعيد  البالد، 
تلكأت الحكومات السابقة يف إمتام 1450 مرشوعاً من 
الطرق  وتعبيد  واملدارس  املستشفيات  بناء  مشاريع 
وإقامة الجسور وغريها، وذلك بذريعة نقص التمويل 
وبسبب تفيش الفساد وإشتداد العوائق البريوقراطية، 
معرباً عن إعتقاده بأن متويل هذه املشاريع سيعزز 
ويحفز  األعامل  بيئة  ويحسن  الخدمات  مؤسسات 

سوق العمل يف القطاع الخاص.
الجفاف والتلوث البيئي

وذكّر الكاتب مبشكلة الجفاف الذي تعاين منها البالد، 

حيث تحتل املرتبة الخامسة بني الدول األكرث عرضة 
فقدانه ألنهاره  إىل  يؤدي  قد  الذي  املناخي،  لالنهيار 
الرئيسية دجلة والفرات، خاصة وقد رصح املسؤولون 
من  املئة  يف   50 خرس  العراق  بأن  الحكوميون 
احتياطياته املائية منذ عام 2021، األمر الذي يشكل 
خطورة عىل األمن الغذايئ للمواطنني العراقيني البالغ 
عددهم 42 مليون نسمة، وعىل القطاع الزراعي الذي 

تعمل فيه خمس األيدي العاملة يف البالد. 

سياسة بديلة
ويف معرض تقدميه لبعض التوصيات، أشار املقال إىل 
تتطلب  املعقدة  االقتصادية  التحديات  مواجهة  أن 
1 يف  الذي يخصص  السيادية  الرثوة  تفعيل صندوق 
املائة من الريع النفطي يف البالد لتكوين احتياطيات 
التي  الصدمات  ولتجنب  القادمة،  لألجيال  نقدية 
يخلقها تذبذب أسعار النفط، السيام وأن النفط الخام 
املئة  يف  و85  العراق  صادرات  من  املئة  يف   99 ميّثل 
الناتج املحيل  املئة من  الحكومة و42 يف  من موازنة 
لتعديل   2023 ميزانية  استثامر  إىل  إضافة  اإلجاميل، 
الطاقة  املتوازن ومعالجة مشكلة  الرواتب غري  نظام 
مثل  الرئيسية  الخدمات  قطاعات  ودعم  الكهربائية 
التعليم والصحة والطرق، عوضاً عن الرتكيز عىل زيادة 

النفقات العسكرية واألمنية. 
هل هناك أمل؟

قدرة  عدم  من  مخاوفه  عن  املقال  كاتب  وأعرب 
رئيس الحكومة الجديدة، عىل تحقيق موازنة ناجحة 
بني مطالب الكتل املتنفذة التي تدعمه وبني مطالب 
ماليني العراقيني الذين خرجوا للشوارع للمطالبة بحكم 
أفضل. وأضاف بأن الفشل يف التعامل مع هذه املشكلة 
واجهتها  التي  التحديات  لنفس  الحكومة  سيّعرض 
كام  الشعبي  الحراك  وسّيحفز  السابقة،  الحكومات 

حدث يف األعوام املاضية. 

شوارع العاصمة ال تستوعب اعداد السيارات

الثروات المعدنية.. هدر تحت عناوين االستثمار!
بغداد – طريق الشعب

يقول مختصون يف الشأن االقتصادي 
إن العراق، باإلضافة إىل متتعه بالرثوة 

النفطية التي تسيطر عىل الجزء 
األعظم من موازنته العامة، فهو غني 

جدا بالرثوات املعدنية التي متثل فرصا 
واعدة للصناعات التعدينية واإلنشائية، 

لكن هذه الرثوة املهمة ال تالقي 
االهتامم الكايف لجعلها رافدا اقتصاديا 

مهام يعزز ايرادات البلد وتجري 
االستفادة منها، فيام تتضاعف املخاوف 

عليها عند الحديث عن استثامرها، 
بسبب الفساد والنهب املتواصل يف 

البالد.

متى تستثمر؟
البلداوي عن عدم االستفادة من  يتحدث الخبري عيل 
العراق  أن  برغم  الهائلة  املعدنية  الرثوات  هذه  كل 
خطط لها يف بداية مثانينات القرن املايض، واعتقد أن 
مثرة نجاح هذا التخطيط سيقطف مثاره األجيال التي 

تولد بعد أكرث من نصف قرن. 
ويقول البلداوي لـ”طريق الشعب”، إن هناك مخاوف 
يبديها معنيون من الرشوع يف استثامر هذه الرثوات، 

كونه قد يضعها “تحت سطوة الفاسدين وسوء االدارة 
النفط.  مع  حصل  كام  رسيعا  ويبددها  والتخطيط 
يحتوي  البلد  فإن  العراق،  أجراه  مسح  آخر  ضمن 
كاليورانيوم  نادرة  منها  كبرية  بكميات  معادن  عىل 
الحر،  والكربيت  األحمر  والزئبق  والفضة  والذهب 
والكروم  والقصدير  والنحاس  الحديد  مثل  وأخرى 
عىل  تقريباً  موزعة  وهي  وغريها  واألملنيوم  والنيكل 

املحافظات”. جميع 
لالستفادة  تتنامى  البالد  “حاجة  أن  الخبري  ويؤكد 
وزارة  ناقشت  كام  لها.  والتخطيط  الرثوات  هذه  من 
قانون  سابق مرشوع  وقت  يف  نيابية  ولجان  الصناعة 
مساع  عن  النقاشات  وأسفرت  املعدين،  االستثامر 
وإدخال  الصناعي  الواقع  )يالئم  مبا  القانون  لترشيع 
مردفا  الصناعة(”،  تطوير  شأنها  من  التي  التعديالت 
سياسة  ميلك  ال  العراق  أن  يف  تكمن  “املشكلة  أن 
رغم  مخاوفنا  من  يزيد  ما  وهذا  واضحة،  اقتصادية 

رغبتنا يف أن يشهد هذا القطاع انتعاشا كبريا”. 
هو  اآلن  إليه  نحتاج  “ما  بالقول:  البلداوي  ومييض 
تشمل  أيضا،  املنطق  ووفق  مستقبلية،  خطط  وضع 
لسنة   91 رقم  النافذ  املعدين  االستثامر  قانون  تعديل 
املجال  هذا  يف  جديد  لقانون  مرشوع  ووضع   1988
يتناسب مع الحاجة الوطنية لتطوير هذا التوجه، مبا 
رافداً  ليصبح  والتعدين  املعادن  قطاع  تنشيط  يضمن 

مهامً يف االقتصاد”. 
واعتامد  واإلداري  املايل  “الفساد  أن  إىل  ويلفت 
وعدم  االقتصادية  االسرتاتيجية  وغياب  املحاصصة 
االستقرار السيايس واألمني، كلها عوامل تعيق عمليات 

االستكشاف املعدين واستثامر الرثوة املعدنية”.
الكربيت  استثامر  فإن  املتداولة،  األرقام  وضمن 
يعود  أن  ميكن  النقاوة  عالية  والسيليكا  والفوسفات 

مليارات  و6   4 بني  ترتاوح  مببالغ  الدولة  خزانة  عىل 
دوالر سنوياً.

الرضوري  “من  أن  الخبري  يقول  األساس،  هذا  وعىل 
ودليل  طريق  خريطة  بايجاد  املعنية  الجهات  قيام 
بهذا  الخاصة  املعلومات  وتوفري  املعدين  لالستثامر 

الجانب”.

حراك نيابي
من جهتها، أعلنت لجنة االستثامر والتنمية يف الربملان 
املعدين  االستثامر  قانون  العمل عىل مرشوع  استئناف 
التي  النواب،  األوىل يف جلسة مجلس  للقراءة  وعرضه 
عقدت بتاريخ 8 ترشين األول 2022، واستضافة عدد 
مبقرتحاتهم  لألخذ  القانون  بهذا  املعنية  الوزارات  من 
تجاه بنود هذا القانون وفقراته، فضالً عن االطالع عىل 

تجارب الدول املتقدمة يف مجال االستثامر املعدين.
وأكدت اللجنة يف بيان لها، أن هذا القانون سيعمل عىل 
تطوير القطاعات الصناعية الحكومية والخاصة، ملا فيه 

من امتيازات كبرية ليحقق املصلحة العامة للبالد. 
التي  املهمة  القوانني  من  يعّد  القانون  أن  وأوضحت 
وتعظيم  الصناعي  بالواقع  النهوض  يف  عليها  يعّول 
واردات البلد، من خالل االستثامر األمثل ملوارد البالد 
االستثامرات  وجذب  العامة،  املوازنة  ورفد  املعدنية، 
موارد  واستثامر  خاصة،  عاملية  رشكات  من  الخارجية 

البلد بالشكل الذي يؤمن إيرادات دامئة للدولة.

أهمية القانون
احتياطي  يف  عاملياً  الثاين  املركز  العراق  ويحتل 
ر بنحو 10 مليارات طن، وميثل  الفوسفات، الذي يُقدَّ
العاملي.  االحتياطي  حجم  من  املائة  يف   9 يقارب  ما 
كذلك ميتلك العراق خامات املعادن الصناعية الفلزية 

والالفلزية، مثل الكربيت الحر ورمال السيلكا، وغريها 
من املعادن يف مناطق مختلفة من أراضيه، التي تشكل 

التعدينية واإلنشائية. استثامرية للصناعات  فرصاً 
أن  تويج،  عيل  االقتصادي  الخبري  يرى  جانبه،  من 
هذه  ظل  يف  الريبة  يثري  االستثامر  قانون  ترشيع 
الظروف السياسية الهّشة، فهو يتحدث عن قضايا غري 
يضع  أن  الذي ميكن  األجنبي  االستثامر  منها  واضحة، 
)االستخراج( كام حدث مع  القطاعات  يده عىل أهم 

النفط”. 

القيام  أن  الشعب”،  لـ “طريق  ويوضح خالل حديثه 
للناس  “تعلن  أن  يجب  النوع  هذا  من  باستثامرات 
االقتصادي وأن ال تربم  الشأن  والصحافة واملهتمني يف 
بطرق مريبة مثلام حصل مع الكثري من التعاقدات”. 
األوضاع  يف  الرثوات  هذه  مع  التعامل  بشأن  أما 
الطبيعية، فريى الخبري أنها “أمر رضوري وهام ويفتح 
املخاوف  لكن  االقتصادي.  للتوسع  جدا  واسعة  آفاقا 
للقطاعات  وتدمريه  املحاصصة  بنظام  ترتبط  دامئا 

االقتصادية وتعزيزه أساليب النهب والهدر”.

مداخن مصانع االٔسمدة الفوسفاتية يف صحراء العراق الغربية
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حياة الشعب

لقطة اليوم

يف يوم الطفل العاملي 20 ترشين الثاين 
أطفالنا الفقراء عتالون يدفعون العربات يف األسواق.. أي مستقبل ينتظر هؤالء يف ظل حكومات محاصصاتية ال 

هَم لها سوى مصالحها الشخصية؟!

السماوة 
– وكاالت 

شكا مواطنون يف مدينة الساموة من تراكم النفايات يف 
العديد من األحياء السكنية والشوارع العامة، مشريين 
يف حديث صحفي إىل أن هناك قطعة أرض فارغة يف 
إىل  تحولت  املدينة،  مبركز  التجاري  الفنادق”  “شارع 
مكب للنفايات وصارت تضم تال كبريا من األزبال، ما 

يرض بالسابلة وأصحاب املحال التجارية. 
من  العديد  يف  تتكرر  الظاهرة  هذه  أن  إىل  ولفتوا 
األحياء السكنية والشوارع، األمر الذي يؤثر سلبا عىل 

لبيئة  ا
ويتسبب 
يف انتشار 

بئة  و أل ا
ألمراض،  وا

عشرات الدعاوى القضائية 

الديون.. عبء إضافي على كواهل مزارعي ديالى 
متابعة – طريق الشعب 

بأزمة  تأثر  من  أكرث  دياىل  محافظة  مزارعي  لعل 
املزارعني  من  بغريهم  مقارنة  وتداعياتها  الجفاف 
عىل  الثالث  فللموسم  األخرى.  املحافظات  يف 
بالخطة  الشمول  من  املحافظة  حرمت  التوايل 
الزراعية بسبب قطع الروافد اإليرانية عنها، والذي 
القليلة  املياه  استهالك  تحجيم  إىل  الحكومة  دعا 
الرشب  أغراض  عىل  واقتصاره  إليها،  الواصلة 

واالستخدامات املنزلية.
يتعاملون  العراقيني  املزارعني  معظم  أن  ومعلوم 
الزراعية  اآلالت  بيع  مكاتب  مع  باآلجل 
الزراعة  يف  الداخلة  األخرى  واملواد  واملستلزمات 
من بذور وأسمدة وغريها، عىل أن يسددوا ما يف 
وبيعه.  املحصول  حصاد  بعد  ديون  من  ذممهم 
لكن مزارعي دياىل، وبسبب حرمانهم من الزراعة، 
الذي  األمر  الديون،  مبالغ  تأمني  من  يتمكنوا  مل 
يف  أدخلهم  وبالتايل  عليهم،  تراكمها  إىل  أدى 
مشكالت معقدة مع أصحاب املكاتب الزراعية.  

دعاوى  اليوم،  دياىل  مزارعي  من  الكثري  ويواجه 
زراعية  مكاتب  أصحاب  ضدهم  يرفعها  قضائية 
سداد  عىل  قدرتهم  لعدم  أخرى  تجارية  ومحال 
يطالبون  فيه  يزالون  ال  الذي  الوقت  يف  ديونهم، 
بإيجاد حلول عاجلة ألزمة الجفاف التي أفقرتهم 

وطاولت لقمة عيش عائالتهم. 
الشهور األخرية موجات  وسجلت املحافظة خالل 
نزوح بعد انخفاض مناسيب املياه يف نهر دياىل إىل 
ما يزيد عىل 90 يف املائة، واستثناء وزارة الزراعة 
املحافظة بشكل كامل من الخطة الزراعية للموسم 

الشتوي الحايل شأن املواسم األخرية السابقة.  

دعاوى بالعشرات 
العزاوي،  الله  عبد  بعقوبة  محكمة  يف  املحامي 
تلقت  “املحكمة  أن  صحفي  حديث  يف  يقول 
مكاتب  أصحاب  أقامها  الدعاوى  عرشات  أخرياً، 
تراكمت  مزارعني  ضد  تجارية  ومحال  زراعية 
سدادها”،  يستطيعون  وال  الديون  عليهم 

موضحا أن “هؤالء املزارعني حرموا من مواردهم 
بسبب  زراعية عدة،  الرئيسة ملواسم  االقتصادية 
من  املحافظة  استثنت  التي  الزراعة  وزارة  خطة 

الزراعة تأثرا بأزمة الجفاف الحادة”. 
سيواجهون  “املزارعني  أن  إىل  العزاوي  ويشري 
أحكاما قضائية مختلفة، يف حال عدم إيفائهم ما 
يف ذممهم من مبالغ”، مؤكدا أن “القانون ينظر 
بأزمة  يربطها  القضايا بشكل مجرد، وال  تلك  إىل 

وتأثرياتها”. الجفاف 
مزارعي  كواهل  تثقل  التي  الديون  تقترص  وال 
زراعية  مستلزمات  رشائهم  عىل  اليوم  دياىل 
باآلجل. فحتى املواد الغذائية وحاجاتهم اليومية 
بسبب  نقدا  رشاؤها  عليهم  يتعذر  صار  األخرى 
أدرج  الذي  األمر  االقتصادية.  مواردهم  انقطاع 
محال  لدى  الديون  سجالت  يف  معظمهم  أسامء 

املواد الغذائية وغريها.  

تقصير حكومي
الفالحية  الجمعيات  عضو  يقول  جانبه،  من 
املستوى  “تراجع  أن  الكرخي،  هادي  دياىل،  يف 
من  حرمانهم  بعد  واملزارعني  للفالحني  املعييش 
مواردهم االقتصادية، يجب أن تتحمله الحكومة 
التي قرصت وال تزال تقرص يف إدارة ملف املياه”، 

أهايل  “أغلب  أن  إىل  صحفي  حديث  يف  الفتا 
لهم  موارد  ال  الذين  املزارعني  من  هم  املحافظة 
عدا الزراعة. لذلك، وبسبب عدم شمولهم بالخطة 
الزراعية، حرموا من مصادر عيشهم بشكل كامل، 
األمر الذي أعاق قدراتهم عىل سداد ما يف ذممهم 
أن  أهمية  عىل  الكرخي  ويشدد  ديون”.   من 
تكون هناك “خطط حكومية جديدة إلدارة ملف 
املياه مع إيران. فال ميكن التسليم بقضية قطعها 
الحصص املائية عن البالد”، مبينا أن “دياىل اليوم 

هي أكرث املحافظات ترضرا من أزمة املياه”.  
زراعة  املجمعي  سالم  الحاج  املزارع  يستطع  ومل 
يذكر يف حديث  إذ  متتابعة.  لثالثة مواسم  أرضه 
صعبة  أصبحت  املعيشية  “الظروف  أن  صحفي 
الزراعة”،  غري  آخر  عمل  أي  نعرف  وال  للغاية، 
مطالباً الحكومة بـ “إيجاد حلول بدالً من الصمت 

إزاء أزمة املياه”. 
ظروفنا  “مراعاة  بـ  القضاء  املجمعي  يطالب  كام 

املادية وعدم قدرتنا عىل سداد الديون”.
وانخفض الخزين املايئ العراقي مبقدار 60 يف املائة 
عن العام املايض. ولجأت محافظة دياىل أخرياً إىل 
من  املناطق،  إىل  املياه  إليصال  وقتية  معالجات 
مل  التي  األنهار  لبعض  جديدة  مجاٍر  شق  خالل 
تنخفض نسبة املياه فيها بشكل كبري، وتحويلها إىل 

األنهر التي جفت أو أوشكت عىل الجفاف، ألجل 
تغذية مشاريع تحلية املياه الصالحة للرشب.

جميع  تغطية  تستطع  مل  املعالجات  هذه  لكن 
املناطق. فيام لجأ أغلب أهايل املحافظة إىل حفر 
آبار صغرية يف باحات منازلهم، بغية الحصول عىل 
بالرغم من كون غالبية تلك اآلبار مل تكن  املياه، 
مياهها صالحة حتى لالستهالك الحيواين - حسب 

مراقبني.
يشار إىل أن عضو خلية األزمة يف حوض حمرين 
األخرية  االمطار  غزارة  بأن  أفاد  الجبوري،  احمد 
مل تسعف رشيان دياىل، مشريا يف حديث صحفي 
السبت املايض إىل أن خزين املياه ال يزال يف وضع 

حرج للغاية. 
وأوضح الجبوري أن “غزارة االمطار يف دياىل كانت 
بعيدة بعض اليشء عام يطلق عليه حوض التغذية. 
مياه  تجمع  عبارة عن مسارات ومنحدرات  وهو 
حمرين  بحرية  صوب  وتنقلها  والسيول  االمطار 
التي تشكل رشيان دياىل الحيوي، باعتبارها مغذيا 

ألكرث من 70 يف املائة من مناطقها”.
وأضاف قائال ان “خزين املياه يف البحرية ال يزال 
اللحظة.  تغري يف حجمه حتى  حرجا، واألمطار مل 
إذ ال فائدة من األمطار إذا مل تكن ضمن حدود 

حوض التغذية”. 

االختناقات المرورية في بغداد 
 إلى متى؟!

