
الجيش يدمر 10 أوكار 
لإلرهابيين في ديالى

بغداد ـ طريق الشعب
الدفاع،  لوزارة  التابعة  العسكرية  االستخبارات  مديرية  اعلنت 

أمس، عن تدمري 8 أوكار لتنظيم داعش اإلرهايب يف دياىل.
أن  الشعب«،  »طريق  طالعته  بيان  يف  املديرية  وذكرت 
»معلومات لالستخبارات العسكرية قادت طريان الجيش لتدمري 
8 اوكار لإلرهابيني يف منطقة الخيالوية والطبج يف دياىل، إضافة 

اىل قيام القوة العسكرية بتدمري وكرين آخرين«.
يف  العسكرية  االستخبارات  شعبة  »مفارز  أن  البيان،  وأضاف 
وكرين،  مداهمة  من  متكنت   20 املشاة  ولواء  الخامسة  الفرقة 
وضبطت يف داخلهام بعض املعدات، فيام قامت مفارز هندسة 

الفرقة بتدمري الوكرين موقعيا«.

الموازنة بانتظار موعد التصويت
بغداد ـ طريق الشعب

فقرات  جميع  أن  أمس،  النيابية،  املالية  اللجنة  يف  عضو  اكد 
وستقدم  والتعديل،  النقاش  طور  يف  املوازنة  قانون  مرشوع 

بشكلها النهايئ اىل رئاسة الربملان، يف االسبوع املقبل.
“طريق  تابعته  صحفي،  ترصيح  يف  حمه  احمد  النائب  وقال 
طور  يف   )54 اىل   1( من  املوازنة  فقرات  “جميع  إن  الشعب”، 
املالية، وستتم مناقشة جميع  اللجنة  والتعديل داخل  املناقشة 
االسبوع  املوازنة  “تقديم  مؤكدا  فقرة”،  أي  ترك  دون  الفقرات 
املقبل بشكلها النهايئ اىل رئاسة الربملان لتحديد موعد التصويت 
واملحافظني  الوزراء  مع  تجتمع  حاليا  اللجنة  أن  علام  عليها، 

إلكامل النقاش”.

تشييع شهداء الطيران
وشيَّع مئات املواطنني يف بغداد، عدداً من الشهداء 
بساحة  املزدوج  االرهايب  التفجري  يف  قضوا  الذين 

الطريان.
وأثار التفجري الذي أسفر عن استشهاد 32 مواطنا 
واصابة 110 أشخاص، بحسب وزير الصحة والبيئة 
الفجوة  هذه  ازاء  واسعا  غضبا  التميمي،  حسن 
الحد من  بعد فشل واضح يف  التي جاءت  األمنية 

الناشطني واملتظاهرين. مسلسل استهداف 
يف  الباعة  أحد  عيل،  الفضل  ابو  املواطن،  وقال 
خصوصا  انفجار،  هكذا  نتوقع  “مل  الطريان:  ساحة 
الدموية  العمليات  هذه  ملثل  طويل  غياب  بعد 
األمنية من نرص كبري عىل  القوات  نظرا ملا حققته 

التنظيامت االرهابية، خالل الفرتة املاضية”.
وتساءل عيل خالل حديثه لـ”طريق الشعب”، عن 
“دور القوات األمنية التي يفرتض أن تحمي منطقة 
تعّج بالفقراء والكادحني ومحدودي الدخل”، الفتا 
دوامة  وسط  متاما  “ستنىس  األبرياء  دماء  أن  اىل 
كام  والنفوذ،  املناصب  وسباق  السيايس  الرصاع 
يف  السلميني،  املتظاهرين  من  اآلالف  دماء  نسيت 
الحاكمة  املتنفذة  القوى  إهامل  عىل  يدلل  شكل 

ألرواح املواطنني”.

األول  “االنتحاري  فإن  الداخلية،  لوزارة  ووفقا 
أنه  ادعى  أن  بعد  البالة  سوق  يف  نفسه  فّجر 
االنتحاري  فجر  بينام  حوله،  الناس  وتجّمع  مريض 
الشهداء  بنقل  املتواجدين  قيام  بعد  نفسه  الثاين 

واملصابني”.
املجزرة  وقوع  من  األوىل  الساعات  وخالل 
اىل  مشبوهة  الكرتونية  جيوش  سعت  الدموية، 
الناس،  مأساة  مستغلة  الطائفية،  النعرات  اثارة 
وخصوصا  املواطنني،  من  واسعا  غضبا  أثار  ما 
“مبيتا  األمر  عّدوا  الذين  منهم  املتظاهرين 
الرصاع  عىل  القوى  هذه  تعتاش  كيف  ويوضح 
أوراقه  وانكشفت  انتهى  الذي  الطائفي  واالقتتال 

بعد انتفاضة ترشين”. 
هذه  عىل  املشهداين،  أحمد  النائب  وعلّق 
بيـن  مييـز  ال  األعمـى  “اإلرهـاب  قائال:  الحملة 
غربـان  بعـض  مـن  ونستغـرب  وآخـر.  عراقـي 
عنـد  ينعقـون  مازالـوا  الذيـن  والطائفيـة  الشـر 
معهـم ملحاولـة  ينعـق  عّمـن  ويبحثـون  املصائـب 
العراقيـون  غادرهـا  التـي  الطائفيـة  روح  نشـر 
تبعـاً  اإلرهابيـة  األعمـال  لينسبـوا  رجعـة  بال 
الوضـع  إربـاك  محاوليـن  املريضـة،  ألهوائهـم 

أجنداتهـم”.  لخدمـة 

إجراءات أمنية سريعة
الوزراء،  العام للقوات املسلحة رئيس  القائد  وكان 
مصطفى الكاظمي، قد وجه بإجراء تغيريات كربى 

يف األجهزة األمنية، عقب االنفجارين.
باسم  الناطق  رسول،  يحيى  اللواء  بيان  وبحسب 
القائد العام، فإن األخري “أمر بإقالة ونقل عدد من 
الداخلية  وزير  وكيل  منهم  مناصبهم،  من  القادة 
استخبارات  عام  مدير  االستخبارات،  لشؤون 
ومكافحة اإلرهاب بوزارة الداخلية )خلية الصقور(، 
قائد عمليات بغداد، قائد الرشطة االتحادية، مدير 

قسم االستخبارات وأمن عمليات بغداد”. 

وأكد الكاظمي وفقا لبيان صدر من مكتبه االعالمي، 
لألمن  الوزاري  للمجلس  االستثنائية  الجلسة  عقب 
الوطني، “وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة ملواجهة 

التحديات القادمة”. 
وأضاف “من ال يرتقي اىل مستوى مسؤولية حامية 

املواطنني وأمنهم، عليه ان يتنحى من موقعه”.
وأن  بتكراره،  نسمح  لن  حصل  “ما  أن  عىل  وشدد 
املنصب األمني مسؤولية، وحني يحصل خرق يجب 

أن تتحمل القيادات األمنية مسؤوليته”.

عقدت اللجنة العليا للتيار الدميقراطي اجتامعا لها، 
تداولت  بغداد،  يف   )2021/1/23( السبت  صباح 
فيه محاور عدة: تنشيط التيار الدميقراطي ودوره 
النظام  لتعديل  مقرتحات  السياسية،  الحياة  يف 
الثالث  املؤمتر  لعقد  التحضري  وكذلك  الداخيل 

للتيار. 
صمت  دقيقة  بالوقوف  اعامله  االجتامع  دشن 
ترشين  وانتفاضة  الوطنية  الحركة  لشهداء  تكرميا 
والحراك االحتجاجي، وضحايا الجرمية النكراء التي 
ساحة  يف  والكسبة  والباعة  املواطنني  استهدفت 

الطريان ببغداد يوم الخميس الفائت. 
بحرص  العمل  جدول  مواد  املجتمعون  وناقش 
التيار  تعزيز دور  أهمية  واستفاضة، مؤكدين عىل 
وبروح  اليه.  الشباب  واجتذاب  صفوفه  وتوسيع 
وكذلك  اإليجابيات،  عند  توقف  مسؤولة  نقدية 
الحضور عىل  تأكيد  التي جرى  والنواقص  الثغرات 

التيار  دور  من  يعزز  مبا  منها،  الدروس  استخالص 
املرتجى واملنشود يف الحياة السياسية. 

الجهود  تتواصل  ان  أهمية  عىل  االجتامع  واكد 
والتعقيدات،  الظروف  بلغت  مهام  التيار،  لتحويل 
عىل  الدميقراطية  يتبنى  واسع  مجتمعي  تيار  اىل 
قاعدة العدالة االجتامعية وجرى التشديد يف الوثيقة 
الدميقراطي  التيار  تنشيط  إعادة  “نحو  املعنونة 
وتفعيل دوره يف الحياة السياسية”، والتي اقرت من 
الخراج  ملحة  رضورة  التغيري  ))بات  عىل  الحضور 
االسوأ،  االحتامالت  من  وإنقاذها  ازمتها  من  البالد 
وحركتها  الجامهري  عىل  أساسا  هذا  يف  والتعويل 
تتعاظم يوما بعد اخر  التي  االحتجاجية واملطلبية، 
جراء تزايد السخط والتذمر، وعجز القوى املتنفذة 
التغيري املطلوب،  الحلول وولوج طريق  عن تقديم 
بسبب تعارضه مع مصالحها ومع استمرار تسلطها 
ونهبها للامل العام وتشجيعها حالة الالدولة ودوام 

انفالت السالح((. 
ننشده  الذي  التغيري  ان  املقرة:  الوثيقة  وارشت 
ونعمل من اجله هو عملية نضالية تراكمية، تساهم 
فيها قوى اجتامعية وسياسية ذات مصلحة حقيقية 
املحاصصة  منظومة  دحر  ويف  التغيري،  حصول  يف 
امام  اىل  والتقدم  السياسية،  والطائفية  والفساد 
سيادة  وذي  آمن،  مستقل  مزدهر  عراق  بناء  نحو 
إنتاجية  وقطاعات  ومتنوع  قوي  واقتصاد  كاملة 
فاعلة، يتمتع أبناؤه بالحريات والحقوق الدستورية 
التمييز  وعدم  الفرص  وبتكافؤ  الكريم،  والعيش 
واحرتام التنوع. عراق بال سالح منفلت ومليشيات، 
عراق مؤسسات وقانون ومواطنة ودميقراطية حقة 

وعدالة اجتامعية.
النظام  عىل  مقرتحة  تعديالت  االجتامع  ناقش  كام 
وباتجاه  الثاين  مؤمتره  يف  اقر  الذي  للتيار  الداخيل 
التيار،  واهداف  رؤية  مع  تتناسب  صيغة  اعتامد 

العملية  تجربته  من  والدروس  العرب  وتستخلص 
بهدف  بشأنها  النقاشات  تتواصل  ان  عىل  السابقة، 

استكاملها لتقدميها اىل املؤمتر الثالث للتيار. 
هيئات  تفعيل  عند  كبري  باهتامم  الحضور  وتوقف 
وانتظام  العليا(،  واللجنة  التنفيذي  )املكتب  التيار 
االجتامعات والصالت مع التنسيقيات يف املحافظات، 

ويِف الخارج.
هذا وتلقى االجتامع رسالة تحية من هيئة املتابعة 
الخارج،  يف  العراقي  الدميقراطي  التيار  لتنسيقيات 

ومن شخصيات دميقراطية أخرى.  
لالعداد  زمنية  اعتامد سقوف  اىل  االجتامع  وتوصل 
والتحضري للمؤمتر القادم وان يجري عقده يف اقرب 

فرصة متاحة. 

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي
2021/1/23

بالغ صادر عن اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي

لماذا ُيحرم المواطنون
من نقل سجالتهم االنتخابية ؟! 

يف الوقت الذي كانت املفوضية العليا لالنتخابات تؤكد فيه حرصها عىل ضامن 
أفضل  وتأمني  املبكرة،  االنتخابية  العملية   يف  املشاركة  يف  املواطنني  حقوق 
السبل لتحقيق مساهمة واسعة ومتكاملة فيها، اذا بها تعمد اىل املطالبة، من 

اجل اجرائها، بتأجيل موعدها.

سامح  عدم  من  ومدينة،  محافظة  من  أكرث  يف  مواطنون  يشكو  االثناء  يف   
عىل  الوضع  بقاء  أن  مؤكدين   االنتخابية،  سجالتهم   بنقل  لهم   املفوضية 
من  يحرمهم  قد  مطمئنة،  توضيحات  او  تربيرات  تقديم  دون  عليه،  هو  ما 
االدالء بأصواتهم، بعد أن ُوزعت الدوائر االنتخابية يف وقت سابق، وبقوا هم 

يسكنون يف مناطق بعيدة عن هذه الدوائر.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ملاذا ياترى ال تسمح املفوضية بنقل 
املواطنني سجالتهم االنتخابية، وهي التي تحثهم عىل تحديثها وعىل املشاركة 
الواسعة يف عملية االنتخاب؟ وملاذا ال تقدم لهم التفسريات التي يطالبون بها؟

ال تخشوا الشفافية ياسادة ياكرام ..
وهي واملزيد منها مطلوب هنا ايضا..

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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داعش يهاجم مجددًا.. الى المزيد من اليقظة والحذر

ال للتفريط
بعقارات الدولة ! 

الظالميون يستهدفون 
المدنيين والعسكريين

خفض قيمة الدينار 
وما يفعل بالناس!                  235

حياة الشعب أخبار وتقارير أخبار وتقارير
هل يسعد االندماج 

النووي البشرية؟ 10
ذكرىقضايا

3 تفاصيل اخرى

ما تبقى من بضاعة الكسبة يف تفجري الخميس الدامي

 على ميالده
ً
130 عاما

غرامشي .. معاصرنا !

8

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي: 

نستنكر الجريمة 
اإلرهابية الدموية

عاد اإلرهاب اليوم من جديد لريوع بغداد الحبيبة، املتطلعة مع 
بقية مدن الوطن وحوارضه اىل  االستقرار والحياة اآلمنة. 

وسط  الطريان  ساحة  الصباح  يف  الجزارون  االنتحاريون  اختار 
العاصمة، وهي املكتظة باملواطنني املتبضعني والباعة والكسبة 
ظروف  يف  اليومية  عيشهم  لقمة  لتأمني  الجاهدين  والشغيلة، 
حقدهم  القتلة  وفجر  الطاحنة،  واملالية  االقتصادية  االزمة 

األسود، لتأيت الحصيلة عرشات من الشهداء والجرحى األبرياء. 
أبًدا ال يروق لقوى اإلرهاب والجرمية ان يستقر البلد ويطمنئ 
الدماء  عن سفك  بعيدا  أعاملهم،  وميارسوا  حياتهم  الناس عىل 

واصوات االنفجارات ودوي القنابل واملفخخات والصواريخ. 
زال  ما  نجاحات،  من  فيه  تحقق  ما  رغم  اإلرهاب،  ملف  ان 
ثغرة ومنفذ وحالة  اآلمثة تسعى الستغالل كل  مفتوحا، وقواه 
اسرتخاء وعدم يقظة، لتنفيذ مآربها الرشيرة يف ترويع املواطنني 

وزعزعة األمن. 
يحظى  ان  يجب  االجرامية  ومنظامته  لالرهاب  التصدي  ان 
باهتامم عىل الدوام، وأال يجري التفريط بأمن املواطنني وسط 
املواقع  عىل  والتدافع  السياسيني،  والرصاع  املنافسة  حمى 
الهمم  وشحذ  والحذر  اليقظة  ادامة  الواجب  ومن  واملناصب. 
وإبقاء حالة االستعداد والجهوزية لقواتنا األمنية والعسكرية ، 
ومتكني الجهد االستخباري من إداء دوره كامال. ومطلوب، أيضا، 
من املواطنني أعىل درجات الحيطة واالنتباه ألساليب اإلرهابيني 

وخدعهم الخبيثة.  
ولن يتحقق هذا بالطبع من دون االلتفات اىل املواطنني وتلبية 
الخدمات  وتحسني  لهم  العمل  فرص  وتوفري  امللحة  حاجاتهم 
الدولة،  مؤسسات  بني  ثقة  أجواء  وإيجاد  والصحية،  العامة 

وخاصة األمنية والعسكرية، واملواطنني. 
ارتكبت  التي  النكراء  الجرمية  هذه  العبارات  بأشد  ندين  اننا 
صباح اليوم، ونعزي عوائل الشهداء، متمنني للجرحى واملصابني 

الشفاء العاجل. 
2021/1/21

No. 43 Monday 25 January 2021 العدد 43 االثنني 25 كانون الثاين

بغداد - سيف زهير

بعد يومني من ارتكاب االرهاب مجزرة دامية بحق املدنيني يف ساحة الطريان 
وسط بغداد، عاود هجامته الجبانة مستهدفا عنارص من قوات الحشد الشعبي 
يف صالح الدين، متسببا باستشهاد واصابة عدد منهم، لتزداد حصيلة الشهداء 
خالل فرتة وجيزة من املدنيني والعسكريني، وسط دعوات غاضبة اىل معالجة 
امللف األمني الذي يواجه عراقيل كثرية انتجها الرصاع السيايس والتجاهل لهذه 

االعتداءات املتكررة.



بغداد- طريق الشعب
اعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزية، يوم امس، صدور الحكم بالسجن ألربع سنوات بحق مدير رشكة )يك كارد( بتهمة 

تقديم الرشوة ملدير هيئة التقاعد.
وقالت املحكمة يف بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان “املحكمة اصدرت حكام بالسجن ملدة اربع سنوات للمتهم )بهاء عبد 

الحسني عبد الهادي(، وغرامة قدرها ١٠ ماليني دينار، عن موضوع اعطاء رشاوى للمتهم احمد عبد الجليل، رئيس هيئة التقاعد”.
واضافت، ان “املحكمة حكامً بالسجن ملدة ست سنوات بحق املتهم )أحمد عبد الجليل( عن موضوع تقايض رشاوى من املتهم )بهاء 

عبد الحسني( مع غرامة مالية ١٠ ماليني دينار”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareeqalshaab@gmail.com
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غرامة 10 ماليين دينار لكل منهما!

الحكم بالسجن على مديَرْي هيئة التقاعد وشركة كي كارد
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وطن حر وشعب سعيد

ال للتفريط 
بعقارات الدولة ! 

محمد عبد الرحمن 

وما  زال.  وما  وعقاراتها  الدولة  ممتلكات  ملف  كان  شائك 
أحزاب وطنية  والحساس من طرف  الهام  اثري موضوعه  ما  اكرث 
ومتخصصني، اكدوا أهميته وما ميكن ان يوفر من  أموال لخزينة 
التي ال ينقطع حديث مسؤوليها عن سعيهم اىل تأمني  الدولة، 
االسهل، ومنها خفض سعر  الحلول  اىل  لكنهم ذهبوا  لها.  موارد 
رصف الدينار، واالستقطاع من  رواتب املوظفني، خاصة الفئات 
عموم  عىل  مبارشة  وغري  مبارشة  رضائب  وفرض   ، منهم  الدنيا 
املواطنني. وهو ما انعكس أثره عىل معيشتهم، ال سيام الكادحون 

منهم والفقراء ومحدودو الدخل وشغيلة العمل غري املنظم.
وأشار العديد من املتخصصني اىل ان الحكومة يف”ورقتها البيضاء” 
ال تريد ان يكون للدولة دور، وتسعى اىل تصفية ملكيتها، وان ذلك 
وجد طريقه اىل مرشوع موازنة 2021، واىل املادة ٦٠ منه التي 
تعرض عمليا تلك امللكية للبيع والتصفية.  وهي يِف ظروف بلدنا  
الحالية ميكن ان تقدم  عىل طبق من ذهب وبأبخس االمثان اىل 
املافيات والفاسدين  واملدعومني من أحزاب متنفذة ومليشيات، 
والتالعب  الرسقات  عرب  ماليا  تراكام  حققوا  ان  سبق  والذين 
بالعقود، وعرب االستيالء عىل املال العام مبختلف الطرق التي غدت 

مكشوفة للداين والقايص . 
 . العام  املال  منه  ينزف  جرح  اىل  الدولة  عقارات  تحولت  لقد 
ويِف حالة مترير املادة ٦٠، التي تجيز بيع األصول  املالية للدولة 
اال رسقة  يكون  لن  فان ذلك  اشهر،  العامة خالل ستة  ورشكاتها 
مبارشة ملا متلك الدولة وما تقدر اقيامه بأكرث من ألف مليار دوالر. 
واألسوأ من هذا ان البيع سيجري وفق القانون رقم ٤٠ الصادر عن 
“ مجلس قيادة الثورة “ املنحل، والذي يجيز بيع أصول الدولة من 

دون مزايدة او مناقصة او اعالن !
ان القلق كبري من ادراج هذه املادة ضمن  مرشوع موازنة ٢٠٢١، 
خصوصا وانه جرى خالل سنوات ٢٠٠٦- ٢٠١٤ بيع املرت املربع 
الواحد من  ممتلكات للدولة مقابل ستة دوالرات، فيام كان سعره 
يف السوق يقدر بالفي دوالر واكرث! وتقع تلك العقارات يف مناطق 

مهمة يف بغداد واملحافظات .
تخطى  وقد  الدولة،  عقارات  مبلف  يحيط  الفساد  اخطبوط  ان 
عدد حاالت الفساد فيه والتجاوز عىل  املمتلكات العامة يف بغداد 
العقارات يسيطر عليها  وحدها أربعة آالف، والغالبية من تلك 

متنفذون.
وبحسب متخصصني فان الدولة لو متكنت من ضبط هذه األصول 
دينار  ترليون  يقل عن  ما ال  ان تجني  اليها، فسيمكنها  العائدة 

شهريا. 
ان ملف عقارات الدولة بحاجة ماسة اىل إرادة  سياسية حازمة 

ملعالجته ولتعظيم موارد الدولة من خالله، وليس بيعه خرده! 
انها أمالك الشعب بنيت وشيدت  عرب السنني ورصفت عليها اموال 

طائلة، وال حق ألحد من الحكام والسياسيني ان يفرّط بها .

بحث القضايا السياسية والحراك االنتخابي وتفعيل الدور اإلعالمياضاءة

التيار الديمقراطي: المؤتمر الثالث في آذار

صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتامع  أعامل  انطلقت 
حدادا عىل شهداء الحركة الوطنية وانتفاضة ترشين 
املواطنني  استهدف  الذي  الغادر  اإلرهاب  وضحايا 
بغداد  العاصمة  وسط  الطريان  ساحة  يف  األبرياء 

الخميس املايض.
وتضمن جدول االجتامع الذي أداره الدكتور أحمد 
متت  محاور  ثالثة  للتيار،  العام  املنسق  ابراهيم 
التيار  تنشيط  إعادة  وهي:  باستفاضة،  مناقشتها 
السياسية،  الحياة  يف  دوره  وتفعيل  الدميقراطي 
ومقرتحات لتعديل النظام الداخيل، والتحضري لعقد 

املؤمتر الثالث وتحديد موعده.
وتركز حديث الحضور عىل رضورة ايالء اهتامم كبري 
املرحلة  مع  ينسجم  مبا  الدميقراطي،  التيار  بعمل 
التيار،  قاعدة  توسيع  عىل  والعمل  ومتطلباتها، 
فضال  والتواصل،  املستمر  للعمل  بالحاجة  ارتباطا 
وشخصياته  الدميقراطي  التيار  حضور  أهمية  عن 
وبرامجه يف الفضاء اإلعالمي، ومتكينه من الوصول 
إىل أكرب قاعدة شعبية واجتامعية، إضافة اىل اعادة 
تنشيط منابره اإلعالمية واستحداث أخرى، ما أمكن.
العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري 
الرفيق رائد فهمي، تحدث عن حاجة البالد إىل قوى 
التيار الدميقراطي ودورها الفاعل، كذلك إىل الشكل 
الواسعة  املساحة  الستيعاب  املناسب  التنظيمي 
التي تتمثل بالقوى االجتامعية، وطريقة مساهمتها 

ضمن التيار.
وبني فهمي أن “التيار الدميقراطي كمرشوع تنظيمي 

السياسية  الحياة  وأثبتت  كبرية،  تحديات  يواجه 
قضايا  تبنيه  سيام  املرشوع،  لهذا  تزكيتها  البالد  يف 
الناس ومشاركته املستمرة يف الفعاليات االحتجاجية 
واالجتامعية والسياسية”، الفتا إىل أن “االجتامع يأيت 
لتشخيص املشاكل التي مير بها التيار، والعمل عىل 
املقبلة، وهناك إمكانيات جديدة  الفرتة  إحيائه يف 
واالرتقاء  نستثمرها  أن  وعلينا  آنية،  فرص  ضمن 

بها”.
السياسية  القوى  من  “الكثري  أن  إىل  فهمي،  واشار 
وجرى  الدميقراطي،  التيار  مع  التواصل  إىل  بادرت 
هذه  تجميع  “عملية  أن  مؤكدا  معها”،  التفاعل 
ومستمر،  متواصل  وهو  سهال،  أمرا  ليست  القوى 
هناك  أن  خاصة  الحراك،  هذا  عىل  يشجع  والتيار 

قوى يف طور التشكل”.
عيل  الدكتور  الدميقراطي  االجتامعي  التيار  رئيس 
الدميقراطي،  التيار  عمل  تنشيط  اىل  دعا  الرفيعي، 
وهذا األمر ليس بالجديد، إذ نشط التيار يف فرتات 
سابقة وكان له حضور فاعل يف العديد من األنشطة 

السياسية والفعاليات املختلفة.
من  مجموعة  املاضية  الفرتة  يف  “جرت  انه  وذكر 
أخرى،  وشخصيات  وأحزاب  قوى  مع  اللقاءات 
للتعاون  صيغة  إلنضاج  اللقاءات  هذه  وتستمر 
مبجاميع  اللقاء  جرى  كذلك  املقبلة،  االنتخابات  يف 
أن  مبينا  ترشين”،  انتفاضة  يف  فاعلة  شبابية 
مستوى  إىل  املدنية  القوى  الرتقاء  رضورة  “هناك 
املشهد  يف  بقوة  الحضور  خالله  من  تتمكن  أعىل 

السيايس”.
دور  عن  باستفاضة  الحضور  تحدث  جانبهم،  من 
التيار الدميقراطي ارتباطا بحراك ترشين واالنتخابات 
املقبلة ورضورة تنظيم آليات فعالة لتجميع وتقوية 
قوى التيار استعدادا لالستحقاقات املقبلة، وأن هناك 

قوى مدنية واسعة ومؤثرة بحاجة إىل التوحيد.
هذا  من  آذار  شهر  تحديد  عىل  املجتمعون  واتفق 
العام موعدا لعقد املؤمتر الثالث للتيار الدميقراطي، 
من  واالستفادة  ملناقشتها  التيار  وثائق  نرش  وعىل 
بخصوصها،  واالسهامات  والطروحات  املالحظات 
التهيئة  عاتقه  عىل  التنفيذي  املكتب  سيأخذ  فيام 
مع التنسيقيات جميعا يف الداخل والخارج إلنجاح 

اعامل املؤمتر.

  TAREEK AL SHAAB  
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بغداد - المركز االعالمي 
للحزب الشيوعي العراقي

عقدت اللجنة العليا للتيار 
الدميقراطي اجتامعا لها، صباح 

السبت 23 كانون الثاين، ناقشت 
خالله عدة محاور، واتفقت 

عىل تفعيل دور التيار ووضع 
خطة عمل تتناسب مع االوضاع 
الراهنة واالستحقاقات السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية 
والصحية التي تشهدها البالد.

الشيوعي الفيليبيني 
يعزي عائالت ضحايا 

الجريمة االرهابية 
تلقى الحزب الشيوعي العراقي الربقية التالية من 
األمني العام للحزب الشيوعي يف الفيليبني، الرفيق 

انطونيو باريس:
الرفاق االعزاء

الجرمية  الشهداء ضحايا  لعائالت  التعازي  خالص 
العاجل  بالشفاء  ومتنياتنا  االرهابية،  الجرمية 

لجميع الجرحى. 
العصابات اإلرهابية: لن تفلتوا من  ونقول لقادة 

العقاب!

