
العراق يواجه ازمات سياسية واقتصادية واجتامعية 
يف  املتضخمة  الدولة  اداء  فشل  يف  تتجىل  عميقة 
البنى  وتطوير  وبناء  االساسية  الخدمات  توفري 
منظومة  اىل  وتحوله  الفساد  واسترشاء  التحتية، 
متغلغلة يف جميع مفاصل الدولة تتمتع بحامية من 
املحاصصة  نهج  يف  وتجد  السلطة  يف  نافذة  جهات 

الطائفية والسياسية، حاضنة له.

وقد ظهرت هذه األزمات عىل الصعيدين االجتامعي 
لالقتصاد  الريعي  الطابع  تعمق  بشكل  واالقتصادي 
والزراعية  االنتاجية  انشطته  وانحسار  العراقي 
العراق  وتحول  لها  املساندة  والخدمية  والصناعية 
فيام  والعامل،  الجوار  لدول  استهالكية  سوق  اىل 
وثلث  ربع  بني  ما  لتشمل  الفقر  نسبة  ارتفعت 
يف  السيام  البطالة  وانترشت  العراقي،  الشعب 

صفوف الشباب مبا يف ذلك حملة الشهادات العليا، 
تجاوز  بحيث  والرثوة  الدخل  يف  هوة  واتسعت 
متتعت  لفئات  الفاحش  الرثاء  مع  املطلق  الفقر 
مبزايا ومنافع فائقة واستحوذت بفسادها عىل املال 

العام.
انتفاضة ترشين )أكتوبر( 2019 لتعرب عن  وجاءت 
الرفض الشعبي الواسع لالوضاع السائدة وملنظومة 

تحت  بالتغيري،  ومطالبة  والفساد،  املحاصصة  حكم 
حرة  مبكرة  انتخابات  عرب  وطن«  »نريد  شعار 

ونزيهة وعادلة.
مبحاسبة  برنامجها  يف  تعهدت  الكاظمي  وحكومة 
السالح  وحرص  الفساد  ومحاربة  املتظاهرين  قتلة 
للتخفيف  اقتصادية  اجراءات  واتخاذ  الدولة  بيد 
حرة  مبكرة  انتخابات  وتنظيم  الشعب  معاناة  من 
ونزيهة. ولكن بعد مرور تسعة أشهر عىل تشكيلها 
هذه  معظم  تنفيذ  يف  ملموس  تقدم  يتحقق  مل 
حيتان  محاسبة  وخصوصا  وااللتزامات،  الوعود 
الفساد وتحسني االوضاع املعيشية للمواطنني. وقد 
املبكرة  االنتخابات  موعد  بتعيني  الحكومة  قامت 
واضطرت اىل تأجيله اىل العارش من اكتوبر القادم، 
ولكن ال تزال العديد من رشوط االنتخابات النزيهة 

يزال  ال  الدولة  نطاق  خارج  فالسالح  متوفرة،  غري 
منترشا ويتحرك بحرية، واملال السيايس ينفق بشكل 
يتم  ومل  املرشحني،  واستاملة  األصوات  لرشاء  باذخ 
ال  كام  تعديله  او  االتحادية  املحكمة  قانون  مترير 
توجد ضامنات بان يقوم مجلس النواب بحل نفسه 

قبل موعد االنتخابات بشهرين وفقا للدستور.
عىل  شديدة  توترات  عىل  تنطوي  العراق  أوضاع 
التغيري  وبات  املحاصصة،  نهج  ازمة  تفاقم  خلفية 
ان  يفرتض  النزيهة  الحرة  واالنتخابات  رضورة، 
طريق  عىل  السياسية  الحياة  يف  منعطفا  تشكل 
بني  الثقة  عدم  هوة  ويردم  املطلوب  التغيري 
الشعب والسلطة. وما مل تتحقق رشوط االنتخابات 
مآالت  اىل  االوضاع  وتنفتح  االزمة  ستشتد  الحرة، 

واحتامالت غري محسوبة العواقب.

ــ علي شغاتي بغدادـ 

واملختصني  الخرباء  من  العديد  مخاوف  تتواصل 
مقرتح  عىل  واملوافقة  املوازنة  قانون  مترير  حال  يف 
املجهز  الخام  النفط  أسعار  برفع  املالية  اللجنة 

للمصايف الحكومية.
كشف  رفض  النواب  مجلس  يف  مصدر  وكشف 
املالية  “اللجنة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  هويته، 

الربملانية ضمنت مرشوع قانون موازنة العام الحايل 
رفع سعر برميل النفط املجهز للمصايف املحلية من 

3.5 دوالر إىل 17.5 دوالر للربميل الواحد.
وحول آثار هذا اإلجراء عىل املصايف املحلية، أوضح 
الخبري االقتصادي، أحمد خضري لـ”طريق الشعب”، 
أن “رفع سعر النفط املجهز للمصايف سريفع الكلفة 
ترليون   4.5 بحدود  املحلية  للمصايف  التشغيلية 
دينار عراقي، ما سيحول املصايف املحلية إىل رشكات 

املصايف  تهالك  اتوقع  خضري”  ويضيف  خارسة”. 
البرتوكيامويات  رشكات  مثل  واندثارها  وخسارتها 
يف  املوظف  وقال  القرار”.  هذا  تطبيق  حال  يف 
تضمني  يف  “امليض  أن  نارص،  كاظم  املصايف  قطاع 
مرشوع املوازنة هذا البند يعني رفع سعر طن زيت 
الوقود املباع من قبل رشكات املصايف لرشكة توزيع 
أمامها  ليس  التوزيع  “رشكة  ان  مبينا  املنتجات”، 
ومعامل  الكهرباء  وزارة  أمام  أسعارها  رفع  سوى 

يف  كبرية  خسائر  سيلحق  ما  واالسمنت  الطابوق 
استمرار  ومع  والحيوية”.  املهمة  القطاعات  هذه 
هذه املخاوف، برر وزير النفط هذا املقرتح، مضيفاً 
وان  املالية  املوارد  تعظيم  إىل  “يهدف  انه  بالقول، 
املقرتح  ومراجعة  بدراسة  قامت  النفط  وزارة 
تفصيليا وبدقة متناهية، بحثا عن الحلول الناجعة، 
التي تضمن استقرارا وثباتا ألسعار املحروقات التي 

يتم تسويقها للمواطنني”.

قرار رفع أسعار النفط الخام للمصافي المحلية.. لماذا؟

تغييب العدالة االجتماعية
بغداد ـ طريق الشعب

أصدر مركز املعلومة للبحث والتطوير، مؤخرا، تقريرا عن مظاهر 
أزمة الفقر، وغياب العدالة االجتامعية يف العراق. ووفق التقرير، 
فإن أكرث من مليوين عائلة أضيفت إىل احصائية الفقر جّراء التبعات 
االقتصادية الجسيمة التي انتجتها جائحة كورونا، لتزيد من اعداد 

الفقراء الكبرية يف البالد.
االجتامعية..  “العدالة  عنوان  حمل  الذي  السنوي  التقرير  وأورد 
الفقر،  بها  تسبب  خطرة  نتائج  قبلها”  وما  كورونا  زمن  يف  غائبة 
مثل “التصدعات األرسية وانهيار املجتمع، والتشوهات االجتامعية 
نسبة  وارتفاع  الجرمية،  وارتكاب  والجسدية،  النفسّية  واألمراض 

األمّية”.

التيار االجتماعي يدين 
التهديدات التركية للعراق

ـ طريق الشعب بغدادـ 
أصدر التيار االجتامعي الدميقراطي، أخريا، بيانا دان فيه التهديدات 
الرتكية للعراق. وذكر املكتب السيايس للتيار، يف بيان تلقت “طريق 
الشعب”، نسخة منه، إن “الجيش الرتيك يقوم منذ سنوات بانتهاك 
امدها”،  طال  التي  املستقرة  غري  االوضاع  مستغال  العراق  سيادة 
مشريا اىل ان “ابناء شعبنا يف االقليم وبقية املناطق يتعرضون من 
ويهجر  والقرى  املزارع  تحرق  فيام  كبرية  مخاطر  اىل  ذلك  جّراء 
املجتمع  وصمت  اعني  تحت  ذلك  ويجري  منازلهم،  عن  السكان 
الدويل، فيام تصمت الحكومة االتحادية وحكومة االقليم عن هذه 
البيان ان “حامية  االنتهاكات مكتفيتان باإلدانة االعالمية”. وتابع 
ارواح املواطنني وممتلكاتهم والحفاظ عىل السيادة الوطنية واجب 
تقع مسؤوليته عىل الحكومة االتحادية اوال وال يجوز التنصل منه 
الحرب،  مخاطر  العراق  تجنيب  عنوان  تحت  يجري  ما  اهامل  او 
فيام تستمر الحكومة الرتكية بسياستها العنرصية العدوانية بتوطيد 

تواجدها داخل االرايض العراقية”. 
الجهد  من  يكفي  ما  تبذل  مل  الخارجية  “وزارة  ان  البيان،  وقال 
االمن  مجلس  لدى  تتحرك  ومل  الدويل  املجتمع  تعاطف  لكسب 
ملامرسة الضغوط عىل تركيا لوضع حد النتهاكاتها، وإليجاد حلول 
ملشاكلها الداخلية إلنهاء رصاع مستمر منذ عقود مع حزب العامل 
القضاء عليه وانهاء  الرتكية يف  الحكومة  الكردستاين، حيث فشلت 
)التمرد(”. وزاد البيان ان “الحلول العسكرية ما استطاعت يوما ان 
الكردي  الشعب  بالحقوق وستبقى قضية  املطالبة  الحركات  تنهي 
لحقوق  تستجيب  وحوارات  تفاهامت  تجر  مل  ما  قامئة  تركيا  يف 
القوميات والتكوينات االقليمية عىل وفق مبادئ العدل واملساواة 
وحقوق االنسان”. واشار اىل أن “التهديدات التي اطلقتها الحكومة 
اىل  تؤدي  جديدة  تعقيدات  ستضيف  سنجار  غزو  بشأن  الرتكية 
مبنأى  تركيا  فيها  تكون  لن  اكرب  مديات  اىل  النزاع  مساحة  توسيع 
عن تداعياتها الخطرة”. وأردف ان “حل املشاكل بالطرق السلمية 
وبالحوارات املعمقة هو الطريق االقل كلفة إلنهاء النزاعات، وان 
طاولة الحوارات تتسع دامئا للمتخاصمني، ومن اجل هذا فان عىل 
تركيا ان توقف عدوانها عىل االرايض العراقية واتخاذ مسار جديد 

ملعالجة املشاكل مع حزب العامل الكردستاين”.