بغداد – وكاالت 

بدء  وقت  صباحا  بغداد  يف  يتجول  من 
انتهائه،  اثناء  ظهرا  أو  الرسمي،  الدوام 
إذ  تطاق.  ال  مرورية  اختناقات  سيواجه 
أساسية  سمة  الزحام  مشكلة  أصبحت 
الشوارع  امتالء  العاصمة، بعد  من سامت 
مبختلف أنواع العجالت، من سيارات صغرية 
ومركبات حمل ودراجات نارية وستوتات، 

فضال عن عجالت التكتك. 
التي  العديدة  اإلجراءات  من  وبالرغم 
اتخذتها مديرية املرور العامة، ومنها فتح 
الطرق املغلقة ومنع سري العجالت الكبرية 
داخل املدينة إال بعد السادسة مساء، إال أن 
كل ذلك مل يحد من الزخم املروري، الذي 
ال يقترص عىل مركز املدينة فقط، إمنا حتى 
يف الطرق الرسيعة والحولية. وهنا يتساءل 
البغداديون: ما الحل؟ وكيف ميكن معالجة 

هذه الظاهرة؟

إهمال التخطيط األساسي
يعزو عضو مجلس محافظة بغداد املنحل، 
السري يف  اختناقات  تصاعد  املطلبي،  سعد 

العاصمة ألسباب عدة، مرورية وإدارية. 
“التخطيط  أن  ويقول يف حديث صحفي، 
إذ  عقود.  منذ  مهمل  للعاصمة  األسايس 
جسور  من  التحتية  البنى  توسعة  تتم  مل 
إضافية  أخرى  وإنشاء  وأنفاق،  وشوارع 
أن  موضحا  السكانية”،  الزيادة  يواكب  مبا 
وعدم  املحافظات  يف  الفقر  نسب  “تزايد 

جعل  ملواطنيها،  عمل  فرص  استحداث 
العديد منهم يتوجهون إىل العاصمة بحثا 
عن العمل. وهذا ساهم أيضا يف زيادة عدد 

السكان”. 
العامل  دول  “اغلب  ان  اىل  املطلبي  ويشري 
كافة  إليها  نقلت  إدارية،  عواصم  أنشأت 
نجاحا  فحققت  والجامعات،  الوزارات 
لذلك عىل  الزحام.  التخفيف من شدة  يف 
تحذو  ان  والقادمة  الحالية  الحكومات 
الرشوع  يتطلب  وهذا  الدول،  تلك  حذو 

بالتخطيط من اآلن”.

اختصاصيون يقترحون حلوال؟
مجايل  يف  االختصاصيني  من  عدد  يقرتح 
مع  التنسيق  يجري  أن  واملرور،  الطرق 
وزارة النقل لتطوير النقل العام ووسائطه 
املختلفة. كأن يتم استخدام الباصات عىل 
حديد  سكك  واستحداث  أوسع  نطاق 
واستخدام النقل املايئ والجوي، مؤكدين يف 
حديث صحفي أن “هذه الوسائل تساهم 
املركبات  استخدام  تقليل  يف  كبري  بشكل 
الخاصة، وبالتايل ستتحقق انسيابية يف حركة 
السري واملرور”. كام يرون أن من األهمية 
االعتامد  من  بدال  وأنفاق،  جسور  إنشاء 
التقليدية،  املرورية  التقاطعات  فقط عىل 
داعني إىل رفع مستوى التنسيق بني مديرية 
معالجة  أجل  من  بغداد  وأمانة  املرور 
واقرتاح  للطرق،  التحتية  البنى  مشكالت 

“تحويالت” تسهل حركة السري. 

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من وزارة التجارة/ الرشكة العامة 
لتجارة املواد االنشائية بإسم )شيامء جاسم محمد( رقم 
يرجى   1/6/2022 اإلصدار  تاريخ   CM0003099 الهوية 

ممن يعرث عليها تسليمها اىل جهة االتصال.

تنويه
نرش سهوا يف العدد )45( 
“طريق  جريدة  من 
يوم  الصادرة  الشعب” 
صورة   ،2022/11/20
املعنونة  املادة  مع 
عىل  عاماً  )خمسون 
يف  البرصي(  استشهاد 
من  الثامنة  الصفحة 
أنها  عىل  الجريدة، 
محمود  شاكر  للشهيد 
البرصي، لكن تبني الحقا 

انها ال تعود للشهيد البرصي. لذا نعتذر عن هذا الخطأ، 
ونرفق مع التنويه صورة للشهيد شاكر محمود البرصي.

ال مجال للماء 
في نهر خريسان!

بعقوبة – وكاالت 

حذرت منظمة بيئية عراقية، األحد املايض، من كارثة تهدد حياة 
نحو نصف مليون مواطن يف محافظة دياىل، سببها التلوث الكبري 
يف “نهر خريسان”.  وقال عضو “منظمة العراق” املعنية بالبيئة، 
رؤوف املكدمي، أن “نهر خريسان يعد أحد أهم أنهار محافظة 
دياىل، خاصة بالنسبة ملدينة بعقوبة. فهو يغذي محطات إسالة 
نحو  إىل  الرشب  مياه  لتؤمن من جانبها  الخام،  باملياه  عديدة 
نصف مليون مواطن”.  وأوضح يف حديث صحفي أن “مستوى 
التجاوزات  استمرار  مع  خاصة  للقلق،  مثري  النهر  يف  التلوث 
النفايات بشكل مبارش وسط املياه عىل نحو  املتمثلة يف رمي 
يدق ناقوس الخطر، ما يستلزم تدخال حكوميا واتخاذ إجراءات 
عديدة، منها فرض عقوبات وغرامات عىل املتجاوزين، وتطبيق 
“هذه  أن  املكدمي  وأكد  الشأن”.  هذا  يف  الرادعة  القوانني 
الظاهرة الخطرية إذا مل يتم إيقافها، ستقود دياىل إىل كارثة بيئية 
وصحية”، مشريا إىل أن “الفرق املتخصصة ترفع شهريا عرشات 
االطنان من النفايات من نهر خريسان يف بعقوبة، والصور التي 

تصلنا عن حجم التلوث مقززة”.

وفروا مزيدا من مراكز 
عالج األسنان في الرصافة

بغداد – محمد قاسم عناد 

يعاين سكان جانب الرصافة يف بغداد، قلة أعداد املراكز الطبية 
الحكومية املتخصصة يف عالج األسنان. 

فبالرغم من الزخم السكاين الكبري يف هذه الرقعة الجغرافية، إال 
أنه ال يتوفر فيها غري مركزي أسنان، أحدهام يف منطقة البلديات 

واآلخر يف منطقة العلوية. 
البلديات، يوميا، زخام كبريا يف أعداد املراجعني،  ويشهد مركز 
الحبيبية  بدءا من  عليه،  تعتمد  منطقة سكنية  أن 19  خاصة 
وانتهاء باملعامل والباوية والصدرين. وأكرث مراجعي هذا املركز 
من الفقراء وذوي الدخل املحدود، الذين ال يستطيعون مراجعة 
كلفة  ان  إذ  خدماتها.  أسعار  الرتفاع  نظرا  الخاصة،  العيادات 
العيادات  إجراء عملية الحشوة لجلسة واحدة، تصل يف هذه 
إىل 40 ألف دينار، وأحيانا أكرث. لذلك يضطر املواطن الفقري إىل 
مراجعة املركز الحكومي، وهنا عليه أن ينتظر شهورا حتى يصل 

إليه الدور، متحمال وجع األسنان الذي ال يطاق!
يناشدون عرب “طريق  الرصافة،  مواطنون عديدون من سكان 
مركزين   - تقدير  أقل  عىل   - افتتاح  الصحة  وزارة  الشعب”، 
الزخم  تخفيف  أجل  من  الرصافة،  يف  األسنان  لعالج  إضافيني 
مركز  أن  إىل  املواطنون  ويلفت  املوجودين.   املركزين  عن 
تتناسب  ال  األسنان،  أطباء  من  فائضة  أعدادا  يضم  البلديات 
وعدد األجهزة املتوفرة )كرايس األسنان(. فهناك نحو 20 طبيبا 
الوزارة توفري  مقابل 6 أجهزة فقط!  كذلك يناشد املواطنون، 
مواد طبية ومستلزمات عالجية كافية يف مراكز األسنان، مؤكدين 
أن الحشوات التي تتوفر يوميا يف أي من املركزين، ال تكفي يف 

الغالب سوى 10 مراجعني. 

بغداد – وكاالت 

كليات  خريجي  من  كبري  عدد  ناشد 
الهندسة، باختصاصات هندسية مهمة 
ونادرة، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، 
ضمن  اختصاصاتهم  وشمول  إنصافهم 
دورة التأهيل الـ 28 الجديدة للمعهد 

العايل للتطوير األمني واإلداري. 
أنباء  لوكالة  حديث صحفي  يف  وقالوا 

من  كبري  عدد  »نحن  »املعلومة«: 
البكالوريوس  عىل  الحاصلني  الطلبة 
باختصاص هندسة امليكانيك وهندسة 
بعدم شمول  تفاجأنا  الطريان.  تقنيات 
الجديدة  الدورة  ضمن  اختصاصاتنا 
رئيس  نناشد  لذلك  العايل.  للمعهد 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية إضافة 
املطلوبة  التخصصات  ضمن  أقسامنا 
الجديدة  للدورة  التقديم  لنا  ليتسنى 

اسوة ببقية الخريجني«. 
اختصاصاتهم  ان  اىل  وأشاروا 
األقرب  هي  العلمية  وشهاداتهم 
وأنهم  الداخلية،  وزارة  مفاصل  إىل 
مؤسسات  لدى  التطوع  يف  يرغبون 
الوزارة لخدمة بلدهم، مطالبني بعدم 
كونهم  العلمية،  اختصاصاتهم  تجاهل 
أهم  عىل  ليحصلوا  ودرسوا  اجتهدوا 
الهندسة، وحّملوا  الشهادات يف مجال 

فرتة  اثناء  كبرية  مالية  أعباء  عائالتهم 
الدراسة.   

يف  التطوع  إدارة  مديرية  وكانت 
فتح  عن  أعلنت  قد  الداخلية  وزارة  
الـ  التأهيلية  للدورة  التقديم  باب 
األمني  للتطوير  العايل  للمعهد   28
شهادات  حملة  أمام  وذلك  واإلداري، 
البكالوريوس من الذكور فقط، وبواقع 

600 مقعد. 

ذوي  من  الخريجني  املديرية  ودعت 
التقديم  إىل  محددة،  اختصاصات 
للدورة، يف الفرتة من 20 ترشين الثاين 

الجاري حتى 4 كانون األول املقبل.
من  الكثري  املديرية  وحددت 
منها:  الهندسية  شملت  االختصاصات، 
هندسة  الطبية،  األجهزة  هندسة 
تقنيات  وهندسة  والجسور  الطرق 

الحاسوب.  

خريجو هندسة يناشدون: 

أشملونا بدورة معهد التطوير األمني الجديدة
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في محاولة تقليدية لتجاوز مصاعبه الداخلية

أردوغان يكرر تهمه الجاهزة ضد الشعب الكردي

إسرائيل تقتحم مخيم جنين 
وتقتل فلسطينيا وتصيب آخرين

متابعة – طريق الشعب

انفجرت األحد الفائت قنبلة يف شارع االستقالل التجاري 
بإسطنبول. وأدى التفجري إىل سقوط ستة ضحايا، وإصابة 
أكرث من 80 آخرين، اثنني منهم بحالة حرجة، فضال عن 

الخسائر املادية واإلرهاب النفيس للامرة.
 ورسعان ما حمل وزير الداخلية الرتيك سليامن صويلو، 
الشعب  حامية  ووحدات  الكردستاين،  العامل  حزب 
الكردية مسؤولية الجرمية. وقال إن األوامر جاءت من 

مدينة كوباين السورية.
وبعد وقت قصري، نرشت الرشطة ووسائل اإلعالم املوالية 
للحكومة صورة القاتلة املزعومة واسمها الحقيقي. وميكن 
رؤية شابة تنظر إىل الكامريا بعيون خائفة.  وتبدو آثار 

العنف عىل وجهها.
البشري  أحالم  السورية  اعرتفت  الرتكية،  الرشطة  وقالت 
البالغة من العمر 23 عاًما بأنها نفذت العملية بتكليف 
من حزب العامل الكردستاين وحزب االتحاد الدميقراطي 
يف  تدربت  وأنها  الشعبية.  والوحدات  السوري  الكردي 
طريق  عرب  رسا  تركيا  ودخلت  السورية.  عفرين  مدينة 
عفرين- إدلب.  إن كال املدينتني تحتلهام تركيا وتسيطر 

املرتزقة  ومجموعات  والجيش،  املخابرات  عليهام 
الجهادية.

 46 عىل  القبض  ألقي  املزعومة،  القاتلة  إىل  باإلضافة 
النجاح  بالهجوم. ومل يكن  إنهم عىل صلة  قيل  مواطنا، 
متابع  ألي  مفاجأة  “الجناة”  عن  للكشف  الرسيع 
والتنمية  العدالة  حزب  نظام  بطبيعة  عارف  موضوعي 

اإلسالمي بزعامة اردوغان.
ومن جانب آخر، رفض وزير الداخلية الرتيك صويلو تعازي 
السفري  تعازي  قبول  “أرفض  بالقول:  املتحدة  الواليات 
الذي  البلد،  األمرييك”. وفضالً عن ذلك: “التحالف مع 
يغذي اإلرهاب يف كوباين ويرسل األموال إىل اإلرهابيني 

عرب مجلس الشيوخ”.
القاء  لحظة  يف  املزعومة  املتهمة  صورة  عكست  وقد 
“نيويورك”.  بكلمة  مزينا  رداًء  ترتدي  عليها  القبض 
ومالمح الشابة املعتقلة، تبدو أقرب إىل مالمح امرأة من 

رشق إفريقيا.
ويف تقرير له أشار الصحفي األملاين نك براون، تم الكشف 
عن تورط محتمل لـ “الدولة العميقة”: املخابرات واملافيا 
املتهمة  اتصاالت  الهجوم من خالل سجل  والفاشيني يف 
الهاتفية. ومتكن موقع يت 24 اإلخباري، عىل الرغم من 

املحمول  املتهمة  اتصال هاتف  اإلعالمي، رصد  التعتيم 
عدة مرات برقم مسجل باسم محمد أمني إلهان. وإلهان 
رئيس  وهو  املخدرات،  تهريب  يف  إجراميا  سجال  ميلك 
حزب الحركة القومية الفايش يف منطقة غوكلوكوناك، يف 
مقاطعة سريناك الواقعة جنوب رشق تركيا، والتي يسكنها 
منظمة  تتكون  املنطقة  أسايس. يف هذه  بشكل  األكراد 
الذئاب الرمادية الفاشية التابعة لحزب الحركة القومية 
الدولة.  أجهزة  يف  عاملني  من  تقريًبا  حرصي  بشكل 
ونفى مسؤول حزب الحركة القومية الذي تم استدعاؤه 
لالستجواب بقوة أي اتصال باملتهمة، وادعى أن “منظمة 
يت  موقع  يف  اليساري  املذيع  لكن  “خدعته”.  إرهابية” 
24 أوزغور، أفاد بأن إلهان أحرض املتهمة إىل اسطنبول 
أعامل يف سريناك،  واألخري رجل  تتار.  أرسالن  نيابة عن 
وكان مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم يف عام 2015، 
ويُعترب الذراع األمين لوزير الداخلية صويلو يف املحافظة.

من جانبه، نفى حزب العامل الكردستاين أي تورط له، 
وأكد الحزب انه يرفض االعتداء عىل املدنيني، وان نضاله 
عادل ومرشوع يف سبيل الحرية. ورفضت اإلدارة الذاتية 

ملناطق شامل ورشق سوريه هذه املزاعم أيضا.
وشككت مؤسسات إعالمية غربية، داعمة عادة للحكومة 

الرتكية بتورط حزب العامل الكردستاين يف الجرمية، مشرية 
إىل أن الجرمية وقعت يف وقت تعيش فيه تركيا مرحلة 

ساخنة من الحمالت االنتخابية.
اقتصادية  بأزمة  تركيا  فيه  متر  وقت  يف  الحادث  ويأيت 
عميقة، وغياب الحلول الحكومية امللموسة. لقد تجاوز 
التضخم نسبة 150 يف املائة، وتشهد قيمة اللرية الرتكية 
انخفاًضا تاريخًيا، وارتفعت أسعار الرضوريات األساسية 
مدفع،  فقر  يف  األكرثية  وتعيش  مسبوق.   غري  بشكل 

وتضطر الحكومة إلقرار زيادة ثانية للحد األدىن لألجور.
ووفق استطالعات الرأي يواجه اردوغان صعوبات جدية 
للحفاظ عىل مواقع حزبه، ورمبا يخرس االنتخابات، إذا مل 
يحد من قدرات املعارضة عرب االتهامات والقمع املنظم. 
وقادة حزب  وكوادر  بأعضاء  مليئة  الرتكية  السجون  إن 
يف  والتقدم  اليسار  قوى  وبقية  الدميقراطي،  الشعوب 
البالد، والكثري من املعتقلني نواب يف الربملان والربملانات 

املحلية، ورؤساء بلديات.
ومن املعروف، أن حزب الشعوب الدميقراطي، الذي ميثل 
تحالفا يساريا يلعب الكرد دورا أساسيا فيه، احتل املركز 
دميقراطًيا  تحالًفا  يقرتح  األخرية،  االنتخابات  يف  الثالث 
اتهام منظامت  موحدا للمعارضة يف تركيا. وبالتايل فان 

كردية بجرمية التفجري يهدف، بني أمور أخرى، ملنع قيام 
سنوات  يف  أدت  التي  املعارضة،  التحالفات  هذه  مثل 
سابقة إىل هزمية مرشحي اردوغان يف االنتخابات املحلية 

يف مدن مثل إسطنبول وازمري.
إن اتهام حزب العامل الكردستاين بتنفيذ الجرمية، ميثل 
سياق  يف  السويدية،  الحكومة  عىل  ضغط  وسيلة  أيضا 
موافقة  بشأن  وتركيا،  السويد  بني  والفأر  القط  لعبة 
األخرية عىل طلب السويد وكذلك فلندا لالنضامم للناتو. 
وتتهم الحكومة الرتكية السويد بأنها “مالذ لإلرهابيني”. 
وتركيا لن توافق عىل انضاممها إىل الناتو إال إذا قدمت 
الحكومة السويدية تنازالت واضحة فيام يتعلق بحزب 
وأوقفت  الشعب،  حامية  ووحدات  الكردستاين  العامل 
سوريا،  يف شامل ورشق  الذاتية  لإلدارة  اإلنساين  الدعم 

وسلمت نشطاء حزب العامل الكردستاين إىل تركيا.
تشري حسابات املعتقلة عىل مواقع التواصل االجتامعي 
إىل صالتها بجامعات مثل الجيش السوري الحر. وهناك 
صور تظهر املرأة أمام أعالم “كتيبة السلطان مراد” وهي 
اإلدارة  مصادر  وتؤكد  تركيا.  يف  إسالمية  مرتزقة  جامعة 
الذاتية أن السيناريو ميثل مقدمة لشن هجوم تريك عىل 

مدينة كوباين السورية.

القدس - وكاالت

قتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، 
للجيش  عملية  خالل  االثنني،  أمس 
لالجئني  جنني  مخيم  يف  اإلرسائييل 
الغربية  الضفة  شامل  الفلسطينيني 
فلسطيني  مطلوب  اعتقال  استهدفت 

وفق مصادر فلسطينية وإرسائيلية.