انطونيو باريس
األمني العام للحزب الشيوعي يف الفيليبني

الشيوعي الياباني يدين االعتداء 
االرهابي ويعزي عائالت الضحايا

ياسو  الرفيق  من  التالية  الرسالة  العراقي  الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب  تلقى 
أوغاتا، نائب رئيس الحزب الشيوعي الياباين:

الرفاق األعزاء 
يف  األبرياء  من  كبري  عدد  واصابة  قتل  اىل  أدى  الذي  اإلرهايب  االعتداء  بشدة  ندين 
العاصمة بغداد يوم 21 كانون الثاين الجاري. ونعرّب عن أحر تعازينا لعائالت الضحايا 

وتضامننا معهم ومع الشعب العراقي.
إن اإلرهاب األعمى، الذي ميثل مشكلة خطرية للمجتمع الدويل، ال ميكن تربيره اطالقاً. 
سنواصل التعاون معكم ومع املجتمع الدويل للقضاء عىل اإلرهاب يف املنطقة والعامل 

عىل أساس القانون والعدالة.
مع االعتزاز
ياسو أوغاتا

نائب رئيس الحزب الشيوعي الياباين
ورئيس لجنة العالقات الدولية
23-1-2021

الشيوعي السوداني يدين الجريمة االرهابية
 ويتضامن مع الشعب العراقي

تلقى املكتب السيايس للحزب الشيوعي العراقي الرسالة التالية من سكرتارية اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوداين: 
الرفاق األعزاء 

بقلق وسخط بالغني تلقينا نبأ الهجوم اإلرهايب الجبان يف وسط بغداد الذي أدى اىل قتل وجرح العرشات من املدنيني األبرياء.
وتدين سكرتارية اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوداين بأقوى العبارات هذه الجرمية الرببرية األخرية وتطالب بتقديم منفذيها إىل العدالة. وتقدم 
تعازيها اىل عائالت الضحايا واىل رفاقنا يف قيادة الحزب الشيوعي العراقي وكل القوى الوطنية والدميقراطية. ان محاوالت وقف االحتجاجات الجامهريية 
من خالل اإلرهاب والقمع واستخدام القوة املفرطة ستفشل. وسيتواصل بال هوادة نضال القوى الوطنية والدميقراطية العراقية التي انطلقت يف أعامل 
التي تواصل إدامة نظام املحاصصة  الفاسدة  السياسية  النخبة  النبيلة والعادلة بدحر  احتجاجية جامهريية بطولية منذ سنوات حتى تحقيق أهدافها 

الطائفية -اإلثنية.
ويف هذه األوقات العصيبة يقف الحزب الشيوعي السوداين وكل القوى الدميقراطية يف السودان جنباً اىل جنب معكم تضامناً ودعامً لنضال الشعب 
العراقي العادل من أجل الدميقراطية واالنتخابات املبكرة وضد النظام السيايس الفاسد الذي يولّد اإلرهاب من خالل وجود امليليشيات املسلحة وفتح 

الباب للتدخل الخارجي.  
سكرتارية اللجنة املركزية 
الحزب الشيوعي السوداين
22-1-2021
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أخبار وتقارير

الظالميون يستهدفون المدنيين والعسكريين 

على خلفية الهجمة االرهابية في ساحة الطيران

تضامن شعبي واسع ُيلجم أصوات الطائفيين

بغداد ـ سيف زهير

تشهدها  التي  والتقاطعات  التجاذبات  ان  أمس،  يوم  أمني،  خبري  أكد 
العملية السياسية، كانت سببا يف تردي امللف األمني وانعكاساته التي 
هذا  ويأيت  الطريان.  ساحة  يف  املزدوج  التفجري  خالل  مجددا  ظهرت 
الحديث مع دعوات اطلقتها املفوضية العليا لحقوق االنسان، ملراجعة 
شاملة ألداء قوات األمن، خصوصا وأن حادثة استهداف قوات الحشد 

الشعبي، جاءت بعد يومني فقط من تفجريات بغداد.

ضرورة المراجعة الشاملة
السياسية  والتقاطعات  التجاذبات  علو،  عامد  األمني  الخبري  وعّد 
أداء قوات  املستمرة، قد ساهمت برتد امللف األمني وانعكست عىل 

األمن. وأشار علو خالل حديثه لـ«طريق الشعب«، إىل أن الكثري من 

هدفا  كانت  التي  الخرضاء  املنطقة  بحامية  »انشغلت  األمن  قوات 

األمنية  القوات  املشهد وجعل  أربك  األمر  الكاتيوشا، وهذا  لصواريخ 

كورونا  »جائحة  أن  اىل  الفتا  كبري«،  بشكل  املنطقة  حامية  عىل  تركز 

مبراقبة  األمن  قوات  من  كبري  قسم  انشغل  حيث  اخر  دورا  لعبت 

إجراءات منع التجوال والقرارات التي تنطوي ضمن هذا االطار، لذلك 
شهدنا تراجعا أمنيا وخلال مبراقبة التنظيامت االرهابية التي استثمرت 
هذه املعطيات ورضبت العاصمة يف قلبها، كام ان املسؤولية ملواجهة 
هذه املخاطر تقع بشكل مشرتك عىل أكرث من طرف وليس الحكومة 

وحدها«.
فعل  كردة  جاءت  االخرية  الوزراء  رئيس  »اجراءات  الخبري  وأردف 
عىل الحادثة وكمحاولة المتصاص النقمة والغليان الشعبي ازاء هذه 
الجرمية، وميكن اعتبارها اجراءات صحيحة تعّب عن رغبة القائد العام 
الهيكلية  البنية  اصالحات جذرية حقيقية يف  بإجراء  املسلحة  للقوات 
والتنظيمية للمؤسستني األمنية والعسكرية«، داعيا اىل »القيام بجهود 
او  االرهابية  للشبكة  حد  لوضع  االستخبارات  أجهزة  قبل  من  مكثفة 
مضافاتها القريبة من العاصمة. حيث إن هذه العملية ليست وليدة 
عام  من  أكرث  منذ  االرهايب  داعش  به  قام  ما  نتيجة  بل هي  اللحظة، 
ومحاولة تقربه من أبواب املدن. لذلك تبز الحاجة املاسة اىل اعادة 
النظر بأساليب العمل وتغيري منط وسياق مواجهة االرهاب الذي غري 

اسرتاتيجيته نحو حرب العصابات«.

إدانات عربية ودولية
قبل  من  واسعة  ودولية  عربية  إدانات  االرهايب،  التفجري  والقى 

السفارات والحكومات واملنظامت.
دان  بيانا  غوترييش،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  وأصدر 
فيام  وراءه«،  يقف  من  هوية  »تحديد  اىل  الحكومة  داعيا  التفجري، 
توالت بيانات االدانة من سفارات وحكومات ومنظامت عديدة منها، 
االردن،  االمريكية،  املتحدة  الواليات  فلسطني،  تونس،  لبنان،  تركيا، 
العريب،  البملان  الخليجي،  التعاون  مجلس  ايران،  كندا،  اليمن،  قطر، 

الفاتيكان،  الكويت،  السعودية،  األورويب،  االتحاد  مرص،  االمارات، 
اليابان، وغريها.

هجوم إرهابي جديد
من  قوات  تعرضت  بغداد،  وسط  املجزرة  وقوع  من  يومني  وبعد 
الحشد الشعبي اىل استهداف آخر ادى اىل استشهاد وإصابة أكرث من 

20 عنرصا يف صفوف الحشد.
دياىل(،  )محور  الشعبي  الحشد  باسم  الناطق  الحسيني،  وقال صادق 
يف ترصيح تناقلته وكاالت األنباء، إن االستهداف اسفر عن »استشهاد 
امليدانية، وأن  القيادات  اثنان من  بينهم  20 مقاتال،  اكرث من  واصابة 
نقاط املرابطة املنترشة عىل الحدود الفاصلة بني دياىل وصالح الدين، 
تم االيعاز بتعزيزها بعد هجوم منطقة العيث رشقي محافظة صالح 

الدين، واتخاذ أقىص درجات الحيطة والحذر«.
واسعة  تظاهرات  تشهد  التي  النارصية  أهايل مدينة  أمس،  يوم  وقام 
منذ انطالقة انتفاضة ترشين، بتشييع جثامني شهداء الحشد الشعبي، 

وسط اجواء سادها الحزن واألمل.

العمليات  تكرار  عىل  جانبها  من  االنسان  حقوق  مفوضية  وعلّقت 
االرهابية التي تستهدف ارواح املواطنني.

وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي لـ«طريق الشعب«، إن املفوضية 
»اصدرت بيانا رسميا ادان التفجريات االخرية التي راح ضحيتها شهداء 
كرث وجرحى، نتيجة عدم التعامل الجيد مع املعلومات االستخباراتية. 
كام ان تكرار الخروقات األمنية يف أكرث من مكان يجب ان ال يذهب 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  طالبت  واملفوضية  الرياح،  ادراج 

مبراجعة كل الخطط األمنية ومحاسبة املقرصين«.
الشائكة  امللفات  من  األمني  امللف  تعتب  »املفوضية  الغراوي  وتابع 
انتهاكات  فهناك  تامة،  برصاحة  ذلك  عن  تتحدث  وهي  واملعقدة. 
تقوم بها عصابات ارهابية لديها قوة كانت عىل االرض ولها امتدادات 
وعصابات تقوم بعمليات خطرية، وبالتايل نحن نرى أن املعلومات أو 
غري صحيحة،  االرهابيني  قوة  انتهاء  عن  تتحدث  التي  التقارير  بعض 
وال بد من ان تقوم الجهات املعنية بتكثيف جهودها والقيام مبراجعة 
شاملة من اجل انهاء هذا امللف الذي يتطلب القيام مبجموعة كبرية 

من الخطوات«.

بغداد ـ علي شغاتي

عىل  وأطيافهم،  انتامءاتهم  مبختلف  العراقيون  رّد 
األصوات النشاز التي حاولت استغالل االنفجار املزدوج 
الرصاع  وتر  اخرى عىل  مرة  والعزف  الرشقي،  الباب  يف 
مختلف  يف  الواسع  التضامن  حجم  لكن  الطائفي، 
الحاسم عىل  الرد  الصوت االعىل يف  له  املحافظات كان 

مرّوجي الفنت الطائفية.

المالبس توزع بالمجان
االنفجار عندما قام  املبادرات من موقع  وانطلقت اوىل 
للمحتاجني،  مجانا  بتوزيعها  املستخدمة  املالبس  باعة 
ثم  منهم.  بالقرب  استشهدوا  الذين  لزمالئهم  اكراماً 
االنفجار،  مكان  يف  الشموع  الشباب  بعض  اشعل 
استغالل  السياسية  االطراف  بعض  محاولة  مستنكرين 

الحادث لتغذية ملف الطائفية.
لـ”طريق  محمد  عبدالله  الوقفة  يف  املشارك  وقال 
الشعب”، ان “االرهاب ال مييز بني املواطنني، وما محاولة 
بعض الجهات السياسية استغالل هذا امللف للعب عىل 
وتر الرصاع الطائفي، اال لعبة يائسة من جهات ال متتلك 

انسانيا”. ضمريا 

أربيل تتضامن
ونظم العرشات من املواطنني يف أربيل، وقفة تضامنية 

مع عوائل شهداء االنفجار.
فيديو  مقاطع  االجتامعي  التواصل  وسائل  وتناقلت 
لناشطني وباعة متجولني يرتدون الزي العريب والكردي، 
شهداء  ارواح  عىل  حدادا  الشموع،  يوقدون  وهم 
مع  الكامل  تضامنهم  عن  معلنني  االرهابية،  العملية 
مبامرسة  االمنية  القوات  طالبوا  فيام  الضحايا،  عوائل 

دورها يف حامية املوطنني وتوفري االمن.

االنبار تتبرع بالدم 
ويف االنبار، نظم عدد من املواطنني حملة للتبع بالدم اىل 

جرحى االنفجارين.
وتوافدت اعداد كبرية من الشباب عىل مستشفيات مدينة 

الرمادي وبقية مدن املحافظة، للمساهمة يف حملة التبع.
كذلك أقيمت صالة الغائب عىل أرواح الشهداء يف عدد من 

جوامع املحافظة، عقب االنتهاء من صالة الجمعة.

وقفات حداد 
من جانبهم، نظم العرشات من أهايل املوصل، وقفة حداد 
عىل أرواح الشهداء. واوقدوا الشموع قرب الجرس العتيق 
يف املحافظة. ويف قرية تل عيل التابعة ملحافظة كركوك، أقيم 

مجلس عزاء عىل أرواح الشهداء.
الشموع  سامراء  شباب  أوقد  االثرية  امللويّة  مأذنة  وعند 
عىل أرواح ضحايا التفجري االرهايب. فيام اقام اهايل املجمع 
السكني يف قضاء الدور مبحافظة صالح الدين، صالة الغائب 

عىل أرواح الضحايا.

الناصرية تتظاهر 
الحبويب  املحتجني يف ساحة  املئات من  املقابل، تظاهر  يف 
وسط مدينة النارصية، استنكارا للتفجريات التي استهدفت 

بغداد الخميس املايض.
وقال املتظاهر حسني عيل لـ”طريق الشعب”، ان “التظاهرة 
جاءت لرفض االصوات النشاز التي تحاول اعادة الطائفية 
وبث التفرقة بني ابناء الشعب”، مطالبا الحكومة وقوات 
االمن بالعمل عىل “ضبط االمن وكشف القتلة واملجرمني 

الذين يقفون وراء هذه الحوادث”.
صابئة ميسان يستنكرون

من جهتهم، نظم عدد من شباب طائفة الصابئة املندائيني 
يف محافظة ميسان، وقفة الستنكار الجرمية.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “عددا من ابناء طائفة 
الصابئة املندائيني نظموا وقفة احتجاجية الستنكار العمل 

الكامل مع عوائل  االرهايب يف بغداد”، معلنني “تضامنهم 
خالل  ميسان  يف  وناشطون  اعالميون  وأوقد  الشهداء”. 
وقفة استنكارية، شموعا بالقرب من جدار الشهداء، وسط 

ميسان، استذكاراً شهداء تفجريات بغداد.
واشار املشارك يف الوقفة احمد حاتم اىل “وقوف املتظاهرين 
املتورطني  عن  للبحث  واحدا  صفا  االمنية  القوات  مع 
بإراقة  تسبب  من  ومحاسبة  منهم  لالقتصاص  واملقرصين 
نحو  البالد  جر  يحاول  “البعض  ان  مبينا  العراقي”،  الدم 
ستفوت  العراقيني  وحدة  ولكن  مجددا،  الطائفي  االقتتال 

الفرصة عىل اعداء البالد”.

النجف تطالب بكشف الجناة
يف غضون ذلك، تظاهر العرشات من املواطنني يف محافظة 
النجف قرب مجرس ثورة العرشين، معلنني تضامنهم الكامل 

مع عوائل الشهداء.
طالبوا  “املتظاهرين  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
بالكشف عن الجناة ومحاكمتهم وانصاف عوائل الشهداء 
والجرحى”، مشددين عىل “رضورة توفري األمن للمواطنني”.

 فعاليات أخرى..
وتظاهرات  احتجاجية  وقفات  املحافظات  بقية  وشهدت 

للتضامن مع عوائل الشهداء.
واستنكر املتظاهرون يف الديوانية التفجري االرهايب الشنيع، 
محملني القوى السياسية مسؤولية ضعف االجهزة االمنية 
قضاء  اعتصام  ساحة  ويف  لهم.  بيان  بحسب  واخرتاقها، 
الرميثة يف محافظة املثنى، اوقد معتصمو القضاء الشموع 
ترحام عىل ارواح الشهداء. اىل ذلك، توافدت اعداد كبرية 
محافظة  يف  الثورة  مجرس  ساحة  عىل  املتظاهرين  من 
بابل، معلنني تضامنهم الكامل مع عوائل الشهداء، وحمل 
عودة  مسؤولية  املتنفذة  السياسية  الكتل  املتظاهرون 
االنفجارات بسبب عدم جديتهم يف بناء قوات امنية قادرة 

عىل حفظ االمن بسبب اعتامد املحاصصة الطائفية.
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تفجيرات بغداد 
حسن مدن

الذي  البغدادي  زريق  ابن  الشاعر  سرية  ذكر  عىل  مرة  أتينا 
عاش يف القرن الحادي عرش، ووجد نفسه محموالً عىل مغادرة 
بغداد قاصداً األندلس، ظاناً أنه سيجد فيها من لني العيش ما 
يعوض الفقر الذي عاناه يف بغداد، لكن بغداد مل تغادره، ومل 
حيث  ثانية،  يبلغها  مل  ولكنه  العودة،  فآثر  عنها،  بعداً  يطق 
عاجلته املنية، وعرث عىل رسير موته عىل قصيدة تفيض حنيناً 

إىل بغداده البعيدة.
كبري،  عراقي  يأيت شاعر  العرشين،  القرن  بقرون، يف  ذلك  بعد 
هو محمد مهدي الجواهري، حملته الظروف، كام حملت قبله 
بغداد  وعن  بعيداً.  ودفن  ومات  البعيدة،  للمنايف  زريق،  ابن 
إحداها  يف  واحدة،  قصيدة  ال  قصائد،  عدة  الجواهري  كتب 
عرضاً  الهوى  لك  بعثت  إين/  بغداد  الصبا  نفس  يقول: »خذي 
البليال/  الريح  لطيفه  إىل  يهدي/  بات  أريج  يُذكّرين  وطوال/ 
ودجلة  نّصِفقه شموال/  إذ  وماءك  له شامالً/  نهّش  إذ  هواءك 

حني تصقلها النعام/ كام مسحت خداً صقيال«.
عنه،  للجواهري  األشهر  القصيدة  تحرض  دجلة،  ذكر  وعىل 
عن  البعيد  الغريب  بشعور  الفائض  مطلعها  يذكر  وكلنا 
وطنه: »حييت سفحِك عن بُعٍد فحييني/ يا دجلة الخري يا أم 
البساتني«، قبل أن يقول: »يا دجلة الخري يا نبعاً أفارقه/ عىل 
الكراهِة بني الحني والحني/ إين وردت عيون املاء صافيًة/ نبعاً 

فنبعاً فام كانت لرتويني«.
غربة أهل بغداد عن بغدادهم، وأهل كل العراق عن عراقهم، 
زريق،  ابن  خبها  التي  كتلك  فحسب،  خارجية  غربة  تعد  مل 
والجواهري وعرشات، ورمبا مئات، أو اآلالف مثلهم، إمنا هي 
يعيشون  فهم  ووجعاً،  قسوة  وأشد  أمّر  أيضاً،  داخلية  غربة 
منارة  كان  الذي  البلد  كثرية،  أمور  يف  يشبههم  يعد  مل  بلد  يف 
واألديب  والثقايف  الفكري  التجديد  وحركات  والحداثة  للتنوير 
وتوحشاً  ظالمية  املجموعات  أشّد  من  مستباحة  ساحة  بات 
العظيم  البلد  لهذا  تريد  ودموية، مدعومة من قوى ودول ال 

أن ينهض ثانية.
التخلف  كهوف  من  اآلتية  الدموية  املجموعات  هذه  وإىل 
تعنيها  سلطة  أمام  نفسه  العراقي  املواطن  يجد  والتوحش، 
باتت  ما  تتحصن يف  الغني،  الوطن  ثروات  واقتسام  امتيازاتها 
حجم  قصورها  يف  هم  من  يعني  ال  خرضاء«  »منطقة  تسميه 
بالعرشات  يومني  قبل  أودى  والذي  خارجها،  والخراب  الدمار 
الذين  وفقرائهم،  الناس  بسطاء  من  والجرحى  القتىل  من 

يلهثون من أجل تأمني لقمة العيش ألطفالهم وعائالتهم.
أليس معيباً أن يكون أول ما فكر فيه املسؤولون بعد ما حدث 
هو إغالق »منطقتهم الخرضاء«، فيام مل يجد وزير الصحة ما 
االنفجار  أنه وّجه بعالج جرحى  اإلعالن عن  به سوى  يتباهى 

مجاناً؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“الخليج “ 23- يناير 2021

مطالبات واسعة بضبط االمن ومحاسبة القتلة واملجرمني 



مطالبات بتجديد العقود
العاملني  واإلداريني  الحرفيني  من  العرشات  وتظاهر 
باملجان يف تربية الديوانية، أمام مبنى ديوان املحافظة، 

مطالبني بإبرام عقود وزارية معهم.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  قاسم  احمد  املتظاهر  وقال 
“مطالب التظاهرة تتلخص يف ابرام عقود وزارية معنا، 
عىل وفق اقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019”، 
منتقدا “غياب دور اعضاء مجلس النواب املمثلني عن 

املحافظة، يف مساندة ودعم حقوقهم”.

عقود وأجور كهرباء ذي قار
العقود  اصحاب  من  العرشات  تظاهر  جانبهم،  من 
محافظة  كهرباء  توزيع  دائرة  يف  اليومية  واالجور 
مبالغ  برصف  للمطالبة  الدائرة،  مبنى  امام  قار،  ذي 
مبالغ فروقات  العمل، ورصف  االضافية من  الساعات 

شهري اذار ونيسان من العام املايض.
إن  الشعب”،  لـ”طريق  نعمة،  خالد  املتظاهر  وذكر 
استحقاقا  كونها  املبالغ  هذه  برصف  ملزمة  “الدائرة 
تقديم  اىل  “توجههم  مؤكدا  الدائرة”،  يف  للعاملني 

شكوى رسمية لدى هيئة النزاهة”.
العمل،  عن  املفتوح  ارضابهم  “استمرار  نعمة  واكد 

حتى تنفيذ قرار تثبيتهم عىل املالك الدائم”.
اعتصاما  نظموا  املهندسني  من  العرشات  ان  اىل  يُشار 
أمام رشكة توزيع املنتجات النفطية يف محافظة واسط، 

مطالبني بتوقيع عقود وزارية معهم.

محاضرو وطلبة ميسان
ويف محافظة ميسان، واصل املحارضون املتعاقدون مع 
أمام  املفتوح  اعتصامهم  املحافظة يف عام 2020  تربية 
مطالبني  العامرة،  مدينة  وسط  املحافظ،  ضيافة  دار 

بتجديد عقودهم.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  بدن  حليم  املتظاهر  واكد 
“مطالبنا ال تتعدى تجديد عقودنا مع مديرية الرتبية، 
اعتصامهم  “استمرار  مؤكدا  املحافظات”،  بباقي  أسوة 
تحقيق  لحني  الصحية  واملخاطر  املناخية  الظروف  رغم 

مطالبهم”.
للمئات  واسعة  تظاهرات  املحافظة  شهدت  االثناء،  يف 
من طلبة الجامعات، احتجاجا عىل قرار الوزارة باعتامد 

االمتحان الحضوري.
واشار مراسل “طريق الشعب”، اىل ان “املئات من طلبة 
جامعة ميسان واملعاهد والكليات االهلية يف املحافظة، 
نظموا احتجاجات يف مقر جامعاتهم، احتجاجا عىل قرار 
اداء االمتحانات حضوريا يف القاعات”، مطالبني “الوزارة 
االلكرتونية  االمتحانات  واعتامد  القرار  عن  بالعدول 

بسبب الخوف من انتشار وباء كورونا”.

وقفات طالبية في البصرة وكربالء
العرب  شط  كلية  طلبة  من  عدد  نظم  املقابل،  ويف 
احتجاجية  وقفة  البرصة،  محافظة  يف  األهلية  الجامعة 
لرفض قرار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بإجراء 

االمتحانات حضورياً.
وقال الطالب محمد نارص لـ”طريق الشعب”، إن “قرار 

التدريس  أسلوب  مع  يتناسب  وال  مجحف  الوزارة 
وطريقة إعطاء املحارضات الكرتونيا”، مطالبا بـ”العدول 
عنه او تعديله”. من جهتهم، نظم العرشات من طلبة 
مطالبني  القرار،  ضد  احتجاجية  وقفة  كربالء،  جامعة 

باإلبقاء عىل الدوام إلكرتونيا.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “العرشات من طلبة 
جامعة كربالء نظموا وقفة احتجاجية يف مبنى الجامعة، 
ضد قرار جعل االمتحانات حضوريا، واإلبقاء عىل الدوام 

إلكرتونيا”، معتربين “القرار بغري املدروس”.
طبيعته  اىل  الدوام  بإرجاع  طالبوا  “الطلبة  ان  واضاف 

مع  جدا  طبيعية  الجامعي  الحرم  خارج  الحياة  كون 
املحارضات  تكون  ان  او  الحيوية،  املرافق  كافة  فتح 
بحسب  العلمية  األقسام  تعلنها  التي  للمواد  حضورية 
النسبة املطلوبة، او ان تبقى االمتحانات إلكرتونية كام 
يف العام املايض”، مهددين بـ”اعالن االرضاب عن الدوام 

واالمتحانات يف حال عدم االستجابة ملطالبهم”.

وقفة اخرى في األنبار
ووجهاء  شيوخ  من  عدد  نظم  منفصل،  سياق  ويف 
قضاء الكرمة يف محافظة األنبار، وقفة احتجاجية أمام 

مجمع املخازن، احتجاجا عىل عرضه يف املزاد العلني.  
إن  محلية،  انباء  لوكاالت  وفقا  املحتجون  وقال 
الكرمة  مخازن  مجمع  أمام  االحتجاجية  “الوقفة 
بيعه  عرض  التجارة  وزارة  قرار  بعد  تأيت  االسرتاتيجي 

العلني”. باملزاد 
الكبرية يف  وأضافوا، أن “املجمع يعترب من املجمعات 
العراق ويشغل آالف األيدي العاملة، وسيكون لبيعه 
مشريا  املحافظة”،  يف  االقتصاد  عىل  سلبية  تداعيات 
وإعادة  القرار  عن  بالعدول  طالبوا  “املحتجني  ان  اىل 

تأهيله إىل ما كان عليه”.
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رقعة التظاهرات في اتساع

احتجاج طالبي في الجامعات.. وذوو العقود بانتظار التجديد
بغداد ـ طريق الشعب

يتواصل الحراك االحتجاجي املطالب بتوفري فرص العمل والحفاظ عىل املمتلكات 
العامة، يف عدد من املحافظات، فيام شهد عدد من الجامعات وقفات احتجاجية 
للضغط عىل وزارة التعليم العايل، للمطالبة بالرتاجع عن قرار جعل االمتحانات 

حضوريا.

بغداد ـ طريق الشعب 
سياسية  أوساط  بني  بالغة  أهمية  املغيبني  ملف  يكتسب 
املتعاقبة  الحكومات  وقفت  بينام  مختلفة،  واجتامعية 
وجادة  فعالة  تحقيقات  أية  إجراء  دون  االيدي  مكتوفة 
عنهم  يعلم  ال  الذين  املخفيني،  اآلالف من  لتحديد مصري 
الوزراء  رؤساء  تعهدات  رغم  سنوات،  منذ  شيئاً  ذووهم 
مع  رسيعا  حوارا  الشعب”  “طريق  وأجرت  املتعاقبني. 
هذا  عن  للحديث  عبطان،  الكريم  عبد  السابق  النائب 
امللف، والذي صّنف املغيبني اىل فئات عدة، مشريا اىل ان 

عددهم يصل اىل حوايل 13 الف مغيب. 
وقال عبطان، ان “القسم االول منهم يجهل مصريه متاما، 

وما هي أسباب تغييبه، اما القسم االخر فهم مغيبون لدى 
جهات حكومية وأخرى غري حكومية”.  

وأضاف املتحدث أن “قسام من املغيبني تم اخذهم بحجة 
السجن االحرتازي يف اثناء فعاليات بغداد عاصمة الثقافة 

العربية يف العام 2012”.  
ابناء  “أنهم  اىل  عبطان  فيشري  منهم،  الرابع  القسم  أما 
تعرضوا  إذ  عليها،  سيطرته  داعش  فرض  التي  املناطق 
للتغييب اثناء رحلة هروبهم”. ويشمل هذا أبناء مناطق 

االنبار ونينوى وحزام بغداد.
كل  مع  مساعي  بذلوا  النواب  من  “الكثري  أن  اىل  وأشار 
الجهات املعنية بهذا امللف، مبا فيها القضاء واالدعاء العام 

والجهات االستخباراتية ووزارتا الدفاع والداخلية، ومل يتم 
الحصول عىل معلومة حول اي اسم من اسامء املغيبني”. 

ويلفت عبطان اىل أن “جزءاً كبرياً من املغيبني، نعلم أنهم 
معتقلون عىل ذمة جهات رسمية، وذلك مثبت يف محارض 

رسمية وصلتنا”.
النائب السابق، أّن “ملف املغيبني انساين بامتياز،  ويذكر 
وال عالقة له باالنتخابات او أي صفقة سياسية، امنا يفرتض 

ان يكون العمل عىل معالجته متواصالً”.
ويستطرد قائالً: ان “القوانني واملواد الدستورية واالعراف، 
ال تسمح بأن تنتهك حرية انسان من دون سبب، وخارج 
االوامر القضائية”، يف اشارة اىل كونه ملفا يتعدى حقوقيته 

وقضائيته اىل ما هو سيايس، تقف وراءه قوى ضاغطة عىل 
السلطة.