والصحافة الصحفيون 
التخبط والواسطة بين 

ما اكرث العراقيل التي تواجه الصحفيني والصحافة هذه االيام، اضافة اىل 
ما يفرض عليهم وعليها من قيود يف  الوصول اىل املعلومة.

وبني الصعوبات الجديدة تربز الواسطة!
نعم، فالواسطة صارت رضورية للصحفيني يف الحصول عىل الترصيحات 
اضافة اىل املعلومات املجردة، وبالتايل عىل املقابالت مع املسؤولني، بل 
وعىل االعالنات وعىل التعيينات و.. وحتى عىل حق التجوال خالل فرتة 

االغالق كليا او جزئيا!
وهي  حكوميا  تخبطا  االعالمية  املؤسسات  واجهت  االخرية  االيام  اثناء 
تحاول الحصول عىل تخويالت تسمح لعامليها بالحركة. فمرة تسمع ان 
االمر محصور بوزارة الصحة ووزيرها، ومرة يقال لك ان نقابة الصحفيني 
.. وبعد  هي املسؤولة عن ذلك، ثم يشار اىل هيأة االعالم واالتصاالت 

هذا كله يتأكد لك ان القرار بيد القيادة العامة للقوات املشرتكة. 
وخالل هذا كله كان مخولنا يرتاكض الهثا من جهة اىل جهة .. وليعود 

يف النهاية بُخفي ُحنني كام يقال:
 فالصحافة املقروءة غري مشمولة باالستثناء من حظر التجوال!

 لكن رغم هذا ياسادة ياكرام، حصلت مؤسسات اعالمية معلومة عىل 
رخص التجوال املطلوبة، بل وقيل ان بعضها استلم عددا يفوق املقرر .. 

والفضل ملن؟ 
للواسطة!

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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أخبار وتقاريرافكار

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

الشوارع تختنق بالعجالت يف منتصف نهار أمس. الصورة من اعىل بناية مقر الحزب يف ساحة االندلس ببغداد.

اجرت جريدة “النهار” الكويتية، أخرياً، حديثاً مع الرفيق رائد فهمي، سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، 
وطرحت عليه عدة اسئلة، تتعلق بالراهن العراقي وبعض االحداث والتطورات املرتقبة خصوصاً يف االنتخابات  وما يرتبط بها.

ننرش هنا نص إجابة الرفيق فهمي عىل السؤال املتعلق بالوضع العام يف العراق اليوم، اما النص الكامل للحديث فيجده 
القارئ عىل الصفحة الثالثة من عدد الجريدة هذا. 



المجاري تبتلع ثالثة عمال 
كربالءـ  عامر الشيباني

لقي ثالثة عامل يف مديرية مجاري محافظة كربالء، األحد املايض، مرصعهم اثناء صيانتهم شبكة الرصف الصحي يف قضاء الجدول 
الغريب، رشقي املحافظة. 

وقال مدير اعالم مديرية مجاري كربالء، أركان السالمي، إن “العامل الثالثة لقوا حتفهم اثناء قيامهم بتسليك املنهولة”، موضحا لـ 
“طريق الشعب”، أن “أحد العامل تعرض إثناء نزوله إىل املنهولة لحالة إغامء، نظرا الستنشاقه غازات سامة، ما أدى إىل وفاته”.

وتابع، أن “زميل العامل سارع النتشاله، فعرض نفسه إىل حالة تسمم مامثلة، ما حدا بعامل ثالث اىل إجراء عملية إنقاذ رسيعة، لكنه 
مل ينج هو اآلخر من الغازات القاتلة املنبعثة من املنهولة”.

وأشار مدير االعالم إىل أن العامل الثالثة مل يكونوا مرتدين زي العمل ومستلزمات السالمة، األمر الذي عرضهم للتسمم، الفتا إىل أن 
مديرية مجاري كربالء كانت قد ألزمت العاملني يف صيانة شبكات املجاري، بارتداء أزياء الوقاية والسالمة. 

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareeqalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي
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سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

االطباء يحددون االول من آذار موعدا إلضرابهم

تظاهرات في الناصرية والكوت تطالب بإقالة الحكومة المحلية 

احتجاجات في الناصرية 
امام  املحتجني  من  العرشات  تظاهر  النارصية،  ويف 
ناظم  املحافظ  بإقالة  املحافظة، مطالبني  مبنى مجلس 

الوائيل من منصبه.
الشعب”،  لـ”طريق  صادق  ميثم  املدين  الناشط  وقال 
ان “املحافظ فشل يف ادارة املحافظة من خالل استمرار 
مجاملته املتنفذين من القوى الفاسدة وعدم جديته يف 
متابعة موضوع املختطفني واملغيبني، واستمرار ترويع 
منازلهم”،  استهداف  خالل  من  املتظاهرين  عوائل 
املحافظ  بإقالة  النواب  ومجلس  “الحكومة  مطالبا 

وتعيني شخصية كفوءة ونزيهة إلدارة املحافظة”.
قيام  خلفية  عىل  املدينة  يف  األحداث  وتصاعدات 
اطالق  خالل  من  املتظاهرين  بتفريق  االمنية  القوات 

الرصاص الحي، ما دفع املتظاهرين للتوجه نحو جرس 
النرص.

االمنية  والقوات  املتظاهرين  بني  والفر  الكر  وتواصل 
قرب مبنى مجلس املحافظة مع ورود انباء عن حصول 

اصابات بني الطرفني حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
يف  املحتجني  من  املئات  تظاهر  سابق،  وقت  ويف 
الرتيك  املستشفى  بافتتاح  للمطالبة  الحبويب  ساحة 
كورونا،  بفريوس  اإلصابة  معدالت  تصاعد  ظل  يف 
وزيادة  وتجهيز  الفقرية،  االجتامعية  الرشائح  ودعم 

التموينية، وضامن توفري حياة كرمية  البطاقة  مفردات 
للمواطنني يف ظل اجراءات حظر التجوال”.

اغالقهم  جددوا  املحتجني  من  العرشات  ان  يُذكر 
فرص  بتوفري  مطالبني  قار،  ذي  نفط  رشكة  مداخل 

العمل وتثبيت اصحاب العقود واالجور اليومية.

تظاهرات في الكوت 
املتظاهرين  من  العرشات  نظم  جانبهم،  من 
ترفض  احتجاجية  وقفة  واسط  محافظة  يف 

النواب  مجلس  عضو  عن  االفراج  محاوالت 
الرضا مال  عبد  الرشوة محمود  قضية  املدان يف 

طالل.
“طريق  طالعته  بيان  خالل  املتظاهرون  وهدد 
يف  املحافظات  جميع  يف  بـ”التصعيد  الشعب”، 

حال االفراج عن النائب املدان”.
طالل  الرضا  عبد  محمود  النائب  أن  اىل  يُشار 
 ٦ ملدة  بالسجن  سابق  وقت  يف  عليه  حكم 

سنوات بسبب قضية رشوة.

من  عدد  قطع  عىل  املحتجني  من  عدد  وأقدم 
الطرق الرئيسية يف مدينة الكوت، مطالبني بإقالة 
الحكومة املحلية وتعيني شخصيات كفوءة ونزيهة 

إلدارة املحافظة.

إضراب االطباء
يف  الدوريني  االطباء  ممثل  حدد  املقابل،  يف 
العراق موعدا لإلرضاب العام، احتجاجا عىل عدم 

تسلم رواتبهم.
وقال الدكتور محمد منري، يف ترصيح صحفي، إن 
منذ  يعملون  املستشفيات  يف  املقيمني  “االطباء 
يف  الساعة  مدار  عىل  عملهم  ويزاولون  اشهر   6

اليوم من دون راتب منذ تعيينهم”.
بكل  عملهم  يزاولون  طبيب   2500“ ان  واضاف 

مهنية منذ 6 اشهر من دون راتب”.
االطباء  اجراها  التي  واللقاءات  التواصل  ورغم 
مل  واملسؤولني،  الحكومية  الجهات  مع  املعنيون 

يكن حصادهم سوى الوعود، بحسب منري.
وتم  فقط  وعودا  تعطي  املسؤولة  “الجهات 
اعىل  يف  املسؤولة  الجهات  جميع  مع  التوصل 

الهرم بهدف الحصول عىل مستحقاتنا”.