جريمة قتل في المخيم
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يف بيان مقتضب: إن 
شابا فلسطينيا قتل متأثرا بإصابته بالرصاص الحي يف 

البطن من قبل الجيش اإلرسائييل يف مخيم جنني.
وأوضح البيان أن أربعة شبان آخرين أصيبوا برصاص 
املستشفيات  إىل  نقلهم  جرى  اإلرسائيليني  الجنود 
لتلقي العالج الالزم، واصفا جروحهم ما بني متوسطة 

وطفيفة.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات إرسائيلية 
جنني  مخيم  غرب  الهدف”  “حي  اقتحمت  كبرية 
وحارصت منزل الشاب راتب البايل وطالبته بتسليم 

نفسه عرب مكربات الصوت.
وذكرت املصادر لوكالة “شينخوا” الصينية، أن القوات 
اإلرسائيلية اعتقلت البايل بعد ساعة من تحصنه داخل 
املنزل وبعد قيام جنودها بقصفه بقذائف من نوع 

“أنريغا” ما أدى الندالع النار يف أجزاء منه.
مسلحني  بني  اشتباكات  اندلعت  ذلك  أثر  وعىل 
فلسطينيني والجنود اإلرسائيليني خالل محارصة املنزل 
وسمعت أصوات إطالق نار كثيف يف أرجاء املنطقة 

بحسب ما أفادت مصادر محلية وشهود عيان.
فلسطينية  لفصائل  التابعة  جنني”  “كتيبة  وأعلنت 
بيان  يف  البايل  لها  ينتمي  الذي  جنني  يف  مسلحة 

اشتباكات  “خاضوا  أفرادها  أن  عنها،  صدر  مقتضب 
وتصدوا القتحام القوات اإلرسائيلية ألطراف املخيم”.

إسرائيل وتبريراتها المعتادة
اإلرسائييل  الجيش  باسم  املتحدث  قال  جهته،  من 
أفيخاي أدرعي يف بيان إن قوات من الوحدة الرشطية 
الخاصة والجيش اعتقلت يف نشاط مشرتك البايل وهو 
سجني سابق من سكان جنني، متهام إياه بالضلوع يف 
تنفيذ عدة عمليات إطالق نار والسعي لتنفيذ املزيد.

وتعليقا عىل األحداث دان محافظ جنني يف السلطة 

الفلسطينية أكرم الرجوب “اقتحام القوات اإلرسائيلية 
الفلسطينيني  واستهداف  جنني  ملخيم  املتكرر 

ومنازلهم”.
يف  السافر  التعدي  إن  ذاتها،  للوكالة  الرجوب  وقال 
ميثل  أصبح  ومخيمها  جنني  تجاه  اإلرسائييل  السلوك 
شيئا اعتياديا ما يتطلب من املجتمع الدويل التدخل 

الفوري لوقف االنتهاكات اإلرسائيلية اليومية.
تنفيذ  اإلرسائييل  الجيش  يواصل  املايض  آذار  ومنذ 
نابلس  مدينتي  يف  ترتكز  الغربية  الضفة  يف  عمليات 
ما  وعادة  أمنيني،  مطلوبني  اعتقال  بدعوى  وجنني 

تندلع مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيني.
إىل ذلك قالت مصادر فلسطينية إن آليات إرسائيلية 
بالسكان مكونا من  فلسطينيا مأهوال  هدمت منزال 
“دوما”  بلدة  أطراف  عىل  زراعية  ومنشآت  طابقني 
ترخيص ومل  البناء دون  نابلس بحجة  جنوب مدينة 

يصدر أي تعليق إرسائييل عىل عملية الهدم.
عىل  الحصول  صعوبة  من  الفلسطينيون  ويشكو 
الغربية  الضفة  من  )ج(  مناطق  يف  للبناء  تراخيص 
ورشق القدس، بسبب ما يصفوها برشوط “تعجيزية” 

تضعها إرسائيل لذلك. 

منظمات كويتية تدين 
محاولة تعديل دستورية

الكويت – طريق الشعب

تستهدف  محاوالت  رفضها  مؤخرا،  كويتية،  منظمة   18 أعلنت 
يؤدي  نص  وإضافة  الكويتي  الدستور  من   79 املادة  تنقيح 
»الدين  وخلط  الدميقراطية  تقويض  إىل  اعتقادها  بحسب 

بالسياسة«.
وقالت املنظامت يف بيان مشرتك تلقت »طريق الشعب« نسخة 
الحقوق  عن  الدفاع  يف  الواضح  موقفنا  من  »انطالقاً  أنه  منه، 
فإننا  للدولة،  املدين  بالطابع  ومتسكنا  الدميقراطية،  والحريات 
املادة  تنقيح  تستهدف  التي  املتزمتة  القوى  محاوالت  نرفض 
األمر   نهاية  يف  يؤدي  نص  بإضافة  الكويتي  الدستور  من   ٧٩
الدستورية  األسس  من  تبقى  ما  هدم  يف  مرادها  تحقيق  إىل 
بديلة  قواعد  وتأسيس  الكويتية  للدولة  الدميقراطية  املدنية 
لدولة دينية متزمتة يتم فيها التضييق أكرث فأكرث عىل الحريات 
والوصاية  لألفراد  الخاصة  الحياة  يف  الفّج  والتدخل  الشخصية 
عىل حرية االعتقاد، وتنميط الحياة االجتامعية مبا يلغي التنوع 
املرأة وتقييد  باإلضافة إىل تهميش  والتعددية وحرية االختيار، 
الثقافة والفنون واآلداب، وصوالً إىل تنصيب جهة غري دستورية 
مجلس  يقرّها  التي  القوانني  توافق  مدى  لتقرر  منتخبة  وغري 
األمة والقوانني املعمول بها أو عدم توافقها مع نظرتها الضيقة 

للرشيعة«.
هو  إمنا   ١٩٦٢ دستور  أن  إدراكنا  رغم  »إننا  البيان  وأضاف 
به  املساس  نقبل  وال  به  نتمسك  أننا  إال  األدىن،  الحد  دستور 
لتغيري  الحريات، ونعارض بشدة أي محاولة  إال نحو مزيد من 
السياسة،  الدين يف  الطابع املدين، وال ميكن أن نقبل باستغالل 
وضعها  يف  الدستور  من  الثانية  املادة  قررته  مبا  متسكنا  مع 

الحايل«.
ووقع عىل البيان كل من »اتحاد الشباب الدميقراطي الكويتي، 
الخريجني  جمعية  النسائية،  االجتامعية  الثقافية  الجمعية 
الكويت،  جامعة   - التدريس  هيئة  أعضاء  جمعية  الكويتية، 
قامئة  الكويتية،  االجتامعيني  رابطة  الكويتية،  األدباء  رابطة 
جامعة   - الدميقراطي  الوسط  قامئة  املتحدة،  اململكة   - الراية 
الوطنية  الرابطة  والتضامن،  للسلم  الكويتية  اللجنة  الكويت، 
لألمن األرسي، جمعية سوروبتمست لتنمية املجتمع، الجمعية 
األعامل  ريادة  جمعية  االسرتاتيجي،  للتخطيط  الكويتية 
الكويتية لدعم املخرتعني واالبتكار، جمعيه  الجمعية  التنموية، 
التمريض الكويتية،  الجمعية الكويتية للعمل الوطني، الجمعية 

الكويتية لإلخاء الوطني والجمعية الوطنية لحامية الطفل«.

التقدمي البحريني يحتفي بفوز 
أنصاره في االنتخابات

الصناعيون البريطانيون يطالبون بزيادة العمال المهاجرين

منذ 12 عاما.. أول موازنة لليونان بدون وصاية الدائنين

المنامة - وكاالت

يف  لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئيس  قال 
املنرب التقدمي يف البحرين، عبد الجليل 
النعيمي، أن أنصار قامئة )تقدم( احتفوا 
عىل وقع الفوز املبديئ ملرشحيهم، بفوز 
مهدي  واملرشح  إميان شويطر،  املرشحة 

الشويخ يف االنتخابات النيابية. 
الفوز  هذا  عن  الحديث  مورد  ويف 
النعيمي  أوضح  تأكيده،  حتى  املبديئ، 
الناخبني،  لوعي  بارتياح كبري  أنه يشعر 
يستحق  ملن  الشعب  »صوت  مضيفاً 
صوته، وأصبح قادراً عىل معاقبة أولئك 

مؤكداً  ناخبيهم«،  خذلوا  الذين  النواب 
بأن ذلك »يبعث عىل االطمئنان، وييش 
بها  يُدفع  أن  ميكن  الدميوقراطية  بأن 

لألمام، ونحو األفضل«.
ولفت النعيمي إىل أن هناك تأثري شعبي 
عىل املسار العام للعملة السياسية »ما 
الحكومة  املثمر مع  التعاون  يفتح أفق 

للمزيد نحو الصالح العام«.
نواب  بها  حظى  التي  الحظوة  وحول 
أوضح  اإلعادة،  جوبة  يف  )تقدم(  كتلة 
اإلنجاز«  بهذا  »نحن فخورون  النعيمي 
عبٌء  عليه  »يرتتب  إنجاٌز  بأنه  منوهاً 

ثقيل«.

لندن - وكاالت

قال اتحاد الصناعيني الربيطانيني يوم أمس، أن اململكة املتحدة 
بحاجة إىل مزيد من العاّمل املهاجرين لتعزيز اإلنتاجية يف مواجهة 
الصناعيني  اتحاد  موقف  وجاء  النمو.  وتباطؤ  التضّخم  تسارع 
أكرب مدينة  ثاين  برمنغهام،  السنوي يف  الربيطانيني خالل مؤمتره 

يف بريطانيا. ويأيت املؤمتر السنوي لالتحاد، بعدما قّررت الحكومة 
الرغم من  اإلنفاق عىل  برئاسة رييش سوناك، خفض  الربيطانية 
إقرارها بأّن اقتصاد البالد دخل يف ركود. وقال املدير العام التحاد 
وسط  يف  املنعقد  املؤمتر  يف  دانكر،  توين  الربيطانيني  الصناعيني 
إنكلرتا “نجتمع مجدداً يف أوضاع استثنائية”. وتابع: “بريطانيا يف 
خضم تضّخم مصحوب بركود اقتصادي، تضخم متسارع بشكل 

صاروخي ومنو سلبي”، مشرياً إىل أّن “الغالبية مل ميّر يف ذاكرتهم 
أمر كهذا”. ووضح دانكر أّن بالده “تعرف كيف نكافح التضخم، 
وتعرف كيف نكافح الركود. لكنها ال نعرف حقيقة كيف نكافحهام 
معاً”. والجدير بالذكر، أّن التضخم يف بريطانيا سجل أعىل مستوى 
منذ 41 عاماً مدفوعاً بارتفاع أسعار املواد الغذائية والطاقة، عىل 

خلفية الحرب الدائرة يف أوكرانيا.

أثينا – وكاالت

أعلنت وزير املال اليوناين خريستوس ستاكوراس، امس االثنني، 
أن حكومة بالده، قدمت إىل الربملان مرشوع موازنة “تاريخية” 
لعام 2023 ألنه سيكون األول بدون وصاية الدائنني للبالد منذ 

12 عاماً.

وأوضح الوزير يف حديثه لوكالة األنباء اليونانية، أّن  هذه “املوازنة 
الطبيعي”.  األورويب  الوضع  إىل  البالد  عودة  تؤكد  التاريخية 
وأضاف الوزير يف الربملان، أّن “من الواضح أن املخاطر املتعلقة 
بتوقعات االقتصاد الكيل عىل املستويني الوطني والعاملي للعام 
2023 مرتفعة وترتبط بشكل أسايس بالتحديات الجيوسياسية”، 
و”رشوط  أوكرانيا”  يف  الحرب  “استمرار  عىل  الضوء  مسلطاً 

إمدادات الغاز يف أوروبا” و”السياسة النقدية األوروبية”. لكن 
العاملي بسبب  االقتصاد  تهز  اضطرابات  يواجه  املوازنة  مرشوع 
الحرب يف أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة. ومن املفرتض أن تصل 
نسبة النمو يف اليونان إىل 1,8 يف املائة من اجاميل الناتج املحيل 
العام املقبل، يف خفض مقارنة باملسودة األولية للموازنة التي تم 

نرشها مطلع ترشين االول وراهنت عىل معدل 2,1 يف املائة.
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زراعة

الواقع الزراعي في الديوانية 
 احمد القصير 

تعد الديوانية من املحافظات الزراعية يف 
العراق والتي تنتج محاصيل مهمه مثل 

الحنطة والشعري والشلب ومحاصيل أخرى 
لها أهمية كبريه يف توفري الغذاء للسكان 

ومصدر دخل لسكان الريف.

الفالح  بني  القامئة  العالقة  نوع  تحدد  الزراعية  االرض  ملكية 
وتبلغ  واقتصادية  اجتامعية  اثار  من  عنه  ينجم  وما  واالرض 
نسبة االرايض امللكية الخاصة )ملك خاص( ٥٣ يف املائة من 
وفق  املؤجرة  االرايض  وتليها  الزراعية  الحيازات  مجموع 
املائة ثم  القانون      ٣٥ لسنة ١٩٨٣ وغريه، بنسبة ٢٦ يف 
القانون ١١٧ لسنة١٩٧٠ و٣٠ لسنة  الزراعي  ارايض االصالح 

١٩٥٨ )التعاقد( بنسبة ٢١ يف املائة.
الكثري من  الزراعي ادى إىل تخيل  القطاع  ان تزايد مشكالت 
ميتلكونها  التي  الزراعية  االرايض  عن  واملزارعني  الفالحني 
السيام املؤجرة واملتعاقد عليها ألنها أصبحت ال تحقق جدوى 

اقتصادية وال فائضا نقديا بل اغلب األحيان تكون خسارة.
الزراعية  لألرايض  الكلية  املساحة  ان  اىل  االحصاءات  وتشري 
الصالحة  املساحة  تشغل  دونم.   )٣،٢٧٥،٣٢٦( املحافظة  يف 
بنسبة  اي  تقريبا  دونم   )١،٨٤٤،٧٠٠( الزراعي  لإلنتاج 
املساحة  تبلغ  حني  يف  الكلية  املساحة  من   )%٥٢،٣٠(
املستثمرة فعال )٨٧٣٨٨٧( دومنا بنسبة مقدارها )٥٨،٧٩%( 
النسبة  هذه  تراجعت  وقد  للزراعة  الصاحة  املساحة  من 
بشكل مخيف يف السنة املاضية بفعل الجفاف وشح االمطار، 
بنت  التي  الجوية  االنواء  توقعات  وحسب  املتوقع  ومن 
وزاريت الزراعة واملوارد املائية عليها الخطة الزراعية للموسم 
أدىن  اىل  النسبة  هذه  تتقلص  ان  املتوقع  من  نقول  املقبل، 

درجة.
 )١٦٧،٧٥٠( هي  املحافظة  يف  املستصلحة  املساحة  ان  يذكر 
 )٣٧٠،٢٩٧( تبلغ  للزراعة  الصالحة  غري  املساحة  اما  دونم، 

دونم   وكااليت:   
أ- املساحة الصحراوية )١٠٠،٠٠٠( دونم 

ب- املساحة املهددة بالتصحر )٣٩٢٥٠( دونم.
ت- الكثبان الرملية )١٨٠٠٠( دونم  

ث-املساحة املهددة بالتملح )١٢٥،٦٩٠( دومنا.

ج- املساحة املترضرة بالتغدق )٨١،٢٥٧( دومنا.
ح- املساحة املتأثرة بالتعرية )٥،٦٠٠( دونم.

)١،٠٦٠،٢٢٩( دومنا ومساحة  العامة  املنافع  ان مساحة  كام 
البساتني )٤١،٠٠٠( دونم، اما مساحة األرايض غري املستصلحة 

)٨٤٣،٢٥٠( دونم.
وحول املساحات املزروعة واإلنتاج املتحقق محصويل الحنطة 
والشعري، فقد بلغت املساحة املزروعة بالحنطة )٢٧١،٣٢٣( 
دومنا، اما اإلنتاج فبلغ )١٥١،٠٠٠( طن، فيام كانت املساحة 
املزروعة بالشعري فقد بلغت )٤٨،١٤٣( دومنا وبطاقة إنتاجية 

بلغت )٢٤،٠٩٥( طنا.
العاملة األيدي 

النشاط  يف  العاملني  لعدد  دقيقة  إحصاءات  وجود  لعدم 
الريف  لسكان  الكيل  العدد  عىل  االعتامد  يتم  الزراعي 
سكان  عدد  بلغ  فقد   ٢٠٢١ لعام  السكان  تقديرات  وحسب 
الريف يف الديوانية )٥٩٥،٨٠٤( نسمة ميثلون نسبه مقدارها 

)٤٢،٧١%( من العدد الكيل لسكان املحافظة.
مراكز  اىل  الريف  سكان  من  الكثري  انتقل  الجفاف  وبفعل 
الهجرة  اىل  يؤدي  ذلك  استمرار  وان  العيش  عن  بحثا  املدن 

الجامعية للسكان من الريف متاما.

يمكن تلخيص العوامل التي أثرت على القطاع 
الزراعي بما يلي:

• غياب االرادة السياسية يف وضع حل ملشكلة الجفاف من 
الدبلوماسية  القنوات  عرب  املائية  العراق  حصة  تأمني  خالل 

واالقتصادية والقنوات االخرى.
وتوفري  االسعار  حيث  من  للزراعة  الحكومي  الدعم  قلة   •
األسمدة واملبيدات وغريها.. بل تعدى االمر اىل عدم حصول 
وانتظار  االنفس  بشق  اال  ملستحقاتهم  للمحصول،  املسوقني 

طويل كان ميتد لسنوات.
الريفية  املناطق  العديد من  األساسية يف  الخدمات  انعدام   •
كالخدمات التعليمية والصحية واملاء الصالح للرشب والطاقة 

الكهربائية.
• قلة استخدام املكننة واالساليب الزراعية الحديثة واملتطورة. 

بسبب غالئها وقصور الحكومة يف تيسريها
ان عدم وضع حلول ومعالجات لهذه املشكالت ينعكس سلبا 
عىل املجتمع والسيام املجتمع الريفي من خالل زيادة الفقر، 
وكذلك تدهور االمن الغذايئ للبلد وتحول البيئة الريفية اىل 

بيئة طارده للسكان، وهذا ما يخشاه الجميع...

في كركوك.. المتنفذون يستولون 
على منافذ تسويق الذرة  

كركوك ـ طريق الشعب 

هذا  الصفراء  الذرة  تسويق  عملية  تعاين 
ان  بعد  وخاصة  جدية  مشاكل  من  املوسم 
قررت وزارة الزراعة استالم ٣٣ يف املائة فقط 

من الحاصل. 
يف الحديث عن التسويق يف محافظة كركوك 
يف  فتح  قد  الحويجة  سايلو  ان  تبني  فقد 
٢-١١-٢٠٢٢ وبطاقة ال تزيد عن ٤٠٠٠ طن، 
وهناك جهات متنفذة يف املحافظة كان لها 
األولوية والسبق يف عملية التسويق فيه دون 
مراعاة لبقية الفالحني واملزارعني وخاصة وانه 
ال تتوفر مخازن عندهم يك يحتفظوا مبنتجهم 
منهم  االستالم  عند  السعر  خفض  ما  وهذا 
الرسمي  من ٥٠٠ ألف دينار للطن )السعر 
الحكومي( اىل ٣٥٠ ألف دينار للطن الواحد 

االستالم من  وتأخر  والعفن  الرطوبة  بسبب 
الفالحني. 

يف  االهلية  املعامل  تفتح  مل  السنة  هذه  يف 
انخفاض  بسبب  لالستالم  أبوابها  الحويجة 
وعىل  الفالح  عىل  سلبا  إثر  مام  األسعار 

صاحب املعمل.  
إذا  كركوك  محافظة  يف  االستالم  عملية  ان 
جرت عىل هذه الوترية فأنها قد تستمر ألشهر 
وهذا له مردوده السلبي ليس يف هذه السنة 
بل ويف األعوام القادمة حيث سيرتدد الفالح 
واملزارع يف الزرع، كام ان هذا التأخري سيؤثر 

حتى عىل موسم الحنطة والشعري. 
ان املطلوب اآلن وعىل نحو رسيع فتح منافذ 
املقررة  األسعار  تعطى  وان  كافة  التسويق 
ومن دون متييز يف التسويق وان تتاح الفرصة 

أيضا للتسويق يف كافة مناطق العراق.