ويبنّي أن “عددا من املغيبني منلك أسامءهم ومعلوماتهم 
منها ضمن  او 15 فرداً  االولية، وهناك عوائل فقدت 10 
امام جامهرينا  بحرج  نشعر  “اننا  اىل  مشرياً  امللف”،  هذا 
هؤالء  رساح  اطالق  تأخري  مسؤولية  يحملوننا  عندما 

املغيبني”.  
وخلص النائب السابق اىل ان هذا امللف يشكل “مخالفة 
ببذل  الحكومات مطالبة  والقانون، وان  للدستور  رصيحة 
مزيد من الجهد لتحديد مصريهم، وتعويضهم عام تعرضوا 

له من انتهاكات”.

بغداد ـ طريق الشعب
اصدر االتحاد العام لألدباء والكتاب، والتيار الدميقراطي العراقي يف اسرتاليا، 
ونقابة ذوي املهن الهندسية الفنية - املقر العام، بيانات دانت التفجريات 
اآلمثة التي استهدفت املواطنني وسط بغداد، مؤكدة أن الرصاع السيايس 

أحد أبرز أسباب هذه الفجوة األمنية الكبرية.

األدباء يستنكرون ويتعاطفون
وذكر اتحاد األدباء يف بيان تلقته “طريق الشعب”، أن الوطن تعرض إىل 
“اعتداء آثم طال األبرياء يف تفجريات دموية أودت بحياة العرشات منهم 
يف منطقة الباب الرشقي،  ومن فيض شالالت الدماء الطاهرة، ومن مداد 
ألوانها، يستنكر االتحاد العام لألدباء والكّتاب يف العراق استنكاراً عميقاً 
كل ما جرى ويجري، ويدعو الجهات األمنية إىل تحّمل مسؤولياتها كاملًة 
يف الحفاظ عىل أمن املواطنني، كام يدين بقوة األصوات النشاز التي تنتهز 
املدان،  الخطاب  استمرار هذا  من  ويحّذر  الفرقة،  لبّث  املوتورة  الفرص 

ويقارعه بسلطة القانون، وسلطة األدب واألخالق”.

إدانة عراقية من استراليا
العراقي يف اسرتاليا، أن ما حدث من  الدميقراطي  التيار  من جانبه، أكد 

تفجريات دامية، مل تكن إال حصيلة هشاشة النظام األمني واستخباراته.

وشدد التيار الدميقراطي عىل وفق بيان تلقته “طريق الشعب”، عىل أن 
املندحرة  اإلرهابية  القوى  الداخيل وشجع  األمن  املنفلت هدد  “السالح 
للتحرك من جديد مستهدفة أمن وسالمة واستقرار املواطنني”، مبينا أن 
“االنشغال بالرصاعات السياسية ومحاوالت االلتفاف عىل إجراء االنتخابات 
املبكرة تحت مظلة الفساد قد دفع القوى الطائفية اإلجرامية اىل أن تستفيد 
من الفراغ األمني، وتعود من جديد إىل أساليب التفجريات لغرض إشعال 

فتنة طائفية جديدة، وكرس التوجهات نحو الوحدة الوطنية”.

موقف تضامني لـ”المهن الهندسية”
ويف السياق،  أصدرت نقابة ذوي املهن الهندسية الفنية - املقر العام، بيان 

استنكار حول الجرمية ذاتها. 
واستنكرت النقابة يف بيانها الذي تلقته “طريق الشعب”، الجرمية الدامية، 
متسائلة عن “دور الدولة وحكوماتها املتعاقبة وأجهزتها املتعددة، بعد 

عودة التفجريات االنتحارية والتخريب دون رادع أو مالحقة”.
وتابع بيان النقابة “رغم فخرنا بقواتنا املسلحة والقوى األمنية التي الحقت 
اىل  متطورة  وبأساليب  عاد  الشديد  ولألسف  انه  اال  باإلرهاب،  الهزمية 
جرامئه السابقة. واننا نرى عودته بهذه السهولة ليامرس اعامله االجرامية 
كانت بسبب التناحر السيايس والطائفي عىل السلطة وتقاسمها بني الكتل 

السياسية”.

عبدالكريم عبطان لـ »طريق الشعب«: 

13 الف مغيب.. قوى ضاغطة على السلطة تمنع االفراج عنهم؟

أصدرها أدباء العراق والتيار الديمقراطي ونقابة المهن الهندسية

إدانات واسعة للتفجير االرهابي وسط بغداد

النائب السابق عبد الكريم عبطان

مطالبات مبعالجة الجرحى وتعويض عوائل الشهداء 
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بغداد – وكاالت 
قيمة  بخفض  مؤخرا  السلطات  خطوة  شكلت 
وتحديات  أعباء  األمرييك،  الدوالر  أمام  الدينار 
اضطر  التي  العراقية،  العائالت  عىل  جديدة 
التزاماته  من  الكثري  عن  التخيل  إىل  منها  الكثري 

اليومية. وعاداته 
فمن تأجيل خطط زواج وإلغاء سفرات سياحة، 
وتأثيثها،  املنازل  تأهيل  أعامل  بإيقاف  مروراً 
الطعام  ونوعية  املالبس  عىل  طرأ  ما  إىل  وصوالً 
جدال  محور  اليوم  بات  ذلك  كل  تغيري..  من 

داخل العائلة العراقية. 

أيام الحصار االقتصادي تعود إلى الذاكرة
بغداد،  سكان  من  وهو  سالم،  محمد  يرى 
ومعها  لالنتعاش،  ستعود  البالة”  “أسواق  إّن 
إعادة  ستتم  كام  بالتقسيط.  البيع  جمعيات 
واالستغناء عن  املنزلية،  األغراض  كثري من  تدوير 
رشاء أخرى، مبينا أن كل ذلك يذكر بأيام الحصار 

االقتصادي. 
ويضيف يف حديث صحفي، ان “راتبي يبلغ 620 
ألف دينار، وكان يعادل سابقاً 516 دوالراً، لكّنه 
غالبية  أن  ومبا  دوالراً.   425 يعادل  بات  اليوم 
املواد التي نستهلكها نستوردها من الخارج، حتى 
تزيد  األسعار  أّن  يعني  فهذا  والخيار،  الطامطم 
الحكومة ظهره وظهر أهله!” –  والراتب قصمت 

بحسب تعبريه.

توقف البناء واستغناء عن الدواء!
كانت  فهي  صعبة.  أوضاعاً  مصطفى  أم  تعيش 
باحة  يف  غرفة  لبناء  املال  من  مبلغاً  قد جمعت 
مل  اليوم  لكنها  الثالثة،  أبنائها  أحد  لزواج  املنزل 
تتمكن من إمتام البناء وتجهيز ملحقات الغرفة، 

بسبب هبوط العملة العراقية وارتفاع األسعار.
وتوضح أم مصطفى يف حديث صحفي، ان “جمع 
مبلغ بناء الغرفة استغرق مني أكرث من عام. إذ 
أبنايئ.  من  أّي  لزواج  الصغري  منزلنا  يكفي  ال 
وبعدما بدأت بالبناء أخذت األسعار ترتفع ونفد 
الغرفة.  سقف  أكمل  أن  قبل  مال،  من  لدّي  ما 
تك  سائق  يعمل  الذي  البكر،  ابني  زواج  فتأجل 
تك إلعالتنا”، الفتة إىل أن “قرار وقف البناء أثّر 

نفسيا يف ابني، الذي كان قد بذل قصارى جهده 
ليجمع معي املبلغ”.

متقاعد،  موظف  وهو  جبار،  السالم  عبد  أما 
 237 يبلغ  تقاعدي  راتب  عىل  “أعيش  فيقول: 
نحو  سابقا  يعادل  كان  املبلغ  وهذا  دينار،  ألف 
 163 إىل  انخفض  فقد  اليوم  أما  دوالر،   200
انه  مؤكدا  الرصف”،  سعر  تغيري  بسبب  دوالراً 
“اضطررت إىل عدم رشاء بعض األدوية الرضورية 
ومنها  أسعارها،  ارتفاع  بسبب  احتاجها،  التي 
يف  ما  دفع  من  امتكن  مل  اين  كام  القلب.  أدوية 
ذمتي من ديون للبقال والجزار، وال أعرف كيف 
املقبل”.  الشهر  يف  مرتاكمة  دفعها  من  سأمتكن 

املال قبل  من  انه “استدنت كثرياً  قائال  ويضيف 
ثالثة شهور إلجراء عملية يف القلب، وكنت أسدد 
عىل  أنفق  ايّن  كام  التقاعد.  من  الديون  بعض 
زوجتي املقعدة أيضاً، والتي تحتاج إىل كثري من 
املصاريف للعالج نتيجة إصابتها بجلطة دماغية. 
فصعود الدوالر كان مفاجئاً وصادماً، وهذا يعود 
بالرضر علينا، إذ ليس لدينا دخل آخر غري راتبنا 

التقاعدي”. 
بدالً  عنا  العبء  تخفيف  “يتم  أن  جبار  ومتنى 
من زيادة معاناتنا، أو عىل األقل ترصف األدوية 
يف  النفقات  من  للتقليل  رمزي،  بسعر  أو  مجاناً 

ظّل األزمة الحالية”.

عادات قد تتالشى
والشؤون  العمل  وزارة  يف  السابق  املستشار  يقّر 
االجتامعية  د. عيل العبيدي، بأن قرار خفض العملة 
الوطنية، سيخلف آثارا اجتامعية كبرية عىل العائالت 
يف  فعلياً  عائالت دخلت  “هناك  أن  مبينا  العراقية، 
أو  زواج  مخططات  ألغت  وأخرى  التقشف،  حالة 
وحتى  دراسية،  مشاريع  أو  منازل  تأهيل  أو  سفر 
عىل مستوى الطعام والرشاب والرعاية الصحية تغري 
البذخ وكثريا من  قائال أن “عادات  الواقع”. ويتابع 
قد  كامليات،  أو  ترفيهاً  تعترب  كانت  التي  الجوانب 
عىل  املالية  األزمة  ضغطت  بعدما  تدريجياً  تتالىش 

كّل بيت عراقي”.

خفض قيمة الدينار وما يفعل بالناس وعيشهم!

تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف الدمنارك٫ املناضلة 
التي توفاها األجل  الرابطية املعروفة زكية املؤمن )ام سعد( 

يف كوبنهاكن.
كانت الفقيدة عضوة يف رابطة املرأة العراقية واتحاد الشبيبة 
لها  كان  حيث  املايض٫  القرن  خمسينيات  منذ  الدميقراطي 
إبان  والتظاهر  النضال  ساحات  يف  بارزة  نضالية  مساهامت 
العهد املليك، مام عرضها اىل االعتقال واالضطهاد املستمرعىل 
يد االنظمة السياسية املتعاقبة، كام كان لها مساهامت متميزة 

يف اللقاءات واملؤمترات الشبابية والنسوية العربية والعاملية. 
والشخصية  املناضل  ولزوجها  التضامن،  كل  الفقيدة  لعائلة 
وصفاء  وندى  سعد  وألبناءها  النهر  فالح  املعروفة  الوطنية 
ام  وللفقيدة  الجميل،  الصرب  لهم  متمنني  أحرالتعازي،  ورواء 

سعد الذكر الطيب.

مواساة

العمارة – وكاالت 
محافظة  يف  امليمونة  قضاء  سكان  من  عدد  شكا 
ـ  امليمونة  البلدية جرس  الجهات  إهامل  ميسان، 
فيه  الذي حصلت  القضاء،  يف  الحديدي  شذيرية 

تخسفات وتشققات، ما يتطلب إعادة صيانة.
وقال عدد من السكان، أن هذا الجرس شيد منذ 

بالشكل  إدامته  عدم  وبسبب  طوال،  سنوات 
املطبات  عليها  وكرثت  ارضيته  تهالكت  الصحيح، 
ان  صحفي،  حديث  يف  موضحني  والتخسفات، 
“الجهات املعنية كانت قد صلحت أرضية الجرس 
أكرث من مرة، لكن دون جدوى. فبعد فرتة يعود 

إىل وضعه السابق”.

الجرس  بإحالة  املحلية  الحكومة  السكان،  وطالب 
الجسور،  صيانة  يف  متخصصة  رصينة  رشكات  اىل 
عىل  املنترشة  واملطبات  التخسفات  أن  مؤكدين 
هذا  أن  خاصة  باملركبات،  الرضر  ألحقت  الجرس 
املنفذ حيوي ومهم، ويعد حلقة وصل بني قضاء 

النارصية. امليمونة ومدينة 

البصرة – وكاالت 
رشقي  الحدودية  عتبة”  “ناحية  أهايل  نظم 
بإعادة  فيها  طالبوا  احتجاج  وقفة  أخريا،  البرصة، 
 40 منذ  أهلها  هجرها  التي  ناحيتهم  إحياء 
العراقية  الحرب  أبان  القصف  من  هربا  عاماً 
عدم  حال  بالتصعيد  توعدوا  فيام  اإليرانية.   –

ملطلبهم. االستجابة 
وقال الشيخ منصور التميمي، خالل الوقفة التي 

مرصون  األهايل  أن  الناحية،  أرض  عىل  نظمت 
عىل مطلبهم يف إعادة الحياة إىل الناحية، مؤكدا 
سيتجهون  املطلب  هذا  تنفيذ  عدم   حال  يف  انه 
للتصعيد، ويقطعون “منفذ الشالمجة” الحدودي 

القريب.
“ناحية  ومنها  البرصة،  رشقي  مناطق  وكانت 
العراق  بني  الثامنينيات  لحرب  مرسحا  عتبة”، 
ألغام  عىل  أراضيها  احتواء  وبسبب  وإيران. 

باستمرار  املناطق  تلك  تشهد  حربية،  ومخلفات 
حوادث تفجري يقع ضحيتها يف الغالب رعاة غنم. 
منذ  أنها  املختصة  السلطات  تؤكد  املقابل،  ويف 
الحربية  املخلفات  رفع  عىل  عملت   2003 عام 
تسعى  وأنها  البرصة،  رشقي  مناطق  أرايض  من 
املناطق  لتلك  الحياة  إعادة  إىل  الحني  ذلك  منذ 
انها تشهد  بالخدمات، خاصة  من خالل تزويدها 
توسعا سكانيا يف ظل أزمة السكن مبركز املحافظة.

العمارة.. مطالبات بصيانة جسر الميمونة – شذيرية

هجرها أهلها منذ حرب الثمانينيات 
“ناحية عتبة” شرقي البصرة تطالب بإعادة إحيائها

الكالب السائبة تغزو األحياء 
السكنية في الناصرية 

الناصرية – وكاالت 
الكالب  انتشار  النارصية،  العديد من سكان مدينة  شكا 
الذي  األمر  كبرية،  بأعداد  السكنية  املناطق  يف  السائبة 

يثري قلق املواطنني وخوفهم عىل أنفسهم وأطفالهم. 
وذكر السكان يف حديث صحفي، أنه بعد منتصف الليل 
وحتى الفجر، يزداد انتشار الكالب يف األزقة والطرقات، 
مشريين إىل أن املواطن الذي يخرج إىل العمل مبكرا أو 
تواجهه  الصباح،  يف  مدرسته  إىل  يذهب  الذي  التلميذ 
أفواج من الكالب السائبة املسعورة، وكذا األمر بالنسبة 

ملن يعود إىل منزله يف املساء. 
الهلع  تسبب  باتت  الكالب  هذه  أن  إىل  السكان  واشار 
ألطفالهم، مشريين إىل أن نباحها الذي يتصاعد يف الليل، 

يخيف األطفال ويحرمهم من النوم.
بشؤون  املعنية  الجهات  املواطنني،  من  العديد  وطالب 
وذلك  الظاهرة،  لهذه  عاجل  بوضع حل  والبيئة  الصحة 
البيئة  عىل  حفاظا  عاجلة،  مكافحة  حمالت  إطالق  عرب 

وعىل سالمة املواطن.

كربالء
تدهور كبير في تجهيز 

الطاقة  الكهربائية

كربالء – وكاالت 
األوىل  الساعات  منذ  كربالء،  مدينة  تشهد 
يف  كبرياً  تدهوراً  السبت،  أمس  أول  لصباح 
تجهيز الكهرباء الوطنية. إذ تتجاوز فرتة القطع 

الـ 20 ساعة خالل اليوم.
وقال مواطنون يف حديث صحفي، أن الكهرباء 
تزويدهم  يتم  حيث  متواصل،  بشكل  تنقطع 
بالطاقة ملدة عرش دقائق فقط، بني كل أربع 

ساعات انقطاع.
وطالب املواطنون، بحل هذه املشكلة عاجال، 
سيام أن محافظة كربالء، شأن بقية محافظات 
ثالثة  حوايل  منذ  تشهد  والجنوب،  الوسط 
شهور أزمة حادة يف تجهيز الطاقة الكهربائية، 
جراء عدم كفاية غاز تشغيل محطات التوليد.  

في الكوت 
انتقادات لظاهرة قلع 
األشجار من الجزرات 

الوسطية

الكوت – وكاالت 
حمالت  الكوت،  مدينة  يف  مواطنون  انتقد 
الوسطية،  الجزرات  عىل  من  األشجار  قلع 
مناطق  من  عدد  يف  البلدية  تنفذها  والتي 

املدينة. مركز 
إن  صحفي،  حديث  يف  املواطنون  وقال 
عوادم  جراء  يتصاعد  الذي  البيئي  التلوث 
يف  األهلية  الكهرباء  ومولدات  السيارات 
أعداد  زيادة  يستدعي  السكنية،  املناطق 
ما  اقتالع  يتم  أن  ال  منه،  تحد  يك  االشجار 

منها.  موجود 
إىل  املختصة  الجهات  املواطنون،  ودعا 
قلع  حمالت  يف  النظر  إعادة  رضورة 
لتشجري  خطة  وضع  عىل  والعمل  األشجار، 
املدينة بنباتات دامئة الخرضة، مبا يساهم يف 

التلوث.  من  والتقليل  الجو  تحسني 
الكوت،  يف  املحلية  اإلدارة  ان  إىل  يشار 
من  عدد  تحويل  عن  سابق  وقت  يف  أعلنت 
ساحات  إىل  املدينة،  يف  الخرضاء  املساحات 
ذلك  أن  إىل  مشرية  القدم،  كرة  للعب 
وزارة  من  صادرة  تعليامت  بحسب  جاء 

البلديات.

شارع 14 رمضان.. إلى متى 
هذا االسم المشؤوم!؟

ودود عبد الغني داود

هل من املعقول أن يحمل أحد أروع شوارع بغداد، اسام يعرب 
عن أسوأ يوم يف تاريخ العاصمة، بل يف تاريخ العراق الحديث؟ 
الفاشية  القوى  فيه  تكالبت  الذي  األسود  املشؤوم  اليوم  ذلك 
متوز   14 بثورة  لإلطاحة  والخارجية،  املحلية  الدموية،  الهمجية 
املجيدة.. اليوم الذي شكل أوىل خطوات تدمري العراق، التي ال 

تزال آثارها باقية حتى اآلن. 
هذا ما يذكر به اسم “شارع 14 رمضان”، مثلام يذكر بالجرائم 
اإلنسان،  وحقوق  الحرمات  طالت  التي  واالنتهاكات  البشعة 

والتي مل تشهدها حتى أكرث العصور همجية. 
بعد التغيري 2003، اقرتح مثقفون ومواطنون خريون تغيري اسم 
نرش  تم  وقد  مناسبة.  جديدة  تسميات  مرشحني  الشارع،  هذا 

هذه املقرتحات يف الصحف املحلية. 
ومن أجمل األسامء املقرتحة التي طرحت وقتها، والتي أعجب 
ذلك  اعتبار  عىل  الرمان”  “شارع  هو  املواطنني،  من  الكثري  بها 
ألسنة  عىل  كثريا  األمر  يختلط  ال  يك  “رمضان”،  للفظة  مقاربا 
الناس. واقرتح أيضا يف ذلك الحني، اإلكثار من اللوائح التي تحمل 
االسم الجديد، رشط أن تكون عىل شكل مثرة رمان، يضاف إىل 
ذلك طالء جميع األقواس وأعمدة الكهرباء املوجودة يف الشارع، 
باللون الرماين، وتزويدها بفوانيس كهربائية يكون شكلها مامثال 

لهذه الثمرة املحببة.
وأجمل ما يف األمر، أن االقرتاح تضمن أيضا زراعة أشجار رمان 

عىل األرصفة والجزرات الوسطية!
هذا املرشوع البسيط، والجميل يف الوقت ذاته، ال يبدو مكلفا 
من ناحيتي املال والجهد. لذلك نأمل من الدوائر املعنية، خاصة 
أمانة بغداد، أخذ هذا املقرتح بعني االعتبار، والعمل عىل تنفيذه 
 8 يوم  املشؤوم..  رمضان   14 يوم  شهداء  ذوي  ملشاعر  تقديرا 

شباط 1963 الدموي األسود.

أگـول

فقدان وصل
باملبلغ   2020/5/14 يف   )121963( املرقم  الوصل  فقد 

)2000000( والصادر من كلية االرساء/ قسم املحاسبة – 

املرحلة الرابعة بإسم )امري رحيم سلامن( يرجى ممن يعرث 

عليه تسليمه اىل جهة اإلصدار.

اعـالن
قدم املواطن )عقيل زامل كاظم( دعوى قضائية لتبديل 
لديه  فمن  )زامل(  من  بدالً  )جعفر(  وجعله  ابنه  اسم 
)15( خمسة عرش  املديرية خالل  اعرتاض مراجعة هذه 
يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
البطاقة  اىل احكام املادة )22( من قانون  بطلبه استناداً 

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

اعـالن
قضائية  دعوى  عبدالرضا(  محسن  )بشري  املواطن  قدم 
لتبديل لقبه وجعله )الجابري( بدالً من )الدراجي( فمن 
املديرية خالل )15( خمسة  اعرتاض مراجعة هذه  لديه 
هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من  يوماً  عرش 
املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون 

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

التخطيط: ارتفاع مؤرشات التضخم بعد تغيري سعر الرصف                                                                                       تفاصيل اخرى عىل الصفحة السادسة
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وقفة اقتصادية

اتهامات برلمانية 
صادق  النائب  والطاقة،  النفط  لجنة  عضو  وقال 
“طريق  تابعتها  صحفية،  ترصيحات  يف  السليطي، 
الشعب”، إنَّ عقود جوالت الرتاخيص تضمنت فقرة 
االجنبية  العاملة  “استبدال  تعني  التي  “التعريق” 
يف  الشباب  قدرات  وتنمية  العراقية”،  بالعاملة 
رشكات  نفقة  من  ذلك  متويل  يتم  ان  عىل  العراق، 

جوالت الرتاخيص.
بـ”تأهيل  تهتم  الفقرة  هذه  ان  السليطي،  واضاف 
اليهم”  )الخربة(  املعرفة  ونقل  العراقية  املالكات 
يف  املوجودة حالياً  االجنبية  العاملة  استبدال  لغرض 
تلك  من   26 املادة  وفق  العراقية  النفطية  الحقول 
العقود، التي تقوم عىل تخصيص الرشكات املستثمرة 
لتمويل  دوالر  ماليني   5 عن  يقل  ال  سنويا  مبلغا 

صندوق التدريب والبعثات الدراسية.
وأوضح النائب، أنه عىل الرغم مام تشهده الرتاخيص 

من ارتفاع كلف التشغيل ورصف مبالغ مرتفعة، إال 
أن هذه الفقرة “مل تفّعل بالشكل املطلوب”، إذ ما 
العراق  جنوب  مدن  يف  تعمل  التي  الرشكات  زالت 
“تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون ألكرث 

من 105 جنسيات أجنبية”. 

عمالة خارج الضوابط 
عامل  نقابات  اتحاد  رئيس  نائب  اكد  جانبه،  من 
لـ”طريق  ترصيح  يف  الصفار،  عدنان  العراق، 
ان  يجب  االجنبية  العاملة  “تشغيل  ان  الشعب”، 
الذي  العراقي،  العمل  قانون  ضوابط  اىل  يخضع 
يحتوي عىل فصل خاص للعاملة االجنبية”، مشريا اىل 
ان من ضمن الضوابط “أن تتوفر يف العامل االجنبي 
العامل  لدى  موجودة  غري  فنية  وكفاءات  خربات 
يف  اال  وفقه  العمل  يتم  مل  الرشط  وهذا  املحليني، 

حاالت نادرة”. 

ان  عىل  ينص  االستثامر  قانون  ان  الصفار:  وقال 
“تكون العاملة يف اي مرشوع بنسبة 50 يف املائة”، 
ولكن رشكات االستثامر اىل االن مل تلتزم بهذا القانون. 
“خلل  اىل  أدى  الضوابط  هذه  تجاهل  أن  وأضاف 
كبري ورفع من نسب البطالة”، الفتاً اىل أن “العامل 
العراقيني،  العامل  عن  مبعزل  يعملون  االجانب 
الخربة  نقل  امكانية  بالغة يف  وبالتايل هناك صعوبة 

اىل العراقيني”. 
وعد النقايب أن ذلك ميثل “تحايال”.

وأشار اىل ان “الفكرة من استقطاب العاملة االجنبية، 
هي من اجل رفع مستوى وخربات الكوادر والعامل 

العراقيني”.  
وعملت الحكومات العراقية مببدأ التعريق منذ عام 
للعامل  الفنية  القدرات  تطوير  يعني  الذي   1952
كفاءات  ذوي  اجانب  عامل  باستقطاب  العراقيني 
بلدان  يف  للدراسة  عراقيني  طلبة  ارسال  او  عالية، 
متكنهم من تطوير مهاراتهم الفنية، لالستغناء الحقاً 

عن الكوادر االجنبية العاملة يف قطاع النفط. 

تكاليف باهظة 
وتصل الرواتب الشهرية للعاملني األجانب يف حقول 
االجنبي،  للمهندس  دوالر  االف   8 قرابة  اىل  النفط 
فيام ال تزيد رواتب املهندسني العراقيني عىل مليون 
و700 ألف دينار بحسب وثائق كشف عنها النائب 

هيثم الجبوري. 
وأشارت تقارير تلفزيونية اىل وجود 85 الف عامل 
اجنبي، مبختلف التخصصات، يعلمون يف حقول نفط 

البرصة “بطرق غري رسمية”. 
هيثم  النائب  الربملانية  املالية  اللجنة  رئيس  ونّبه 
الشعب”،  “طريق  تابعته  متلفز،  لقاء  يف  الجبوري، 
اىل ارتفاع كلفة االنتاج النفطي لدى العاملة االجنبية 

كالمه  مسنداً  االضعاف،  بعرشات  املحلية،  من  اكرث 
بوثائق رسمية.

العام  انتجت يف  املحلية  العاملة  الجبوري، إن  وقال 
2018، 177 الف برميل بتكلفة مقدارها 71 مليون 
دوالر، فيام كانت تكلفة انتاج 288 الف برميل عىل 
العاملة االجنبية حوايل مليارين و250 مليون  ايدي 

دوالر، وذلك يف حقيل الحلفاية وسينوك!

خبير نفطي ينفي
اتهامات  الجواهري،  حمزة  النفطي  الخبري  ويعترب 
واملعنني  النفط  وزارة  صوب  الربملانية  الطاقة  لجنة 
وان  “ادعاءات”،  مجرد  بأنها  “التعريق”  مبوضوع 
جوالت الرتاخيص عملت وفق مبدأ التعريق، ونقلت 

الكثري من الخربات اىل العاملني العراقيني.  
من  املايض،  العام  يف  النفط  اسعار  انهيار  ان  يذكر 
مئات  ترسيح  اىل  أدى  كورونا،  فريوس  تفيش  جراء 

العامل العراقيني، خصوصاً يف حقول ميسان. 