“آلبو شطيط” يتظاهرون
منطقة  اهايل  من  املواطنني  من  عدد  وتظاهر 
جنوب  الخرض،  قضاء  يف  شطيط”  “آلبو 
محافظة املثنى، احتجاجا عىل مد خط الضغط 

العايل للكهرباء عرب منطقتهم.
ان “العرشات  الشعب”،  وقال مراسل “طريق 
الضغط  خط  بإبعاد  طالبوا  املتظاهرين  من 
العايل عن منازلهم ملا يحمل ذلك من مخاطر 
اكدوا  “االهايل  ان  اىل  مشريا  وبيئية”،  صحية 
عىل استمرارهم باالحتجاج لحني ابعاد املرشوع 
ملد  املحرمة  املسافة  ومراعاة  منطقتهم،  عن 

الكهربائية”. الطاقة  خطوط 
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ـ طريق الشعب بغدادـ 

مع انتهاء ساعات حظر التجوال 
املفروضة بسبب جائحة كورونا، 

عاد املحتجون اىل ميادين 
االحتجاجات يف املحافظات، 

مطالبني بإقالة الفاسدين وتوفري 
الخدمات ومستلزمات الرعاية 

الصحية، يف ظل انتشار وباء 
كورونا. 

فيام رفض العرشات من املحتجني 
يف محافظة واسط محاولة االفراج 

عن النائب املدان محمود املال 
طالل.

تعزية 
السيد مجيد الحاج حمود املحرتم

تلقينا بأمل نبأ وفاة عقيلتكم العزيزة السيدة 
خولة مكية )أم فارس(  بعد معاناة مع املرض. 
نشارككم األحزان ونتوجه اليكم واىل العزيزين 
بأحر  جميعا  الكرمية  والعائلة  وصبا  فارس 
التعازي وأصدق مشاعر املواساة، متمنني لكم 

الصرب الجميل.
وللفقيدة الراحلة عاطر الذكر.  

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي العراقي
18 شباط 2021

بغداد – طريق الشعب 
احتفاء بذكرى يوم الشهيد الشيوعي العراقي 
للحزب يف  املحلية  اللجنة  اقامت  14 شباط، 
الرصافة الثالثة، الخميس املايض، حفل تكريم 

لعائالت شهداء الحزب. 
اللجنة  مقر  احتضنه  الذي  الحفل  استهل 
املحلية يف حي أور، بوقوف الحارضين دقيقة 
والحركة  الحزب  شهداء  ذكرى  يف  صمت 

الوطنية.
حسني  عيل  الشاب  الرفيق  ألقى  ذلك،  بعد 
املناسبة،  يف  املحلية  اللجنة  كلمة  عالوي، 

وأحمد  كعيد  حسني  حمود  الشاعران  أعقبه 
عبد الكريم الجبوري، بقراءة قصائد تعرب عن 

أمجاد شهداء الحزب وتضحياتهم. 
زهراء  الرفيقة  أهدت  الحفل،  سياق  ويف 
من  فنية  لوحة  املحلية  اللجنة  سلامن،  عيل 
إنجازها، تجسد جوانب من بطوالت الشهداء 

الشيوعيني. 
الشهداء  عائالت  تكريم  جرى  الختام،  ويف 
تعرب عن  تقدير  بألواح  الحفل،  التي حرضت 
الرفاق  من  مجموعة  تقليد  تم  كام  الذكرى. 

املساهمني يف الحفل، بقالدة الحزب.

بغداد – طريق الشعب
عن  الربملانية،  واملحافظات  األقاليم  لجنة  كشفت 
قانون  عىل  ثالث  تعديل  إجراء  عىل  نيايب  اتفاق 
فيام  واألقضية،  املحافظات  مجالس  انتخابات 
اكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ان دور 
البعثة االممية يف العراق )يونامي( سيكون مراقبة 

االنتخابات وليس االرشاف عليها.

تعديل مرتقب
ترصيح  يف  الدوبرداين  شريوان  اللجنة  رئيس  وقال 
النيابية عىل  القانونية  اللجنة  مع  “اتفقنا  صحفي، 
مجالس  انتخابات  لقانون  الثالث  التعديل  تقديم 
عرشة  خمس  من  واملكون  واالقضية  املحافظات 
مادة”. وأضاف أن “مناقشة املواد املتبقية من قانون 
انتخابات مجالس املحافظات متوقف بسبب مرشوع 
وأوضح   .”2021 لعام  االتحادية  املوازنة  قانون 
النيابيتني  الدوبرداين ان “لجنتي االقليم والقانونية 
انتخابات  قانون  وتعديل  مراجعة  عملية  ستبدآن 
قانون  اقرار  من  االنتهاء  بعد  املحافظات  مجالس 
املوازنة االتحادية لعام 2021، ليتم بعدها تحديد 
موعد االقرتاع بالتشاور مع الحكومة واملفوضية “. 
املقرتحة  التعديالت  “ابرز  أن  اللجنة،  رئيس  وبني 
املتعددة،  الدوائر  اعتامد  هو  التعديل  هذا  عىل 
وبطاقة البايومرتية”، مبينا ان “عدد اعضاء مجلس 
املحافظات سيكون بعدد اعضاء مجلس النواب يف 

املحافظة، وكذلك الشهادة الدراسية”.

مراقبة االنتخابات
املستقلة  العليا  املفوضية  اكدت  جانبها،  من 
العراق  يف  االممية  البعثة  دور  ان  لالنتخابات 
وليس  االنتخابات  مراقبة  سيكون  )يونامي( 
املفوضية  باسم  الناطقة  وقالت  عليها.  االرشاف 
تابعته “طريق  الغالي يف ترصيح صحفي  جامنة 
املتعلق  العراق  يف  يونامي  “دور  ان  الشعب”، 
بالعملية االنتخابية، يتعلق مبد املفوضية باملشورة 
الفنية وهناك فريق من الخرباء من البعثة االممية، 
املفوضية  اقسام وشعب  يعملون معنا يف جميع 
الفنية،  والخربة  واملشورة  املساعدة  ويقدمون 
وهم متواصلون معنا يف جميع اعامل املفوضية”. 
واضافت، ان “االرشف عىل االنتخابات يختلف عن 
العملية  يف  التدخل  يعني  االرشاف  الن  املراقبة، 
االنتخابية وهذا لن يحدث يف العراق”، الفتة اىل ان 
“مراقبة االنتخابات موجودة يف قانون االنتخابات 
بحسب قانون املفوضية رقم 31 يف الفصل الثالث 
ان  اىل  اشارت  التي   ،4 الفقرة  العارشة،  املادة 
ومراقبي  املحليني  املراقبني  اعتامد  مفوضية  عىل 

الكيانات السياسية ، واملراقبني الدوليني”.
اىل  دعوة   75 وجهت  “املفوضية  ان  وبيّنت 
الدولية،  العربية واالجنبية واملنظامت  السفارات 
العملية  ملراقبة  الخارجية  وزارة  مع  بالتنسيق 
االنتخابية، اي رصد العملية االنتخابية بايجابياتها 
وسلبياتها ، ثم رفع تقريرهم اىل الجهات املرتبطني 

بها”.

الموصل – طريق الشعب 
أحيى الشيوعيون العراقيون يف محافظة نينوى، 
ونشاطات  بفعاليات  الشيوعي  الشهيد  يوم 

منوعة.
يف  علقت  املوصل،  مدينة  يف  الحزب  منظمة 
العديد من األماكن العامة وسط املدينة، الفتات 
تحمل شعارات الحزب يف املناسبة. كام أقامت 
معرضا فوتوغرافيا، يف الهواء الطلق قرب جامعة 
املوصل، يتضمن صورا للعديد من شهداء الحزب 

ورفاقهم من نزالء سجن “نكرة السلامن”.
عىل  حفال  املنظمة  أقامت  أيضا،  املناسبة  ويف 
وسط  املجاين  للتدريس  قاف”  يحيى  “صالة 

الشهداء  عائالت  من  جمع  حرضه  املوصل، 
والكوادر الحزبية.

شيوعيني  لشهداء  بصور  الحفل  قاعة  وزينت 
وقد  الحزب.  تاريخ  من  مختلفة  حقب  خالل 
استهل الحفل بوقوف الحارضين دقيقة صمت 

إكراما لشهداء الحزب والحركة الوطنية.
بعدها ألقى سكرتري املنظمة كلمة يف املناسبة، 
السيد  ألقاها  الشهداء  عائالت  باسم  وكلمة 
عضيد،  أبو  سعد  للسيد  وكانت  فاضل.  طارق 
مداخلة استذكر فيها قريبه شهيد الحزب طارق 
الشهواين ورفاقه الثالثة محمود متي وعبد الله 
املشنقة  اعتلوا  “الذين  جعب  وهاشم  النجار 

وهم يهتفون باسم الحزب”. ويف الختام وزعت 
الشهداء.  عائالت  عىل  تقدير  ألواح  املنظمة 
من جانب ذي صلة، أقامت منظمة الحزب يف 
منظمة  مع  بالتعاون  وبحزاين،  بعشيقة  بلديت 
الحزب الشيوعي الكردستاين يف البلدتني، حفال 
باإلضافة  الشهداء،  عائالت  املناسبة حرضته  يف 
وعىل  وأصدقائهم.   الشيوعيني  من  جمع  إىل 
يف  الشموع  الحارضون  أشعل  الحفل،  هامش 
بلدة  يف  الحزب  منظمة  مقر  الشهداء.   ذكرى 
برطلة التابعة إىل قضاء الحمدانية جنوب رشقي 
استذكار  حفل  املناسبة  يف  احتضنت  املوصل، 

حرضته عائالت شهداء الحزب. 

