
بغداد ت طريق الشعب

يقف مجلس النواب عاجزا عن أداء مهامه يف ظل 
الخالفات بني الكتل السياسية املتنفذة حول اليات 

تشكيل الحكومة املقبلة. وبرغم مرور أربعني 
يوما عىل انعقاد اخر جلسات مجلس النواب يف 

دورته الترشيعية الخامسة، وأربعة أشهر عىل عقد 
الجلسة األوىل، فإن اعىل سلطة ترشيعية يف البالد 
مل تنجح يف تحقيق يشء يذكر، سوى انتخاب هيئة 

رئاسة الربملان.

تمديد الفصل التشريعي
الفصل  متديد  األول،  أمس  النواب،  مجلس  رئاسة  هيئة  وقررت 
من  عدد  لترشيع  منها  مسعى  يف  واحد،  شهر  ملدة  الحايل  الترشيعي 
القوانني املعطلة بسبب األزمة السياسية التي أثرت عىل عمل املؤسسة 

الترشيعية.
وذكرت هيئة رئاسة مجلس النواب يف بيان طالعته “طريق الشعب”، 
األوىل،  الترشيعية  السنة  األول،  الترشيعي  الفصل  متديد  “قررت  انها 
من الدورة االنتخابية الخامسة، شهرا واحدا، استناداً إىل أحكام املادة 
)58/ثانياً( من الدستور، وذلك الستكامل عدٍد من الترشيعات واملهام 

واالستحقاقات الدستورية”.
وأضافت أنه “تقرر أيضا عقد جلسات للمجلس يف هذا األسبوع يومي 
األربعاء والخميس، وأن جدول األعامل سيتضمن القراءة األوىل لقانون 
الدعم  قانون  عىل  والتصويت  الصهيوين،  الكيان  مع  التطبيع  تجريم 
اللجان  تشكيل  استكامل  عن  فضالً  والتنمية،  الغذايئ  لألمن  الطارئ 

الربملانية”.

ماذا حقق مجلس النواب؟
من جانبه، سلط رئيس املجلس االستشاري العراقي، فرهاد عالء الدين، 

الضوء عىل عمل مجلس النواب الجديد منذ تشكيله.
وقال يف تغريدة عىل تويرت، إن “4 أشهر بعد الجلسة األوىل وإنجازات 
عالقة  ماله  يف  وصفر  القوانني،  ترشيع  يف  صفر  هي  النواب  مجلس 
بانعقاد الجلسات العادية، وصفر يف تشكيل لجان كاملة، و3 مخالفات 

للدستور، وعطلة غري معلنة يف شهر رمضان بسبب الصيام والطاعات”، 
املصاريف  عدا  فقط  رواتب  دينار  مليار   76 هي  “الكلفة  أن  مبينا 

واإليفاد والسفر!”.

فشل متوقع
فشلها  نتيجة  الترشيعية  السلطة  أداء  انتقاداتهم  العراقيون  ويواصل 
يف معالجة االزمات التي يعاين منها املواطنون، وجعلتهم تحت وطأة 

الفقر والبطالة.
وذكر الناشط املدين سجاد جواد لـ”طريق الشعب”، ان “عجز مجلس 
االنتخابات،  اجراء  قبل  ومعروفا  متوقعا  كان  مهامه  أداء  عن  النواب 
كون نتائجها كانت واضحة قبل اجرائها، نتيجة لترشيع قانون انتخابات 
كرس الفردية واملناطقية، ما دفع اغلب املرشحني واألحزاب املشاركة يف 

غابت  التي  االنتخابية  دعايتهم  االمر يف  استغالل هذا  اىل  االنتخابات 
عنها الربامج املوضوعية ملعالجة مشاكل البالد”.

وأضاف ان “هناك ماكينات إعالمية صورت الحل للعراقيني يف االعتامد 
عىل قانون الدوائر الصغرية يف قانون االنتخابات ووجهت األنظار حول 
هذا االمر لتحقيق مكاسب حزبية ضّيقة يدفع مثنها العراقيون االن”، 
مشريا اىل ان “مجلس النواب الحايل غري قادر عىل معالجة أوضاع البالد 

نتيجة التقاطع باملصالح بني قواه”.

حلول مقترحة 
وقال أستاذ القانون محسن كريم، ان “انعدام الثقة بني الكتل الكبرية 
هذه  كل  املصالح،  ورصاع  والتشتت  والفوىض  النواب  مجلس  داخل 
ان  مؤكدا  االمام”،  اىل  واحدة  التقدم خطوة  النواب من  متنع مجلس 

قادرة  غري  االن  السياسية  الكتل  مختلف  من  املطروحة  “املبادرات 
تحاول  الكتل  بعض  لكون  السيايس،  لالنسداد  حل  اىل  الوصول  عىل 
انتهاج طريق األغلبية لتشكيل الحكومة، فيام يُرص آخرون عىل اعتامد 

املحاصصة”.
ظل  يف  ممكن  غري  والحل  معقد،  السيايس  “املشهد  ان  وأضاف 
يف  الثلثني  بتحقيق  االتحادية  املحكمة  واشرتاطات  الحايل  االنقسام 
االنسداد  مدة  “إطالة  ان  مؤكدا  الجمهورية”،  رئيس  انتخاب  جلسة 
وسياسية  واقتصادية  اجتامعية  أوضاع  نحو  البالد  ستدفع  السيايس 
صعبة، وال بد ان يتحمل مجلس النواب مسؤولياته ويقر بعدم قدرته 
للبالد،  العامة  املوازنة  إقرار  عىل  ويقدم  الحالية  املرحلة  إدارة  عىل 
إلجراء  متهيدا  نفسه،  بحل  يقوم  ان  قبل  االنتخابات  قانون  وتعديل 

مبكرة”. انتخابات 

بغداد – طريق الشعب
كبرية  تظاهرة  أمس،  يوم  كربالء،  محافظة  أهايل  نظّم 
يف مناسبة الذكرى السنوية األوىل الغتيال أيهاب الوزين 
وشهدت  املحافظة.  يف  االحتجاجات  قادة  أبرز  أحد 
ساحة األحرار، وسط املحافظة، تجمع أعداد غفرية بعد 
أيام وناشطني لحضور فعالية  الشهيد قبل  دعوة عائلة 
الوزين  قتلة  عن  بالكشف  املطالبة  وتجديد  االستذكار 

األهايل هتافات  االحتجاجي. ورّدد  الحراك  وكل شهداء 
جرمية  يف  التحقيق  مصري  عن  تتساءل  الفتات  ورفعوا 
اغتيال الوزين التي حصلت يف التاسع من أيّار يف العام 
املايض، بعد أن فتح مجهولون نريان أسلحتهم باتجاهه، 

األمر الذي أسفر عن استشهاده يف الحال.
وأبدى املتظاهرون خيبة أمٍل بعد مرور عام كامل عىل 
وإنزال  الكشف عن مالبساتها  الجرمية من دون  وقوع 

كثرية  جرائم  أن  إىل  أشاروا  فيام  الجناة،  بحق  العقاب 
فرتة  يف  خصوصا  واملتظاهرين  الناشطني  بحق  نفذت 
االنتفاضة وما تالها، لكن الجناة ما زالوا طلقاء وبعيدين 

عن قبضة العدالة والقانون.
واعربت عائلة الشهيد ايهاب الوزين عن إحباطها نتيجة 
ايجابية  نتائج  أية  إىل  املسؤولة  الجهات  توصل  لعدم 

بحادثة اغتيال ابنهم.

وقال عيل الوزين، )شقيق الشهيد(: “نستغرب من عدم 
جدية الجهات الحكومية واالمنية يف الكشف عن قتلة 
لعدم  نتيجة  امل  بخيبة  ونشعر  الوزين،  ايهاب  الشهيد 

الوصول اىل نتائج”. 
واغتياله  استشهاده  ذكرى  مع  “بالتزامن  انه  واضاف 
نتيجة،  اي  عن  االن  لغاية  نخرب  مل  املجرمني  قبل  من 
وأن اصدقاء الشهيد واملواطنني من كربالء ومحافظات 

اخرى نظموا وقفة احتجاجية يطالبون خاللها بالكشف 
عن القتلة ومالحقتهم”.

وهذه التظاهرة هي الوحيدة بحق الشهيد الوزين، حيث 
وفعاليات  ووقفات  تظاهرات  سابق  وقت  يف  نظمت 
عديدة طالبت بالقبض عىل الجناة مثلام الحال مع بقية 
عمليات االغتيال، فيام حملت الحكومة والجهات ذات 

العالقة مسؤولية عدم تحقيق العدالة إىل اآلن.

الشهيد الوزني.. عام على اغتياله والقاتل ما زال طليقا!

خبير وبائي يستعرض تاريخ الحمى النزفية 

بغدادـ  محمد التميمي 
يعد فريوس الحمى النزفية، الذي أخذ يظهر يف عدد من املحافظات 
وأثار الرأي العام، من األوبئة التي خربها العراقيون يف أزمان سالفة، 
لكن الفارق هذه املرة ـ طبقا ملختصني ـ ان معدل أعداد اإلصابات 
ان  اال  الفريوس بطيء  انتشار هذا  أن  الرغم من  هو األعىل. وعىل 
نسبة تسببه مبوت اإلنسان تصل اىل 40 باملائة. وتتم مكافحة هذا 
املرض عرب صب املبيدات الخاصة عىل ظهور الحيوان، اضافة اىل رش 
الحاد يف  والنقص  البيطريني  األطباء  الرغم من شح  الحظائر. وعىل 
الكوادر الوسطية لدى دائرة البيطرة، اال انها وبجهود ذاتية تعمل من 

اجل القضاء عىل الوسيط الناقل، وهو القراد والقوارض.
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أدب شعبي

حياة الشعب

من ينقذ الشباب من المخدرات؟!

 
كشف مدير اعالم املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف وزارة 

الداخلية، ان مادة الكرستال هي األكرث انتشاراً وتداوالً لدى شباب البلدان العربية 

وبضمنهم العراقيون. وبنّي ان سعر هذه املادة عندنا يعد األرخص بني دول الجوار، 

وال يتجاوز سعر الغرام منه خمسة آالف دينار!

ورغم الجهود  التي تبذلها القوات االمنية، والتي اسفرت العام املايض عن القبض 

عىل 13 الف متهم بتجارة املخدرات والرتويج لها وتعاطيها، وضبط نصف طن من 

املواد املخدرة، فان هذه االجراءات اقترصت واقعا عىل املوزعني وصغار التجار، ومل 

تستطع  منع دخول هذه املواد، وعجزت عن مالحقة كبار التجار واملستفيدين، 

إضافة اىل رسعة اطالق رساح بعض املتهمني بعد التالعب يف اوراق التحقيق وفحص 

املختربات.

ان عىل الحكومة ادراك مسؤولية جهات متنفذة عن تجارة املخدرات وتوريدها اىل 

العراق، وانه ال حل للمسألة دون اتخاذ اجراءات رادعة بحقها.

تفتك  التي  اآلفة  محاربة هذه  ملحوظا يف  ان هناك قصورا حكوميا  الواضح  من 

املدمنني،  ملعالجة  الرضورية  املصحات  يفتقد  العراق  يزال  ال  فيام  بالشباب، 

الحكومية منها والخاصة.

راصد الطريق 

4 اشهر على انعقاد أولى جلسات مجلس النواب

مراقبون: قانون االنتخابات أحد أسباب إخفاق البرلمان

زين يوسف انخفاض كبري يف مناسيب نهر دجلة



التجارة في مواجهة أزمة طحين محتملة
بغداد – طريق الشعب

أعلن وزير التجارة عالء الجبوري، أمس االثنني، عن تخصيص 500 مليار دينار ملستحقات الفالحني واملزارعني للموسم التسويقي الحايل.
وذكر الجبوري يف بيان طالعته “طريق الشعب، إن “هذا املبلغ سيسهم يف إنجاح املوسم التسويقي ويزيد من آليات التسويق املتواصلة 
يف بغداد وعدد من املحافظات”، مضيفا أن “املوسم التسويقي هذا العام يحقق نجاحات كبرية من خالل قيام الفالحني واملزارعني بتسويق 

كميات كبرية وبشكل يومي وصلت اىل اكرث من 50 الف طن يوميا”. وأشار الجبوري إىل “وجود آلية تعاون مع الجهات الساندة”.
وكانت وزارة التجارة أعلنت وصول الكميات املسوقة إىل أكرث من 400 ألف طن منذ بدء املوسم التسويقي يف األول من الشهر الحايل 

وحتى اآلن.
يأيت ذلك يف وقت يحاول فيه عدد من التجار وجهات أخرى متنفذة، رفع أسعار مادة الطحني واختالق أزمة يف السوق ومحاربة قوت 

املواطنني الشحيح يف أصله، بسبب السياسات االقتصادية وبعض التدابري الحكومية التي أرضت كثرياً من الناس يف معيشتهم. 
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وطن حر وشعب سعيد

االنتخابات.. بديل 
المبادرات؟

 
حسين النجار  

العيد،  بعد  منتظرة  كانت  التي  املبادرات  حصيلة  أتت 
األول  املربع  اىل  الترصيحات  وعادت  لها.  متوقعا  كان  كام 
ذاته، حيث مل يتنازل طرفا الرصاع )التحالف الثاليث واإلطار 
التنسيقي( عن مواقفهام. بل ورمى كالهام الكرة يف ملعب 
تشكيل  عن  املسؤولية  ثقل  لتفادي  محاولة  يف  املستقلني، 
الناس وتحقيق  تلبية مطالب  حكومة جديدة والعمل عىل 

يشء لهم، بعد اكرث من سبعة أشهر عىل اجراء االنتخابات.
احرتام  رضورة  عىل  شددت  املطروحة  املبادرات  ان  ومع 
اقرت  فانها  القامئة،  الخالفات  وحل  الدستورية  التوقيتات 
بصورة مبارشة او غري مبارشة ان التوقيتات الدستورية جرى 

بالفعل خرقها.
ويف الوقت نفسه مل تأِت عىل ذكر أي برنامج سيايس تعتمده 
الحكومة املنتظرة، ومل ترُش اىل انها ستتخذ بعض اإلجراءات 
التي تخفف من وطأة الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا. 
كان  مهام  مقبلة،  حكومة  أية  ستواجه  التي  فالتحديات 
شكلها ومن يتحمل مسؤوليتها، كبرية جداً، ويقع يف مقدمتها 
تحقيق مطالب املنتفضني، والكشف عن القتلة ومحاسبتهم 
كاهل  يثقل  الذي  العبء  وتخفيف  الفاسدين،  مع  سوية 
وتوفري  الوطني،  باالقتصاد  والنهوض  والكادحني،  الفقراء 
الخدمات، وغريها من األمور التي أضحت رضورات ملحة. 

فهل بإمكان أي من طريف الرصاع تحقيق ذلك؟
الوضع  بقاء  تتحمل  املواطنون ال  يعيشها  التي  األوضاع  ان 
الرشعية  اىل  االحتكام  من  بد  ال  لذلك  عليه،  هو  ما  عىل 
خالل  من  األخرية،  االنتخابات  عن  غابت  التي  الشعبية، 
املقاطعة والعزوف الواسعني. ومن املهم هنا القول ان ال بد 
العودة اىل سكة الدستور الذي جرى خرقه، واالحتكام  من 
اىل مواده ويف مقدمتها كون الشعب صاحب السلطة وليس 

غريه.  
والدول  الشعوب  بتجارب  األخذ  عينه،  الوقت  يف  ويجدر 
أي  يتمكن  ال  حني  تواجهها،  التي  املشاكل  حل  يف  االخرى 
هنا  فالخيار  الحكومة.  تشكيل  من  السياسية  األطراف  من 
هو اللجوء اىل االنتخابات املبكرة باعتبارها األسلوب األمثل، 
الكلمة  قول  الناس وحقهم يف  االلتفاف عىل رشعية  وليس 

الفصل.
ان فكرة االنتخابات النيابية املبكرة تأيت هذه املرة يف وقتها 
ويف محلها، وهي الحل االسلم واالمثل للوصول بعد اجرائها 
اىل تحالف نيايب واسع، يحمل مرشوعاً سياسياً تتشكل استنادا 
اليه الكتلة األكرب، ومن ثم حكومة األغلبية السياسية، التي 

ستكون مستندة يف عملها اىل الكتلة التي تشكلت منها. 
اجراء  إمكانية  اىل  املتنفذين  بعض  ترصيحات  اشارت  وقد 

انتخابات مبكرة.
املبكرة  االنتخابات  تعطي  ان  ميكن  هل  التساؤل:  ويبقى 
من  واّي  سيديرها؟  ومن  اآلن؟  فيه  نحن  ملا  مغايرة  نتائج 

القوى سيؤيدها ويشرتك فيها؟
هذا السؤال يفرض عىل قوى التغيري والجامهري املحتجة، ان 
الذي  الواسع،  املدين  الدميقراطي  التحالف  وتشكل  تتحدى 
هو البديل الحقيقي للقوى التي حكمت وأفسدت، فيام يقع 
عىل عاتق املواطنني جميعا التوجه الجاد والفعيل نحو اختيار 

البديل.
وقبل هذا البد من فعاليات احتجاجية واسعة، تفرض نظاماً 
انتخابياً يحقق العدالة واملساواة، ومفوضية انتخابات امينة 
عىل  كبرية  ومدنية  شعبية  رقابة  فرض  جانب  اىل  ومؤمتنة، 
سريها، مبا يضمن عدم تجدد الخروقات التي حدثت سابقاً، 
قانون  حسب  السالح  متتلك  قوى  أي  مشاركة  رفض  مع 

االحزاب السياسية.

منتصف االسبوعش
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بغداد ـ طريق الشعب
فرص  بتوفري  املطالبة  الشعبية  االحتجاجات  عادت 
العمل والخدمات ورصف مستحقات املوظفني، بعد 
جدد  فيام  الفطر،  عيد  عطلة  نتيجة  قصري  توقف 
تظاهراتهم  السليامنية  جامعة  وموظفو  اساتذة 

املطالبة برصف مستحقاتهم املالية.

البصرة
مديرية  امام  الرتبوية  الكوادر  من  املئات  وتظاهر 
املتمثلة  حقوقهم  مبراعاة  مطالبني  البرصة،  تربية 
إكامل  تأخر  موضوع  ومتابعة  األرايض  بقطع 

معامالت املتقاعدين.
وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “التظاهرة نظمها 
عىل  املحالني  واملدرسني  املعلمني  من  غفري  جمع 
التقاعد، ومل تكمل معامالتهم خالف ما حصل مع 
أقرانهم يف بقية املحافظات”، مشريا اىل ان “العرشات 
من املهجرين نظموا وقفة امام قامئقامية قضاء شط 

العرب مطالبني بتخصيص قطع أراٍض لهم”.
عام  الثانية  الخليج  حرب  أرسى  من  عدد  وتظاهر 
البرصة،  يف  املحاربني  شؤون  مديرية  أمام   1991

مطالبني برصف مستحقاتهم التقاعدية.

ذي قار
فيام اغلق املئات من املحتجني من خريجي الكليات 
تصعيد  يف  قار،  ذي  نفط  رشكة  مبنى  واملعاهد 

احتجاجي، للمطالبة بتوفري فرص العمل.
“الخريجني  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وذكر 
الرشكة  أبواب  واغالق  املفتوح  اعتصامهم  استأنفوا 
من  اشهر  عدة  بعد  مطالبهم  تحقيق  عدم  بسبب 
الحكومية دون  االعتصامات وانتهاء املهلة للجهات 

تحقيق أي من تلك الوعود”.
الرتبية  كليات  خريجي  من  “العرشات  ان  واضاف 
من غري املحارضين اغلقوا مبنى دائرة تربية وجرس 
درجات  بتوفري  مطالبني  النارصية،  وسط  الزيتون 

وظيفية لهم من درجات الحذف واالستحداث”.

المثنى والديوانية
ونظم عدد من مريب األغنام يف محافظة املثنى، وقفة 
النواب يف املحافظة  احتجاجية أمام مكتب مجلس 

الدعم  وتقديم  األعالف  أسعار  بتخفيض  للمطالبة 
لهم.

“اسعار  ان  اىل  الحجيمي  مؤيد  املتظاهر  واشار 
بسبب  السابقة  اسعارها  عن  تضاعفت  االعالف 

االحتكار وفرض رسوم إضافية عىل املستورد منها”.
من  عددا  الديوانية،  محافظة  يف  محتجون  وأغلق 
الشوارع يف قضاء الحمزة الرشقي، احتجاجا عىل سوء 

الخدمات.
“متظاهرين  بأن  الشعب”،  “طريق  مراسل  وافاد 
اغلقوا  الديوانية  الرشقي مبحافظة  الحمزة  يف قضاء 
أحد الجسور وقطعوا عددا من الشوارع باإلطارات 

املشتعلة، احتجاجاً عىل سوء الخدمات يف القضاء”.

كربالء وديالى
العرشات من خريجي  تظاهر  كربالء،  ويف محافظة 
كليات الرتبية امام مبنى املحافظة، مطالبني بتوفري 

فرص العمل.
تربويني  كخريجني  “نحن  حسن  محمد  وقال 

من  نطالب  االختصاصات  مختلف  من  وإداريني 
والتوظيف  العمل  بفرص  التظاهرة  هذه  خالل 
تقاسم  يف  املحاصصة  ووقف  الكفاءة  عىل  اعتامداً 
الوظائف وتعديل بعض القوانني الخاصة بالتعيينات 

الحكومية”.
واغلق العرشات من خريجي الجامعات واملعاهد يف 
كربالء ايضا عددا من الشوارع الرئيسية يف املحافظة، 

مطالبني بتوفري فرص العمل.
واقدم العرشات من الخريجني يف محافظة دياىل عىل 
بعقوبة،  وسط  الرتبية  مديرية  مبنى  بوابة  اغالق 

احتجاجا عىل عدم توفري فرص العمل.
“خريجي  بان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وافاد 
املعاهد التقنية يف دياىل اغلقوا بوابة مبنى مديرية 
كتاب  بعقوبة، مطالبني مبعرفة مصري  الرتبية وسط 

تعيينهم الصادر منذ عام 2019”.

كركوك والسليمانية
ويف كركوك، تظاهر العرشات من املتدربني يف رشكة 

نفط الشامل، امام مبنى محافظة كركوك، للمطالبة 
بتوفري فرص العمل.

يف املقابل، جدد استاذة وموظفو الجامعات واملعاهد 
رواتبهم  املطالبة برصف  تظاهراتهم  السليامنية،  يف 

لشهر آذار املنرصم.
“اساتذة  فان  الشعب”،  “طريق  ملراسل  ووفقا 
وموظفي جامعة السليامنية انطلقوا ومع بدء الدوام 
الرسمي بتظاهرة أمام بناية الكلية التقنية، احتجاجا 
عىل عدم رصف رواتبهم لشهر آذار املنرصم”، مشريا 
اىل ان املحتجني اغلقوا بوابة الكلية وسط مطالبات 

برصف الرواتب وبيان أسباب تأخريها حتى اآلن.
السليامنية،  جامعة  وأساتذة  موظفي  أن  واضاف 
املحافظة  بني  الرابط  “طاسلوجه”  طريق  قطعوا 

ومحافظة كركوك.
وتظاهر أساتذة وموظفو جامعة گرميان أمام املعهد 
رواتبهم  برصف  مطالبني  كالر،  مدينة  يف  التقني 
الشهرية والزام الحكومة برصف رواتبهم كل 30 يوما 

مع رصف العالوات والرتفيعات.

بغداد ـ طريق الشعب 
البيطري قلقهم من عدم وجود  الطب  ابدى طلبة 
ضامنات لهم بعد دراسة متتد لسنوات طوال، فهم 
يقاسون نقص املختربات واالبنية الالزمة التي تسهل 
من  يشكون  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  دراستهم 
يضمن  الذي  الطبي،  التدرج  قانون  تطبيق  عدم 

حقهم بالتعيني املركزي أسوة باختصاصات أخرى.
فالطبيب  املهمة،  العلوم  من  البيطري  والطب 
جدار  هو  يعترب  مختصني  وبحسب  البيطري 
والبكتريية  الفريوسية  االمراض  يكافح  الذي  الصد 

االنتقالية املشرتكة بني البرش والحيوانات.

مستقبل مجهول 
البيطري  الطب  الذي يدرس  الطالب أسامة قاسم، 
يف جامعة دياىل، أفصح عن املشاكل التي يعاين منها 

هو وزمالؤه.
وقال قاسم لـ”طريق الشعب”، إن “الطب البيطري 
بصورة عامة غري مدعوم من قبل الدولة، فنحن يف 
ويف  العميل،  للتطبيق  مختربات  منتلك  ال  الجامعة 

الغالب نتلقى التعليم نظريا”.
وأضاف قاسم، “ ال يبدو منطقيا، أن يقوم شخص 

ما لخمس سنوات بالدراسة، ومن ثم يتخرج ليواجه 
فتح  عىل  قادرين  غري  منا  الكثري  مجهوال.  مصريا 
او مخترب تحليالت، ألن أي مرشوع  بيطرية  عيادة 

خاص سيكون مكلفا”.
وينوه قاسم بـ”الطب البيطري الذي ال يقل أهمية 
عن الطب البرشي، فهو مسؤول عن سالمة املواطن 
واكتشاف  واللحوم  التغذية  مراقبة  يخص  ما  يف 
اياه  واصفا  عليها”،  القضاء  وحتى  الفريوسات 
بـ”جدار الصد األول الذي يكافح االمراض املشرتكة 

مثل فريوس كورونا والحمى النزفية”.
بيطرية  مستشفيات  “بناء  اىل  الطالب  ويدعو 
للدواجن واالغنام واملوايش، وكل ما  وانشاء حقول 

يخص الرثوة الحيوانية”.
بقانون  البيطري  الطبيب  يشمل  أن  قاسم  ويأمل 

التدرج الطبي “الذي يضمن حقوقنا ومستقبلنا”.

شكوى من االهمال
وشكا محمد حسن، وهو أحد الطلبة الذين يدرسون 
االختصاص ذاته، من عدم اهتامم املعنيني باألطباء 
البيطريني، مشريا اىل ان “وزارة الصحة توكل مهمة 
التجارية وغريها  واملحال  املجازر  اللحوم يف  فحص 

هي  بينام  البرشي،  بالطب  متخصصني  ألطباء 
يساهم  الذي  البيطري،  الطبيب  وظيفة  باألساس 
والحيوان،  االنسان  بني  املشرتكة  االمراض  بعالج 

فهنالك 500 مرض فريويس وبكتريي”.
ان  الشعب”،  “طريق  لـ  حديثه  يف  حسن  واكد 
ال  فهي  البيطريني،  األطباء  تجاه  مقرصة  “الدولة 
تضمن لهم أية حقوق، او توفر لهم تسهيالت مثل 
توفري قطع األرايض بعقد مع الدولة يحدد بسنوات 
ينشئوا  ان  الخريجني  من  ملجموعة  ميكن  معينة، 

مرشوعا مشرتكا، يعزز جانت املنتجات الوطنية”.
أيضا،  دياىل  جامعة  يف  طالب  وهو  حسن  ويشري 
اىل ان هناك بناية واحدة لكلية الطب البيطري يف 
الحرم الجامعي، وانها تفتقر للمختربات والكثري من 

البنى التحتية والفوقية.
ويذكر حسن، أن هناك كرفانات ال تصلح ألن تكون 
مختربات، مضيفا بسخرية “يف ما يخص الحيوانات 
واحد،  حيوان  هناك  عليها،  نطبق  ان  يجب  التي 
وهو بقرة حامل ال يتقرب منها أحد، خوفا من ان 

تجهض”.
ويؤكد حسن ان قسمه يعتاش عىل تربعات االقسام 

االخرى او االساتذة فيه.

تطمينات النقابة  
نقابة  اعالم  ممثل  الزبيدي،  جبار  الدكتور  يقول 
األطباء البيطريني: ان “أحد أسباب تفيش امراض 
وجود  عدم  هو  النزفية،  الحمى  مثل  الحيوانات 
كوادر من األطباء البيطريني، يساهمون يف ترويج 
التي تنظم سنويا، سواء  الوقاية  وتدشني حمالت 
التقاعد  فقانون  بدونها؛  او  امراض  هناك  كانت 
الكوادر، وهو ما رصحت به  سبب نقصا كبريا يف 
دائرة البيطرة، واىل االن مل يتم تعويض النقص”.