أسعار النفط 
الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  الجواهري  وأكد 
الصحي  بالوضع  مرهونة  تزال  ما  النفط  “اسعار  ان 
اىل ان “البلدان  العامل وتداعيات كورونا”، مشرياً  يف 
عىل  قيودها  الدول  تخفيف  تنتظر  للنفط  املنتجة 

حركة النقل واملواصالت، التي ترفع من سعره”. 
اخرى  ساللة  عن  االن  يجري  “الحديث  ان  وتابع 
للفايروس، اجربت بعض الدول التي كانت قد خففت 
من قيودها عىل فرض قيود جديدة، بعد ان سجلت 
ترتفع  ان  نتوقع  “لكننا  مردفا  االصابات”،  يف  كثافة 
اسعار النفط مجدداً ألسباب اخرى تتعلق بالسياسة 
التي قد ينتهجها الرئيس االمرييك الجديد جو بايدن، 

ورمبا يصل اىل 60 دوالرا يف الفرتة القادمة”. 

أرقام مالية صادمة 

ابراهيم المشهداني

صغريها  العامل  من  بلد  أي  يف  املالية  الوفرة  تعترب 
لعمليات  التخطيط  يف  األساسية  القاعدة  وكبريها 
بيئات  وخلق  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية 
الرفاهية للناس وتخليصهم من براثن البطالة والفقر 
وتحصنهم من االنزالق يف عامل الجرمية رشيطة وجود 
منتج  وشعب  عادلة  قوية  وحكومة  علمي  تخطيط 

لتحقيق هذه االهداف النهضوية. 
فيها  حصلت  مراحل  عن  النظر  برصف  بالدنا،  ويف 
من  الحقا  عليها  االلتفاف  جرى  نهضوية  تدابري 
الحقة  مرحلة  يف  تحققت  همجية،  حروب  خالل 
وفرة مالية ما كانت متوقعة حتى يف األحالم لكنها 
الحكومية  بالكتامن من قبل االجهزة  ظلت محاطة 
من  كان  وما  يعقوب  نفس  يف  لغايات  املسئولة 
الباحثني  قبل  من  تفاصيلها  يف  الدخول  السهل 

االقتصاديني.  
غري أن األرقام التي رصح بها البنك املركزي بوصفه 
لوزارة  الخارجية  الحسابات  ادارة  عن  املسئول 
بحق  صادمة  كانت  جدا،  متأخرة  خطوة  يف  املالية، 
دائرة  يف  ادارتها  عن  املسئولني  لوضع  كافية  وهي 
أن  املركزي  البنك  ترصيحات  من  فظهر  اإلهامل.  
للفرتةمن  االجنبية  العملة  من  االيرادات  مجموع 
دوالر  مليار   706 من  أكرث  بلغت   2017  2005---
امرييك وأن مجموع ما أنفق منها خالل نفس الفرتة 
من  املنفق  نسبة  وأن  دوالر  مليار   703 من  أكرث 
من حجم  املائة  يف   99،5 تشكل  االجنبية  االيرادات 
التنفيذ  أن  الترصيحات  واظهرت  الكيل.  االيرادات 
املايل للموازنات السنوية بلغ 488،6 مليار دوالر ما 
نسبته 69،5 يف املائة وزاد ان االستريادات الحكومية 
دوالر  مليار   157 بلغت   TBI مرصف  طريق  عن 
فضال عن أن تكاليف عقود الرتاخيص كبدت الدولة 
العسكرية  املدفوعات  أن  كام  دوالر  مليار   41،5
بعرض  البنك  يكتف  ومل  دوالر  مليار   41،5 بلغت 
هذه االرقام بل زاد عليها أنه يف عام 2012 دخل إىل 
مليار   106،23 بلغ  حيث  سنوي  وارد  أعىل  العراق 
)منو   97،45 بلغ   2013 عام  يف  إنفاق  وأعىل  دوالر 

سالب(.
االرقام  هذه  من  املستخلص  الصادم  االستنتاج  إن 
ينطوي باالساس عىل عملية نهب منظم للامل العام 
تظهرها  مل  التي  الكيل  اإلنفاق  تفاصيل  خالل  من 
عجز  وثانيا  أوال،  هذا  املركزي  البنك  احصاءات 
الحكومة  أداء  عىل  الرقايب  دوره  أداء  عن  الربملان 
يف  أعضائه  من  العديد  ومشاركة  بل  أجهزتها  بكل 
دوراته  كافة  يف  الربملان  وثالثا  النهب،  منظومة 
أكدنا  التي  الختامية  الحسابات  مناقشة  عن  امتنع 
مناقشة  عند  وتكرارا  مرارا  املكان  هذا  يف  عليها 
هي  املالية  وزارة  أن  شك  وال  السنوية.  املوازنات 
قيام  عدم  عن  املبارشة  املسئولية  تتحمل  األخرى 
ديوان الرقابة املالية بتحضري هذه الحسابات بسبب 
تقصري الوحدات الحسابية املنترشة يف معظم أجهزة 
أوجه  تتضح  ليك  املوازنات  مناقشة  قبل  الحكومة 
رصف اإلنفاق وآلياته مام تسببت يف رسقة وإهدار 
تلك  أخفتها  وإن  العيوب  هذه  ان  العام.   املال 
األجهزة فان رائحة فسادها أزكمت األنوف وتسببت 
يف فقر الخدمات لدرجة انعدامها احيانا مام نضجت 
حركات االحتجاج منذ تسع سنوات والتي أدارت لها 

الحكومة ظهر املجن.
  إن أية حكومة جديدة تخرج من خيمة االنتخابات 
االحتجاجية  الحركة  بفعل  لها  أعد  التي  املبكرة 
بعني  الحقائق  هذه  بكل  لألخذ  مدعوة  الشبابية 
كيفية  وخاصة  املستقبلية  برامجها  يف  االعتبار 
خزينة  إىل  ستدخل  التي  املالية  املوارد  إدارة 
مصريها  سيكون  واال  عال  بحرص  ومتابعتها  الدولة 
كسابقاتها مام يتوجب عليها اتخاذ إجراءات حازمة 

يف اوجه عديدة نذكر منها:
عمليات  تشديد  الرقابية يف  األجهزة  دور  تفعيل   .1
اوقات  يف  الحكومية  الدوائر  حسابات  عىل  الرقابة 
ومجلس  الحكومة  عىل  تقاريرها  وعرض  متقاربة 
املايل  والهدر  الفساد  ملفات  لعرض  متهيدا  النواب 

عىل القضاء العراقي بدون تأخري.
السنوية  املوازنات  بدراسة  الربملان  قيام  لزوم   .2
الحسابات  دراسة  مع  باالرتباط  الربامج  اساس  عىل 
االنفاق  وأوجه رصف  لالطالع عىل طريقة  الختامية 

العام املقرر يف املوازنات السنوية التي قبلها.
بكشف  املالية  ووزارة  املركزي  البنك  قيام   .3
اإلحصاءات املالية للرأي العام من ناحيتي االيرادات 
يف  للباحثني  املعلومات  وإتاحة  بأول  أوال  والنفقات 
والدارسني ومراكز  األكادمييني  االقتصادي من  الشأن 

العلمي. البحث 

نائب يتهم وزارة النفط بتجاهل مبدأ “التعريق” 

100 ألف أجنبي يعملون في حقول النفط خارج الضوابط

التخطيط: ارتفاع مؤشرات التضخممالحظات حول قانون الموازنة لعام 2021
بعد تغيير سعر الصرف

بغداد ـ طريق الشعب
اطلق الجهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط، تقريره للرقم القيايس ألسعار املستهلك لشهر 
الجهاز بعد تغيري سعر الرصف. وقال املتحدث  كانون االول لسنة 2020، وهو أول تقرير يصدره 
ان  الشعب”  “طريق  تابعته  صحفي،  ترصيح  يف  الهنداوي،  الزهرة  عبد  التخطيط  لوزارة  الرسمي 
“التقرير اظهر ارتفاعا يف مؤرشات التضخم لشهر كانون االول املايض بنسبة 3.3 يف املائة، مقارنة 
مع شهر ترشين الثاين الذي سبقه، فيام ارتفع معدل التضخم السنوي باملقارنة مع شهر كانون االول 
2019 بنسبة 3.2 يف املائة متأثرا بتغيري سعر رصف الدوالر. واشار اىل ان “اسعار قسم التبغ سجلت 
ارتفاعا بنسبة 10.1 يف املائة بسبب ارتفاع اسعار السكائر املستوردة، كام سجل قسم الصحة ارتفاعا 
يف اسعاره وصلت اىل 8.8 يف املائة، وارتفعت اسعار قسم الرتفيه بنسبة 7.5 يف املائة بسبب ارتفاع 

اسعار معدات االستقبال والصور مثل اجهزة التلفزيون والكامريات والحواسيب”.
واضاف أن “قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 7.2 يف املائة، بسبب ارتفاع اسعار السيارات، السيام سيارات 

الخصويص، وكذلك ارتفاع اسعار الدراجات الهوائية واسعار قطع الغيار كاإلطارات والبطاريات”.
ارتفاع  نتيجة  املائة،  ارتفاعا بنسبة 4.9 يف  السلع والخدمات سجلت  التقرير، ان “اسعار قسم  وبنّي 
والصيانة، هي  املنزلية  واملعدات  التجهيزات  اسعار قسم  العراق، وسجلت  الذهب يف عموم  اسعار 
االخرى ارتفاعا بنسبة 3.7 يف املائة، بسبب ارتفاع اسعار مجموعة االجهزة املنزلية ومجموعة االثاث”.
اسعار  ارتفاع   نتيجة  املائة،  بنسبة 3.2 يف  ارتفاعا  السكن سجلت  “اسعار قسم  ان  الهنداوي،  واكد 
مجموعة امدادات املاء والكهرباء، وكان االرتفاع مرتكزا يف فقرة اجور اشرتاك املولدات االهلية، فيام 
كانت نسبة االرتفاع يف اسعار قسم االتصال 3 يف املائة بسبب ارتفاع اسعار الهواتف النقالة”، مشريا اىل 
“تسجيل قسم االغذية واملرشوبات غري الكحولية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.5 يف املائة، بسبب ارتفاع اسعار 
مجاميع الخبز والحبوب واللحوم واالسامك واللنب والجنب والبيض، والزيوت والسكر، واملرشوبات غري 

الكحولية”.
ولفت إىل “ارتفاع معدل التضخم االساس خالل شهر كانون االول املايض بنسبة 4 يف املائة، مقارنة مع 
شهر ترشين الثاين الذي سبقه، فيام سجل معدل التضخم االساس السنوي ارتفاعا بنسبة 4.2 يف املائة 

مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019”.

حامد جهاد عباس / خبير مالي

جاء يف القانون )صفحة 218( باب )الربامج الخاصة 
!!)2021 /

وال أعلم ما املقصود بالربامج الخاصة؟؟؟ 
ومنها:

** الباب )01( مجلس النواب
والعدالة.  للمساءلة  الوطنية  الهيئة   )02( القسم 

ويتضمن الربنامج التايل:
17 - برامج تطهري مؤسسات الدولة واملجتمع من البعث 
 ،)218 الصفحة  يف  الربنامج  اسم  ورد  )هكذا  املقبور 
ويتضمن الربنامج األنشطة التالية والتخصيصات املطلوبة:

* برنامج املالحقات املالية واالقتصادية بأركان النظام 
املباد، التخصيص املطلوب )162 مليون دينار(.

لثقافة  ومغايرة  مناهضة  ثقافة  إيجاد  برنامج   *
البعث املقبور )االسم وحده يثري الريبة والشك !!(، 

التخصيص املطلوب )188 مليون دينار(.
* برنامج صيانة وترميم وحفظ وثائق البعث املقبور 
واالجهزة القمعية )برنامج يثري الشك والريبة أيضاً( 

التخصيص املطلوب )131 مليون دينار(.
االنسان  لحقوق  العليا  املفوضية   )07( القسم   **
 5,598,792,000( املطلوبة  التخصيصات  مجموع 
الغاية من تخصيص  دينار(.. )صفحة 219(. ترى ما 
العراق  يف  االنسان  حقوق  وانتهاكات  مبلغ  هكذا 
من  موقف  أي  نشاهد  أو  نسمع  ومل  يومياً  تجري 

مجلس النواب؟؟

الوزراء حيث تضمن  القسم )02( رئاسة مجلس   **
الربنامج التايل:

* برنامج توفري الدعم اللوجستي للزيارات املليونية 
دينار(.   3,752,802,496( املطلوب  والتخصيص 

)صفحة 220(.
**الباب )13( وزارة الشباب والرياضة.

القسم )01( مركز الوزارة وتتضمن برامجها..
40 - بغداد عاصمة الشباب العريب 2020 ويتضمن 

االنشطة التالية:
املطلوب  التخصيص  الجوي  فرناس  بن  مهرجان   *

)366,480,000 دينار(.
املطلوب  التخصيص  العربية،  الذاكرة   *

.)396,000,000(
* تسلق الجبال التخصيص املطلوب )224,640,000 

دينار(.
* رياضة األهوار التخصيص املطلوب )200,160,000 

دينار(.
 .)259,200,000( املطلوب  التخصيص  الرحالة   *

)صفحة 241(.
بغداد  به  )وأعني  النشاط  هذا  هل  أتساءل..  وهنا 
يخص  أال  مستمراً؟!  زال  ال  العريب(  الشباب  عاصمة 

العام املايض )2020(؟ 
أم تم ترحيله للعام الحايل بسبب جائحة كورونا؟ ثم 

ما هذه االنشطة؟ تسلق الحبال ورياضة االهوار!؟
هل هي مقرّة من قبل مجلس الشباب العريب التابع 

للجامعة العربية.؟

بغدادـ  عبدالله لطيف 

قالت لجنة النفط والطاقة الربملانية، إن وزارة النفط والجهات املختصة، تتجاهل 

فقرة  تنفيذ  إهامل  خالل  من  العراقية،  الحقول  يف  االجنبية  العاملة  ضوابط 

“التعريق”، التي تضمنتها عقود جوالت الرتاخيص مع الرشكات العاملية العاملة 

يف البالد.  وتنص تلك الفقرة عىل استبدال العاملة االجنبية باملحلية. وقدرت 

النفطي، تصل اىل 100  القطاع  الربملانية، أن أعداد العامل األجانب يف  اللجنة 

ألف عامل. فيام تعترب النقابات العاملية أن هؤالء يعملون خارج اطار قانون 

العمل العراقي، الذي يؤكد عىل ان تكون نسبة العاملة العراقية 56 يف املائة.
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رشيد غويلب

يف  اإليطايل  الشيوعي  الحزب  تأسس  عام،   100 قبل 
القوة  الحزب  األول 1921. وكان  كانون  ليفورنو، يف 21 
إيطاليا  إعامر  إعادة  ويف  الفاشية،  مقاومة  يف  األساسية 
توليايت  باملريو  العام  تويف سكرتريه  وعندما  الدميقراطية. 
يف عام 1964، كان ربع الناخبني اإليطاليني يصوتون له.  
وبلغت عضوية الحزب آنذاك 2 مليون، وكان أكرب حزب 

شيوعي خارج املنظومة االشرتاكية.
 ،1984  –  1972 سنوات  يف  برلينغوير  إنريكو  وبقيادة 
أكرث  من  وواحد  الحزب،  بتاريخ  مهتمون  يعده  الذي 
حصد  الحديث،  التاريخ  يف  وشعبية  إبداًعا  الشيوعيني 
الناخبني،  أصوات  من  املائة  يف   34,4 الشيوعي  الحزب 
يف االنتخابات الربملانية عام 1976، ويف انتخابات الربملان 
األوريب يف عام 1984 أصبح الحزب القوة السياسية األوىل 
يف إيطاليا، تاركا الدميقراطيني املسيحيني خلفه. ومل يكن 
بل  فقط،  انتخابيا”  “حزبا  اإليطايل  الشيوعي  الحزب 
وحتى  إيطاليا.  يف  العاملة  الطبقة  يف  بقوة  راسًخا  كان 
السبعينيات والثامنينيات، كان غالبية املثقفني اإليطاليني 

إما أعضاء يف الحزب أو قريبني منه. 
وبعد وفاة إنريكو برلينغوير، تبنى الحزب نهجا مختلفا 
البلدان  يف  املتنامية  األزمة  إن  السابقة.  سياسته  عن 
مع  الرأساميل  اإلنتاج  منط  تحديث  وموجة  االشرتاكية، 
االضطرابات االجتامعية التي مل تجد لها الحركات العاملية 
املتزايد  الفقدان  اىل  أدى  مناسبة،  إجابات  والشيوعية، 
للناخبني والنفوذ، وبدأ الحزب الشيوعي اإليطايل يتخىل 

غراميش  وإرث  لالشرتاكية”  اإليطايل  “الطريق  عن  متاًما 
وتوليايت. ويف شباط 1991، تم كرس الجسور مع املايض 
األكرثية  وأسست  رسمًيا،  الحزب  حل  وتم  الشيوعي، 
الحزب الدميقراطي، الذي عد نفسه يساريا، ولكن رسعان 
ميني  سياسات  يتبنى  وبدأ  الوسط،  مواقع  اىل  انتقل  ما 
تأسس  ذلك  ومبوازاة  االجتامعية،  الدميقراطية  األحزاب 
)الحزب الشيوعي اإليطايل إعادة التأسيس(، الذي أضاف 
إىل اسمه قبل سنوات )اليسار األوريب(. انشقت منه الحقا 
يختف  مل  اإليطاليني.  الشيوعيني  حزب  باسم  مجموعة 

الشيوعيون اإليطاليون من املرسح السيايس للبالد، لكنهم 
والفكري  السيايس  تأثريهم  مقارنة  ميكن  وال  مجزؤون 
يخلو  اإليطايل  فالربملان  األم،  اإليطايل  الشيوعي  بالحزب 

اآلن من نائب شيوعي. 
ويعد „الحزب الشيوعي اإليطايل إعادة التأسيس – اليسار 
األوريب” من حيث العضوية، رابع أكرب حزب يف إيطاليا 

حيث يضم 53800 عضو يدفع اشرتاكه بشكل منتظم.  
أي  إيطاليا، هلل هناك  يساريون يف  متابعون  ويتساءل 
حزب آخر يف إيطاليا حصل عىل هذا االهتامم يف ذكرى 

التلفزيون  املختلفة:  اإلعالم  وسائل  قبل  من  تأسيسه 
والراديو والصحف واملجالت األسبوعية، وليس يف إيطاليا 
فقط، بل ويف العديد من البلدان األخرى، هذا ما تعكسه 
واملعاهد  الصحف  من  املطلوبة  الصحفية  الحوارات 
وغري  التاريخية  البحث  ومراكز  والشبكات  والجمعيات 
التاريخية. أن هذا وحده يقول الكثري عن الحزب ودوره 

يف الحياة السياسية يف إيطاليا والعامل.
يف املانيا مثال، خصصت جريدة “سود دويجة تسايتونغ” 
بهذه  مطولة  مقالة  االنتشار  واسعة  املحافظة  األملانية 
املناسبة، قالت فيها ان الشيوعي اإليطايل قد طبع القرن 
الحزب  عالقة  املقالة  وتناولت  بخصوصيته،  العرشين 
سيايس  حينها حزب  يحققها  مل  التي  وسعتها،  باملثقفني 

سواه.

ذكرى التأسيس وراهنية االشتراكية
إعادة  الشيوعي  للحزب  السابق  العام  السكرتري  كتب 
تناول  املناسبة  بهذه  مقالة  فرييرو  باولو  التأسيس 
أكتوبر  ثورة  أن،  فيها  رأى  االشرتاكية،  راهنية  فيها 
األرض  “السالم،  ببساطة شعاراتها، مثل  أعطت   ،1917
أوجدتها  التي  الهائلة  لألسئلة  إيجابًيا  حالً  للفالحني”، 
الربجوازية مثل، الحرب والقنانة والتفاوتات االجتامعية، 

والتي مل تستطع إيجاد الحلول املناسبة لها.
قضية  عام   100 قبل  الشيوعية  تكن  مل  ويضيف، 
القيام  يصعب  الذي  البسيط  “اليشء  بل  أيديولوجية، 
العودة  يجب  ولهذا  للفالحني،  واألرض  السالم  به”: 
أو  دينية  أمنية  ليست  الشيوعية  البساطة.  تلك  اىل 

أيديولوجية حزب، بل هي “حركة حقيقية تلغي الوضع 
الراهن”.

أعادت  األوىل،  العاملية  الحرب  عىل  قرن  مرور  بعد 
الرأساملية العامل إىل الرببرية: تدمري الكوكب، واستغالل 
العمل املنتج واإلنجاب، والعنرصية والحرب، والجامهري 
الهائلة من الفقراء الذين يواجهون تركز الرثوة الهائلة. 
لقد استنفدت الرأساملية قوتها الدافعة، وال ميكن ضامن 
تنظيم  يف  الربح  منطق  مبغادرة  إال  البرشية،  مستقبل 

الحياة االجتامعية.
لهذا السبب تحتاج اإلنسانية االشرتاكية: باعتبارها مجااًل 
للحرية، بدًءا من التغلب عىل استغالل العمل والطبيعة. 
اإلمكانات  من  اإليجابية  لالستفادة  للبرشية  كفرصة 
الطبقات  تجاوز  مثل  الهائلة،  والتكنولوجية  العلمية 
ابتداًء من  ثابت  اجتامعي هرمي  االجتامعية وأي دور 

تلك املتعلقة بالجنس أو لون البرشة.
ان االحتفال بتأسيس الحزب الشيوعي اإليطايل، مناسبة 
ندرك فيها الصعوبات: من الحرب بني الفقراء إىل ضعفنا 
بأن  االقتناع  منطلق  من  ولكن  واالجتامعي.  السيايس 
فقط  ليس  الشيوعية  واملامرسة  الفكر  تأسيس  إعادة 
للخروج  أسايس  رشط  هو  بل  لإلنسانية،  مشرتكًا  خريًا 
علمنا  وكام  والطبيعة.  اإلنسان  استغالل  بربرية  من 
للبحار  مواتية  ريح  هناك  “ليس  سينيكا،  الفيلسوف 

الذي ال يعرف إىل أين يتجه”.
االجتامعية،  العدالة  العمل،  السالم،  الحرية،  ان 
املئوية  الذكرى  يف  متثل  البيئة.  وحامية  الدميقراطية، 

لتأسيس الحزب الشيوعي، راهنية االشرتاكية.

قرن على تأسيسه

في الذكرى المئوية للحزب الشيوعي اإليطالي

القائد الشيوعي توليايت يف عام 1947 

الخرطوم - قرشي عوض

شجب  واثيوبيا،  السودان  بني  التوتر   حدة  تزايد  مع 
االثيوبية  للقوات  الكثيف  االنتشار  السوداين  الجيش 
تحرير  بعد   ، حدودية  نقاط  عدة  يف  اراضيه  عىل 
يف  اليها.  السودانيني  املزارعني  وعودة  الفشقة  منطقة 
العمليات  احمد  أيب  اثيوبيا  وزراء  رئيس  اعتربت  حني 
العسكرية السودانية االخرية غزوا لبالده. رغم انه عاد 
وفضل الحلول الدبلوماسية، ووصف اعتامد بالده  اياها  

بانه موقف قوي وال يعرب ضعف.
مجلس  رئيس  الربهان  الفتاح  عبد  ادان  جانبه  من 
السيادة السوداين ما قامت به عصابات الشفتة من قتل 
باملثل،  نرد  لن  اننا  وقال  املنطقة.  النساء يف  لعدد من 
وهو  معنا.  املوجودين  املدنيني  االثيوبيني  من  فننتقم 
تلميح اثار بعض القلق يف االوساط السياسية والشعبية. 
وعىل اثره نفت السفارة االثيوبية يف الخرطوم يف بيان 

التي زعمت  تعرض مواطنيها لحمالت  الشائعات  لها  
مالحقة.

كذلك اعلن رئيس الوزراء حمدوك ان الجيش السوداين 
موجود عىل اراضيه، وانه يقف اىل جانب الخطوة التي 

قامت بها قوات بالده.
وعىل صعيد اخر اشارت الحكومة السودانية وفق مصدر 
رفيع املستوى اىل رفضها للمرحلة الثانية من ملء سد 
انها لن تقبل بسياسة االمر  اثيوبيا. واكدت  النهضة يف 
الواقع، التي تريد اثيوبيا ان تفرضها عىل االخرين. فضال 
عن متسكها بعرض القضية عىل خرباء االتحاد االفريقي، 
بالدائرية،  وصفتها  مفاوضات  يف  االستمرار  عن  بدال 
الصدد  عىل عكس املوقفني االثيويب واملرصي. ويف هذا 
يقول خرباء يف مجال الري ان السودان ميتلك دراسات 
حول االثار البيئية واالجتامعية للنهر العظيم، اكرث من 
انه دولة ممر، وان ارصاره  الدوليتني الرشيكتني بحكم 
عىل تحكيم املراقبني االقليميني يعود اىل هذه الناحية.

الباب  يفتح  مام  كافية،  معلومات  وجود  عدم  ورغم 
ومن  السوداين  املوقف  ان  اال  التكهنات،  امام  واسعاً 
املواجهة  تجاه  موحد  غري  يبدو  محددة  شواهد  خالل 
اثيوبيا.  الجارة  مع  مستويات  عدة  عىل  املفتوحة 
الرسيع  الدعم  قوات  مشاركة  عدم  خالل  من  وذلك 
األمر  اخرى،  دولة  تحارب يف  فيام هي   ، العمليات  يف 
قيادة  ان  كام  املراقبني.  من  الكثري  دهشة  اثار  الذي 
القوات ممثلة يف نائب رئيس مجلس السيادة، مل  تلك 
تعلق عىل االحداث المن قريب وال من بعيد. وتتهامس 
الصمت يرتبط مبصالح غري  بان هذا  الخرطوم  مجالس 
املمتد  السوداين  الساحل  عىل  بالرصاع  ومتعلقة  مرئية 
دولية  الطامع  مرتعاً  اصبح  وقد  مرت،  كيلو   800 بطول 

واقليمية عديدة.
عليها  أقدم  التي  الخطوة  ان  يبدو  اخرى  ناحية  من 
الجيش التجد الدعم الشعبي الكايف، رغم حشد الفنانني 
العسكرية. ويعتربها كثري من  الحملة  واملطربني خلف 

املغردين عىل وسائط التواصل االجتامعي، محاولة من 
ما  بحكم  املتآكلة  رشعيتها  لرتميم  العسكرية  القيادة 
حدث يف عملية فض اعتصام القيادة العامة، الذي راح 
ضحيته اكرث من 2500 مواطن بني قتيل ومفقود، حسب 

اعالن صحيفة الدميقراطي املحلية االسبوع املايض. 
الجرمية،  مسؤلية  العسكري  املكّون  املواطنون  ويحّمل 
رغم ان لجنة التحقيق فيها برئاسة املحامي الكبري نبيل 
اديب مل تصدر تقريرها الختامي بعد. لكن مهام تكن 
تحت  الجرمية  ارتكاب  وقت  كانت  البالد  فان  النتيجة 
حكم املجلس العسكري، الذي ضم القيادات الحالية يف 
مجلس السيادة. وقد مثل معظمهم امام لجنة التحقيق 

يف اوقات سابقة.
البالد،  رشقي  العسكرية  التحركات  البعض  يعترب  كام 
شكلت  رمبا  التي  االنتقالية  الفرتة  امد  الطالة  محاولة 
التحول  قرار  صدور  بعد  الحكم،  يف  العسكر  ايام  اخر 
الدميقراطي يف السودان من قبل  الكونغرس االمرييك، 

والتي  االبيض،  البيت  اىل  الدميقراطيني  قيادة  ووصول 
مع   متزامنة  السودان،  يف  للمدنيني  منارصتها  اظهرت 
مجلس  رئيس  من  بطلب  املتحدة،  االمم  بعثة  قدوم 
الوزراء حمدوك. وهذا وضع يصعب فيه الوصول مرة 
اخرى اىل السلطة عرب االنقالب العسكري. بل ان االدارة 
دعمها  ربطت  حني  ابعد،  اشواطاً   ذهبت  االمريكية 
الجيش  وضع  وعدم  املدين  الحكم  باستقرار  للسودان 

عرلقيل امام الحكومة املدنية.
لكل ذلك تتجه القيادة العسكرية اىل دغدغة عواطف 
العالقة،  تلك  من  ما فسد  محاولة الصالح  الجمهور يف 
ثورة  ابان  البالد  شهدتها  التي  املؤسفة  العمليات  بعد 
ديسمرب املجيدة. وهي جهود محكوم  عليها  بالفشل، 
امام االرصار املتزايد عىل مدنية السلطة. خاصة من قبل 
املهنيني.  وتجمع  الشهداء  ارس  وتجمع  املقاومة  لجان 
الضغوط  تواجه  سوف  الجيش  قيادة  ان  جليا  ويبدو 

الدولية وهي مكشوفة الظهر.

