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صـــورة تــمــثـل قــافــلـــة واحــدة من
الـشـهداء الـشـيـوعيـ من مـصادر
عـــدة بـــعـــضـــهـــا اســـر الـــشـــهــداء
وبـعـضـهـا بـالـبـحث والـتـقـصي او

عبر االنترنت). 
واكد سلـطان (انه لم يسـتعن بأحد
لهـذه الغايـة) وجنح في زيادة عدد
الـصـور سـنة بـعـد اخـرى. واضاف
ـعرض في دورته االولى انه (بدأ ا
بـ  250صــورة فـقط وازداد الــعـدد

ليبلغ نحو  1750صورة). 
وكشف انه لم يعرض سوى 1250
كـان. وعبر مـنهـا بالـنظـر لضـيق ا
ــعـرض عن تــقـديــرهم لـهـذا زوار ا
اجلهد واثـنوا على تفـاني سلطان
الــذي اراد ان يـقـدم خـدمــة وطـنـيـة
ـواقف شـجـاعـة خــالـصـة ويـذكـر 
واخــرى جــبــانـة ال تــكــتــرث بــقـتل

االطفال والنساء بدم بارد. وهو ما
حتــقـق فــعال فـي صــور تــضـــمــنت
اسماء عوائل ابيدت باكملها خالل
اعوام السبعينات والثمانينات من
ا فـيـها اطـفال لم ـاضي  الـقرن ا
يـبـلـغـوا الــصـبـا او الـرشـد. ووقف
ــعــرض وقـفــة حــزن وتـأمل زوار ا
امام ارواح الضحايا وقال احدهم
وهـــو من الــعــســكـــر الــقــد (لــقــد
داهــمـــني االلم فــكـــثــيــر من هــؤالء
الـــشــهـــداء كـــانــوا رفـــاقي. امــا ان
درسة او يكونوا قـد زاملوني في ا
عــمـلــوا مـعي في احلــزب او كـانـوا

الكات التي اعرفها جيدا).  من ا
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وخالل التجوال كثيرا ما كان زوار
قادمون من احملافظات يسألون عن
شــهـداء مــدنـهم او عـن اصـدقـاء او

ذوي قــــربى ذهــــبــــوا ضـــمـن هـــذه
الـــكـــواكب. وطـــالب الـــزائـــر عـــبــد
الـــوهــــاب حـــســـان بـــان تــــلـــتـــفت
مــؤســـســة الــشــهــداء الى اهــمــيــة
تــوثـيـق هـذه الــصــور فــهي اكــبـر
مذبحـة ضد الشـعب يرتكبـها نظام

حكم خالل تاريخ العراق. 
واقـــتــرح حـــســان ايــضـــا ان (يــتم
اصــدارهـا في كــتـاب او مــوسـوعـة
تتضمن معلومات تفصيلية عن كل
شــهـيـد). واجـاب سـلـطـان عن هـذه
ــقــتـــرحــات بـــالــقــول ان (عـــمــله ا
شــخــصي وجــهــود جــمع الــصـور
شــخـصي او فــردي) وتـمــنى عـلى
ــهـــمــة ـــعــنـــيــ ان (يـــتــولـــوا ا ا
ويثـبتوا صـحة احتـرامهم للـشهيد
الشيوعي الذي اختاروا 17 شباط

من كل عام يوما لالحتفاء به).  
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مواطن يـقول انـه (يقـدر عالـيا هذه
الـكـواكب الـتي سـقـطت علـى مذبح
احلـريـة ولم يـلـتـفـت الـيـهـا احد او
يكـرم تضحيـاتها بـالشكل الالئق).
ـعرض عـلى ضفـاف دجلة واقيم ا
فيـما كانت الـسماء مـلبدة بـالغيوم
وتــنـذر بــهـطــول امـطــار بـطــريـقـة
بـســيـطــة تـعـكس الــرغـبـة بــتـقـد
صور اخلالـدين دون تدخل فني او
ـسـات غـيـر عـفـويـة ولـذلك جـاءت
الـــصـــور بـــاالســـود واالبـــيض وال
حتـفـظـهـا اطـر (بـروازات) بـالـنـظـر
لــكــمــيــتـهــا مـن جــهــة واقــتــصـادا