“طريق  به  خص  حديث  يف  الزبيدي  ويضيف 
اقراره  تم  الطبي  التدرج  “قانون  ان  الشعب”، 
ومتت املصادقة عليه، ونرش يف الجرائد والصحف 
ورصيد  متويل  اىل  يحتاج  تطبيقه  لكن  الرسمية، 
وصل  واملوضوع  املالية،  وزارة  من  يخصص  مايل 
هذه  املوازنة  يف  وُضمن  النهائية،  املراحل  اىل 
كل  سيحل  القانون  “هذا  ان  اىل  الفتا  السنة”، 
تعيينهم  الن  البيطري،  الطب  طالب  مشاكل 

مركزيا”. سيصبح 
وخلص الزبيدي اىل ان هناك “12 جهة يف الدولة 
وليس  البيطري،  الطبيب  خدمات  من  تستفيد 

فقط دائرة البيطرة”.

بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

8 محافظات تعاود االحتجاج على البطالة وتردي الخدمات

يشكون من عدم تطبيق قانون التدرج الطبي

مستقبل مجهول في انتظار طلبة الطب البيطري
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في بناء الدولة والنظام 
السياسي

 يناضل حزبنا من أجل:

املدنية  الدولة  بإقامة  الشامل  التغيري  1.تحقيق 

االتحادي،  البناء  وتعزيز  العرصية  الدميقراطية 

وسيادة القانون واملؤسسات الدستورية، والفصل بني 

السلطات واستقالل السلطة القضائية، وتفعيل مبدأ 

وضامن  القانون  أمام  املواطنني  ومساواة  املواطنة 

والشخصية،  العامة  وحرياتهم  بحقوقهم  متتعهم 

العدالة االجتامعية. وتحقيق 

واالثنية  الطائفية  املحاصصة  نهج  من  2.التخلص 

والرثوة،  السلطة  تقاسم  عىل  والقامئة  الحالية، 

دينيا  وتفتيتها  االجتامعية  الهويات  تسييس  عرب 

مبدأ  باعتامد  وذلك  ومناطقيا،  وقوميا  ومذهبيا 

املواطنة ومعايري اإلخالص للوطن واملهنية والكفاءة 

الطائفي  االستقطاب  مظاهر  وإنهاء  والنزاهة 

واالثني، وتكريس الوحدة الوطنية.

الفاسدين  ومحاسبة  الفساد  منظومة  3.محاربة 

من  املنهوبة  األموال  واسرتجاع  العام  املال  سارقي 

دور  وتفعيل  لهم،  عادلة  محاكامت  وإجراء  قبلهم 

املرشوع  غري  الكسب  قانون  وتطبيق  العام  االدعاء 

ومبدأ عدم اإلفالت من العقاب.

االغلبية  مبدأ  من  انطالقا  الحكومة  4.تشكيل 

عىل  وقدرة  تغيريي  برنامج  اساس  وعىل  السياسية 

مراعاة  مع  التغيري،  اتجاه  يف  عملية  خطوات  اتخاذ 

عن  وبعيدا  واملهنية،  والنزاهة  الكفاءة  معايري 

الطائفية واالثنية. املحاصصة 

الطبيعية  الحياة  وعودة  واالستقرار  األمن  5.ضامن 

يف البالد، وبناء مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية 

دميقراطية،  أسس  عىل  األخرى  املؤسسات  وسائر 

والكفاءة  واملواطنة  للوطن  الوالء  قواعد  ووفق 

الضيق  التحزب  واملهنية والنزاهة، وبعيداً عن نزعة 

واملحاصصة.

بني  الصالحيات  وتوزيع  الالمركزية  اإلدارة  6.اعتامد 

املؤسسات  صالحيات  وتحديد  واملحافظات،  املركز 

االتحادية وإقليم كردستان، وفق الدستور والقوانني 

ايضاً،  الدستور  الحكام  ووفقا  ميكن،  كام  النافذة. 

الرشوط  تنضج  عندما  جديدة،  اقاليم  تشكيل 

املصالح  تطمني  منها  املقدمة  ويف  لذلك،  الرضورية 

والحاجات الحقيقية ألبناء املناطق املعنية، وان يأيت 

تشكيل االقاليم تعبريا عن إرادتهم الحرة.

الرشعية،  ومبؤسساتها  الدولة  بيد  السالح  7.حرص 

ونزعه عن الفصائل والجهات الخارجة عن القانون، 

وحظر االحزاب السياسية التي متتلك اجنحة مسلحة.

8.إصالح املنظومة االنتخابية مبا يضمن قيام املفوضية 

حرة  انتخابات  بإجراء  لالنتخابات  املستقلة  العليا 

ونزيهة ومتكافئة ويف ظل قانون انتخايب عادل يقوم 

اعتبار  او  واحدة  انتخابية  دائرة  العراق  اعتبار  عىل 

األحزاب  قانون  وتفعيل  دائرة،  فيه  محافظة  كل 

وخلق بيئة آمنة تؤمن مشاركة واسعة.

ومن  والنشطاء،  املتظاهرين  قتلة  عن  9.الكشف 

وبعدها،   2019 ترشين  انتفاضة  يف  وراءهم،  يقف 

وتقدميهم إىل القضاء ملحاكمتهم عن عمليات القتل 

والخطف والتغييب القرسي، وإعادة االعتبار لشهداء 

االنتفاضة وتعويض أرسهم، وكذلك الجرحى.

األهيل،  والسلم  املجتمعية  املصالحة  تحقيق   .10

مثل  االنتقالية  العدالة  مؤسسات  يف  النظر  وإعادة 

هيأة املساءلة والعدالة، وإحالة جميع القضايا ذات 

العالقة إىل الوزارات املختصة والقضاء.

لألديان  العبادة  ودور  الدينية  الشعائر  احرتام   .11

والطوائف كافة دون متييز.

عن  وبعيدة  متوازنة  خارجية  سياسة  اعتامد   .12

القانون  وقواعد  مبادئ  عىل  مبنية  املحاور،  سياسة 

الدويل وميثاق األمم املتحدة، سياسة تؤكد وتحفظ 

الستكامل  وتعمل  العراقية،  األرايض  وسالمة  وحدة 

أجوائه  وحرمة  الوطنية  وسيادته  العراق  استقالل 

من  إخراجه  اجراءات  واستكامل  وثرواته  ومياهه 

السابع. الفصل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من برنامج الحزب، الذي أقره المؤتمر 
الوطني الحادي عشر 2021

وثائق المؤتمر الـ 11 كيف تعاملت معها الوزارات المتخصصة؟ 

خبير وبائي يستعرض تاريخ الحمى النزفية

كوبنهاغن - داود أمين

أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف 
الفائت،  نيسان  السبت 30  يوم  الدمنارك، 
حفل استذكار للرفيق الراحل قاسم الحلفي 

)مالزم قيص( يف مناسبة أربعينيته. 
يف  ممثلة  الفقيد  عائلة  الحفل  حرضت 
زوجته الرفيقة أحالم )إميان(، ونجله أسامة 
جانب  إىل  وزوجها،  سمر  وابنته  وزوجته، 
من  واألصدقاء  والرفاق  الرفيقات  عرشات 

محبي الراحل. 
واستهله  نهران  أبو  الرفيق  الحفل  أدار 
عميقني  وأمل  “بحزن  فيها:  قال  بكلمة 
أربعني  مرور  مبناسبة  اليوم جميعاً  نلتقي 
يوماً عىل الغياب الفاجع واملفاجئ لرفيق 

كان له حضوره املميز والواضح منذ عقود 
واالنصارية  الحزبية  حياتنا  يف  عديدة 
غياب  قوله: “شكل  واالجتامعية”، مضيفا 
الداء  بسبب  الرسيع  قيص  مالزم  الرفيق 
الذين  نحن  جميعاً،  لنا  صدمة  الخبيث، 
قرب  عن  وتلمسنا  عقود،  طوال  عرفناه 
حرصه  ومدى  النبيلة،  الشخصية  صفاته 
والتزامه الحزيب واإلنساين بأفكاره ومبادئه 
وبعالقاته الرفاقية واالجتامعية والعائلية”.

وتابع أبو نهران كلمته بالقول: “نشعر اآلن 
بعمق غيابه وبحجم خسارته ومبدى الفراغ 
الذي تركه يف عائلته الصغرية املبارشة أوالً، 
التي  الواسعة،  الكبرية  عائلته  نحن  وفينا 
عرفه  من  وكل  وأصدقاءه  رفاقه  تضم 

وارتبط به”.

سكرتريها  تحدث  الحزب،  منظمة  وباسم 
مشيدا  الفقيد  عن  حسني،  عيل  الرفيق 
طوال  الحزيب  والتزامه  الشخصية  بصفاته 
وحرصه  الدمنارك،  تنظيم  يف  عمله  سنني 
ووضعه  الخطري  مرضه  إخفاء  عىل  حتى 
الصحي املرتدي عن رفاقه يف قيادة املنظمة 

يك ال يشغلهم أو يؤملهم ذلك!
ألقاها  كلمة  الدميقراطي  للتيار  وكانت 
يستطع  مل  إبراهيم،لكنه  سعد  الرفيق 
بدال  فأكملها  بالبكاء  أجهش  إذ  إكاملها. 
عنه الرفيق عبد املطلب عبد الواحد. وقد 
جرت اإلشادة يف الكلمة بالفقيد ومواقفه 
طوال العقود التي عاشها يف الدمنارك، من 
التيار الدميقراطي ومن نشاطاته وفعالياته 

املختلفة.

عن  أيضا،  الواحد  عبد  الرفيق  وتحدث 
يف  معا  وعملهام  البرصة  يف  الفقيد  زمالته 
 ،١٩٧٠ عام  منذ  الطلبة  اتحاد  منظمة 
وكيف  الثانوية،  الدراسة  منذ  ونشاطهام 
أن الفقيد تعرض وقتها لالعتقال من قبل 
أجهزة األمنوحزب البعث، وبقي ثابتا عىل 

موقفه صلبا. 
عن  مدلول  بن  مزهر  الرفيق  تحدث  ثم 
يف  قيص  ملالزم  مميزة  بطولية  مواقف 
كردستان خالل فرتة الكفاح املسلح والحركة 

األنصارية ابان الثامنينيات.
آخر الكلامت كانت للرفيقة أحالم، رشيكة 
حياة الفقيد ورفيقته منذ حوايل 4 عقود. 
وقد ذكرت الرفيقة باختصار، صفات مالزم 
فيام  للجميع.  املعروفة  الشخصية  قيص 

يف  املشاركني  كل  العائلة،  باسم  شكرت 
الحفل واملبادرين إىل إقامته. 

وخالل تقدميه املساهمني ليلقوا كلامتهم، 
الخسارة  إىل  يشري  الحفل  مدير  كان 
األخرية  الفرتة  ابان  واملتكررة  املتسارعة 
واثق(،  )أبو  لطيف حسن  الرفيق  بفقدان 
والخسارة األخرى قبل ثالثة أيام من إقامة 
الحفل، بفقدان الرفيق امللحن الكبري حميد 

البرصي. 
الحفل،ومن  برنامج  فقرات  تتابع  وأثناء 
بينها كلمة تأبني للرفيق يوسف أبو الفوز، 
أحد  عىل  مثبتة  سينامئية  شاشة  كانت 
وصورا  لقطات  تعرض  القاعة،  جدران 
وأحداث  مواقع  يف  قيص،  مالزم  للفقيد 

مختلفة من حياته. 

 ستوكهولم – طريق الشعب 
العاصمة  قاعة “مكتبة رنكبي” يف شاميل  احتضنت 
الفائت،  نيسان   23 السبت  ستوكهومل،  السويدية 
خريي،  سعاد  د.  الراحلة  للرفيقة  تأبينيا  مجلسا 

حرضته عائلتها وجمع من رفاقها ومحبيها. 
داعية  املجلس  افتتحت  مهدي  ميس  الرفيقة 
عىل  حدادا  صمت  دقيقة  الوقوف  إىل  الحارضين 
بيان  مريوش  خولة  الرفيقة  قرأت  بعدها  الفقيدة. 
للحزب  السيايس  املكتب  أصدره  الذي  التعزية 

الشيوعي العراقي، برحيل الرفيقة.  
منظمة  باسم  كلمة  هداد،  جاسم  الرفيق  وألقى 
فيها  وتطرق  السويد،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب 
صباها،  منذ  املرشّف،  النضايل  الفقيدة  تاريخ  إىل 
يف  وتعذيب  وسجن  اعتقال  من  تحملته  مبا  مرورا 
ألقى  فيام  الدكتاتورية.  الرجعية  األنظمة  أقبية 

الضوء عىل الكتب التي ألفتها. 

ألقاها  الراحلة  رثاء  يف  قصيدة  املجلس  وتخللت 
رابطة  باسم  وكلمة  التورنجي،  زغري  ناظم  الشاعر 
املرأة العراقية يف ستوكهومل ألقتها الرفيقة دنيا رامز، 

وأخرى باسم جمعية املرأة العراقية يف ستوكهومل.
كام بث تسجيل صويت أرسلته رفيقة درب الراحلة، 
تعذر  والتي  املجلس،  إىل  الساعدي  نجية  الرفيقة 

حضورها بسبب ظروفها الصحية.
وساهم عدد من الحارضين يف الحديث عن الفقيدة 
املوسوي  الواحد  عبد  بضمنهم  النضالية،  ومسريتها 
بها،  مواقف جمعتهام  تناوال  اللذان  أحمد،  وهيفاء 
وإشادة  رثاء  رسالة  قدم  الذي  الحسوين  ومازن 
استعرضت  التي  الزهريي،  وسن  عن  فضال  بحقها، 

أبرز ما كتب عنها يف وسائل التواصل االجتامعي.
ويف الختام ألقى نجل الراحلة يحيى زيك، كلمة باسم 
عائلته، قدم فيها الشكر للحارضين ولكل من وقف 

مع العائلة يف مصابها هذا.

الهاي – طريق الشعب 
األصيل،  العراقي  الفن  فقيد  ومحبو  رفاق  تنادى 
نيسان   ٢٩ يوم  البرصي عرص  امللحن حميد  الرفيق 
الفائت، لوداعه األخري يف إحدى مقابر مدينة الهاي 
القديرة  الفنانة  دربه  رفيقة  بحضور  الهولندية، 

شوقية العطار وابنته وأوالده.
ويف جو من الحزن جرت مراسم الدفن. وقبل تسجية 
تيسري  السيد  تحدث  الرثى،  الكبري  الفقيد  جثامن 

اآللويس عن مآثره وسجاياه الطيبة.
ثم قرأ الرفيق إحسان طبلة، تعزية املكتب السيايس 
للحزب الشيوعي العراقي، والتي مثّنت وفاء الفقيد 

بسريته  وأشادت  للحزب،  نديم(  )أبو  البرصي 
وهو  بالعطاء  الحافلة  والفنية  والسياسية  النضالية 

يحمل رسالتيه الفنية واالنسانية أينام حل.  
واعتزازا بالفقيد نرُثت باقات ورد كثرية عىل رضيحه 
يف  الحزب  ومنظمة  للحزب  السيايس  املكتب  من 
الدميقراطي،  التيار  وتنسيقية  وبلجيكا،  هولندا 
العراقيات  النساء  وجمعية  العراقية،  املرأة  ورابطة 

وغريها من الجمعيات.
واستكملت املراسم بتقديم التعازي واملواساة لعائلة 
الفقيد التي أعربت من جانبها، عن امتنانها للحضور 

جميعا. 

في الدنمارك 

الشيوعيون يستذكرون الرفيق الراحل قاسم الحلفي

في ستوكهولم 

مجلس تأبيني 
للرفيقة الراحلة سعاد خيري 

في الهاي 

العراقيون يودعون 
الفنان حميد البصري

بغدادـ  محمد التميمي 

الذي أخذ  النزفية،  الحمى  يعد فريوس 
وأثار  املحافظات  من  عدد  يف  يظهر 
خربها  التي  األوبئة  من  العام،  الرأي 
العراقيون يف أزمان سالفة، لكن الفارق 
هذه املرة ـ طبقا ملختصني ـ ان معدل 

أعداد اإلصابات هو األعىل.
هذا  انتشار  أن  من  الرغم  وعىل 
تسببه  نسبة  ان  اال  بطيء  الفريوس 
مبوت اإلنسان تصل اىل 40 باملائة. وتتم 
مكافحة هذا املرض عرب صب املبيدات 
اىل  اضافة  الحيوان،  الخاصة عىل ظهور 

رش الحظائر. 
الواسع  االنتشار  من  الرغم  وعىل 
له  التصدي  مستلزمات  ان  اال  للمرض، 

هي دون املستوى املطلوب. 

إجراءات حكومية عاجلة
فريق  تشكيل  الزراعة  وزارة  وأعلنت 
اجل  من  محافظة،  كل  يف  بيطري 

مكافحة مرض الحمى النزفية.

التابعة  البيطرة  دائرة  عام  مدير  وقال 
بيان  يف  الخفاجي،  حبيب  ثامر  للوزارة 
منه،  نسخة  الشعب”  “طريق  تلقت 
الحتواء  إجراءاتها  وضمن  “الدائرة  إن 
فريقا  شكلت  النزفية،  الحمى  مرض 
منها  كل  يضم  محافظة  كل  يف  بيطريا 
الرش  عمليات  عىل  لإلرشاف  طبيبا   17
الشهر  بداية  انطلقت  التي  والتعقيم، 

الحايل وتستمر حتى نهايته”.
مادة  “وزعت  دائرته  أن  وأوضح 
املستشفيات  جميع  بني  مرثين(  )الدلتا 
لتنفيذ  وذلك  باملحافظات،  البيطرية 
عىل  للقضاء  املجانية  الوطنية  الحملة 
املاشية  برش  )القراد(  املرض  مسبب 
ستكون  والتي  اإلصابة  وبؤر  والحظائر، 
يوما”،   14 بينهام  تفصل  شهريا  ملرتني 
ال  باملرض،  املصابة  “املاشية  ان  مبينا 

تظهر عليها أية أعراض”.
املرض  حضانة  مدة  الخفاجي  وحدد 
منبها  يوما،   14 إىل  بيوم  اإلنسان  لدى 
يتسبب  عندما  خطريا  يكون  انه  اىل 

بالنزف الذي يقود إىل الوفاة.

تاريخ المرض وطريقة انتقاله 

من جانبه، استعرض خبري الوبائيات باسم 
الحمى  مرض  انتشار  تاريخ  العضاض، 
النزفية الذي “ظهر أول مرة يف العام ١٩٣٠ 
يف  ذلك  وبعد  افريقيا،  قلب  الكونغو  يف 
العام ١٩٤٤ ظهر عىل الجنود الفالحني يف 
القرم  السوفيتي يف جزيرة  الجيش االحمر 
سوفيتي.  جندي   ٢٠٠ من  أكرث  وأصيب 
الفايروس  ان  السوفييت  األطباء  ووجد 
يشابه الذي ظهر يف الكونغو، لذلك سمي 

بحمى القرم الكونغو النزفية”.
الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  واسرتسل 
يف  العراق  يف  إصابة  أول  “سجلت  قائال: 
يف   ،1979 عام  أيلول  شهر  من  التاسع 
مبريضة  جيء  حيث  الريموك  مستشفى 
من الفلوجة تعاين من اجهاض ونزف عام 
توفيت بعد ذلك، وبعد وفاتها بيومني تويف 
التي  املعينة  بعد  وفيام  املعالج،  الطبيب 
قدمت الخدمات للمريضة، واعلنت حالة 
تشكيل  وتم  املستشفى  واغلقت  الطوارئ 

فريق طبي للوصول اىل مسبب املرض”.

وتم تشخيص املرض يف كلية الطب البيطري 
بجامعة بغداد من قبل الدكتور انطوان صرب 
البنا وجرى تعميم توصيف الفريوس، وتم 
تسجيل ٧٠ حالة سنويا، بدأت باالنخفاض 
نتيجة  بالسنة،  حالة   ١٥ اىل  بعد  ما  يف 
لحمالت وزارة الزراعة من خالل املؤسسة 
البيطرية العراقية لرش وتغطيس الحيوانات 
وهو  الناقل  عىل  العام  للقضاء  مببيدات 

القراد الذي ينرش املرض. 
“الذي ظهر  ان  اىل  الخبري يف حديثه  ونبه 
يف ٢٠٢٢ يشء فاق التصورات ألنه ظهرت 
بالنارصية، ثم  الحالة االوىل يف ٢٩ نيسان 
اغلب  اىل االن يف  بتصاعد لتسجل  اخذت 
كردستان  اقليم  ضمنها  العراق  محافظات 
يف اربيل بأرقام جدا عالية، وهذا يدعو اىل 
وتقييمه  املوقف  دراسة  واعادة  الوقوف 
وزاريت  قبل  من  املناسب  القرار  واتخاذ 

الصحة والزراعة”.
وطبقا للعضاض فان نسبة الوفاة بفريوس 
الحمى  يف  بينام  املائة،  يف   ٢ هي  كورونا 
النزفية ٤٠ يف املائة وهي عالية جدا، وان 
60 يف املائة من االصابات هي يف ذي قار 

تحديدا، وتجاوزت أكرث من ٢٣ حالة حتى 
االن. 

راس  عىل  العضاض  ان  اىل  االشارة  تجدر 
املايض  االثنني  يوم  عاد  طوارئ  فريق 
احدى  من  بدعم  النارصية،  اهوار  من 
مريب  تجهيز  تم  حيث  الدولية،  املنظامت 
املاشية والجاموس بكل املستلزمات الالزمة 
واللوجستيات، وقاموا بعملية رش الحتواء 
االصابات يف أخطر منطقة بالنارصية وهي 
سيد دخيل التي شهدت ٣ حاالت؛ واحدة 
منها توفيت. ومل تظهر اي حالة حتى االن 
نيسان   ٣٠ يوم  بارشوا  حيث  القضاء،  يف 

وانتهى العمل يوم ٥ ايار الجاري. 
وعن طريقة انتشار املرض قال العضاض: ان 
انتقال الفايروس يكون بثالث حاالت “اما 
عن طريق القراد الذي ينقل الدم املصاب 
او  لدغه،  خالل  االنسان  اىل  الحيوان  من 
التامس املبارش مع الحيوان املصاب خالل 
الذبح او من خالل اللحم، او عند التالمس 
استخدام  او  املريض  مع  والقريب  املبارش 
مقتنياته، ويف حالة نادرة ينتقل من الرجل 

للمرأة خالل الجامع بني األزواج”.
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بغداد – طريق الشعب
عن  الكهرباء  وزارة  واط،  ميغا  آالف   5 من  أكرث  تفصل 
فبعد عودة  أفضل”،  بـ”صيف  للعراقيني  تحقيق وعدها 
قرابة 75 يف املائة من إمدادات الغاز اإليرانية اىل العراق، 
الذي طاملا ينتظره  الوعد  تأكيدها بذلك  الوزارة  جددت 

الناس مع ارتفاع درجات الحرارة.
البالد  من  واسعة  مناطق  شهدت  السابق،  الصيف  ففي 
ساعات  وقلة  الطاقة  غياب  بسبب  حاشدة  تظاهرات 
تجهيزها، لكن وزارة الكهرباء أكدت هذه املرة أن تجهيز 
وأعامل  املورّد  الغاز  زيادة  بسبب  مؤخراً  تحسن  الطاقة 

الصيانة، مطمئنة املواطنني بصيف أفضل.

مخاوف من صيف مشابه
وكانت وزارة الكهرباء قد حققت انتاجا بنحو 21 الف ميغا 
الغازية  االطالقات  تراجع  وبعد  املايض،  الصيف  يف  واط 
اىل 8 ماليني مرت مكعب فقط، خرست  االيرانية من 50 
الطاقة، ليرتاجع االنتاج  الوزارة قرابة 6.5 غيغا واط من 
اىل اقل من 15 الف ميغا واط. وبدأ الغاز االيراين يعود 
واملباحثات،  املفاوضات  بعد عام من  تدريجًيا ويتصاعد 
حتى كشف املتحدث باسم وزارة الكهرباء عن ارتفاع الغاز 

االيراين اىل 38 مليون مرت مكعب.

يف  العبادي،  موىس  احمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
ايران  املورد من  الغاز  “اطالقات  ان  ترصيحات صحفية، 
ارتفع اىل 38 مليون مرت مكعب باليوم، منها 30 مليون 
مرت مكعب اىل املحطات التوليدية يف العاصمة بغداد، و8 
ماليني مرت مكعب اىل املحطات التوليدية يف املحافظات 

الجنوبية”.
االخرى  هي  واالضطرارية  الدورية  “الصيانة  ان  واضاف 
للمنظومة  ايضا دخلت  اكتملت وهناك طاقات توليدية 
وهناك خطوط نقل اسرتاتيجية رابطة ما بني املحافظات، 
دخلت للخدمة لترصيف الطاقات املنتجة”، مشريا اىل ان 
“هذه الخطوط حققت وثوقية واستمرارية كبرية للشبكة 

الكهربائية”.
الف ميكا واط  انتاج 25  اىل  الوصول  وتابع “نعول عىل 
عىل  ايجابا  االنتاج  سينعكس  وبذلك  الفرتة  هذه  خالل 
ساعات تجهيز الكهرباء”، مطمئنا املواطنني بأن يكون هذا 

الصيف افضل من العام املايض.

هل سيتخلف الوضع؟
وبارتفاع كميات الغاز املوردة اىل 38 مليون مرت مكعب، 
يعني هذا عودة 75 يف املائة من الغاز االيراين، اي اضافة 
اكرث من 4.5 غيغا واط، اي ان االنتاج بلغ حاليا اكرث من 

19.5 غيغا واط. وستكون وزارة الكهرباء مطالبة باضافة 
اكرث من 5 االف ميغا واط اضافية لتحقيق وعدها برفع 
الحاجة الكرث من 40  االنتاج اىل 25 الف ميغا واط، اي 
مليون مرت مكعب اضايف من الغاز، ومن غري املعلوم ما اذا 
ستتمكن الوزارة من اقناع الجانب االيراين برفع الغاز من 

38 مليونا إىل نحو 80 مليون مرت مكعب.
وبعبارة اخرى، فإن وزارة الكهرباء متتلك حاليا طاقة تعادل 
اقل من 80 يف املائة من الطاقة التي وعدت بها، وامامها 
20 يف املائة اضافية من غري املعلوم ما اذا كانت ستنجح 

بتحقيقها الصيف الحايل.
وتشهد العاصمة بغداد واملحافظات االخرى خالل فصل 
تصل  والتي  الكهربائية  بالطاقة  ملحوظا  تحسنا  الربيع 

ساعات التشغيل ما بني 23 اىل 24 ساعة.
وعىل الرغم من تكرار مشهد االحتجاجات يف كل صيف 
للمطالبة بحل أزمة الكهرباء، ال يرى املراقبون أي رغبة 
باالنتهاء من مشكلة  الحكومات والسياسيني  جّدية لدى 
الكهرباء. ووفقا ملراقبني، فإن أزمة الكهرباء أزمة سيادية 
تعطل كل مرافق الحياة كام يبني عضو تحالف من أجل 
النزاهة، سعيد ياسني، الذي يقول إن الفساد السيايس هو 
ما مينع حلحلة ملف الكهرباء الذي يستنزف نصف املوازنة 

العامة للبالد.

ويوضح ياسني أن تعطل الكهرباء يعطل كل مرافق الحياة، 
وبقاء  االقتصاد  تعطل  يف  الرئيس  السبب  كان  فغيابها 
املصانع معطلة، وارتفاع البطالة، لكن ال نية جّدية لدى 
أحد يف إصالحها وتحريك عجلة الحياة يف البالد للنهوض 

مجددا.
وتقدر وزارة الكهرباء حاجة البالد الفعلية من الكهرباء 
بني 27 - 30 ألف ميغاوات، يف حني تبلغ الطاقة اإلنتاجية 
يف العراق 18 - 19 ألف ميغاوات بعد كل تلك السنوات 
والعقود واملليارات التي رصفت. باملقابل تتجه الحكومة 
لحلول ولدت ميتة، منها عقود الربط السعودي واملرصي 
معارضة  أبرزها  عدة  معرقالت  طريقها  يف  تقف  التي 
استثامرية  عقود  تعطيل  يف  نجحت  رافضة،  سياسية 

سابقة مع السعودية عىل سبيل املثال ال الحرص.
وحول هذا االمر يرى املهندس االستشاري ضياء وادي، 
حلول  إيجاد  من  العراق  متنع  اإلقليمية  الرصاعات  ان 

ملشكلة استرياد الغاز.
ويستشهد وادي بالتوترات القامئة يف سنجار “تحاول ايران 
عرقلة مد أنبوب غاز تريك اىل إقليم كردستان، مير من خالل 
مناطق سهل نينوى”، مشريا اىل ان “هذا املثال هو تبسيط 
ملشاكل العراق والدور السلبي الذي تلعبه الدول اإلقليمية 

التي تسعى لبقاء العراق بلدا مستهلكا”.