تناقضات في  الموقف السوداني تجاه الحرب مع اثيوبيا

تقرير.. اقوى اقتصاد 
في العالم سكانه 

“يتضورون جوعًا”  
متابعة طريق الشعب  

كام  العامل،  يف  األقوى  باقتصادها  املتحدة  الواليات  تتباهى 
البعض،  ببال  يخطر  ال  قد  ولذلك،  كثرية،  يف  مجاالت  تتفوق 
أن ماليني األمريكيني  يتضورون جوعا أو يشقون لتوفري وجبة 

لسد الرمق. 
لها،  تقرير  يف  األمريكية،   تاميز”  “نيويورك  صحيفة  وذكرت 
املايض،  العام  خالل  األمريكيني،  وسط  ازداد  شدة  الجوع  إن 

فامتدت طوابري من ينتظرون  الطعام، بشكل الفت. 
ويف كانون االول املايض، قال 29 مليون من البالغني األمريكيني 
أي نحو   14 يف املائة من إجاميل البالغني يف البالد، إن بيوتهم 

تفتقر أحيانا أو  يف غالب أيام األسبوع ملا يكفي من الطعام. 
ما  بشأن  األمرييك  اإلحصاء  مكتب  عن  األرقام  وصدرت هذه 

تعانيه األرس  يف بلد هو األغنى يف العامل. 
وكشفت البيانات أن األمريكيني من أصل إفريقي وذوي األصل 
الالتيني  ممن يعيشون مع أطفال، يعانون الجوع بشكل أكرب. 

املساعدات  حجم  املايض،  العام  خالل  الكونغرس،  وزاد 
ما  لكن   ،”19 “كوفيد  لجائحة  االستجابة  يف  إطار  الغذائية، 

تقدمه الدولة األمريكية ما  يزال غري كاف لسد الجوع!. 
وتقدُم املعونة الغذائية أو ما يعرف بـ”طابع الطعام” عرب منح 

2.30 دوالر  فقط لوجبة الشخص الواحد.  
أما قبل بدء أزمة كورونا، فكانت هذه املساعدة الغذائية ال 

تتجاوز 1.40  دوالر للوجبة. 
ويف حال مل يجر تغيري القانون، فإن املساعدة الغذائية قد تعود 

إىل  سابق عهدها ولن تظل يف حدود 2.30 دوالر للوجبة. 
ويوم الجمعة املايض، بدا أن الرئيس الجديد، جو بايدن، يسري 
نحو تعزيز  هذه املساعدة الغذائية من خالل األمر التنفيذي 

الذي وقعه بشأن خطة  اإلنقاذ االقتصادي. 
ملاليني  االقتصادية  املساعدات  ستتاح  التغيريات،  ومبوجب 
بثمن  أو  املجانية  وجباتهم  عىل  يحصلوا  الذين  مل  األطفال 

منخفض، نظرا إىل إغالق  املدارس بسبب كورونا. 

الحركة التقدمية الكويتية تحذر من تفاقم األزمة السياسية

التونسيون يجددون االحتجاج.. واألمن يغلق الشارع الرئيسي في العاصمة 

الكويت ـ خاص 
تفاقم  الكويتية، أمس، من  التقدمية  الحركة  حذرت 
أكدت  فيام  البالد،  تعانيها  التي  السياسية  األزمة 
برئاسة  بديلة  حكومة  تشكيل  املؤمل  من  كان  انه 
جديدة، وبنهج مختلف يستجيب للرغبة الشعبية. 

“طريق  بيان  يف  الكويتية  التقدمية  الحركة  وقالت 
الشعب”، عىل نسخة منه، ان “ما يعنينا اآلن ليس 
أمام  التوقف  وإمنا  املكلّف،  الوزراء  رئيس  شخص 

احتامالت تفاقم األزمة السياسية التي تعانيها البالد 
نتيجة  ان “ما يحدث هو  العام 2011”، مبينة  منذ 
وعدم  االنفرادي  نهجها  مواصلة  عىل  السلطة  إرصار 

التفاتها نحو الرسالة الشعبية الداعية للتغيري”.  
وبحسب البيان فانه “كان املؤمل، أن يُفسح املجال 
وبنهج  جديدة  برئاسة  بديلة  حكومة  لتشكيل 
االنفراج  يف  الشعبية  للرغبة  يستجيب  مختلف 
العدالة  متطلبات  وتحقيق  واإلصالح  والتغيري 

االجتامعية، إال أّن اللقاءات يف األيام األخرية كشفت 
أّن األوضاع مرشحة للتصعيد والتعقيد”.

رفض  ظل  “يف  ان  بيانها  يف  الحركة  وأضافت 
املحكومني  عن  العفو  بشأن  النيابية  املقرتحات 
والقضايا  والتجمعات  الرأي  قضايا  يف  واملالحقني 
منحازة  ترشيعات  مترير  نحو  والتوجه  السياسية، 
تكون  أن  ميكن  ال  الرأسامليني،  كبار  ملصلحة  طبقياً 

محل قبول شعبي”. 

من  سيكون  املالية  األزمة  مع  “التعامل  ان  وذكر 
والحقوق  االجتامعية  باملكتسبات  املساس  شأنه 

العاملية ومستوى املعيشة”.
صباح  اعلنت  “كونا”  الكويتية  األنباء  وكالة  وكانت 
خالد  صباح  الشيخ  بتعيني  أمريي  أمر  عن  أمس 
ويكلف  الوزراء،  ملجلس  رئيسا  الصباح  الحمد 
برتشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسامئهم عىل 

صاحب السمو أمري البالد إلصدار مرسوم تعيينهم.

تونس ـ وكاالت 
أمس  العاصمة،  تونس  وسط  املئات  تظاهر 
االول، يف تصعيد لالحتجاجات املطالبة بتوفري 
العنيف  الرشطة  بتعامل  والتنديد  الوظائف 
مع املحتجني، رافعني شعارات تطالب بإسقاط 
إغالق  األمن  قوات  حاولت  بينام  الحكومة، 

الشارع الرئييس يف العاصمة.
ورغم االنتشار األمني الكثيف لقوات مكافحة 
جموع  أن  إال  الرشطة  وعربات  الشغب 
شارع  إغالق  تحدي  من  متكنوا  املحتجني 
رافعني  هناك  إىل  ووصلوا  بورقيبة  الحبيب 
واستقالة  النظام  بإسقاط  تطالب  شعارات 

رئيس الوزراء هشام املشييش.
الرئييس  الشارع  السلطات  إغالق  ويشري 
بالعاصمة وهو نقطة محورية يف احتجاجات 
حاشدة اطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين 
بن عيل قبل عرش سنوات، إىل تزايد مخاوف 
االحتجاجات  وترية  تصاعد  من  الحكومة 
املستمرة منذ أكرث من أسبوع يف أرجاء البالد.

ومتثل االحتجاجات املستمرة أكرب موجة من 
االضطرابات السياسية منذ عدة سنوات، مع 

اعتقال الرشطة ملئات األشخاص بعد صدامات 
ليلية يف عدة مناطق تزامنا مع الذكرى العارشة 
للثورة التي جلبت الدميقراطية لتونس لكنها 

فاقمت املعاناة االقتصادية واالجتامعية.
ويف حني أن الشبان الذين اشتبكوا مع رشطة 
مكافحة الشغب يف صدامات ليلية عنيفة يف 
التونسية قد أعربوا  األحياء الفقرية يف املدن 
عن القليل من األهداف السياسية الواضحة، 
نقص  عىل  النهارية  االحتجاجات  ركزت 

مع  العنيف  الرشطة  تعامل  وعىل  الوظائف 
بعض  شملت  التي  واالعتقاالت  املظاهرات 

املدونني.
وردد املحتجون شعارات ضد املشييش وضد 
الداخلية  “وزارة  بينها  من  الداخلية  وزارة 
خذ  عميل  يا  مشييش  و”يا  إرهابية”  وزارة 

بوليسك واستقيل”.
تقدم  خشية  حواجز  الرشطة  ووضعت 

املحتجني أمام مقر وزارة الداخلية.

ليبيا.. اتفاق جديد 
على المناصب السيادية

الرباط ـ وكاالت 
قال الفرقاء الليبيون عقب اجتامعهم يف ضواحي العاصمة املغربية الرباط، أمس 
االول، إنهم اتفقوا عىل اتخاذ إجراءات بشأن املناصب السيادية الشاغرة، وتشكيل 

فرق عمل تتوىل الخطوات اإلجرائية املرتبطة بشغل هذه املناصب.
فرق  إن  الدولة،  ومجلس  النواب  مبجلس  الحوار  فريقي  عن  صادر  بيان  وقال 
ليبيا  السيادية اآلتية “محافظ مرصف  املناصب  العمل ستتوىل اإلجراءات بشأن 
املركزي ونائبه ورئيس وأعضاء املفوضية العليا لالنتخابات، وذلك وفقا للرشوط 

واملعايري املتوافق عليها”.
وبحسب البيان فإن فريق العمل سيقوم “عىل الخصوص بتصميم مناذج للرتشح 
املتفق  واملعايري  بالرشوط  مصحوبة  الرتشح  طلبات  لتقديم  املرتشحني  ودعوة 
عليها، للتأكد من مطابقة الرتشيحات للمعايري والرشوط املقررة، واستقبال مناذج 

للرتشح والسري الذاتية للمرتشحني”.
وحدد البيان موعدا الستقبال مناذج الرتشح والسري الذاتية للمرتشحني اعتبارا من 

منتصف يوم 26 كانون الثاين، وحتى نهاية يوم الثاين من شباط القادم.
بشأنهام  تطبق  العام،  والنائب  العليا  املحكمة  “رئيس  منصبي  أن  البيان  وذكر 

اإلجراءات املقررة بالترشيعات النافذة بالخصوص”.
وأكد فريقا الحوار “عىل دعم الجهود املبذولة من ملتقى الحوار السيايس الذي 
للمرحلة  تنفيذية  سلطة  لتشكيل  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  ترعاه 
تعرثت  لو  فيام  “فإنهم سيضطلعون مبسؤولياتهم  الوقت  نفس  ويف  التمهيدية” 

جهود الحوار السيايس يف إنجاز هذا االستحقاق”.



يطيب لنا أن نبدأ هذا املقال بالتأكيد عىل حقيقة أنه 
كتب الكثري الكثري من األبحاث والدراسات واألطروحات 
وموضوعاته.  غراميش  تراث  تيضء  التي  والكتب 
سبيل  عىل  الهائل،  الخضم  هذا  يف  نشري،  أن  وبوسعنا 
نيسان  يف  باالنجليزية  الصادر  الهام  الكتاب  اىل  املثال، 
مقدمته  وكتب  حرره  والذي  )بريل(،  دار  عن   2020
والنظرية  التاريخ  يف  مقاالت  ويتضمن  كاديدو،  ديفيد 
يف  ايطاليون  باحثون  يطرح  حيث  والثقافة،  والسياسة 
الذي  فكر غراميش تحليالت عميقة النجاز هذا املفكر 
أغنى النظرية الثورية. ويقدم القسم األول من الكتاب 
بسرية  املتعلقة  لألحداث  بناء  إعادة  اعتباره  ميكن  ما 
ثالث وجهات  الثاين  القسم  يقدم  بينام  غراميش،  حياة 
نظر مختلفة توفر تحليالً ألفكار ونظريات التاريخ التي 
تتجىل يف كتابات غراميش. ويف القسمني الثالث والرابع 
غراميش.  لدى  الهامة  السياسية  املوضوعات  نتعرف 
ايطاليا  تاريخ  لسامت  إضاءات  األخري  القسم  يف  ونجد 
املعضالت  تطور  ألسباب  وصورة  العرشين،  القرن  يف 

االجتامعية الرئيسية التي ترتبط بنتاج غراميش.  
وأنطونيو غراميش، مفكر ماركيس بارز،  وأحد أهم قادة 
كانون   22 يف  ولد  االيطالية.  الثورية  الحركة  ومنظّري 
وتلقى  االيطالية.  ساردينيا  جزيرة  يف   1891 عام  الثاين 
ناقدا  وعمل  تورينو،  بجامعة  االآداب  كلية  يف  دروسه 
القرن  من  األول  الثلث  يف  وعاش   .1916 عام  مرسحيا 
العرشين، وهي فرتة مليئة باألحداث الحاسمة يف تاريخ 
اكتوبر  ثورة  فيها  اندلعت  فقد  وانعطافاته.  البرشية 
الفاشية  واستولت  الرأساملية،  األزمة  وتعمقت   ،1917

عىل السلطة يف ايطاليا وأملانيا ...
مفكراً  غراميش  عاش  العاصفة  الفرتة  هذه  ظل  يف 
بارزاً يف الحياة السياسية والفكرية.  ومكافحاً ومساهامً 
ساهم يف اصدار العديد من الصحف واملجالت. واسهم 

يف تأسيس الحزب الشيوعي االيطايل. 
سجن غراميش يف الفرتة )1926 – 1937(. ويف السجن، 
املرض،  من  املريرة  ومعاناته  الحصار  من  الرغم  وعىل 
حيث تويف عام 1937 وهو يف عمر السادسة واألربعني 
الكافية، كتب )دفاتر  الرعاية الصحية  جراء عدم تلقيه 
السجن( – ترجمت اىل العربية باسم )كراسات السجن( 
بشكل  عنها،  عرب  التي  عزلته  من  الرغم  -  وعىل  أيضاً 
خاص، يف رسائله اىل أمه، وكذلك اىل زوجته جوليا وأفراد 

آخرين من عائلته، كان انتاجه الفكري غزيراً. 
التشويه  اىل  غراميش  أفكار  تتعرض  أن  غريباً  يكن  ومل 
والتبسيط. وبوسعنا إحالة القاريء اىل ما كتبه عن بنيديتو 
عىل  كبري  تأثري  له  كان  الذي  االيطايل  )املفكر  كروتشه 
غراميش الشاب(، حيث انتقد نزعة كروتشه االصالحية، 
مباراة  وكأنها  التاريخ  تطورات  اىل  “النظر  أن  اىل  مشرياً 
وفيها حكم، ولها مفاهيمها التي ال ميكن املساس بها، امنا 
هو مفهوم مسبق وجامد للتاريخ .. هذه مسألة إقحام 
وزرع عضو من خارج العملية التاريخية، عضو غري قادر 

عىل االبقاء عىل نفسه سليام يف الداخل”.
املفكرين  اتهمه بعض  إساءة فهم غرراميش  ويف سياق 
االقتصادية”،  الحتمية  يف  بأنه “كان غارقاً  “املاركسيني” 
موضوعاته  يف  يستند،  كان  غراميش  أن  حني  يف 
الرأساملية  بشأن  ماركس  تحليالت  اىل  االقتصادية، 
وأزماتها االجتامعية، بينام وضع مفكرون آخرون مفهوم 
“الرصاع  مفهوم  مقابل  تعسفي،  نحو  عىل  “الهيمنة”، 

الطبقي”. 
الفرتة منذ عام 1918 وحتى سجنه عام 1926   كانت 
سنوات تعلم وتراكم للخربة. وقد تجىل هذا يف كتابات 
ال  أنه  فيها  أكد  التي  ليون(  )أطروحات  أبرزها  عديدة 
االنتظار  موقف  يتخذ  أن  الشيوعي  الحزب  عىل  يتعني 
هذه  يقود  وامنا  الجامهري،  عن  منعزالً  ويكون  السلبي 
والفكري.  واالقتصادي  السيايس  الكفاح  يف   الجامهري 
يف  لينني  طرحه  ما  تطوير  عىل  السجن(  )دفاتر  وتركز 
الثالثة(  )األممية  للكومنرتن  والرابع  الثالث  املؤمترين 
اآلرصة  عن  يكشف  ما  وهو  و1922،   1921 عامي 
الوثيقة بني الكثري من مفاهيم )دفاتر السجن(: الهيمنة، 

اآليديولوجيا، الحزب الثوري، أشكال الكفاح.
ومن مآيس األقدار أن ينتزع هذا املفكر العظيم من من 
ليلقى  والسيايس  الفكري  الكفاح  ومجرى  الحياة  دفء 
كتب  أنه  داللة  له  ومام  وظالمه.  السجن  عزلة  يف  به 

عىل  تتشتمل  واملجالت  “الكتب  إن  يقول   1928 عام 
توفر  ..ال  عام  تفعل غري رسم مسار  مفاهيم عامة وال 
للمرء صورة حية ومبارشة وراهنة عن حياة الناس..إن 
مل يكن بوسعك أن تفهم الناس الحقيقيني فانك ستعجز 

عن فهم ما هو عام وشامل”.

دفاتر السجن
ثالثة  حوايل  وبلغت  جزءاً   33 السجن(  )دفاتر  ضمت 
بالكتابة،  له  السامح  من  الرغم  وعىل  صفحة.  آالف 
املاركسية،  األعامل  اىل  الوصول  من  حرم  غراميش  فقد 
رقابة  ليتفادي  والشفرات  الرموز  استعامل  عىل  وأرغم 
اىل  وامليل  “الغموض”  نالحظ  أن  ميكن  لهذا  السجن. 
الطابع “السوسيولوجي” وليس “السيايس”. فقد أطلق 
لينني  اىل  املاركسية اسم )فلسفة املامرسة(، وأشار  عىل 
الثوري باسم )األمري  باسم )إيليتش(، وعرب عن الحزب 

الحديث(. غري أن كل هذا مل يحجب وضوح أفكاره. 
عن  السجن(  )دفاتر  تهريب  تم  أنه  املعروف  ومن 
عام  ايطاليا  يف  ونرشت  زوجته،  شقيقة  تاتيانا،  طريق 
1948. وبعد أن ترجمت أعامله اىل االنجليزية واألملانية 
غراميش  بات  املايض  القرن  سبعينات  والفرنسية خالل 
الهائل. وغالبا  التاثري  من بني املفكرين املاركسيني ذوي 
ما يجري االستشهاد بقوله املأثور “تشاؤم الفكر وتفاؤل 
الثالثينات حيث يقول  االرادة”، وتوصيفاته يف سنوات 
أن  حقيقة  يف  التحديد،  وجه  عىل  تتجىل،  “األزمة  إن 
هذا  ظل  ويف  بعد..  يولد  مل  والجديد  يحترض  القديم 

الفراغ يظهر قدر هائل من األعراض الرهيبة”. 
ملاذا  األول،  سؤالني:  أمامنا  السجن(  )دفاتر  وتطرح 
بصعود  وانتهت  ايطاليا،  يف  الثورية  االنتفاضة  أخفقت 
موسوليني اىل السلطة ؟ والثاين، ملاذا كانت الربجوازية 
توحيد  يف  الفرنسية  نظريتها  من  نجاحاً  أقل  االيطالية 
بدأت  أنها  من  الرغم  عىل  رأساميل،  باتجاه  البالد 
يجيب  ؟  بكثري  الفرنسية  الربجوازية  قبل  النهضة  عرص 
عجز  التاريخية:  الخربة  يتمثل  وهو  ذلك  غراميش عىل 
االقتصادية عن تجسيد نفسها يف صورة سياسية  القوة 
قادرة عىل استيعاب سائر املضطَهدين وتوجيه كفاحهم 

السقاط البنية االقتصادية القدمية. 
ويستند غراميش يف تحليل هذا الفشل، من بني مصادر 
أخرى، اىل كتاب لينني )ما العمل(: “ال ميكن أن يكون 
وعي العامل طبقياً إن مل يتعلموا مراقبة كل طبقة من 
حياتها  مظاهر  جميع  يف  األخرى  االجتامعية  الطبقات 
الفكرية والسياسية واألخالقية، إن مل يتعلموا ان يطبقوا 
نشاط  أوجه  لجميع  املادي  والتقييم  املادي  التحليل 
وحياة جميع طبقات السكان وفئاتهم وجامعاتهم. إن 
مالحظتها  وقوة  العاملة  الطبقة  انتباه  يوجه  من  كل 
بالدرجة األوىل،  اىل نفسها  أو  اىل نفسها فقط،  ووعيها 
العاملة  الطبقة  معرفة  ألن  دميقراطي،  باشرتايك  ليس 
الواضحة  مبعرفتها  ينفصم  ال  ارتباطاً  مرتبطة  نفسها 
املجتمع  طبقات  بني جميع  املتبادلة  للعالقات  والتامة 

الراهن، معرفة قامئة عىل تجربة الحياة السياسية”. 

مفهوم الهيمنة
تتعلق  السجن(  )دفاتر  يف  األساسية  املسألة  لعل 
ارتبط،  قد  املفهوم  هذا  كان  واذا  )الهيمنة(.  مبفهوم 
الكتابات  يف  األقل  )عىل  غراميش  باسم  كبري،  حد  اىل 
التي ظهرت بالعربية( فان هذا املفهوم شكل جزءاً من 
فكر الحركة االشرتاكية الدميقراطية الروسية منذ بداية 
أدبيات  يف  الهيمنة  مفهوم  واستخدم  املايض.  القرن 
العاملة  الطبقة  الثالث للكومنرتن مبا يعني أن  املؤمتر 
تسعى اىل الدور القيادي يف كفاح سائر املستَغلني ضد 

سلطة راس املال. 
الكومنرتن مستخدما  غراميش طور موضوعات  أن  غري 
الربجوازية  الطبقة  تفوق  لتوصيف  الهيمنة  مفهوم 
وكانت  الرأساميل.  النظام  ظل  يف  العاملة  الطبقة  عىل 
املسالة التي حاول غراميش تحليلها هي طبيعة الثورة 
يف الغرب، حيث كانت الربجوازية هناك أكرث رسوخاً من 
هيمنتها  فرض  عىل  قدرة  وأكرث  روسيا،  يف  الربجوازية 
االجتامعية. يقول غراميش: “يف الرشق كانت الدولة كل 
كانت  بينام  وهالمياً،  بدائياً  كان  املدين  واملجتمع  يشء 
واملجتمع  الدولة  بني  سليمة  عالقة  الغرب  يف  هناك 
عىل  ظهرت  الغرب  يف  الدولة  اهتزت  وعندما  املدين. 
الدولة  كانت  لقد  القوية.  املدين  املجتمع  بنية  الفور 
مجرد خندق خارجي يقف خلفة نظام قوي من القالع 

والحواجز”.
التي  الثورية  السرتاتيجية  اىل  غراميش  نظر  فكيف 

“حرب  تاكتيك  أن  غراميش  يعترب  ؟  الغرب  يحتاجها 
الحركة”، الذي استخدم يف ثورة اكتوبر 1917 يف روسيا، 
غري عميل، وأن التاكتيك الصحيح هو “حرب املوقف”. 
االستنتاج،  هذا  اىل  توصل  قد  كان  لينني  إن  ويقول 
وكان جوابه عىل هذا السؤال يتمثل يف تاكتيك الجبهة 

املوحدة.
كان غراميش منشغالً بسؤال: ملاذا مل تتعقب ثورة أكتوبر 
يف روسيا ثورات أخرى يف أوروبا الغربية ؟ وقد اكتشف 
مؤسسات  يف  الرأساملية  األفكار  استمرار  يف  الجواب 
املجتمع املدين )األحزاب السياسية، االتحادات النقابية، 

الكنائس، ووسائل االعالم(. 
مثال  اىل  هنا  االشارة  املفيد  من  لعل  بذلك  وارتباطا 
القرن  سبعينات  أواخر  ففي  اليمني.  وسياسة  بريطانيا 
Marxism To-  املايض حللت مجلة )املاركسية اليوم(

اىل  )نسبة  الثاترشية  صعود  الهيمنة  موشور  عرب   day
حينها(.  الربيطانية  الوزراء  رئيسة  ثاترش،  مارغريت 
مرشوع  لديه  كان  الجديد  اليمني  أن  محللون  وأدرك 
اعادة  يف  أيضاً،  وامنا،  حسب،  االنتخابات  يف  للفوز  ال 
الزعامء  معظم  يكن  ومل  التفكري”،  “منهج  تعريف 
تجربة  وكانت  الهيمنة،  تأسيس  اىل  يسعون  السياسيني 
يف  ثاترش  قالت  وقد  السياق.  هذا  يف  استثنائية  ثاترش 
عام 1981 إن “االقتصاد هو املنهج، والهدف هو تغيري 
الروح”. وعىل الرغم من أن اليمني قد استفاد، منذئذ، 
فان  واملرونة،  بالثبات  يتسم  الذي  الهيمنة  مفهوم  من 
فيه.  لبس  ال  نحو  عىل  ماركسية  كانت  غراميش  أفكار 
وكان محللو الجناح اليميني قد حذروا، منذ زمن بعيد، 
مؤسسات  عرب  غراميش  مسار  يف  مييض  اليسار  أن  من 
االعالم والبحث والجامعات، يف مسعى للتأثري يف عملية 

التغيري الثقايف. 
إن غراميش يربط قدرة أي طبقة اجتامعية عىل السيطرة 
خاصة  ثقافية  هيمنة  تحقيق  بقدرتها عىل  الحكم  عىل 
الذي ينطوي  لينني  الهيمنة عند  بها. ويشري اىل مفهوم 
عىل وظيفة الحزب يف االستيالء عىل السلطة. واىل جانب 
ما  او  الحزب،  عليها  يستحوذ  التي  السياسية  القيادة 
قيادة  ايجاد  ينبغي  الحديث”،  “األمري  غراميش  سامه 
واألخالقي كام  الثقايف  االصالح  تحقيق  تستطيع  ثقلفية 

يرى غراميش. 
ويؤكد غراميش أن تشكل طبقة ما يساوي خلق رؤية 
شاملة: “إن مل يكن لدى الطبقة العاملة هذا القطاع من 
املثقفني يف حزبها، الذي هو أداة تركيز وتوجيه وصقل 
ارادة جامعية  الرؤية، لن يكون مبقدورها تطوير  هذه 
متكنها من السري حثيثاً عىل طريق الثورة. فهدف الثورة 
خلق دولة، وخلق دولة جديدة يعني خلق مجتمع مدين 
جديد – االستيالء عىل جهاز قمعي: الهيمنة اذن دولة 

القوة”.
والفلسفة عند غراميش هي سعي اىل تغيري العامل وفقا 
والبنى  التحتية  البنى  بني  العالقة  أما  ماركس.  ملنظور 
غراميش  ويقول  ومبارشة.  ميكانيكية  فليست  الفوقية 
سلطة  اىل  الراساملية  السلطة  من  ينتقل  مصنعا  “إن 
ينتجها  التي  املادية  السلع  انتاج  يف  سيستمر  العمل 
اليوم. ولكن بأية طريقة وبأية أشكال ستولد االبداعات 
والتصميم  واملوسيقى  والروايات  والدرامية  الشعرية 

واللغة”. 

المثقف العضوي
طور غراميش تحليله الخاص بدور املثقفني عىل أساس 
ودوره  بوظيفته  املثقف  يعرف  حيث  سوسيولوجي، 
بالنسبة للطبقة االجتامعية، وهو ما أطلق عليه توصيف 
)املثقف العضوي(. وقدم تعريفاً آخر يستند اىل النظرة 
املكانة  أساس  عىل  املثقفني  بتحديد  ويتعلق  التاريخية 

التي يشغلونها داخل السريورة التاريخية.
ويرفض غراميش التقسيم املألوف للمجتمع: شغيلة اليد 
وشغيلة الفكر. ويرى أن “كل عمل يدوي أو عضيل حتى 
لو كان ميكانيكياً يتطلب قدراً من املهارة، أي حداً أدىن 
من النشاط الفكري... وكل انسان ميارس نوعاً من النشاط 
الثقايف، أي أنه فيلسوف فنان، إنسان متذوق، يشارك يف 
تصور ما عن العامل، أي أنه يبتدع سبالً جديدة يف التفكري”.
وتتجىل وظيفة املثقف العضوي، كام يراها غراميش، يف 
تحقيق تصور للعامل خاص بالفئة أو الطبقة التي يرتبط بها 
عضوياً، وجعل هذا التصور مطابقاً للوظيفة املوضوعية 
لتلك الطبقة يف وضع تاريخي معني. كام تكمن وظيفته 
أيضاً يف الجانب النقدي من نشاطه الفكري الذي يحرر 

اآليديولوجيات من األفكار السابقة لظهورها. 
ويرى غراميش أن املثقف العضوي ليس انعكاساً للطبقة 
من  ينبثق  نسبي  باستقالل  يتمتع  وامنا  االجتامعية، 
منظامت  بالطبع،  وهي،  فيها،  يعمل  التي  املنظامت 

مرتبطة بالطبقات االجتامعية. 
االجتامعية  الطبقة  الذي مينح  العضوي  املثقف  ومقابل 
التي ينتمي اليها التجانس الفكري، نرى املثقف التقليدي، 
اىل  أو يف سبيلها  زائلة  اجتامعية  اىل طبقة  ينتمي  الذي 

الزوال. 
ويؤكد غراميش أن قدرة أي طبقة اجتامعية عىل الصعود 
عىل  قدرتها  يف  تكمن  املجتمع  عىل  الهيمنة  وتحقيق 
بها، وكذلك يف قدرتها  تكوين مثقفني عضويني مرتبطني 

عىل استيعاب املثقفني التقليديني. 