شكوى من جودة البذور  
 بغداد ـ طريق الشعب

الحنطة  بذور  استلموا  الذين  الفالحون 

 / البذور  ألنتاج  العراقية  الرشكة  من 

أبو غريب، يشكون  البذور  تنقيه  معمل 

ان  ويقولون:  البذور  ونوعية  جودة  من 

من  املطلوب  باملستوى  تكن  مل  البذور 

حيث النقاوة حيث:

١. البذور غري نظيفة
٢. البذور فيها شوائب من الشيلم والوردة 

الصفراء ونبات الخباز 
٣. كرثة التكرسات يف بذور الحنطة. 

ان  علام  معفرة،  غري  البذور  ان  كذلك 
وخمسني  ومئتني  مليون  يبلغ  سعرها 
املائة منها دعم ٣٠ يف  ألف دينار ٧٠ يف 
املائة يدفعها الفالح، إضافة إىل مصاريف 

خدمات.

أهذا هو الدعم 
للقطاع الزراعي؟! 

عبد الكريم عبد الله بالل* 

 يف جلسة مجلس الوزراء املنعقدة يف يوم الثالثاء 
القرارات  من  جملة  اتخذت   ،٢٠٢٢  /  ١١  /  ١٥
متعلقة  القرارات  من   )٧( الفقرة  والتوصيات.  
دعم  إيقاف  اىل  واشارت  الزراعي  بالقطاع 
والشعري  والذرة  )الحنطة  االسرتاتيجية  املحاصيل 
بالقطاع  سيرض  القرار  هذا  ان  ونعتقد  والرز( 
ففي  للمجتمع.  الغذايئ  األمن  وتحقيق  الزراعي 
الوقت الذي يجب ان يتطور فيه القطاع الزراعي 
يقدم  الذي  الدعم  خالل  من  االمام  اىل  ويدفع 
بحجج  الدعم  هذا  ايقاف  نرى  واملزارع،  للفالح 
بتقنيات  االرايض  كافة  تغطيه  عدم  وهي  واهيه 

الري الحديثة ومل يؤخذ بنظره االعتبار االيت:
١- االرايض املروية دميا يف مناطق شامل العراق 
مبئات  مساحتها  تقدر  والتي  الغربية،  والبادية 

اآلالف من الدومنات. 
ومعمول  متوفر  ما  االعتبار  بنظر  يؤخذ  مل   -٢
حديثه  تقنيات  من  واملزارعني  الفالحني  لدى  به 
حيث يوجد أكرث من عرشة آالف مرشة، يف عموم 
ألف   ٦٨,٠٠٠ تغطي  وحدها  والنجف  العراق 
الدين،  وصالح  وكركوك  باملوصل  فكيف  دونم، 
يشاهدها  بغداد  باتجاه  طرقها  عرب  يسري  والذي 

بأم عينيه. 
االرايض  االعتبار  بنظر  القرار  يؤخذ  مل    -٣
الفرات  مناطق  يف  طينية  تربتها  والتي  السيحية 
االوسط والتي تزرع مبحصول الشلب وهي ايضا 
الخصبة  الزراعية  الدومنات  آالف  مبئات  تقدر 
والتي ال تحتاج اال اىل ثالث ريات او أربع كون 
الشلب  حصاد  يتم  ومل  بذوره  نرثت  املحصول 

وارضها طينية. 
مدروس  غري  نعتقد  وكام  املذكور  القرار  ان   
واملعنيني  الزراعة  وزارة  قبل  من  جيدة  دراسة 
فيها فأوصت خطأ اىل رئاسة الوزراء برفع الدعم 
والزراعة  العراقيني  الفالحني  سيكلف  الذي 
بجانبيها النبايت والحيواين كثريا، وستكون له اثاره 

السلبية عىل االمن الغذايئ. 
ورسيعا  فيه  النظر  اعاده  الواجب  من  نرى  لذا 

قبل فوات االوان حيث ال مندم. 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

* مهندس زراعي استشاري

ماجد احمد 

عرفت محافظة البرصة بإنتاجها 

الزراعي املتنوع والهائل الذي يغطي 

البالد وكذلك التصدير للخارج خصوصاً 

النخيل، التي جرفت نتيجة للحروب يف 

السابق، ومن أجل تحويلها إىل مساكن 

يف الوقت الحايل، واملتبقي منها أهلكته 

الشحة املخيفة للمياه. 

يعاين القطاع الزراعي يف محافظة البرصة منذ سنوات 
التي تسببت  املياه  قلة  بينها  من مشاكل عديدة، من 
يف جفاف مناطق زراعية كانت تتميز مبنتجاتها، كذلك 
التي  األسمدة  وغالء  للفالحني  املقدم  الدعم  قلة 
املحيل  املنتوج  وحرمت  اإلنتاج  كلفة  بارتفاع  تسببت 
إضافة  الزراعية،  املنتجات  من  املستورد  منافسة  من 
اىل تجريف األرايض الزراعية وتحويلها إىل قطع سكنية 
أو عدم الجدوى االقتصادية من زراعتها وتركها لتكون 

صحراء قاحلة. 
تحديات  يواجه  املحافظة  يف  الزراعي  القطاع  إن 
االهوار  وجفاف  والتصحر  املياه  شح  أهمها:  كبرية 
املساحات  أغلب  عىل  النفطية  الرشكات  واستحواذ 
الزراعية يف املحافظة، إضافة إىل توغل اللسان امللحي 
يف شط العرب، وهناك مساحات كبرية معبأة باأللغام 

واملخلفات الحربية الناتجة عن الحروب السابقة. 
زراعية  مساحات  إىل  البلديات  زحف  مشكلة  ان  كام 
االقضية  إىل  األسايس  التصميم  يف  إدخالها  خالل  من 
والنواحي، وضعف الدعم الحكومي لرشيحة الفالحني 
الري  تقنيات  ادوات  لنرش  امليرسة  السلف  تقديم  يف 
الحيوانية،  الرثوة  وألصحاب  والتنقيط«،  »الرش 

وانعدام او تهالك البنى التحتية. 
الزراعي  القطاع  تواجه  التي  واملعضالت  املعوقات  ان 
الدولة  لجهد  تحتاج  املحافظة كبرية  والحيواين يف هذه 
زراعة  مديرية  قامت  ذلك  ورغم  املركزية.  والحكومة 
بدأت  بانها  مديرها(:  به  رصح  ما  )وهذا  البرصة 
من  حلحلتها،  والعمل عىل  املشكالت  بـ«تصنيف هذه 

الشعري  إيجاد  منها  علميا،  برنامجا   11 تنفيذ  خالل 
املستنبت ألول مرة يف املحافظة، لغرض توفري األعالف 
االزوال،  نبات  زراعة  الحيوانية، وكذلك  للرثوة  الخرضاء 
الكثري  وتبناه  كبري،  بشكل  الربنامجان  هذان  نجح  وقد 
لغرض  والنواحي  االقضية  يف  املوايش  أصحاب  من 
العليقة  العايل يف  الربوتني  الخرضاء ذات  توفري األعالف 

الحيوانية«. 
وتابع املسؤول املحيل، كام متت »زراعة الفطر األبيض 
والحنطة الشيلمية ألول مرة، كام نجح الربنامج العلمي 
بنسبة  واالسامك  الحقلية  للمحاصيل  املشرتكة  والزراعة 
عالية، الذي يهدف إىل املحافظة عىل الرثوة السمكية«. 
اصبعية  مليون   19 انتاج  تم  الربنامج  هذا  يف  واضاف: 
كارب، وتم توزيعها عىل املساحات املائية لغرض زيادة 
علمية  برامج  مثانية  تنفيذ  وسيتم  السميك،  املخزون 
املحاصيل  لري  املمغنطة  املياه  استخدام  منها  أخرى، 

خاصة  املالحة،  للمياه  السلبية  التأثريات  من  والتخلص 
عرشة  زراعة  إىل  إضافة  املحافظة.   جنوب  مناطق  يف 
واملناطق  الفاو  يف  املزارعني  لتشجيع  حناء  دومنات 
الجنوبية عىل إعادة مزارع الحناء املختفية منذ سنوات 
يف  مرة  ألول  الحقل  فستق  زراعة  متت  كام  طويلة، 
األرايض الصحراوية، ملا له من مردود اقتصادي وأهمية 
للمزارعني، كونه سيكون محصوال صيفيا رديفا ملحصول 
الطامطم، وكذلك له أهمية يف تحسني الرتبة الصحراوية 

ودور كبري يف تثبيت النيرتوجني فيها.  
ان القطاع الزراعي والحيواين والسميك يف هذه املحافظة 
الرثوة  وتراجع  الزراعية  الرقعة  يف  كبري  بتقلص  مهدد 
الزراعة  الحيوانية والسمكية حيث يشار إىل أن وزاريت 
واملوارد املائية يف العراق، قررتا تخفيض املساحة املقررة 
القادمة  املائية  اإليرادات  قلة  بسبب  وذلك  للزراعة، 

من تركيا وإيران. 

واعترب البنك الدويل، أن غياب أي سياسات بشأن املياه 
قد يؤدي إىل فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 
20 يف املائة من موارده املائية. وهنا يتوجب التحذير 
بان االمن الغذايئ للعراقيني يف خطر إذا مل تقم الدولة 

والحكومة مبعالجات وخطوات جادة لتاليف الخطر.
 محافظة البرصة كانت تعتمد عىل زراعة النخيل، ولكن 
النخيل،  بساتني  جرفت  العراق  عىل  الحروب  بسبب 
التي قطعت  وتالها حرب املياه من قبل تركيا وإيران، 
املياه بنسبة أكرث من ٧٠ يف املائة مام تسبب يف تقدم 
اللسان امللحي يف شط العرب بشكل مخيف، ما تسبب 
بعدم صالحية املياه لالستهالك البرشي او الزراعي، وأثر 

سلباً عىل الحيوانات.
ويف الختام أين الحكومة من هذه املعاناة، وليس هناك 
من يسمع استغاثة جميع أهايل البرصة واملترضر االكرب 

هم سكان الريف والفالحني بشكل خاص. 

الزراعة والثروة الحيوانية في البصرة .. واقع متدهور

أهايل البرصة يستوردون التمور بعد ان كانوا يصدرونها 
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نساء الصم والبكم.. معاناة دون ضجيج

مطامع ومشكالت تعانيها المرأة 

رغم التحديات المجتمعية 
سالح المرأة تعليمها واستقالليتها المادية

بغداد – طريق الشعب 

النساء ونجاحهن يف  الكثري من  الرغم من متكن  عىل 
منازلهن،  شؤون  وادارة  عملهن  بني  التوازن  تحقيق 
التعنيف  أنواع  أبشع  إىل  يتعرض  الكثري منهن  أن  إال 
والضغط األرسي فضال عن املطامع املادية التي أدت 

إىل حدوث الكثري من املشاكل العائلية.

العودة للمنزل
تذكر املواطنة إرساء حامد )35عاما( وهي أرملة وأم 
زوجها  وفاة  وبعد  أنها  الشعب”  “طريق  ل  لطفلني 

أجربت عىل العودة إىل دار والدها مع طفليها. 
وتقول “ان اخويت- عددهم ثالثة – يعملون موظفني، 
مل يقم أحد منهم عىل منحي اي مبلغ مادي او رشاء 
اي كسوة او لعبة ألطفايل طول فرتة سكني معهم عىل 
الرغم من أين ال امتلك اي راتب لتلبية طلبات اطفايل” 
بسيط  مادي  مبلغ  والديت  منح  دورهم  “كان  وتتابع 

كمشاركة منهم يف املرصوف املنزيل”.
اخويت  زوجات  مع  مشاكيل  “إن  قولها  يف  ومتيض 
اشتدت بسبب رصعات االطفال، فضال عن وقوف أيب 
االمر  تحدث  مشكلة  كل  جانب إلخويت يف  إىل  وأمي 
الذي أرغمني عىل البحث عن عمل امتكن من خالله 
التوترات  عن  بعيدا  آخر  مبكان  أطفايل  مع  االستقرار 

العائلية”.
وترى حامد أن معاملة األهل مع ابنتهم التي عادت 
إليهم مطلقة ليست هي قبل زواجها الفتاة املدللة من 

قبل إخوتها ووالدها.
 وتفيد أن طول فرتة سكنها يف بيت أهلها مع أطفالها 
من  متكنت  ان  إىل  أكرث،  ال  واملنام  األكل  عىل  اقترص 
مقابل  التجارية  املوالت  أحد  يف  عمل  عىل  الحصول 

راتب شهري 750 ألف دينار.
وتقول “صممت عىل االنتقال والسكن يف دار مؤجرة، 

إال أن اخويت وقفوا يف الضد من ذلك، ليس خوفا عىل 
انهم عملوا بعد حصويل  سالمتي وسالمة اطفايل، بل 
الذي  املادي  املبلغ  بتقليل  الشهري  الراتب  عىل 
يساهمون به شهريا كمرصوف للبيت، وأجربوين عىل 
املساهمة ايضا بدال من دفع ايجار السكن فضال عن 
امراض  عدة  من  تعاين  التي  والديت  برعاية  تكليفي 

مزمنة”.

الظروف االقتصادية
من جانبها تفضل السيدة هناء عبد الله وهي مدرسة 
الجامعية  دراستها  تكمل  مل  ما  البنت  زواج  عدم 
مواجهة  عىل  يعينها  وظيفي  راتب  عىل  والحصول 

الظروف االقتصادية الصعبة.
إنها تحرص عىل  الشعب”  الله ل”طريق  وتقول عبد 
االرتباط  يف  تجربتها  ذات  االربع  بناتها  خوض  عدم 
البنت  زواج  أن  تصور  تحت  االرتباط  ملجرد  بشخص 

هو استقرارها.
مشرية إىل أن “هناك الكثري من النساء وقعن ضحية 
مفاهيم ومعتقدات اجتامعية غري صحيحة، وان سند 

املرأة يف وقتنا الحارض هو شهادتها وعملها ال أكرث”.
انه ليس  بالضد من االرتباط إال  أنها ليس  منبهة إىل 
والسالم  االستقرار  عىل  للحصول  الصحيحة  الوسيلة 

االرسي.
مشددة عىل ان هناك الكثري من حاالت الطالق تحدث 
الزوجني يف عالقتهم وبالتايل كرثة  انسجام  جراء عدم 

املشاكل العائلية.
وهي  عاما(   40( أحمد  نور  املواطنة  فضلت  بدورها 

مدرسة، االنفصال بعد شهرين من زواجها.
وتقول ل “طريق الشعب” انه نتيجة لصعوبة الحصول 
عىل وظيفة حكومية تفضل الكثري من العوائل ارتباط 
طمعا  وذلك  الحكومي،  القطاع  يف  مبوظفات  ابنائهم 
براتبها، وليس لتحقيق االستقرار االرسي لكال الطرفني.

وتشري إىل أن “هناك الكثري من الفتيات وقعن ضحية 
هذه التوجهات بعد االرتباط األمر الذي تسبب بنشوء 

الكثري من املشاكل العائلية وبالتايل االنفصال”.
االرتباط  من  قصرية  مدة  بعد  انفصالها  اسباب  وعن 
البيت  من  الخروج  “عدم  فضل  طليقها  ان  تفيد 
يتقاضاه شهريا يكفي  الذي  الراتب  ان  للعمل بحجة 
لسد املتطلبات املعيشية، فضال عن اجباري عىل منح 
مبصاريف  والتكفل  ووالده  لوالدته  شهري  مرصوف 
تعليم اخيه”، مضيفة “ان الحياة الزوجية التي تبنى 
عىل واجة الطمع ال تستمر طويال وان االنفصال الحل 
االطراف عىل  أحد  حال متسكك  الطرفني  لكال  األمثل 

عدم التنازل او التغري من واقعه”.

تحديات كبيرة
من جانب آخر ترى الباحثة يف الشأن االجتامعي نوال 
الزاميل أن اغلب حاالت الطالق التي تجري يف املجتمع 

هي جراء التحديات والرصعات املادية.
النساء  الكثري من  الشعب” “متكن  وتقول ل “طريق 
ماديا جعل منهن موضع استغالل سواء من قبل الزوج 
او األهل وحتى األبناء” مضيفة ان “هناك الكثري من 
النساء يتعرض إىل اإلهامل من أقرب الناس اليهن حال 
عدم امتالكها االمكانيات املادية التي تعيل بها نفسها، 
ويف حال متكنها تدخل يف دوامة االستغالل واملساومة 
املادية غري املربرة من قبل ذات العنارص الذين كانوا 

يبدون عدم االكرتاث مبتطلباتها” 
وتؤكد الزاميل أن استقاللية املرأة املادية واملهنية من 
أبرز العنارص التي متكنها من الحصول عىل االستقرار، 
وان االنفتاح التكنولوجي يف تقريب العادات والتقاليد 
حاجز  كرس  يف  كثريا  ساهم  املختلفة  الشعوب  بني 
نحو  والتوجه  بالتعليم  للمطالبة  النساء  لدى  الخوف 
من  الرغم  عىل  املادية  االستقاللية  بتحقيق  السعي 
التحديات التي يعي الكثري من النساء انها قد تواجهها.

رسل جبار

متكنت الفنانة رسى محمود )20 عاما( من ان تتخذ فن 
الرسم بالخرز نقطة انطالقها، لتربهن للعامل أن قضاء ابو 
غريب البيئة التي عرفت باملتحفظ الشديد بات يحتضن 

النساء املبدعات يف مختلف التخصصات.
تقول محمود لـ »طريق الشعب« إن بدايتها كانت الرسم 
الحد  الفنية  باألعامل  تأثرها  ان  إال  الفحم  وقلم  بورقة 
الفنانات الربيطانيات خلق لديها الحافز إلتقان فن رسم 

اللوحات بالخرز.
  ومل تكن رسى تتصور انها ستتمكن من متثيل املرأة يف بيئة 

تعاين من التقييد الشديد يف انطالق الطاقات النسوية .
تعمل عىل  بنرش صور  بدأت  انها  تذكر  انطالقتها  وعن   
الفنية  البسيط ألعاملها  كأمرية هاتفها  بواسطة  التقاطها 
مع  بها  الخاص  االنستغرام  تطبيق  صفحة  عىل  ونرشها 

تعليق مقتضب لكل لوحة فنية تنجزها. 
واشارت إىل انها تفاجأت بتشجيع متابعيها لها عىل صفحتها 

والذين اغلبهم من اهايل قضاء ابو غريب، عرب تعليقاتهم 
من  وغريها  وموهوبة  وفنانة  مبدعة  بكلامت  فنها  عىل 

عبارات التشجيع عىل االستمرار.
وتتابع محمود قولها إنها بتشجيع ابناء القضاء واصدقائها 
وعائلتها متكنت من املشاركة يف مهرجانات ومعارض فنية 

محلية والحصول عىل العديد من الشهادات التقديرية.
دعم  يف  الكبري  الفضل  لهم  غريب  ابو  »فريق  ان  وتبنّي 

موهبتي الفنية«.
وترى محمود أن » القيود التي يفرضها املجتمع أمام تقدم 
تجاوزها  الطموحة  املرأة  أمام  املستحيل  ليس من  املرأة 
الهيمنة  الرغم من  ابو غريب عىل  واثبات ذاتها، فقضاء 
من  متكنت  انني  إال  عليه  تسيطر  كانت  التي  الذكورية 
تجاوز الكثري من املعرقالت التي كانت تحول دون مواصلة 

عميل الفني«
من  وخلق  بفنها،  العاملية  إىل  الوصول  الفنانة  وتطمح 
قضاء ابو غريب نقطة انطالقة للفن والثقافة يف مختلف 

امليادين.