ويضيف وادي لـ”طريق الشعب”، ان “مشاريع استخراج 
الغاز يف العراق تحتاج اىل حوايل 3 سنوات وعىل الحكومة 
ضامن متويل هذه املشاريع من اجل توفري نسبة جيدة 
من  “االستفادة  اىل  داعيا  الطاقة”،  توليد  ملحطات  منه 
محطات  انشاء  نحو  واالنطالق  الحالية  املالية  الوفرة 

لتوليد الطاقة، تعمل بالوقود املتوفر محليا”.
معالجات  اىل  بحاجة  الكهرباء  “مشكلة  ان  ويتابع 
االستمرار  املعقول  التجهيز فمن غري  جدية عىل صعيد 
القدرة  ذات  الكهربائية  األجهزة  بدخول  بالسامح 
نسبيا  مرتفع  املنازل  استهالك  معدل  ان  كام  العالية. 
ان  املقبول  غري  فمن  توزيعها  يف  عدالة  هناك  وليس 
مئات  الفارهة  واملنازل  القصور  أصحاب  يستهلك 
من  الفقراء  مناطق  تعاين  فيام  الكهرباء  من  االمبريات 

الحصول عىل 20 امبريا”.
ويّشدد املهندس عىل “رضورة اتباع سياسة جديدة يف 
ومؤسسات  املواطنني  من  الكهرباء  أجور  جباية  عملية 
تسعرية  وتحديد  الخاص،  القطاع  ورشكات  الدولة 
من خالل  االجتامعية  العدالة  من  نوعا  تحقق  جديدة 
املنازل  وتحديد  االلكرتونية  املقاييس  عىل  االعتامد 
بعدد معقول من االستهالك يف حال تجاوزه، تتضاعف 

قيمة أموال الجباية”.

الهاي ـ طريق الشعب
تحدث الرفيق سكرتري الحزب االشرتايك الهولندي يف حفل الذكرى 88 
لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، وملناسبة عيد العامل الذي اقامته 
يف  الكردستاين  الشيوعي  والحزب  وبلجيكا،  هولندا  يف  الحزب  منظمة 

هولندا، وجاء يف حديثه:
تأسيس  بذكرى  باحتفالكم  االشرتايك  الحزب  باسم  أهنئكم  أن  أود 

حزبكم الثامنة والثامنني.
ان نعترب حزبكم األخ  فيمكننا  ولكون حزبنا قد تأسس قبل 50 عاماً 

االكرب لحزبنا.
حزبكم الذي ميلك تاريخاً حافالً بالحركة والتحدي والتجديد.

ذكرى التأسيس هي الوقت املناسب للتوقف عند الذكريات، االنجازات 
والنجاحات وكذلك هو وقتأ مناسباً الستذكار من رحلوا عنا من رفاق 

ولن يعودوا موجودين بيننا.
كام ان ذكرى التأسيس هي الوقت املناسب للنظر اىل املستقبل. 

 – ايار  من  األول  من  افضل  هنالك  ليس  اشرتايك  كحزب  لنا  بالنسبة 
عيد العامل- للتوقف والنظر يف كيفية قيام النظام الرأساميل وكيف ان 

اصحاب رؤوس األموال يستغلون الغالبية العظمى من الشعب.
  علينا التوقف هذا العام 2022 اكرث من اي وقت مىض الن هولندا 
انتشار  اكرث من ثالثني عاماً،  تبلغه منذ  اقتصادي مل  تعاين من تضخم 

صناديق السالت الغذائية، تهالك البنى التحتية وغالء املرافق العامة. 
انه النظام الرأساميل الذي يقدم الصدقة بدالً من التكافل والتضامن، 

وتوزيع الرضائب عىل الجميع بدالً من فرضها عىل االغنياء. 
حساب  عىل  اموالها  تحصني  تريد  التي  االوليغارشية  حيث  الحرب 

املاليني من الناس العاديني من الشعب الرويس واالوكراين.
نظام  ظل  يف  هولندا  يف  املساكن  نقص  حيث  الرأساميل  النظام  انه 
اقتصادي يخدم مصالح املستثمرين بدالً من حامية مصالح الباحثني عن 

السكن. حيث الرواتب التقاعدية ال تتناسب طرداً مع غالء املعيشة.
هنالك الكثري للقيام به عىل الصعيد العاملي. 

اليومي  العميل  النقد  مع  يتامىش  ال  للرأساملية  النظري  النقد  ان 
لسلوكها. 

كام ان الكثريين ال يرون مسببات املشاكل اليومية وال حلولها وبالتايل 
فانهم اما يعزفون عن التصويت او انهم يصوتون لصالح االحزاب  التي 

تعمق مشاكلهم اليومية بل وتتسبب باملزيد من املشاكل.  
ولذلك فان امر النقد مرتوك لنا.. ليس من خالل نقد النظرية فقط وامنا 

من خالل االفعال التي يلمسها عامة الناس. 
علينا ان نبني للناس ان هنالك اقتصاد اخر ممكن وحياة اخرى بطريقة 
االنسان  كرامة  املساواة،  بقيم  بااللتزام  ايضا  ممكنة  مختلفة  اخرى 

والتضامن.

ستوكهولم ـ طريق الشعب
العامل  رايات  ومع  البهيجة  الربيع  أجواء  وسط 
والنضال، وبعد عامني من التوقف بسبب أحداث 
يوم  احتفاالت  السويد  احيت  كورونا،  جائحة 
العامل العاملي، التي يحييها حزب اليسار السويدي 
والحزب االشرتايك الدميقراطي، وعدد من األحزاب 

واملنظامت اليسارية والراديكالية.
ويف مدينة ستوكهومل ويف ساحة ميدبورغ بالتسن، 
نظم حزب اليسار السويدي احتفاال تضمن األغاين 
نحو  مسرية  انطالق  قبل  والشعارات،  والهتافات 
التجمع  حيث  امللك  حديقة  يف  العاصمة  مركز 

االحتفايل الرئييس.

والحزبية  النقابية  املنظامت  من  العديد  وشارك   
يف  العاملية  النقابية  الحركة  ورفعت  املسرية،  يف 
ستوكهومل الفتاتها وشعارتها التي تحيي عيد العامل 

العاملي.
احتفالية  يف  ستوكهومل  مدينة  يف  رفاقنا  وساهم 
الرفيق  قّدم  حيث  السويدي،  الشيوعي  الحزب 

كفاح محمد الذهبي كلمة باسم منظمة الحزب.
يف مدينة غوتنربغ غرب السويد، نظمت األحزاب 
السالم  شبكة  باسم  خيمة  واليسارية  الشيوعية 
والعدالة، وساهم رفاقنا يف عرض بعض املطبوعات 

فيها، وتوزيع بيان باسم شبكة السالم والعدالة.
اليسار،  حزب  نظمها  كبرية  تظاهرة  انطلقت  ثم 

خارج  السويد  لبقاء  والدعوة  بالحرب  للتنديد 
مكتسبات  عن  الدفاع  أجل  ومن  الناتو،  حلف 
تتعرض  التي  الناس  ومصالح  االجتامعي  الرفاه 
الرضائب  وارتفاع  االسعار  أجواء غالء  للقضم ويف 

وازدياد أسعار الوقود والطاقة.
السويد، طافت جامهري  ماملو جنوب  مدينة  ويف 
 )Möllevångstorget  ( ساحة  يف  اليسار  حزب 
وشعارات  الفتات  تحمل  وهي  املدينة  شوارع 
الحرية  أجل  ومن  العمل  حقوق  عن  الدفاع 
العسكري،  والتصعيد  الحرب  وضد  والسالم، 
والدعوة اىل الحوار، وضد دخول السويد اىل حلف 

الناتو.

وساهم رفاقنا وأصدقاؤنا مع مسرية حزب اليسار 
منظمة  باسم  كلمة  ألقيت  حيث  السويد،  يف 
الحزب يف السويد، مع ترديد شعارات متجد نضال 

الطبقة العاملة العراقية، والعامل يف كل البلدان.
كام ساهم رفاقنا وأصدقاؤنا يف مسريات أخرى يف 
مدن السويد، ومنها لينشوبنك، كارلستادـ غوتالند، 

وغريها من املدن.
الشيوعي  الحزب  منظمة  رفاق  شارك  أوسلو  ويف 
العراقي يف الرنويج يف مسرية األول من أيار التي 
الرنويجي، وقبل انطالق  الشيوعي  نظمها الحزب 
واحزاب  العامل  لنقابات  كلامت  ألقيت  املسرية 

اليسار، ركزت عىل حقوق العامل ومطالبهم.

لينشوبنك – طريق الشعب 
أقامت منظمتا الحزب الشيوعي العراقي والحزب 
لينشوبنك  مدينة  يف  الكردستاين  الشيوعي 
السويدية، احتفاال يف مناسبة عيد العامل العاملي، 

األول من أيار. 
“ريد  قاعة  عىل  أقيم  الذي  االحتفال  حرض 
وعائالتهم  املنظمتني  أعضاء  املدينة،  يف  سنرتوم” 

وأصدقاؤهم. 
وكان بني الحارضين الشخصية الشيوعية العاملية 

واالجتامعية، الرفيق فخر الدين نجم الدين )مام 
صالح(، الذي كرّمته لجنة االحتفال بباقة ورد. 

داعيا  االحتفال  افتتح  كوركيس،  داود  الرفيق 
إكراما  صمت  دقيقة  الوقوف  إىل  الحارضين 

لشهداء الطبقة العاملة.
باللغة  ترحيب  كلمة  نرمني،  الرفيقة  قدمت  ثم 
األممية.  املناسبة  بهذه  فيها  عرّفت  الكردية، 
أعقبها الرفيق نوري عثامن )مام نوري( بقصيدة 

يف املناسبة.

الوزارة تِعُد بصيف أفضل

دعوات إلنشاء مشاريع كهربائية جديدة وتقنين االستهالك

سكرتير الحزب االشتراكي الهولندي:

نهنؤكم بالعيد الـ 88 لحزبكم

الشيوعيون العراقيون ساهموا فيه

إحياء عيد العمال في السويد والنرويج

كوبنهاغن – طريق الشعب 
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  شاركت 
الكبري  السنوي  العامل  عيد  مهرجان  يف  الدمنارك، 
الذي أقامته النقابات العاملية واألحزاب اليسارية 

الدمناركية يف األول من أيار. 
وسط  الكبرية  الغابات  إحدى  يف  املهرجان  وأقيم 
الحزب  منظمة  اتخذت  وقد  كوبنهاغن.  العاصمة 
باللغة  الحزبية  منشوراتها  فيه  عرضت  ركنا 
الصادرة  البيانات  من  نسخ  عن  فضال  الدمناركية، 
عن الحزب يف مناسبات مختلفة، باإلضافة إىل كتب 
ومطبوعات لبعض الرفاق، وتحف وأعامل يدوية. 

ركن  عىل  املهرجان  زائري  من  العديد  وتوافد 

الشيوعيني العراقيني ليطلعوا عىل معروضاته. 
وشاركت يف املهرجان عرشات اآلالف من الدمناركيني 
وأبناء الجاليات األجنبية املقيمني يف البلد. وقد نظم 
املشاركون فعاليات تضامنية مع العامل يف عيدهم، 
يشهدها  التي  األحداث  حول  آرائهم  عن  وعربوا 

العامل اليوم. 
بيان  يف  الدمناريك  الشيوعي  الحزب  أدان  وقد 
زائري  عىل  منه  النسخ  آالف  وزع  رصيح  رسمي 
الحرب  من  الدمناركية  الحكومة  موقف  املهرجان، 
الروسية - األوكرانية، وانحيازها للمعسكر االمرييك 
ومساعداتها الكبرية املالية والعسكرية له، داعيا إىل 

الوقوف عىل الحياد ضد الحرب.

الشيوعيون العراقيون 
في »مهرجان العمال« الدنماركي

العراقيون في لينشوبنك 
يحتفلون باألول من أيار

النجف - أحمد عباس

النجف،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  استقبلت 
طيلة أيام عيد الفطر يف مقرها، العديد من املهنئني من الرفاق 

واألصدقاء. 
واملحبة  واألمان  السالم  يعم  أن  أمنياتهم  عن  املهنئون  وأعرب 
امليايل  عليوي  الرفيق  صدح  فيام  الوطن.  ربوع  والتسامح 

مبجموعة أهازيج وطنية حامسية. 
يف  الرّواد  الرفاق  من  عددا  املحلية  اللجنة  زارت  املقابل،  ويف 
الرفاق  املناسبة. وهم كل من  التهاين يف  لهم  منازلهم، وقدمت 
صباح الخفاجي )أبو صبا(، كريم مجيلد )أبو نضال( وعبد الحر 

السلطاين )أبو زمن(.
والعمر  والسالمة  الصحة  دوام  للرفاق  املحلية  اللجنة  ومتنت 

املديد.

محلية النجف تستقبل المهنئين بالعيد
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حياة الشعب

بغداد ـ طريق الشعب

يبحث املزارعون يف بعض مناطق 
محافظة دياىل عن بدائل لزراعة 

أراضيهم املهددة بالجفاف، وقد لجأ 
عدد منهم اىل زراعة النجيل )الثّيل( 
يف محاولة منهم لضامن مصدر رزق 

جديد، وسط مطالبات باإلرساع يف 
وضع حلول ملعالجة ازمة الجفاف التي 

ترضب املحافظة.

طرق بديلة
“نتيجة  إنه  خضري،  حسني  دياىل  زراعة  مدير  وقال 
الزراعية  بالخطة  بهرز  جنوب  أهايل  شمول  لعدم 
مياه  انعدام  من  مخاوف  ولديهم  متتالني  ملوسمني 
بساتينهم  زراعة  اىل  لجأوا  الفالحني  فإن  الرشب، 
بالنجيل الطبيعي )الثيل( ملقاومة شحِّ املياه والتصحر 

يف بساتينهم وايجاد بدائل اخرى للعمل”.
وأضاف أن “اآلبار يف منطقة بهرز ذات مياه سطحية 
وميكن  عالية،  ملوحة  وذات  عميقة،  جوفية  وليست 
)الثيل(  النجيل  مثل  البسيطة  للزراعة  استخدامها 
اإلجراء  “هذا  أن  اىل  الفتاً  املنزلية”،  واالستخدامات 
ليس للمدى البعيد، لذلك نحتاج اىل وقفة جدية من 
من  ومتكيننا  جوفية،  آبار  لحفر  املائية  املوارد  وزارة 

توفري خطة زراعية لهذه املناطق”.
املياه،  بشحِّ  تأثراً  أكرث  دياىل  “محافظة  أن  إىل  وأشار 
قبل  من  االنهار  مجاري  وتغيري  األمطار  قلة  بسبب 
جذرية،  حلول  توفري  يجب  لذلك  الجوار.  دول 
يف  الحال  هو  كام  املياه  لتدوير  مشاريع  اقامة  مثل 
ميكن  مياه   مصادر  لديها  ليست  التي  الدول  بعض 

للزراعة”. استخدامها 

مطالبات عاجلة
دياىل،  يف  الفالحية  الجمعيات  رئيس  أكد  جهته،  من 
رعد حاتم التميمي، أن “مناطق جنوب بهرز وجنوب 
كنعان ترضرت ترضراً كبرياً جداً جراء شحِّ املياه، حيث 
نسمة،  ألف   500 من  أكرث  املناطق  هذه  يف  يسكن 
ومصدر عيشها هو الزراعة وتربية الحيوانات، وهذه 

املهنة تحتاج اىل مياه لدميومتها”.
وأضاف ان “أهايل تلك املناطق التي تعرضت للجفاف 
هذا  لكن  املعيشة،  لغرض  )الثيل(  النجيل  يزرعون 
االمر ليس لوقت طويل، ألن آبارهم قد تجف لعدم 

وجود ما يعززها باملياه”، مبينا ان “الحل هو نصب 
اىل  املياه  وايصال  دجلة  نهر  عىل  عمودية  مضخات 
وتوزيعها،  دياىل  صدور  منطقة  يف  التقسيم  ناظم 
اضافة إىل حفر آبار ارتوازية يف هذه املناطق، وهذا 

يحتاج إىل جهد دولة وتخصيص مبالغ ضخمة”.
محافظة  “انقاذ  اىل  املركزية  الحكومة  التميمي  ودعا 
املترضرين  املزارعني  وتعويض  املياه،  شحِّ  من  دياىل 
مل  إذا  جامعي  “نزوح  من  محذراً  الجفاف”،  بسبب 
توضع حلول عاجلة لشحِّ املياه، وبالتايل ستفقد دياىل 

الغذائية”. سكانها وبساتينها وسلتها 

200 بئر
أحد  عاما( صاحب   55( ابراهيم هيالن  املزارع خليل 
البساتني يف بهرز، يقول: إن “املاء ال يصل اىل مناطقنا 
االبار  حفر  وهو  بديل  إليجاد  اضطرنا  ما  ومزارعنا 
التي  االخرى  الزراعية  املحاصيل  بدل  الثيل،  وزراعة 
تحتاج اىل مياه كثرية”. وأضاف، أن “هذه اآلبار مهددة 
لذلك  باملياه،  يعززها  ما  وجود  لعدم  مياهها  بنفاد 
نناشد الحكومة إنقاذنا وحفر 200 برئ، وهو ما تحتاجه 
القرسية  الهجرة  ملنع  وقت،  وبأرسع  املناطق،  هذه 

نتيجة الجفاف وللحيلولة دون تصحر بساتيننا”.

مطالبات بإيصال المياه وحفر اآلبار االرتوازية لهم

مزارعو ديالى يبحثون عن بدائل لتأمين المعيشة

الموصل – وكاالت 
انطالق مرشوع اعامر شارع  نحو عام كامل مر عىل 
من  االمين  الجانب  يف  الجديدة”  املوصل  “منطقة 
 – يذكر  ملموس  إنجاز  يوجد  ال  اآلن  وحتى  املدينة، 

بحسب مواطنني وأصحاب محال.
ويشتمل املرشوع عىل مد شبكة للمجاري مع إعادة 
قطع  العمل  يف  والتلكؤ  البطؤ  لكن  الشارع،  تأهيل 
الشارع  هذا  يف  املحال  أصحاب  من  املئات  أرزاق 

الحيوي، وعرّضهم لخسائر مالية كبرية. 
مئات  بوجود  الجديدة”  املوصل  “شارع  وميتاز 
واالدوات  السيارات  اطارات  ببيع  املتخصصة  املحال 
االحتياطية، لكن قطعه مع انطالق املرشوع، وإعادة 
فتحه خالل الشهور األخرية دون إكامل، كل ذلك أدى 
إىل انقطاع مجيء الزبائن. فال احد يستطيع الدخول 
واملطبات  للحفريات  نظرا  الشارع  إىل  بسيارته 

يدفعون  املحال  أصحاب  جعل  الذي  األمر  الكبرية، 
اإليجارات الشهرية وأجور عاملهم، دون أن يحصلوا 
عىل دخل يومي – بحسب ما يذكره دحام محمود يف 

حديث صحفي.
أنه  الشارع،  يف  محل  وهو صاحب  محمود،  ويوضح 
يدفع اإليجار و”أسبوعيات” العامل من دون أن يبيع 
فقراء.  عامله  ألن  ذلك  عىل  مجرب  أنه  مضيفا  شيئا، 
بينام مالك العقار مرص عىل استيفاء مبالغ اإليجارات 

من أصحاب املحال، رغم ظروفهم الصعبة. 
البطاريات،  لبيع  أما سعد احمد، وهو صاحب محل 
مع  الحديث  من  يئسوا  املحال  أصحاب  أن  فيقول 
سبب  عن  سألوهم  “فكلام  واملهندسني  املقاول 
غري  املالية  السيولة  إن  يقولون  املرشوع،  إمتام  تأخري 

متوفرة”.
عدة؟  شهورا  رزقه  يقطع  ان  يرىض  “من  ويتساءل: 

الشكل  بهذا  يكون  عندما  لكن  االعامر،  مع  نحن 
من  كبرية  خسائرنا  ودمار..  خراب  عن  عبارة  سيبدو 

سيعوضنا؟!”.
أن  سلامن،  الله  عبد  اإلطارات  تاجر  يقول  ذلك  إىل 
أصحاب املحال تعاونوا عىل منح بعض العامل عيديات، 
من الذين مل يحصلوا يف عملهم سوى عىل مبالغ قليلة 

جدا، وأصبحت حالتهم املادية تحت الصفر. 
وميتد هذا الشارع الحيوي من تقاطع طريق املوصل 
املوصل  نحو  الجادة”  رأس  “منطقة  باتجاه  بغداد   -
القدمية. ويعد اكرب شارع يف املدينة تباع فيه اطارات 
واملكائن  االحتياطية  واالدوات  والنضائد  السيارات 
واملولدات، وكل هذه املواد ال ميكن نقلها اال بالسيارة.

املحال،  اصحاب  ارزاق  بقطع  الطريق  قطع  وتسبب 
يف  اإلرساع  املحلية  الحكومة  مناشدتهم  رغم  الذين 

إنجاز املرشوع، إال أنهم مل يجدوا أذنا صاغية. 

الموصل – وكاالت 
بشكل  العراق  يشهده  الذي  الجفاف  خطر  بات 
عام، ينذر بهالك مئات آالف الدومنات من األرايض 

املزروعة بالحنطة يف سهل نينوى.
يقول  املنطقة،  مزارعي  أحد  وهو  سعيد،  محمد 
األمطار  وقلة  املياه  “شح  أن  صحفي  حديث  يف 
أنه  إىل  الفتاً  عام”،  جفاف  حصول  يف  تسببا 
زراعة  يف  األرايض  من  دومنا   40 مساحة  استغل 

الحنطة، لكنه سيضطر إىل ترك تلك الدومنات دون 
أصابه جراء  الذي  التلف  املحصول، بسبب  حصاد 

الجفاف. 
القطاع  عن  الحكومي  الدعم  غياب  سعيد  وانتقد 
البذور  العام، خاصة من حيث توفري  الزراعي هذا 

واألسمدة واملبيدات. 
قضاء  يف  الزراعية  الشعبة  مدير  أشار  السياق،  يف 
شيخان شاميل نينوى، طارق مولود، اىل أن “أكرث من 

بالحنطة يف  املزروعة  األرايض  ألف دونم من  مائة 
املنطقة مهددة بالتلف، نتيجة الجفاف وقلة هطول 

األمطار”.
وفرت  “الحكومة  أن  صحفي  حديث  يف  وأضاف 
كان  السامد  أن  إال  املبيدات،  من  أنواعاً  للمزارعني 
قليالً يف  العام الحايل”، موضحاً أن “األمطار خالل 
نظرا  للزراعة،  مفيدة  تكون  لن  الجاري  أيار  شهر 

لهزال الزرع من األساس بسبب الجفاف”.

في الموصل.. انقطاع أرزاق المئات في شارع حيوي بسبب التلكؤ

سهل نينوى 
الجفاف ينذر بهالك حقول الحنطة

أهالي المثنى:
امنعوا تربية الماشية 

في المدن
السماوة – وكاالت

الصحية  الجهات  املثنى  محافظة  يف  مواطنون  طالب 
األحياء  داخل  املوايش  رعي  مبنع  والبلديات،  والبيئية 

السكنية، خاصة مع تفيش فريوس الحمى النزفية. 
قطعان  هناك  أن  صحفي،  حديث  يف  املواطنون  وقال 
األمر  رادع،  دون  من  السكنية  األحياء  تتجول يف  ماشية 
وطالبوا  السكان.  بني  النزفية  الحمى  بتفيش  ينذر  الذي 
هذه  يف  ماشيتهم  رعي  بعدم  املاشية  أصحاب  بإلزام 
املنازل،  قرب  املوجودة  األغنام  حظائر  وبإزالة  األماكن، 

حفاظا عىل الواقعني الصحي والبيئي. 

ناحية واسط تطالب:
افتحوا مركزا لتسلم 

محاصيل الحبوب
الكوت – وكاالت

ناحية واسط جنويب مدينة  املزارعني يف  طالب عدد من 
مركز  بفتح  املحلية  الحكومة  يف  الزراعة  لجنة  الكوت، 

لتسلم محصويل الحنطة والشعري يف الناحية.
وقالوا يف حديث صحفي، أن انخفاض املساحات املزروعة 
هذا العام، إضافة إىل غياب الدعم الحكومي عن القطاع 
الزراعي، كل ذلك أثقل كاهل املزارعني، مشريين إىل انهم 
يضطرون إىل تسويق محاصيلهم يف سايلو مدينة الكوت 
إضافية  مبالغ  إنفاق  منهم  يتطلب  الذي  األمر  املركزي، 
السايلو،  أمام  طويلة  طوابري  يف  واالنتظار  نقل،  كأجور 

وهذا يضيف معاناة أخرى إىل معاناتهم.

شح حتى في اإلشارات 
المرورية!

 
يف  املرورية  اإلشارات  نصب  عىل  تحرص  العامل  دول  كل 
شوارع عواصمها ومدنها من أجل تنظيم سري املركبات. وقد 
امتازت بغداد قبل غريها من العواصم العربية، بهذا النظام 
الشديد، صارت  اليوم، ولألسف  الحضاري، لكنها  املروري 

تستخدم أساليب بدائية يف تنظيم السري!
إذ يقف رجال املرور يف العديد من التقاطعات والشوارع 
املكتظة ليسرّيوا املركبات بصورة ارتجالية غري محددة بوقت 
ثابت، بينام اإلشارات املرورية معطلة أو هي غري موجودة 
املرور جهودا مضنية،  رجال  تحّمل  العملية  أساسا. هذه 
الشتاء، فيام تحرق أعصاب  الصيف وبرد  وتعرّضهم لحر 
املواطنني الذين ينتظرون فرتات طويلة غري منتظمة، حتى 
وأمانة  العامة  املرور  مديرية  ندعو  باملرور.  لهم  يُسمح 
إىل  املعنيني،  وكل  والصناعة  الداخلية  ووزاريت  العاصمة 
إعادة تفعيل اإلشارات املرورية، ما يعيد الوجه الحضاري 

لبغداد ويجعل عملية السري أكرث تنظيام.
جاسم عناد
بغداد

في الزبير
حملة شباب تطوعية

لرفع النفايات 
الزبير – وكاالت

نفذت فرق شبابية تطوعية يف قضاء الزبري غريب البرصة، 
أخريا، حملة واسعة ملساندة دائرة البلدية ودعمها يف رفع 

النفايات املرتاكمة يف عدد من األحياء السكنية. 
لجمع  أكياسا  املواطنني،  عىل  الشبابية  الفرق  ووزعت 
النفايات، وحثتهم عىل رميها يف األماكن املخصصة لها، يك 

ال ترتاكم يف الطرقات. 
منسق الحملة مرتىض البهياوي، قال يف حديث صحفي أن 
التعاون املشرتك بني املواطن  النشاط يأيت يف سياق  هذا 
من  عددا  شملت  الحملة  أن  مبينا  الخدمية،  والدوائر 

املناطق الشعبية، وهي ال تزال تتواصل. 

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى   *
الحمداين  رياض  الرفيق  النجف  يف  العراقي 

)ابو سيف(.
الصرب  ورفاقه  وألهله  والسالم  الخلود  له 

والسلوان. 
سوادي  د.  الرفاق  املحلية  اللجنة  وتعزي 
وعباس ومحمد الفضيل، بوفاة شقيقتهم يف 

قضاء املناذرة. 
لها الذكر الطيب ولعائلتها الصرب والسلوان. 

كذلك تعزي املحلية عائلة الشخصية الوطنية 
شقيق  هو  والراحل  برحيله.  الواعظ  كوثر 
الراحل  والرفيق  الواعظ  عدنان  د.  الرفيق 

حسني الواعظ. 
للفقيد الذكر الطيب وألهله الصرب والسلوان. 
العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  تتقدم   *
يف الشامية بالتعزية واملواساة للرفيق محمد 
ابن عمه محمد  الرضا باستشهاد  جواد عبد 
العصابات  يد  عىل  العبادي  الوهاب  عبد 

اإلرهابية.
الصرب  ولعائلته  والخلود  املجد  للشهيد 

والسلوان.
فقيد  ينعون  كندا  العراقيون يف  الشيوعيون 

الجالية العراقية
فقيد  العراقيون يف كندا  الشيوعيون  *ينعى 
الرفيق  كندا،  يف  والعربية  العراقية  الجالية 

األستاذ ييلامز جاويد )أبو زينب(.