بالنفقات من جهة اخرى. 
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وقـال خـالـد حـسـ سـلـطـان مـنظم
ــعـرض انه حـصل عــلى الـصـور ا
الـــتي يــبـــلغ عــددهـــا نــحــو 1750
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اطـلـع حـشـد غـفـيـر من زوار شـارع
ــاضـيـة عـلى ـتـنــبي اجلـمـعـة ا ا
اكبر معرض لـصور شهداء احلزب
الـشـيــوعي الـعــراقي اقـيم بــجـهـد
ـواطن دون االســتـعـانـة شــخـصي 
بـجـهة حـزبيـة او حـكومـيـة. وفيـما
غـاب قـادة احلزب احلـالـي لـلـمرة
عرض السـابعـة التي اقيم فـيهـا ا
مــــنـــذ عـــام 2011 فـــان جـــمـــهـــور
الـــيــســار الـــعــراقي والســـيــمــا من
ــنــخــرطــ في صــفــوف احلــزب ا
الــشـيــوعي الـعــراقي تــقـاطــر عـلى
ــعــرض وسط تــســاؤالت عن سـر ا
هذا التـهميش الـذي يخلّـد ضحايا
احلـركـة الـشـيوعـيـة الـعراقـيـة مـنذ
ـاضي اخلــمـســيــنـات من الــقــرن ا
ومسوغات رفض قـبول مبادرة من
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لــــلـــمــــفـــكــــر الـــعــــراقي ..الـــدكــــتـــور
عــبـداحلــســ شـعــبــان صـدر كــتـاب

جديد حمل عنوان :
دلول  سالم عادل..الدال وا

كث ..وما يزول.. وما 
صـدر الـكـتـاب عـن دار مـيـزوبـاتـامـيا
العراقية.. بـ 324 صفحـة من القطع
ـتـوسط. واقـتـرن صـدوره  بـاقـامة ا

حفلتَيْ توقيع..
احداهـما على هـامش معـرض بغداد

للكتاب .
والـثانـية في امـسيـة بنـادي العـلوية
اقـيـمت يــوم الـثالثــاء. وقـد حـضـرتُ
تــلك االمــســيــة. وقــبل االتــيــان عــلى
فيد االشارة التعريف بالكتاب من ا
الى ان الـــعــديـــد من الـــســـيــاســـيــ
الـعـراقــيـ اخملـضـرمــ   من تـيـار
ي  والـيسـار الـقومي  الـيسـار اال
قـد تــبـنـوا طـروحــات تـتـداخـل فـيـهـا
ـراجــعـة من جــهـة  والــتـراجع من ا
جــهــة اخـرى. وادت الى خــلق حــالـة
ا الـتباسـية  تـثيـر التـساؤل اكـثر 

تقدم من اجوبة.
ـرة ( خاصـة تـفكك ولـعل اخلـيبـات ا
ــعــســكــر االحتـــاد الــســوفــيــتـي  وا
االشتراكي  وتـراجع التيـار القومي
الـنـاصـري الى الـصـفـوف اخلـلـفـية 
واحتالل الـعراق  وظاهـرة ما سمي
الــربـيع الــعـربي ) لــعل ذلك وغـيـره 
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قـد فسح اجملـال امـام قراءات جـديدة
لــلـــمــاضي.. وتــلك ظــاهــرة صــحــيــة
مـــطـــلــوبـــة. لـــكن الـــعـــديــد مـن هــذه
الــطـــروحــات  انــعــطف نــحــو جــلــد
الـــذات بـــشـــكـل قـــاس غـــيـــر مـــبـــرر.
واقـترب من حـالـة التـراجع واختالل
ــوازين. وكــانت الــنـتــيــجــة احلـاق ا
ضـــرر ال يـــســتـــهــان بـه في تـــمــاسك
ووالء قــواعــد هــذه الــتــيــارات. فــهل
يـــنــطـــبق هـــذا االســـتــنـــتـــاج  عــلى
ـــفــكــر د.عـــبــداحلــســ طــروحــات ا