العمارة – طريق الشعب 
أقامت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي 
العراقي يف محافظة ميسان، أخريا عىل 
العامرة،  مدينة  وسط  مقرها  قاعة 
حفال يف مناسبة يوم الشهيد الشيوعي 

العراقي 14 شباط. 
من  جمع  حرضه  الذي  الحفل 
شهدي  الرفيق  أداره  الشيوعيني، 
إىل  الحارضين  بدايته  داعيا يف  الرشع، 
الوقوف دقيقة صمت يف ذكرى شهداء 
وشهداء  الوطنية  والحركة  الحزب 

انتفاضة ترشين. 
املحلية،  اللجنة  عضو  ألقى  ذلك  بعد 
ثم  املناسبة.  يف  كلمة  ثائر،  أبو  الرفيق 
ألقى الشاعر عيل حسون واألستاذ عبد 
عن  تعرب  قصائد  املجيد،  عبد  الواحد 

أمجاد شهداء الحزب. 
اللجنة  سكرتري  تحدث  الختام،  وقبيل 
عيل،  محمد  جاسم  الرفيق  املحلية، 
الحزب وأبرز  بشكل موجز عن شهداء 
وطنهم  سبيل  يف  النضالية  محطاتهم 

وشعبهم. 

شيوعيو الرصافة الثالثة 
يكّرمون عائالت شهداء الحزب

دور “يونامي” سيتمحور حول مراقبة االنتخابات 

تعديل مرتقب على قانون انتخابات 
مجالس المحافظات

شيوعيو نينوى يحيون ذكرى شهداء حزبهم

شيوعيو ميسان 
يحتفلون بيوم الشهيد 
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تحول إلى منظومة ونهج برعاية وحضانة المحاصصة الطائفية

»النهار«: الفساد استوطن العراق رائد فهمي لـ

للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  وهو  فهمي،  وقال 
اوضاع  ان  »النهار«،  مع  حوار  يف  العراقي،  الشيوعي 
تفاقم  خلفية  توترات شديدة عىل  تنطوي عىل  العراق 
ازمة نهج املحاصصة، وبات التغيري رضورة، واالنتخابات 
الحياة  يف  منعطفا  تشكل  ان  يفرتض  النزيهة  الحرة 
السياسية عىل طريق التغيري املطلوب ويردم هوة عدم 

الثقة بني الشعب والسلطة.
كام اكد السعي اىل تشكيل تحالفات وتفاهامت واسعة 
ومدين  وطني  ملرشوع  املنارصين  املرشحني  لدعم 
والتدخالت  والفساد  للمحاصصة  مناهض  دميوقراطي 
بناء دولة املواطنة  العراق عىل طريق  الخارجية ويضع 
القادرة عىل تحقيق االعامر والتنمية املستدامة«.. واىل 

نص الحوار:

كيف تقرأ الوضع العام في العراق اليوم؟

- العراق يواجه ازمات سياسية واقتصادية واجتامعية 
توفري  يف  املتضخمة  الدولة  اداء  فشل  تتجىل يف  عميقة 
التحتية،  البنى  وتطوير  وبناء  االساسية  الخدمات 
يف  متغلغلة  منظومة  اىل  وتحوله  الفساد  واسترشاء 
نافذة  من جهات  بحامية  تتمتع  الدولة  مفاصل  جميع 
يف السلطة وتجد يف نهج املحاصصة الطائفية والسياسية، 

حاضنة له.
االجتامعي  الصعيدين  عىل  األزمات  هذه  ظهرت  وقد 
لالقتصاد  الريعي  الطابع  تعمق  بشكل  واالقتصادي 
العراقي وانحسار انشطته االنتاجية والزراعية والصناعية 
والخدمية املساندة لها وتحول العراق اىل سوق استهالكية 
لدول الجوار والعامل، فيام ارتفعت نسبة الفقر لتشمل ما 
بني ربع وثلث الشعب العراقي، وانترشت البطالة السيام 
العليا،  الشهادات  الشباب مبا يف ذلك حملة  يف صفوف 
الفقر  تجاوز  بحيث  والرثوة  الدخل  يف  هوة  واتسعت 
ومنافع  مبزايا  لفئات متتعت  الفاحش  الرثاء  مع  املطلق 

فائقة واستحوذت بفسادها عىل املال العام.
عن  لتعرب   2019 )أكتوبر(  ترشين  انتفاضة  وجاءت 
وملنظومة  السائدة  لالوضاع  الواسع  الشعبي  الرفض 
حكم املحاصصة والفساد، ومطالبة بالتغيري، تحت شعار 
»نريد وطن« عرب انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة.

مبحاسبة  برنامجها  يف  تعهدت  الكاظمي  وحكومة 
بيد  السالح  وحرص  الفساد  ومحاربة  املتظاهرين  قتلة 
الدولة واتخاذ اجراءات اقتصادية للتخفيف من معاناة 
ولكن  ونزيهة.  حرة  مبكرة  انتخابات  وتنظيم  الشعب 

تقدم  يتحقق  مل  تشكيلها  عىل  أشهر  تسعة  مرور  بعد 
وااللتزامات،  الوعود  هذه  معظم  تنفيذ  يف  ملموس 
االوضاع  وتحسني  الفساد  حيتان  محاسبة  وخصوصا 
املعيشية للمواطنني. وقد قامت الحكومة بتعيني موعد 
العارش  اىل  تأجيله  اىل  واضطرت  املبكرة  االنتخابات 
رشوط  من  العديد  تزال  ال  ولكن  القادم،  اكتوبر  من 
نطاق  خارج  فالسالح  متوفرة،  غري  النزيهة  االنتخابات 
السيايس  واملال  بحرية،  ويتحرك  منترشا  يزال  ال  الدولة 
املرشحني،  واستاملة  األصوات  لرشاء  باذخ  بشكل  ينفق 
ومل يتم مترير قانون املحكمة االتحادية او تعديله كام ال 
توجد ضامنات بان يقوم مجلس النواب بحل نفسه قبل 

موعد االنتخابات بشهرين وفقا للدستور.
العراق تنطوي عىل توترات شديدة عىل خلفية  أوضاع 
رضورة،  التغيري  وبات  املحاصصة،  نهج  ازمة  تفاقم 
واالنتخابات الحرة النزيهة يفرتض ان تشكل منعطفا يف 
الحياة السياسية عىل طريق التغيري املطلوب ويردم هوة 
عدم الثقة بني الشعب والسلطة. وما مل تتحقق رشوط 
اىل  االوضاع  وتنفتح  االزمة  ستشتد  الحرة،  االنتخابات 

مآالت واحتامالت غري محسوبة العواقب.
 

العراق..  الى  المرتقبة  الفاتيكان  بابا  زيارة 
الى ماذا تؤشر؟

- ستمثل الزيارة حدثا تاريخيا كام وصفت بحق. ويجدر 
التذكري ان البابا يوحنا الثاين كان قد رشع برتتيب زيارة 
اىل مدينة اور مرقد النبي ابراهيم عام 1999 ولكنها مل 
تتحقق بسبب ظروف العقوبات الدولية املفروضة عىل 

العراق آنذاك وعدم استقرار األوضاع السياسية.
ووئام  سالم  رسالة  ستحمل  البابا  زيارة  ان  شك  ال 
شعوب  واىل  العراق  داخل  اىل  موجهة  انساين  وتضامن 
الديني  البعد  جانب  اىل  ولكن  والعامل.  املنطقة  ودول 
املهم العام للزيارة لكون العراق موطن األنبياء والرسل، 
وتشجيع  التضامن  مقدمتها  يف  اخرى،  اهداف  للزيارة 
من  للويالت  تعرضوا  والذين  العراق  مسيحيي  ودعم 
قتل وتهجري واستيالء عىل ممتلكاتهم وتدمري لرموزهم 
ومؤسساتهم الدينية والثقافية عىل يد تنظيم »داعش« 
االرهايب الدموي والعنارص املتطرفة وكذلك التضامن مع 
داعش،  جرائم  ضحية  األخرى  والطوائف  االديان  ابناء 
افظع جرائم  ارتكبت بحقهم  الذي  األزيديني  وخصوصا 
االبادة وضد االنسانية من سبي للنساء وقتل عىل الهوية 

وتهجري.

العراقيني  اىل  سياسية  رسائل  من  الزيارة  تخلو  وال 
وقيادات الدولة واملجتمع للعمل حثيثا من اجل ايجاد 
املواطنة  اساس  عىل  للحقوق  الضامنة  املناسبة  األجواء 
والكفيلة بتعزيز العيش املشرتك واالمن والسلم األهليني 

بني سائر اطياف شعبنا.