مواساة

اعـالن

قدم املواطن )ظافر ضعيف كمبوش( دعوى قضائية لتبديل 
لديه  فمن  )الدليوحي(  من  بدالً  )الشمري(  وجعله  لقبه 
عرش  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعرتاض 
يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
البطاقة  قانون  من   )22( املادة  احكام  اىل  استناداً  بطلبه 

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

اعـالن

قدم املواطن )زيدون رحامن نارص( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )الحسني( بدالً من )رساي( فمن لديه اعرتاض 
من  يوماً  املديرية خالل )15( خمسة عرش  مراجعة هذه 
بطلبه  املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

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

اعـالن

لتبديل  قضائية  دعوى  نارص(  داخل  )حسن  املواطن  قدم 
لقبه وجعله )الحسني( بدالً من )رساي( فمن لديه اعرتاض 
من  يوماً  املديرية خالل )15( خمسة عرش  مراجعة هذه 
بطلبه  املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

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

اعـالن

قدم املواطن )هادي رحامن نارص( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )الحسني( بدالً من )رساي( فمن لديه اعرتاض 
من  يوماً  املديرية خالل )15( خمسة عرش  مراجعة هذه 
بطلبه  املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة
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استنكار وتضامن

ويف تقرير نرشه موقع “أويل برايس” )oilprice( األمرييك، 
قال الكاتب أليكس كيامين إن أسعار النفط الخام قفزت 
األربعاء املايض بعد أن اقرتح االتحاد األورويب حظرا عىل 
واردات النفط من روسيا وإزالة أكرب بنك يف هذا البلد 
الدولية  “سويفت”  مدفوعات  شبكة  من  “سبريبنك” 

كجزء من جولة جديدة من العقوبات.

تضخم وركود
وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الرصاع يف 
أوكرانيا إىل زيادة مخاطر حدوث أسوأ صدمة تضخمية 

مصحوبة بركود ترضب أوروبا منذ السبعينيات.
هذه  من  ساملة  تخرج  قد  موسكو  أن  املفارقات  من 
األزمة، عىل األقل عىل املدى القصري، حيث تقّدر رشكة 
روسيا  أن  الرنويجية  االستشارية  إنرجي”  “ريستاد 
ستجمع أكرث من 180 مليار دوالر من عائدات رضائب 

الطاقة هذا العام.
لسوء الحظ -بحسب التقرير- فإن املناطق األكرث فقًرا 
العبء  تتحمل  أن  املرجح  من  األفريقية  القارة  مثل 

األكرب بسبب الحرب يف أوكرانيا.
الدويل  النقد  صندوق  عن  صادر  جديد  تقرير  ويقول 

إن أفريقيا جنوب الصحراء تواجه بالفعل صدمة أخرى 
شديدة وخارجية بسبب االرتفاع الكبري يف أسعار املواد 
القارة  هذه  دول  وواجهت  والسلع.  والوقود  الغذائية 
عىل مدى عقود انعداما مزمنا لألمن الغذايئ والطاقة، 
وتوشك حرب أوكرانيا اآلن عىل تحويل الوضع إىل أزمة 

كاملة.

صدمات اقتصادية 
حوايل  الغذاء  ميثل  الدويل،  النقد  لصندوق  ووفًقا 
وهو  باملنطقة،  املستهلكني  إنفاق  من  املائة  يف   40
يف  املستهلكني  إنفاق  من  املائة  يف   17 مبعدل  أعىل 
الحنطة  واردات  وبلغت  املتقدمة،  االقتصادات 
كبري  بشكل  تعتمد  أنها  ومع  املائة،  يف   85 باملنطقة 
سوى  تشكل  ال  الحبوب  فإن  الحنطة،  واردات  عىل 

نسبة ضئيلة من إجاميل االحتياجات الغذائية.
وأشار الكاتب إىل أن ارتفاع أسعار األسمدة يعد عامال 
وانعدام  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  يف  مساهام 

العقوبات  ألن  وذلك  أفريقيا،  يف  الغذايئ  األمن 
الثاين  )املصدرين  وبيالروسيا  روسيا  عىل  املفروضة 
أسعار  ارتفاع  إىل  أدت  العامل(  يف  للبوتاس  والثالث 
أزمة  منذ  مسبوقة،  غري  مستويات  إىل  األسمدة 

الغذاء عام 2008.
إىل  األسعار  دفعت  أوكرانيا  حرب  إن  الكاتب  وقال 
تعد  روسيا  أن  سيام  ال  جديدة،  عالية  مستويات 
املحاصيل  وأسمدة  البوتاس  موردي  أكرب  من  واحدة 
واليوريا  والفوسفات  النيرتوجني  مثل  األخرى 

واألمونيا.
ووفًقا للمركز الدويل لتطوير األسمدة، فإن انخفاض 
استخدام األسمدة يف أفريقيا سيقلص محصول األرز 
األحوال،  أسوأ  ويف  الثلث.  مبقدار  العام  هذا  والذرة 
إنتاج  تراجع  إىل  األسمدة  أسعار  ارتفاع  سيؤدي 
البقالة  املحاصيل وارتفاع أسعار كل املواد يف متاجر 
لشهور أو حتى سنوات قادمة يف جميع أنحاء الدول 

النامية.

سوء التغذية
مستويات  تواجه  التي  النامية  لالقتصادات  بالنسبة 
انخفاض استخدام  الغذايئ، فإن  انعدام األمن  عالية من 
التغذية، مام يؤدي  بتفاقم مشكلة سوء  األسمدة يهدد 
إىل زيادة االضطرابات السياسية وخسارة األرواح البرشية 
يف  الشديد  االرتفاع  لكن  تجنبها.  املمكن  من  كان  التي 
التحدي الوحيد الذي يتعني  الغذائية ليس  أسعار املواد 
عىل دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء التعامل معه. 
وحّذر صندوق النقد الدويل من أن ارتفاع أسعار النفط 
سريفع فاتورة الواردات ملستوردي النفط يف املنطقة بنحو 
النقل  تكاليف  ارتفاع  إىل  سيؤدي  مام  دوالر،  مليار   19
وغريها من التكاليف االستهالكية. يف املقابل، من املتوقع 
أن تستفيد البلدان الثامنية املصدرة للنفط يف املنطقة من 
ارتفاع أسعار النفط الخام. ونّبه الكاتب إىل أنه من املرجح 
جدا أن تؤثر أسعار الوقود واألسمدة املرتفعة سلبا عىل 
املناطق  بالفقراء، ال سيام يف  املحيل وترض  الغذاء  إنتاج 

الحرضية بسبب زيادة انعدام األمن الغذايئ هناك.

تقرير امريكي يسلط الضوء على آثار الحرب

مخاوف حقيقية تهدد اقتصاد القارة االفريقية

كيف يكون االنفاق الحكومي
شرطا لالستقرار االقتصادي؟ 

ابراهيم المشهداني

املفهوم  استيعاب  من  البد  أهدافها  تحقق   ليك  الحكومية   االتفاقية  السياسة 
امليدان  يف  للدولة  املالية  السياسة  عكس  يف  املثىل  ووظيفته  لإلنفاق  العلمي 
كونه  يف  االقتصاديون  عليه  استقر  الذي  التعريف  أساس  عىل  االقتصادي 
االسرتاتيجيات  عرب  بأنفاقها  الدولة  تقوم  التي  املرصوفات  من  )مجموعة 
زمنية محددة  فرتة  املال خالل  من  كمي  بإنفاقها يف شكل  السنوية  واملوازنات 
مفهوم  مع  باالقرتان  الدولة(  تنظمه  الذي  للمجتمع  معينة  حاجات  إلشباع  
التوازن  استعادة  اجل  من  التمهيدية  املرحلة  يعني  الذي  االقتصادي  االستقرار 
بصورة  التغري  إىل  االقتصادية  املتغريات  من  أي  يتجه  ال  عندما  يتحقق  الذي 

سلبية يف مدة محددة. 
املالية  الرجوع  إىل االرقام املتوافرة عن االيرادات  وانطالقا مام تقدم البد من 
التي دخلت إىل العراق لنستقي منها الدرس والعربة، اذ كان مجموع االيرادات 
من العملة االجنبية للفرتة من عام 2005 ولغاية عام 2017، 706 مليار دوالر 
افتتاحي  رصيد  إىل  تدويره  تم  والبقية  دوالر  مليار   703 من  اكرث  منها  انفق 
االيرادات  من  املنفق  نسبة  وكانت   2018 عام  بداية  يف  املالية  وزارة  لحساب 
بلغ  ذلك  عن  فضال  الكيل،  االيرادات  من حجم  املائة  يف   99,5 االجنبية  املالية 
يف   70 نسبته  ما  اي  دوالر  مليار   489 السنوية  للموازنات  املايل  التنفيذ  حجم 
النفطية  الرتاخيص  الحكومية وعقود  االستريادات  املنفق عىل  ناهيك عن  املائة 
واملدفوعات العسكرية وخدمة الديون االجنبية هذا الكم الصادم من االنفاق 
كل ذلك كان وليد جملة من االسباب تقف يف مقدمتها الزيادة يف عرض النقد 
وسوء االدارة املالية والنقدية واملغاالة يف االنفاق االستهاليك الحكومي والخاص 
الفساد  عمليات  االسباب  هذه  كل  رأس  عىل  ويقف  االستثامري  االنفاق  وقلة 
لألحزاب  االقتصادية  باللجان  امللغمة  االنفاق  عمليات  أوعية  بني  تتسلل  التي 

النافذة.
توسيع  إىل  االقتصادية  رؤيتها  من  كجزء  الدولة  عمدت  فقد  آخر  جانب  ومن 
ما  مع  الدخول  مستوى  من  ورفعت  االستهاليك  وانفاقه  االداري  الجهاز  قاعدة 
سيارات  يف  فيض  من  االنتاج  نطاق  خارج  االنفاق  يف  البذخ  من  ذلك  صاحب 
النقل الخاص  ومخصصات ما انزل الله بها من سلطان وحرصها يف دوائر معينة 
ميدانها الرئاسات األربع واألمانة العامة ملجلس الوزراء والعديد من الوزارات 
مضاعفة  عن  الناتج  الطلب  وتحويل  التدريب  بحجج  السياحية  واإليفادات 
املركزي  البنك  نافذة  عنه  عربت  التي  االستهاليك  الجانب  نحو  الرشائية  القوة 
حيث زادت مبيعات البنك املركزي للقطاع التجاري الخاص أكرث من 300 مليار 
االستهالكية  البضائع  استرياد  عىل  الرتكيز  جرى  حيث   2017 عام  لغاية  دوالر 
الرديئة مام أدت إىل تدوير الجزء االعظم من املوارد النفطية إىل الخارج عرب ما  

جرى التعبري عنه  بالباب املفتوح.
السابقة  السياسات  كافة  تقييم  عادة  ال  بإرصار  مدعوة  العراقية  الحكومة  ان 
سواء ما يتعلق بالسياسة املالية االتفاقية مبا فيها ابواب الهدر والفساد ومصادر 
التمويل وامكانيات تعظيم االيرادات والدروس املستخلصة منها مع ما تتطلب 
التنفيذية والترشيعية  من خطط وترشيعات ملزمة وتنسيق كامل بني االجهزة 
والقضائية والعمل كفريق واحد للخروج من هذه االزمة القاتلة ونقرتح يف هذا 

املجال ما ييل:
وإىل  الهدر  أبواب  من  وتخليصه  الحكومي  االنفاق  حجم  يف  النظر  اعادة   .1
أدىن املستويات وااللتفات إىل االنشطة التي تساهم يف تنويع االقتصاد وتوجيه 
نحو قطاعات  النفط  أسعار  الكبرية يف  الزيادات  بعد  النفطية خاصة  االيرادات 
االنتاج واالبتعاد ما أمكن عن إنفاق القروض االجنبية ألغراض االنفاق التشغييل 

يك ال يكون عبئا عىل االقتصاد الوطني واملوازنات السنوية.
2. توجيه املوارد الداخلية مبا فيها القروض الداخلية نحو االنفاق االستثامري 
وبضمنها مصادر الدخل االخرى كاملنافذ الحدودية وااليرادات الرضيبية بكل 
رشاء  عمليات  عىل  املفروضة  والرضائب  االتصال  رشكات  فيها  مبا  عناوينها 
الرضيبية  االوعية  وكافة  التامني  ورشكات  املركزي  البنك  نافذة  من  الدوالر 

األخرى.
فيها  مبا  االطراف  متعدد  وحقيقي  واسع  وطني  جهد  تعبئة  عىل  التشديد   .3
الرقابية  والتعبئة  الحكومي  الجهاز  داخل  الفساد  ملكافحة  الجامهريية  الحركة 
واالستعانة  املنهوبة  االموال  الستعادة  القضاء  حركة  وتنشيط  الفاسدين  ألبعاد 

بالجهد الدويل لهذا الغرض.

وقفة اقتصادية

تبرير جاهز 
غالباً ما تلقي الجهات الرسمية بالالمئة عىل “املتالعبني باألسعار 
اجل  من  والبيض  الدواجن  أسعار  يرفعون  الذين  التجار”،  من 
خلق زوبعة يف السوق ورضب املنتج املحيل. وهو ما وجده أحد 
املسؤولون  اعتاد  جاهزاً  “تربيراً  الدواجن  قطاع  يف  املستثمرين 
عىل إطالقه كلام اشتدت األزمة”، مؤكداً يف حديث صحفي، أن 
املنتج املحيل “يلفظ أنفاسه األخرية يف ظل السياسات االقتصادية 

الخاطئة”. 
ويشري املستثمر، إىل ان العراقيني يستهلكون بيض املائدة ولحوم 
وأن  سنوياً،  دوالر  مليارات  أربعة  إىل  قيمته  تصل  مبا  الدواجن 
اإلنتاج املحيل ال يلبي ثلث الطلب، بينام يتم استرياد 70 يف املائة 
من حاجة السوق، مقدرا حجم الطلب عىل بيض املائدة مبا يصل 
اىل 900 مليون دوالر، ومن لحوم الدجاج حوايل 3 مليارات دوالر 
سنوياً “كان باإلمكان توفريها من خالل االهتامم باملنتج املحيل، 

بدل إنفاقها عىل االسترياد” – بحسب املستثمر.

انهيار كبير
يف  خاصة  الدواجن،  صناعة  يف  كبري  النهيار  التوقعات  تشري 
“سلة  تسمية  عليها  يطلقون  سكانها  كان  التي  واسط  محافظة 
خبز العراق” لوفرة إنتاجها الزراعي، والتي كانت توفر ما يزيد 
املائدة،  وبيض  الدجاج  من  البالد  إنتاج  من  املائة  يف   35 عىل 

أو املشرتك. كام  الخاص  للقطاع  اإلنتاج  املائة من هذا  و90 يف 
ساهمت املحافظة إىل حد كبري يف تحقيق األمن الغذايئ للبالد 
جميل  محمد  محافظها  بحسب   – العصبية  األزمات  أوقات 
لغلق  تؤدي  قد  خطرية  أزمة  حدوث  توقع  الذي  املياحي، 
املئات من رشكات قطاع الدواجن، وترسيح عرشات اآلالف من 

فيها. العاملني 
تسعى  الذي  الوقت  “يف  أنه  بيان صحفي،  املياحي يف  ويوضح 
اقتصادها  ودعم  الوطني  منتجها  لحامية  العامل  بلدان  فيه 
حالة  تنامي  نالحظ  الغذايئ،  السيام  املحيل،  اإلنتاج  وتشجيع 
التهميش واإلهامل للقطاع اإلنتاجي العراقي الخاص يف مختلف 

مجاالته”.

منافسة المستورد
يجمع اختصاصيون يف االنتاج الزراعي، عىل ان القطاع الخاص 
ادراك  لعدم  النمو،  يف  شديدا  بطئا  يعاين  العراقي  الزراعي 
بإغراق  الجوار  لدول  السامح  ولسياسة  جانب،  من  أهميته 
السوق العراقية مبنتجاتها عىل حساب املنتج املحيل من جانب 

آخر.
“عىل  مستوردين  منافسة  من  محليون  مستثمرون  ويشكو 
رخيصة  منتجات  السترياد  يعمدون  متنفذة”،  بجهات  عالقة 
انتهاء  قرب  بسبب  أو  املنشأ  بلد  من  مدعومة  كونها  الثمن، 

بأسعار  املنتجات  بدخول هذه  السامح  أن  مؤكدين  صالحيتها، 
متدنية يرض بشكل كبري باإلنتاج الوطني. 

ويذكر أحد هؤالء املستثمرين، أن “هناك عراقيل توضع بشكل 
متعمد من قبل بعض املسؤولني، أمام الراغبني يف الحصول عىل 
إجازة استرياد املواد التي تدخل يف صناعة الدواجن، متاشياً مع 
رغبات مستوردي البيض والدجاج، وهم يف الغالب عىل عالقة 

الحاكمة”. بالطبقة 
ويلفت يف حديث صحفي، إىل أن “قطاع الدواجن لو أتيح له 
من  سيتمكن  حكومي،  ودعم  نزيهة  إدارة  خالل  من  النهوض، 
السوق بشكل كامل، بدل إهدار هذه األموال عىل  سد حاجة 
االسترياد، إضافة لتشغيل ما ال يقل عن 400 إىل 500 ألف من 

العاملة”. األيدي 
وتقوم دول العامل عامة بحامية املنتج الوطني من خالل إجراءات 
عديدة، منها فرض رضائب عىل املستورد ودعم منتجها بتوفري 
وسائل دميومته. ويف ما يتعلق بإنتاج الدواجن، فإن هناك الكثري 
بسعر  توفريها  عاتقها  عىل  الدولة  تأخذ  التي  املتطلبات  من 
يشجع  ما  البيطرية،  والرعاية  واألدوية  األعالف  مثل  مناسب، 
وسائل  نرشتها  استطالعات  وبحسب  العمل.  عىل  املستثمرين 
إعالم، شملت عدداً من مريب الدواجن، فإن هذه الظروف غري 
متوفرة للعراقيني، بل عىل العكس من ذلك، فبسبب ارتباطات 
بجهات  اإلجراءات  هذه  عن  املسؤولة  الحكومية  الجهات 
ويحظى  املحيل،  املنتج  من  أرخص  املستورد  أصبح  أجنبية، 

بتسهيالت ال تتوفر لألخري.
منتجهم  لبيع  املصدرون  يلجأ  السوق  السيطرة عىل  أجل  ومن 
وهنا  خسارتهم،  يف  ذلك  تسبب  لو  حتى  متدنية،  بأسعار 
السوق  عىل  والسيطرة  الوطنية،  الصناعة  تدمري  من  يتمكنون 
لتعويض  األسعار  يرفعون  وعندها  الوحيد،  املورد  ليصبحوا 

خسائرهم.
العراقيني،  من  العظمى  للغالبية  املرتدي  املادي  للوضع  ونظرا 
النظر إىل عواقب ذلك، يضيف  البحث عن األرخص دون  فإن 

لتدهور اإلنتاج الوطني عامال آخر. 

بين غياب الدعم ومنافسة المستورد

قطاع الدواجن العراقي يواجه االنهيار

متابعة – طريق الشعب

يف الوقت الذي كان فيه العراقيون يأملون بإجراءات عاجلة تدعم سلتهم الغذائية يف ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة، جاءت أزمة ارتفاع األسعار لتبدد تلك اآلمال - خاصة مع بداية 
شهر رمضان الفائت – بعد أن طاولت أهم السلع التي تشهد إقباالً كبرياً من قبل املستهلك، 

مثل بيض املائدة ولحوم الدواجن، وهي إنتاج محيل شهد تراجعاً وإهامالً منذ سنوات.

اقتصاد

واشنطنـ  طريق الشعب

وجهت الحرب الروسية عىل أوكرانيا رضبة قوية لالقتصاد العاملي، وتركته يرتنّح بني 
األزمات الواحدة تلو األخرى، وتعترب دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى املترضر 

االكرب من هذه الرضبة االقتصادية.
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جدل بشأن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو!
يوسف أبو الفوز

املراقبني عىل أن إعالن  الكثري من  يجمع 
حلف  إىل  االنضامم  لطلبها  فنلندا، 
وأنه  واقعا،  وأمرا  وشيكا  أصبح  الناتو 
يف  فالجميع  األخرية،  للمسات  يخضع 
الكبري يف  التغيري  اآلن عن  يتحدث  البالد 
واستطالعات  أوروبا،  يف  األمنية  البيئة 
الفنلندي  الشارع  ميل  تعكس  الرأي 
كيف  يالحظ  واملتابع  االنضامم.  لطلب 
تنشط،  الفنلندية  الدبلوماسية  راحت 
بيكا  خارجيتها  وزير  طريق  عن  سواء 
سانا  الوزراء  رئيسة  أو  هافستو)الخرض( 
إلجراء  الدميقراطي(،  )االشرتايك  مارين 
للحصول  العامل  دول  قادة  مع  اللقاءات 
عىل ضامنات أمنية دولية للفرتة الحرجة، 
يف  املتوقع  الطلب  تقديم  تاريخ  من 
حزيران  نهاية  مدريد  يف  الحلف  مؤمتر 
عادة  والتي  العضوية،  نيل  القادم، حتى 
شهرا،   12 حتى  شهور  ثالثة  تستغرق 
انتقامية  إجراءات  من  تحسبا  وذلك 
بالهجوم  سواء  الرويس،  الجانب  من  ما 
اليكرتوين،  هجوم  أو  املبارش،  العسكري 

أو اعامل تخريبية.
الفنلندي،  النواب  مجلس  يف  النقاشات 
الرويس  الهجوم  بدء  يوم  من  مستعرة، 
عىل أوكرانيا، وزادت حدتها، بعد تقديم 
وزارة الخارجية الفنلندية، كتابها األبيض، 
األمني  الوضع  تقييم  احتوى  الذي 
الناتو.  لحلف  االنضامم  واحتامالت 
يف  الفنلندية،  االحزاب  غالبية  وحسمت 
اعالن  يف  موقفها  واملعارضة  الحكومة 
دعمها طلب عضوية الناتو لو تم تقدميه 
رئيس  نينستو  ساويل  وأعلن  رسميا. 
الفنلندي(،  الوطني  )االتحاد  الجمهورية 
وينتظر  قريبا،  موقفه  سيعلن  بانه 

موقف  إعالن  القادمة  األيام  املراقبون 
الوزراء  ورئيسة  اليسار  اتحاد  حزب 
االشرتايك  الحزب  وحزبها  مارين  سانا 
لحزب  وسبق  )يسار(،  الدميقراطي 
االئتالف الوطني املعارض )ميني تقليدي( 
عام  منذ  الناتو  إىل  لالنضامم  دعا  أن 
2006، ويف نيسان أعلن حزب الفنلنديني 
الحقيقيني املعارض )ميني متطرف( دعمه 
لطلب االنضامم إىل الناتو، وقالت رئيسة 
الحزب ريكا بريا إن مجلس حزبها صوت 
ويف  العضوية.  لصالح   3 مقابل   61 بـ 
الوسط  حزب  أعلن  أيًضا،  املايض  الشهر 
لسياسة  دعمه  عنه  الذي عرف  )وسط(، 
سيدعم  إنه  العسكري،  االنحياز  عدم 
كذلك  الناتو،  حلف  إىل  فنلندا  انضامم 
حزب الخرض)يسار(، وأيضا التحق بركب 
حزب  املعارضة،  أحزاب  أصغر  املؤيدين 

الوسط(،  )ميني  املسيحيني  الدميقراطيني 
بأغلبية  تأييده  الحزب  مجلس  أعلن  إذ 

ساحقة.
يعترب  اليسار  اتحاد  حزب  ان  ورغم 
الفنلندية  األحزاب  أكرث  من  تقليديًا 
مجلس  داخل  الناتو  لحلف  املناهضة 
الحكومة  إىل  انضم  أساسا  وهو  النواب، 
االشرتايك  الحزب  بقيادة  االئتالفية 
برشط  سنوات  ثالث  قبل  الدميقراطي 
أال يقود البالد نحو أي تحالف عسكري، 
فكريا  رصاعا  اآلن  يخوض  الحزب  ان  اال 
أعلن  فقد  قيادته،  صفوف  بني  شديدا 
نوابه  نائبا من  فقط تسعة من أصل 16 
حلف  إىل  فنلندا  انضامم  معارضتهم 

الناتو.
املتوقع  الن  جدا،  مقلقة  األمور  وتبدو 
من  اليسار  اتحاد  حزب  انسحاب 

إذا قرر مجلس  الحكومة االئتالفية، فيام 
حلف  إىل  االنضامم  معارضة  الحزب 
ازمة  يف  البالد  سيدخل  فهذا  الناتو، 
االئتالفية  الحكومة  ان  خصوصا  وزارية، 
تواجه  الوسط(  ـ  يسار  )حكومة  الحالية 
ومستمرة،  مستعرة  إرضابات  حركة  اآلن 
والتعليم،  الصحة  يف  العاملني  قبل  من 
تطالب  النقابات  من  العديد  ومبساندة 

برفع االجور وتحسني ظروف العمل. 
الفنلندي، وهو  الشيوعي  الحزب  وواصل 
املضادة  حملته  النواب،  مجلس  خارج 
مع  متعاونا  الناتو،  حلف  إىل  لالنضامم 
منها  أخرى،  يسارية  منظامت  مجموعة 
فيام  تنخرط  وكتاب  فنانني  جمعيات 
محارضات  وتدير  تنسيقي،  مبجلس  بينها 
من  األول  بتظاهرات  واشرتكت  وندوات 
أيار تحت شعارات معارضة لحلف الناتو.

لحلف  العام  األمني  قال  جانبه  من 
قررت  إذا  إنه  ستولتنربغ،  ينس  الناتو، 
العسكري،  التحالف  إىل  االنضامم  فنلندا 
)سلسة  ستكون  االنضامم  عملية  فإن 
أن  مبجرد  لترصيحاته  فوفقا  ورسيعة(، 
االنضامم،  بروتوكول  عىل  االتفاق  يتم 
اجتامعات  يف  فعلًيا  فنلندا  ستشارك 
املستويات،  جميع  عىل  الناتو  وأنشطة 
مرحلة  تكون  بعدها  )املدعو(،  بصفة 
من  دولة   30 يف  برملانًا   30 يف  التصديق 
هناك  ان  إىل  وأشار  الحلف،  أعضاء 
إشارات ورسائل من جميع الحلفاء تشري 
إىل انهم سيحاولون القيام بذلك يف أرسع 

وقت ممكن. 
الحليف  الصني،  واصلت  جانبها  من 
االزمة،  هذه  خالل  لروسيا،  القوي 
نحو  الناتو  توسع  قرارات  من  تحذيراتها 
الرشق، وقال مؤخرا نائب وزير الخارجية 
سيكون  ذلك  إن  تشنغ،  يو  لو  الصيني 
خطأ آخر سيؤدي إىل كارثة. واضاف بإن 
)استغالل النزاع الرويس األوكراين إلثبات 
الرشق  تجاه  الناتو  حلف  توسع  رضورة 
هو مثال عىل تبديل األماكن بني السبب 
والعواقب(. ويف الوقت الذي تتواصل به 
الرويس  الجانب  بني  العسكرية  املعارك 
االتهامات  وتبادل  األرض  واألوكراين عىل 
األوكراين،  الرئيس  يكرر  االعالمية، 
سالم  اتفاق  أي  إن  زيلينسيك،  فولودميري 
عىل  قامئا  يكون  أن  يجب  روسيا  مع 
التي  املواقع  إىل  الروسية  القوات  عودة 
بالده  غزو  بدء  قبل  فيها  تتمركز  كانت 
املاكنة  وتواصل  املايض،  فرباير/شباط  يف 
)العملية  بأن  التأكيد  الروسية  اإلعالمية 
ليست  أوكرانيا  يف  لروسيا  الخاصة( 
ولكنها رصاع الستئصال  عدوانا عسكرياً، 

النازية. 

القدس – وكاالت
اإلرسائيلية  الجرائم  الفلسطينية،  السلطة  دانت 
وممتلكاتهم  وأرضهم  الفلسطينيني  املواطنني  ضد 

ومقدساتهم. ومنازلهم 
بيان  يف  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
العبارات  بأشد  “ندين  الشعب”،  “طريق  طالعته 
ومنظامت  وميليشيات  االحتالل  وجرائم  انتهاكات 
ضد  املتواصلة  اإلرهابية  وعنارصهم  املستوطنني 
املواطنني الفلسطينيني وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم 
ومقدساتهم، والتي تسيطر بشكل يومي عىل مشهد 

حياة الفلسطينيني وواقعهم بأجيالهم املتعاقبة”.
وأكدت أن “إرسائيل تتعمد تأجيج األوضاع يف ساحة 
باملواطنني  وتنكيلها  قمعها  الرصاع من خالل تصعيد 
املستوطنني  ميليشيات  يد  وإطالق  الفلسطينيني 
املنظمة واملسلحة الرتكاب املزيد من االعتداءات عىل 
وحقولهم  منازلهم  يف  اآلمنني  الفلسطينيني  املدنيني 

وشوارعهم يف طول الضفة الغربية وعرضها”.
وأضافت: “تتعمد ارسائيل أيضا رفع منسوب الهاجس 
إعطاء  بهدف  الرصاع  ساحة  يف  والعسكري  األمني 

االحتالل  مع  املشكلة  بأن  االنطباع  الدويل  املجتمع 
وبطريقة  سياسية،  وليست  عسكرية  أمنية  هي 
عنرصية بحتة تضع فيها أمن املستوطنني ومشاريعهم 
ال  حني  يف  اعتبار،  كل  فوق  التوسعية  االستعامرية 
الفلسطينيني  املواطنني  بأمن  االحتالل  دولة  تأبه 
وهجامت  العتداءات  يومي  بشكل  يتعرضون  الذين 
املستوطنني وارهابهم، بل هي التي ترشف مبؤسساتها 
واملشاريع  االعتداءات  تلك  عىل  الرسمية  واذرعها 
باهظة  امثاناً  شعبنا  أبناء  يدفع  والتي  االستيطانية 

نتيجتها”.
“املسؤولية  اإلرسائيلية،  الحكومة  البيان  وحمل 
قواتها  وجرائم  انتهاكات  عن  واملبارشة  الكاملة 
ومستوطنيها ضد أبناء شعبنا ومخاطرها عىل ساحة 
الرصاع وأية إجراءات تتعلق ببناء الثقة، وعىل فرص 
أساس  عىل  الرصاع  لحل  السيايس  األفق  استعادة 

مبدأ حل الدولتني”.
املستوطنني  من  الثمن”  “تدفيع  جامعات  وأقدمت 
اإلرسائيليني، عىل تخريب 35 مركبة ملواطنني عرب يف 

قضاء حيفا.