شعبان ?
ــــعـــظم من خـالل قـــراءة مـــتــــأنـــيـــة 
مــؤلـــفــات الــدكــتــور شــعــبــان  ومن
خـالل حــضـور مــعــظم نــدواته داخل
العـراق  ومن خالل شبكـة العالقات
الـتي اقـامهـا داخل الـعـراق وخارجه
ــعــنــيــ بــالــشــان ــثــقــفــ وا مع ا
الــفــكــري الــســيــاسي وهي عـالقـات
شملت مـعظم قيـادات وبعض قواعد

اليسار..
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نـقـول : من خالل قـراءة مـتـانـيـة لـكل
ذلـك  نـسـتـطـيـع الـقـول  ومن مـوقع
ـفـكـر شـعـبان  لم رصـد قـريب  ان ا
يـغـادر مــواقع الـيـسـار  ولـم يـتـنـكـر
لـــلـــمـــاضي  بل قـــدم ويـــقـــدم قــراءة
ـــاضي وحـــاضـــر الـــتـــيــار نـــقـــديـــة 
ي والـقـومي..وصـوالً الـيـسـاري اال
ـستـقبلي. لتـحديـد  وصلـة التوجه ا
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ا يـثيـر االطمئـنان  ويـبعث على و
ـــفـــكـــر الـــتـــفــــاؤل  ان طـــروحـــات ا
عـبـداحلـسـ شــعـبـان  لم تـتـعـرض
للرفض واالدانـة بشكـل عام  ما عدا
استثناءات قليلة .. تلك هي النتيجة
الـتي نـضع الـيـد عـلـيـهـا.. اما كـتـابه
الـــذي اشـــرنــا الـــيه في مـــطـــلع هــذا
ــــقـــــال   فــــانـه مــــحـــــكــــوم بــــذات ا
ــراجــعــة الــتــوجــهــات..تــوجــهــات ا
والنقد الذاتي االيجابي. وقد توفرت
للمؤلف فرص الولوج الناجح لعالم
ـنــاضل الــيــسـاري الــراحل : سالم ا
عـادل.. وعن العـالقة بـبنـهـما  يـقول
ــؤلـف شــعــبـان :  »حـ اكـتب عن ا
سـالم عـــادل  فــــثــــمــــة اعــــتــــبـــارات
شــخــصــيــة وعــائــلــيــة اضــافــة الى
عالقـات شـيـوعيـة وسـيـاسيـة.فـكالنا
عـطاء ديـنـة ا يـنـتمي الى الـنـجف..ا
فـتوح ـركز احلـضـاري الثـقـافي ا وا
لـــــلــــعـــــلم واالدب والـــــفــــقـه والــــدين
والــســيـاســة والــتـنــوع االجــتــمـاعي
والعرقي واللغوي على الرغم من

طـابــعـهــا الـعـروبي وحــفـاظــهـا عـلى
لغتها العربية السليمة....«

لكن الـقرب اجلـغرافي والـعائـلي ب
ؤلف والشـخصيـة التي هي محور ا
كـتـابه  اضـافـت صـعـوبـة مـا  اشار
ـؤلف بـقوله :  »ان الـكـتـابة الـيـهـا ا
عن سالم عــــادل لــــيـــسـت ســـهــــلـــة 
خـــصـــوصـــاً حـــ يـــخـــتــلـط الـــعــام

والـــــــوطــــــــني بـــــــاخلــــــــاص 
واحلـــــزبي بـــــالــــســـــيـــــاسي 
ــبـدئي... ..«وفي الـعـودة بـا
الى امـسـيـة نادي الـعـلـوية 
فـقــد حـضـرتُ االمــسـيــةكـمـا
ــستُ اشــرتُ قــبل قــلــيل . و

بقدر ما  ان لها
هـــدفــاً تــرويــجــيـــاً يــتــعــلق
بــــتـــوزيع الــــكـــتـــاب. اال ان
الـــــدكـــــتــــــور شـــــعـــــبـــــان 
والـقائـم عـليـها  جـعلوا
منـها امسـية نقـاشية. وقد
ادارهـا  بـاقـتـدار  االديب
صـــــادق اجلـــــمل. والـــــقى
ي الـدكـتـور فـيـهـا االكـاد
عـــامـــر حـــسن الـــفـــيــاض
والدكتـور جمال الـعتابي
 مـــــداخـالت مـــــفـــــيـــــدة.
وكــــانـت تـــوضــــيــــحـــات
الــدكـتــور عــبــداحلــسـ
شـــعـــبــــان قـــد قــــوبـــلت
بـــــــــــــــاالرتـــــــــــــــيـــــــــــــــاح
والـتـفـاعل.خـاصـة حـ
دعا الى اطـفاء الـنيران
في الــــبـــيت الــــعـــراقي
الـسيـاسي. بـالرغم من
هـــدفــهـــا الـــتـــرويــجي
لـلكـتـاب  فانـهـا كانت
فـعـالــيـة ثـقــافـيـة ذات