أين الرقابة؟
ما حظوظكم في االنتخابات المقبلة؟

- ان تقدير حظوظ املرشحني انصار التغيري والخالص من 
عىل  كبري  حد  اىل  يعتمد  والفساد  املحاصصة  منظومة 
مدى توافر رشوط ومستلزمات االنتخابات الحرة النزيهة 
والعادلة التي تعكس بأمانه الرأي الحر للناخب، وتشمل 
هذه املستلزمات توفري منظومة انتخابية عادلة ونزيهة 
قانون  من  تتكون  املنظومة  وعنارص  فعال،  ومستقلة 
ونظام انتخايب عادلني ومفوضية انتخابات مستقلة فعال 
بكامل مستويات هيكلها االداري وضامن ارشاف ورقابة 
وطني ودويل فاعل ونزيه عىل عملية االنتخابات وآليات 
عمل وضوابط متنع التزوير وتطبيق جاد لقانون االحزاب 
التي لديها اذرع مسلحة  الذي يحظر مشاركة األحزاب 

واىل  متويلها.  مصادر  عن  بالكشف  االحزاب  ويطالب 
آمنة تضمن حرية  بيئة  توفري  الدولة  ذلك، عىل  جانب 
كبري  اىل حد  متوفرة  غري  واملرشح، وهي  الناخب  تعبري 
واالعتداء  والخطف  االغتيال  عمليات  استمرار  بسبب 
من قبل جامعات مسلحة من دون الكشف عن الجناة 
املنافسة  تتطلب  كام  لهم.  رادعة  اجراءات  اية  وغياب 
يف  تنفق  التي  للمبالغ  وسقوف  ضوابط  وضع  العادلة 
الحمالت االنتخابية واتخاذ اجراءات عقابية حازمة ضد 
القامئني بعملية رشاء األصوات التي تجري بوضح النهار.

العدالة االجتماعية
هل تتوقعون تغيرا في المشهد بعد 

االنتخابات المقبلة؟

الحرة  االنتخابات  ومتطلبات  رشوط  توفر  حال  يف   -
غري  بدرجة  تعكس  ان  املتوقع  فمن  والعادلة،  النزيهة 
النهج والشخوص  التغيري يف  التطلع الشعبي نحو  قليلة 
اليه األوضاع من تدهور يف اوضاع  املسؤولني عام آلت 
برثواته  الغني  العراق،  اصبح  بحيث  واملجتمع  الدولة 
العريق  الحضاري  الرتاث  وصاحب  والبرشية  الطبيعية 

عىل  متقدما  املايض  القرن  سبعينيات  يف  كان  والذي 
كوريا الجنوبية، غارقا يف الديون ويستعيص عىل الدولة 
دفع رواتب العاملني وتدهور فيه التعليم والصحة بعد 
تشكيل  اىل  ونسعى  النامية.  الدول  مقدمة  يف  كان  ان 
املنارصين  املرشحني  لدعم  واسعة  وتفاهامت  تحالفات 
للمحاصصة  مناهض  دميوقراطي  ومدين  وطني  ملرشوع 
بالسيادة  تنتهك  التي  الخارجية  والتدخالت  والفساد 
املواطنة  دولة  بناء  طريق  عىل  العراق  ويضع  الوطنية 
البناء واالعامر والتنمية املستدامة  القادرة عىل تحقيق 
وتأمني العيش الكريم لسائر ابناء شعبنا وقدر اكرب من 

العدالة االجتامعية.
مرهونة مبدى  املشهد ومستواه  التغري يف  احتامالت  ان 
يف  التغيري  قوى  نجاح  ومبدى  االنتخابية  العملية  نزاهة 
التشتت  حالة  وتجاوز  تحالفاتها  واقامة  عملها  توحيد 

التي تسود حاليا.

هل انتم مع اإلشراف الدولي لالنتخابات؟

اطار  يف  مطلوبان  الدوليني  والرقابة  االرشاف  نعم..   -
باالستعانة  املطالبة  وتنطلق  الوطنية.  السيادة  احرتام 
به  طالبت  والذي  الدوليني،  واملراقبني  باملنظامت 
مجلس  اىل  وجهتها  التي  الرسالة  يف  العراقية  الحكومة 
ونزاهة  حرية  ضامن  عىل  الشديد  الحرص  من  األمن، 
تحدث  ان  منها  الشعب  ينتظر  التي  االنتخابات  هذه 
اخرتاقا سياسيا يف منظومة الحكم الترشيعية والتنفيذية 
بتحقيق  وامللتزمة  الجادة  التغيري  قوى  لصالح  الحقا 

مطالب شعبنا املنتفض يف ترشين 2019.

قرار مستقل
ما شروطكم للتحالف مع الكتل المتبقية؟

نظام  تعتمد  االنتخابات  هذه  بان  التذكري  يجدر   -
الفردي  والرتشيح  محافظة  كل  يف  املتعددة  الدوائر 
محوريان  مرتكزان  وهناك  املتحول.  غري  والصوت 
بالربنامج  يتعلق  األول  نظرنا،  وجهة  من  للتحالفات 
واملشرتكات التي تتقاسمها القوى والشخصيات الراغبة 
مفردات  ضمن  حارضا  يكون  ان  بد  وال  التحالف،  يف 
املحاصصة واملحاربة  نهج  املدين ورفض  البعد  الربنامج 
القضاء  اىل  وتقدميهم  والفاسدين  للفساد  الحازمة 
واعتامد  والخطف،  االغتيال  ملفات  عن  والكشف 
عىل  والتشديد  وتعييناتها  الدولة  يف  املواطنة  مبدأ 
القامئة  الجوار  حسن  وسياسة  املستقل  الوطني  القرار 
املتبادلة مع دول املنطقة والعامل،  عىل اساس املصالح 
القاعدة  توسيع  اىل  تنحو  اقتصادية  سياسة  وتبني 
االنتاجية لالقتصاد العراقي وتنويعها وتقليص االعتامد 

عىل الريع النفطي.
املرتكز الثاين يتعلق بطبيعة القوى والشخصيات والتي 
وذات  فساد  شائبة  اي  من  خالية  تكون  ان  ينبغي 

مواقف تنسجم مع مرشوع التحالف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “ النهار”  الكويتية الجمعة 19 شباط 2021

بغداد - جبار زيدان

أكد السيايس العراقي رائد فهمي، ان العراق يواجه ازمات سياسية واقتصادية 
واجتامعية عميقة تتجىل يف فشل اداء الدولة املتضخمة يف توفري الخدمات 

االساسية وبناء وتطوير البنى التحتية املادية واالجتامعية، واسترشاء الفساد 
وتحوله اىل منظومة متغلغلة يف جميع مفاصل الدولة.
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تحول إلى منظومة ونهج برعاية وحضانة املحاصصة الطائفية

»راهنلا«: الفساد استوطن العراق  رائد فهمي لـ
االقتصاد الريعي وانحسار الزراعة والصناعة وضعا ثلث الشعب تحت خط الفقر

بغداد - »جبار زيدان«

أكد السياسي العراقي رائد فهمي، ان العراق يواجه ازمات سياسية 
واقتصادية واجتماعية عميقة تتجلى في فشل اداء الدولة املتضخمة 
في توفير الخدمات االساسية وبناء وتطوير البنى التحتية املادية 
واالجتماعية، واستشراء الفساد وتحوله الى منظومة متغلغلة في 

جميع مفاصل الدولة.
وقال فهمي، وهو سكرتير اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، 
في حوار مع »النهار«، ان اوضاع العراق تنطوي على توترات شديدة 
امل��ح��اص��ص��ة، وب���ات التغيير ض���رورة،  على خلفية تفاقم ازم���ة نهج 
واالنتخابات الحرة النزيهة يفترض ان تشكل منعطفا في الحياة 
السياسية على طريق التغيير املطلوب وي���ردم ه��وة ع��دم الثقة بني 

الشعب والسلطة.
ك��م��ا اك����د ال��س��ع��ي ال����ى ت��ش��ك��ي��ل ت��ح��ال��ف��ات وت��ف��اه��م��ات واس���ع���ة ل��دع��م 
املرشحني املناصرين ملشروع وطني ومدني ديموقراطي مناهض 
للمحاصصة وال��ف��س��اد وال��ت��دخ��ات ال��خ��ارج��ي��ة وي��ض��ع ال��ع��راق على 
ط��ري��ق ب��ن��اء دول���ة امل��واط��ن��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى تحقيق االع��م��ار والتنمية 

املستدامة«.. والى نص الحوار:
● كيف تقرأ الوضع العام في العراق اليوم؟

■ ال��ع��راق ي��واج��ه ازم����ات سياسية واق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة عميقة 
تتجلى في فشل اداء الدولة املتضخمة في توفير الخدمات االساسية 
وب���ن���اء وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة، واس���ت���ش���راء ال��ف��س��اد وت��ح��ول��ه ال��ى 

منظومة متغلغلة في جميع مفاصل الدولة تتمتع بحماية من جهات 
نافذة في السلطة وتجد في نهج املحاصصة الطائفية والسياسية، 

حاضنة له.
وق��د ظهرت ه��ذه األزم��ات على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي 
بشكل تعمق الطابع الريعي لاقتصاد العراقي وانحسار انشطته 
امل��س��ان��دة لها وتحول  االنتاجية وال��زراع��ي��ة والصناعية والخدمية 
ال��ج��وار وال��ع��ال��م، فيما ارتفعت  ل���دول  ال��ى س��وق استهاكية  ال��ع��راق 
ال��ع��راق��ي، وانتشرت  نسبة الفقر لتشمل م��ا ب��ني رب��ع وث��ل��ث الشعب 
ف��ي ذل��ك حملة الشهادات  البطالة السيما ف��ي ص��ف��وف الشباب بما 
العليا، واتسعت هوة في الدخل والثروة بحيث تجاوز الفقر املطلق 
مع الثراء الفاحش لفئات تمتعت بمزايا ومنافع فائقة واستحوذت 

بفسادها على املال العام.
وجاءت انتفاضة تشرين )أكتوبر( 2019 لتعبر عن الرفض الشعبي 
ال��واس��ع ل��اوض��اع ال��س��ائ��دة ومل��ن��ظ��وم��ة ح��ك��م امل��ح��اص��ص��ة وال��ف��س��اد، 
ومطالبة بالتغيير، تحت شعار »نريد وطن« عبر انتخابات مبكرة 

