
 
احل�صار  اأيام  يف   1996 لعام  بالذاكرة  اأعود  عندما   
�صوق  يف  ريا�ض  اأبو  العم   مع  نعمل  كنا  حيث  اللعني, 
اأنا وح�صن وحيدر وناجي, وكانت و�صيلة  بغداد اجلديدة 
اللون  ذات  امل�صلحة  با�ض  هي  النا�ض  لأغلب  التنقل 
العون  كانت  رمزية  باأجور  النا�ض  تنقل  التي  الأحمر 
نقل  م�صلحة  خطوط  وكانت  وا�صعة  ولفئة  لنا  الكبري 
امل�صلحة  با�ض  اأتذكر  فمازلت  للإطراف,  ت�صل  الركاب 
منطقة  اىل  اجلديدة  بغداد  من  تنقلنا   117 الرقم  ذات 
ال�صباح  ومن  متناوبة  بخطوط  تعمل  وهي  املعامل 
والك�صبة  واملوظفني  الطلب  اأعان  مما  امل�صاء  واىل 
بان  زاهر  بغد  كثريا  حلمنا  الطاغية  زوال  بعد  والعمال. 
تكون هناك خطوط نقل بتوقيتات ثابتة وباأجور رمزية 
عبئ  ت�صكل  التي  النقل  اأجور  جحيم  من  النا�ض  لتنقذ 
كبري على الفئة حمدودة الدخل وبع�صهم متادى باحللم 
العراق وباأجور  بنا اىل كل مكان يف  فحلم مبرتو ي�صل 
تبخرت  الدميقراطية  عهد  �صنوات  تقادم  مع  لكن  رمزية 
الركاب  نقل  حافلت  فحتى  لكوابي�ض  وحتولت  الأحلم 
خطوطها  الغاء  مت  الطاغية  عهد  يف  متوفرة  كانت  التي 
حمكمة  حكومية  ك�صيا�صة  الفقرية  للمناطق  تتجه  التي 
الظامل.  العراقي  احلكم  عهد  والب�صطاء يف  الفقراء  ل�صحق 
الركاب  نقل  م�صلحة  خلطوط  واحلاجة  املعامل  منطقة 
وحي  البتول  وحي  األعبيدي  حي  من  املناطق  تعترب 
الفقرية  الإحياء  من  للمعامل  و�صول  والعماري  الن�رص 
الفرج  ينتظرون  اأهلها  وكان  ال�صكانية,  الكثافة  وذات 
اجلديدة  احلكومات  تن�صفهم  وان  وحكمه  �صدام  بزوال 
لكن مع الأ�صف تبخرت الأحلم ومل حتقق هذا احلكومات 
تهتم  فقط  والف�صاد  الإهمال  ب�صبب  مهم,  �صي  املتعاقبة 
زياراتها  فتكرث  الإحياء  هذه  باأ�صوات  احلاكمة  الطبقة 
وبعدها  النا�ض  على  لل�صحك  النتخابات  مو�صم  يف 
يختفون اىل النتخابات اللحقة. من اأهم ما يعاين منه 
النا�ض اأجور النقل الأهلي املرتفعة لذا كان على احلكومة 
توفري حافلت نقل الركاب لهذه املناطق املعدومة بدل 
واخل�رصاء  والريموك  والكرخ  املن�صور  يف  توفريها  من 
فهل  املرتفة  الأغلبية  ذات  ت�صكنها  التي  املناطق  تلك 
واإهمال  الأغنياء!  للمناطق  اخلدمات  توفري  العدل  من 
اخلدمات عن املناطق املحتاجة انه تكرب ونفاق بل هو 
اللعني.  �صدام  لنهج  عودة  وهي  ت�صافل  بعده  ما  ت�صافل 
العمال يحتاجون خطوط نقل باأجور رمزية من مناطق 
وهم  اأعمالهم  نحو  يوميا  العمال  األف  ينطلق  الإطراف 
م�صتمرين  جتعلهم  بالكاد  يومية  اأجور  على  يتح�صلون 
بالعي�صوكان يف زمن الطغاة تواجد خطوط نقل "م�صلحة 