مردود ايجابي.
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مـنتـصف سـبعـينـات الـقرن الـعشـرين حـينـما كـنت طـالبـاً في معـهد اإلدارة /
بغـداد والذي كان يـسمى مـعهد الـسكـرتارية الـعالي قبل ذلك  جـاءنا مدرس
أســمه األسـتـاذ (ســعـود الـكــبـيـسي ) رجل كــبـيـر في الــعـمـر يــحـمل شـهـادة
ـاجـسـتـيـر في اإلدارة حـاصل عـلـيـهـا من جـامـعـة بـغداد قـام هـذا األسـتاذ ا
ـشتريـات اخلارجـية والداخـلية وقـد ذكر الطـاعن في السن بتـدريسـنا مادة ا
قيتة ) وبعد مرور أسبوع في أحد كتاباته بأن من أسباب تخلفنا ( احلزبية ا
من تـوزيــعه مالزم الــدرس عــلـيــنـا  أســتــدعي من قـبـل رئـاســة اجلــمـهــوريـة
لالستـفسار عن هذه العبارات التي ال يـسمح بها احلزب القائد  وكـنا نعتقد
ـتعـفرن أبـو حرب (ناظم ظلـمة وقـائدها ا أنه ذهب في دهالـيز األمن الـعامـة ا
ـاً وهو مـبتـسم ... سألـناه عـما ـاً غا كـزار العـيساوي ) لكـنه عاد ألـينـا سا
جرى وصـار فأجـاب : بـأنه تعـرض إلى استـفـسارات من قـبل جلنـة حتـقيـقيه
قـيـتـة ولم يقل احلـزبـية مـقـيتـة أي هـناك فـكان جـوابه : بـأنه يـنتـقـد احلزبـيـة ا

حزبية مقيتة وحزبية غير مقيتة وبذلك تخلص من فم األفعى.
ـؤكــد أن أخـطـر ســلـوك في اجملــتـمع الــعـراقي الــسـابق واحلــاضـر هـو من ا
ـقيـتة  كـما عـاشـهـا العـراق زمن الـبعث (2003 – 1968) الـتي احلـزبيـة ا
بـعد الـتغيـير في نـيسان  2003 والتي قـلدتهـا األحزاب احلـاكمة  احلالـية 
ـرضـيـة األحـاديـة الـتي تـســعى إلى صب جـمـيع األشـخـاص تـعـني الـنـزعــة ا
اخملتـلف أو األفـكار اخملتـلفـة في قالب واحد مـعد سلـفاً لـكي تتنـاسب قسراً

مع خطة ذهنية وفكرية واحده. 
قيتة ) الـيوم ُتوجد في كافة مجاالت احلياة كمـا يالحظ أيضاً أن (احلزبية ا
فـهـناك رجـال دين و مـهـنـيون و زعـمـاء و رؤسـاء كتـل يحـمـلـون أفكـاراً خـفـية
ـناصب احلـكومـية عـارض لـهم من الـوظائف وا ويقـومون بـإقصـاء النـاس ا
نـاصب الصـغيرة والـكبـيرة توزع وتـباع وتـشترى من بحـيث أصبحت تـلك ا
ـتـنــفـذه في قــبل بـعض األحــزاب والـكــتل الـســيـاسـيــة واحلـركــات الـديــنـيــة ا
احملـافـظـات ال ســيـمـا احملــافـظـات اجلــنـوبـيــة  األمـر الـذي يــؤدي في جـمـيع
األحـوال إلى مــصـادرة حق احلــريـة أو مــصـادرة حق احلــيـاة ونــشـر ثــقـافـة
الكـراهية واالنـتقام . وفي هـذا االجتاه تعـد احلزبـية السـلبيـة أو كما أسـماها
قيتة - أستاذي الـكبير سـعود الكبيـسي قبل ستة وأربعـ عاماً - احلزبيـة ا
احد العـوامل التي تسـهم في تقويـة ثقافة الـتجزئـة والنزعة الـفئويـة واجلهوية
واطـنـة والـوالء الـعام لـلـوطن بـوصـفـها إحـدى الـهـويات كـمـا تضـعف ثـقـافـة ا
الـفرعـيـة التـي ترسّخ خـنـدقة اجملـتـمع وتفـتّـته وهذا مـا عـملت الـديـكتـاتـوريات
ـتـعاقـبة عـلى تـرسيـخه في إطـار إضـعاف اجملـتمـع العـراقي لـلسـيطـرة عـليه ا