 على ميالده
ً
130 عاما

غرامشي .. معاصرنا !
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جوليا، زوجة غراميش، وولداه

املخرج السيناميئ والكاتب االيطايل باولو بازوليني أمام رضيح غراميش يف روما

غراميش والبيت الذي ولد فيه يف مدينة غيالرزا

ذكرى

أثناء محاكمة أنطونيو غراميش عام 1928 أعلن املدعي العام لحكومة موسوليني الفاشية قائالً: »يجب أن 
نوقف هذا العقل عن العمل ملدة عرشين عاماً«. غري أن قول التاريخ كان مختلفاً، فقد انتهى هذا املدعي العام 

ونظامه الفايش اىل مزبلة التاريخ، بينام ظل اسم غراميش ساطعاً يف الفكر ويف الحياة.
وعىل امتداد القرن العرشين وحتى يومنا أضحى غراميش، عىل الرغم من مصريه املأساوي، مناراً للمكافحني من 

أجل عامل جديد. وترك فكره وتجربته الحياتية أثرهام العميق عىل أجيال من املفكرين واملثقفني واملناضلني. وليس 
من دون مغزى أن غراميش هو من بني أكرث املفكرين ترجمة اىل اللغات األخرى وعودة اليه من جانب الباحثني يف 

الفكر السيايس والفلسفة والثقافة، حتى ليمكن القول إنه يقف، يف هذا املضامر، اىل جانب دانتي وميكيافيليل. 
تسعى مقالتنا هذه، وهي تحتفي بغراميش يف عيد ميالده الـ 130، اىل إضاءة: غراميش .. معارصنا ! .. وتحاول أن 

تفعل ذلك من خالل رسم صورة عن سريته وراهنيته، وتقديم وجيز ألبرز انجازاته: دفاتر السجن، الهيمنة الثقافية، 
مفهوم املثقف العضوي ...

رضا الظاهر



افكار
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ترجمة وإعداد: د. هاشم نعمة

اقتصادية  اجتامعية-  عملية  املدن(  )توسع  التحرض 
معقدة يتغري فيها التوزيع املكاين للسكان من املناطق 
الريفية إىل املناطق الحرضية. وهي تتضمن تغريا يف 
والسلوك،  والثقافة  الحياة  وأسلوب  السائدة  املهن 
واالجتامعية  الدميغرافية  البنى  يف  تغريا  ثم  ومن 
للمناطق الحرضية والريفية. وتكون النتيجة الرئيسة 
الحرضية  املستوطنات  عدد  ارتفاع  هي  للتحرض 
واتساع مساحتها وتزايد حجم سكانها مقارنة بسكان 

األرياف.
أزداد السكان الحرض يف العامل أكرث من أربعة أضعاف 
خالل الفرتة 2018-1950، من تقدير 0,8 مليار إىل 
4,2 مليار نسمة. لذلك كان سكان العامل خالل هذه 
الفرتة يتحولون برسعة إىل سكان مدن؛ إذ ارتفعت 
نسبة الحرض من 30 يف املئة عام 1950 إىل 55 يف املئة 
أصبحت  الرسيع،  التحرض  هذا  ونتيجة   .2018 عام 
نسبة  من  أكرث   2007 عام  الحرض  السكان  نسبة 
تتواصل  أن  املتوقع  مرة. ومن  األرياف ألول  سكان 
عملية التحرض يف العقود القادمة وأن تعيش األغلبية 

املتزايدة من الجنس البرشي يف املناطق الحرضية.  
البلدان األقل منوا،  املالحظ رسعة النمو الحرضي يف 
إذ بلغ متوسط املعدل السنوي للنمو الحرضي 2,2 
يف املئة خالل 1970-1950 وأصبح 1,5 يف املئة خالل 
2018-1990. يف حني بلغ املتوسط يف البلدان األكرث 
تطورا 1,1 يف املئة و0,3 يف املئة عىل التوايل. وانتقلت 
نسبة الحرض يف البلدان األوىل من 17,7 يف املئة عام 
1950 إىل 50,6 يف املئة عام 2018، يف حني انتقلت 
يف البلدان الثانية من 54,8 يف املئة إىل 78,7 يف املئة 
عىل التوايل، بحسب مصادر األمم املتحدة. علام يف 
العراق بلغت نسبة السكان الحرض نحو 70 يف املئة 

عام 2019.)1(   
عىل  املحسوبة  خصوصا  مختلفة  كتابات  حاولت 
اليسار ربط عملية التحرض يف البلدان النامية مبدرسة 
العامة  املقاربة  هذه  للتنمية.  السيايس  االقتصاد 
ميكن تصنيفها بأنها متثل منوذجا ملا يسمى بالتحرض 
وإن  حتى   ،peripheral urbanization الهاميش 
وجدت اختالفات مهمة بني الكّتاب يف هذا امليدان. 
دراسة  مقاربة  من  مشتقة  املقاربة  هذه  تاريخيا، 
وسبعينيات  ستينيات  الكتاب يف  من  لعدد  التنمية 
القرن العرشين مثل كاردوسو فرناندو وفاليتو انزو 
)1969( وفرانك جوندر )1969( والرستني عامنوئيل 
)1974(. وترتبط هذه املقاربة بتعزز التوجه املاركيس 

يف الدراسات الحرضية ويف دراسات التنمية عموما يف 
بريطانيا والواليات املتحدة.)2(

البنية  أن  الجديدة  املاركسية   models مناذج  ترى 
الداخلية للبلدان النامية متثل جزءا من النظام العاملي 
الزراعية  النشاطات  إقامة  وإن  واالستهالك.  لإلنتاج 
والتعدينية من جانب الرشكات الرأساملية يف بلدان 
الهامش تدمج تدريجيا القوى العاملة بعالقات العمل 
املأجور، وبهذه الطريقة تولد فائض القيمة. ويجري 
تحويل فائض القيمة املولد إىل الخارج، إما من خالل 
عمليات الرشكات األجنبية، وإما من خالل العالقات 
التجارية غري املتكافئة. ويف كال الحالتني، فإن الفائض 
مناطق  يف  لالستثامر  متاحا  يكون  ال  املستخلص 
اإلنتاج. أما فائض القيمة الذي يبقى يف البلدان النامية 
فُيستغل من جانب مجموعات النخب، املرتكزة أساسا 
النادر أن تستفيد منه  الرئيسة، لذلك من  املدن  يف 

املناطق الهامشية.
يولد توسع الرأساملية الهامشية عملية تحرض قوية 
عندما  املدن  نحو  الهجرة  تزداد  أوال،  اآليت:  نتيجة 
بسبب  الرأساملية  قبل  ما  الزراعة  أشكال  تخرب 
الرضائب  استحداث  أو  التجارية  الزراعة  اخرتاق 
الهجرة  تتولد  باملثل  األرياف.  سكان  عىل  النقدية 
الحرضية عندما تتقوض الصناعة الحرفية يف الهامش 
بسبب  الحق  وقت  ويف  الرخيصة،  الواردات  بسبب 
الفائض   يُستغل  ثانيا،  الوطنية.  الصناعة  منتجات 
املتولد يف الهامش من جانب مجموعات الربجوازية 
الوطنية وممثيل مصالح الرأساملية األجنبية املرتكزة 
يف املراكز الحرضية الرئيسة. وتقود هذه العمليات إىل 
توسع وسائل النقل واملوانئ الرئيسة ومراكز التسوق 
وإىل النمو الرسيع للرأسامل الوطني. ثالثا، يظل منو 
النامية يركز اإلنتاج إىل  البلدان  القطاع الصناعي يف 
بريوقراطية  منو  ويحفز  الكبرية،  املدن  يف  حد  أبعد 
إىل  ويقود  التصنيع،  الوطنية تشجيع عملية  الدولة 
تركز أصحاب الدخول العالية يف املدن الرئيسة حيث 
يرتاكم الفائض. رابعا، يتحرك العمل نحو أكرب املدن 
من  كل  خالل  من  الفائض  وإنتاج  العمل  عن  بحثا 
تدعم  والتي  الصغرية  السلع  وإنتاج  املأجور  العمل 
الدولة عىل  الرأساميل. خامسا، تعمل  القطاع  توسع 
يف  التحتية  البنى  توفري  عرب  الصناعي  التوسع  دعم 
املراكز الحرضية الرئيسة ومن خالل إضفاء الرشعية 
الخدمات  توفري  عرب  النظام  عمل  استمرار  عىل 
االجتامعية ملجموعات سكانية مختارة. علام تحتاج 
األنظمة الرأساملية دولة قوية لدعم كل من عملية 
تطوير  الخاص )من خالل  القطاع  الفائض يف  تراكم 

االتصاالت وتوفري التعليم والخدمات الصحية، الخ( 
الدولة  نظام  ضامن  وبالتايل  النظام،  عىل  والحفاظ 
ونظام إعادة اإلنتاج. سادسا، عندما تتسارع التنمية 
الحرضية، يبدأ رأس املال الخاص عملية عدم الرتكز يف 
منطقة العاصمة بل يتجه نحو خارج املدينة الرئيسة 
من أجل تفادي ارتفاع أسعار األرايض وتكاليف العمل 
وازدحام املرور. وميكن أن تشجع الدولة عملية عدم 

الرتكز هذه أو تتخذ إجراءات لتشجيعها.
يتمّثل العنرص األسايس لهذه العملية بحاجة النظام 
أن  الطبيعي،  ومن  املال.  رأس  تراكم  إىل  الرأساميل 
خالل  ومن  مبارشة  بصورة  املسيطرة  الطبقة  تراكم 
تعيد  والذي  الفائض  الدولة  أجهزة  عىل  سيطرتها 
حساب  عىل  األكرب  الحرضية  املناطق  يف  تدويره 
زيادة  تأثري ذلك يف  ينعكس  لذا  الهامشية.  املناطق 
التفاوت املناطقي وتقويض االستقالل الذايت للمناطق 
املناطق  يف  الفقر  معدل  النظام  يزيد  وقد  التابعة. 
الستخالص  جدا  العايل  املعدل  خالل  من  األفقر 
الفائض )استغالل مطلق( ولكن قد يؤدي إىل ارتفاع 
مستويات الدخل فضال عن ارتفاع معدل استخالص 
العمل )االستغالل  إنتاجية  الفائض من خالل زيادة 
النسبي(. علام أن العملية األخرية تكون أكرث منوذجية 

خالل مرحلة الرأساملية االحتكارية.
بني  للعالقة  تعميام  الهاميش  التحرض  منوذج  ميّثل 
وما  املحيل  الحرضي  والتوسع  العاملية  الرأساملية 
يتبعه من تغيري. وبقدر ما يربز هذا النموذج األدوار 
والرأساميل  االستعامري  التوسع  لعبها  التي  الرئيسة 
فإن  النامية،  البلدان  معظم  يف  التحرض  عملية  يف 
دراسته تُعد تقدما رضوريا ومهام يف التفكري يف هذا 
امليدان. وكام هو الحال مع أي مقاربة عائدة لالقتصاد 
السيايس، فإن لدى هذه املقاربة القوة الرئيسة لربط 
االجتامعي-الطبقي،  الرصاع  بديناميات  التحرض 
وبهذه الطريقة متكنت من إزالة الغموض عن بعض 
التطور  بشأن  التكنوقراطي  الطابع  ذات  املناقشات 
الحرضي، كاشفة عن األبعاد السياسية الهامة للتغرّي 

الحرضي.
النمو  بشأن  املاركسية  املقاربة  تختلف  وللمقارنة 
الحرضي عن منوذج جون فريدمان )1966( صاحب 
منوذج املركز-الهامشcentre-periphery  للتحرض يف 
البلدان النامية، وذلك يف تبنيها تفسريا تاريخيا أكرث 
وضوحا للتغرّي الحرضي، وذلك بربط عملية التحرض 
تبني  ويف  والتجارة،  اإلنتاج  يف  العاملية  بالتغريات 
تفسري واسع النطاق لديناميات التوسع الرأساميل إىل 
بلدان الهامش عىل املستوى العاملي. ومن ثم تتمّثل 

تفسري  محاولة  املقاربة يف  لهذه  األساسية  املكونات 
التغرّي الحرضي يف البلدان النامية من ناحية صريورة 
التطور الرأساميل العاملي. وبينام كان منوذج فريدمان 
مهتام بصورة رئيسة بالتحليل عىل املستويات الوطنية 
واإلقليمية، نجد النموذج املاركيس للتحرض الهاميش 
مهتام بتأثري الرأساملية العاملية عىل األنظمة الحرضية 

الوطنية.
أصبح منوذج فريدمان أقل أهمية بالنسبة إىل معظم 
أن  افرتض  ألنه  وذلك  النامية،  البلدان  مجتمعات 
ذات  املناطق  يف  وقع  األصيل  األورويب  االستعامر 
الكثافات السكانية القليلة، علام اتصل األوروبيون يف 
معظم األماكن التي استعمروها وجه لوجه بأعداد 
كبرية من السكان. إضافة إىل ذلك يتعامل النموذج 
كونه  من  بدال  إقليمية  ظاهرة  أنه  عىل  الفقر  مع 
ظاهرة اجتامعية. وبالنتيجة فهو منوذج غري سيايس 
إىل حد كبري، لذلك ال يتناسب مع البلدان النامية عىل 

اإلطالق.
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وترشح  العلمية،  للشيوعية  االوىل  الربنامجية  الوثيقة 
بداية  يف  ونرشت  وأنجلز  ماركس  كتبها  املاركسية،  أسس 

 .1848
ويكشف الفصل االول منه “ الربجوازيون والربوليتاريون 
الحتمية  الطبيعة  ويثبت  االجتامعي،  التطور  قوانني   “
محل  انتاج  اسلوب  حلول  لعملية  بالقانون  واملحكومة 
الحقيقة  من  وانجلز  ماركس  انطلق  وقد  اخر.  اسلوب 
ما  يف   – املايض  يف  تطور  مجتمع  كل  تاريخ  بأن  القائلة 
عدا النظام املشاعي البدايئ – كان تاريخ رصاع الطبقات. 
الطريق  وبينا  حتمي،  الرأساملية  سقوط  أن  واثبتا 
ويف  الشيوعية.  هو  جديد  اجتامعي  نظام  تكوين  اىل 
العاملة  للطبقة  التاريخية  املهمة  أوضحا  الفصل  نفس 
للمجتمع  التاريخي  املحول  باعتبارها  )الربوليتاريا( 
الجديد، واملدافع عن مصالح كل  املجتمع  القديم، وباين 

الكادحة. الجامهري 
 –  “ والشيوعيون  “الربوليتاريون   - الثاين  الفصل  ويف 
الشيوعيني  لحزب  التاريخي  الدور  وانجلز  ماركس  أوضح 
باعتباره حزب الطبقة العاملة وطليعتها. والهدف املبارش 
واسقاط  طبقة  يف  الربوليتاريا  تشكيل   “ هو  للشيوعية 
بواسطة  السياسية  السلطة  وغزو  الربجوازية  السيطرة 
الفصل  هذا  يف  وانجلز  ماركس  قدم  وقد  الربوليتاريا “. 
الشيوعي  عالقة  ورشحا  الربوليتاريا،  ديكتاتورية  فكرة 
العامة  الخطوط  ووصفا  والوطن،  وامللكية  بالعائلة 
لالجراءات االقتصادية التي يتعني عىل الربوليتاريا اتخاها 

مبجرد توليها السلطة. 
ويف الفصل الثالث – “االدب االشرتايك والشيوعي” – قدما 
الصغرية  والربجوازية  الربجوازية  لالتجاهات  عميقا  نقدا 
الخاص  موقفهام  وحددا  االشرتاكية،  لواء  تحت  املتنكرة 

من املذاهب االشرتاكية والشيوعية الخيالية .
يتعلق  فيام  الشيوعيني  “موقف   - الرابع  الفصل  ويف 
ماركس  عرض   – القامئة”  املختلفة  املعارضة  باالحزاب 
املعارِضة  االحزاب  إزاء  الشيوعيني  تكتيكات  وانجلز 
بالشعار  الشيوعي”  الحزب  “بيان  وينهي  املختلفة. 
اتحدوا”.  العامل  انحاء  جميع  يف  العامل  “ايها   : الخالد 
الكتيب  هذا  “ان  قائال:  العمل  هذا  عن  لينني  كتب  وقد 
يستحق مجلدات بأكملها فحتى يومنا هذا ال تزال روحه 
العامل  يف  واملناضلة  املنظمة  الربوليتاريا  كل  وتوجه  تلهم 

املتمدن”. 

مالحظات عن التحديث
د. ابراهيم اسماعيل

الوطنية  القوى  توليها  التي  األهمية  بأن  اليوم،  معروفاً،  بات 
والتقدمية لعملية التحديث يف املجتمعات املتخلفة، تتضاعف مراراً، 
الحزب  لحكم  طويالً  خضعت  التي  البلدان  بتلك  األمر  يتعلق  حني 
سيايس  تدمري  من  الحكم  هذا  يسببه  ملا  الواحد،  الفرد  أو  الواحد 
واقتصادي ومعنوي للمجتمع، ومن غياب متأصل ملفاهيم الشفافية 
الحكم  برامج  يف  مؤمل  تخلف  ومن  االجتامعي،  والتامسك  واملساءلة 
والعدالة  املستدامة  التنمية  تحقيق  بسبل  تام  جهل  ومن  الرشيد، 
والفقر  واملعرفية(  )األبجدية  األمية  سيادة  يف  وأخرياً  االجتامعية، 

وتفيش نزعات العنف وتدين مستويات الوعي. 
جوانب  وذات  معقدة  عملية  هذه،  التحديث  عملية  أن  ورغم 

التجارب  متعددة ومتداخلة، اال أن الرشط األراس لها، وعىل أساس 
إحرتام  يف  يكمن  املختلفة،  التاريخية  والحقب  املتعددة  البرشية 
العقل وتحريره من أية سلطة، ألن عدم إعطاء العقل واإلنسان قيمة 
واملخرجات  املجتمعي  التحديث  بني  التكامل  من  سيجعل  محورية 
الهائلة ملسار التطور اإلنساين أمرا معقداً، إن مل يكن غري ممكن عىل 
أو قطاع محدد  اإلطالق. وال يقترص هذا اإلشرتاط عىل فكرة معينة 
لها، قادة لعملية  أو متلقني  للمعرفة  الناس، سواء كانوا منتجني  من 

التطور أو أدواتها، بل هو يف ظني أمر عام.  
ولعل أهم التأثريات التغيريية إلعامل العقل، القدرة عىل التخيل عن 
الرضورة،  وللقائد  القائم  للواقع  أو  للموروث  املطلق  التسليم  فكرة 
وتقليص دائرة املقدسات لتقترص عىل ماهو حقيقي منها وغري وافد 
قبلية وغريها،   - وتاريخية وعرف  وسياسية  اجتامعية  عليها ألسباب 

ونبذ اإلنشداد للاميض والتغني باألمجاد، والخروج من أرس الشكالنية 
واألفكار،  وللقيم  للمقدس  الوجداين  العمق  فضاء  اىل  والطقوسية 

وتحجيم الوهم والتحرر من سجون التعصب والجمود العقائدي. 
كام ميكن للناس، بإعامل العقل النقدي، تحرير املقدس من أية أفكار 
ومن  طويالً  استغلته  التي  السلطات  به  علقتها  جوهره،  عن  غريبة 
إحتكار قوى طبقية متخلفة له. كام سيمكن قوى التغيري من إستجالء 
وإستلهامها  املقدس،  بها  يزخر  التي  والعقالنية  التقدم  قيم  كل 
وإعتامدها أداة لتعبئة أصحاب املصلحة يف التغيري من جهة وللتبرص 
يف السائد والتعامل معه عىل طريق بناء املستقبل املرتجى من جهة 
عليها،  التأسيس  أيضا، صور مرشقة ميكن  السائد،  مكملة، ففي هذا 
لتجنب قيام عملية تحديث مقطوعة الجذور، يتمكن أعداء التنوير 

من وأدها.
النقدي، والكف عن  العقل  السائد اىل فضاء  التحرر من عبودية  إن 
رؤية الواقع واملتغريات بعدسات مسبقة الصنع، هو السبيل للخالص 
من التخلف وكرس التابوات التي تحبس التطور يف زنانزين محكمة، 
التقدم االجتامعي، وتجرب  العلمي واإلبداعي، وتعيق  التنافس  ومتنع 
الحرية  لها  تضمن  مجتمعات  عن  بحثاً  الهجرة  عىل  العقول  االف 
تكفري  دوامة  من  املخرج  يشكل  من  ذاته  وهو  اإلنسانية.  والكرامة 

اإلتهامات  كل  تبني  التورع عن  والتجييش ضدهم، وعدم  املخالفني 
وحق  التنوع  إلحرتام  رحباً  األفق  يفتح  مام  لتبشيعهم،  الباطلة 
أو  واقع  ألي  القطيعي  اإلنتامء  مع  التامهي  عن  والتخيل  اإلختالف 
قيمة أو مؤسسة أو غريها، وبالتايل نبذ العنف مهام كانت مربراته، 

والتمسك بالسلم االجتامعي والحوار البناء. 
العقل  إلعامل  األبرز  املرتكز  أن  اىل  اإلشارة  القول  نافل  من  ولعل 
املوضوعي  والتعامل  نافع،  غري  علم  يوجد  فال  العلم،  مع  التصالح 
للحدود  عابرة  منجزات  بإعتباره  البرشية  الحضارة  ماحققته  مع 
والقوميات. فليس هناك أية تنمية حقيقية بدون توظيف مجتمعي 
كمياً  تراكامً  التوظيف  هذا  يشمل  أن  عىل  العلمية،  للمنجزات 
منجزات  نسخ  اىل  الجمعي، وصوالً  العقل  نوعياً يف  وتغيريا  للمعرفة 
األخرين ومن ثم إستثامرها يف عملية إبتكار تغني تلك املنجزات.     
يف  العدل  وسيادة  واملقدسات،  واألفكار  الحياة  يف  العقل  إعامل  إن 
توزيع الرثوة والخدمات األساسية، وضامن الحريات )الفكر واإلعتقاد 
والبحث العلمي و...الخ(، واعتامد الهوية الوطنية الجامعة بديالً عن 
الهويات الفرعية، وفصل املقدس عن السلطة، واإلنحياز لقيم التقدم 
تقدم  يف  أمل  ال  التي  التحديث  أسس  من  بعض  والتقني،  العلمي 

بدونها.  مجتمعنا 



 إن تنبؤ “ساكسو بنك” رقم 5، يف سلسلة من التنبؤات 
الصادمة تشري عىل النحو التايل: “إن التطورات الثورية 
من  وفرة  ستوفر  الحرارية  النووية  الطاقة  مجال  يف 
بيرت  هو  التوقعات  هذه  صاحب  إن  الطاقة”.  موارد 
يف  املالية  األوراق  اسرتاتيجية  قسم  رئيس  غارنري، 
بثورة  غارنري  بيرت  يذكرنا  التوقعات،  بداية  يف  البنك. 
الطاقة العظيمة التي كانت جزًءا من الثورة الصناعية 
يف أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش 
الـ  مدى  البرشي عىل  املجتمع  تقدم  يكن  “مل  ويقول: 
250 عاًما املاضية ممكًنا إال من خالل استخدام قدرات 
طاقة متزايدة الكثافة. ومن الخشب والفحم إىل الوقود 
األحفوري، أصبحت الصناعات الجديدة ممكنة بفضل 
مصادر طاقة عالية الكثافة، كام أنها زادت من إنتاجية 
املؤلف أن خطط تطوير  املجتمع ورفاهيته”. ويتوقع 
اقتصاد قائم عىل تقنيات جديدة ستتطلب املزيد من 
الطاقة: “وإذا نظرنا إىل التقنيات الواعدة يف املستقبل، 
إنتاج  إىل  االصطناعي  والذكاء  الفراغية  القطارات  من 

الهيدروجني عن طريق التحليل
 الكهربايئ وتحلية املياه، فإن مصادر الطاقة األرخص 
اقتصادنا  استمر  إذا  املفتاح.  الكثافة األعىل هي  ذات 
يف النمو بوترية قريبة من وتريته التاريخية، فسنحتاج 
العديد  اليوم  يوجد  نعم،  الطاقة”.  من  املزيد  إىل 
ذي  بادئ  الطاقة.  تطوير  مجال  يف  الخطط  من 
والتي،  البديلة،  الطاقة  مصادر  لتطوير  ونظراً  بدء، 
مع  ولكن  للبيئة.  صداقة  أكرث  ستكون  لنا،  قيل  كام 
األعباء  تعويض  سيتم  النبوءة،  لصاحب  وفقاً  ذلك، 
الحصول  وطرق  البديلة  للمصادر  املنخفضة  البيئية 
الطاقة  من  املتزايدة  الكميات  خالل  من  الطاقة  عىل 
تقليل  املمكن  من  يكون  لن  لذلك،  ونتيجة  املنتجة. 

سيزداد.  بل  الطاقة،  لقطاع  اإلجاميل  البيئي  الرضر 
املشكلة  هذه  حل  ميكن  ال  األكرب،  للجزء  “وبالنسبة 
توليد  وتقنيات  البديلة  الطاقة  مصادر  مبساعدة 
قد  نعم،  للبيئة.  صديقة  طريقة  باستخدام  الكهرباء 
منخفضة  الطاقة  تأثري  لكن  بالبيئة،  رضراً  أقل  تكون 
كبرية  خطوة  أنها  يعني  بأكمله  النظام  عىل  الكثافة 
وقت  أي  من  أكرث  اآلن  العامل  يحتاج  الوراء.  إىل  جداً 
يرى  جذري.   بشكل  الطاقة  تقنيات  تغيري  إىل  مىض 
الذكاء  يف  يكمن  للمشكلة  الحل  أن  التنبؤ  مؤلف 
“تحسني”  بكيفية  سيعلمنا  والذي   ،)AI( االصطناعي 
الطاقة. لسبب ما، يعتقد املؤلف أن الذكاء االصطناعي 
الطاقة  تطوير  يف  االتجاه  هذا  ملثل  الطريق  سيمهد 
الحرارية: “يف عام  النووية  الطاقة  التقليدية مثل  غري 
املحّسنة  االصطناعي  الذكاء  لوغاريثامت  تحل   ،2021
التعقيد  ذات  الخطية  غري  البالزما  فيزياء  مشاكل 
النووية  الطاقة  الستخدام  الطريق  ميهد  مام  املذهل، 

الحرارية لألغراض التجارية”.
املفاعالت  من  معني  نوع  إىل  يشري  املؤلف  أن  يبدو 
معهد  يف  تطويره  تم  والتي  الحرارية،  النووية 
 2020 عام  ويف   ،)MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
االصطناعي.  الذكاء  باستخدام  كبري  بشكل  تعديلها  تم 
اسم املفاعل هو SPARC: “وقام املهندسون مبراجعة 
تصميم SPARC من خالل إضافة مناذج جديدة تهدف 
20، مام سيؤدي  قدرها  الطاقة  من  املزيد  تحقيق  إىل 
إىل أكرب ثورة يف تكنولوجيا الطاقة منذ اكتشاف الطاقة 

النووية”.
يرمز  فهو  الخرباء.  لدى  جيداً  معروف   SPARC إن 
ميكن  والتي  للتطوير،  القابلة  املعالجات  معامر  إىل 
تم  للتطوير”.  قابلة  معالج  “بنية  أنها  عىل  ترجمتها 

عام  يف  الهندسة  هذه  ملثل  األوىل  املتغريات  إنشاء 
Sun Microsys� األمريكية  الرشكة  قبل  من   19855

إحدى  والربامج،  لألجهزة  مصنعة  رشكة  وهي   ،tems
 2009�2010 عامي  ويف   .Silicon Valley رشكات 
األمريكية  أوراكل  رشكة  قبل  من  عليها  االستيالء  تم 
هندسة  تطوير  وتم  املعلومات.  لتكنولوجيا  العمالقة 
مستقلة  ربحية  غري  منظمة  قبل  من   SPARC
عام  تأسست  التي   ،SPARC International، Inc
 SPARC International يف  والعضوية   .19859
مفتوحة للجميع. إن فيزياء االندماج النووي الحراري 
املطورين،  قبل  من  التفاصيل  بأدق  بالفعل  معروفة 
إىل  حرصياً  يهدف   SPARC مرشوع  فإن  وبالتايل 
إنشاء تطبيق رقمي فعال للمفاعل. ويتعامل مرشوع 
SPARC مع االندماج “الساخن”، ومن أجل الوضوح 
االصطناعية”.  “الشمس  أو  البالزما”  “حرق  يسمى 
تطبيقه  احتامالت  لكن  “بارد”،  اندماج  أيضاً  ويوجد 
العميل غري مؤكدة أكرث. ال أعتقد أن مؤلف التوقعات 
لديه معرفة عميقة يف مجال الطاقة النووية الحرارية، 
حيث يتم تقدميه عىل أنه تاجر بنك يف سوق األوراق 
يف  بدا  الذي  اإلحساس  إنتاج  أعاد  أنه  أعتقد  املالية. 
هو  اإلحساس  مصدر  كان  فقط.   2020 عام  خريف 
والتقنية  العلمية  املجلة  من  سبتمرب  عدد  يف  النرش 
Journal of Plasma Physics. هذا هو  األمريكية 
وصل  إذا  أنه  املقالة  تقول   .SPARC اختبار  مفاعل 
الكفاءة  مرحلة  إىل  فعلياً  االندماج  اختبار  مفاعل 
املذكورة أعاله، فقد يفتح الطريق أمام اإلنتاج الضخم 
االندماجي  املفاعل  يصبح  أن  ميكن  النظيفة.  للطاقة 
مام  بكثري  أكرث  طاقة  ينتج  والذي  للحياة  القابل 

يستهلكه جاهًزا بحلول عام 2025.