بغداد-نورس حسن

تعاين نساء الصم والبكم من قلة فرص 
التعليمية  املراكز  ومحدودية  العمل 
تعانيه  الذي  العوق  بحاالت  الخاصة 
بعدم  تسبب  الذي  األمر  الفئة،  هذه 
االندماج  عىل  منهن  الكثري  قدرة 
رواتب  قلة  عن  فضال  املجتمعي، 
لهن  متنح  التي  االجتامعية  الرعاية 
والغاء رواتب املُعني املتفرغ ملرافقيهم 

عىل الرغم من حاجتهم اليه.

راتب المعين المتفرغ
وحيد،  وولد  بنات  لثالث  أم  وهي  عيل  سعاد  تقول 
جميعهم يعانون من الصم والبكم الوالدي لـ »طريق 
االجتامعية  والشؤون  العمل  »وزارة  إن  الشعب« 
لحاالت  املتفرغ  املُعني  رواتب  الغاء  أخريا،  قررت 
الصم والبكم، تحت تصور أنهم ليسوا بحاجة اليه«، 
االندماج  صعوبة  من  يعانون  أبناءها  أن  إىل  مشرية 
املجتمعي بسبب صعوبة التواصل معهم األمر الذي 

تسبب باعتكافهم يف املنزل.
التي  االجتامعية  الرعاية  »رواتب  أن  إىل  وتلفت 
ال  فرد،  لكل  شهريا  دينار  ألف   250 إليهم  تحسب 

تكفي لسد متطلبات املعيشة اليومية«.
الصم  من  تعاين  والتي  عزت  أماين  الشابة  وتحاول 
الرتويج عن موهبتها يف صناعة  الوالدي من  والبكم 
التواصل  مواقع  عرب  الهدايا  وعلب  الزهور  باقات 
تواصلت  التي  الشعب«  لـ«طريق  االجتامعي وتقول 
إن  بالفيسبوك  الخاص  الرسائل  تطبيق  عرب  معها 
قلة  بسبب  معاناة  األكرث  هن  والبكم  الصم  »نساء 

فرص العمل التي توفر لهن«. 
يف  هم  الرجال  من  والبكم  الصم  حاالت  أن  وترى 
حالة أفضل من الناحية املادية من املرأة التي تعاين 
مهن  يف  العمل  من  متكنهم  بحكم  والبكم  الصم 
اما  البناء،  يف  وحتى  ونجارين  كحدادين  مختلفة 
النادر أن تحظى بفرصة عمل مناسبة مع  املرأة من 

اإلعاقة التي تعانيها. 

االندماج المجتمعي
الصم  بحاالت  الخاصة  التعليمية  املؤسسات  وعن 
والبكم تفيد أن »أعداد حاالت مصايب الصم والبكم 

كبري وانهم بحاجة ماسة إىل جعل لغة االشارة الخاصة 
من  متكينهم  بغية  املواطنني،  جميع  يتقنها  لغة  بهم 

املجتمعي«. االندماج 
أبرز معاناتهم تكمن يف ضعف  أن  أماين إىل  وتشدد 
لغة  إىل  فهمهم  عدم  جراء  اآلخرين  مع  التواصل 
يف  والبكم  الصم  مصايب  يعتمدها  التي  االشارة 

التواصل مع اآلخرين.
وحول دور مواقع التواصل االجتامعي تجد أماين أنها 
والبكم،  الصم  للكثري من مصايب  متنفسا جيدا  باتت 
من  يعانون  النساء  فئة  من  خاصة  الكثري  ان  اال 

التهميش االرسي.
الطايئ  فرحان  وداد  الناشطة  تذكر  السياق  يف 
لـ«طريق الشعب« أن »حاالت الصم والبكم طاقات 
اقتصادية تعاين من التهميش الحكومي اليشء الكثري 
وهم كحال باقي فئات املجتمع من ذوي االحتياجات 
عن  يختلفون  والبكم  الصم  حاالت  أن  إال  الخاصة، 
والتعلم  العمل  من  بتمكنهم  االخرى  الفئات  باقي 

حال تلقيهم الرعاية املطلوبة«.
واشارت إىل أن »الكثري من نساء الصم والبكم نجحن 
وان  بل  املنزلية،  الشؤون  وادارة  ابنائهن  تربية  يف 

انهن لألسف  برعاية املرىض، ال  يتكلفن  الكثري منهن 
من  سواء  التهميش  انواع  اشد  إىل  يتعرضن  الشديد 
عن  فضال  التنمر  لحاالت  االبرز  املنتج  املجتمع  قبل 
ذوي  حاالت  ظهور  عن  تعتكف  التي  األرس  بعض 

االحتياجات الخاصة بهم إىل املجتمع«.

التعليمية الدور 
بذوي  الخاصة  التعليمية  »الدور  أن  إىل  وتلفت 
ليس  البكم  الصم  حاالت  من  الخاصة  االحتياجات 
الحاالت،  أعداد  مع  تتناسب  وال  املطلوب  باملستوى 
خاصة بعد تعرض البلد إىل الحروب واالمراض والتي 
إىل  والبكم«، منبهة  للصم  االعاقة  زادت من حاالت 
الجهات الحكومية عرب توفري دور  رضورة ان تلتفت 
االستفادة من  عن  فضال  بهم،  تعليمية خاصة  رعاية 

طاقاتهن.
عائقا  يكون  ال  والنطق  السمع  فقدان  أن«  وبيّنت 

أمام العمل والتعلم«.
الصم  نساء  من  العديد  تحاول  مبدعة  وبأنامل 
العمل عىل  اثبات تواجدهن يف املجتمع عرب  والبكم 
الرغم من التحديات الكبرية التي يتعرضن لها، ففي 

بأيديهن  يصنعن  للخياطة  والبكم  الصم  جمعية 
منتوجات محلية لتعوض النقص الذي يعانون منه.

ويقول مدير الورش يف الجمعية عيل راشد سلوم يف 
الرعاية  دائرة  إن  الشعب«  »طريق  طالعته  ترصيح 
االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  يف  االجتامعية 
تسعى إىل دمج ذوي االحتياجات الخاصة من الصم 
العمل«  عرب  باملجتمع  الفيزيايئ  والعوق  والبكم 
التي  االمكانيات  محدودية  وبسبب   « مضيفا 
خصصت إىل الوزارة مل يجر استحداث مشاريع عمل 
والبكم  الصم  من  املواطنني  امكانيات  الستيعاب 

ولالستفادة من طاقاتهم االنتاجية«. 
االنتاجية  الجمعية  بتأسيس  الدولة  قامت  فقد 
املرقم  االجتامعية  الرعاية  قانون  مبوجب  للمعوقني 
عليها  يرشف  إدارة  مجلس  من   1980 لسنة   126
من  اآلخر  والثلث  املعوقني  من  ثلثاه  ويتألف 
املوظفني الذين يتم ترشيحهم من قبل دائرة الرعاية 
الجمعية  وتضم  الجمعية  يف  للعمل  االجتامعية 
وفق  اختيارهم  ويتم  التأهيل  معاهد  خريجي 
أو  الخياطة  مهنة  يف  سواء  الجمعية  اختصاصات 

النجارة أو املهن األخرى.

الرسم بالخرز فن يجتذب المبدعات

نساء  )المطلقات( 
باالحترام جديرات 

انتصار الميالي

بالطالق  الزواج  رشاكة  انهاء  اليوم  الطبيعي  من  أصبح 
مع التحفظ عىل بعض املظاهر املفرطة واالسباب التافهة 
ليس  فالطالق  كثرية،  احيان  يف  االنفصال  قرار  التخاذ 
يف  توافق  عدم  معناه  لكن  سيئان،  الطرفني  أن  معناه 

الطباع وغياب للحب واالحرتام.
النصف  باالفرتاق والبعد عن  القرار  اتخاذ  يبقى االصوب 
اآلخر إذا مل نجد فيه الطموح ومل يتوفر يف بيئته االنسجام 
والشعور باألمان، خصوصا بعد تجربة اخذت منك طاقة 
ولألسف  الغريب  لكن  واملال.  والتعب  الوقت  من  كبرية 
دون  بالنساء  الفشل  تهمة  لصقت  وقع  إذا  الطالق  أن 
فاشلة،  تجربة  خاضت  أنها  املرأة  عن  ويقال  الرجال! 
ألنها مل تعرف الترصف ومل تحسن املحافظة عىل بيتها أو 
تحرتم زوجها، وغريه الكثري، من األمور السيئة أن تسمى 
الفاشلة( ألنها كلمة  املرأة املطلقة يف مجتمعاتنا )باملرأة 
رمبا  التي  املرأة  ملشاعر  امتهان  وفيها  للنساء،  ظلم  فيها 
خاضت تجارب صعبة جداً مع رجال مل يقدروا انسانيتها، 
إن  يقال  ال  ملاذا  للمجتمع؟  نسأله  أن  الواجب  والسؤال 
الرجل فاشل؟ وإن الرجل مل يفهم زوجته وإنه مل يعاملها 
وإن  حقوقها؟  يعطها  ومل  مشاعرها  يراع  ومل  باحرتام، 
أوامره عىل حساب  تطيع  أن  عليها  اعتربها عبدة  الرجل 

كرامتها.
قد تكون اسباب الطالق مختلفة وهنا علينا االبتعاد عن 
سياسة التعميم، فليست كل النساء مظلومات لكن هناك 
واملجتمع،  الزوج  ظلم  طائلة  تحت  تقع  كبرية  رشيحة 
مذنبة  املطلقة  فاملرأة  محالة،  ال  مصريها  الطالق  فيكون 

حتى لو كانت هي الضحية.
العربية  املجتمعات  للمطلقة يف بعض  الظاملة  النظرة  ان 
وتحملهن  واحد  مبعيار  املطلقات  جميع  تضع  نظرة  هي 
الذي  بالفشل  الطالق، وتحكم عليهن اجتامعيا  مسؤولية 
عليهن  نحافظ  أن  علينا  الواجب  بينام من  امالهن،  يقتل 
واملعنويّة  النفسّية  الخسارات  عن  نعّوضهّن  أن  ونُحاول 

وأن نحميهّن من االستغالل واالهانة والتنمر.
الطالق ليس سهال عىل املرأة فهي تبدأ بالتفكري واملخاوف 
ان  عليها  لكن  املجتمع،  وتقاليد  واملسؤولية  الوحدة  من 
ملواجهة  وشجاعة  قوة  إىل  واألمل  الصعبة  املواقف  تحول 
مواصلة  عىل  تساعدها  بقرارات  وتبدأ  واملجتمع،  نفسها 
من  متتلك  ألنها  أفضل،  حياة  يستحق  كائن  فهي  حياتها 
وافكار  بأهداف  وتنهض  تبدأ  يجعلها  ما  والعزمية  القوة 
يف  وتتفاىن  قوة  بكل  والعقبات  الظروف  وتواجه  جديدة 
تربية اطفالها وبناء مستقبلها وهي قادرة عىل ان تكون 

امرأة ناجحة تفتخر بنفسها داخل االرسة واملجتمع.
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روابط الفرق ومشجعيها 
وآثارها السلبية

منعم جابر
 

واقع التشجيع الريايض رافقه الكثري من التعصب واالنحياز 
وصار الفوز صفة مالزمة للمشجعني وال يريدون اال الفوز 
فقط. بينام جامهري االمس كانت تطالب باللعب الجميل، 
لفريقها  تصفق  وهي  امللعب  من  تخرج  كانت  ما  وكثرياً 
خسارته  من  الرغم  عىل  امللعب  يف  وفنونه  الجميل  الدائه 

وهذا ما تعلمناه.
كثري  أصبحت  حيث  األيام،  هذه  كثرياً  تغري  الحال  لكن   
الفرق  وخاصة  ملشجعيها  روابط  متتلك  الدوري  فرق  من 
املحافظات. وقد بدأت هذه  الجامهريية والكثري من فرق 
الفرق عىل اختالفها تنظم عمل روابطها وتنظيم حضورها 
الروابط وعالقتها مع فرقها وبدأت  وفعالً تغري حال بعض 
اللعب خارج مالعبها ويف محافظات  تتنقل مع فرقها عند 
الروابط  هذه  بعض  ان  اال  طبيعي،  واالمر  هنا  اىل  أخرى 
التدخل يف شؤون  انتقلت من حال اىل حاالت أخرى منها 
فرقها الفنية واإلدارية والتحكم مبدربيها وكوادرها املساعدة 
واإلداري  املساعد  او  املدرب  يتعرض  وبهذا  ومرشفيها، 
متعمد  تقصري  او  خطأ  اول  عند  النادي  جامهري  لغضب 
متواضع وهذه حاالت  او عرض  او خسارة  متعمد  او غري 
الجامهريية  الفرق  تواجهه  ما  وهذا  القدم  بكرة  طبيعية 
القديم  املدرب  مع  املوسم  بدأ  الذي  الطلبة  نادي  ومنها 
فريقه  تعرض  ان  فام  العقل(  )أبو  احمد  ثائر  الجديد 
بخسارة  وكررها  ميسان  نفط  مع  جميل  أداء  مع  لخسارة 
غري متوقعة مع نادي الحدود حتى تذمر الكثري من جامهري 
الطلبة فقدم )أبو العقل( استقالته من تدريب الفريق لكن 
الخريين اصلحوا ذات البني وعاد الكابنت ثائر لفريقه لكنه 

عاد بعد يوم واحد لتجديد استقالته!
ويبدو ان هناك عنارص يف رابطة مشجعي الطلبة لها رأي 
ثائر  الكابنت  النادي  أبناء  النادي جهود  آخر مام ضيع عىل 
احمد ومساعده مهدي كاظم وبدأت االنتكاسات الكروية 

لفريق الطلبة.
هذه صورة من صور فرق دورينا املمتاز مام يتطلب دراسة 
هذا الواقع ووضع الفرق التي ال تعرف عن كرة القدم اال 
اليشء القليل، وان بعض اإلدارات الضعيفة ال تعرف الكثري 

عن كرة القدم.
وعىل هذا األساس املطلوب من روابط األندية ان ال تتدخل 
وأوضاع  التدريب  علوم  تعرف يف  ال  النها  فرقها  يف شؤون 
الفنية  األمور  يرتكوا  ان  وعليهم  وجاهزيتهم،  الالعبني 

للمدربني ومساعديهم واألمور اإلدارية إلدارات األندية.

وقفة رياضية

متابعة طريق الشعب

حقق منتخب إنكلرتا فوزًا ساحًقا عىل إيران يف افتتاح 
الثانية بكأس العامل 2022 قطر،  مباريات املجموعة 

عىل استاد خليفة الدويل بسداسية مقابل هدفني.
بثالثية  متقدًما  األول  الشوط  أنهى  إنكلرتا  منتخب 
دون رد، بدأت من الدقيقة 35 برأسية جود بيلينغهام 
بعد عرضية رائعة من لوك شاو، تبعها هدف ثاين من 
منطقة  داخل  من  صاروخية  بتصويبة  ساكا  بوكايو 
الدور عىل رحيم  الـ 44، ثم جاء  الدقيقة  الجزاء يف 
ستريلينغ بعد عرضية متقنة من هاري كني قبلها رحيم 
البدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة  يف  اليمنى  بقدمه 
الضائع، والذي جاء بـ 14 دقيقة بعد توقف املباراة لـ 

10 دقائق من أجل إصابة حارس مرمى إيران.
هدف بيلينغهام حقق رقاًم رائًعا لالعب الشاب حيث 
أصبح أول العب من مواليد القرن 21 يسّجل هدًفا 
يف منافسات كأس العامل، كام أنه ثالث أصغر العب 
يف إنكلرتا يشارك أساسًيا يف كأس العامل، خلف مايكل 
أوين ولوك شاو، وبدوره حقق هدف ساكا رقاًم مميزًا 
نادي  من  لإلنكليز  يسجل  العب  أول  أصبح  حيث 
كأس  يف  أهدافه  أول  ستريلينك  سجل  فيام  آرسنال، 

العامل.
يف الشوط الثاين توالت األحداث بهدف رابع رائع بعد 
تقدم  معلًنا  والتسديد  إيران  ملدافعي  ساكا  مراوغة 
الدقيقة 62، وجاء  برباعية نظيفة يف  الثالثة  األسود 
هدف حفظ ماء الوجه إليران بأقدام مهدي طارمي 
يف الدقيقة 65، وواصل هاري كني الصناعة يف حفلة 
تهديفية لإلنكليز حيث مرر الكرة ملاركوس راشفورد 
الذي سجل الهدف الخامس إلنجلرتا من أول ملسة له 
يف الدقيقة 71 أي بعد دقيقة من نزوله أرض امللعب 
بداًل من ساكا، وأصبح راشفورد الالعب رقم 50 الذي 

نهائيات  يف  العامل 1966  كأس  ألبطال  هدًفا  يسجل 
كأس العامل.

بهدف  التهديفي  املهرجان  غريليش  جاك  واختتم 
 10 الحكم  احتسب  بينام   ،88 الدقيقة  يف  سادس 
دقائق إضافية يف الشوط الثاين ليكون مجموع دقائق 
الهدف  إيران  منتخب  وسجل  دقيقة،   114 املباراة 
الثاين من ركلة جزاء احتسبها الحكم يف الدقيقة 112، 

وسجلها مهدي طارمي بعد الرجوع إىل تقنية حكم 
الفيديو املساعد.

من جانبهم، قرر العبو املنتخب اإليراين لكرة القدم، 
مباراتهم  قبل  لبالدهم  الوطني  النشيد  ترديد  عدم 

االفتتاحية يف كأس العامل.
وصمت كل عنارص التشكيلة األساسية إليران املكونة 
إستاد  يف  الوطني  النشيد  عزف  أثناء  العبا   11 من 

النشيد  عزف  اثناء  الصمت  واعترب  الدويل.  خليفة 
الوطني، رسالة تضامن مع الشعب اإليراين، واحتجاجا 

عىل عمليات القمع لالحتجاجات يف البالد.
املنتخب  حقق  األوىل،  املجموعة  مباريات  ثاين  ويف 
الهولندي الفوز عىل نظريه السنغايل بهدفني دون رد، 
نقاط يف  اول 3  بذلك من حصد  الطواحني  ومتكنت 

املجموعة.

الطواحين تدور في الوقت المناسب

إنكلترا تحذر الكبار بفوز كبير على ايران

جدول مباريات كأس العالم اليوم الثالثاء

السعودية

تونس

13:00

16:00

األرجنتين

الدنمارك

Baghdad

Baghdad

المكسيك

فرنسا

19:00

22:00

بولندا

أستراليا

Baghdad

Baghdad

تهنئة
العداءة  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تهنئ 
بريوت  ماراثون  يف  األول   املركز  تحقيها  كاظم  عيل  رسى 

الدويل يف 2022/11/13.
وشارك يف املاراثون 30 الف متسابق من 60 دولة مختلفة.

متنياتنا  مع  كاظم،  عيل  رسى  العداءة  اىل  القلبية  تهانينا 
القلبية باملزيد من النجاح.

قطر.. أول دولة مضيفة تخسر في المباراة االفتتاحية
الدوحةـ  متابعة 

انطلقت بطولة كأس العامل يوم األحد بعد 12 عاما من اختيار قطر الستضافتها عام 
2010، بعد فرتات طويلة من التخمينات والتوقعات حول عدم إقامة البطولة.

وكان هناك الكثري من اإلثارة الحقيقية يف حفل االفتتاح، لكن الطموح القطري سقط 
يف أول اختبار بعد أن أصبحت أول دولة مضيفة لكأس العامل تخرس مباراتها االفتتاحية.