وإضفاء شبح التخلف اجملتمعي والنزعات البعيدة عن
ــقـيــتـة إحـدى حـركــة الـتــقـدم كــمـا تـعــد احلـزبــيـة ا
ـوجــبه تــفـعل نـقــائض الــعـقــد االجــتـمــاعي الــذي 
مـبـاد الـوحـدة الـوطـنـيـة وأسس الـتـوجه نـحـو بـناء

قراطية واحلداثة . مجتمعي مؤسس على الد
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اضي الـبعيد ألتـذكر دعوة الـسيد انور ال ادري ما الـذي دعاني للـعودة الى ا
الـسـادات لـسن قـانـون اسـمه قـانـون (الـعـيب) .. هل هـو حـرمـان جيـش كامل
اسمه (جـيش العراق) من حقوقه كجيش جعل حدود بلده يخشى حتى الطير
رور فـوقها .. جيش سـأظلمه ان حتدثت عـنه ألن مآثره ال يضـمها كتاب من ا
بعـيدا عن اخللفيـات السياسيـة .. كل ذلك تمكن من القـيام به موظف حكومي
وهو الـسيد  رئيس هيـئة التقـاعد الوطنيـة من ب عشرات الـهيئات والوزارات
والـتي هي بـرمـتـهـا عـبـارة عن ادوات لـتـنـفـيـذ اسـتـراتـيـجـيـة الـدولـة من خالل

الدستور والقوان النافذة ?
وظف احلـكومي عـلى فرض  أم انهـا تكـمن في القـدرة الهـائلـة لـهذا الـسيـد ا
رأيه اخملالف تـمامـا لـلدسـتـور والقـوان الـنـافذة الـتي صـدرت باسم الـشعب
الـيـة جملـلس النـواب وتـقوم ـرره عـلى وزارته وعـلى اللـجـنتـ الـقـانونـيـة وا و
اجلـهة الـداعـمـة الـتي مـنحـته الـقـدرة عـلى الـفعل بـتـمـريـر خروقـاته لـلـقـانون ?
وسبق ان ذكـرت لكم سابقا حالة معبرة كمعـلومة قد تكون غير دقيقة وهو انه
ـوحـد لـسـنة 2014 لم عـنـدمـا قام مـجـلس الـنـواب بـتـشـريع قـانـون التـقـاعـد ا
ـادة اخلــاصــة بـاجلــيش الــسـابق اال بــعــد اتـصــال هـاتــفي مع ذلك تــشــرع ا
ادة الـذهبـية ) ـوظف –مع تقـديري لـشـخصه وعـنوانه- لـيـرد لهم هـاتفـيـا (ا ا
ـنتسـبي اجليش العـراقي السابق .... القـائلة ((حتـتسب اخلدمـات التقـاعدية 
وفقا لـلتـشريـعات النـافذة بـتأريخ حـلهـا ) فتدخل الـقانـون رأسا وتـصبح هذه
(اخلـدمـات) بـقـدرة قادر تـعـني(احلـقـوق) ورغم وضـوح الفـرق الـقـانـوني عمل
اجلـمـيع بـهـا عـلى انـهـا (حـقـوق) فـعـنــدمـا قـدمت تـظـلـمـات نـخـبـة من اجلـيش
الـسـابق لـلـسـيـد وزيـر الـدفـاع الـسـابق اجـابت الـتـقـاعـد الـعـسـكـري بـأنـهم ال
عنى ادة رغم كونـها خالية من ا وجب تلك ا يسـتحقون راتب الرتبـة االعلى 