نقل الركاب" من الباب ال�رصقي اىل بغداد اجلديدة, وخط 
ذهابهم  ي�صبح  اأي  املعامل  اىل  اجلديدة  بغداد  من  اأخر 
واإيابهم باأجور رمزية متكنهم بتوفري بع�ض اأجور عملهم 
اليومي لكن هذه اخلطوط اختفت يف زمن العهر ال�صيا�صي 
القليل  اأننا كنا نطمح ب�صكل خدمات اكرب لكن حتى  مع 
عهد  يف  اأي�صا  تبخر  الطاغية  عهد  يف  متوفر  كان  الذي 
الدميقراطية. ل اعلم هل اأن احلكم بكل اأنواعه الدكتاتوري 
والدميقراطي متفق على �صحق الفقراء اأم هو جهل بطرق 
الزنا  واأبناء  ال�صعاليك  ي�صل  عندما  يحدث  وهذا  احلكم 
لل�صغط  ويعمدون  قبيح,  كل  فيفعلون  احلكم,  لكر�صي 

حيث  والفقراء  الدخل  حمدودة  الطبقة  على  امل�صتمر 
بخدمات,  الأغنياء  مناطق  ال.    لي�ض  كعبيد  يعاملونهم 
هذا  يف  العجيب  من  خدمات  دون  من  الفقراء  ومناطق 
الطبقية  �صيا�صة  اىل  احلكومات  تتجه  اأن  الأغرب  الزمن 
وتتجاهل  الأ�صياد  خدمة  يف  الدولة  اإمكانيات  فتكون 
ب�صكل فج حاجات الفقراء فنجد ح�صب مو�صوع ال�صطور اأن 
خدمات م�صلحة نقل الركاب متي�رصة يف مناطق الأغلبية 
الريموك, اخل�رصاء,  "مثل حي زيونة, املن�صور,  املرتفة 
الكرخ, ...الخ( وتغيب متاما عن مناطق الفقراء )مثل حي 
طارق حي الن�رص املعامل حي الر�صاد الولداية,...الخ( انه 

منطق الظلم الذي يحكم به �صا�صة العهر يف هذا الزمان 
العدل  �صم�ض  ت�رصق  اأن  ننتظر  كنا  خجل.  اأي  دون  ومن 
اليوم  ومنذ  اجلدد  بال�صا�صة  فاإذا  ال�صابق  النظام  بزوال 
منهج  ويجعلون  للحكم  كطريق  الظلم,  يكر�صون  الأول 
�صدام خريطة عمل يومي يف حكمهم اأي اأننا مل نتخل�ض 
بعملية  املنهج  نف�ض  فاملنهج  األن  اىل  �صدام  حكم  من 
�صحق ال�صعب وعدم الهتمام بحاجاته, من �صكن وعمل 
ياأتي يوم ونتخل�ض  اأن  وخدمات و�صحة وتعليم. ع�صى 
من نهج النظام ال�صابق الذي مازال م�صتمرا اىل اليوم يف 

بع�ض جوانبه.

قانون  على  م�صادقتها  اجلمهورية  رئا�صة  اأعلنت 
املنقولة  وغري  املنقولة  الموال  وم�صادرة  حجز 
هذا  ان  ومبا  املباد  النظام  اركان  اىل  العائدة 
جمل�ض  يف  وت�رصيعه  عليه  الت�صويت  مت  القانون 
الد�صتور  ان  ومبا  ا�صهر  اربعة  من  اكرث  قبل  النواب 
�صلحية  اجلمهورية  رئي�ض  منح   )٧٣( املادة  يف 
امل�صادقة وا�صدار القوانني خلل خم�صة ع�رص يوما 
يعني  ذلك  فاإن  ا�صهر  اربعة  من  اكرث  املدة  ان  ومبا 
امل�صادقة  يف  اجلمهورية  رئي�ض  �صلحية  انتهاء 
وال�صدار مل�صي مدة اخلم�صة ع�رص يوم التي منحها 
املدة  لن  امل�صادقة  اجلمهورية  لرئا�صة  الد�صتور 
اخلم�صة  من  اكرث  وهي  ا�صهر  اربعة  من  اكرث  بلغت 
القانون مت ن�رصه  ع�رص يوما للم�صادقة ذلك ان هذا 
ال�صباح  جريدة  يف  عليه  والت�صويت  ت�رصيعه  بعد 
 ٢٠١٧ ني�صان   ١٦ يف   )٣٩٤٠( بالعدد  البغدادية 
اي ان القانون تاأخر ملدة اكرث من خم�صة ع�رص يوما 