وخرست قطر يف افتتاح بطولة كأس العامل، أمام اإلكوادور بهدفني دون رد، يف مباراة 
»كارثية« للفريق القطري الذي مل يسدد كرة واحدة عىل املرمى املنافس يف املباراة 

التي استضافها ملعب البيت، مساء األحد.
وأصبحت قطر أول دولة تستضيف كأس العامل وتخرس املباراة االفتتاحية، رغم إقامة 
لالعبني عىل مدار ستة أشهر  تدريباً  مدرب قطر اإلسباين فيليكس سانشيز، معسكراً 
للتحضري للبطولة والتدريب عىل تكتيكات داخل امللعب، إال أن كل هذا مل يحدث 
بسبب األداء العصبي واملفكك فكانت الخسارة األوىل للفريق بهدفني يف أوىل مباريات 

املجموعة األوىل.
أول بطولة كأس  افتتاح  البطولة، وجهت قطر، رسائل عدة، خالل  افتتاح  ويف حفل 
الذين  القدم  أمام قادة عامليني ومشجعي كرة  القدم يف الرشق األوسط  العامل لكرة 
تدفقوا عىل هذه الدولة الغنية بالطاقة بعد أن تعرضت ملقاطعة إقليمية وانتقادات 

دولية.

تأهل سيدات العراق السعودية وعقدة المواجهات األولى في كأس العالم
إلى نصف نهائي طائرة غرب آسيا الدوحة ـ وكاالت

يلتقي املنتخب السعودي مع نظريه األرجنتيني، عىل أرضية 
الجولة األوىل  الثالثاء، ضمن منافسات  اليوم  استاد لوسيل، 
من دور املجموعات يف بطولة كأس العامل 2022 والّتي تقام 

يف قطر.
إنهاء  إىل  »التانغو«  مواجهة  خالل  »األخرض«  ويسعى 
إحصائية سلبية خاصة باملواجهات االفتتاحية الّتي لعبها يف 5 

نسخ سابقة من املونديال.
وخاض املنتخب السعودي 5 مباريات يف افتتاح مشواره يف 
وهي:  أوروبية،  منتخبات   4 أمام  ذلك  العامل،  كأس  بطولة 
هولندا والدمنارك وأملانيا وروسيا، فيام لعب مواجهة واحدة 

تونس يف  إفريقي، عندما واجه منتخب  أمام منتخب  فقط 
منتخب  أمام  لعب  وأن  له  يسبق  مل  بينام  مونديال 2006، 

التيني يف بداية الطريق.
وخرس »األخرض« يف مستهل مشواره 4 مرات، بينها الخسارة 
الثقيلة من أملانيا بثامنية نظيفة يف مونديال 2002، وأخرى 
من روسيا بخامسية بيضاء يف مونديال 2018، مقابل تعادل 
 18 شباكهم  تلقت  فيام  أهداف،   3 العبوه  وسّجل  وحيد، 

هدفاً.
وسبق أن التقى املنتخب السعودي مع املنتخب األرجنتيني 
نتيجة  وسيطرت  اثنتني،  يف  »التانغو«  فاز  مباريات،   4 يف 
أهداف،   7 مييس  ليونيل  مواطنو  وأحرز  )مرتان(،  التعادل 

بينام أحرز السعوديون 3 أهداف.

عمان ـ وكاالت

امس  للسيدات،  العراق  منتخب  تأهل 
آسيا  بطولة غرب  نهايئ  إىل نصف  اإلثنني، 
الكويت  عىل  فوزه  بعد  الطائرة،  للكرة 
التي  املباراة  يف   ،3-1 أشواط  بنتيجة 

أقيمت يف األردن.
فرض سيطرتهن  نجحن يف  العراق  العبات 

والتفوق يف الشوط األول بواقع 25-22.
الثاين  الشوط  يف  عاد  الكويت  منتخب 

العبات  تفوق  قبل  لصالحه،  وحسمه 
العراق يف الشوطني الثالث والرابع.

العراق  منتخب  سيواجه  االنتصار،  وبهذا 
يف نصف النهايئ، الفائز من مباراة األردن 

أمام السعودية. 
نتائج  حققن  العراق  سيدات  أن  يذكر 
التغلب  بعد  املجموعات،  دور  يف  مبهرة 
وسوريا،  وفلسطني  السعودية  عىل 
املجموعة  متصدر  لبنان  أمام  والخسارة 

األوىل.
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أدب شعبي

مهدي عامل )1936 – 1987(

ارد استريح

 مؤيد خليل العطار

 

عوفني ..

ارد اسرتيح … 

 ارد ارّجع حّل ..

و اتباهه إشبگه .. 

ما بگه إبعمري ..

 و أرد اصالح دنيتي ..

إبسدها اسرتيح … 

 عوفني ..

 و الله ملّيتك حچي ..

و گال و گلت ..

 و اطباع سودنها الزعل ..

 ما عرفت ..

ابيوم الصدگ ..

ال حل صحيح … 

 چنت اشوفّنك ..

بخت دنيه ..

و مهابه ..

و علگ  ..

مشدود إبرضيح … 

 و چنت أشوفك ..

 تارس الدنيه فرح ..

و الناس نومه ..

و عىل چّفينك ..

طيور الحب تطيح … 

عوفني ..

 و روح ابهواك ..

 و آنه خليني إبهواي ..

 وياك ..

ريش إجناحي ..

ما صافحله ريح … 

عوفني .. 

ارد اسرتيح … 

 عوفني ..

و سد باب غيظك ..

و إخذ كل الذكريات  ...

خّل أَوچد حيل وين ..

 بيا كرت ..؟

يا ِسّچه بات … 

عوفني ..

الدنيه گصريه ..

 الفات من عمر الورد .. 

محسوب مات … 

و ما صفت ..

بس النياحه ..

و لوعة املفطوم ..

للمفطوم شوغه ..

و دمعه. خرسه ..

و عني تريب ..

تريد صدر االمهات … 

 و شگّت العّفه سرتها ..

 و راحت إتو ّز الرشف ..

بني البنات … 

 و كَرسَة الخاطر چبريه ..

 و إلها حوبه ..

 و اليجّب ..

خاطر املكسور .. 

عاش إبال نفس ..

ناقص ُعمر ..

ناقص حياة … 

عوفني ..

خّل أجر حرسة ندم ..

و أحچي اإليل ..

بلسان راهب ..

ما حچه وجهني ..

كل عمره رصيح … 

عوفني ..

عوفني ..

عوفني ..

ارد اسرتيح  … 

ومضات

محمد جواد الكعبي

1
تعتب أعليمن

جفن محتاج الوكت
رايد بچي

تعتب أعليمن
واليفيد الحچي

هي مو ذيچ
املحنة أتغريت
روحي تابوت
أمگابر سريت

نياط گلبي
أتگطعت

صاير رچي
****

2
بطلت أكابر
أريد أحچي

الصدگ
بطلت أكابر

وال أعرف أسلوب
أهل املنابر

روحي أمتلت
بجروح

رفيجي الحزن
مريوح

أعيد العيد هذا
باملگابر

****
3

كرس ظهري
سواهة الزمان
وكرس ظهري

بعد طوفان ماية
نشف نهري

مخورص من أمل بيه
أرصخ گالو شبيه

حمل فوگ الحمل
حطايل دهري

ه
ّ
اثنين

محمد الذهبي

الى هيثم : انت تعلم كم ضاع منا ومن الوطن لم يعد ذلك البستان الذي حلمنا به، انه مجموعة من المصطلحات المملة

غبشة لبنادم جديد

 
ياحرميه

اشلون ماردن مكاتيبك علّيه
وآنه كل جلمه عبت الها نهر

ومن حجيت اوياك مرّه
طرّش احرويف القهْر

واشعجب ماينتجي جرحه اعله جرحي
اثنني مجروحني واندور عذر

وباملحطه اهناك نوكف للقطار
ونعب ابجنحه الجرس

آنه والعباس تيهت الجروح

ياهو اعوفه
وياهو اشلّنه ابحذر

تدري آنه اوياك مر بينه القطار
وفاتنه ومابيه رّده

جاعليمن تحلم اعيونك بحر
وجاعليمن شايل اجروح السنني

وتحلم بزخة مطر
وجا عليمن جاعليمن عايف البحي وراك

وانته صاعود وخيالك ماميْر
وآنه ويّاك انشتلنه ابفرد طينه

ليش من اتروح ماترتك اثر

ياحرميه
مو دمع مني تبّده

والوكع ماعون مني
آنه بّديت العمْر

وهّسه عود ارجع اجمعه
بعد هذا العمر كلّه

انته هم تجمع اسنينك
اوتطرح او تجمع صفْر

تدري آنه اوياك ابد مابينه صوج
احنه ندري بالقطار امير رسيع
وندري بالعوسج فال نلكه متْر

عود كلنه احنه مثل ذيج السنابل
وندري بيها

اشام تزيد ابطولها هم تنكرس
اثنينه ماجّنه ندري

السجه مينه
تنتظر جيت القطار

اتنام كل الليل تحلم بالقطار

ومن يفاركها اتنومس بالصبْ
وآنه مثلك تايه وماعندي راي

امكابل البستان واترجه الشجْر
خاف شجره اتنام وايضيع الثمْر

األمثال الشعبية في األغنية العراقية
احمد العثماني

 
تزخر االغنية العراقية بالكثري من االمثال الشعبية، التي 
وظفها الشاعر بطريقة ابداعية، لتؤدي وظيفتني اوالهام 
اتساع رقعة املثل وسهولة تداوله بني الناس، االمر الذي 
يعطي حيوية الستمرار الرتاث الشعبي، وثانيهام ترصني 
االغنية الشعبية، بصيغ جاملية باالغرتاف من املوروث 
وسكبه يف تلميع االغنية، باالمثال التي لها وقع امىض 
مدلوالته  له  املثل  كون  اللغة،  واختزال  التعبري  يف 
حياتية،  بقصة  يرتبط  ما  وعادة  والواقعية،  الحسية 
نسجت من صميم الواقع، فجاءت االمثال متناغمة مع 
الشجن  عن  تعبريها  بعميق  املعروفة  العراقية  االغنية 
واملشحونة بالعواطف الجياشة واالنعتاق من ربقة االمل 
واملحرمات والتابوات االجتامعية والعرفية والعشائرية.. 
املتصفح يف قاموس االغنية يجد بيرس ومن دون عناء 
وحديثها،  قدميها  االغنية  حقول  يف  االمثال  من  الكثري 
توظيفها  العراقي  الشاعر  استطاع  التي  االمثال  ومن 

وتوثيقها:
جرة  من  يخاف  بيده  الحية  )التلدغه  القائل  املثل 
الحبل(، والتي صاغ كلامتها الشاعر عزيز الرسام ولحنها 
السبب يف شهرته  وكانت  الساهر  كاظم  الفنان  واداها 
هذه  فجاءت   ،  1988 عام  النجومية  نحو  وانطالقته 
الحفظ  وسهلة  الشعبي  الحس  مع  متجاوبة  االغنية 

والرتديد..
ايضا وظف الشاعرعريان السيد خلف املثل القائل )هم 
ترجه بالصفصاف يطلع مثر بيه( باغنية »عيني عيني«، 
اذ حفلت هذه االغنية باكرث من مثل شعبي امتزج فيه 
خالل  من  الحبيب،  ملخاطبة  الشفاف  بالعتب  السؤال 
االغنية  ويف  احرتافية  بطريقة  لالمثال  الشاعر  تضمني 
نفسها هناك مثل اخر يقول )مثل اليلم املاي يرد جفه 
خايل ..( والتي اداها الفنان سعدون جابر وكانت واحدة 

من املحطات املضيئة يف تجربته االبداعية.
امنا  قلنا  مثلام  حديثة  والدة  تكن  مل  الشعبية  االمثال 
مساحة  واحتلت  االغنية،  شعراء  من  السابقني  شغلت 
قلبنا  واذا  القديم،  العراقي  الغناء  خارطة  يف  واسعة 
صفحات املايض، فنجد الشاعر عبد الكريم العالف، قد 
وظف املثل القائل )كلبك صخر جلمود ما حن عليه(، 
الذي لحنه الفنان صالح الكويتي وغنته املطربة سليمة 

مراد، ومن املفارقات يف هذه االغنية ان كوكب الرشق 
ام كلثوم عندما جاءت اىل العراق عام 1934 غنت هذه 
يف  ساعدوها  الذين  الفنانني  بعض  مبساعدة  االغنية، 
سليم..  بشكل  العراقية  اللهجة  نطق  وطريقة  حفظها 
كذلك شاع يف صوت املطربة زكية جورج املثل الشعبي 

القائل )يامن تعب يامن شكه يامن عىل الحارض لكه(
الذاكرة  يف  متواصالً  يشكل حضورا  املثل  هذا  ما جعل 
الجمعية ويرد ذكره اىل يومنا هذا..ايضا وثقت االغنية 
وهناك  يصريون(  والغريي  الربيت  )انه  القائل  املثل 
الكثري من االمثال، التي انتقلت من التداول الشفاهي 

ومجالس السمر اىل التدوين الغنايئ.
حضوره  بقوة  يحتفظ  العراقي  الشعبي  املثل  واستمر 
من جيل اىل اخر، ويجنح الشاعر اىل استعارته وتضمينه 
يف طيات النص الغنايئ، مثلام عمد الشاعر زامل سعيد 
بقصيدة  شيصبه(  )املفطوم  املثل  تضمني  اىل  فتاح 
املكري، والتي حركت خيال امللحن كامل السيد ليصوغ 
منها ملحمة غنائية، جعلت املطرب ياس خرض ينطلق 
برسعة القطار ليصل اىل حدود مرتامية من الشهرة. ومل 
يغفل الشاعر ناظم الساموي عن اهمية ووقع املثل يف 
نفوس الناس فنجح تدميج قصيدة )عشك اخرض( باملثل 

الراحل  غناها  والتي  عرشه(  بطرك  الدنيا  )تره  القائل 
سعدي الحل وكانت هذه االغنية سببا يف اتساع رقعة 

شعبيته، وهي من الحان الفنان الراحل محمد نويش..
الفنان فؤاد سامل )حجيك مطر صيف(  اغنية  ومازالت 
املواسم،  بكل  الجاملية  الذائقة  نوافذ  برذاذها  تدق 
ام  السامء بسخائها  العراقيون سواء فاضت  بها  ويرتنم 
شحت، وهي من كلامت الشاعر ناظم الساموي. الفنان 
الشعبي، فجاءت  باملثل  االستعانة  تفته  فاضل عواد مل 
اغنية  وهي  الشعبية  باالمثال  متخمة  اغانيه  احدى 
احروف  فوك  وخل  وسط  تخليني  وال  حل  )انطيني 
وال  صح  انت  ال  بيك  وحرت  النقط..حريتني  قصتنا 

غلط..(.
ويتواصل املثل الشعبي لدى املطربني الشباب، مدركني 
املستمع،  واحاسيس  مشاعر  تحريك  يف  نفاذه  قوة  اىل 
ومن ابرز االمثلة التي ذاعت شهرتها يف االغاين الجديدة 
اداها  التي  فاد(  وال  غزر  ما  والزاد  )امللح  اغنية  هي 
االغنية  هذه  شهرة  وبسبب  املدلول،  محمد  املطرب 
اعاد  فقد  فيها  املستخدم  الراقص  الخفيف  وايقاعها 
تقدميها العديد من املطربني ومنهم املطرب رضا العبد 
ايضا نجح املطرب محمود  الله واملطرب عادل املختار 
يف  تايل(  ماله  اول  )املاله  القائل  املثل  تضمني  يف  انور 
تعب  التي  الناجحة  االغاين  من  وكانت  اغنية ضيعتني، 
الشعري  املقطع  عن مضمون غنايئ رصني وهادف من 
ماله  اول  املاله  ياروحي  كالو  لو  )صدك   : يقول  الذي 
تايل .. ضيعتني وضاع كل عمري بصدودك.. جيت اكلك 
وين وشوكك وين يلغايل وعودك.. وين جلامت املحبة 
يلربيت  عندي  الناس  اغىل  يل  اليايل..  بينه  الهودرن 
عبد  سهى  البرصاوية  املطربة  داليل)...واشتهرت  بفي 
حبك  )خالين  هي  شعبي  مبثل  استهلتها  باغنية  االمري، 
نعمة  الشاعر  طايره..(..والتقط  وال  حاطه  ال  حايره.. 
شعبي  مبثل  استعانته  من  آخاذة  شعرية  صورة  مطر 
ليغنيها املطرب كريم منصور بصوته الشجي يف املقطع 
ماي  مســـموع..  الليل  بالبواجي  :)نصن  يقــول  الذي 

وتبده شنفع الدموع(
املقام  التي ال يتسع  الشعبية  االمثال  الكثري من  هناك 
لذكرها، لتبقى رافدا تستمد منه االغنية العراقية ارسار 
من  االمثال  لنا  تحفظ  ذاته  وبالوقت  وعافيتها  بقائها 

الضياع وعدم التداول.

كاظم غيالن

الساعة دكت
أدري دكت

خلني نايم.. دنيه ليل
وجية الغبشة بعيدة أهواي 

درب الغبشة موحش
وآنه أدري الليل يطوي ابليل

والطيف اشتهاين 
وكمرة زتت كمرة

والفارس لكاين
ابعتبة الحرية واكف

بريغ أحمر شايل ابجفي 
ونشيد البارحة ابروحي حداين 

الساعة دكت
: التفززين 

بعدين أحلم تراين 
شفت عرس القاسم 

ونذر أمي 
والياس .. وصواين 

وأسمع أبروحي صهيل أخيول فرسان 
وجناجيل... وتراجي 

واملعاضد.. واملحابس 
والروازين العليهه أنذور خرضه 

العمر سفرة 

العتبة حرضه 
انرشت امباي النذر 

آه.. النذر 
آه الجرس 

عابرلك..
وصوبينك اشتعلن اعيون 

ايجدحن 
ويضون عىل الوان الخراب 

عاملآذن.. عالكنائس 
عالتكايا 

وعالنثايه الطالعات أمن املدارس 
عىل تنورات 

بيهه الشذري يضوي 
وع الغياب..