بصدد احلقوق  ورغم ان القانون النافذ يعطيهم احلق بكل وضوح
غـاب راتب الــرتـبــة االعـلـى و حتـريف مــادته الـقــانـونــيه وغــابت مـعه رواتب
لزم للسلطات الثالث وظلت ـتراكمة رغم قرار احملكمة االحتادية ا االجازات ا
مكـافأة نهاية اخلدمة الـتي تمثل ثلث احلقوق حيث   سـرقة الثلث اآلخرين
والتي مألت كل وسـائط التواصل  وقامت هيئـة التقاعد برفـع مقترحها الذي
ـالـية كـمـا هو وكـالـعادة و ـكافـأة) ورفـعته ا تـبـقي (ا ال يـرد بـصدد الـثـلث ا
سرقـة اكثر من ثالثة ارباع هذا الثلث ونحتاج الى خبير رياضيات ليستخرج
ن يعرف ن يعرف اخلجل و لنا الـنسبة النهائية العامة وهي مخجلة بالتأكيد 
ـبالغ هي امانـات امنهـا اجليش الـسابق في صنـدوق التقـاعد وليس ان هذه ا
تـقاعـدين من اعضـاء الفـروع وغير صدقـة او منـة من احد  وكـالعسـكريـ ا
العـسكريـ وكالـعسـكريـ الذين نـسبـوا الى فـدائيي صـدام لفـترات قـصيرة

وعادوا الى جيشهم ولم يكونوا فدائي كونهم غير متطوع  ..
الـيـة لـدى احملكـمـة االحتـادية كي يـتم ارهـاب احملـكـمة االحتـاديـة اعـترضـت ا
ـاليـة فـهي في هذا اجملـال تـعـني هيـئـة التـقـاعد ..قـيل لـها في وأيـنـما جـاءت ا
االعتراض ان مكافأة نهاية اخلدمة للجيش السابق تكلف (5) ترليونات دينار
ـوازنة األخيـرة يصبح اقل من 5 من بلغ في ا اي خمـسة آالف ملـيار واذا بـا
ذلك الـرقم الـفـلـكي ويــقـاســـــــمـنـا فـيه مـتـقــاعـدو اجلـيش احلـالي والـشـهـداء
واألرامل وااليتـام وذوي االحتـياجـات اخلاصة و. و.و ويـتم تقـسيـطه بحيث ال
ـالـيـة كـما يـزيـد مبـلغ الـدفـعـة الـواحدة عن (10) مالين فـفـــــــرحت الـلجـنـة ا
بشـرني احد السادة النواب فـأجبته بأن اخلبـرة تنقصكم فـالــــــدينار الواحد
اليـ الــعـشـرة  وهـذا مـا حــصل وصـارت الـدفـعـة هـو ايـضــا ال يـزيـد عن ا
لـيون خلـدمة اربـع عـاما فـيهـا اربعـون معـركة ولـنتـساءل مـليـون ونـصف ا

سوية.
اليس عيبا كل ما حصل من جرائم مالية واحتيال باجتاه اجليش السابق?

ثـلي الـيس عـيـبـا ان يـتـمـكن مـوظف حـكـومي من خـرق قـوانـ نـافـذة بـأمـر 
ثلو الشعب على اخلرق? الشعب ويصادق 

اليـس عيبا ان يـنتصر مـوظف مدعوم على 330 نـائباً يدعـمهم شعب ودستور
وقوان نافذة?

الية مقترحاتها للـموازنة ضاربة بالدستور((العراقيون اليس عيـبا ان ترسل ا
متساوون)) والقوان النافذة عرض احلائط?

اليس عـيبـا ان تزور مـادة قانـونيـة وبكـتاب رسمـي وكأن شيـئا لم يـكن وبراءة
االطفال في العيون?