فلسطينيا   15 اعتقال  عن  اإلرسائييل  الجيش  وأعلن 
يف أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خالل مداهامت 

ليلية.

تصريحات متطرفة
رفضها  الفلسطينية  الرئاسة  أكدت  السياق،  ويف 
بينيت  نفتايل  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  لترصيحات 
األقىص  باملسجد  املتعلقة  القرارات  جميع  بأن 
إرسائيل  حكومة  قبل  من  تتخذ  القدس  ومدينة 

بدون أي اهتامم باعتبارات خارجية.
بيان  أبو ردينة يف  نبيل  الرئاسة  باسم  الناطق  وقال 
حسب   1930 لعام  األمم  عصبة  قرار  إن  صحفي 
األقىص  املسجد  “ملكية  أن  عىل  ينص  “شو”  لجنة 
للمسلمني  تعود  له  املقابلة  والساحة  الرباق  وحائط 
الرشقية  القدس  أن  ردينة  أبو  وأضاف  وحدهم”. 
مبقدساتها اإلسالمية واملسيحية هي العاصمة الثابتة 
الدولية  الرشعية  قرارات  حسب  فلسطني،  لدولة 
القدس  أن  أكد  الذي   )2334( رقم  القرار  وآخرها 
الفلسطينية  األرايض  من  يتجزأ”  ال  “جزء  الرشقية 

رشعية  غري  االستيطان  أشكال  “جميع  وأن  املحتلة، 
يف جميع األرايض الفلسطينية”.

رشعية  إلضفاء  إرسائيلية  محاوالت  “أية  أن  واعترب 
عىل احتاللها ألرايض دولة فلسطني، مبا فيها القدس 
اإلنجازات  عىل  التغطية  وهدفها  فاشلة،  الرشقية 
شعبنا  أبناء  بصمود  تحققت  التي  الفلسطينية، 

ومتسكه مبقدساته اإلسالمية واملسيحية”.
لتحقيق  الوحيدة  الطريق  أن  إىل  ردينة  أبو  وأشار 
هي  والعامل  املنطقة  يف  واالستقرار  والسالم  األمن 
واالعرتاف  الفلسطيني،  شعبنا  بحقوق  “اإلقرار 
وجوب  عىل  تنص  التي  الدولية  الرشعية  بقرارات 
إنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، 
العام  حدود  عىل  الرشقية،  القدس  وعاصمتها 

.”1967
أن  الفلسطينية  الرئاسة  باسم  املتحدث  واعترب 
األديان  إرسائيل جميع  احرتام  بشأن  بينيت  حديث 
“مضللة وغري صحيحة” بدليل االقتحامات املتواصلة 
كنيسة  يف  املصلني  عىل  والتضييق  األقىص  للمسجد 

القيامة خالل احتفاالت األعياد األخرية.

طريق الشعب ـ لندن
قال روبرت غريفيثس االمني العام للحزب الشيوعي 
التي  املحلية  االنتخابات  لنتائج  تقييم  يف  الربيطاين 
حزب  خسائر  كانت  “بينام  الجاري:  ايار   5 يف  جرت 
املتوقع،  من  أكرب  املحلية  االنتخابات  يف  املحافظني 
فإن ماليني الناخبني مل يعرّبوا عن الثقة بحزب العامل 
املعيشة  تكلفة  ارتفاع  ضد  االحتجاجي  تصويتهم  يف 
جائحة  خالل  الكارثية  جونسون  بوريس  وأولويات 

كورونا”.
واضاف يف اجتامع للجنة التنفيذية للحزب “ان حزيب 
الدميقراطيني األحرار والخرض كانا أكرب الفائزين، لكن 
حزب العامل بقيادة كري ستارمر فشل يف إحراز تقدم يف 

أجزاء كبرية من شامل إنكلرتا ومناطق الجنوب الغريب 
وكورنوول’’، مشريا إىل أن ثلثي الناخبني “مل يصوتوا يف 

هذه االنتخابات”. 
وحدد غريفيثس عاملني رئيسيني يف فشل حزب العامل 
يف معظم أنحاء إنكلرتا خارج لندن وأجزاء من الجنوب. 
أوالً، أن املاليني من أنصار حزب العامل السابقني يف 
النكشاير ويوركشاير وأجزاء من وسط انكلرتا مل ينسوا 
التصويت  لرفض  مساعيه  العامل  لحزب  يغفروا  ومل 
يف  األورويب  االتحاد  من  الخروج  بشأن  الدميقراطي 

االستفتاء عام  2016.
ثانيا، أدت االجراءات التي اتخذها ستارمر زعيم حزب 
قدرة  إضعاف  إىل  اليسار  لتطهري صفوفه من  العامل 

أكرث  دفع  ما  انتخابية،  حمالت  تنظيم  عىل  الحزب 
إىل  النشطاء،  من  منهم  الكثري  عضو،  ألف   150 من 

االستقالة.
وحذر غريفيثس من أن الضغط سوف يتزايد اآلن عىل 
حزب العامل للدخول يف اتفاق رسمي أو غري رسمي 
مع حزب الدميقراطيني األحرار وحزب الخرض، ورمبا مع 
الحزب القومي الويلزي والحزب القومي االسكتلندي، 

يف االنتخابات العامة املقبلة.
النضال يف  من  بدالً  “انه  أن ذلك سيعني  وحذر من 
كل مكان عىل أساس برنامج يتبنى سياسات يسارية 
جريئة ونظام فيدرايل تقدمي، سيتالىش وجود حزب 
العامل يف أكرث من مائة دائرة انتخابية وسيكون مثقال 

بسياسات حزب الدميقراطيني األحرار املؤيدة للرشكات 
الكربى واقتصاد السوق”.

واعترب ان هكذا تحالف انتخايب “سيكون مبثابة حصان 
لتحقيق  األورويب  لالتحاد  بتطرف  للمؤيدين  طروادة 
بإلزام بريطانيا بقواعد السوق املوحدة لهذا  هدفهم 
االتحاد بدالً من استخدام خروج بريطانيا منه إللغاء 
رضيبة القيمة املضافة، واالستثامر املبارش لرأس املال 

الخاص، ودعم املشاريع املحلية والغاء الخصخصة’’.
وأثنت اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي عىل مرشحيه 
لحملتهم النشيطة يف االنتخابات املحلية، وقررت وضع 
اىل  والتوجه  دائم  استعداد  حال  يف  االنتخابات  لجنة 
توسيع املشاركة يف االنتخابات البلدية يف السنة املقبلة.

تصريحات متطرفة ومليشيات للمستوطنين تمارس العنف

إسرائيل تصّعد أساليبها القمعية 
ضد الفلسطينيين

الشيوعي البريطاني حول نتائج االنتخابات المحلية:

هزيمة لـ المحافظين وفشل لحزب العمال

بوتين: واجبنا الحفاظ على إرث 
من قضوا على النازية

موسكو - وكاالت

قال الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف الذكرى الـ77 للنرص عىل 
النازيّة أّن الجيش يف هذه األيام يحارب يف دونباس “من أجل 

أمن وطننا روسيا”.
وأضاف بوتني يف كلمته: “واجبنا هو الحفاظ عىل إرث من قىض 
التحضري بشكل  النازية ليك ال تتكرر تلك األيام”، مؤكداً  عىل 
الغرب  سعي  إىل  إضافة  والقرم،  دونباس  يف  للعمليات  واضح 

للحصول عىل أسلحة نووية.
وروسيا  يوم،  بعد  يوماً  ينمو  كان  “الخطر  فإّن  بوتني  ووفق 
كانت قدمت حالً مسبقاً لهذه املشكلة”، مضيفاً: “نحن ال نرتك 
مواطنينا ونهتم بثقافات الشعوب وهم حاولوا تشويه التاريخ”.

وشدد عىل أّن “هذا النرص هو نرص للجميع ونقدر مشاركة 
جميع من شارك يف القضاء عىل النازية”.

لكن  نزيه  حوار  إىل  الغرب  دعت  “روسيا  إّن  بوتني  وقال 
“روسيا  أّن  مؤكداً  باالستامع”،  ترغب  مل  الناتو  ودول  عبثاً، 
صدت العدوان برضبة استباقية وكان ذلك هو القرار الصائب 

الوحيد”.
ملساعدة  بوسعها  ما  كل  ستعمل  بالده  أّن  إىل  أشار  كام 
كيف  “نتذكر  مضيفاً:  دونباس،  يف  ترضرت  التي  العائالت 
اليوم  العصابات ضدها وندافع  حاول أعداء روسيا استغالل 
عام دافع عنه أباؤنا وأجدادنا”. وشدد بوتني عىل أّن “روسيا 
بخالف الغرب لن تتخىل أبداً عن حب الوطن واإلميان والقيم 

التقليدية”.

12 مليون طفل سوري 
بحاجة لمساعدات إنسانية

نيويورك - وكاالت

حذرت منظمة “اليونيسيف” من أن أكرث من 12.3 مليون 
طفل سوري بحاجة إىل مساعدات إنسانية، وهو رقم قيايس 

منذ بدء األزمة يف عام 2011.
الرشق  منطقة  يف  لـ”اليونيسيف”  اإلقليمية  املديرة  وقالت 
األوسط وشامل إفريقيا أديل خرض: “ال يزال ماليني األطفال 
والدول  سوريا  يف  والعوز  اليقني  وعدم  الخوف،  يعيشون 

املجاورة”. 
إىل  سوريا  يف  طفل  ماليني   6.5 من  أكرث  “يحتاج  وأضافت: 
عىل  سوري  طفل  ماليني   5.8 نحو  يعتمد  فيام  املساعدة، 

املساعدات يف الدول املجاورة”.
تلبية  يف  صعوبات  تواجه  العائالت  من  “العديد  وتابعت: 
ترتفع  الغذاء  ومنها  األساسية  املواد  أسعار  أن  احتياجاتها. 
بشكل كبري، يعود ذلك جزئيا إىل األزمة يف أوكرانيا”، وفيام 
أن  أكدت  الدويل،  التمويل  النخفاض  أسفها  عن  أعربت 

املنظمة “تلقت أقل من نصف األموال الالزمة هذا العام”.
وأضافت خرض قائلة: “أن منظمة اليونيسيف بحاجة ماسة 
الوسيلة  وهي  الحدود،  عرب  لعملياتها  دوالر  مليون   20 إىل 
لبقاء نحو مليون طفل يف شامل غرب سوريا عىل  الوحيدة 
بعد”،  تنته  مل  سوريا  يف  “األزمة  أن  وذكرت  الحياة”.  قيد 
 ،2011 منذ  أصيبوا  أو  قتلوا  ألف طفل   13“ أن  إىل  مشرية 

من بينهم 213 خالل األشهر الثالثة األوىل من عام 2022”.

الرئيس المكسيكي يدعو إلى 
إنهاء العقوبات األميركية 

ضدكوبا
مكسيكو – وكاالت 

رفضه  أوبرادور،  لوبيز  أندريس  املكسييك،  الرئيس  جدد 
الواليات  تفرضه  الذي  واملايل  والتجاري  االقتصادي  الحصار 
وليس  األخوة  وقت  “حان  أنّه  مؤكداً  كوبا،  عىل  املتحدة 

املواجهة.. يجب تجنب الصدام”.
وقال أوبرادور يف مؤمتر صحايف، أنّه سيحث رئيس الواليات 
املتحدة، جو بايدن، من أجل عدم استبعاد الجزيرة الكاريبية 

من حضور قمة األمريكيتني املقبلة.
شملت  بالهجرة  متعلقة  مواضيع  لبحث  جولة  وضمن 
املكسييك  الرئيس  زار  وهندوراس،  والسلفادور  جواتيامال 
كوبا، لبحث تعزيز التعاون بني البلدين ولبحث قضايا تتعلق 

بالهجرة وللرتويج لرؤيته يف التنمية االقتصادية يف املنطقة.
الكويب ميغيل دياز كانيل   الرئيس  وعقب استقباله من قبل 
اتفاقيات  البلدان  وقع  هافانا  العاصمة  يف  الثورة  قرص  يف 
والتجارية  والثقافية  التعليمية  املجاالت  يف  التنمية  لتعزيز 
واالقتصادية، وتم املصادقة عىل التعاون ملواجهة التحديات 
التي فرضها وباء كوفيد 19- وغريها من الكوارث واألوبئة. 
كام وقعت وزارتا الصحة بني البلدين، اتفاقية لتعزيز تدريب 
والعلمي  التقني  التعاون  أنشطة  لتطوير  البرشية  املوارد 

واألكادميي يف مجال الصحة.
وجدد أوربرادور رفضه للحصار االقتصادي والتجاري واملايل 
الذي تفرضه الواليات املتحدة عىل كوبا. وأعرب عن تعازيه 
يف  ساراتوغا  فندق  يف  االنفجار  لضحايا  الكويب  للشعب 

العاصمة هافانا.

حول العالم

مسرية األول من أيار وشعارات معارضة االنضامم لحلف الناتو
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تخفيض المساحات المزروعة إلى النصف

الجفاف وحرب أوكرانيا يدمران نصيب العراق من الحنطة
 طريق الشعب ـ وكاالت

ينظر املزارع كامل حامد بخشية وقلق 
إىل حقول الحنطة الذهبية املتاميلة 
يف وسط العراق، فهذا العام تراجع 

محصول الرجل الخمسيني إىل النصف 
بسبب الجفاف ونقص املياه. وكأّن 
الجفاف وحده ال يكفي، إذ جاءت 

الحرب يف أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود 
والبذور واألسمدة لتلقي بظاللها منذ 
فرباير )شباط( عىل القطاع الزراعي يف 

العراق مع ارتفاع تكاليف اإلنتاج.

زمن المياه المالحة
تقليدياً أبيض وكوفية،  الذي ارتدى ثوباً  الرجل،  يقول 
طبيعي،  غري  جفاف  يوجد  “حالياً  جليحة،  قرية  قرب 
حتى اآلبار غري موجودة، وإذا وجدت تخرج منها مياه 

مالحة”.
توجيهات  حامد  يتبع  العراق،  يف  املزارعني  كل  وكام 
السلطات التي تشرتي حبوبهم. وهي تحّدد املساحات 
الرّي،  ونسب  محافظة  كل  يف  زراعتها  ستتم  التي 

استناداً إىل كمية االحتياطات املائية واألمطار.
العراق  قرر  املياه،  يف  النقص  وبسبب  العام  هذا 
وبالتايل  النصف،  إىل  املزروعة  مساحاته  تخفيض 

تراجعت كمية املحاصيل.
التي  األرض  من  زراعي  دونم  املئة  ربع  حامد  زرع 
ميلكها. يف حقله، تجول آلة الحصاد ذهاباً وإياباً لقطع 
النباتات الناضجة، ثّم تضع الحبوب عىل ظهر شاحنة.

السنة  العمر 53 سنة، “هذه  البالغ من  املزارع  يقول 
مل يوفر الدونم حتى 500 كيلوغرام” من الحنطة، فيام 

كان يف املواسم السابقة يوّفر طّناً واحداً.

 من الحرب
ً
قريبا

عىل  أوكرانيا  يف  الحرب  تأثري  مدى  أيضاً  الرجل  يدرك 
عىل  “أثّرت  إنها  ويقول  العراقيني.  املزارعني  وضع 
ارتفاع اسعار زيت املحركات يف األسواق املحلية، وهذا 

ما أضاف عبئاً مالياً آخر عىل املزارعني”.
“ال  يقول،  حرية.  يف  الرجل  تضع  العوامل،  هذه  كّل 
راتب  عندي  ليس  عائلتي.  قوت  سأؤمن  كيف  أعرف 

أو عمل. أين أذهب؟”.
القطاع  الرئيس يف إرهاق  العامل  املياه  الشح يف  يظّل 
 41 عددهم  البالغ  البالد  وسكان  العراقي،  الزراعي 
عىل  املناخي  التغري  بتأثري  رويداً  يشعرون  مليوناً 
الرتابية  والعواصف  التصحر،  من  بدءاً  حياتهم، 
مستويات  وانخفاض  املتساقطات،  وتراجع  املتكررة، 

األنهر.
هامة،  اسرتاتيجية  مسألة  أيضاً  املياه  قضية  وتعّد 
دجلة  التاريخيني،  نهريه  مياه  يتشارك  فالعراق 
وتنّدد  وإيران.  وسوريا  تركيا  من  كّل  مع  والفرات، 
من  يخّفض  ما  للسدود  جريانها  بتعمري  مراراً  بغداد 

حصتها.

الفرار من العطش
قرية  تقع  الديوانية، حيث  الفرات يف محافظة  نهر  ميّر 
جليحة، ويغّذيها بـ180 مرتاً مكعباً من املياه يف الثانية. 
لكن هذا املوسم، كام يوضح رئيس جمعيات مستخدمي 

املياه هاين شعري، “وصلت إىل 80 مرتاً مكعباً”.
الذي  الرثمية  مرشوع  مياه  برتاجع  الجفاف  هذا  يتجىّل 
فبعض جداول  زراعي.  دونم  ألف   200 مساحة  يغّذي 
الحلول  بغياب  شعري  وينّدد  بالكامل.  جّفت  املياه 
سوى  العام  هذا  توفر  مل  الزراعة  فوزارة  الدولة،  من 

يف  كيلوغراماً   40 مقابل  السامد  من  كيلوغرامات   5
السنوات السابقة.

“سوف  القاسية،  الظروف  هذه  ظّل  يف  أنه  ويضيف 
بحثاً  املدينة  إىل  ويذهب  األرض،  ويرتك  الفالح،  يهاجر 

عن أي عمل”.
حميد  الزراعة  وزارة  باسم  املتحّدث  يشري  جهته،  من 
لتدفع  الحنطة  بيع  أسعار  السلطات  رفع  إىل  النايف، 
إىل املزارعني نحو 500 دوالر مقابل الطّن. ويرشح مدير 
األعوام 2019  أنه خالل  الوائيل  الديوانية حسن  زراعة 

إىل  إنتاجها  جرى  التي  الحنطة  كمية  وصلت  و2020، 
5 ماليني طن، ما ضمن االكتفاء الذايت للعراق من هذا 

املنتج الحيوي.
هذه  “بسبب  أنه  الوائيل  يرشح  املوسم،  هذا  لكن 
التغريات وشح املياه والتغريات املناخية... كل ذلك أدى 

إىل تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50 يف املئة”.
ماذا يكفي إلطعام العراقيني؟

يُتوّقع أن تنتج البالد بني 2,5 إىل 3 ماليني طن من الحنطة. 
ويقول النايف “إنتاج ثالثة ماليني ال يكفي استهالك سنة 
كاملة للعراقيني”، مضيفاً “سنحتاج لالسترياد”. كام سيتأثر 
بسبب  األسعار  وارتفاع  العاملي  السوق  بتقلبات  العراق 
تستورد  بغداد  أن  من  الرغم  عىل  أوكرانيا،  يف  الحرب 

الحنطة من كندا وأسرتاليا والواليات املتحدة.
ويرشح النايف، “مع تسارع الحرب الروسية األوكرانية، 
ترتفع األسعار حتى يف الواليات املتحدة والدول األخرى 
عىل خلفية العرض والطلب”، فالدول التي كانت تشرتي 
من  لالسترياد  تتجه  وأوكرانيا  روسيا  من  عادة  حنطتها 

الدول األخرى.
إذا  ما  الجليحاوي  أحمد  يتساءل  جليحة،  يف  حقله  يف 
كان اتخذ القرار الصحيح بامتهان الزراعة وترك الدراسة. 
إىل  وتوجهت  الدراسة  “تركت  الثالثيني،  الفالح  يقول 

الفالحة”، لكن “هذا العام الزراعة كانت صفراً”.
أما  الحنطة،  من  طن   500 املايض  العام  أحمد  سّوق 
هذا العام فلن يتجاوز إنتاجه 50 إىل 75 طناً. فبسبب 
الحرب يف أوكرانيا، ارتفعت أسعار األسمدة ومضادات 
من  العام،  هذا  اإلنتاج  قلة  “مع  يقول،  الحرشات. 
املقبل  العام  يف  الزراعة  من  نتمكن  أاّل  املحتمل 

واملواسم التي تليه”.

المياه.. أزمة متفاقمة 
وحلول غائبة! 

املائية،  املوارد  لها يوم امس األول سعت وزارة  يف ترصيح 
“ان  قائال  املواطنني  اىل طأمنة  باسمها  املتحدث  لسان  عىل 
تلبي  التي  املياه  دفعات  باطالق  )االن(  اكتفت  الوزارة 
وبعض  الرشب  مياه  منها  والتي  الرئيسية  االحتياجات 
القليل،  االستهالك  ذات  الزراعية  واملحاصيل  الخضار 
البيئي”،  الجريان  منها  التي  األخرى  الرئيسية  واملتطلبات 
خطة  ضمن  إضافية  مائية  اطالقات  تأمني  “سيتم  وأضاف 
املوسم الصيفي. لذلك نطمنئ املواطنني بوجود خزين مايئ 

كاف وال داعي للقلق”.  
من جانبه اكد مستشار وزارة املوارد املائية عون ذياب ان 
موارد العراق املائية قد تقلصت بنسبة ٥٠ يف املائة، عازيا 
وكذلك  األخرية،  السنوات  يف  املستمر  الجفاف  اىل  األسباب 

بناء السدود يف دول املنبع، تركيا وسوريا وايران. 
يواجه  العراق  ان  اىل  اشارت  قد  دولية  تقارير  وكانت 
مرت  مليارات   ١٠ عن  يزيد  مائيا  عجزا   ٢٠٣٥ عام  بحلول 
مكعب، حيث العراق من بني خمس دول هي األكرث ترضرا 

والتصحر.  املناخية  بالتغيريات 
املواطن  يعيشه  وما  املتوفرة  واملعطيات  التقارير  هذه 
ما  واالن  املثنى،  يف  ساوة  بحرية  وحالة  يوميا،  ويتلمسه 
آلت اليه أوضاع بحرية حمرين يف دياىل، والتقليص املستمر 
للمساحات الزراعية املسموح بزراعتها صيفا وشتاء، ومنظر 
الحبانية والرزازة،  نهري دجلة والفرات، وشح مياه بحرييت 
وجفاف او شح املياه الشديد يف العديد من األنهر والروافد 
والجداول ، ومنها تلك التي حولت مجاريها وهو ما فعلته 
واضحة  “مخالفة  املائية  املوارد  وزير  عده  ما  وهو  ايران، 
دجلة  لنهر  الناس  وعبور  وغريه  هذا  كل  الدويل”،  للقانون 
عىل  حية  شواهد  املناطق،  بعض  يف  االقدام  عىل  مشيا 
هناك  بل   ، قادمة  وقسوة  وطاة  اشد  وأزمة  قامئة  مشكلة 

تحد اكرب يف مدى القدرة حتى عىل توفري مياه الرشب. 
يقول  كام  الجوفية  املياه  عىل  الرهان  ميكن  ال  انه  كام 
متخصصون، وسبق للعراق ان رفض مرشوعا سعوديا لزراعة 
املائية يف  واملوارد  الزراعة  وزارتا  وقالت  مناطق صحراوية، 

حينها بعدم إمكانية تامني املياه املطلوبة للمرشوع.   
املشكلة قامئة وتتفاقم وال تحل بوصفها وتشخيص تداعياتها 
فقط، فالحاجة ماسة اىل حلول قابلة للتنفيذ، عىل املديات 
القريبة واملتوسطة والبعيدة، وطبعا من ذلك ما بات ملحا 
اىل  الحالية  الري  طرق  من  االنتقال  أهمية  به  واملقصود 
املياه املستخدمة يف السقي والتوجه  الحديث منها وتقليل 
الزراعة  سياسة  واعتامد  البديلة،  املحاصيل  زراعة  اىل 

الكثيفة ذات اإلنتاجية العالية.
الجمهورية  ورئاسة  الحكومة  العراقية،  السلطات  ان 
ومنظامت  السياسية  والكتل  األحزاب  وكذلك  والربملان، 
مبواصلة  مطالب  العراقي،  العام  والراي  املدين،  املجتمع 
العمل والضغط لتامني حصص عادلة للعراق يف مياه نهري 
العراق.  لحاجة  وايران  تركيا  والفرات، وان تستجيب  دجلة 
ويف هذا املسعى ال بد من استخدام كل ما يتوفر من وسائل 
اقتصادية وتجارية وسياسية ودبلوماسية، وكذلك ما توفره 
القوانني واالتفاقيات الدولية من حقوق لدول املصب، وان 
ويف  االن  وشعبه  العراق  مصالح  لحامية  ذلك  كذلك  يفعل 

املستقبل.

المحرر

أزمة مياه الري وبدائل زراعة الشلب في النجف والديوانية
عبد الكريم عبدالله بالل*

العراق من ظروف  ال يخفى عىل احد ما مر عىل 
توقف  حيث  األخريتني  السنتني  خالل  مناخية، 
تساقط االمطار باألخص يف مناطق الفرات االوسط 
بسبب الظروف الجوية وكذلك شح تدفقات املياه 
انخفاض  اىل  ادى  الذي  االمر  الجوار،  دول  من 
مليار مرت   ١٨ الري دون  مياه  العراقي يف  الخزين 
استخدامها  الصعوبة  من  الكمية  وهذه  مكعب، 
االمر  رشب،  ماء  دون  شعبنا  ابناء  وترك  للسقي 
الذي مل يسمح لوزاريت الري والزراعة بإعداد خطة 
زراعية للموسم الصيفي باألخص يف منطقة الفرات 
االوسط، وهذا يعني حرمان عرشات االف العوائل 
وقطع  العمل  عن  توقفها  وبالتايل  الزراعة،  من 
املسؤولني  من  استدعى  الذي  االمر  رزقها.  مصدر 
عن اإلدارة املدنية يف محافظتي النجف والديوانية 
املوضوع  لدراسة  العاصمة  اىل  الرحال  يشدوا  ان 
مع وزاريت الزراعة والري ومجلس الوزراء للتوصل 
النجف  ستحرم  التي  املعضلة  لهذه  حلول  اىل 
من  اكرث  والديوانية  دونم،  ألف   ٢١٢ زراعة  من 
من  لذلك  وما  الشلب،  زراعة  من  دونم  الف   ٦٠
والهجرة  االرزاق  وقطع  البطالة  انتشار  يف  تأثري 
آثار  عليها من  يرتتب  وما  املدينة،  اىل  الريف  من 
املحافظتني  هاتني  يف  للمواطن  الغذايئ  االمن  عىل 

خصوصا، وعىل عموم العراق.

تقول المعلومات المتوفرة انه وبشكل 
اولي تم التوصل الى بعض الحلول 

منها: 
١. التعويض بنسبة ٥٠٪ للمالك والفالحني.

املاش  مثل  الشلب  محصول  عن  بدائل  زراعة   .٢
والخرض.

٣. زراعة بعض املناطق إلنتاج البذور فقط لضامن 
عدم انقراضها بواسطة الشاتالت.

املخاطر  من  الكثري  فيها  اعاله  املذكورة  الحلول  ان 
ان  الفالح واالرض واملواطن يف آن واحد. كام  عىل 
واالليات  والبذور  واملبيدات  الزراعية  التجهيزات 
يف كل عام تسلم للمالك ويترصف فيها الكثري من 
اعطائها  وعدم  االسواق  يف  بيعها  خالل  من  املالك 
ستخلق  وبالتايل  الزراعة،  يف  الستخدامها  للفالح 
عدم  وايضا  عامة،  بصورة  املواطنني  بني  اشكاالت 
االصالح  ارايض  عدا  كامال  للفالح  التعويض  وصول 
التعويض  من  املائة  يف   ٥٠ ان  اىل  اضافة  الزراعي، 
من  وستزيد  اليومية  الفالح  حاجات  تسد  ال  اصال 
ستتعرض  ستبور  التي  االرايض  ان  ثم  معاناته. 
لإلجهاد وانتشار االدغال، مع العلم ان اعداداً كبرية 
وهو  املقرتح  البديل  زراعة  يرفضون  الفالحني  من 
سيتعرض  واخريا  عدة،  ألسباب  والخرضاوات  املاش 

امن املواطن الغذايئ للخطر.
ان هذا الوضع يتطلب حلوال رسيعة مجربة لتساهم 
يف زراعة االرض وتحقيق مورد دائم للفالح وعائلته.