آه.. ياصوب الغياب 
هاكرث فرهدين حزنك
هاكرث عذبني هجرك 

هاكرث... 
جم هاكرث 

ياهاكرث بعدك شباب
الساعة دكت 
: أدري دكت 

خلني حامل 
شفت حاكم.. بيده تفكه امزنجرة 

وشاجورهه أيصيح عليهه

وشفت ورده 
ومايهه أمغبش عليهه 

وشفت نثيه.. أشلون نثيه 
الدنيه طاحت بني أديهه 

وشفت.. ال.. ماشفت 
مثل الشفته 

ويه الحرب.. ويه السلب.. ويه النهب 
كبل الباب ذاك 

الرزه من زعلت عليه
سولف وغاب 

.. غاب
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سعيد الروضان

اذا صح الكالم بان رواية “روبنسون كروزو” لدانيال 
ديفو التي نرشت عام 1719 هي أول رواية يف األدب 
التي  سكوت  لوالرت  ويفريل”  رواية”  فإن  اإلنكليزي، 
فيكون  تاريخية،  رواية  أول  هي   1814 عام  نرشت 
أكرث  التاريخية  والرواية  الرواية  بني  الزمني  الفارق 
دمياس  الكسندر  كتب  وبعده  الزمان،  من  قرن  من 
األب رواية الفرسان الثالثة، وميشال زيفاكو  روايات 
رائعته  تولستوي  وليون  وباردليان،  التنهدات  جرس 
روسيا.  ضد  نابليون  حرب  مستلهامً  والسالم  الحرب 
وأدىل األدباء العرب بدلوهم فكان أمني معلوف عالمة 
سمرقند،  كتب  الذي  العريب  الروايئ  األدب  يف  مهمة 
التي  املرشق  مواينء  النور،  حدائق  األفريقي،  وليون 
زيدان  جرجي  وكتب  الفلسطينية،  القضية  ارخت 
عدداً كبرياً من الروايات التاريخية، أما الروايئ نجيب 
“عبث   : تاريخية  روايات  ثالث  كتب  فقد  محفوظ 
األقدار” “رادوبيس” و “ كفاح طيبة” مستلهامً الرتاث 

الفرعوين.
يعزو الدكتور نجم عبد الله كاظم سبب ندرة الرواية 
العراقية  الرواية  ظهور  تأخر  إىل  العراق  يف  التاريخية 
العرشين.  القرن  ستينات  منتصف  إىل  الفني  بشكلها 
وهذا ال مينع ظهور الرواية التاريخية يف العراق، مثل 
 ،1934 صائغ  لسلامن  األربيلية  يزداندخوت  رواية 
سبي بابل عبد املسيح باليا 1955املسلم الثائر لطاهر 
لعبد  الطلسم  باب  يفتح  من  رواية  الحميد. وحملت 
التاريخية، وظهرت بعد  الرواية  الركايب مالمح  الخالق 
عام 2003 روايات تحمل هذا الطابع: مالئكة الجنوب 
عباس  حمزة  للؤي  الصور  مدينة  وايل،2009،  لنجم 
الدليمي  للطفية  وأزمنة   وفونغراف  عشاق   ،2011
كارل   ،2017 نوري  لشاكر  بغداد  خاتون   ،  2017
روايا  2017وبعض  املحسن  لفرات  العراق  يف  ماركس 
ت عيل بدر، ولبابة الرس لشوقي كريم،2020 ، دفوف 

رابعة العدوية لعبد الستار البيضاين 2022 .
استثنائية  الكاتب والروايئ سالم عبود بقدرة  يتمتع    
يف استلهام املكان او املوقف الذي يثري يف روحه بهجة 
االبداع، فيوظفه يف أعامله الروائية، وقد رافقه كاتب 
منطقة  أهوار  مشارف   عىل  رحلة  يف  السطور  هذه 
معلام  كان  يوم   1971 عام  السالم  ناحية  يف  الخمس 
سالم  قدم  مكهربة،  السياسية  األجواء  كانت  هناك، 
بغداد، تحسباً  معي وهو ال يحمل سوى علبة سكائر 
لكل طاريء. ذهبنا إىل األهوار يف زورق قاده فالحون 
أفتح  أردت  عليه،  كان سالم مصكوكاً، خشيت  شبان، 
القمر ذهبياً  كان  الحديث.  مانع  لكنه  الحديث،  باب 
العنب  لثامر  الخازنة  الشجر  وأوراق  الجروف  يلون 

ابعاداً  بالنور  الالصفة  املوجات  مينح  وهو  والتني، 
الثانية  الزيارة  يف  اعتقل  لكنه  بسالم،”  عدنا  النهائية. 
)أبو  الطايئ  هشام  القدير  العامري  الصحفي  بصحبة 
عام  العراق  يف  حصل  الذي  التغيري  وبعد  الحارث(، 
آل  إىل  العودة  القصصية”  مجموعته  اصدر   2003
تلك  أجواء  من  استلهمها  إنه  واستنتجت  أزيرج”، 
الزيارة، كانت زيزان الحقول، ونباتات القصب والربدي 
وبيوتها اآلمنة سمة من سامت تلك املجموعة. كام أنه 
استلهم من  زيارته إىل مستعمرة الجذام يف “ البترية” 
جريدة  قبل  من  بها  كُلف  التي  ميسان  محافظة  يف 
القيامة”،  “ذبابة  روايته  آنذاك،  الشعب”  “طريق 
والدته  لقرب  عبود  سالم  زيارة  هو  الثالث  والشاهد 
عىل  اللوغو  يف  ذلك  وظهر   ،  2007 عام  الله،  رحمها 
صفحته عىل الفيسبوك وهو ميس القرب مساً خفيفاً مع 
التي سادت مالمحه، وهنا أقول  عالئم الحزن واألىس 
رمبا انبثقت فكرة وفاة أيب زريق البغدادي يف قرطبة 
شخصيات  زاوج  ورمبا  الحاسمة،  اللحظة  هذه  من 
أو  سليامن  أبو  األساسية  الشخصية  لينتج  عديدة 
وهي  الحموي  ياقوت  يسميها  كام  املجريطي   عامر 
أو  بعضاً  يحمل  الذي  الزمان،  بلغة هذا  املدريدي(   (

كثرياً من شخصية الروايئ.
 “ فرغت من اللقاء، رفعت رأيس نحو ألفرية ) بطلة 
رئيسة من الفرع النرصاين من العائلة  يف قرطبة، ويقوم 
املجريطي(،  سليامن  ابو  مزارع  بإدارة  رامريو  أخوها 
حياً...  شخصاً  تعانق  كأنها  القرب،  تتوسد  فوجدتها 
عليه،  موضوعة  أمامي  والرقعة  القرب  أمام  جلست 
ورشعت اتبارى مع الفرية يف اظهار حرقة البكاء، وأنا 
ال أدري عىل وجه اليقني عىل من ابيك : عىل شخص ال 
أعرفه معرفة أكيدة، أم عىل مصريه  الغريب الغامض، 

أم عىل خيبايت الشخصية !  ص25.
   دخلنا املقربة معاً. ترجلت بخفة، لكنها كانت تهوي، 
فأرسعت وأمسكت بها، فام كان منها إال أن احتضنتني 

باكية، وهي تقول : 
-لقد قتلته ولن أغفر لنفيس. 

وحني وصلنا القرب، ناولتني الرقعة وقالت:  
-اقرأ بصوت عال.

لو تلكأت يف القراءة، فأنا مرتبك،  -ال تؤاخذيني كثرياً 
كام ترين.

مل تعقب عىل كالمي. أحسست أنها غري معنية بيشء 
حزنها.  يف  متاماً  غارقة  كانت  أحسه.  أو  به  أفكر  مام 
أمامي  تقف  وهي  أقرأ،  ورشعت  الرقعة  فتحت 
أنظاري يف  زريق، ركزت  ابن  قرب  بيننا  يفصل  مرتنحة، 
الرقعة، ألن الفرية لبثت متيل إىل أمام وإىل وراء، كام 

لو أنها تهوي عىل صفحة القرب:
ال تَعذلِيه    فإن     الَعذَل  يُولُِعه     َقد قلت  َحّقاً   

ولَِكن لَيَس يَسَمُعه 
َقدّرِت  َحيُث  أرّضبِه      ِمن  َحداً  جاوزَِت يف نصحه  

أن النصح يَنفُعُه 
َقد كاَن ُمضطَلَعاً بالَخطب يَحِملُُه    َفُضلَّعْت  بُخطُوِب  

البني  أضلُُعُه
َسَفِر   إىل  عزم  َوأزعجُه     إال   َسَفٍر    ِمن   آَب   ما 

بالرغم     يُزِمُعُه
كَأَنا ُهَو  يِف   ِحٍل    َوُمرتحٍل     ُموكّل      بقضاء     

اللَه ِ   يذرعُه
استودع اللَه، يِف بغداد ، يل َقَمراً    بالكَرخِ ِمن  َفلَِك   

األزراِر َمطلَُعُه  
وكم تشَفَع   يب أن   ال   أفارقُه،    وللرضورات   حال   

ال    تَُشفّعُه
)ص24(

تعتمد الرواية عاملاً بنيوياً خاصاً تقوم عليه منذ فصلها 
انها قصيدة خلفها  األول يف قرطبة لتنتقل إىل بغداد، 

ابن زريق البغدادي بعد رحيله املأساوي. 
- أهذا شعره؟

ال  روحه. هذا  سليامن،  أبا  يا  روحه  وييل! هذه  يا   -
يسمى شعراً، هذه روح، روح طاهرة، محبة عظيمة، 
ال تجود األرض والسامء مبثلها بعد اليوم، روح سكبت 
مهاناً. غريباً  هامداً  جسداً   وراءها  وخلفت  هنا 

)ص26( .
الرواية  عن  والدارسني  النقاد  من  العديد  كتب     
يقول  التاريخية”  “الرواية  كتابه  ففي  التاريخية، 
جورج لوكاتش “ هي أيه رواية تثري الحارض  ويعيشها 
من  ولكنها  السابق.(،  تاريخهم  بوصفها  املعارصون 
الرسد  يرض  وهذا  للتاريخ  انصياعا  تكون  أن  املمكن 
واألزياء،  واألمكنة  الحوادث  يصف  تابع  إىل  ويحوله 

يتعامل  أن  نريد  نحن   ( نادية هناوي  الناقدة  وتقول 
الروايئ مع التاريخ من منظور ما بعد حدايث مستعمالً 
التاريخية  النظريات  متايش  جديدة  موضوعات 
الرسمي.  التاريخ  من  اإلفادة  ترى  التي  املعارصة 
إعادة  إىل  يرمي  رسدي  )عمل  يقطني  سعيد  ويصفها 
تتداخل  املايض بطريقة تحليلية حيث  بناء حقبة من 
شخصيات تاريخية مع شخصيات متخيلة. أما د. هالة 
وكثافة يف  وفرة  الروائية  النصوص  )أكرث  فتصفها  فؤاد 
االلتباس  وعمق  املباغتة  وحدة  التخيل،  مساحات 
وتؤكد  املثرية(،  العارمة  والدهشة  الحرية  وثراء 
 ( التاريخي  الرواية  ان  عىل  العزاوي  نادية  الدكتورة 

تحتاج إىل روايئ ملم بالتاريخ.(. 
زريق  ابن  تغريبة   “ عبود  سالم  رواية  تقع  أين     
شيئاً  سلك  به،  يعتد  عمل  انها  األخرية”،  البغدادي 
أفول  حقبة  يف  األندلس  لدولة  تناوله  يف  الريادة  من 
عرشها وانتقل إىل بغداد يف أوج الرصاعات اإلقليمية. 
اعتمد عبود قصيدة أبو الحسن بن زريق البغدادي “ 
ال تعذليه” التي يقولون يف وصفها ،عينية ألن قافيتها 
الحبيب،  فراق  تتناول  ألنها  فراقية  أو  عني،  الحرف 
للروايئ  يحسب  وهذا  غريها  يكتب  مل  ألنه  يتيمة  أو 
بعد  قصيدته  البغدادي  زريق  ابن  كتب  ابداعياً. 
هجرته بغداد وقمرها “ حبيبته” إىل األندلس بسبب 
الرحمن  عبد  الخري  أبو  الحاكم  إن  غري  الحال،  ضيق 
الخان  إىل  اليسري، فعاد  النزر  األندليس مل يجزه سوى 
العظمي  الهيكل  عبود  يكسو  الحياة.  ليفارق  مهموما 
إنسانية.  بشاعرية  والشخوص  واألبطال  للرواية 
من  ترصخ  التي  الخان  صاحبة  النرصانية  “الفرية” 
جوارحها : أنا قتلته، أنا التي أوصيت أن يقرأ القصيدة 
أمام الحاكم األندليس الذي أجهز عليه بعطيته النزرة. 
إىل  املدريدي(   ( املجريطي  سليامن  أبو  يتطوع  وهنا 
يف  زريق  ابن  عائلة  إىل  دينار  آالف  الخمسة  ايصال 
مع  يتفق  بغداد.  إىل  منها  ذاهب  أنه  ويعلن  بغداد، 
عمران العراقي عىل تسلم مقتنيات ابن زريق، مالبس 

خلقة وخاتم بحجر مثني. 
الفصل األول بلغة شفافة وبناء محكم  انجز عبود     
صفحة   47( قصرياً  فصالً  جاء  لكنه  القاريء،  يشد 
ومل  )339 صفحة(  الكيل  الصفحات  عدد  إىل  بالقياس 
يعط املؤلف القاريء فرصة التعرف عىل مدينة قرطبة 
كانت  األماكن  أسامء  وحتى  فيها،  الحياة  وتفاصيل 
يتعرف  ومل  قرطبة  يف  يعش  مل  الروايئ  ألن  مبترسة 
عىل حواريها وازقتها، بدليل انه يصف “ الفرية” بأنها 
الوحيد ؟ وال  الخان هو  الخان، وهل إن هذا  صاحبة 
زريق  ابن  يصل  عندما  ذلك  عكس  عىل  اسامً،  يحمل 
ذكر  مع  بدقة  يشء  كل  يصف  الروايئ  نرى  بغداد 

األسامء والكنى.
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رواية سالم عبود التاريخية:

»تغريبة ابن زريق البغدادي األخيرة«

أحدث الكتب
صدرت يف بغداد مؤخراً الكتب اآلتية:

- ذكريات املرسح الصعب/ ثامر الزيدي. اعداد وتقديم حسني اليعقويب/ اصدار دار الرواد- بغداد.
- انهار/ رواية األستاذ عيل ضياء الدين. اصدار دار دميوزي- دمشق.

- ليلوة/ رواية ازهار رحيم. اصدار دار سطور- بغداد.
- اكتشاف الحب/ أوراق من مدونتي الشخصية/ رواية األستاذ مروان ياسني الدليمي، اصدار دار نينوى- دمشق.

- عفواً ال تحرض سيدي املسيح/ مرسحية محمد خضري الحمداين/ اصدار اتحاد االدباء والكتاب- بغداد.
- الدكتاتور بطالً/ تأليف األستاذ رياض رمزي. اصدار دار سطور- بغداد.

- زهر القرابني/ رواية ناهي العامري/ اصدار اتحاد االدباء – بغداد.

امرأة في الريح

سعد جاسم

امرأٌة تركُض يف الريْح

ُ بعباءتِها السوداْء تتعرثَّ

لكنَّها أَبداً التطيْح

وكانْت تلهُث

يف قلِب العاصفِة الصفراْء

وتقاوُم كلَّ ذئاِب الوقِت

ومن فرِط الَقْهِر تصيْح :

 -أَنا لسُت خائفًة

أليَن لسُت ُمْذنَبًة

ا أُريُد البحَث وإنَّ

عن ولدي الجريْح

الذي أُْختطَف من بيتِه

ومن أَحضاِن زوجتِه 

وأطفالِه النامئنْي

يف ظُلَْمِة البلِد الحزيْن

الظالمـــيـــــــــــــوْن 

والَعسُس الغامضوْن 

والَقَتلُة الدمــويـــوْن

وأَبناُء املليوِن كلٍب

وأَفعى ، وثعلٍب مجنوْن

ُهُم الذي إْختطفوْه

وَضّموُه وغّيبوْه

وها هو إْخَتفى

يف أَيِّ ُجبٍّ َصفى 

وأَيَن ُهْم َضيَّعوْه ؟

فَنْحُن ال ندري

وَقْد يكونوْن

يا كَبدي َقَتلوْه 

ويف متاهِة املقابِر الرهيبِة 

قْد كانوا َغيَّبوْه
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قصة: آرثر سي  كالرك 

ترجمة: زيد الشهيد

يا شعوَب األرِض، ال تَخافوا... ِجئناكُم ُمسالِمني.. ولَِم 
ال؟ نَحُن أبناُء ُعموَمِتكُم؛ لقد كنَّا ُهنا ِمن َقبل.

َقليلٍة  ساعاٍت  بعَد  نلتقي  ِعندما  َعلينا  َستتعرَّفون 
مسيَِّة برسعٍة  الشَّ املَنظومِة  ِمن  نَقرتُب  نحُن  اآلن.  ِمن 
نَعم  هذه..  الروديويِة  الرسالِة  وصوِل  رسعَة  تُعادُل 
التي  امُء  السَّ إنَّها  أماَمنا.  امِء  السَّ تُهيِمُن عىل  َشمُسكُم 
ماليني  عرشَة  منذ  أسالِفكم  مَع  أسالُفنا  ِبها  تَشارَك 
عاماً... نَحُن مخلوقاٌت بَرشية كاَم أنُتم؛ لكنَّكم نَسيُتم 

تاريَخكم بينام نَحٌن عىل تذكٍُّر دائٍم مَع تاريخنا.
التي  الكبريِة،  الزَّواِحف  َعهِد  لقد استعمرنا األرَض، يف 
كاَن  انقاَذها.  نَستطْع  ومل  جئنا  عندما  مَتوت  كانَت 
عاملُكم كَوكباً استوائياً آنذاك. راَودنا شعوُر أْن َسيكوَن 

َمكاناً ِمثالياً لشعِبنا؛ لكنَّنا كّنا ُمخطئني. وُرغَم أنَّنا كنَّا 
َعن  القليِل  نَعرف سوى  نكُن  أنَنا مل  إالّ  الفضاِء  أسياَد 

ر، وِعلِم الوراثِة. املناخِ، والتطوَّ
تِلَك  يف  شتاءاٍت  ُهناَك  تكُن  مل  األصياِف-  ولِمالينِي 
ُمنعِزلًة  أنَّها كانت  املُستعَمرَة. وُرغَم  ازدهرَت  األياِم– 
آخَر  إىل  كَوكٍب  ِمن  فيه  الرِّحلُة  تَستغرُق  كَوٍن  يف 
األم..  بالحضارِة  تواصٍل  عىل  استمرَّت  فقد  َسنوات 
املَجرَِّة  أخباَر  وتَنُقل  تتواصل  الَفضاِء  ُسفُن  استمرَّت 

ثالَث أو أربَع مراٍت يف كلِّ ِقرٍن.
كانت  عام.  ِمليوين  ُمنَذ  تَتغريَّ  رَشَعت  األرَض  أنَّ  غريَ 
لِبَثت  ما  ُمعتدلًة،  استوائيًة  جنًَّة  الِعصوِر  توايل  عىل 
ليُد يَتسلَّل ِمن  َدرجاُت الَحرارِة إْن انخَفضت، وصاَر الجَّ
أيضاً.  املُستعمرون   َ تغريَّ املناُخ  تَغرّي  القطبني... ومثلام 
يِف  الصَّ نهايِة  َمع  طَبيعياً  تكيَّفاً  كاَن  إنّه  اآلَن  نُدرُك 
الطَّويل؛ لكْن اولئَك الذين  َجعلوا ِمن األرِض وطَنهم 
ِقبِل  ِمن  لهجوٍم  تَعرَضوا  أنَّهم  اعتقدوا  َعديدٍة  ألجياٍل 

وال  املوِت،  اىل  ي  يؤدِّ ال  َمرٌض  وبَغيٍض.  َغريٍب  َمرٍض 
ليَس  بَتشويِه  يَتسبب  بَْل   ، َجسدي  أذًى  بأيِّ  يُصيُب 

إال.
إىل  انتقلَت  بَحصانٍة؛  يَتمتعوَن  كانوا  الناِس  ِمن  بعٌض 
من  آالٍف  بُضعِة  ُغضوِن  يف  وهكذا؛  كذلك...  ابنائِهم 
السنني انقسَمت املُستعَمرَة إىل مجموعتني ُمنفصلتني- 
وًمشكِّكَتني  َحسودتني  تقريباً–  ُمنفِصلني  نوعني 

ببعِضهام.
اع...  التقسيُم أحدَث الخالَف والتحاسَد، وِمن ثَم الرصِّ
متواصٍل  بَشكٍل  املَناخ  وسوِء  املُستعَمرة  وبتفكَّك 
امكانية  لُهم  كانَت  الذين  اولئَك  األرض  من  انسحَب 

ا الذين بقوا فقد غرِقوا يف الرَببريّة. العيش فيها. أمَّ
هنالك  كاَن  لكْن  تواصلِنا،  عىل  نُحافَظ  أْن  مُيكن  كاَن 
مئات  يُضمُّ  كَوٍن  يف  بها   القيام  املَهاِم  ِمن  الكثريُ 
نكُن  مل  قليلة  أعواٍم  حتى  الكواِكب.  ِمن  الرتيليونات 
الحياة. ويوم  قيِد  نَجا وبقي عىل  َمن  ِمنكم  أنَّ  نَعلم 

وتعلَّمنا  بكم،  ة  الخاصَّ الروديوية  اشاراتِكم  التقطنا 
َعن  بَعيداً  ارتَقيُتم  أنَّكُم  اكتشفنا  البسيطَة،  لغاتكم 
ِمنُذ  التائهني  أقاربَنا  يا  اليكم  ه  نتوجَّ اآلن  الوحشية... 