اليـس عيبا ان من يتقـاعد بأمر ديواني عام 2005 كـاجليش السابق لم يستلم
حـقـوقه حـتى اآلن بـيـنـمـا يـسـتلـم من تـقاعـد قـبل اقل مـن شهـرين مـن اجليش
احلـالي حـقـوقه الـتي هي عـشرون ضـعـفـا وبـدفـعة واحـدة مـبـارك عـلـيهم حب

حكومتهم لهم من كل قلبي?
اليس عـيبا ان ال يستقيل رئيس مجلس النواب والنواب الذين ثبتوا في قانون
كـافأة تكون اسوة باجليش احلالي (وهذه العبارة مدعومة موازنة 2019 ان ا
ـرسومة الـية في خـارطة طـريقـها ا بقوانـ نافـذة وقبـلهـا دستـور) وتمـضي ا

ثلي الشعب والشعب لم يخلق بعد? وكأن 
اختـتم بسؤال وهو ان لم يكن في تلك االهانة للنواب ورئيسه سبب لالستقالة
فـما هو األعـظم من ذلك? ألخوتـي في اجليش الـعراقي اقف اجالال واحـتراما
.. وأعـتب عـلى تـنـاقـل حـاالت من الـسب والـشـتم قـسـم مـنـهـا لـكـتـاب مـدنـيـ

باجتـاه الـذي ظـلـمـكم ألن الـسب والـشـتم لـيس من شـيـمكم
وأقــول ان رصــاصــة الــقــانـون ال تــزال فـي جــيــوبــنـا
وسنـعتمـدها في احملـكمـة االحتادية الـعلـيا ومحـكمة
الـقـضـاء االداري والـله مــــــــعـنـا ألن الـله حق وهـو
مـــعــنـــا ألنه جـل جالله مع الـــصـــابـــرين ولـــيس مع

. الظا

dF÷∫ زوار يتأملون صور شهداء احلزب الشيوعي العراقي
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اتــفـــقت وزارة الـــعــمل والـــبــنك
الـدولـي عـلى تــفــعـيـل الـتــعـاون
ـشــتــرك من اجل اســتـمــراريـة ا
ـتـفق عـلـيـهـا تـنـفـيـذ الـبــرامج ا
ــسـتــقـبــلـيــة لـدعم ــشـاريع ا وا

الــفــقـراء وذوي االعــاقــة . وقـال
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(الوزير باسم عـبد الزمان بحث
ــكــتب ــديــر الــتــنــفــيــذي  مع  ا
الــبـنـك الـدولـي في بــغــداد يـارا
ـشـترك سـالم تـفعـيل الـتـعاون ا

مـن اجل اســتـــمــراريــة تـــنــفــيــذ
ـــــتــــفق عــــلــــيــــهــــا الــــبــــرامج ا
ــسـتــقــبــلــيـة وفق ــشــاريع ا وا
الــرؤيــة والــقــوانــ الــعــراقــيـة
ودعا عبد الزمان البنك النافذة)
الدولي الى (شراكة حـقيقية في

الــعــمل من اجل االســتــفـادة من
امـكانـيات الـطرفـ لتـسخـيرها
من اجـل دعم الـــــفــــقــــراء وذوي
االعاقة وقطاع التدريب وايجاد
فـرص الـعــمل لـلـبــاحـثـ عـنه)
مـــؤكـــدا ان (ذلـك من اولـــويـــات
االهــداف الـــتي تــســعـى الــيــهــا
الـوزارة اليــصـال مــبــالغ الـنــقـد
ــشـروع مــقـابل الــعــمل ضــمن ا
الــطـــار لــدعم االســـتــقــرار في
ــــــــــــنــــــــــــاطـق احملـــــــــــررة الـى ا
مشددا ( مسـتحقـيها احلـقيقـي
لف عـلى (ضـرورة ابـعـاد هـذا ا
عن الـسيـاسـة وتدخالتـهـا كونه

ملفا انسانيا).
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وبـــشــــأن قــــروض الــــبـــرنــــامج
اشـار عـبـد الـزمـان الى الـطــار
(اخـضاعـهـا للـقوانـ الـعراقـية
عمول بها الـنافذة حاليا وفي ا
حـــال الـــوصــــول الى صــــيـــغـــة
مـشـتـركـة  فـيـجب ان ال تـبـتـعـد
عــن مـــــــــــضــــــــــــمــــــــــــون تـــــــــــلـك
موضحا  ان (الوزارة ( القوان
بـصدد تـغيـير مـعيـار خط الفـقر
النـه احـــــــدث الــــــــعــــــــديــــــــد من
االشـكـالـيات لـدى تـنـفيـذ قـانون
احلـمــايـة رقم  11لـسـنـة 2014
وان جلــنـــة شــكــلـت لــذلك ومن
ــؤمل ان تـنــهي اعــمــالــهـا في ا
الفـتـا الى ـقـبل) االول من آذار ا