حرة ونزيهة وعادلة.
وحكومة الكاظمي تعهدت في برنامجها بمحاسبة قتلة املتظاهرين 
وم���ح���ارب���ة ال��ف��س��اد وح��ص��ر ال���س���اح ب��ي��د ال���دول���ة وات���خ���اذ اج�����راءات 
اقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب وتنظيم انتخابات مبكرة 
حرة ونزيهة. ولكن بعد مرور تسعة أشهر على تشكيلها لم يتحقق 
تقدم ملموس في تنفيذ معظم هذه الوعود وااللتزامات، وخصوصا 
محاسبة حيتان الفساد وتحسني االوض���اع املعيشية للمواطنني. 
وقد قامت الحكومة بتعيني موعد االنتخابات املبكرة واضطرت الى 
تأجيله الى العاشر من اكتوبر القادم، ولكن ال تزال العديد من شروط 
االن��ت��خ��اب��ات النزيهة غير م��ت��وف��رة، فالساح خ���ارج ن��ط��اق ال��دول��ة ال 
ب��اذخ  ي��زال منتشرا ويتحرك بحرية، وامل���ال السياسي ينفق بشكل 
لشراء األصوات واستمالة املرشحني، ولم يتم تمرير قانون املحكمة 
االتحادية او تعديله كما ال توجد ضمانات بان يقوم مجلس النواب 

بحل نفسه قبل موعد االنتخابات بشهرين وفقا للدستور.
أوض��اع العراق تنطوي على توترات شديدة على خلفية تفاقم ازمة 
نهج املحاصصة، وبات التغيير ضرورة، واالنتخابات الحرة النزيهة 
يفترض ان تشكل منعطفا في الحياة السياسية على طريق التغيير 
املطلوب ويردم هوة عدم الثقة بني الشعب والسلطة. وما لم تتحقق 
ش���روط االن��ت��خ��اب��ات ال��ح��رة، ستشتد االزم����ة وتنفتح االوض����اع ال��ى 

مآالت واحتماالت غير محسوبة العواقب.

دولة املواطنة

● زيارة بابا الفاتيكان املرتقبة الى العراق.. الى ماذا تؤشر؟
■ ستمثل الزيارة حدثا تاريخيا كما وصفت بحق. ويجدر التذكير ان 
البابا يوحنا الثاني كان قد شرع بترتيب زيارة الى مدينة اور مرقد 
النبي ابراهيم عام 1999 ولكنها لم تتحقق بسبب ظروف العقوبات 
ال���دول���ي���ة امل���ف���روض���ة ع��ل��ى ال����ع����راق آن������ذاك وع�����دم اس���ت���ق���رار األوض�����اع 

السياسية. 
ال شك ان زيارة البابا ستحمل رسالة سام ووئام وتضامن انساني 
موجهة الى داخل العراق والى شعوب ودول املنطقة والعالم. ولكن 
ال���ى ج��ان��ب ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي امل��ه��م ال��ع��ام ل��ل��زي��ارة ل��ك��ون ال��ع��راق موطن 
األن��ب��ي��اء وال���رس���ل، ل��ل��زي��ارة اه����داف اخ����رى، ف��ي م��ق��دم��ت��ه��ا التضامن 
وتشجيع ودعم مسيحيي العراق والذين تعرضوا للويات من قتل 
وتهجير واستياء على ممتلكاتهم وتدمير لرموزهم ومؤسساتهم 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى ي���د ت��ن��ظ��ي��م »داع�������ش« االره����اب����ي ال���دم���وي 
اب��ن��اء االدي���ان والطوائف  والعناصر املتطرفة وك��ذل��ك التضامن م��ع 
األخ���رى ضحية ج��رائ��م داع���ش، وخصوصا األزي��دي��ني ال��ذي ارتكبت 
بحقهم افظع جرائم االب��ادة وضد االنسانية من سبي للنساء وقتل 

على الهوية وتهجير. 
وال تخلو الزيارة من رسائل سياسية الى العراقيني وقيادات الدولة 
واملجتمع للعمل حثيثا من اج��ل ايجاد األج���واء املناسبة الضامنة 
ل��ل��ح��ق��وق ع��ل��ى اس����اس امل��واط��ن��ة وال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ع��ي��ش امل��ش��ت��رك 

واالمن والسلم األهليني بني سائر اطياف شعبنا.

أين الرقابة؟

● ما حظوظكم في االنتخابات املقبلة؟
■ ان تقدير حظوظ املرشحني انصار التغيير والخاص من منظومة 
ال��ى ح��د كبير على م��دى ت��واف��ر ش��روط  املحاصصة والفساد يعتمد 
وم��س��ت��ل��زم��ات االن��ت��خ��اب��ات ال���ح���رة ال��ن��زي��ه��ة وال���ع���ادل���ة ال��ت��ي تعكس 
بأمانه الرأي الحر للناخب، وتشمل هذه املستلزمات توفير منظومة 
انتخابية عادلة ونزيهة ومستقلة فعا، وعناصر املنظومة تتكون 
ق��ان��ون ون��ظ��ام انتخابي ع��ادل��ني ومفوضية انتخابات مستقلة  م��ن 
فعا بكامل مستويات هيكلها االداري وضمان اشراف ورقابة وطني 
ودول��ي فاعل ونزيه على عملية االنتخابات وآليات عمل وضوابط 

 كتل سياسية عراقية ردًا على تخرصات  
رغد صدام حسني: عودة »البعث« حلم لن يتحقق

بغداد - »النهار«

اعتبرت بعض القوى السياسية العراقية، 
حديث رغ��د ص��دام حسني بأنها محاولة 
لتلميع صورة والدها ونظامه السوداوي 
س�����واء ف���ي ال���ع���راق او امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي، 
م����ذك����رة م����ن م���ن���ا ال ي���ت���ذك���ر ت���ل���ك االف���ع���ال 
ال��ش��ن��ي��ع��ة ال���ت���ي ق�����ام ب���ه���ا م����ن خ�����ال ج��ر 
العراق الى الحروب الدموية سواء الحرب 
اتجاه الجارة ايران او من خال االجتياح 

الهمجي للجارة الشقيقة الكويت.
وق������ال ع��ق��ي��ل ال����ردي����ن����ي امل���ت���ح���دث ب��اس��م 
»ائ���ت���اف ال��ن��ص��ر« ال����ذي ي��ت��زع��م��ه رئ��ي��س 
ال��ع��ب��ادي،  ال���ع���راق األس���ب���ق ح��ي��در  وزراء 
ان رغ���د ص����دام ح��س��ني ت��ح��اول ع��ب��ر قناة 
ال��ع��رب��ي��ة تلميع ص���ورة وال��ده��ا ونظامه 
البائد، وأض��اف »م��ن منا ال يذكر جرائم 
ن���ظ���ام ص�����دام ب��ح��ق ال���ع���راق واغ����راق����ه في 
ح�����روب دم���وي���ة ل���م ت��ج��ل��ب س����وى ال���دم���ار 
وال���خ���راب.. واج��ت��ي��اح��ه الهمجي للجارة 
الشقيقة ال��ك��وي��ت وم���ا ج���ره ع��ل��ى ال��ع��راق 

واملنطقة من ويات«.
»النهار« ان تخرصات  ل� أوض��ح الرديني 
رغد عن والدها بأنه كان حنونا وال يحب 

الدماء والحرب تثير السخرية، وأض��اف 
امل��ق��ب��ور »كل  اب��ن��ة الطاغية  ال��ى  متوجها 
ه���ذه ال��دم��اء وامل��آس��ي ال��ت��ي ج��ره��ا ص��دام 
على العراق وشعوب املنطقة وهوال يحب 
ال���ح���رب.. م���اذا ل��و اح���ب ال��ح��رب م���اذا ك��ان 

سيفعل ؟!«.
وختم املتحدث باسم »ائ��ت��اف النصر«: 
»نقولها للتاريخ ال عودة لِك وال الى نظام 

ابوك البعثي الدكتاتوري«.
م����ن ج���ه���ت���ه، اع���ت���ب���ر ال���ن���ائ���ب ع����ن ت��ح��ال��ف 
»ال��ف��ت��ح« ك��ري��م ع��ل��ي��وي ان »ط���م���وح رغ��د 
ص����دام ح��س��ني ف���ي ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي في 
العراق، حلم لم ولن يتحقق، وقوى العراق 
الوطنية السياسية والشعبية، لن تسمح 

بعودة البعث تحت اي عنوان كان«.
واض�����اف ع��ل��ي��وي ان »ظ���ه���ور رغ����د، ب��ه��ذا 
التوقيت امر مقصود، يهدف الى ايصال 
رس��ائ��ل، لكن الدستور العراقي يمنع اي 
نشاط لحزب البعث مهما ك��ان، وك��ل من 
سيحاول ذلك سيعرض نفسه للمساءلة 

القانونية«.
ف���ي ال���س���ي���اق ع��ب��ر ال���ن���ائ���ب ع���ن »ائ���ت���اف 
دول�����ة ال���ق���ان���ون« خ��ل��ف ع��ب��دال��ص��م��د، عن 
ال��ش��دي��د ازاء سماح  ام��ت��ع��اض االئ���ت���اف 

ال��ح��ك��وم��ة االردن����ي����ة ل���رغ���د ب��ال��ظ��ه��ور في 
لقاء تلفزيوني مما يشكل اساءة ملشاعر 
العراقيني ويعطي رسائل غير ايجابية«.