زمٍن طَويٍل بغيَة مساعدتِكم.
لقد اكتشفنا الكثريَ عربَ الدهوِر واألزمنِة املُتعاقبِة ُمنُذ 
يِف  تَخلَّينا َعن األرض. فإْن كُنتم ترغبوَن يف اعادِة الصَّ
الجليديِة  العصوِر  قبَل  ُمتحكِّامً  كاَن  الذي  األبدي 
فلدينا الِقدرُة عىل ِفعِل ذلك. بْل عالوًة عىل كلِّ هذا 
الهجومي  الجيني   للطاعوِن  بسيٌط  عالٌج  أيضاً  لدينا 

ار الذي أُبتيَل به الكثريُ ِمن املُستعِمرين. غري الضَّ
فَنحُن  يكُن كذلك  واذا مل  بَدأ مفعولُه؛  قد  يكون  رمّبا 

نلُك أخباراً جيدًة لكم.
يا سكَّاَن األرض، مُيكُنكم االنضامَم إىل املجتمعِ الكَوين 

بال َخجٍل، وبال احراجٍ.
استعداٍد  أبيَض، فنحُن عىل  يزال  أيٌّ منكم ال  كاَن  إْن 

وشفائِه. ملعالجِته 

قراءة
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي
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نوقشت في الجامعة العراقية 

رسالة ماجستير عن جريدة »اتحاد الشعب« 
بغداد - رقية مجيد

الخميس  بغداد،  يف  العراقية”  “الجامعة  شهدت 
املايض، مناقشة رسالة ماجستري حول جريدة “اتحاد 
الشيوعي  للحزب  املركزية  الجريدة  الشعب”، 

العراقي يف سنوات 1956 - 1961.
مصطفى  الباحث  بها  تقدم  التي  املاجستري  رسالة 
عباس داود إىل كلية اآلداب، حملت عنوان “موقف 
السياسية  التطورات  من  الشعب  اتحاد  جريدة 
 .”)1960 –  1959( العراق  يف  والخارجية  الداخلية 
د. جاسم  األستاذ  “قاعة  مناقشتها عىل  وقد جرت 
مبارك” يف الجامعة، وأمام لجنة أكادميية مؤلفة من 
محمد  جاسم  أ.د  رئيسا،  خلف  ريكان  حسان  أ.د 
هايس عضوا، أ.م.د عامد كريم عباس عضوا وا.م.د 

سيف عدنان رحيم عضوا ومرشفا.
املركزية  اللجنة  سكرتري  املناقشة  جلسة  وحرض   
للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، وجمع 
مناقشة  الجلسة  وشهدت  واملعنيني.  املهتمني  من 
مستفيضة حول دور الصحافة الشيوعية يف املشهد 
يف  واملحوري  البارز  وتأثريها  العراقي،  السيايس 
محطات هامة من تاريخ العراق السيايس الحديث.  
وأشار الباحث داود، يف سياق عرضه محتوى رسالته 
ودفاعه بشكل أكادميي عن مضامينها، إىل أهمية دور 
جريدة “اتحاد الشعب” التي واكبت ثورة ١٤ متوز 

العلني يف  ١٩٥٨، والتي حصلت عىل حق الصدور 
٢٥ كانون الثاين عام ١٩٥٩، وترأس تحريرها الرفيق 

الراحل عبد القادر اسامعيل البستاين. 
وقال أن “اتحاد الشعب” استقطبت اهتامما واسعا 
عىل املستويات املحيل والعريب والدويل. وقد زاد عدد 
نسخها اليومية عىل 30 ألفا، وهو رقم مل يكن مسبوقا. 
السيايس  املشهد  يف  ومؤثر  كبري  دور  لها  كان  كام 

“لذلك فهي عنوان جدير بالدراسة، ويستحق البحث 
واالهتامم واملتابعة من قبل املختصني”.

هذا وعلمت “طريق الشعب” من صاحبها الباحث 
داود أن كتابتها استغرقت عامني كاملني. 

ويف ختام الجلسة التي استمرت ثالث ساعات، قررت 
لجنة املناقشة إجازة الرسالة، ومنح الباحث درجة 

املاجستري بتقدير امتياز. 

مشمسC° 28طقس اليوم

معًا لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
دعامً للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي، تربع 

الرفاق واألصدقاء:
-  الرفيقة منتهى تقي )ام مسار( من املثنى ١٠٠ دوالر

- الرفيق سيد احمدالسيد محسن من النارصية ١٠٠ الف دينار.
الشكر والتقدير للرفاق واألصدقاء عىل دعمهم واسنادهم حملة 

الحزب لبناء مقره املركزي يف بغداد.
معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيني.. بيت العراقيني.

يبقى قطاع التربية 
والتعليم متعثر الخطى..! 

عبدالسادة البصري

من أهم مقّومات أي بلد يتطلع اىل التقدم، نهوض الرتبية والتعليم 
وارتفاعها اىل أعىل درجات النجاح والتطّور.

كم كتبنا يف هذا املوضوع ؟! وكم طرحنا من السلبيات واملقرتحات 
والحلول للنهوض بهذا الواقع املتديّن جداً ألهمِّ مفصٍل من مفاصل 
يسمعنا  فلم  بال جدوى.  لكن   ، والقادمة  الحالية  األجيال  حياة 
أحٌد وكأن يف آذانهم وقراً ، أو سمعونا ومل يعريوا أهتامما ملا قلناه 
الرتّدي  هذا  من  جزء  ولو  ملعالجة  أحٌد  يتحرك  مل  بل   ، وكتبناه 
الرئييس  والسبب  والتعليم.  الرتبية  مجال  يف  وامللموس  الواضح 
واألهم هو املحاصصة املقيتة واملصالح الفئوية الضّيقة والضامئر 
املّيتة، التي تبحث عن املنافع أينام كانت لرتفع بها نسبة أرصدتها 
هنا وهناك، حتى بات املنصب الوزاري ووالدرجة الخاصة سلعة 
يتاجرون بها دون وازع من ضمري ، متناسني أن هذا املجال هو 
بّوابة املستقبل للجميع شعباً ووطناً. لكن َمْن يسمع ، وَمْن يقرأ ؟! 

والنفوس تحّجرت واعتالها صدأ الخراب والفساد لألسف.
إىل  أبناؤنا  وعاد   ، الجديدة  الدراسية  السنة  بدأت  شهرين  قبل 
الصفوف بعد عطلتهم الصيفية ، لكنهم فوجئوا بعدم وجود الكتب 
املدرسية ، وتبليغهم أن يحصلوا عليها من األسواق ، أو كيفام كان 
، رغم ماعانوه من مرارة املتابعة الكرتونياً خالل سنتي الجائحة ، 
عندما دخلوا االمتحانات وكانت بني حضورية والكرتونية، فنجح 
َمْن نجح وفشل َمْن فشل. عادوا ليصطدموا بعدم وجود الكتب 
املدرسية هذه املرّة ، أو تأّخرها لحد اآلن ، فام قيمة النجاح بال أدىن 
معرفة ومعلومة ، أكرثهم مل يعرفوا كتابة حتى أسامئهم بالشكل 
الصحيح إمالئيا ، وما فائدة النجاح املستمر واملعّدالت العالية جداً 

بال أي معلومات ترفع من مستواهم العلمي واملعريف ؟!
أغلب الطاّلب الذين وصلوا إىل الجامعات خالل هذه السنوات 
وباملعّدالت الهائلة التي صدمت الجميع ، مل يستطيعوا فّك الخط 
من  تخرّجوا  الذين  واغلب  إمالئيا،  يخطئون   ، الصحيح  بالشكل 
الجامعات منذ سنوات ولحد اآلن اقتعدوا الرصيف بال عمل ، وأن 

هناك من التالميذ َمْن مل يعرف أي يشء !!
حني تخّرج ابني يف الجامعة قبل عامني جاءين قائالً : ها قد حصلت 
عىل الشهادة الجامعية الثانية -  بكالوريوس بعد الدبلوم - أريدك 
أن تجد يل عمالً أو تعييناً ألستفيد من شهاَدَتّ يف األقل. وقفت 
أمامه صامتاً وحائراً والدمع يكاد يطفر من العينني ، مباذا أجيبه ؟! 
والبالد ال يسودها غري الفاسدين املتحاصصني الالمبالني بها وبناسها 

لألسف !  
يف النهاية هاهو اآلن يشتغل حارساً بشكل مؤقت أياماً ويف العاّملة 
أياماً أخرى  ، شاب يف ريعان الشباب بعد أن درس وتعب واجتهد 
وحصل عىل شهادتني جامعيتني يقيض ليله ساهراً يحرس بيتاً ما ، 
ونهاره نامئاً من شّدة التعب ، أيعقل هذا ؟! وأنا عىل يقني تام أن 

الكثري جدا من أبنائنا عىل شاكلته !
لهذا أقول : إذا بقي الحال كام هو عليه ، تردٍّ وخراب يف الرتبية 
والتعليم بكل ميادينهام، ومحاصصة مقيتة ومصالح حزبية وفئوية 
ضّيقة يف التعيينات وغريها ، واسترشاء فساد ال أول له وال آخر، 
فلن ينصلح حال البلد أبدا ، بل سيميض من يسٍء إىل أسوء ومن 

تردٍّ إىل أكرب!
واكرر قويل : انتبهوا إىل الشباب، واألهم يف الرتبية والتعليم ، ألنهم 
َمْن سيبني الوطن ، وانتشلوهم من الضياع يف خضّم رصاعاتكم 
أنهم  تنسوا  وال   ، والحضيض  الخراب  إىل  الوطن  جرجرت  التي 
كلاّم  منتفضني  يزالون  وما  ترشين  يف  الواقع  هذا  عىل  انتفضوا 
قدحت شعلٌة ما ، وقد قّدموا املئات من الشهداء وهم مستعدون 

لتقديم املزيد اذا استمر تجاهل مطالبهم املرشوعة!

سيد احمدالسيد محسنمنتهى تقي )ام مسار(

»منتدى نازك المالئكة« 
يحتفل بذكرى تأسيسه

بغداد – طريق الشعب 

يقيم “منتدى نازك املالئكة” الثقايف يف االتحاد العام لألدباء 
يف  وفنيا  ثقافيا  حفال  األربعاء،  غدا  العراق،  يف  والكتاب 

مناسبة الذكرى الـ 17 لتأسيسه. 
يبدأ الحفل عند الساعة الرابعة عرصا عىل “قاعة زها حديد” 

يف مقر االتحاد بساحة األندلس. 
والدعوة عامة 

عن »إشكالية المثقف 
والسلطة«

بغداد – طريق الشعب 

يعقد “ملتقى إبراهيم الخياط” الثقايف يف بغداد، السبت 
املقبل، ندوة بعنوان “إشكالية املثقف والسلطة.. هل من 

جديد؟”، يضّيف فيها كال من د. فوزي حامد الهيتي 
و د.عبد الهادي املرهج ود. عيل مهدي.  

الحزب  مقر  يف  عرصا  الرابعة  الساعة  يف  الندوة  تبدأ 
الشيوعي العراقي مبنطقة الكرادة داخل – خلف محطة 

وقود “أبو أقالم”.

رابطة األنصار تزور عددا
 من رفاقها في أربيل

 
أربيل – طريق الشعب 

صباح  العراقيني،  الشيوعيني  األنصار  رابطة  من  وفد  زار 
السبت املايض، عددا من األنصار يف منازلهم مبدينة أربيل، 

وذلك لالطمئنان عىل أوضاعهم الصحية. 
أسعد  طاهر  مام  الرفاق  من  كال  الزيارات  وشملت 

إسامعيل وحاجي هيني وأحمد ماستاو. 
وتفقد الوفد األوضاع الصحية للرفاق، ومتنى لهم الصحة 
الذكريات  حول  أحاديث  معهم  تبادل  فيام  والسالمة. 
النضالية أيام الكفاح املسلح ضد النظام الدكتاتوري املباد، 

وأخرى حول األوضاع السياسية الراهنة. 
نعامن  الرفيق  األنصار  رابطة  رئيس  من  كال  الوفد  ضم 
الرفيق  للرابطة  التنفيذية  اللجنة  وسكرتري  سهيل،  علوان 
صابر  محمد  بيكس  الرفاق  جانب  إىل  جابر،  عبد  شاكر 

وشريوان عدو محمد ورسبت سياين. 

شيوعيو الزبيدية يتفقدون 
الرفيق غازي الميدان

 

الزبيدية – شاكر القريشي

قضاء  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  من  وفد  زار 
الوطنية  الشخصية  أخريا،  واسط،  مبحافظة  الزبيدية 
واالجتامعية الرفيق املريب غازي صالل امليدان )أبو حيدر(، 
يف منزله بقضاء النعامنية، لالطمئنان عىل وضعه الصحي. 
الرفيقني  من  املكون  بالوفد  حيدر  أبو  الرفيق  رحب 
جميل  والصديق عيل  شاكر  وحيدر  السطور  هذه  كاتب 
السياسية،  الساحة  يف  الحزب  دور  عن  تحدث  الكناين، 
ووقوفه الثابت مع الجامهري ومساندة قضاياها املطلبية 

ومصالحها املرشوعة. 
 ثم تطرق إىل نشاطه الحزيب ابان ستينيات القرن املايض، 
النظام  أيدي  عىل  وسجن  مالحقة  من  له  تعرض  وما 

الدكتاتوري املباد. 
الحزب  قيادة  تحيات  حيدر  أبو  الرفيق  إىل  الوفد  ونقل 
الزبيدية وعموم واسط، ومتنياتهم له بالصحة  ورفاقه يف 

والعافية والعمر املديد.  

د. عدنان المسعودي في بيتنا الثقافي 

عن »دراسات هادي العلوي في التراث« 
بغداد – ناهي العامري 

السبت  بغداد،  يف  الثقايف”  “بيتنا  منتدى  ضّيف 
محارضة  قدم  الذي  املسعودي  عدنان  د.  املايض، 

بعنوان “دراسات هادي العلوي يف الرتاث”. 
استمع إىل املحارضة التي أدارها اإلعالمي سعدون 
هليل، جمع غفري من املثقفني واملهتمني يف الشؤون 

الثقافية والفكرية.  
يف البداية، قدم مدير الجلسة سرية موجزة للمفكر 
“النزيه  بـ  إياه  واصفا  العلوي،  هادي  الراحل 

والزاهد واملخلص لوطنه”. 
بتحقيق  يحلم  كان  العلوي  أن  هليل  وأوضح 
أعامله  يف  بها  نادى  التي  االجتامعية،  العدالة 
للجدل  املثري  كتابه  عىل  معرجا  واألدبية،  الفكرية 
“هكذا تكلم العلوي”، والذي يعد خالصة تجربته 

الفكرية والفلسفية.
أن  بالقول  محارضته  الضيف  استهل  ذلك،  بعد 
والتفكري والنضال  البحث  أفنى حياته يف  “العلوي 

االجتامعية،  واملساواة  العدل  اقرار  أجل  من 
تشذيب  االقل  عىل  أو  الطبقية،  الفوارق  وتقليص 
مخالب وانياب األغنياء واملرتفني”، مضيفا أن هناك 
“كنزا من األفكار واملثل العليا أفرزه عقل ووجدان 

العلوي”. 
وأشار د. املسعودي إىل أن “أفكار العلوي ونظرياته 
تتمتع بخصوبة نوعية، تتوالد منها حقول فلسفية 
وبقراءات  مختلفة  زوايا  من  عرضها  ميكن  ثرية 
متنوعة”، منوها إىل أنه يف هذه املحارضة يتعامل 
مع األفكار والتصورات الكلية لفكر العلوي، ال مع 

الوقائع واألحداث التي تتصف بالجزئيات. 
وتابع قوله أنه “من املؤكد اننا ال نستطيع التصدي 
نظرا  الفلسفي،  االتجاه  ذات  العلوي  أفكار  لكل 

لتشعب مواضيعها وتنوعها”. 
نظر  يف  “السلطة”  مفهوم  إىل  املحارض  وتطرق 
أو  دينية  عقيدة  “ليست  هي  والتي  العلوي، 
نظرية والية أو خالفة، وليست حقا مطلقا، بل هي 

مامرسة زمنية إلقامة العدل”.

استطاع  “العلوي  أن  إىل  املسعودي  د.  وانتهى 
التمييز بني الزهد والحركات االشرتاكية يف اإلسالم. 
فمثال مفهوم الزهد يقتيض هجر الحياة واعتزالها، 
لكن النضال من أجل تحقيق العدل واملساواة أمر 

مختلف”. 

د. عدنان املسعودي )إىل اليسار( وسعدون هليل

»العّمالية« تكّرم رفاقها 
المساهمين في مهرجان 

»طريق الشعب«

علماء فرنسيون يباشرون 
تأهيل متحف الموصل الحضاري

بغداد – عامر عبود الشيخ علي

العراقي،  الشيوعي  الحزب  يف  العاملية  املحلية  اللجنة  كرّمت 
رفاقها يف املنتدى العاميل الثقايف التابع للمحلية، عىل مساهمتهم 
الفاعلة يف مهرجان »طريق الشعب«، الذي اختتم أخريا وانترش 

صداه واسعا بني الجامهري. 
وأقامت املحلية الجمعة املاضية يف مقرها ببغداد، حفل تكريم 
لرفاقها، مثّمنة دورهم وجهودهم ومتّيز خيمتهم التي احتضنتها 
أرض املهرجان. وهم كل من بسمة رياض وتضامن عبد املحسن 

ومهدي جواد وكامل نصيف ومحمد فنجان وقمندار عباس.
ووزع سكرتري املحلية الرفيق حسني عيل، شهادات تقدير عىل 
أجل  من  املتميز  نشاطهم  يف  االستمرار  لهم  متمنيا  املكرمني، 

حزبهم ووطنهم. 
الذي رأوه حافزا  بالتكريم،  الرفاق عن سعادتهم  هذا وأعرب 
الحر  الوطن  أجل  من  العطاء  يف  واالستمرار  االفضل  لتقديم 

والشعب السعيد. 

الموصل – وكاالت 

أعامل  أخريا،  فرنسيون،  آثار  علامء  بارش 
يف  الحضاري  املتحف  وتأهيل  صيانة 
الكثري  اإلرهايب  داعش  دمر  الذي  املوصل، 
من محتوياته العائد تاريخها آلالف السنني. 
وقال مدير املتحف زيد غازي، ان “علامء 
يف  يعملون  خرباء  وهم  الفرنسيني،  اآلثار 
متحف اللوفر بباريس، رشعوا بإعادة إعامر 
وتأهيل املتحف”، مبينا يف بيان صحفي أن 
“العلامء املذكورين متكنوا من إعادة جمع 
قطعة  آالف  مثانية  قرابة  وتثبيت  ولصق 
حجرية، كانت قد فجرّت أو كرست يف تلك 

اآلونة”. 
هؤالء  مع  يرتبط  “املتحف  أن  إىل  وأشار 
بغية  سنوات  لخمس  ميتد  بعقد  العلامء 
أن  موضحا  السابق”،  عهده  إىل  إعادته 
“املتحف أنشئ يف ستينيات القرن املايض، 

وافتتح يف العام 1974”.
وكانت عصابات داعش اإلجرامية قد دمرت 
يف منتصف عام 2015، هذا املتحف الذي 
وحطمت  البالد،  متاحف  أكرب  ثاين  يعد 
املجنح،  الثور  وأبرزها  األثرية،  قطعه 

باملعاول والفؤوس.