اطـالق الــوزارة مـبــالـغ الـتــراكم
لـــــــــــــــــــراتــب االعـــــــــــــــــــانــــــــــــــــــة
وبـــشــأن راتب االجـــتـــمــاعـــيـــة)
اوضح الـبـيـان ـتـفـرغ  ــعـ ا ا
ان (الوزارة اطلقت عبر موقعها
االلـكـتـروني الـرسـمـي اسـتـمارة
خـــاصـــة يـــســـتــطـــيع مـن يــروم
ضي الـتقـد مألهـا وانتـظـار ا
داعـيـا بــاالجـراءات الـقـانـونـيـة)
ـواطـنـ الى (الـتـبلـيغ عن اي ا
حـــــالـــــة تالعـب او ابـــــتــــزاز او
احــــــتــــــيــــــال عن طــــــريـق اخلط
الـساخن 1018 من اجل الـقـيام
بــاإلجــراءات الـقــانــونــيــة بـحق
).  وشـــمــلـت دائــرة اخملـــالـــفـــ
الـتـقاعـد والـضـمان االجـتـماعي
في مـحافظـة الديـوانيـة التـابعة
لــــلــــوزارة 49 مـــشــــروعــــاً وفق
احكام قانون الـتقاعد والضمان

االجتماعي للعمال. 
وقال البـيان ان (الدائـرة شملت
49 مشـروعاً وفق احكـام قانون
الـتـقاعـد والـضـمان االجـتـماعي
لــلــعــمـال لــيــكــون عـدد الــعــمـال
ـشــمـولـ اجلـدد 304 لـشــهـر ا
واضاف اضي) كانون الـثاني ا
ان (الــعـدد الــتــراكــمي لـلــعــمـال
ـشــمـولـ فـي احملـافـظــة  بـلغ ا
 3199عـــامالً في مـــا بـــلـغ عــدد
ـــشــاريـع الــتـــراكــمـــيــة 2013 ا

 .( مشروعاً

(ضــــرورة تــــوافـق الــــرؤى بـــ
الـقــدرة عـلى الـعـمل واحلـصـول
عــــــــــــــلـى راتــب االعــــــــــــــانـــــــــــــة
وتـــابع انه (من االجــتـــمــاعــيــة)
لديه القدرة على الـعمل سنعمل
عـــلى تــوجـــيــهه نـــحــو اســتالم
قرض ليؤسس ورشته اخلاصة
مـن خالل تــــــــوظـــــــيـف بـــــــعض

الباحث عن العمل). 
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وجــددت الـوزارة حتــذيـرهـا من
الـتـعــامل مع ضـعــاف الـنـفـوس
الـــذين يــــســـعـــون الـى ابـــتـــزاز
واطـن ويـوهمـونهم بـوجود ا
شـــــــمــــــول بـــــــراتـب االعـــــــانــــــة
تفرغ او ع ا االجتماعية او ا

نح قروض. 
ونـوهت الـوزارة في بـيان امس
الـى ان (اي اعالن يـــخص فـــتح
ع الشمول براتبي االعانة وا
ـتفـرغ يـتم عبـر مـوقع الوزارة ا
االلــــكـــتـــروني حــــصـــرا وكـــذلك
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
عروفة لدى جمهور عتمدة وا ا

. ( تلق ا
مـــــشــــيـــــرة الى ان (الـــــتــــقــــد
لــــلـــــشــــمــــول بــــراتب االعــــانــــة
االجـتـماعـيـة مـتوقف حـالـيا في
بـــغـــداد واحملـــافــظـــات كـــمــا ان
الـــــــوزارة تـــــــنـــــــفـي االنـــــــبــــــاء
ـنــشـورات الـتي تـتـحـدث عن وا
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