مبرشوع  املرتبطون  واملهندسون  العلامء  يلفت 
SPARC، وكذلك الصحفيون الذين يكتبون حول هذا 
“الساخن”  االندماج  أن  إىل حقيقة  االنتباه  املوضوع، 
البديلة  الطاقة  إنكارها عىل مصادر  ال ميكن  مزايا  له 
االندماج  وقود  ينضب.  ال  مصدر  إنه  أوالً،  األخرى. 
السنني.  يستمر ملاليني  والذي سوف  الهيدروجني،  هو 
ميزته  فإن  الطاقة،  من  النوع  وفقاً ألنصار هذا  ثانياً، 
هي الغياب التام للنفايات الضارة. فاالندماج ال ينتج 
تلوث  ضارة  مواد  منه  تنبعث  وال  الدفيئة،  الغازات 
الغالف الجوي، وال يخلق حاالت طوارئ خطرية. حتى 
تداعياته سيكون  أقىص  فإن  الخلل.  نوع من  لو ظهر 
مشكلة  توجد  وال  للبرش.  اآلمن  الهيدروجني  إطالق 
مارتن  قال  املستهلك.  املشع  الوقود  من  التخلص  يف 
 SPARC لـ  الرئيسيني  املطورين  أحد  غرينوالد،  ج. 
للتكنولوجيا:  ماساتشوستس  البالزما يف معهد  لفيزياء 
مشكلة  حل  نحاول  ألننا  البحث  هذا  أجرينا  “لقد 
عاملية كبرية حًقا، نريد أن يكون لنا تأثري عىل املجتمع. 
الحراري، وإال  االحتباس  إىل حل ملشكلة  بحاجة  نحن 
إىل  التحول  أن  يبدو  مأزق.  يف  ستكون  الحضارة  فإن 
يف  يساعد  أن  ميكن  الحرارية  النووية  الطاقة  توليد 
تصحيح الوضع “. ويكرر تقرير ساكسو بنك اعتبارات 
عىل  الحصول  تقنيات  إتقان  “إن  توقعاته:  يف  مامثلة 
الطاقة النووية الحرارية سيفتح األبواب لعامل مل يعد 
والذي سيصبح ممكناً  الطعام،  أو  املياه  نقص يف  فيه 
لهذا  سيكون  العمودية.  واملزارع  املياه  تحلية  بفضل 
عوائق  بدون  واستخدام  رخيصة،  نقل  وسائل  العامل 
للروبوتات واألمتتة الصناعية، وهذا سيؤدي إىل حقيقة 
العمل  إىل  يحتاجوا  لن  الشباب  من  الحايل  الجيل  أن 
يف  الجانبية  التخفيضات  عن  ماذا  أما  العوز.  بدافع 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بالتوازي مع تباطؤ تغري 
االندماجية،  الطاقة  فبفضل  ذلك،  عىل  عالوة  املناخ؟ 
إنتاج  حيث  من  مستقلة  تقريباً  دولة  كل  ستصبح 
الغذاء والطاقة وستشهد زيادة يف مستويات املعيشة 

مبعدالت رسيعة مل يشهدها العامل عىل اإلطالق “.
لبيرت  وفقاً  جداً،  قريباً  الزاهر  املستقبل  هذا  وسيحل 
الحراري”  “االندماج  هو  لذلك  واملفتاح  غارنري، 
يف  أهمية  يتخذ  “مام  غارنري:  بيرت  ويعتقد   .SPARC
ضخمة  استثامرات  هناك  أن  حقيقة  هو  الصدد  هذا 
من الدولة والقطاع الخاص ستسمح بأن تصبح مصدر 
الطاقة النووية الحرارية يف السنوات القليلة املقبلة. من 
أمره.  من  عجلة  باملستقبل يف  املتنبئ  أن  هنا  الواضح 
ال  بحيث  يخططون   SPARC املفاعل  مديري  وحتى 
للخدمة قبل عام  الوجود أول مفاعل صالح  يظهر إىل 
2025. حتى لو بدأ اإلنتاج بالجملة لهذا املفاعل، فهذا 
ال يعني عىل اإلطالق أن اإلدخال الرسيع لـ “االندماج 
الحراري” يف الحياة سيعود بالفائدة عىل مليارات البرش 
عىل األرض. لقد حصلت اخرتاقات علمية � تكنولوجية 
لكن  الطاقة،  قطاع  يف  ذلك  يف  مبا  البرشية،  تاريخ  يف 
الدوام  عىل  كانت  التقنية  االبتكارات  من  املستفيدين 
جديدة،  أسواق  بخلق  قامت  التي  الكربى  الرشكات 
الذي  الجنوب  صوب  وتحركوا  عليها  سيطروا  والتي 

يحتاج إليها.
لقد حدثت مواقف عكسية: فقد فرضت أكرب الرشكات 
التي اجتاحت هذا السوق أو ذاك، حصاراً عىل تطوير 
مواقع  تهدد  أن  لها  ميكن  التي  الجديدة  التكنولوجيا 
املثال  سبيل  عىل  لنأخذ  احتكارات.   أو  كربى  رشكات 
الطاقة النووية، التي ظهرت بعد الحرب العاملية الثانية، 
النووي  االنشطار  تفاعالت  سلسلة  عىل  قامت  والتي 

أول  بناء  وتم   .235 اليورانيوم  أو   239 للبلوتونيوم 
محطة للطاقة النووية يف اتحاد الجمهوريات االشرتاكية 
السوفياتية يف عام 1954 )أوبنينسك(. بالطبع، استخدم 
ال  تقنيات  النووية  الطاقة  محطات  من  األول  الجيل 
املشعة.  املواد  ترسب  وحتى  مخاطر  حدوث  تستبعد 
وزادت مبرور الوقت الثقة باملفاعالت. كام أخربين أحد 
معاريف من الفيزيائيني النوويني يف العهد السوفيايت، لقد 
تم إنشاء “حامية موثوقة متعددة املستويات ملواجهة 

الحمقى” يف املحطة النووية.
القرن العرشين، شهد  الستينيات والسبعينيات من  يف 
العامل طفرة يف تطوير الطاقة النووية. واتفق حتى أكرب 
توليد  سيتم  القرن،  نهاية  بحلول  أنه  عىل  املتشككني 

معظم كهرباء العامل بواسطة محطات الطاقة النووية.
ومع ذلك، فإن صناعة الطاقة النووية “تعرثت” فجأة. 
محطات  يف  والكوارث  الحوادث  من  سلسلة  ووقعت 
وحصلت  العامل.  أنحاء  جميع  يف  النووية  الطاقة 
كارثتان تركت صدى يف العامل بشكل خاص، يف محطة 
آيالند”  مايل  “ثري  يف  األمريكية  النووية  الطاقة 
)بنسلفانيا( يف 285 آذار عام 1979 ويف محطة الطاقة 
النووية السوفيتية يف تشرينوبيل يف 26 نيسان 19856. 
الفرتة  العرشين  القرن  من  الثامنينيات  عقد  وأضحى 
التي بدأت فيها الهسترييا املضادة لألسلحة النووية يف 
العامل. وتوقف بناء محطات الطاقة النووية الجديدة 
محطات  من  عدد  تشغيل  إيقاف  وتم  مكان.  كل  يف 
األسلحة  ضد  الحملة  وهذه  العاملة.  النووية  الطاقة 
كثرية  أدلة  وهناك  للغاية.  كريهة  رائحة  لها  النووية 
عىل أن الحوادث التي وقعت مل تكن نتيجة “مصادفة 
ونتيجة  اإلنسان،  أنها من صنع  بل  إهامل،  أو  قاتلة” 

لعمليات مخطط لها مسبقاً.
من هو املستفيد من هذه األفعال؟ ال بد إنهم هؤالء 
الذين هددت الطاقة النووية مصالحهم. والحديث يدور 
عن االحتكارات التي اجتاحت سوق الهيدروكاربونات 
)النفط والغاز( يف العامل التي تعرضت مصالحها بفقدان 
التي  السبعة  النفط  كارتالت  األول  املقام  أسواقها ويف 

أعلنت الحرب عىل الطاقة النووية.
التي  الغريبة  الظروف  اليوم  أحد  يتذكر  ال  لألسف، 
العرشين،  القرن  أواخر  يف  الذرية  الكوارث  صاحبت 
كام ال يتذكر أحد تقريباً الظروف الغريبة التي أحاطت 
بالعمل اإلرهايب يف الحادي عرش من أيلول عام 2001. 
ومن يريد التعرف عىل الدور الذي لعبه عاملقة النفط 
العامل، مبا  الطاقة يف  تنمية  األمريكان يف تحديد مسار 
يف ذلك الطاقة النووية، نويص باالطالع عىل كتاب عامل 
املعنون  إنغدال  ويليام  األمرييك  والسياسة  االقتصاد 
أمريكية  األنجلو�  النفط  سياسة  الحرب،  من  “قرن 
الذي  التنبؤات  مؤلف  أن  الجديد”.  العاملي  والنظام 
أصدره ساكسو بانك لديه قصور يف فهم القوى الدافعة 
التي تحدد اتجاه التنمية وهيكل الطاقة العاملية. وإن 
فكرته القائلة بأن مستقيل الطاقة تحدده االكتشافات 

العلمية والتقنيات الجديدة هي فكرة ساذجة للغاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فالنتني يوريفيتش كاتاسونوف اقتصادي رويس، ولد 
يف الخامس من نيسان عام 1950 يف االتحاد السوفييتي. 
عامل يحمل لقب الدكتوراه يف العلوم االقتصادية. خبري يف 
ميدان استثامر املوارد الطبيعية والشؤون املالية الدولية 

)البنوك ودور الذهب يف الشؤون املالية الدولية(. مؤلف 
لعديد من الكتب والكتب التعليمية، ومساهم نشط يف 

وسائل اإلعالم.
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هل يسعد االندماج النووي البشرية؟
فالنتين كاتاسونوف *

ترجمة عادل حبه

 “مقدمة املرتجم: يعترب العامل كاتاسونوف من العلامء البارزين يف شؤون الرأساملية املعارصة ودورها يف النزاعات الدولية، 
وتأجيجها. وهذه املقالة ذات أهمية لكونها تعالج قضية حيوية هي مآل البيئة يف كوكبنا، والرصاع الدائر حول البحث عن 

السبل ملعالجة اإلرضار التي لحقت وتلحق حتى اآلن بالبيئة. فلم يعد رساً أن مصادر الطاقة من النفط واملواد العضوية 
تشكل خطراً جدياً عىل مصري الكرة األرضية نفسها. كام إن محاوالت التخفيف من اآلثار السلبية الستخدام تلك املصادر، 
واالنتقال إىل استخدام املحركات الكهربائية يف السيارات عىل سبيل املثال مل يحل املشكلة ألن مثل هذا الحل يحتاج إىل 

عنرص الليثيوم الذي تحتاج إليه لصناعة البطاريات، والذي يخلف عوادم تضيف نفايات وسموم إضافية عىل البيئة، ناهيك 
عن حدوث موجة وحمى يف إزالة الغابات للبحث عن الليثيوم يف أمريكا الالتينية التي الحقت بدورها األرضار بالبيئة واملناخ 

يف العامل. ولهذا بادر العلامء يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة إىل اخرتاع طريقة جديدة نسبياً عن 
طريق التعامل مع الدمج النووي لذرة الهيدروجني وإنتاج طاقة صديقة للبيئة ميكن االستفادة منها بطرق عملية. وقد 

طبقت هذه الطريقة جزئياً عىل محركات السيارات. هذا االخرتاع الجديد، شأنه يف ذلك شأن كل االخرتاعات التي حدثت 
يف التاريخ، يخلق خصوماً أشداء له تتعارض مصالحهم األنانية وأرباحهم مع االخرتاع الجديد. ورمبا أن الجدل والنزاع الحاد 

الذي بلغ حدأً خطرياً بالهجوم عىل الكابيتول وإحالة دونالد ترامب إىل محاكمة الكونغرس للمرة الثانية، هو جزء من الرصاع 
بني االحتكارات النفطية املتمركزة يف جنوب الواليات املتحدة وبني االحتكارات املتمركزة يف الشامل حول املوقف من األخطار 
التي تحيط بالبيئة. كام أن الخالف نفسه ينعكس عىل الخالفات بني اإلدارة األمريكية الحالية وبني اإلتحاد األوريب عىل خلفية 

املوقف من عالج التلوث البيئي يف كوكبنا. واالخرتاع الجديد، إذا ما أخذ مداه، سيزيل عامل النفط والغاز من الرصاعات 
الدولية، ويقلل من قيمته ومكانة منتجيه يف العامل”.

 سعيٌد
َ

لك
َ

انُج سعُد فقد ه
عبد الرزاق دحنون

يزخر الرتاث الفكري الرشقي عموماً، بالعديد من 
الرؤى واالفكار والقيم، التي تفصح عن أن هذا 

الرتاث، يعكس منطاً من الوعي بالقضايا التي تهم 
االنسان ككائن اجتامعي حر، وميكن القول، إن 
التأمل، والبحث والنزعة االنسانية هي أدوات 

مالزمة ملختلف جوانب هذا الرتاث، املادي منه 
والالمادي، يف إطار سعي االنسان ومنذ أن وعى 

ذاته، و وعى عالقته مع الطبيعة، وراح ينشد 
الخالص، واالنعتاق من كل صنوف القهر. واملثل 

يقول: انُج سعُد فقد َهلَك سعيٌد.

1
الرابع  القرن  أهل  من  تيس”  “تسوانغ  الصيني  الفيلسوف  أن  يُحىك 
مشهور.  صيني  وأديب  وفيلسوف  مفكر  تيس”  و”هوي  امليالد  قبل 

النهر، فقال تسوانغ تيس: هذا  كانا يسريان معاً ذات يوم عىل ضفة 
لست  أنت  تيس:  فرد هوي  أسعده؟  ما  حراً،  املاء  يف  يسبح  السمك 
أنت  تيس:  تسوانغ  أجاب  سعيد؟  السمك  أن  تعرف  فكيف  سمكة 
لست أنا، فكيف تعرف أنني ال أعرف أن السمك سعيد؟ قال هوي 
تيس: ألن أنا لست أنت، فال أعرف كيف تفكر، وألنك لست سمكة، 

فال تعرف أن السمك سعيد.

2
يف  نفسك  تضع  الذي  والزمان  واملكان  املوقع  باختالف  يختلف  الرأي 
إطاره، هذا صحيح، ولكن من املتعني علينا أن نتعامل مع بعضنا من 
منطق آخر. أفرض أنك تجادلت معي. فإذا غلبتني بدالً من أن أغلبك 
فهل أنا بالرضورة عىل باطل؟ وإذا غلبتك بدالً من أن تغلبني فهل أنا 
بالرضورة عىل حق؟ هل أحدنا محق واآلخر مخطئ؟ أو هل كالنا محق 
وكالنا مخطئ؟ ال أنا وال أنت نعرف ذلك وال سوانا. من ينبغي أن نسأل 
ليعطي القرار الصحيح؟ قد تسأل أحداً يتفق معك ولكن مادام يتفق 
معك كيف ميكنه صوغ القرار؟ وقد تسأل أحداً يتفق معي ولكن مادام 

يتفق معي كيف ميكنه صوغ القرار؟

3
هذه التساؤالت أقلقت الفيلسوف تسوانغ تيس فصنع منها مترينات 
الشخصية  ضد  حية  معرفة  نفوسهم  يف  يغرس  يك  لتالميذه  فلسفية 
القمعية املستبدة. فاإلنسان حر يف رأيه ال يُذلُّ ألحد وال يقمع أحداً. 

ورفض الذل وتحمل ضغط الحاجة لصون كرامة النفس البرشية هي 
لزوم الحر الذي ال يخضع لعبودية غري عبودية الخالق. واإلنسان الحر 
ال ميلك شيئاً وال ميلكه يشء، فامللك ال يكون ألحد، بل لجميع الخلق، 
حتى ال يعلو أحد عىل أحد. فاملالك لليشء مملوك له�عىل حدِّ تعبري 
هادي العلوي� ومن أراد الحرية فليخرج من ملكوت الرغبة، وبيوت 
تدخل  مل  إليهم  استمع  الصالة ومن  فيها  تصحُّ  ال  املال  رأس  أصحاب 
الحكمة إىل قلبه. البد أن تجوع مع الجائعني فذلك هو رشط املعرفة 

وتلتحف باملنايف، فذلك هو رشط الحرية.

4
املتويف  الكيالين  القادر  عبد  الجليل  شيخنا  يخربنا  السياق  هذا  ويف 
الفيلسوف  أو  الحكيم  وظيفة  أن  الهجرة  من   561 عام  بغداد  يف 
لهم،  الراحة  وإيجاد  املتعبني،  الخلق  خدمة  هي  الراعي  الحاكم  أو 
ذلِّ  من  ليخرجوا  السبيل،  وأهل  للجياع  الطعام  بتوفري  يكون  وهذا 
الحاجة. وكان يقول فيام ورد عنه يف كتاب “قالئد الجواهر: فتشت 
األعامل كلها فلم أجد أفضل من إطعام الجياع. أود لو كانت الدنيا 
مشاعاً  األرض  ثروات  جعل  يعني  وهذا  للجياع.  ألطعمها  يدي  يف 
شوارع  يجوبون  الذين  املساكني  الجياع  هؤالء  إىل  وانظر  للجياع. 
الله”،  “مال  من  األبدي  بحقهم  ويطالبون  باملتخمني  املكتظة  املدن 
إن وجود هؤالء يف األرض هو بحد ذاته توبيخ من الله للناس املرتفني 

الذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها يف سبيل الله.

5
وما زالت الدنيا تدور بعيدة عن ملك الجياع. فإذا كنت تريد ان تعرف 
أو عىل  أوالً،  تصبح سمكة  أن  عليك  أو غري سعيد  السمك سعيد  أن 
األقل تعرف عادات السمك ومعلومات جيدة عنه، ومن ثم قد تعرف 
هنا، هل هو  السعيد  ومن  أو غري سعيد.  السمك سعيداً  كان  إذا  ما 

سمك البحار املفتوحة، أم سمك الزينة يف األحواض الجميلة الضيقة، 
سمك  أم  شالل،  بغزارة  املتدفقة  الجارية  العذبة  األنهار  سمك  أم 
البحريات املغلقة، أم سمك الرسدين املسجون يف تلك الُعلب املستطيلة 
صفراء اللون املغلقة واملشهورة عاملياً، أم سمك التونة املقتول واملوزع 
العامل، أم سمك  تُباع يف سوبر ماركات  التي  الدائرية  التونة  يف أوعية 
السلمون بني أنياب الدببة عىل شالالت األنهار وهي يف طريقها صعوداً 
إىل موطنها لوضع بيوضها، أم سمك السلَّور الذي يعيش بصعوبة يف ما 
تبقى من مياه نهر العايص يف بلدة “دركوش” من ريف محافظة إدلب 
يف الشامل السوري؟ أم سمك الشبوط يف نهر دجلة الحزين يف بغداد؟ 
الخوف كل الخوف أن تكون حياة السمك غاية يف التعاسة بينام تراها 

أنت يف غاية السعادة. ما العمل؟

6
يف الحقيقة إن احرتام اآلخر وفهمه رشط أسايس لكل ما نريد أن نفعله. 
التعاون  وأساس  التعاون،  إىل  يحتاجون  ولكنهم  الناس،  آراء  تختلف 
عامل  يف  العالقة  ذات  األطراف  بني  الخالف  يزيل  الذي  التفاهم  هو 
متنوع. والحكيم من ينصح، مثل السامء تغطي كل يشء دون انحياز، 
ومثل األرض تحمل كل يشء دون انحياز. تذكر جيداً أنك لست سمكة 
ولهذا فأنت ال تعرف أن السمك سعيد. وقد سأل تسوانغ تيس ذات 
الجداول  مئات  ملوكيتها عىل  والبحار  الكبرية  األنهار  تنال  مرة: كيف 
والبحريات؟ تنال هذه املكانة من خالل أحقيتها يف أن تكون أوطأ منها. 
ذلك ما يجعلها تنال ملوكيتها. فالحكيم ليك يكون فوق الناس يجب 
أن يتكلم كام لو أنه أوطأ منهم. ومن أجل أن يهديهم يجب أن يضع 
نفسه وراءهم، بحيث إذا كان فوقهم ال يثقل ظهورهم وسيكون كل ما 
تحت السامء مرسوراً ألنه ُمدار به وال يجدون يف قيادته لهم ما يُكدر 
ينافسه،  أحد  فال  وبالتايل  منافسة  يف  نفسه  يزج  ال  الحكيم  عيشهم. 
حتى وال ذلك السمك الذي يسبح يف املاء حراً سعيداً. أنا لسُت سمكة، 

فكيف أعرف أن السمك سعيد؟
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دماء فوق جدارية فائق حسن
حلقت حاممة فائق حسن يف ساحة الطريان. كانت حرة تباهي سامء العراق وتنترص للسالم. كان الطريان زهوها يف هذا 
املكان االثري. وفجأة.. فجأة، تخضبت تلك الحاممة بدماء بلون الزنبق.. كان الزنبق عطراً، وكانت بغداد يف مطلع نهارها، 

يضج بالناس وبالحركة وبالشغيلة التي تبحث عن رغيف خبز رشيف. 
وما كانت جباه هذه الشغيلة القادمة من احياء بغداد واملحافظات الفقرية تعرف ان دماءها الحارة ستحلق يف سامء 

جدارية فائق حسن. فيام كان البعض.. يلقي نظراته ومييض!
»ثقافة«

خارج النص
والتعيين
عبداالمير العبادي

الكاتب
علينا نحُن معارُش البرِش

ألخشوُع للسامِء 
التي اضاَء برقها 
دفاترنا املظلمَة

علينا ان ال منتثُل الرادٍة
تسلبنا فورَة العقِل

منزُق خرَق شعاراِت البالدِة
نرسُم لوحاِت الوهجِ التي

ال تتزاوُج فيها االلواُن

المخرج
ايها الحاملون بنصوِص الوجِد

كونوا)كرقراق الحىص(
ينساُب فيضكم خيوطاً كالحريِر

تبهُر مليكاِت القصوِر
توحُد النامئون عىل قشِّ

الوهِم وانتظاِر االنعتاِق
ايها السادُة

النريُد مرسحاً او منصاٍت
او رمبا ديكوراٍت

او سامعاِت صدى
نريُد لنا الوقوَف يف دائرٍة واحدٍة

الننا كواكٌب تصنُع الحَب

الممثلون
االول

تقوُل املسلُة يف بالِد العدِل
ان اخطأَ القضاُة يف الحكِم

يعاقبون ستَة اضعاٍف 
لذا فان املدينَة الفاضلَة

تناُم رأسها فوَق السامواِت
خطابها آذان حيَّ عىل الفالحِ 

الثانية
رويداً ال تقرأوا عن االحباِر

فقد يتيبُس العقُل
وما لنا يف قصِص االولني

اذ االخرين يحملون سيوفاً
طالءها ساّمً وموَت

فزعٍ يتعلُق برقاِب صغارنا
اذ انَّ دروبهم كثبان وافاعي

الثالث
ال وقايَة لصدورنا

واْن توشحْت بدروعِ الدنيا
النه ال ثباَت للسيقاِن

واْن امتدْت جذورها البعد القيعاِن،او عانقْت السامَء
حيُث خواءها يالزُم الخواَء 

الرابعة
هل مثَّة افاٍق وكتٍب

لنا دليٌل ونجاداِت ابحاٍر
او حتى شعبذاٍت تدلنا

لرباٍق يطوفنا ارضحًة
تفُك لنا القيَد

ارضحًة رمبا مل تجْد الخالَص
حيُث ثالوُث الدنيا

كذٌب صنعناُه
الخامس

هم يخشون دوراِن االسطوانِة
يخشون فكَّ االسواِر

يخشون رفَع رؤسهم لالعايل
اذ انحناءاِت ابصارهم

عادًة تالزمهم
قفوا اما انَّ االواَن لعتٍق

اراُه خياالً ويراين له صحًو 
يظُل يراين واراُه واالمُر محال

قد  الراهنة  العراقية  الثقافة  وزارة  تكون  رمبا 
وضعت هذا السؤال امامها وهي بصدد العودة 
يف  أقيم  الذي  العراقيني”  املثقفني  “مؤمتر  اىل 
بغداد عام 2005 وما ان تغري السيد الوزير مفيد 
الوزير األول بعد 2003 حتى اسدل  الجزائري/ 
الستار عىل هذا املؤمتر وقراراته الفاعلة واملهمة. 
الوزراء  السادة  من  عدد  الوزارة  لقيادة  وتواىل 
ثقافة  بناء  يف  يذكر  حضور  لهم  يكن  مل  الذين 
هذه  مع  التعامل  تم  وامنا  حقيقية،  وطنية 
الوزارة بوصفها )حصة سياسية( متأل بشخصيات 

سياسية.. وهذا ما كان فعالً.
حسن  د.  الجديد  الوزير  السيد  جاء  اذا  حتى 
جامعية  بيئة  ومن  الجامعي،  الحرم  من  ناظم 
التأليف  يف  منجزاته  معه  حامال  مرموقة، 
خرياً،  استبرشنا  الحداثوي؛  والتوجه  والرتجمة 
اال  ادىن مستوياته  التغيري واإلصالح يف  وانتظرنا 
ان هذا اإلصالح ما زال يواجه الكثري من العقبات 
ونشاطاتها  الوزارة  ملديريات  يكون  ان  منها 

حضور مغاير ملا ألفناه سابقاً. 
فدور الثقافة يف بغداد واملحافظات، مقاٍه ومكان 
للبطالة والرثثرة، والنرش ال يخرج عن كتب متاثل 
كتاب “املغامرات األوىل يف بالد فارس وساسان 

وبابل” الصادر عن دار املأمون مؤخراً.
داخل  قاعة  يف  محصورة  التشكيلية  واملعارض 
مبنى الوزارة بال مراجعة نقدية، واملرسح يضئ 
دائرة  تفخر  فيام  اضواؤه..  تنطفئ  ثم  ليومني 
السينام واملرسح بإعادة تأهيل مرسح الرشيد او 
بناء مرسح صغري يف الدائرة ذاتها.. بينام اإلنتاج 

السيناميئ واملرسحي غائبان!
دار  العالقات،  دائرة  األزياء،  داء  وال علينا من: 
دائرة  الشعبية،  الفنون  فرقة  الثقافية،  الشؤون 
علينا  ال  األطفال.  ثقافة  دار  املوسيقية،  الفنون 
 ،2003 بعد  نهب  الذي  العراقي  املتحف  من 

التي  واآلثارية  الحضارية  املعامل  من  علينا  وال 
دمرت..