وأوض�����ح ف���ي ب��ي��ان ان »امل���وق���ف االردن����ي 
يدعونا الى العمل على الغاء االستثناءات 
والتعامل مع االردن بشكل متكافئ وفقا 
ل��ل��م��ص��ل��ح��ة ال���ع���راق���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا«، داع���ي���ًا 
مجلس النواب العراقي الى التحرك الجاد 
نحو ادانة احتضان االردن لرموز البعث 
امل���ج���رم وض�������رورة ت��س��ل��ي��م��ه��م ل��ل��ح��ك��وم��ة 

العراقية ليحاكموا وفق القانون.
وأض��اف انه »كما ندعو وزارة الخارجية 
ال��ى القيام ب��دوره��ا في اتخاذ االج���راءات 
ال��ازم��ة ردا ع��ل��ى السلوك  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
االردن������ي امل���رف���وض وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وف��ق 
قاعدة املصلحة الوطنية العليا، وندعو 
الحكومة االردنية الى مراجعة سياستها 
في التعامل مع العراق والنظر الى عوامل 
الجوار وان ال تكون سببا في دق اسفني 

التفرقة بني البلدين«.
وختم النائب عن »ائتاف دولة القانون« 
بيانه ان »ال��ع��راق��ي��ني ي��ن��ظ��رون ال��ى حزب 
ال���ب���ع���ث ع�������دوًا دائ����م����ا ول������ن ي���ن���س���وا اب����دا 

جرائمه ضد االنسانية«.

شروط االنتخابات النزيهة غير 
 متوافرة.. وشراء األصوات يجري 

في وضح النهار

وعود الحكومة بالتغيير بقيت وعودًا

 مآالت غير محسوبة العواقب 
 ما لم تردم هوة عدم الثقة 

بني الشعب والسلطة

زيارة البابا املرتقبة تحمل رسائل 
للجميع بضرورة بناء دولة املواطنة

نسعى إلى تحالفات تؤمن بمشروع 
مدني وديموقراطي يحقق العدالة 

االجتماعية

نرحب بالرقابة الدولية في إطار احترام 
السيادة الوطنية

نشدد على القرار الوطني املستقل 
وسياسة حسن الجوار

تمنع التزوير وتطبيق جاد لقانون االحزاب الذي يحظر مشاركة 
األحزاب التي لديها اذرع مسلحة ويطالب االحزاب بالكشف عن 
مصادر تمويلها. والى جانب ذلك، على الدولة توفير بيئة آمنة 
تضمن حرية تعبير الناخب وامل��رش��ح، وه��ي غير متوفرة الى 
حد كبير بسبب استمرار عمليات االغتيال والخطف واالعتداء 
من قبل جماعات مسلحة من دون الكشف عن الجناة وغياب اية 
اجراءات رادعة لهم. كما تتطلب املنافسة العادلة وضع ضوابط 
وس��ق��وف للمبالغ التي تنفق ف��ي الحمات االنتخابية واتخاذ 
اج���راءات عقابية ح��ازم��ة ض��د القائمني بعملية ش��راء األص��وات 

التي تجري بوضح النهار.

العدالة االجتماعية

● هل تتوقعون تغيرا في املشهد بعد االنتخابات املقبلة؟
■ في حال توفر ش��روط ومتطلبات االنتخابات الحرة النزيهة 
ب���درج���ة غ��ي��ر قليلة التطلع  ت��ع��ك��س  امل��ت��وق��ع ان  ف��م��ن  وال���ع���ادل���ة، 
امل��س��ؤول��ني عما  ف��ي النهج وال��ش��خ��وص  الشعبي نحو التغيير 
آلت اليه األوضاع من تدهور في اوضاع الدولة واملجتمع بحيث 
ب��ث��روات��ه الطبيعية وال��ب��ش��ري��ة وصاحب  ال��ع��راق، الغني  اص��ب��ح 
التراث الحضاري العريق والذي كان في سبعينيات القرن املاضي 
متقدما على كوريا الجنوبية، غارقا في الديون ويستعصي على 
الدولة دفع رواتب العاملني وتدهور فيه التعليم والصحة بعد 
ان كان في مقدمة ال��دول النامية. ونسعى الى تشكيل تحالفات 

وتفاهمات واس��ع��ة لدعم املرشحني املناصرين مل��ش��روع وطني 
ومدني ديموقراطي مناهض للمحاصصة والفساد والتدخات 
ال��ع��راق على  الخارجية التي تنتهك بالسيادة الوطنية ويضع 
طريق بناء دول��ة املواطنة القادرة على تحقيق البناء واالعمار 
والتنمية املستدامة وتأمني العيش الكريم لسائر ابناء شعبنا 

وقدر اكبر من العدالة االجتماعية.
ان احتماالت التغير في املشهد ومستواه مرهونة بمدى نزاهة 
ق���وى التغيير ف��ي توحيد  ن��ج��اح  العملية االن��ت��خ��اب��ي��ة وب��م��دى 
ال��ت��ي تسود  عملها واق��ام��ة تحالفاتها وت��ج��اوز ح��ال��ة التشتت 

حاليا. 
● هل انتم مع اإلشراف الدولي لالنتخابات؟ 

■ نعم.. االش���راف والرقابة الدوليني مطلوبان في اط��ار احترام 
ب��االس��ت��ع��ان��ة باملنظمات  امل��ط��ال��ب��ة  ال��وط��ن��ي��ة. وتنطلق  ال��س��ي��ادة 
وامل��راق��ب��ني ال��دول��ي��ني، وال����ذي ط��ال��ب��ت ب��ه ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة في 
ال��ى مجلس األم��ن، من الحرص الشديد  الرسالة التي وجهتها 
على ضمان حرية ونزاهة هذه االنتخابات التي ينتظر الشعب 
منها ان تحدث اختراقا سياسيا في منظومة الحكم التشريعية 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الح���ق���ا ل��ص��ال��ح ق����وى ال��ت��غ��ي��ي��ر ال���ج���ادة وامل��ل��ت��زم��ة 

بتحقيق مطالب شعبنا املنتفض في تشرين 2019. 

قرار مستقل

● ما شروطكم للتحالف مع الكتل املتبقية؟
■ ي��ج��در ال��ت��ذك��ي��ر ب���ان ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات تعتمد ن��ظ��ام ال��دوائ��ر 
امل��ت��ع��ددة ف���ي ك���ل م��ح��اف��ظ��ة وال��ت��رش��ي��ح ال���ف���ردي وال���ص���وت غير 
املتحول. وهناك مرتكزان محوريان للتحالفات من وجهة نظرنا، 
ال��ق��وى  ال��ت��ي تتقاسمها  ب��ال��ب��رن��ام��ج وامل��ش��ت��رك��ات  األول يتعلق 
وال��ش��خ��ص��ي��ات ال��راغ��ب��ة ف��ي ال��ت��ح��ال��ف، وال ب��د ان ي��ك��ون ح��اض��را 
ضمن مفردات البرنامج البعد املدني ورف��ض نهج املحاصصة 
ال��ى القضاء  واملحاربة الحازمة للفساد والفاسدين وتقديمهم 
والكشف عن ملفات االغتيال والخطف، واعتماد مبدأ املواطنة 
في الدولة وتعييناتها والتشديد على القرار الوطني املستقل 
ال��ج��وار القائمة على اس��اس املصالح املتبادلة  وسياسة حسن 
م���ع دول امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���ال���م، وت��ب��ن��ي س��ي��اس��ة اق��ت��ص��ادي��ة تنحو 
ال��ع��راق��ي وتنويعها  ال��ق��اع��دة االنتاجية لاقتصاد  ال��ى توسيع 

وتقليص االعتماد على الريع النفطي.
امل��رت��ك��ز ال��ث��ان��ي ي��ت��ع��ل��ق بطبيعة ال���ق���وى وال��ش��خ��ص��ي��ات وال��ت��ي 
ينبغي ان تكون خالية من اي شائبة فساد وذات مواقف تنسجم 

مع مشروع التحالف.

  رائد فهمي سكرتير اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي

بغداد ـ طريق الشعب
تقف املطالبة مبكافحة الفساد عىل رأس املطالب الشعبية 
املتواصلة، منذ احتجاجات ترشين يف العام 2019، بينام 
مل تكن االجراءات الحكومية ترقى ملستوى االحتجاجات، 
عدا أحكام مخففة أصدرها القضاء هنا وهناك، مل تطَل 

“حيتان الفساد”، كام يعرّب ناشطون. 

اعادة محاكمة
التواصل االجتامعي، مخاطبات  ونرش نشطاء يف مواقع 
رسمية “برملانية”، لغرض مخاطبة مجلس القضاء االعىل 
املال  “محمود  املحكوم  السابق  النائب  محاكمة  إلعادة 
طالل”، وتحدث آخرون عن وجود نية العادة املحكمة 
اليوم 23 شباط الجاري، يذكر ان هيئة النزاهة اعلنت يف 
17 كانون الثاين 2020 عن تفاصيل قرار الحكم الصادر 
عن محكمة مكافحة الفساد املركزية، حضورياً بالسجن 
مدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عرشة ماليني 
دينار بحق النائب املحكوم “ محمود مال طالل” موضحة 
عملية  الدائرة  تنفيذ  خلفيَّة  عىل  جاء  الحكم  قرار  أن 

ضبط بحق املتهم.
النزاهة،  هيئة  املاضيني، كشفت  االسبوعني  مدى  وعىل 
عن إصدار أحكام مختلفة ضد مسؤولني سابقني: وزراء، 
ويُالحظ  محليني.  ومسؤولني  عامني  مدراء  محافظني، 

“اإلرضار  رغم  مخففة  جاءت  االحكام  تلك  أغلب  أن 
الجسمي” باملال العام. 