لذا فاأن �صلحية رئا�صة اجلمهورية انتهت ول يجوز 
لهذه الرئا�صة ممار�صة �صلحية امل�صادقة على هذا 
القانون لنتهاء املدة التي حددتها الفقرة ثالثا من 
املادة )٧٣( من الد�صتور التي منحت الرئا�صة خم�صة 
قررت  املادة  فان  املدة  هذه  انتهت  فاذا  يوم  ع�رص 
للرئا�صة  عليه ول يجوز  يعترب م�صادقا  القانون  ان 
امل�صادقة على قانون اعتربه الد�صتور م�صادقا عليه 
للرئا�صة  يجوز  ل  اي  يوما  ع�رص  اخلم�صة  م�صي  بعد 
عليه  م�صادقا  الد�صتور  اعتربه  من  على  امل�صادقة 
م�صادقة  ايّة  من  اقوى  الد�صتور  م�صادقة  ان  ذلك 
اخرى اي ل حاجة مل�صادقة الرئا�صة يف هذه احلالة 
لنه متت امل�صادقة عليه بحكم الد�صتور ولكن ال�صبب 
اربعة  من  اكرث  مدة  م�صت  ملاذا  هو  نعرفه  ل  الذي 
يف  ام  الرئا�صة  يف  ال�صبب  هل  م�صادقة  دون  ا�صهر 
الربملان اذ لبد من التحقيق بهذا ال�صاأن وكان على 
الربملان اعطاء ن�صخة من القانون اىل دائرة الوقائع 
العراقية يف وزارة العدل للن�رص يف اجلريدة الر�صمية 
ل�صهر  النتظار  وعدم  يوما  ع�رص  خم�صة  م�صي  بعد 

الن�رص  العدل  وزارة  تتوىل  لكي  للم�صادقة  انتظارا 
بعد املدة التي حددها الد�صتور اذ ل بد من اللتزام 
الد�صتور  من   )٧٣( املادة  من  ثالثا  الفقرة  بحكم 
ومدة  الرئا�صة  ت�صديق  مدة  وحددت  ر�صمت  التي 
التي يعترب فيها القانون م�صادقا عليه حتى ولو مل 
ت�صادق رئا�صة اجلمهورية علما ان هذا القانون قرر 
الدرجة  واقاربه حتى  اموال �صدام ح�صني  م�صادرة 
اللجنة  امام  �صنة  خلل  العرتا�ض  واجاز  الثانية 
الق�صاء  امام  اللجنة  الوزارية والعرتا�ض على قرار 
العقارات  يف  الت�رصفات  اعتبار  القانون  واجاز 
والت�رصفات  نافذة  غري  بالدولة  غبنا  احلقت  التي 
بالعقارات املحجوزة واعفى دار �صكن واحدة وحجز 
ورتبة عميد  واملحافظني  فرع  اموال ع�صو  القانون 
واملخابرات  المن  يف  التحقيقية  الق�صام  ومدراء 
هذه  على  للعرتا�ض  جلنة  و�صكل  وال�صتخبارات 
والغى   ١٤٢٦  ١١٩٨ بالقرار  العمل  وعدم  القرارات 
ا�صما   ٥٢ قائمة  القانون  ورافق  و٨٨   ٧٦ القرارين 

لرجال النظام ال�صابق .

ال�صاعر العراقي جان دمو ) وا�صمه الأ�صلي دنخا غريه 
يف  حقيقية  ظاهرة  يعترب  جان(  اإىل  لحقًا  بنف�صه  هو 
الو�صط الثقايف العراقي املعا�رص ب�صكل خا�ض وظاهرة 
ي�صفه  وكما  عمومًا,  العربي  الثقايف  الو�صط  يف  فريدة 
حياتية  ظاهرة  )ي�صّكل  فهو  اأحمد  ح�صني  عدنان  الناقد 
متميزة, اأكرث من كونه ظاهرة �صعرية متفردة يف الو�صط 
الأمكنة  يوؤثث  كان  بب�صاطة  اأنه  بل  العراقي,  الثقايف 
"ح�صن عجمي" اأو  العراقية, فل معنى ملقهى  الثقافية 
"احتاد الأدباء" من دون جان دمو, اأو زملئه العبثيني(. 
ال�صتينات  جيل  على  ويح�صب  كركوك  مدينة  يف  ولد 
الأدبي, لكنه مل ي�صدر اإل ديوان واحد بعنوان )اأ�صمال( 
اإ�صافة  هذا  ون�رصه,  بجمعه  اأ�صدقاءه  قام   1993 �صنة 
ال�صفحات  اإىل ن�صو�ض وترجمات ن�رصت له يف بع�ض 
الأدبية. اأم�صى جان حياته �صعلوكًا وعبثيًا بل وظيفة 
الأر�صفة  بني  متنقًل  عائلة  ول  بيت  ول  زوجة  ول 
جان  مات  ومريديه..  حمبيه  وله  والبارات  واملقاهي 
دمو يف منفاه الأ�صرتايل بتاريخ 8/5/2003 ول يكاد 
ثمة مثقف عراقي ل يذكر موقفًا اأو لقاًء اأو قوًل اأو طرفة 