الثقافة(  عاصمة  بغداد  )مرشوع  من  علينا  ال 
الذي تبددت أمواله من دون ان يحقق جدواه.. 
عن  ونسكت  تنطوي..  ال  صفحات  سنطوي 
ليصبح  شهرياً  قرائها  عىل  تطل  مضيئة  مجالت 
بعضها منسياً )دجلة، السينام واملرسح، القيثارة، 
مجالت  اىل  األخرى  املجالت  وتتحول  الرواق( 

فصلية ونصف سنوية!
للثقافة  غياب  من  جرى  ما  كل  من  علينا  ال 
عليها  اقدم  جديدة  بصفحة  ولنبدأ  واملثقفني، 
الوزير االكادميي وهو يستعيد العمل بـ “مؤمتر 
املثقفني العراقيني” الذي كان وليد ظروف بالغة 
محفوفة  والحياة  ومعرفياً..  امنياً  السخونة: 

بالكثري من املخاطر والعقبات.
إيجايب  مؤرش  املؤمتر،  وقائع  اىل  العودة  نعم.. 

نظرة  اإليجابيات  يف  والنظر  شك،  بال  سليم 
موضوعية وعملية.. فهم جميل ومبارك، لكن.. 
بأي  املحيطة  والسلبيات  تفاقمت  األمور  لكن 

مسار صحيح ال تخلو من الصعوبات.
املجتمع،  حياة  يف  عميقاً  ترضب  االمية  اآلن، 
والكتابة،  القراءة  انعدام  مستوى  عىل  امية 
الجهل  و)ثقافة  التخلف(  )ثقافة  تعتمد  وامية 
ضآلة  عىل  الطلبة  يتعلمه  وما  معاً.  والتجهيل( 
ما  والجامعات رسعان  املدارس  يف  التعليم  هذا 
يتبدد بسبب البطالة السائدة لجميع الخريجني!

بإمكان  الذي  ما  مجتمعة،  الحاالت  هذه  امام 
وزارة الثقافة واآلثار والسياحة فعله.. لوحدها؟

هل ميكن لها ان تعمل بعيدا عن: وزارة الرتبية، 
وزارة  كل  ان  املؤسف..  العايل؟  التعليم  ووزارة 
ان  بأحد.. مع  االمر شأن وال شأن ألحد  لها يف 
مشرتك  عمل  يف  الرؤى  توحيد  تقتيض  الرضورة 
وجود  وال  املجتمع..  يف  الوعي  نرش  اىل  يسعى 
لخطاب مشرتك يحقق هذا الهدف األهم والذي 

تعمل عىل وفقه الوزارات الثالث!
للمثقفني  مؤمتر  اىل  ماسة  حاجة  بنا  نعم.. 
واالمر  يعنيهم  فالشأن  تحديداً،  العراقيني 
يخصهم وهم ادرى بشعاب ما يجري من تجهيل 

مدريس واكادميي عىل حد سواء.
وأمر الثقافة ال يخرج عن جدوى رسائل واطاريح 
هشة او مرسوقة وقد نجد مباٍن انيقة ولكن يف 
باالتجاه  تطوير خطوة  داخلها كسل فظيع عن 
الصحيح. العيون كلها.. عىل الرواتب، وهذا حق 
يفرتض ان يكون مكفوالً، رشط ان يقابله عطاء 
مسؤول.. غري ان الجهل واخالقية مجتمع تجعل 
هذه العيون تفكر ذاتياً وتنىس االمر موضوعياً.

هذه جميعاً.. شؤون ثقافية، ال ينظر اليها حتى 
أي جدوى ألي  ان  نرى  لذلك  الباب،  ثقب  من 
الجدوى،  معدومة  ستكون  مؤمتر  أي  ويف  كالم 
خالية من املعنى.. من بناء االنسان بوصفه اصل 

املعرفة واالبداع والعطاء. 
“مؤمتر  عقد  النظر يف  إعادة  ان  نرى..  هنا  من 
املثقفني العراقيني” ال بد ان يضع كل ما اسلفنا 
واالهتامم  الرعاية  موضع  بإيجاد  اليه  اإلشارة 
واالنتباه.. ذلك اننا النبحث عن مؤمتر مظهري، 
بقدر ما نبحث عن مؤمتر فاعل يحقق الجدوى 
النظر يف  إعادة  التي عىل وفقها متت  الحقيقية 
إطفاء  اىل  الكثريون  عمد  الذي  مجده  استعادة 
ضوئه الفاعل.. ذلك ان بناء االنسان امىض واكرث 
بالعنف  مدججة  حياة  بناء  من  بكثري  أهمية 
مثلام  ونتائجه  طبيعته  دعاته  يجهل  الذي 

يجهلون أحيانا كتابة أسامئهم!
يف  وعميقاً  راسخاً  املؤمتر..  يكون هذا  ان  االمل 

عطائه ومثار منجزاته.. نرتقب.

قصة قصيرة

ال شيء.. أنه الالشيء
كامل الدلفي 

األرض مبا رحبت تضيق بنا فهي مجرد خمسة وسبعني مرتاً مربعاً أما 
الدربونة فهي حرة و مشرتكة لنا ولالغراب والباعة واملتسولني وللكالب 
والقطط والجرذان املتآلفة بصداقة غريبة معها. جيوبنا أعيت عن منحنا 
جواز مرور اىل الفضاء اآلدمي القريب امليلء باالسواق واملطاعم واملتاجر 
وااللعاب واملوالت ومراكز الصحة وفنون الحياة املعروضة والتي يطلبها 

اآلخرون من ذوي الذخائر..
لنذهب معاً اىل صاحب العرصة عىس ان يحتملنا صربه لشهرين آخرين 

و يؤجل مبالغ اإليجار..
 الصباح مريض بثقل الكآبة املوحشة اذ خىل هذا الشهر متاما من تجمع 
السكان ألي سبب واختفت ارساب التالميذ الطائرة اىل املدارس بالبهجة 
والجامل . أيكون قد مات جرس املدرسة ؟ هكذا يخيل يل أن املوت 

حولنا مثل لعبة شطرنج بني العبني احدهام محرتف و آخر هاٍو ، يلتذ 
االول بطاقته القصوى فيعمد اىل تقشري دفاعات خصمه وانتزاع حجراته 
ويصل به اىل عراء أكيد فينتف ريش امللك بحركة كش ال ميلك عنها 

لنفسه دفعاً.
جردتنا حامقات الزمن املوضوعية عن دفاعاتنا الوجودية ما ورثناه منها 

وما راكمناه من ريع السنني.
انقطع حوار الوجيه الداخيل حني انتهى اىل سمعه طرق مركز عىل باب 

منزله .. 
تنهد يف قيامه يردد : اللهم اجعله خرياً.. وجد عىل بابه لجنة جباية أجور 
الكهرباء ترافقها سيارة رشطة.. القى التحية و حرّك يده اليمنى حركة 
استفهام عن رّس هذه الزيارة. رد كبري الجباة التحية بربود مياثل موقف 
الدائرة وإجراءاتها الخشنة بقطع الكهرباء منذ شهر .. أحس الوجيه وكأن 
كبري الجباة يريد ان يسحب البساط من تحت قدمي العرصة ويضع 
معرقالت اضافية يف طريق عودة الكهرباء اليها. فتح عينيه بأوسع ما 
أمكنه حاقناً نظراته بغضب وحقد .ورسعان ما تراجعت عيناه عن هذه 
الحركة فقد اجربتها حبات عرق تسللت من جبينه ووجهه لتمأل مآق 
عينيه ..فهو يحس بقوة الصيف هذا العام لكن ال يعلم ان درجة حرارة 

هذا اليوم تجاوزت اإلحتامل االنساين املشار إليه يف مقاسات األمم.
نحن  حاج   : ساخر  بهدوء  تكلّم  و  هازئة  ضحكة  الجباة  كبري  أخفى 
قاتال يف  ،و والد ملفقودين  املحلة  قصدناك دون اآلخرين ألنك وجيه 

الدفاع عن الوطن،

اىل  مجهول  أوصل شخص  قد  املنطقة..  بني سكان  وكالمك مسموع   
سيادة الوزير شكوى عرصاتكم عن انقطاع الكهرباء هذه املدة فأوعز 

لنا سيادته بإتصال هاتفي ملعالجة املوقف..
 استبرش محيا الرجل الكبري وردد يف رسه )يا الله يا مفرج الكرب (.. 

وأتم كبري الجباة: وعليه رأت دائرة الكهرباء انك ملزم بالتعاون معنا 
لتطبيق اجراءات ما قبل الحل. تعرف ان االهايل مديونون للدائرة باجور 
الكهرباء ملدد ترتاوح بني عام وعام ونصف سنعطيكم سبعة ايام لتسديد 

املبالغ املرتتبة بذمتكم و بخالفه ال كهرباء لكم عندنا..
مىض أسبوع ثم آخر ثم شهر ..

و تعقيدات األزمة العامة تتسارع نحو حرب كونية ضد االنسان يف هذا 
املضامر االريض الذي يضمر بني جناحيه حب الحياة فتنهال عليه اطنان 

النابامل و جمرات املالئكة والشياطني أجمعني.
نهارات موحشة حاملني  منازلهم يف  ناس من  تلو  ناس  االهايل  تسلل 
امتعة البقاء عىل رؤوسهم يبغون وجه الله الواسع ليلقوا تحت ظله 

اسباباً للبقاء.
يجلس الوجيه يف باحة نزله الجديد مكرراً حواره املعتاد مع ذاته وهو 

يسألها: اووف يا ذاكريت ملاذا ال تسعفيني بإجابة شافية عن أسئلتي:
)أين قضيُت هذه العرشين عاماً األخرية من عمري ..من هم جرياين 
..ما اسم مدينتي ..ما أقرب نقطة دالة ..جامع ..مدرسة ..اسواق..؟؟( 

فتخترص االجابات تردداتها 
بـ )اليشء، سوى الصحراء التي تجرف الذاكرة..اليشء.. انه الال يشء(..

لوعة الشهداء
خديجة الحمامي

الوجد والوجل املضني يؤرقني
ولوعة البعد عن صحبي وسامري

ومرصع لعزيز قد شغفت به
ادمى فؤادي واذىك جذوة النار

مل يشفني من جراحات ومن امل
حتى تبث عىل االقامر اشعاري
ليدرك القايص والداين جرميتهم

وما بلينا به يف شهرنا الجاري
يف كل حي من االحياء مجزرة

ويرتك الحبل منفلتا لجزار
والسلب والنهب واالرهاب روعنا

والغدر يف صاحب النخوى ويف الجار
واالن هل يستقر املخلصون عىل

اوضاع ساءت وسادت نعرة الثار؟

في العودة الى “مؤتمر المثقفين العراقيين”

مواجهة ثقافة التخلف.. وبناء االنسان
حسب الله يحيى

اذا ما سلمنا ان الثقافة تعني انتاج املعرفة، فاننا عندئذ نكون امام واقع مّر 
ومرير ال ميكن تجاوزه بأي حال من األحوال. 

ونعني بهذا الحال ما نحن عليه من ترٍد فكري وثقايف ومعريف واجتامعي.. 
يالزمه ويواكبه تدٍن كيل يف قاع املدن عىل املستويات املعيشية والصحية 

واألمنية. 
امام هذه الصور القامتة التي ال ميكن ملرء تجاوزها او التغافل عنها، نواجه 

سؤاالً واقعياً ملحاً يقول: ما الذي ميكن للثقافة واملثقفني فعله إزاء ما 
يجري؟ 
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 يدفعها
ٌ

ضريبة
الفقراء دائمًا 
عبد السادة البصري

عيٌل  هرع  حتى  تباشريها،  ترسل  الشمس  بدأت  أن  ما 
الكادحني،  من  )الكار(  بزمالء  ليلتحقا  الساحة  إىل  وعمر 
عائلتهام،  رمق  بها  يسدان  عيش  لقمة  عن  الباحثني 
من  يكسبانه  مبا  واملرض  الفقر  غائلة  عنها  ويدفعان 

بيعهام الشاي والكعك!
يحظ  مل  لكنه  دراسته  أكمل  وعمر  جامعي  طالب  عيل 
من  أكرث  منذ  ديدنهام  وهذا  سنتني،  منذ  تعيني  بفرصة 
خمس سنوات، بعد أن أعجز املرض أباهام واقعده عاطال 
بيع  مهنة  ميارسا  أن  وأخيه  بعمر  حدا  ما  العمل،  عن 

الشاي والكعك يف الساحة!
ملَّ عمر من مراجعة الدوائر واملؤسسات بحثا عن فرصة 
تعيني تدفع شبح العوز عن العائلة ، ألن التعيينات تحتاج 
ميلك  ال  وهو   ، الجميع  يعرفها  وواسطة   قوي  سنٍد  إىل 
سوى انه ابن هذا الوطن ومتزوج حديثاً، وهذه ما تاكل 
مقاسات  عىل  القوانني  فّصلوا  الذين  الفاسدين،  عرف  يف 
الكعك  وصينية  الشاي  قوري  حمل  لهذا  مصالحهم. 
ليجلس عىل الرصيف ، وألجل أن يكون الوارد أكرث فائدة 
العمل. فأخذا  الجامعي  يف  الطالب  للعائلة شاركه أخوه 
ليعودا  املساء  وحتى  الغبشة  من  الساحة  يف  يداومان 
واخوتهام  وابيهام  لزوجتيهام  السوق  به  جاد  ما  حاملني 
كل  توصيهام  والتي  والسكّر،  بالضغط  املريضة  وأمهام 
حفاظا  نوعها  كان  مهام  املشاكل  عن  يبتعدا  أن  صباح 

عليهام، وترفع كّفيها بالدعاء لهام صباحا ومساءا !
ظاّل عىل هذا الحال أكرث من أربع سنوات حتى اصبحت 
عندهام عربة تحمل ما يبيعانه من أنواع الكعك والشاي 

والحامض!
فيها  يسمعا  ومل  البالد  سادتا  والهدوء  األمن  من  سنتان 
السياسيني  ترصيحات  يسمعان  لكنهام  انفجار،  دوي 
إليها  وما  العرقوبية  ووعودهم  النارية،  واملسؤولني 
الشباب  هّب  وحني  وغربا.  رشقاً  البلد  تأخذ  أخبار  من 
بال  فيه  املرء  يعيش  آمن  حرٍّ  بوطٍن  يطالبون  منتفضني 
بوطن  النفس  مينيان  عمر وعيل  كان  وأزمات،  منغصات 

كهذا!
ليكّحال  قريبا،ً  املرجّوة  االنتخابات  يوم  يأيت  أن  حلام 
التعيني  يف  الوردية  أحالمهام  من  يتحقق  مبا  عيونهام 

الرغيد! والعيش 
كذلك،  الحاملتني  زوجتيهام  تاركني  فجرا  كعادتهام  خرجا 
بغداد  بشمس  عيونهام  مكّحلني  اليومي  عملهام  ليزاوال 
لكن  بعربتهام،  الرصيف  واقتعدا  املغناجة،  الدافئة 
لالنتخابات املرجوة حقاً رضيبة البّد أن يدفعها الحاملون 

بغد جميل وسعيد!
إليه  فهرع   ، عيلٌّ أثره  فسقط عىل  االول  االنفجار  دوى 
متحسسا  ظهري،  انكرس  خوية  يا  صارخا:  راكضا  عمر 
جسم أخيه املرّضج بالدماء.. وهنا دوى االنفجار الثاين 
لتتعانق روحاهام مرتفعتني إىل  فطارت أشالؤهام معاً، 
السامء تشكوان فساد املتحاصصني الذين أودوا بالوطن 

خرابا وموتا!
يرحمه  مل  لوطٍن  عشقهام  رضيبة  وعمر  عيل  دفع  لقد 

الفاسدون أبداً، وتركوهام للعوز والفقر منذ صغرهام!
الفاسدون،  هؤالء  أضاعه  وطن  يف  الفقراء  رضيبة  إنها 

وظلوا وما زالوا مينعون ابناءه النجباء من استعادته!

ليس مجرد كالم
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

المربد القادم
تحت اسم الشاعر الراحل 

إبراهيم الخياط

شيوعيو الكرخ الثانية 
يكسون الفقراء وااليتام 

البصرة - وكاالت
أعلنت الحكومة املحلية يف البرصة، عن موعد انطالق الدورة الـ 34 من 
مهرجان املربد الشعري، الذي سيكون يف آذار املقبل، تحت اسم الشاعر 
الراحل إبراهيم الخياط. وقال مكتب محافظ البرصة يف بيان صحفي، 
أن اللجنة التحضريية للمهرجان عقدت اجتامعها األول يف مقر اتحاد 
األدباء والكتاب يف البرصة، وناقشت أبرز امللفات املتعلقة بفعاليات 
الجديدة اسم  الدورة  االتفاق عىل أن تحمل  انه تم  املهرجان، مبينا 

الشاعر الراحل إبراهيم الخياط.
الجهات  تتواصل مع  االجتامعات سوف  أن  إىل  املكتب  ولفت مدير 
ذات العالقة، من أجل أن تكون دورة املهرجان “مثالية تليق بالبرصة”.

بغداد - مهدي العيسى 

تزامنا مع موجة الربد األخرية، وزعت لجنة شاكر محمود االساسية للحزب 
الشيوعي العراقي/ اللجنة املحلية يف الكرخ الثانية، مالبس شتائية عىل 
العديد من األطفال االيتام والعائالت الفقرية واملهجرة يف منطقة السيافية 
الجمعية  من  تربعا  املالبس،  هذه  وجاءت  املحمودية.  لقضاء  التابعة 
العراقية الكندية.  ويف السياق، وزعت لجنة كامل شياع األساسية، التابعة 
أيضا ملحلية الكرخ الثانية، مالبس شتائية متربعا بها من الجمعية ذاتها، 
عىل األطفال الفقراء وااليتام يف منطقة الرشطة الرابعة بجانب الكرخ من 
بغداد.  ويف حديث لـ “طريق الشعب”، أعربت اللجنة املحلية للحزب، 
عن شكرها إىل الجمعية العراقية الكندية، عىل مساهمتها اإلنسانية يف 

دعم الفقراء ومساعدتهم.

رثاء إلى والدي 
معلنني  رحيلك  فأملنا  الفرح  كل  معك  ورحل  رحلت 
وتحمل  القلوب  عرش  عىل  تربع  لطاملا  انسان  رحيل 
السلامن  ونقرة  السجون  ومشقات  الحياة  مصاعب 
الشاهد األكرب نورت لنا الطريق وعلمتنا القوة والشموخ 
والكربياء وأعظم إرث ورثناه عنك املحبة والصدق كنت 
تركع  ان  متأملة  الغابرة  األيام  لك  ركعت  شامخا  رائعا 
يا والدي يف  الجنان. ستبقى ذكراك خالدة  لك مفاتيح 
أذهان كل محبيك سأبقى اصيل واوقد الشموع ألجلك 
عنوان  تحت  وكلامت  قربك  عىل  حمراء  وردة  سأضع 

ذكرى انسان لن ميوت.. سالما عىل روحك الطاهرة..

ابنتك شفق الفريد سمعان

في »بيتنا الثقافي«

استذكار الراحل ألفريد سمعان
 شاعر الحب والنضال 

بغداد – طريق الشعب
ظهر  بغداد،  يف  الثقايف  بيتنا  منتدى  نظم 
للشاعر  استذكارية  جلسة  املايض،  الخميس 
فيها  ضّيف  سمعان،  الفريد  الراحل  واملناضل 

الناقد فاضل ثامر والشاعر عمر الرساي.
املنتدى  قاعة  احتضنتها  التي  الجلسة  حرض 
الرفيق رائد فهمي سكرتري  يف ساحة األندلس، 
العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة 
الحزب،  نائب سكرتري  الجزائري  والرفيق مفيد 
املكتب  عضو  الجمييل  صبحي  والرفيق 
من  واسعة  نخبة  عن  فضال  للحزب،  السيايس 

املثقفني واملحبني.
صمت  دقيقة  بالوقوف  الجلسة  وانطلقت 
إكراما للشهداء الذين سقطوا بالتفجري االرهايب 
ذاته،  الخميس  يوم  صباح  استهدف،  الذي 
وسط  الطريان  ساحة  يف  األبرياء  املواطنني 

العاصمة.
الشعرية  وتجربته  املناضل  الراحل  ذكريات 
حملته  ما  أبرز  كانت  والوجدانية،  الوطنية 
الكبري يف احتضان  املداخالت، اضافة اىل دوره 
كان  الذي  والنقايب  اإلنساين  والدور  الشباب 

يتمتع به.
الفريد  الراحل  عن  تحدث  ثامر  فاضل  الناقد 
انطلقت  التي  الشعرية  وتجربته  سمعان 
مبكرا، مبينا أن الهم االجتامعي والسيايس كان 
مؤثرا يف شعره وهو ميثل أحد تيارات التجربة 

الخمسينية.
خالل  الراحل  مع  تجربته  عن  ثامر  وتحدث 
متت  وكيف  السلامن”  “نقرة  يف  السجن  فرتة 
واصدار  السجن  داخل  الثقايف  النشاط  ادارة 
نرشة اخبار يومية كانت توزع صباح كل يوم 

عىل السجناء.
ونوه اىل الجانب الريايض الذي كان يتمتع به 
االول  التأسيس  يف  نشاطه  اىل  اضافة  الراحل، 

والتشكيل الثاين التحاد االدباء يف العراق.
بدوره تحدث الشاعر عمر الرساي عن الفريد 
مقتطفات  مقدما  بدايته،  شاعرا وعن  سمعان 
الراحل، ومشريا  تجربة  دراسة طويلة عن  من 
نصوص  خلف  تقف  التي  املوجهات  إىل 
التي  ورمزياته  الوطني  املوجه  سيام  سمعان، 
الشيوعي  الحزب  منها  كثرية  رموز  يف  متثلت 
التي برزت يف  الشخصيات  العراقي إضافة إىل 

مقارعة الطغيان.
ميتلك  ال  “هو  قال:  الراحل  شخصية  وعن 
الشعراء،  عىل  يطغى  الذي  الوجودي  القلق 
ولديه اطمئنان كبري، ويقف مع الفقراء بشكل 
محسوم وطنيا واجتامعيا، وكذلك مع املرأة”.

وتحدث ايضا عن الفقدان الذي تركه الراحل، 
إميانه  الحياة  هذه  من  يعنيه  كان  الذي 

بالبياض ورفضه الصارم للسواد، وحتى املناطق 
الرمادية ال يستطيع الوقوف فيها.

يف  الشباب  لدور  الكبري  دعمه  اىل  ولفت 
التواجد  خالل  من  والثقافية،  الشعرية  الحياة 
االبداعي  النشاط  يف  معهم  الدائم  والحضور 

التحاد االدباء.
الكاتب  الفقيد،  عن  الحديث  يف  وشارك 
به  رحب  الذي  جاسم،  عامد  واالعالمي 
يف  وكيل  منصب  بتسنمه  وهنأوه  الحارضون 
الشاعر  رحلة  عن  تحدث  وقد  الثقافة.  وزارة 
واملحاماة  الشعر  بني  سمعان،  الفريد  الراحل 

والنضال.
أعقبت  التي  املواقف  بعض  جاسم  وذكر 
وكيف   2003 عام  الدكتاتوري  النظام  سقوط 
ارتبط مع الراحل بذكريات متنوعة من خالل 
اتحاد  أقامها  التي  النوعية  الثقافية  الجلسات 
الراحل،  مواقف   من  الكثري  عّدد  كام  االدباء. 

التي تفخر بها الثقافة العراقية.

مشمسC° 18طقس اليوم

عن “مرشوع كلمة للرتجمة” يف أبو ظبي، صدر أخريا كتاب 
موجه لألطفال بعنوان “الكرملني قلب موسكو”، من تأليف 

ناتاليا وفسييل فولكوف، وترجمة د. عبد الله حبة.
كرملني  وُصف  ان  عبثاً  يكن  “مل  الكتاب:  مقدمة  يف  جاء 
كلها.  وروسيا  بل  فقط،  موسكو  ليس  قلب  بأنه  موسكو 
فقد كان وال يزال املكان الذي تبدأ منه األرض الروسية. 
ولكن ِممَّ يتألف الكرملني اآلن؟ فهو حصن تحيط به كام 
يف األزمان املاضية أسوار منيعة وأبراج حصينة، وهو أيضاً 
متحف يف الهواء الطلق، ميكن أن نرى فيه الجرس القيرص 

واملدفع القيرص وكثرياً من الكنائس الجميلة”.

الكرملين 
قلب موسكو

إصدار

البصرة – وكاالت 
األول  الصف  طلبة  أحد  الله،  مال  عيل  الله  أسد  الطالب  استطاع 
املتوسط يف “مدرسة املوهوبني” مبدينة البرصة، أن يكون ضمن العرشة 
األوائل عىل العامل يف مسابقة للذكاء االصطناعي )أون الين(، نظمتها 

“رشكة ستيمبيديا” الهندية مبشاركة 5479 طالبا من 99 دولة.
وقالت دائرة عالقات وإعالم تربية البرصة، أن هذه املسابقة العاملية، 
الفعاليات  أهم  من  تعد   ،”codeavour2020“ اسم  حملت  التي 
يف  املشاريع  افضل  اختيار  فيها  يتم  التي  العاملية  العلمية  واألنشطة 

الذكاء االصطناعي والربمجة.
الله، دخل يف منافسة  الطالب أسد  ان  لها،  بيان  الدائرة يف  واضافت 
الربامجيات  يف  عراقي  مرشوع   100 تقديم  تضمنت  للقبول،  أولية 
وابتكارات فنون الذكاء االصطناعي، قبل منها 50 مرشوعا، مبينة أن 
عىل  تفاعلية  برامج  ووفق  ماهرين،  أساتذة  بإرشاف  متت  املسابقة 

مواقع عاملية رصينة.

في مسابقة للذكاء االصطناعي 

طالب بصري ضمن العشرة األوائل في العالم

على قاعة جمعية التشكيليين في المدينة 

لوحات “زهرات الموصل” تواصل استقبال المتلقين
الموصل – جمال غانم

ال يزال املعرض التشكييل النسوي الذي افتتحه فرع جمعية التشكيليني 
العراقيني يف نينوى، يوم 6 كانون الثاين الجاري، مرشعا أبوابه أمام الزائرين. 
ويضم املعرض، الذي افتتح عىل قاعة الجمعية وسط مدينة املوصل، تحت 

عنوان “زهرات املوصل يرشقن لونا”، 29 لوحة لـ 29 فنانة تشكيلية. 
وحملت األعامل موضوعات مختلفة، بعضها مثل تجارب جديدة بلغة 
رموزا  جسد  اآلخر  وبعضها  اإلنسان،  معاناة  عمق  عن  تعرب  تشكيلية 
املرأة  وظيفة  مع  يتناسب  جامليا  ورسدا  متداولة،  موصلية  وتعبريات 
وهوية  استعادي  طابع  اللوحات،  من  عدد  فيام طغى عىل  الحياة.  يف 

استذكارية.
يف  واللون  الخط  توظيف  عرب  شعري  بطابع  األعامل،  بعض  اتسم  كام 

تدوين األمنيات واألحالم ومشاغل الحياة. 

فريق شبابي يحث على 
تحديث البطاقات االنتخابية

بغداد – محمد التميمي 

نظم فريق “رشارة تغيري” الشبايب املدين، أخريا، جولة ميدانية راجلة 
يف شوارع منطقة الكرادة، وذلك بهدف حث املواطنني عىل تحديث 

بطاقاتهم االنتخابية. 
ووزع الفريق عىل املارة وأصحاب املحال التجارية، نحو 400 نسخة من 

ملصق يتضمن شعارات تحث عىل تحديث البطاقة االنتخابية. 
االنتخابات  حول  النقاش  املواطنني،  من  جمهور  مع  الفريق  وتبادل 
املرتقبة وأهمية املشاركة فيها من أجل الخالص من الفاسدين، وكيف 
أن تحديث بطاقة الناخب يضمن عدم رسقة صوته، موضحا لهم آلية 

التحديث.

نحتفي به في ذكرى وفاته الستين
)23/1/1960(

ونعود اليه يف عددنا التايل الخميس املقبل

من اعامل املعرض

المبدع الكبير جواد سليم