لما قّدم اعاله نقترح:
١. استخدام الطريقة الجافة يف زراعة الشلب.

الزراعية  للعملية  واملخرجات  املدخالت  دعم   .٢
االضافية  املوارد  من  االستفادة  خالل  من  وذلك 
القطاع  وزيادة حصة  النفط  اسعار  زيادة  نتيجة 
كافة  يف  تعط  مل  حيث  املوازنة،  يف  الزراعي 
املوازنات من العام ٢٠٠٣ اىل يومنا هذا اكرث من 

٠,٢ يف املائة.
كالبذور  الزراعية  العملية  مستلزمات  توفري   .٣
الوقاية  مواد  وكذلك  واالسمدة  املحسنة 
وبأسعار  )املكننة(  واالليات  للمزروعات 

مدعومة.
تأثره  عدم  وضامن  املحيل  املنتج  حامية   .٤
املنتج االجنبي  باملستورد وعدم السامح بتهريب 
يف  لألسعار  معادلة  اسعار  وتحديد  الداخل  اىل 

العاملية. االسواق 
٥. انشاء مركز وطني لتطوير زراعة الشلب عىل 
غرار املركز الوطني لتطوير زراعة الحنطة واملركز 
وينشأ  الحديثة،  الري  تقنيات  الستخدام  الوطني 
باستخدام  الشلب  زراعة  لتطوير  الوطني  املركز 
وتكون  امنوذجا.  )الشاتالت(  الحديثة  التقنيات 
ادارته من قبل الوزارة مرشفا وعضوية مديريات 
الجمعيات  واتحاد  االرشادية  واملراكز  الزراعة 
)محطة  بالذات  البحوث  ومحطات  الفالحية 

بحوث الرز(.

وهنا نشير الى موضوع الشاتالت 
وفوائدها التي تتمثل باالتي:

١ . التقنني يف الحصص املائية.
٢ . كمية البذور املستخدمة قليلة نسبياً )١٠ كغم 
 ٥٠ تستخدم  الطبيعية  الزراعة  يف  يف حني  للدونم( 

كغم للدونم.
٣ . االنتاجية ستكون اعىل.

اشعة  ودخول  نظامية  الشتالت  بني  املسافات   .  ٤
الشمس اىل النباتات بشكل نظامي وامتصاص الغذاء 

من دون منافسة.
٥ . تقليل االمراض لوجود مسافات بني الشتالت.

٦ . االدغال قليلة او معدومة.
7 . تقليل الجهد البرشي.

٨ . االستفادة من عمر النبات حيث تزرع يف اطباق 
ملدة شهر ونصف اىل شهرين مسبقاً، الغراض تقليل 

الجهد وحامية النبات يف بداية عمره.
من  الخالص  رضورة  اىل  االشارة  تتوجب  وهنا 
البريوقراطية والروتني يف عملية توزيع الشاتالت عىل 
دينار،  مليون   ١٦ املرتفع  لسعرها  اضافة  الفالحني 
ونقرتح خفضه اىل ٤ مليون دينار وبالتقسيط، علام 
انه يوجد منها يف مخازن رشكة التجهيزات الزراعية 

اآلن 9٠ شاتلة يف النجف و٦٠ شاتلة يف الديوانية.
وهذا يتيح زراعة اكرث من 7٥ ٪ من االرايض بهذه 
الشاتالت مع التأكيد عىل استخدام ساحبة رود فيرت 
حديدي لغرض سحبها بسبب طبيعة الرتب الزراعية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
* مهندس استشاري 

تركي هاشم*

العام  لالتحاد  األول  التأسييس  املؤمتر  عقد 
-١٤-٤ يف  العراق  يف  الفالحية  للجمعيات 

١9٥9وقد شاركت فيه الجامهري الفالحية من 
كافة انحاء العراق وقد حرض افتتاح املؤمتر 
قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  الوطني  الشهيد 

رئيس الوزراء وقائد ثورة ١٤متوز املجيدة. 
برفع  فيه  تعهد  خطابا  الزعيم  وألقى 
املستوي املعايش والثقايف يف الريف خاصة 
رقم  الزراعي  اإلصالح  قانون  صدور  بعد 

٣٠ لسنه ١9٥٨.
املكتب  املؤمتر  انتخب  اليوم  نفس  ويف 
املناضل  أيضا  وانتخب  لالتحاد  التنفيذي 
وقد  لالتحاد.  رئيسا  فرهود  كاظم  الراحل 

فتح االتحاد باب تقديم طلبات اإلجازة
للجمعيات الفالحية مبوجب النظام الداخيل 
فالحية  جمعيات  الفالحون  فشكل  له، 
تلك  وقدمت  الجمهورية  أنحاء  كافة  يف 

الجمعيات خدمات كثريه وخاصة يف مجال 
ومساعدة  الزراعي  اإلصالح  قانون  تطبيق 
والحنطة  البذور  الحصول عىل  يف  الفالحني 
الحنطة  واالسمدة واملبيدات وجرى توزيع 
لكل  دنانري  مبلغ قدره عرشة  للفالحني مع 
فالح بعد ان قام اعداء الجمهورية باحتكار 
للموسم  بالزراعة  الفالحون  وبارش  الحنطة 

الزراعي لسنة ١9٥9.
من  الدولة  تقدمه  وما  باألمس  كان  هذا 
دعم واسناد واليوم يعاين القطاع الزراعي 
اتحاد  وجود  وعدم  الدولة  اهتامم  لعدم 
ادعو  لذلك  الفالحية،  للجمعيات  فاعل 
والكفوء  النزيه  الختيار  الفالحني  اخويت 
الذي يعمل من اجلهم ويحقق مصالحهم 
بعيدا عن العالقات الجانبية ليأخذ الفالح 
وتحقيق  البناء  عملية  يف  دوره  العراقي 

التقدم يف الريف وعموم البلد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عضو المؤتمر التأسيسي١٩٥٩

صالح وهابي

قرار تصفري رسوم للبضائع الغذائية املستوردة دخل 
حيز التنفيذ ملدة ثالثة أشهر، وله آثاره: 

عىل  العرض  بقانون  املواد  هذه  اسعار  ستنخفض   -
زيادة الطلب بشكل طفيف ولوقت قصري.

يف  املصفرة  الرسوم  ارباح  من  الكثري  وسيكون   -
جمعية  ليسوا  ألنهم  والتجار،  املستوردين  جيوب 
باألساس عىل  السوق  يف  يشتغل  الذي  وعني  خريية، 

الربح.
مشاركني  واملستوردين  الكبار  التجار  معظم  أن 
هو  القرا  وهذا  لهم،  واجهة  أو  السلطة  ألحزاب 
وتوفري  البسيط،  املواطن  لصالح  منه  أكرث  لصالحهم 

األمن الغذايئ ودعمه.
الصالحية  فاقدة  البضائع  من  كثري  ستدخل   -
والخارجة عن الرزنامة الزراعية، إضافة للمخدرات.

ضبطها،  يصعب  التي  الداخلة  الكميات  هذه   -
الدواجن  وخاصة  الوطني  املنتج  تراجع  عىل  ستؤثر 
والبيض والرثوة الحيوانية ومنتجاتها اضافة للزراعة.
كان األوىل بهذه الرسوم املستحصلة أن تهدف إىل: 

دعم املنتج الوطني 

والعجول  الدواجن  وحقول  واملزارع  الفالح  دعم  ا- 
بالسلف املدعومة والبذور املحسنة واالسمدة واملكائن 
الزراعية،  اآلفات  مكافحة  ومواد  واالعالف  الزراعية 

وتوفري املياه، وشق املبازل والطرق.
الزراعية  كليات  لخريجي  الزراعية  األرايض  توفري  ب- 
وكل  امليرسة  بالسلف  ودعمهم  مجانا  والبيطرة 

مستلزمات نجاح هذه املشاريع.
٢- دعم الحصة التموينية نوعا وكام، ويف أوقاتها. 

٣- دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص لضبط إيقاع 
األسعار من خالل:

أ- بث الروح باألسواق املركزية التي كانت توفر كثريا من 
املنتجات الزراعية واللحوم والدجاج والبيض وما تحتاجه 
العائلة بأسعار مناسبة كام ونوعا، و دعم امليزانية العامة 
الزراعية  املنتجات  وترصيف  العاملة  اليد  وتشغيل 
الصعبة  العملة  وابقاء  الوطنية،  والصناعية  والحيوانية 

بالداخل دون تبذير.
من  كثريا  توفر  التي  التعاونيات  اىل  التوجه  ب- 

الرضوريات للعوائل العراقية.
الدولة للقطاع الخاص و )املختلط( مبشاريع  ج- دعم 
والصناعات  الحيوانية،  والرثوة  بالزراعة  اسرتاتيجية 

القامئة عليهام.

اتحاد الجمعيات الفالحية 
بين األمس واليوم

اضرار االستيراد خارج الرزنامة الزراعية
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الحرب الروسية - األوكرانية.. حرب إمبريالية حول تقاسم النفوذ في العالم 

للحرب البد من  الحقيقية  االسباب  وللبحث عن   
والواليات  روسيا  بني  االزمة  بداية  إىل  العودة 
 2001 عام  يف  االطليس  شامل  وحلف  املتحدة 
حينام تم وضع  اسرتاتيجية الردع النووي األمرييك 
أوربا،  يف  األمرييك  الصاروخي  الدرع  وبرنامج 
 20 الرئاسة يف  بوش(  الرئيس )جورج  تويل  عندما 
الكونجرس  أمام  خطابه  يف  وأشار  2001م،  يناير 
مساء 27 فرباير 2001م ، إىل عزمه امليض قدماً يف 
خططه الرامية إىل إقامة درع الصواريخ الدفاعية 
املتحدة  الواليات  إن  وقال  الجديدة،  األمريكية 
ردا  للردع  واضحة  اسرتاتيجية  إىل وجود  يف حاجة 
عىل ما أسامه تهديدات القرن الحادي والعرشين، 
الباردة  الحرب  إبان  الرعب  توازن  أن  إىل  وأشار 
من  نهايئ  بشكل  بالده  انسحاب  وأعلن   ، وىلَّ قد 
ام(  يب  )إيه  للصواريخ  املضاد  الدفاع  معاهدة 
1972بني  عام  يف  املوقعة  2002م،  يونيو   13 يف 

االتحاد السوفيتي السابق والواليات املتحدة.
شكل خطاب بوش البداية نحو إفساح املجال أمام 
الصواريخ  أنظمة  لتطوير  جديدة  تجارب  إجراء 
والعابرة  املدى  البعيدة  النووية  للرؤوس  الحاملة 
االسرتاتيجية  الصاروخية  الدفاعات  وبناء  للقارات 
اوربا  يف  االطليس  شامل  حلف  عضوية  وتوسيع 
بانتقادات  االنسحاب  هذا  وقوبل  الرشقية، 
وعدد  والصني  روسيا  جانب  من  قوية  ومعارضة 
ان  املعارضة  الدول  واعتربت  أخرى،  دول  من 
التسلُّح  سباق  تشجيع  إىل  ستؤدي  الخطوة  هذه 
برر  وقد  النووية،  التجارب  إجراء  يف  واالستمرار 
نائب وزير الدفاع فولرت  يف حينه بأن هذه الخطوة 
األمرييك  القومي  األمن  رضورات  لتلبيه  تأيت 
لحامية  األمريكية  العسكرية  اآللة  وحاجة 
مصالحها الحيوية وتأمني امن بالدها، باإلضافة إىل 

التجارب  إلجراء  العسكرية  العملياتية  الحاجات 
األسلحة  فعالية وصالحية  ملعرفة  العملية  النووية 

النووية الصاروخية . 
وتعمقت األزمة بني حلف شامل االطليس بزعامة 
الواليات املتحدة االمريكية يف عام 2007  حينام 
الدرع  أنظمة  بنصب  املتحدة  الواليات  ارشعت 
حيث   ، تشيكيا،  و  بولونيا  من  كل  يف  الصاروخي 
سالح  وقائد  الروسية  االركان  رئيس  ترصيحات 
الصواريخ  يف شهر شباط 2007  الجرنال نيكوالي 
االسرتاتيجية  القوات  أركان  رئيس  سولوفتسوف 
الصحفي يف موسكو  آنذاك خالل مؤمتره  الروسية 
البولندية  الحكومتان  اتخذت  حال  يف  بأنه 
بنرش  وقبولهام  القرار،  هذا  مثل  والتشيكية 
القوات  فان  للصواريخ،  املضادة  االمريكية  الدروع 
هذه  إىل  ستوجه صواريخها  الروسية  االسرتاتيجية 
الرويس  الصواريخ  سالح  بان  مذكرا  املنشآت،  
عىل  القادرة  بيونري(  صواريخ)  نظام  بحوزته  كان 
عىل  أيضا  وأشار  كم،   5500 مسافة  إىل  الوصول 
الرغم من إلغاء الصواريخ املتوسطة املدى مبوجب 
املعاهدة االمريكية السوفيتية حول القوى النووية 
جدا  السهل  من  سيكون  انه  اال  املدى،  متوسطة 
استئناف إنتاج هذه الصواريخ يف حال اتخذ قرار 
االنسحاب من املعاهدة التي أبرمت إبان الحرب 

الباردة يف عام 1987.
الرئيس  وجهها  التي  الالذعة  االنتقادات  وجاءت 
البداية  لتشكل  ميونخ  يف  األمني  املؤمتر  يف  بوتن 
لالنتقادات إلحاده للواليات املتحدة وحلف شامل 
بتهديد بالده، فقد قال بوتن  األطليس وأتهاميهام 
يف املؤمتر ]إن أمريكا من خالل استخدامها املفرط 
يعد  مل  بحيث  الوطنية،  تجاوزت حدودها  للقوة، 
عىل  قادراً  أحد  يعد  مل  كام  باألمان،  يشعر  أحد 

الدويل[، وتعترب  للقانون  بالجدار الصلب  االحتامء 
الحرب  أجواء  إىل  عودة  مبثابة  الترصيحات  هذه 
شعوب  عىل  الثمن  الباهضة  وتداعياتها  الباردة 

املعمورة. 
أن  االمريكية،  الخارجية  وزارة  يف  مصادر  وأعلنت 
روسيا  منتظم  بشكل  أبلغت  املتحدة  الواليات 
بالدرع  املتعلق  ومنذ ثالث سنوات عن مرشوعها 
املضاد للصواريخ، مؤكدة ان موسكو مل تعرب عن 
باسم  متحدث  وقال  املسألة،  هذه  حيال  قلقها 
البعض  أن  يبدو  للصحافيني  كاييس(  )توم  الوزارة 
يف  الروسية  الحكومة  مع  نتشاور  مل  إننا  يعتقد 
استرشناهم  إننا  هو  الواقع  ولكن  املسألة،  هذه 

طويال وعدة مرات خالل األعوام املاضية.
ولكن وزير الدفاع األمرييك كان أكرث وضوحا من 
غريه يف تربير عملية نرش أنظمة الدرع الصاروخي، 
فقد أكد غيتس )أن بالده تحتاج إىل كافة الوسائل 
ال  ألننا  نزاعا،  يخوض  لجيش  املطلوبة  العسكرية 
نعرف ماذا سيحدث يف أماكن مثل روسيا والصني 
الدفاع  وزير  وأشار  وإيران(،  الشاملية  وكوريا 
تكفي،  واحدة  باردة  حربا  ان  غيتس  األمرييك 
وذلك يف رده عىل االنتقادات التي وجهها الرئيس 

الرويس لبالده.
وتأيت هذه األقوال يف الوقت الذي قامت به أمريكا 
رادار ذات مرابطة بحرية عىل  اكرب محطة  بوضع 
توجد  حيث  الرشقية  روسيا  سواحل  من  القرب 
كامتشاتكا،  يف  االسرتاتيجية  للغواصات  قاعدة 
الخطط  لهذه  والريبة  بشك  بعني  روسيا  وتنظر 
والتحركات األمريكية خصوصا فيام يتعلق بنصب 
الدفاع املضاد للصواريخ يف أوروبا  مكونات نظام 
الرشقية، وال ترى موسكو بان نصب مكونات نظام 
أمريكا  حامية  غرضها  للصواريخ  املضاد  الدفاع 
وكوريا  إيران  من  محتمل  هجوم  من  وحلفائها 
الشاملية، بل يرى الخرباء الروس ان كوريا وإيران 

الحصول  والميكنهام  العابرة  الصواريخ  متلكان  ال 
القادمة  سنوات  العرش  خالل  تصنيعها  أو  عليها 
األمريكية  الخطط  بان  قناعتهم  عن  وأعربوا   ،

تستهدف روسيا.
واملنظومة  السوفيتي  االتحاد  انهيار  ومنذ 
و  املتحدة  الواليات  تسعى  السابقة  االشرتاكية 
توسعة  إىل  االطليس  شامل  حلف  يف  حلفاؤها 
الرشقية  أوربا  دول  ضم  إىل  واالتجاه  الحلف 
تم  حيث  الناتو،  إىل  السابق  السوفيتي  واالتحاد 
 1999 عام  يف  وبولندا  والتشيك  املجر  دولة  ضم 
إىل املنظمة وجرى توسٌع آخر بضم سبعة دول من 
أوروبا الوسطى والرشقية هي: بلغاريا، وإستونيا، 
والتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا. 
مبحادثات  للبدء  مرة  ألول  الدول  هذه  ُدعيت 
العضوية خالل قمة براغ يف عام 2002، وانضمت 
يف  إسطنبول  قمة  من  قصرية  فرتة  قبل  الناتو  إىل 
أبريل   1 يف  وكرواتيا  ألبانيا  انضمت   .2004 عام 
عام 2009، قبل قمة سرتاسبورغ-كيل عام 2009. 
األخرية  العضو  الدولة  األسود  الجبل  دولة  تعد  و 
عام  يونيو   5 يف  وذلك  الناتو  إىل  انضمت  التي 
رسمًيا  الناتو  يعرتف   ،2019 عام  من  بدًءا   .2017
والهرسك،  البوسنة  هم:  طامحني  أعضاء  بأربعة 
وّقعت  وأوكرانيا.  الشاملية،  ومقدونيا  وجورجيا، 
لتصبح  االنضامم  بروتوكول  الشاملية  مقدونيا 

دولة عضًوا يف الناتو يف فرباير عام 2019. 
ان  سياسة امريكا يف توسيع عضوية الحلف عىل 
الحدود الروسية هي التي أدت إىل نشوب الحرب 
الروسية  املخاوف  بسبب  االوكرانية   - الروسية 
وحلف  أمريكا  من  األمنية  بالضامنات  ومطالبتها 
شامل االطليس ودعوتها إىل وقف تشجع استمرار 
اتفاق  التي عرقلة  تطبيق  االستفزازات االوكرانية 
وتعود  دونباس،  اقليم  مشكلة  لحل  مينسك 
األمريكية  اإلدارة  اعتمدها  التي  السياسة  هذه 
الحرب  تراث  إىل  االوكراين   الرويس  الرصاع  يف 
األمرييك  الرئيس  اساسها  وضع  الذي  الباردة، 
عىل  العمل  عىل  وتستند  الخمسينات،  يف  تورمان 
من  تقلل  فعالة  دفاعية  صواريخ  شبكات  نرش 
وأنظمة  الشامل  الدمار  أسلحة  استخدام  أهمية 
ان  األمريكيون  السيرتاتيجيون  ويرى  إطالقها، 
كيميائية،  بأسلحة  مسلحني  إقليميني  أعداء  بروز 
وبيولوجية يتطلب من الواليات املتحدة وحلفائها 
من  واالستفادة  اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ 
األسلحة  بتطوير  الخاصة  التكنولوجية  الفرص 
املحتملني  األعداء  هؤالء  ملواجهة  الصاروخية 
املدى  البعيدة  الصواريخ  استخدامهم  حالة  يف 
نرش  من  يجعل  مام  النووية،  للرؤوس  الحاملة 
الروسية  الحدود  الدفاعية عىل  الصواريخ  شبكات 
البلطيق  دول  وقبلهام  وجورجيا  اوكرانيا  وعضوية 
بالغة يف اسرتاتيجية  وبولندا ورمانيا  ذات أهمية 

الواليات  متكن  وسوف  الصاروخي  النووي  الردع 
القتالية  النزاعات  حسم  من  وحلفاؤها  املتحدة 
صاروخي  الهجوم  تهديد  من  التقليل  و  امليدانية 
يف  الربنامج  هذا  تطوير  وجرى   . املدمرة  ونتائجه 
خالل  الرئاسة  توىل  الذي  ريجان”  “رونالد  زمن 
الدفاع  مببادرة  يسمى  ما  ووضع  الثامنينات، 
االسرتاتيجي. )SDI(، و برنامج الحرب االلكرتونية 

)حرب النجوم(.
الروسية  األزمة  يف  الدراماتيكية  التطورات   ان   
اقتصادية  اجراءات  من  تبعها  وما  االوكرانية   -
وعقوبات قاسية ضد روسيا بسبب خرقها للقانون 
اوكرانيا  غزو  يف  املتحدة   االمم  ومواثيق  الدويل 
فقد  البلدين  بني  املسلح  الرصاع  أطار  يف  تعد  مل 
ومنها  املعمورة  انحاء  جميع  عىل  آثارها  امتدت 
اوسطية،  والرشق  العربية  والبلدان  العراق  بالدنا 
البلدين يرتبطان يف عالقة وثيقة مع العديد  فكال 
 ، التجارية  العالقات  حيث  املنطقة  يف  الدول  من 
فأوكرانيا وروسيا  املصدر رئييس لتصدير الحبوب 
إىل البلدان العربية،  وأدت العقوبات والحرب إىل 
الخبز  اسعار  وارتفاع  الحبوب  استرياد  عىل  التأثري 
معالجة  ميكن  وال  الحبوب،  اسعار  ارتفاع  نتيجة 
الحبوب  من  املحيل  االنتاج  ضعف  ظل  يف  ذلك 
بسبب   األوسطية،  والرشق  العربية  البلدان  يف 
االسعار  إىل  إضافة  الجفاف،  وعوامل  املياه  شحة 
الغري منصفة للحبوب يف  الواليات املتحدة وكندا 
االستعاضة  ميكن  التي  البدائل  تعترب  التي  وفرنسا 

بها عن االسواق الروسية واالوكرانية .
امدادات  نقص  يف  واملتعلق  االخر  الجانب  أما 
االسواق  عىل  الحصار  نتيجة  العامل  يف  الطاقة 
والذي  تعامالتها  ومحدودية  للطاقة  الروسية 
من  االستفادة  يف  لالحتكارات  املجال  يفسح 
الشعوب،  حساب  عىل  طائلة  ارباح  لجني  االزمة 
العملية  منذ  والغاز  النفط  اسعار  ارتفعت  وقد 
أكرث  ترتفع  وسوف  الضعف  مبقدار  العسكرية 
سوف  االزمة  لهذه  النقدي  الفائض  ان  مستقبال. 
مجال  يف  االحتكارية  الرشكات  جيوب  إىل  يذهب 
أثار  إىل  باإلضافة  والغذائية  التحويلية  الصناعات 
االقتصاد  منه  يعاين  سوف  الذي  والركود  التضخم 

العاملي.
الواليات  و  روسيا  بني  احتكاكات  يخلق  وسوف   
وسوريا  ليبيا  يف  التوتر  و  الرصاع  بؤر  يف  املتحدة 
العاملي.  واالمن  السلم  عىل  ذلك  ومخاطر  واليمن 
وعىل الصعيد االنساين فقد تعرض ماليني البرش من 
االوكرانيني إىل هجرة موطنهم وراح ضحية الحرب 

عرشات اآلالف من الشعبني الرويس واألوكراين.
السلمي  للتفاوض  والعودة  الحرب  فتيل  نزع  ان 
مصلحة  ويف  العاملي  السلم  مصلحة  يف  يصب 
الشقيقان  الشعبان  مقدمتهم  ويف  العامل  شعوب 

الرويس واألوكراين. 

ماجد لفته العبيدي

الحرب الدائرة بني روسيا وأوكرانيا هي واحدة من اخطر الحروب التي تهدد 
السلم العاملي وهي حرب امربيالية بامتياز يحاول البعض تصورها عىل انها رصاع 
ايديولجي بني الرشق والغرب، بني روسيا العائدة إىل الشيوعية والغرب الرأساميل 

الحامي لقيم الدميقراطية والحرية، ولكن هذه الدعاية السوداء ال تنطيل عىل 
الذين يعرفون الحقائق والوقائع التاريخية واألهداف التي يسعى كال الطرفني 

لتحقيقها من هذه الحرب الطائشة، أنها حرب إمربيالية  بني األوليغارشية 
الروسية والرأسامل املعومل تهدف إىل اعادة اقتسام املعامل  ورسم خريطة جديدة 
جيوسياسية تسمح بتعدد االقطاب وإلغاء هيمنة القطب الواحد، وهي يف ذات 

الوقت حرب يف الوكالة أصبحت االرايض االوكرانية ساحتها والشعبان االوكراين 
والرويس ضحيتها.