جلان دمو.
العراق �رصكون  كوكبة �صعاليك  دمو من  يعترب جان    
المري  عبد  اجلنابي,  القادر  عبد  علي,  عقيل  بول�ض, 
الرحمن  عبد  حنتو�ض,  كزار  مردان:  ح�صني  احل�صريي, 
وغريهم  النا�رصي  ون�صيف  النواب,  وح�صن  طهمازي, 
خلل  العراق  يف  ال�صعراء  �صعلكة  ظاهرة  عرفت  وقد 
وظاهرة  �صلوكية  كممار�صة  املا�صي  القرن  �صتينات 
طبع  عظيم  �صوريايل  ن�صق  لربوز  نواة  كانت  �صعرية 
احلياة الدبية بالعامل العربي..وابطالها �صعراء انتجهم 
الع�صكرية  اخلدمة  من  والهروب  والقهر  واحلاجة  الفقر 
وا�صياء اخرى فاتخذوا من ال�صوارع واحلانات واملقاهي 

م�رصحا حليوات اخرى.

العودة بالذاكرة إلى عام 1996 

مركب الفقراء.. خطوط مصلحة نقل الركاب وأطراف بغداد
بغداد ـ اسعد عبدالله

الجورنال ـ طارق حرب

املراأة ن�صف املجتمع، بل هي كل املجتمع، الن 
بناء  الف�صل يف  فلها  فيه،  لها دور مهم وفعال 
احلا�صر  فهي  دورها  اإنكار  يجب  وال  اأ�صا�صه 
اأخذت  فهل  ننتهي  وبها  نبداأ  بها  اوامل�صتقبل، 
لبناء  الفر�صة  ت�صتحق  وهل  حقوقها؟  جميع 

ذاتها ؟.
هل و�صلنا اىل النجاح وهل حتتاج املراأة اىل 
ثورة حتى تاأخذ حقوقها كاملة بدون �صعارات 
حقوقها  معظم  اىل  املراأة  و�صلت  لقد  زائفة؟، 
بع�ض  يف  الرجل  هام�ض  على  مازالت  ولكنها 
العربية، نحن مازلنا يف منت�صف  املجتمعات 
الطريق بني النجاح والف�صل، مازلنا يف و�صع 
االإ�صاءة  خافت  طريقنا  اأ�صبح  فقد  املقارنه، 
نحن  اقرتبنا  ما  مثل  االختفاء،  من  اقرتب 
تردد  معنى  لها  لي�ض  حروف  جمرد  ا�صبحنا 

على األ�صنتنا عبارات و�صعارات زائفة.
ففي جمال التفرقة اأقوياء ويف جمال النجاح 

�صعفاء، فهل ن�صتمر هكذا ؟
يقولون  كما  �صحيحا  حقوقها  املراأة  اخذت 
ومعلمة،  وقا�صية،  وزيرة،  فاأ�صبحت 
مركزها  فاأثبتت  وزوجة  وام  ومهند�صة، 
اأنها  واثبتت  ذكوري  جمتمع  يف  ووجودها 
حتمل  ت�صتطيع  امل�صوؤولية  حتمل  على  قادرة 

اأعباء احلياه اليومية.
حم�صورة  املجتمعات  بع�ض  يف  مازالت  لكنا 
اإليها  ينظر  �صئيلة،  اأمامها  الفر�ض  االأدوار، 
حتمل  ت�صتطيع  ال  �صعيفة  رقيقة،و  اأنها  على 
كثرية  مواقف  يف  اأثبتت  اأنها  مع  امل�صوؤولية، 
ب�صدد  ل�صنا  نحن  الرجل،  من  اأقوى  اأنها 
اأخذت  اأن  نقول  كلمات  فقط  نرددها  �صعارات 
حقوقها مع اأنها التزال يف عقل الرجل ال�صرقي 