 تعدد المراكز ال يخدم وحدة العمل النقابي      

الحقوق  لذكرى  يُكرس  الذي  االممي  العيد  أيار 
به  تحتفل  حيث  والفكر  اليد  لشغيلة  املرشوعة 
التقدمية، مازال الحافز يف العمل والتفاين  البرشية 
العمل  وأماكن  الشغيلة  إنسانية  أوضاع  لخلق 
يف  عليها  املنصوص  املرشوعة  النقابية  وللحقوق 
بفضل  انبثقت  قوانني  واملحلية،  الدولية  القوانني 
مقدمني  العامل  خاضه  الذي  الطويل  النضال 
الرأساميل  الرصاص  مستقبلني  الجسام  التضحيات 
نقابية  حركة  اول  منذ  صدورهم  عىل  أطلق  الذي 
قضية   العامل  شغيلة  ينىس  أن  ميكن  وال  عاملية، 
)هامياركت ( واالرضاب العام يف شيكاغو يف الواليات 
املتحدة االمريكية، حيث املوقف االممي املتضامن 
األول  اختيار  يف  تجسد  الذي  شيكاغو  ضحايا  مع 
الذين  وقياداتهم  العامل  ألولئك  تخليداً  أيار  من 
املرشوعة،  واملطالب  الحقوق  اجل  من  سقطوا 
يومياً  ساعات  بثامين  العمل  ساعات  تحديد 

ان  إال  بسيطة،  ومطالب  العمل  ظروف  وتحسني 
املطالب  هذه  يف  وجدوا  األمرييك  الرأسامل  طغاة 
وخطراً  االستغاللية  ماكنتهم  عىل  خطراً  العاملية 
عىل نظامهم الرأساميل الجائر، فكانت لغة الرصاص 
حكمت  التي  واملحكمة  السلمية  اإلرضابات  ضد 
قامت  والجرمية  العامل،  من  سبعة  عىل  باإلعدام 
بها الرشطة  وهي تفجري قنبلة موقوته ) تبني بعد 

11 سنة أن من ألقى القنبلة أحد أفراد الرشطة(. 
اممياً  عيداً  أيار  من  األول  اعترب  الحني  ذلك  ومنذ 
العامل  يف  التقدمية  والبرشية  والفكر  اليد  لشغيلة 
والحركة  العاملية  الحركة  عىل  انعكس  ما  وهذا 
نضالها  من  بجزء  ساهمت  التي  العراق  يف  النقابية 
من أجل إحياء هذه الذكرى، وتجلت  قضية تأسيس 
االتحاد العام لنقابات العامل يف العراق عام 1933 
يف رسوخ العمل النقايب الذي تبلور يف نضاله املطلبي 
املليك،  ثم  العهد  الحقب منذ  تلك  والوطني خالل 

الطبقة  حققت  حيث   1958 متوز   14 ثورة  كانت 
العاملة والحركة النقابية مكاسب كثرية يف مقدمتها 
والضامن  العمل  وقانون  العلني  الوجود  مرشوعية 
بقيادة  الردة  قوى  ان  إال  ذلك،   وغري  االجتامعي 
البعث العراقي والقوى القومية املتطرفة وبدعم من 
 1963 شباط  انقالب  إنجاح  يف  االستعامرية  القوى 
الدموي، فتم االستيالء عىل االتحاد العام والنقابات. 
مل تكن الحقب التي تلت االنقالب الدموي يف شباط 
1963 إال امتداد لسياسة الردة وإلغاء دور الطبقة 
نضال  أن  إال  النقايب،  العمل  عىل  والهيمنة  العاملة 
الظروف  من  الرغم  عىل  مستعراً  بقي  الشغيلة 
القاهرة والتجاوز الكبري عىل حقوق العامل وبخاصة 
فرتة الحكم الدكتاتوري يف انقالب 17 /متوز / 1968، 
مبا  مهمشة  النقابية  الحركة  كانت  عاماَ   35 وخالل 
تاريخ 2003  النظام من قوانني جائرة وحتى  أصدر 

حيث احتالل العراق وسقوط النظام.
السياسية  الحياة  عىل  جديدة  ظروف  طرأت  لقد 
شغيلة  ظروف  فيها  مبا  واالجتامعية  واالقتصادية 
اليد والفكر  ومنظامتهم النقابية ويف هذه الظروف 
علنية  إمكانيات  للشغيلة  تسنى  فقد  املستجدة  
مراكز  ثم  العام  واملركز  النقابات  وتأسيس  لتجديد 
الدميقراطي  التنوع  بالرغم من   نقابية أخرى وعىل 
إضعاف  يف  ساهمت  لكنها  النقابية   الحياة  يف 
يف  النقابية  والحركة  العاملة  الطبقة  ونضال  قدرات 
السيايس  النضال  بني  ما  الربط  منها  عقدية  قضايا 
والنضال املطلبي وهام رشطان يف بلد مثل العراق مل 

تتبلور بشكل واضح حدود الطبقات املوجودة  ألن 
العراق مازال يحبو تجاه النظام الرأساميل والتخلص 
العاملة  الطبقة  تحدد  ليك  الطبقية  التداخالت  من 
الرأساملية، كام  الطبقة  وبخاصة  األخرى  والطبقات 
أن هنالك مناذج من العالقات املتداخلة بني الطبقة 
نسعى  لكننا  الصغرية  الربجوازية  والفئات  العاملة 
ونذهب  السيايس  للنظام  الطبقية  الرؤيا  لتأكيد 
لرصاع  حقيقي  فهم  إىل  نتوصل  ليك  لالستنتاج 
النظام السيايس، إن وحدة نضال  الطبقات وجوهر 
الطبقة العاملة دليل عىل استيعابها ملهامتها القريبة 
والبعيدة، والحركة النقابية إحدى التنظيامت للطبقة 
نظاما  ليس  العراق  يف  السيايس  فالنظام  العاملة، 
ومل  النامذج  من  هجني  عن  عبارة  هو  بل  رأسامليا 

يستقر عىل أسلوب رئييس يجعلنا معرفة الرئييس.
غنية  تجربة  متتلك  العراق  يف  النقابية  الحركة  أن 
لها خالل حوايل  تعرضت  ما  لكن  النقايب  العمل  يف 
وهيمنة  وإرهاب  وتزوير  تهميش  من  عاماً   60
 17 يف  الثاين  االنقالب  منذ  وبخاصة  السلطات 
تدخل  الذي  العراقي  البعث  لحزب   1968  / متوز 
وحّرف  والعامة  الخاصة  شؤونها  يف  سافر  بشكل 
وأّخر  النقابية  الدميقراطية  قضية  يف  توجهاتها 
فبعد  ولهذا  التاريخي،  دورها  وهمش  تطورها  
2003  وتخلصها من االضطهاد والحكم الدكتاتوري 
واجهت اوضاعاً وظروفاً جديدة تتمثل يف املهامت 
ثم  الوطنية  واملهامت  البالد  احتالل   “ املستجدة 
االستغالل  من  وبالضد  املطلبي  االقتصادي  نضالها 

والدفاع عن املطالب املرشوعة للشغيلة “   كذلك 
يتطلب استيعاب املرحلة يف وحدة العمل واإلرادة 
ومسألة  والفكر،  اليد  شغيلة  مصالح  وتحديد 
والذي  املرحلة  هذه  يف  النقابية   املراكز  تعدد 
التي  السياسية  الدينية  القوى  امام  يجعلها ضعيفة 
عن  وحرفها  دورها  وتشويه  استغاللها  إىل  تهدف 
هنا  ومن  الطبقي،  االستغالل  ضد  الرصاع  مسار 
السياسية  اتجاهاتها  املعقدة يف  الظروف  ويف هذه 
أن  املفروض  فمن  الخارجية  والتدخالت  والدينية 
أهمية  املتعددة  ومراكزها  النقابية  القيادات  تعي 
املطلبي  املشرتك  النضال  وتوحيد  العمل  وحدة 
أن  يجب  النقايب  املهني  الجانب  أن  والسيايس، 
تعتمد  التي  الضيقة  النظرة  من  والتخلص  يسود 
وحدة  مفهوم  عن  البعيدة  الذاتية  املصالح  عىل 
من  بالضد  الوقوف  وأهمية  املشرتك  النضال 
الشخصية  والخالفات  واالنشقاقات  االنقسامات 
التي بعرثت الجهود املخلصة لقيام اتحاد نقايب عام 
اليد  النقابية وبقضية شغيلة  بالحركة  والتي أرضت 
التاريخ  ذات  النقابية  الحركة  من  وجعلت  والفكر 
املرشق عبارة عن تكتالت ومراكز متفرقة وأصبحت 
مهامتها بدالً من الدفاع عن العمل النقايب ووحدة 
الداخلية  واالنشقاقات  بالخالفات  االنشغال  نضالها 
النقابية  الحركة  توجهات  عن  سلباً  عكست  الذي 
واإلرادة  العمل  وحدة  يف  الدميقراطية  الوطنية 
وتغليب مصالح الشغيلة عىل املصالح واالنشقاقات 

الشخصية ألنها مصالح كل الكادحني يف العراق. 

 مصطفى محمد غريب

ان أهمية اول أيار يعني يف املقدمة أهمية وحدة العمل والعامل ودفاعهم عن 
حقوقهم وبضمنها العمل النقايب، وايار يبقى نرباساً لنضال الحركة النقابية تحت 

شعار وحدة العمل واإلرادة وهذا ما تحتاجه يف الظرف الراهن والذي يخدم 
توجهات شغيلة اليد والفكر من اجل حرية العمل النقايب وبناء الدولة املدنية 

الوطنية. 
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العراقي 
رياض النعماني

مكونات  يف  كبري  ارتجاج  هائل،  عصف   .... االول  املشهد 
املكان والربهة الزمنية. ، اشتباك عارم _ لعنارص لغوية وبيئية 
وتاريخية _ عميق وعايل  ينرش التشكيل الجديد والبناء اللوين 
بأصواته الحديثة غري املعهودة للكيان اللغوي الجاميل الجديد 
ويفجر عنارصه يف كل االتجاهات واالبعاد يواصل صعودا مرئيا 
عموم  اىل  االنسانية  الحواس  يتجاوز  تشوش   .... مريئ  وغري 

حواس الوجود .... كون ٱخر يتشكل
االنسان  بتاريخ  املمزوج  امللهم  الشاعر  يدي  بني  ويخلق   
واحالمه وتطلعاته ودراياته الواسعة وخرباته الفذه ... والشاعر 
والوان  ورخاء  ترافة  من  القادم  النواب(  )مظفر  املرة  هذه 

الحياة
البغدادية ولهجتها السلسة املشغولة بعرس جاملياتها الخاص 

، وغنائها البسيط الحلو  

   ) ربيتك زغيرون حسن (
 و ) على شواطي دجله مر (

العراقي   الجنوب  تاريخ  وتراجيدية  وعرامة   اصطخاب  اىل   
واالهامل  والظلم  السياسة  عقود  نسيان  غبار   وراء  امللقى  
والذي ظل يقاومه طني وانسان وطبيعة املكان مبقومات جامل 
فطري وقوة حزن غناء يتحدى ويتحدى ببسالة القلب وفتنته 

ومحبته الرشسة 
الطني  ذلك  يف  يديه  كلتا  الشاعر  يغرس    ... الثاين  املشهد 
املرشئب الحزين ومتيض اصابعه املتحولة اىل جذور ال تتوقف 
عن التوغل  الخالد نحو االعامق الخالدة .. من هناك يلتقط 
 .. اضواءا واجراسا واصوتا   ، ويجمع  النسيان  الشاعر  وجوه 
ينسجها يف شبكة تتأللئ  بالوان مل تعرف من قبل ثم يواصل 
سفرعودته االسطورية نحو االعايل ليقف وحده _ فوق املاء _ 
منحيا بكل لطف وحنان الخالق ، ويبدا بتشكيل عامله  املذهل 
وملسنا  عشنا  ذلك  بعد   ... وبه  وعليه  الحي  املاء  يف  الجديد 
الجديد  الكون  و  والجامل  الوعي  ذلك  كل  لسنوات  وتنفسنا 
الباذخ املتحول الذاهب نحو املستقبل الذي جعل حياتنا حركة 
املعريف  املتطور  الحديث  وبشائر  لقيم  دامئا  وتطلعا  وتشوفا 

الرائع   .
 الشبيه  باملشهد الثالث ...  املحنة الدامية الدراماتيكية التي  
يعيشها شعر العامية ومنذ سنوات  هو االنقالب الفاجع عىل 
حققتها  التي   العالية  والفنية  املعرفية  املنجزات  هذه  كل 
قصيدة النواب  ثم  عززتها  محاوالت  تجديدية باهرة  قدمتها  

نصوص شعراء اذكر منهم عىل سبيل املثال ال الحرص
) طارق ياسني ، كريم محمد ،  عيل الشباين ،رحيم الغالبي ( 

هذا االنقالب املتخلف وهذه الردة التي تطغي اليوم تجلت 
ىف  أمية سوداء ونصوص فارغة ورصاخ ال يقول شيئا اال الزعيق 
الجاهل املتفجر  ... واال اماس وبرامج يتبناها االعالم الرسمي 
والذي امتدت اليه اصابع السياسة االعالمية العربية املشبوهة 
املروع  الثقايف  الفاجع  ونسمع  لرنى  السعودية  وخاصة 
واملقصود . ونشهد كيف تعد هذه السياسة االعالمية معدي 
ومقدمي برامج  يشيعون ويثقفون باالمية .... مقدمو برامج 
شعرية ال يعرفون شيئا عن حقيقة وماهية ومعنى الشعر .. 

ومشكالته وتطوره وٱفاق حداثته.
انها املحنة الحقيقية بحق.

فضاء شعبي

ابوذيات

اريد ارسم وطن  

آنه وصورتك
زياد البصراوي

 

آنه وصورتك والكاس

ووجهك چان رابعنه

أشتهيتك تسكت بروحي

حچي البلصور مايب صوت يب معنى

جاي أسمع ونني بهوسة جروحي

أشيطفي الدنيا اريد ارتاح من روحي

شنو ذنبي غريب وديريت احسايس

وشنو ذنبي انخلقت لناس مو نايس

تصعد  وصوركم  بالكاس  غريكم  اديرن  ذنبي  وشنو 

برايس

ماعندي الينسيني وأگول تهون عرشتكم

برايس  تدردم  وبعدهي  ...شينسيني  انىس  واگول 

سوالفكم

واگول ارتاح وانه الفاتحه تبني عرس ميي

أمنهد ما فارگت بليل ضحكتكم

تركتوين وشنو الغايه ليش ايل ضمريه انسان ما ينذكر 

بحچاية

اليمشون  بضوه  اتوضه  الشوف  ابيع  امرند  وانه 

واتوكل علمراية

اريد ارتاح

ياطري اليبيع جناح

هاي الناس خلتني ادور بلسمه والية

واطريلكم عطر مبيوع شابع شم

وامرلكم هال الگيعان لو شافت فلح تلتم

واخاف وجوه هاي الناس تخنگني

اجيكم بالهوه محزم

وانه مابيه لثگة ليل

اخاف انباك.... هذاك انه ضوه ملثم

هذاك انه انوخذ لوين

من تغيب الشمس للسام يسافر دم

 متنيتكم ...

يال االصبع يتمنى كل الناس ما تندم
ضعت بوجوه وادم ما تعرف تشوف

اريدن عني تلگاين
واريدن صوت يخدر من يگول اسمي

واريدن اخ تنساين
مشه عمري بتواليه وانه متاين

صفنتلها وشفت الفراگ تاليته عشگ ثاين

صغرتوا بعيني ومتنيتكم ميي

مرات الوطن خيمه

وادم كلمن وضيمه

چنت كگطرة واجت شمس الله باستني ورصت 

غيمة

اريد انسه وهواكم يعرب بروحي ويذكرين

وضواكم ينچفي برايس ويكربين

بعيد  من  ريحتكم  واشم  ابچي  اشتهيت 

وارسمكم

اثاري العطر هم يحچي

ثامر الحاج امين

جرى  وما  حياتها  طبيعة  يف  الشعبية  األحياء  تظل 
أكرث  بريئة  يومية  نشاطات  من  الفقرية  أزقتها  يف 
رسوخا يف الذاكرة ملن عاشها وشهد بساطتها وملس 
مييز  فام   ، مجتمعها  بني  العالقات  طيبة  قرب  عن 
العرصية  األحياء  من  غريها  عن  الشعبية  األحياء 
هو بساطة العيش بدون تكلف وكذلك يف مظاهر 
ذلك  عائالتها  بني  تجمع  التي  واالنسجام  الوئام 
اقتصادية واجتامعية  تعيش ظروف  العادة  انها يف 
 ، الطبقية  الفوارق  فيها  تغيب  تكاد  متشابهة 
من  عليها  الظاهرة  والتآخي  األلفة  روح  كذلك 
البعض  ببعضها  والتصاقها  بيوتاتها  تقارب  خالل 
واكتظاظ أزقتها باألطفال والصبيان الذين عادة ما 
ومامرسة  للعب  ميدانا  االزقة  هذه  من  يتخذون 
نشاطهم اليومي ، ويفرض هذا التقارب واالجتامع 
التكافل  بينها  القيم من  املتكرر جملة من  اليومي 
الذي يظهر عليه سكان هذه األحياء يف املناسبات 
االفراح  يف  يفزعون  تراهم  حيث  االجتامعية 
من  باملال  حتى  واملساهمة  للمشاركة  واالحزان 
أجل تذليل الصعاب عىل صاحب املناسبة ، كام ان 
االحياء يشجع عىل  البرشي يف هذه  التجمع  كثافة 
وتواجد  أزقتها  يف  الشعبية  املأكوالت  باعة  تواجد 
استقبال  مكان  مبثابة  تكون  التي  الطرف  مقاهي 
الحديث  لتجاذب  املحلة  رجاالت  فيها  تلتقي  عام 
اىل  فيها  والسهر  بلدهم  وحياة  حياتهم  شؤون  يف 

الدورة  لهذه  ونتيجة   ، الليل  من  متأخرة  ساعات 
تربز  الوجوه  املتعدد  االنساين  النشاط  من  اليومية 
يف كل حي شخصيات ذات كاريزما تفرض حضورها 
االجتامعي من خالل ما تقدمه من أدوار استثنائية 
النشاطات  او  الثقافة  او  السياسية  مجال  يف  سواء 
الشخصيات  هذه  تصبح  حيث  االخرى  اإلنسانية 

مبثابة ايقونات شعبية ومثال لشباب املحلة . 
محلة  أعرق  يف  كثب  عن  ذكره عشته  أسلفت  وما 
 “ محلة  هي  تلك  الديوانية  مدينة  عرفتها  شعبية 
طويلة  وسنوات  طفولتي  شهدت  التي   “ الجديدة 

، فهي محلة قدمية تضم كثافة سكانية  من عمري 
متشابكة  برشايني  أشبه  التي  ازقتها  ولضيق  عالية 
نشأتها  منذ  فيها  سيارة  مرور  تشهد  مل  فأنها 
وظهورها محلة سكنية بحدود مسجلة ، ويف عقود 
مضت عاشت وشهدت هذه املحلة نشاطا سياسيا 
وتنظيم  الدكتاتورية  األنظمة  مقارعة  يف  يساريا 
رجاال  وأنجبت  لحكوماتها  املناهضة  التظاهرات 
كبارا يف مجال السياسة والثقافة وشخصيات شعبية 
الحفاظ  لها دورا اجتامعيا مخلصا أسهمت يف  كان 
حيث  االنحراف  من  املحلة  شباب  سلوك  عىل 
واألمناط  الصاخبة  األزقة  هذه  ُوسط  ترعرعت 
األدوار  كثب  عن   ُ وشهدت  املختلفة  البرشية 
االنسانية التي لعبتها تلك الرجاالت واكتسبت من 
خاللها الهيبة والسطوة عىل القرار االجتامعي بدون 
تعسف او اذالل لآلخر ومن بني تلك الرجاالت التي 
 “ الشعبية  الشخصية  هي  ذاكريت  يف  عالقة  ظلت 
التي  املثابة  دكانه  يعد  الذي   “ ابا سالم  ــ  صخيل 
فاق  حيث  املحلة  وشباب  صبيان  عندها  يلتقي 
هذا الرجل يف شعبيته وهيبته مختار املحلة وكبار 
الخصومات  يف  يبت  كان  انه  درجة  اىل  وجهائها 
التي تحدث بني شبابها وكان قراره باتا وملزما لكل 
قراراته  تحرتم  العوائل  وكانت  املتخاصمة  االطراف 
ذلك  اوالدها  بني  النزاعات  فض  يف  يتخذها  التي 
الرشطة  مركز  اىل  تصل  تكن  مل  النزاعات  هذه  ان 
املعتدى  امهات  ان  بسبب  دكانه  عند  تنتهي  امنا 
عليهم كن يصطحنب اوالدهن ويشكني املعتدي عند 

أيب سالم الذي بدوره يحكم مبا يراه نافعا للطرفني 
املعتدي  الطرف  وتقريع  توبيخ  يف  يرتدد  يكن  ومل 
الذي كان يتقبل ذلك بكل احرتام وصمت اكرث مام 
يقف بذلك االنصياع امام والده ، اتخذ هذا الرجل 
الذين  املحلة  شباب  لسلوك  واملراقب  املريب  دور 
وعرضة  املراهقة  اعامر  من  مرحلة  اخطر  يف  كانوا 
بالنصح  معهم  يتواصل  فكان  واالنحراف  لالنزالق 
االنحراف  من  لحاميتهم  كثريا  ويسعى  واالرشاد 
اراد  فعندما  الناس  من  يسء  هو  مبن  واالختالط 
ضمن  مقهى  يف  لفريقهم  مقرا  فتح  املحلة  صبيان 
منهم  اكرب  هو  مبن  االختالط  عليهم  خيش  املحلة 
له مجاور ملحلة  عائد  بيت مرتوك  بفتح  ًفقام  سنا 
اتخاذه  اىل  ودعاهم  بسيط  بأثاث  بتجهيزه  وقام 
الثقة  تعزيز  ، كام عمل عىل  املقهى  بدال من  مقر 
بشتى  العامر  دكانه  بيدهم  فكان يرتك  الشباب  يف 
املأكوالت والفواكه التي يسيل لعاب الكثري أمامها 
يوازي  الذي  واالنساين  االجتامعي  الدور  وبهذا    ،
يخلد  ان  الرجل  استطاع هذا  تربوية  دور مؤسسة 
يف ذاكرة ابناء محلة “ الجديدة “ فقد ظل الجميع 
األبوي  للدور  بالرحمة   له  بالخري ويدعون  يتذكره 

الذي قام به من اجل حاميتهم ورعايتهم . 
الحياة  مشهد  من  جانب  عىل  عابرة  اطاللة  هذه 
العارمة  الثورة  تشهد  ان  قبل  الشعبية  املحلة  يف 
التي  العمرانية  والنهضة  االجتامعية  التحوالت  من 
أزاحت وغريت الكثري من مالمح واخالقيات وهوية 

الشعبية. األحياء 

شحالت الدنيا
 كلها أعياد

هيفا العامري

عيد
 آذار خلص هسه اجة

عيدك
ياعيد 

املطارق  واملناجل
خري

تحصد بالسنابل والذهب
إيدك

سومرها 
الوكت ومشگگة من الظيم

وانت مامنت
ليلك
يدگ 
بالگاع 

جاكوجك نصني انكرس
بس منكرس

حيلك
اهنيك 

وأگلك عيدك مبارك
وألف مربوك

اوديلك
ورد جوري

 وصواين اشموع
اهديلك
يعاملنه

وتضويلك
 بعد شرتيد گلبي هم انا

اهديلك  ....

أجيتك من سفر
تايّيه  

مثل طري اليدور 
بالسام وشايّيه  

وين أنت  ؟
حبيبي

رويحتي
وچبدي  

ناعور الهموم
وياي  

مييل بهمي
ويبدي  

مثل زيبگ بچف
سكران

تطّرش ضاع
شيلمك

 يوجه املاي  
فتشت الدروب أعليك

شارع  ..  شارع
لوحدي  

مامش أثر بس
أسمك

حفرته أعىل الشجر
ذكرى

بستان و ورود هواي
أنت الجرح وأنت

دواي  
تعال نسامح

ونبدي
يگلبي ويابعد

چبدي

وجه الماي  
محمد جواد الكعبي

عبد حلو حيدر الفريجي

* ما غزر اوياكم طعم متراي 
ما من عارفه للعني متراي

ابراسك للغدر يا صلف تم راي 
وال چنك الك كل عرف بيه

* نگض ما يجد ممشه الدرب جمالي 
لهمومي يدنيه اهموم جمالي

جبح ما نفع ليش اوياك جمالي
الك شبگةاجروح أثرت بيه

* متخلبص غزل ودنه ورشباك 

چنتكل يوم اوچلنك ورشباك

هسه امن انكشف غدرك ورشباك 

بنّي وجهك املصبوغ اليه

* ابد ما عارش امن الناس كذاب 

يل منك دلييل امنرد كذاب

آنه اليل باملحن وياك كذاب 

ادافع وشگف الطگه بديه

* متى يكمل غزل شوگي وينحاك

كل مره الدليل ابهضم ينحالك

لون متنحني السبگ وينحاك

أطري ابعيد عن اهل الرديه

* طبع بالخنجر ايزنجر بال گراب

وربك باالهل وصه ولگراب

ايل رب اليساعدين ولگراب

يحكم بالعدل رب الربيه

 محمد صادق المحاويلي

 اريد ارسم وطن يب تفرح الناس ..

 اهله افعالهم بالغريه تنقاس

 يب ُهّمه يعمرون

ألجل گاعه يضحون

 ماريد األجوين ..

باليه احساس 

 إمن تراب الوطن كلنه انتحنه

 وننزع ثوب حرستنه وحزنه

 نعمر دار األحباب

ونطرد كل األغراب

 نشد إحزامنه ..

من عزم عباس

 يظل عايل علمنه بعلوا الجبال

 للتاريخ تشهد كل األجيال

 مند ارواحنه جسور

احنه للوطن سور

حضارتنه عريقه ..

وتشهد الناس

 فرق بني اليحني الگاع بدماه

 وبني الباگ َخريه وفرهد غطاه

 الينام بحضن الرتاب

مو مثل الجفه وغاب

 عدنه أرجال ..

بيهم نرفع الراس



عبد الرزاق دحنون 

جاء يف األثر أن خياطاً قال البن املبارك: 
أنا أخيط ثياب السالطني فهل تخاف أن أكون من أعوان 

الظلمة؟ 
فقال: كال، إمنا أعوان الظلمة من يبيع الخيط واإلبرة. أما 

أنت فمن الظلمة أنفسهم. 
يكتبها  التي  القصرية  ة  القصَّ عكست  هل  سألني 
اصون يف ضوء االحتجاجات الشعبيَّة العارمة التي  القصَّ
شهدتها العديد من البلدان العربية الوجع العميق الذي 
ينعتهم  كام  أو  الدهامء،  الرعاع،  الغوغاء،  بهؤالء  أملَّ 

نادل املهرتئة؟ قلُت: االعالم الرسمي بأصحاب الصَّ
تعكس  مرآة  فقط  ليس  العموم  عىل  القصيّص  الفنُّ 
ة املكتوبة بشكل جيد  حال املجتمع، بل قد تظهر القصَّ

املخفي واملسكوت عنه، وتكون الحيلة التي يقاوم بها 
الخلق عسف السلطة وجورها واستبدادها وحكوماتها 
وتقتله  عيشه  لقمة  يف  املواطن  تُحارب  التي  الرشيدة 
والحكايات  والقصُّ  العام.  الشارع  يف  يتظاهر  عندما 
التي  والنميمة  الهمس  أشكال  أحد  هي  والسوالف 
تستعملها العامة من خلف ظهر الحاكم، عىل حدِّ تعبري 
بالحيلة-  )املقاومة  الخطري  كتابه  يف  سكوت  جيمس 
لو  الحاكم( ألننا  وراء ظهر  املحكوم من  يهمس  كيف 
عدنا ملفهوم القّص يف املعاجم لوجدناه تتبع األثر، أي 
قّص أثره قّصاً تتبعه، والخرب أعلمه، ونحن نقصُّ عليك 
والقاصُّ  البيان.  أحسن  لك  نبنّي  أي  القصص،  أحسن 
إىل  تذهب  وهي  عربية،  والكلمة  بالقّصة.  يأيت  من 
تتبع األثر املرتوك يف رمل الصحراء. والقّص من أفعال 

الحركة، ومنها جاء املقّص أي املقراض. 

حركة االحتجاجات التي شهدها الشارع العريب حاولت 
قرض أو قّص الظلم واالستبداد من حياة الناس فيمكننا 

تأكيد فكرة تقول: 
 هذه االحتجاجات عىل امتداد الوطن العريب مل تستلهم 
املثقفة  الُنخب  عند  السائد  الفكر  من  قيمها ورموزها 
التقليدية أو كام يصفهم هادي العلوي البغدادي: أهل 
االتجاهات  هذه  أُعيب  ال  ُهنا  -وأنا  املرتجمة  الثقافة 
التقليدية  الفكرية  العقائد  هذه  ألن  ذلك  الفكرية- 
بقيت يف العامل العريب هامشية معلقة عىل جسم الثقافة 
والوعي العربيني ال جذور لها وحسب، بل ال تبدو يف 
مطالب  عىل  الردِّ  عىل  قادرة  عليها  هي  التي  الصورة 
االحتجاجات  هذه  أبعاد  وفهم  الخلق  عوام  احتجاج 
عن    بدورها  تبحث  التي  والشاملة.  املتعددة  الشعبية 
بذلك  وتنسف  السلطة.  مفهوم رشعية  يف  شامل  تغري 

تلك األبنية القانونية التعسفية-املخالفة ألبسط حقوق 
العريب  املجتمع  حكمت  والتي  واملُواطَنة-  املواطن 

وأوصلته إىل حالة العبودية بأبشع صورها. 
وعوام األرياف ورعاع املدن الذين يعيشون عىل هامش 
أرعبت  ة  فجَّ بطريقة  متردوا  والذين  السياسية  الحياة 
التغري  ذلك  من  يخافون  ال  الشمولية  الحكم  أنظمة 
والذي سينقل  ما مسخ ربك-  القرد  -أكرث من  الشامل 
 . يُدقُّ يد مرضَّجة  بكل  التي  الحرية  باب  إىل  املجتمع 
الثقافة  أهل  املرعوبني من  عند  الخوف جلياً  بل ظهر 
املرتجمة وأهل السلطة. ومبا أن القوى التقليدية مل يعد 
معارضة  جديدة،  لقيم  منهل  إىل  تتحول  أن  بإمكانها 
تجربة  وتقود  متجددة  مامرسة  تواكب  وأن  وشعبية، 
النظام  تراجع  عند  أنها  إىل  إضافة  جديدة.  تاريخية 
العام تراجعت معه وربطت نفسها به نظراً لخوفها من 
والسؤال:  العارمة.  ة  الفجَّ الشعبية  االحتجاجات  هذه 
كيف تنضج هذه االحتجاجات يف ظل تغول يف القتل 

ال مثيل له؟ 
وقد جاءت بعض هذه املحاوالت القصصية لتعرب عن 
واقع هذه االحتجاجات الشعبية الواسعة ورصدها إال 
أنها مل تصنع فرقاً واضحاً يف مسريتها وانحرصت التجربة 
يف نخب ثقافية خائبة مقطوعة عن مهادها الحقيقي. 
والعسف:  الظلم  ألهل  يقول  أن  يستطيع  ال  فمن 
كفوا، اخسأوا، ارحلوا، فهو عبد فاقد لحريته، واملعتقل 

الحق، والحر  الحقيقي هو من أعُتقل لسانه عن قول 
الحقيقي هو من يقول كلمة الحق، ولو كان محبوساً 

بني الجدران قابعاً وراء القضبان.
وقصيدة  واالهزوجة  الشعبية  األغنية  ان  ظني  ويف 
تُضمر  التي  الالفتات  املكتوبة عىل  والشعارات  الناس 
القبيح  العريب  الحاكم  وجه  من  قاتلة  وجرأة  سخرية 
مظاهرات  يف  عمداً  املواطن  تقتل  التي  وحكومته 
االحتجاج، هي املرآة الحقيقية التي عكست ما يختلج 
يف نفوس العباد. وأتصور أن يحدث التحول يف سلوك 
من سطوتها وهيبتها  فعلياً  الكلمة  تنال  السلطة حني 
كالماً  أو  طويلة  أو  قصرية  ة  قصَّ الكلمة  هذه  أكانت 
محفوراً عىل جدار ملطخ باألصباغ يف األحياء الشعبية. 
تكتفي-أي  ال  حني  وخطورتها  الكلمة  وطأة  وتزداد 
شعار  للشعب  الحقيقة  الحقيقة-كل  بقول  الكلمة- 
أنها  بيد  عارية  »الهدف«-  مجلة  يف  كنفاين  غسان 
تسعى يف ُمحارص الحاكم وحكومته وُمراقبته واخرتق 
أن  وأود  املزعومة.  قدسيته  منتهكة  الرسية  عوامله 
الوقوف  أن  هي  مهمة  ملحوظة  إىل  النظر  ألفت 
حول  الفاحشة  املتداولة  أقوالهم  وإظهار  الرعاع  مع 
والذهاب  عليها  والتشجيع  وحاشيته  العريب  الحاكم 
عنفاً  أشد  ليكون  تدفعه  أرساره،  فضح  يف  مدى  أبعد 
ودموية يف ردود أفعاله تجاه هؤالء الرعاع ومن يقف 

معهم.