مازالت جمرد اإمراأة .
بذلت  النها  عظيم،  �صئ  باأنها  اليها  فننظر 
تربيتها  خالل  من  احلياة،  لت�صتمر  �صي  كل 
وخدمتها لبلدها يف �صتى املجاالت، نعم املراة 

ن�صف املجتمع، مكانتها عظيما يف اال�صالم.
ما  العمل  وخري  نهاية،  بداية  لكل  فاأن  وهكذا 
ونكون  وندعمها  لها  فالننظر  اخره،  ح�صن 
ونكون  فانن�صفها،  حقوقها،  مع  ونقف  معها، 

خري داعم لها يف املجاالت احلياة.

مبدعون
من العراق

قضية للجدل.. تصديق الرئاسة على مصادرة أموال أركان النظام السابق "ال حاجة لها" 

جان دمو

نصف مجتمعنا

بقلم ــ مرتضى الخفاجي

أقالم حرة

قال مواطنون من حمافظة بابل ان اأحد اأ�صباب تدين ن�صب 
املحافظة  يف  والثانوية  املتو�صطة  املدار�ض  يف  النجاح 
بالطلبة,  ال�صفوف   وازدحام  املدر�صية  البنية  قلة  هي 
جمتمعية  مبادرات  اطلقت  الرتبية  "وزارة  ان  م�صيفا 
بها  ي�صاهم  املجتمعية   وال�رصاكة  بيتي  مدر�صتي  وهي  
اهايل املناطق التي توجد فيها املدار�ض والهدف من هذه 
و�صبغ  باملدار�ض  و�صحيات  �صفوف   ا�صافة  املبادرات 
مدر�صية  حدائق  وعمل  وال�صفوف  املدر�صية  الواجهات 
وحققت  املدر�صية  والرحلت  واملاء  الكهرباء  وتاأهيل 
بناء  مت  حيث  باملحافظة  كبريا  جناحا  املبادرات  هذه 
10 مدار�ض جديدة واإ�صافة العديد من ال�صفوف املدر�صية 

اجلديدة".
من  تعاين  "بابل  ان  اخلفاجي  كرمي  املواطن  ويقول 
ال�صفوف  وازدحام  املدر�صية  البنية  بعدد  وا�صح  نق�ض 
على  اأثر  وهذا  اخلم�صني  فاقت  والتي  بالطلبة  املدر�صية 
م�صتوى  وعلى  الطلبة  نف�صيات  وعلى  الدرا�صي  امل�صتوى 

النجاح".
اأيام  املحلية  احلكومة  كانت  "اين  اخلفاجي  وت�صاءل 
املدار�ض  بناء  من  النفط   ايرادات  وتدفق  املالية  الوفرة 
عاملية  �رصكات  قبل  من  منها  املئات  بناء  ميكن  وكان 

ر�صينة لها خربات يف هذا املجال ؟".
بـ  املدار�ض  بناء  عن  امل�صوؤولة  اجلهات  قيام  وانتقد 
املدار�ض  ببناء  "التعاقد مع �رصكات متلكئة وغري قادرة 
  2012 منذعام  واملتوقفة  اجلاهز  البناء  با�صلوب 
من  كبريا  حيزا  ت�صد  فاإنها  اأكملت  ولو  كبرية  واعدادها 

حاجة املحافظة للمدار�ض "
كما اأن اأكرث من 130 مدر�صة متوقف العمل بها منذ �صنني 
ب�صبب عدم وجود تخ�صي�صات مالية لها ون�صبب الجناز 
متفاوتة منها  مدار�ض �صمن م�صاريع تنمية القاليم التي  
اعلنتها احلكومة املحلية واخرى �صمن م�رصوع رقم واحد 
اجلاهز  بالبناء  املدار�ض   بناء  م�صاريع  �صمن  الوزاري 
وعددها  61 مدر�صة اكتمل العمل فقط ب 3 مدار�ض وان 

جميع هذه املدار�ض تبنى بطريقة البناء اجلاهز"

العام الدراسي على األبواب..أهالي 
بابل يشكون قلة األبنية المدرسية

المواطن و المسؤول
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