علي محمد اليوسف

يستعري فالسفة املنطق عبارة هيجل “ الحقيقة هي الكل” 
مبعنى فهم الحقيقة ال يكون صائبا اال اذا كان ضمن نسق 
عىل  التجزئة  يتقبل  ال  الذي  الحقائقي  الرتابط  من  تام 
حساب تفكيك الهيكل النسقي الكيل الذي يضيع يف فك 

ترابط أجزائه وفصلها عن بعضها البعض.
ويفرق فيلسوف املنطق “بوزانكت” أن الحقيقة ال يفهم 
معناها وال تكون صائبة اال ضمن نسق منتظم يحتويها. 
والحقيقة ال ميكن االستدالل عليها إال اذا كانت ضمن نسق 

كيل ترابطي داخليا يجمعها بغريها يف بنية كلية واحدة. 
املفهوم  يف  الحقيقة  ليست  هي  املنطقية  والحقيقة 
الفلسفي الذي يقوم عىل نسبيتها وحمولة الخطأ والصواب 
)درجة( يف  تكون  إندثارها حينام  بداخلها, وحتمية  معا 
سلم مفهوم البحث الدائب عن مطلق الحقيقة الوهمي 
الزائف الذي ال ميكن بلوغ أزليته. ترافقها حتمية تطورها 
النسبي عىل الدوام عندما تكون حقيقة )نوعية( ال تندثر 

وال متوت بل تستحدث نفسها بإستمرار.
منطق الحقيقة النسقي هو غريه مفهوم معنى الحقيقة 
املجردة  الحقيقة  إكتساب  يعد  ال  فاملنطق  الفلسفية, 
مصداقيتها كام هي يف املفهوم الدارج يف تطابق الفكر مع 
الواقع يف معرفة حقيقة املادة, مبعنى آخر تطابق تعبري 
حقيقته  يعطيه  تاما  تطابقا  الشيئي  املوجود  مع  اللغة 

املادية الصادقة.
 “ مثل  منطقي  فيلسوف  لدى  املنحى  هذا  وتأكيد 
االنطولوجية  الوقائع  وجود  ينكر  ال  الذي  بوزانكت” 
عن  تعرب  الخارجي  العامل  يف  مستقلة  منفردة  الشيئية 
نفسها يف إدراكها الحيس لكنه ال يعدها حقائق معرفية. 
يف  حّسيا  تدرك  التي  املادة  املنفرد  اليشء  يف  الحقيقة 
عنها,  املعرّب  الفكر  الخارجي مع معنى  تطابق وجودها 
داخليا  الحقائق  من  ترابطي  نسق  يحتويها  ال  والتي 
وتكون حقيقة منفردة لوحدها. الحقيقة التي ال تشكل 
تكون  لذا  لها.  معنى  ال  بغريها  متداخال  نسقيا  إنتظاما 
عن  تعرب  كونها  زائفة  الحواس  تدركها  التي  الحقيقة 

موجود خارجي منفصل عنها. 
 يعد فالسفة املنطق ما أرشنا له يف تعبرينا الدارج الذي 
الدال  براديل وبوزانكت هو يف مطابقة  يحسبه كال من 
مع املدلول مطابقة تامة ال تحتمل غري التاويل الوحيد 
وقائع  مع  أفكارنا  مطابقة  لذا  اليشء.  بحقيقة  املتعنّي 
حسب  الصادقة  حقيقتها  مينحها  ال  بعينها  موجودية 
املناطقة. كذلك حقيقة اليشء املادي املتعيّ ن هو ليس 
منطق حقيقة املفهوم الفلسفي. منطق الحقيقة الذي ال 
يأخذ مببدأ الرتابط يف التطابق خارجيا يف معناه مطابقة 

الفكر ملا هو واقع عياين يف الوجود وهو مايخص املادة 
تلعب  هنا  أي  الخارجي,  عاملنا  يف  متناثرة  كموجودات 
الحواس دورا مهام مركزيا يف خلق التطابق الخارجي بني 
ذلك  حقيقة  عليه  نطلق  الذي  خارجيا  واالشياء  الفكر 
اليشء. أما إدراك الحقيقة كمفهوم تجريدي إمنا يكون 

يف ترابطها الداخيل ضمن نسق كيل موحد. 
والطعن مببدأ الرتابط الخارجي بني الفكر واملادة يف تحقق 
املادي  االنطولوجي  املتعنّي  يخص  الذي  املعنى  تطابق 
منطقيا وليس منطق الرتابط الداخيل النسقي الذي تختص 
الفلسفة  منطق  يعتمده  تجريدي  كمفهوم  الحقيقة  به 

يقوم عىل أربع ركائزحسب إجتهادنا هي  :
-الحواس يف جوهرها الحقيقي هي تضليل العقل يف معرفة 

حقائق الوجود النسقي.
- عدم تطابق حقائق االشياء يف نظام نسقي داخيل يجعل 
وليس  املنطقي  تحققها  لجوهر  فاقدة  اجتزاءات  منها 
لالشياء  الحواس  االنفرادي.فمدركات  الحيّس  تحققها 
خارجيا زائفة منحلة زائلة قياسا ملدركات الفكرالثابتة مبا 

يخص عالقته التطابقية مع النسق الداخيل للحقيقة.
- تطابق حقائق االشياء خارجيا ال يكايفء ترابطها الحقيقي 
املنطقي داخليا عندما يحتويها نسق كيل يعطيها حقيقة 
معناها وال يؤخذ برتابطها الخارجي التقليدي يف مطابقة 

االدراك عن اليشء يف وجوده االنطولوجي..
حقائق  عن  التعبري  يف  العقل  دور  لنكران  مجال  ال   -
الظواهر واالشياء يف إرتباطها الداخيل مع بعضها البعض 
مع  اللغوي  الفكر  معنى  مطابقة  يف  والخارجي  كنسق 
ميكن  ال  العقل  يدركه  ال  ما  وكل  السواء.  عىل  اليشء 
إدراك  الصادقة معا. وسيلتا  الزائفة وال  معرفة حقيقته 
واملخيلة  والدماغ  الحواس  هام  الخارجي  للعامل  العقل 

فقط.
إال  الحقيقة  املناطقة يف معرفة  الرغم من مثالية  وعىل 
أن التفسري املنطقي للحقيقة مستمد من التفكري العقيل 
يف  بل  الواقع  موجودات  انطولوجيا  عىل  يقوم  ال  الذي 
الحقيقة  يحتوي  الذي  الداخيل  املنطقي  النظام  دراسة 
نسقا ادراكيا تصوريا تجريديا. بهذا يكون تحليل املنطق 
يف إنكاره عالقات الرتابط الخارجية بني الوقائع وإدراكها 
يف  االشياء  حقائق  مينح  ال  لوجودها  املطابق  الفكري 
ترابطها مبنظومة النسق الكيل داخليا مصداقية وأرجحية 
عىل صدقية معرفة الحقيقة. فمعرفة حقيقة املادة حّسيا 
عقليا ال يعني معرفة حقيقيتها الجوهرية ,كذلك معرفة 
الحقيقة املجردة يف إنتظامها النسقي املرتابط داخليا ال 
اليقينية. معنى  الحقيقة املجرد مصداقيته  مينح مفهوم 
يدرك  ال  واملثايل  املادي  الوجودين  يف  الحقيقة  داللة 

العقل أصالتها من زيفها متاما..

منطق الحكم
يقر براديل ومعه مناطقة املثالية معرفة الحقيقة ال تكون 
بإدراكها التصوري, فالتصورال مكان له يف التفكري الفعيل 
أن  الحقيقة  إال بوصفه جزءا من )حكم( يشرتط معرفة 
تنهي  قطوعات  اىل  مجزأة  غري  مرتابطة  نسقية  تكون 
الهيكلية الكلية االنتظامية للرتابط الحقائقي. فقد إعترب 
بوزانكت حكم االدراك الحيس الخارجي املألوف تداوله 
الحكم  أما  الواقع يف غري حقيقته.  يعد تعبريا جزئيا عن 
املنطقي والكالم لبوزنكارت فهو يف تأكيد كلية الواقع يف 

صورة شمولية عامة.
تعقيب:

من  العامل  الشياء  التجريدي  الحيّس  التصوري  االدراك   -
حولنا هو الطريقة الوحيدة التي يتوفر عليها العقل. وال 
يتوفر العقل عىل إدراك الحقيقة املجردة حتى لو كانت 
– إفرتاضا – هي حلقة يف منظومة نسق داخيل ال يدركه 

العقل مبارشة ال بالحس وال بالحدس.
- االدراك التصوري ليس جزءا من )حكم( مثايل يعربمن 
فوق الواقع, فاالدراك مرحلة بدئية اوىل يف سلم املعرفة 
الحقيقية تبدأ بالحواس وتنتهي بالعقل. سواء أكان املدرك 
تداعيات  من  تجريديا  متخيال  موضوعا  أو  حسيا  ماديا 
تفكري الذاكرة. منظومة العقل االدراكية التي تبدأ بالحواس 
وتنتهي بالدماغ هي نسق منتظم بدونه ال يتحقق للعقل 

أي نوع من االدراك.
- الحكم عىل الكلّيات ليس حكم حقيقة صائبة متاما بل 

حكم إحتامل.
يلغي  كليته  يف  الخارجي  العامل  حقائق  عىل  الحكم   -
الخصوصية االنفرادية لكل حقيقة جزئية, فمثلام يكون 
لوحدته  إنحالل  هو  الكيل  النسق  من  بجزء  االهتامم 
املتكاملة كذلك الحكم الشمويل هو تضييع خصوصيات 

االجزاء الحقيقية.
- الحكم عىل الواقع يأيت من أسبقية وجوده املادي عىل 
كل تفكري, والواقع هو ما يحدد نوع الحكم وليس نوع 

الحكم يخلق حقائق الواقع.
- يف لغة املناطقة الذي ينكراالستدالل الكيل بداللة الجزء, 
فهذا ال يبيح أن يكون الحكم املنطقي الكيل هو يف إهامل 
خصوصيات أجزائه ضمن النسق الذي ال يعري فيه الحكم 
حقائق االجزاء أدىن إهتامم يف تشكيل النسق الكيل العام.

برادلي ومطلق المثالية
والحقيقة( عدة مفاهيم  )املظهر  كتابه  براديل يف  يطرح 

نجدها متناقضة يف بعض منها:
- يعرف براديل املظهر – ويعني به الصفات الخارجية – 
أنه  الظاهري عىل  فهمنا هذا  الظاهري, سواء  هو  ليس 

ذاته, واملظهر  اليشء يف  أنه مقابل  أو  الوعي  معطى يف 
ليس مجاال معينا للوجود أو الفكر يتميز عن أي مجال 

آخر*.  
أود يف تعقيب بسيط قبل االنتقال اىل فقرة أخرى لرباديل, 
أن ظواهر االشياء ليست معطى يف الوعي, بل هي معطى 
عقيل  وعي  اىل  بالفكر  الحقا  يتبلور  قبيل  حيّس  إدراك 
مجرد. إدراك اليشء ال يكايفء معنى الوعي به. الصفات 
الخارجية لالشياء هي ادراك حيس قبل كل يشء. وطبعا 
صفات اليشء أو الظاهر منه ال يشابه كام وال ميثل اليشء 
بذاته. معلوم اليشء بذاته هو املاهية أو الجوهر الذي 
ال تدركه الحواس وال يدركه العقل, فكيف يكون الجوهر 
أو املاهية معطى للوعي يكايفء وعي الصفات الخارجية 
لذلك اليشء.؟ ثم ومن املرجح الذي اؤيده أنا أن يكون 
الجزم  ميكن  ال  االوىل   : فرضيتان  تتقاذفه  اليشء  جوهر 
القاطع أن االشياء وكائنات الطبيعة الحّية متتلك جوهرا 
ميتلك  الذي  االنسان  باستثناء  الخارجية  هو غري صفاتها 
كينونة موجودية تسبق ماهيته الجوهرية. الثانية توجد 
دالئل يقينية ثابتة أن الحيوان والنبات والجامد جميعها ال 
متتلك ماهيات هي غري صفاتها الظاهرية الخارجية التي 

يدركها العقل االنساين.
- يف فقرة الحقة أخرى يناقض براديل عالقة ظواهر االشياء 
بحقيقتها قوله : املظهر هو الحقيقة املطلقة لليشء, وال 
يوجد ما يعقبها, والحقيقة التي يتوزعها تقسيم العامل اىل 
جزيئ وكيل, يجعلنا ندرك حقيقة ما هو جزيئ يف تعميمها 
عىل ما هو كيل.. وبذلك ال يكون هناك فرق يذكر بني 

حقيقة نسبية واخرى مطلقة**. 
ال امتلك تعليقا إدحاضيا ملا ذكره براديل من خلط جرى 
توضيحه سابقا من قبيل يف هذه املقالة أكرث مام ينبغي 
يكون  كيف  اتساءل  فقط  وتوضيحه,  مناقشته  تكرار 
لليشء  املطلقة  الحقيقة  هو  الخارجية(  املظهر)الصفات 
الذي ال يوجد ما يعقبه.؟ ومن قال أن جزئية حقيقة يشء 
الجزء  مطلق  بداللة  مطلقة  حقيقة  كليته  لجعل  كافية 
الوهمي؟ املظهر هو صفات اليشء املدركة خارجيا وهي 
يف تغيري مستمر فكيف ال يعقبها حقيقة مطلقة أخرى 
غريها؟ مطلق الحقيقة وهم ركض وراءه عرشات الفالسفة 

ومل يستطيعوا حتى ولو تعريفه وليس بلوغه.
الكل(  )الحقيقة هي  لسان هيجل  ورد عىل  برأي  أختم 
الصعب  من  متكامل  نسق  هي  الكلية  الحقيقة  مبعنى 
معرفته بداللة معرفة الجزء. عبارة هيجل تكررت استعاريت 

لها مرتني يف مفتتح هذه املقالة ويف نهايتها ألهميتها..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* امل مربوك /الفلسفة الحديثة/ ص254/2. 
نفسه ص 255 املصدر نفسه.

حسينة بنيان
                                          

قال املعلُّم يا عامل فاتحدوا

االرُض مصنعكم وخطوتكم غُد

قال املعلُّم واالقوال فاعلٌة

بأنّكم ثورٌة يف الروح تّتقُد

يا منهج الجهد كلُّ الخلق يعرفكم

بأنَّ أَكفكُُم للتعب تجتهُد

لوالكُم االرض مل تُبِد حالوتها

يا بيدر الخري من خطواتكم يرُد

أنتم رؤى الشمس واالنوار مسكنكم

يا روعَة الرمل لو اشباهكم يلُد

مرَّ الزمان وأنتم قادٌة مُنٌر

تسابق الريَح منها الريح ترتعُد

ال تعرُف الخوف أن تدُن مللحمٍة
وتشهُر السيف لو تُلوى وتُضطهُد

هذا العراُق بكم تزداُن رايُتُه
لو تعلمون وأنتم خلفُه عدُد

يا ثورة النرص يا ترشيَن منهجِنا
كوين الطريق اىل اآلتني يُعتَمُد
يا بيدر الخري يا مشوار مبدئنا

قال املعلُّم يا عاّمل فاتحدوا 

الى عمال العراق 
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 فلسفة
الحقيقة والمنطق 

ما ال يدركه العقل.. ال يمكن معرفة حقيقته

رأي
راِف

ْ
ش

َ
إن الكالم معاقل األ

لوحة األحداث
أمير الحالج

ما زلُت أسمُع أغنياٍت

كان صوُت القلِب،

ال الّشفتان،

 ينشُدها 

فيبتهُج املكاُن

وترقُص األزهاُر يف أُُصٍص

تعوَّدِت الّرعايَة من يديِك .

فكيف روحي الّصربَ،

حني الّصمُت سّوَر مسلَك الخطواِت، 

يتقُن؟.

أغنياٍت،

كالّشموعِ تيضُء لياًل

شلَّ مفتاَح الوصوِل

 ملقعٍد

مل يستسْغ أحًدا سواِك 

ومل يَر البسامِت

ترشُق ِمْن دواخل َمن تعيُد له الّنشاَط 

سوى اإلصاخة للغناء

وليس غريي َمن يصيُخ، 

فتفضُح العيناِن هذا الحاَل

ال اللّحُن الغريُب 

فكيف أضحى الوضُع

ْعُت مأوى لوحِة األحداث؟ إذ ودَّ

َُ



كربالء – سالم القريني 

ضّيف “نادي الكتاب” الكرباليئ، أخريا، املدير 
املحافظة،  يف  والرتاث  اآلثار  لدائرة  السابق 
الباحث اآلثاري حسني يارس، الذي تحدث عن 

“آثار كربالء بني املايض والحارض”.
يف  واملهتمني  املثقفني  من  الجلسة جمع  حرض 
لفتة  عيل  الروايئ  أدارها  فيام  اآلثاري،  الشأن 
الضيف  سرية  عن  متحدثا  وافتتحها  سعيد، 
ومنجزه يف مجال التنقيب عن اآلثار يف مواقع 

مختلفة من العراق.
كربالء،  آثار  عن  الضيف  تحدث  ذلك  بعد 
موقع  مائتي  قرابة  متتلك  املحافظة  أن  مبينا 
مبا  قياسا  صغريا  يعد  الرقم  هذا  وأن  أثري، 
اللتني  ونينوى،  قار  ذي  محافظتي  يف  موجود 

تزخران بأكرث من 13 ألف موقع أثري. 
“قرص  كربالء  آثار  أهم  من  أن  وأوضح، 
عن  فضال  االقيرص”،  و”كنيسة  االخيرض” 
“كهوف الطار” التي يقال أن عمرها يبلغ أكرث 
من 4 آالف عام، والتي يكتنفها الغموض “إذ 
اعتربها عامل اآلثار الياباين هديو فوجي معلام 
وذلك  بالدراسة،  يحظى  أن  يجب  مهام  أثريا 

خالل زيارته العراق عام 1982”. 
وتابع قائال أن “كهوف الطار” ال تزال تحتفظ 

عليها،  الزمن  تقادم  رغم  األصيل  بكيانها 
تطرق  فيام  النجف.  مدينة  لغاية  متتد  وأنها 
و”املنارة  الربع”  و”خان  شمعون”  “قرص  إىل 
من  أيضا  وهي  بردويل”  و”قلعة  املوقدة” 

شواخص كربالء األثرية. 
ويف سياق حديثه عن آثار كربالء، عّرج الضيف 
الذي  واإلهامل  طالتها،  التي  التجاوزات  عىل 
النظام  أشعلها  التي  الحروب  بدءا من  أصابها، 

عام  األمرييك  االحتالل  ثم  املباد،  الدكتاتوري 
عىل  وإقدامها  املافيات  دخول  وبعده   ،2003
مباالة  عدم  مقابل  بها،  والعبث  اآلثار  رسقة 
الجهات الحكومية وعدم تخصيصها مبالغ مالية 

لصيانة هذه املعامل املهمة والحفاظ عليها. 
العديد من  قدمها  مداخالت  الجلسة  وشهدت 
يارس  حسني  اآلثاري  عليها  وعقب  الحارضين 

بإسهاب. 
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معًا لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
دعامً للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي:

-تربع الرفيق فليح عبد صبيح مببلغ مليون دينار لبناء .
- تربع العزيزان أنور وحيدر جواد سلامن البدري باسم الفقيد 
الدكتور جواد سلامن البدري يف اليوم الذي وري الرثى مببلغ 

500 باوند لحملة بناء بيت العراقيني.
من  وشقيقته  الجبوري  الرزاق  عبد  وهاب  الدكتور  الرفيق   -

بابل، ساهام مببلغ مليوين دينار.
مببلغ  الحسناوي  ناهي  الرفيق  زهري  ايضاً  تربع  بابل  ومن   -
مليون دينار، وساهم الرفيق إسكندر عجام مببلغ مليون دينار.

لبناء  الحزب  لحملة  واسنادهم  دعمهم  عىل  للجميع  شكراً 
مقره املركزي يف بغداد.

النجف
العثور على أوعية فخارية أثرية 

 
النجف – وكاالت 

أوعية  عىل  األحد،  أمس  أول  النجف،  محافظة  يف  ُعرث 
فخارية أثرية تعود لعصور قدمية.

مرشوع  بتنفيذ  تقوم  رشكة  أن  إعالم،  وسائل  وذكرت 
عىل  املحافظة، عرثت  يف  الشاملية  للمناطق  املجاري  خط 
النجف  بالقرب من مطار  الخط  اثناء حفر مسار  األوعية 

الدويل.
وأوضحت أنه جرى نقل األوعية إىل مديرية آثار النجف، 

لغرض فحصها وتحديد الحقبة الزمنية التي تعود اليها. 
معلوم ان مفتشيات اآلثار يف محافظات الجنوب والفرات 
االوسط، كثريا ما تتسلم قطعا أثرية يعرث عليها مواطنون 

أو عامل رشكات بناء. 

في برطلة 
عن »اللعب وتنمية قابليات األطفال«

  
الموصل – طريق الشعب 

أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف بلدة برطلة مبحافظة نينوى، 
أخريا، ندوة بعنوان “اللعب ودوره يف تنمية قابليات األطفال”، قدمها 
الرفيق القادم من السويد عبد العزيز ججو، بحضور عدد من املهتمني 

بشؤون الطفولة. 
إياه إىل  اللعب، مصنفا  نبذة عن  وقدم املحارض يف بداية محارضته، 
نوعني: مربمج يشمل االستطالع والتجربة الشخصية من خالل اللعب 
يف البيئة املتاحة، كالشارع أو باحة املنزل. أما النوع اآلخر فهو املربمج، 
الذي يشمل األلعاب الرتبوية والعلمية. وتطرق املحارض إىل األلعاب 
االلكرتونية عىل الهاتف املحمول والكومبيوتر، اللذين أصبحا يف متناول 
ويتضمن  إيجايب  األول  األلعاب جانبني،  لهذه  ان  إىل  الجميع، مشريا 
التحفيز البرصي واللميس ورسعة ردة الفعل. بينام الجانب اآلخر سلبي 

يشتمل عىل اإلدمان والتنافس السلبي. 
وقدم ججو خالل محارضته، عرضا موجزا لنظرية التطور املعريف لعامل 

النفس السويرسي جون بياجيه، واملعروفة باسم “املعرفة الوراثية”. 
ويف سياق املحارضة، جرت بني املحارض والحارضين مناقشات مستفيضة 
حول اللعب وأهميته لدى األطفال، ودوره يف تنمية قابلياتهم الذهنية، 
فيام إذا توفرت بيئة مناسبة لذلك. وقد جرى التنبيه إىل أهمية إعادة 

النظر يف الطرائق التعليمية والرتبوية املتبعة حاليا يف العراق. 

على طريق الوطن والناس
  

العزيز سكرتري الحزب الشيوعي العراقي األستاذ رائد فهمي املحرتم
الرفاق أعضاء املكتب السيايس للحزب الشيوعي العراقي املوقرون

نتقدم اليكم واىل رفاق الحزب الشيوعي العراقي ومكتبه السيايس 
بالشكر واالمتنان، ملواساتكم الصادقة لنا وتعازيكم برحيل فقيد 
العائلة وفقيد حركة التنوير والتقدم، فنان الشعب الدكتور حميد 

البرصي.
لقد حفظنا معاً وانطلقنا سوية، طوال عقود، يف مسرية الدفاع عن 
واألنسنة.  االجتامعية  والعدالة  التنوير  وقيم  والحريات  الحقوق 
ومثلام عرفتم الفقيد الراحل وأدواره املشهودة يف أشد املنعطفات 
واملحن، فقد ترك تأثريه فينا كام يف ماليني محبيه املرتمنني بجملته 

اللحنية الصادحة بالدفاع عن اإلنسان.  
ومن هنا تأيت تعازيكم ومواساتكم لتشد العزم عىل متابعة طريق 
الوطن والناس. والتحايا ملن يتذكرون رفاق الطريق ويخلدوهم مبا 

يستحقون.  
رفيقة درب الراحل حميد البصري 
فنانة الشعب شوقية العطار وأبناؤه
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النجف – مالذ الخطيب 

النجف،  يف  العراقية  املرأة  رابطة  من  زاروفد 
معامل  الفائت،  نيسان   29 الجمعة  يوم 
ليهنيء  املحافظة،  يف  األهلية  الطابوق 

العامالت يف مناسبة عيد العامل العاملي. 
وقدم  العامالت،  من  بالعديد  الوفد  والتقى 

لهن التهاين يف املناسبة مع باقات ورد وسالت 
غذائية. 

“طريق  لـ  الرابطة  وفد  به  ما رّصح  وبحسب 
الشعب”، فإن العامالت “يعانني ظروفا قاسية 
تناسب  ال  متدنية،  وأجور  ومتييز  فقر  بني 
املخصصة  األجور  توازي  الكبرية وال  جهودهن 
للعامل الرجال. واشار إىل أن العمل يف معامل 

الطابوق يبدأ يف الساعة الواحدة ليال ويستمر 
حتى الحادية عرشة صباحا. 

يعمل  النساء،  إىل  باإلضافة  أنه  الوفد  ووجد 
ومن  متدنية  بأجور  أطفال  املعامل  تلك  يف 
أن  واوضح  وصحية.  اجتامعية  ضامنات  دون 
الزيارات  بتكرار  طالبنه  العامالت  النسوة 

وتسليط مزيد من االضواء عىل معاناتهن. 

في عيد االول من ايار في النجف

التهاني والزهور لعامالت الطابوق

اب« الكربالئي
ّ
في »نادي الكت

آثار كربالء بين الماضي والحاضر

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي
حملة بناء مقر الحزب الشيوعي العراقي
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اصدار

سيرة كارل ماركس
الذاتية 

 
صدر  دمشق،  يف  والنرش”  للطباعة  دميوزي  متوز  “دار  عن 
من  الذاتية”،  السرية  ماركس..  “كارل  بعنوان  كتاب  حديثا 
أيرك  سفني  السويدية  غوتنربغ  جامعة  يف  األستاذ  تأليف 

ليدمان، وترجمة وإعداد عبد العزيز ججو.
لكارل  ذاتية  الكتاب أشمل وأفضل ما كتب من سري  ويعد 

ماركس.
األيديولوجيات،  تاريخ  يف  وباحث  كاتب  ليدمان،  واملؤلف 

وهو يقرأ كارل ماركس ويكتب عنه منذ 50 عاما. 

زيارة عائلة الشهيد
مؤمل الخفاجي

الكوت – طريق الشعب
الدميقراطي  التيار  تنسيقية  من  وفد  زار  الفطر،  عيد  مناسبة  يف 
مؤمل  ترشين  انتفاضة  شهيد  عائلة  املاضية،  الجمعة  واسط،  يف 

الخفاجي يف منزلها مبدينة الكوت. 
وتبادل الوفد مع عائلة الشهيد، الحديث حول قضية محاسبة قتلة 
أهمية  إىل  مشريا  والجرحى،  الشهداء  ذوي  وتعويض  املتظاهرين 
زيادة الضغط الجامهريي السلمي إلجبار املتنفذين عىل االستجابة 

ملطالب الشعب العادلة.

أنور وحيدر جواد سلامن البدري فليح عبد صبيح

إسكندر عجامزهري ناهيوهاب عبد الرزاق

حسني يارس )إىل اليسار( وعيل لفتة سعيد 