عن  صادرة  بيانات  مختلفة  اعالم  وسائل  نرشت  فيام 
الهيئة، تفيد بتنفيذ عمليات استباقية بحق الفاسدين.

وتعد جميع األحكام التي تصدرها املحاكم أولية قابلة 
للطعن أمام محكمة التمييز االتحادية خالل 30 يوما من 

تاريخ صدورها.

اعالنات فقط!
والترصيحات  األخبار  أهمية  من  الناشطون  ويقلل 
الحكومية عن استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة 
أن  تعدو  “ال  انها  معتربين  بالفساد،  املتهمني  ومالحقة 

تكون مجرد إعالنات ال ترض بآفة الفساد”.
ويف شباط الجاري، أصدرت السلطات القضائية أحكاما 
وزير  ضد  سنوات(،  عىل ست  أشدها  تزد  )مل  بالحبس 
سابق ومدراء مصارف حكومية ومدراء عامني، ومحافظني 

سابقني يف نينوى ودياىل، ومسؤولني محليني يف ذي قار.
إصدار  عن  النزاهة  هيئة  أعلنت  املايض،  العام  وخالل 
بحق  دعوة   82 بينها  آالف،  الـ3  تتجاوز  توقيف  أوامر 
واستقدام  قبض  أوامر  شملت  بدرجتهم،  ومن  وزراء 

ومنع من السفر لوزراء يف حكومة عبد املهدي.
إىل  اقتصادية ومالية كبرية وصلت  أزمة  العراق  ويعاين 

عجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفي الدولة، فيام 
يعزى أبرز أسباب ذلك إىل تفيش الفساد وهدر مئات 
املليارات من الدوالرات، خالل السنوات التي تلت غزو 

العراق يف العام 2003.
مصطفى  تعهد  الوزراء،  رئيس  منصب  تكليفه  وفور 
الدعاوى  من  عدد  وتحريك  الفساد  مبحاربة  الكاظمي 
القضائية ضد مسؤولني يف الدولة بتهم الرسقة وإهدار 

املال العام.
وضمن تقرير ملنظمة الشفافية الدولية للعام 2020 جاء 
ترتيب العراق يف املرتبة 160 من مجموع 180 دولة عىل 
الحكومية  اإلجراءات  أن  عىل  يدل  ما  الشفافية،  مؤرش 

يف مكافحة الفساد يف مؤسسات الدولة ال تزال ضعيفة.

المتنفذون يغذون الظاهرة
الشعب”،  يقول مصدر حكومي مطلع ملراسل “طريق 
ان  الفساد تحتاج لجدية سياسية”، معتقدا  إن “قضية 
الجهات املتصدية ملكافحة الفساد، ال تقوى عىل محاربته 
لوحدها، بسبب “أن أغلب األحزاب املتنفذة تغذي تلك 

الظاهرة”.
ويضيف املصدر، ان صفقات الفساد تتعاظم يف أربعة 
قطاعات، هي: املنافذ الحدودية، عقارات الدولة، تهريب 

النفط وصفقات الكهرباء.

يف  الظاهرة  لهذه  الحكومة  معالجات  تقترص  ما  ومرارا 
فيام  الصغار،  املوظفني  عزل  عىل  املذكورة  القطاعات 
تواصل الرؤوس الكبار املرتبطة باألحزاب سيطرتها عىل 

عمليات الفساد. 
إن هناك  الالمي،  واملحامي عدي  القانوين  الخبري  يقول 
نوعا من املحاباة بني الجهات الرقابية وبني املسؤولني من 

أصحاب النفوذ يف مناصب الدولة. 
وتساوقا مع ذهب اليه الالمي، يشري عامر الفايز، عضو 
لجنة العالقات الخارجية يف الربملان، اىل أن “اإلجراءات 
الحكومية ملكافحة الفساد يف مؤسسات الدولة ال تزال 

ضعيفة”.
ويقول النائب: إن “العملية )مكافحة الفساد( تحتاج إىل 

إرادة سياسية وقوة حقيقية لفتح امللفات الكبرية”.
الدولة،  جسد  نهشا  والفساد  “املحاصصة  أن  ويضيف، 
وبالتايل نحتاج إىل إجراءات حقيقية عىل أرض الواقع يف 

مكافحة الفساد، وليس كالما إعالميا فقط”.

ال ترتقي الى مستوى الجريمة
وتكتسب االحتجاجات الشعبية رشعية كبرية من شعارات 
امنا  معني،  مسؤول  ضد  تكن  مل  “إنها  الفساد  مكافحة 
تشمل كل من تآمر عىل املواطنني وعيشهم وخدماتهم”، 
االنسان.  بحقوق  معني  ناشط  الحسيني،  نزار  بحسب 

ويقول الحسيني، ان الحكومة الحالية مل تتوصل، حتى 
االن، اىل “آليات جديدة وواضحة لعالج الفساد”، مشددا 
عىل رضورة “تفعيل دور املدعي العام ملحاسبة املتسببني 

بالفساد منذ العام 2003”.
االخرية،  النزاهة  هيئة  أخبار  ان  الحسيني،  ويضيف 
التي تضمنت كشفها عن أحكام قضائية بحق مسؤولني 
سابقني، مل تكن ترقى ملستوى الجرمية، مشريا اىل انه يأمل 
أن تعلن الهيئة عن محاسبة “الحيتان الكبرية التي تتوىل 

إدارة ملفات الفساد يف مؤسسات الدولة”.
البرصة،  احتجاجات  يف  ناشط  السليطي،  إبراهيم  أما 
فريى أن ملفات الفساد ال تخص الرسقات فحسب، بل 
“نجد ان تسويف مطالب محاكمة قتلة املحتجني، ضبط 
السالح بيد الدولة، تحرير القضاء من سطوة االحزاب، 
هذه  كل  كورونا...  تفيش  ألزمة  مناسبة  حلول  إيجاد 
ميكن إدراجها يف خانة الفساد، بسبب مامطالت الجهات 

املعنية يف معالجتها”. 
ويقول السليطي، إن أغلب األحزاب السياسية “انخرطت 
يف معركة تقاسم املوارد وتحاصص املناصب، ومل تتقدم 

خطوة واحدة يف مرشوع بناء الدولة”.
الستمرار  كافياً  مربراً  كالمه  الناشط  يعترب  وبالتايل، 
عىل  دقْت  التي  ذاتها  املطالب  رفعها  يف  االحتجاجات 

جدران انتفاضة ترشين. 

تعليقات حول أحكام وقرارات هيئة النزاهة األخيرة

مكافحة الفساد.. أحكام مخففة ال تجاري األضرار الجسيمة



بغداد – طريق الشعب
والتنقل،  السري  حركة  تجاه  املشددة  اإلجراءات  رغم 
بداعي  املواطنني  عىل  فرضت  التي  املالية  والغرامات 
مل  كورونا،  لفريوس  الجديدة  الساللة  تفيش  من  الحد 
تخف وزارة الصحة والجهات املعنية خوفها من األيام 
القادمة نظرا لتزايد أعداد اإلصابات. ويتحدث منتسبون 
يف مديريات الصحة، عن عدم االستعداد الكايف للموجة 
سنة  قبل  العراق  إىل  دخلت  الجائحة  أن  رغم  الثانية 
التخطيط  بغياب  يتعلق  األمر  فإن  وبالتايل  كاملة، 
التجهيزات  نتائجه مع ضعف  تفاقمت  والذي  السليم، 

لكوادر الخطوط األوىل التي تواجه األمرين.

حظر للتجوال ومؤشرات مقلقة
حظرا  املاضية،  األيام  خالل  املحافظات  وشهدت 
الساللة  تفيش  ملواجهة  السلطات  فرضته  للتجوال 
العراق  التي سجلت حضورا يف  الجائحة  الجديدة من 
الالزمة ملنع  اإلجراءات  املسبقة التخاذ  الدعوات  رغم 

دخولها.
ورغم أن الحظر الذي تقرر أن يكون شامال خالل أيام 
أيام  خالل  جزيئ  وبشكل  واألحد،  والسبت  الجمعة 
يف  استمرت  املواطنني  حركة  أن  إال  املتبقية،  األسبوع 
اقترص  بينام  املحافظات،  وأطراف  الشعبية  املناطق 
والشوارع  املدن  مراكز  التنقل يف  التشديد عىل حرية 

الرئيسة.
وعّب وزير الصحة، حسن التميمي، خالل مؤمتر صحفي 
تابعته “طريق الشعب”، عن قلقه من دخول الساللة 
“أصبحت  تفشيها  بداية  منذ  أنه  مؤكدا  الجديدة، 
للنظر،  ملفت  بشكل  املستشفيات  إىل  الدخول  نسبة 
وازدادت نسبة املرىض الراقدين فيها. حيث أن النسب 
إىل  ودعا  بالخطر”.  تنذر  اإلصابة  ملعدالت  املسجلة 
رضورة “مراجعة املواطنني املؤسسات الصحية يف حال 
وزارة  بتعليامت  وااللتزام  باإلصابة،  أعراض  أي  ظهور 
الكاممة  بارتداء  املواطنني  وتوعية  والبيئة  الصحة 
متخصصة  مراكز  هناك  بأن  املواطنني  وإبالغ  والتباعد 

لعالج حاالت كورونا غري املستشفيات العامة”.

استعدادات غير كافية
مبحافظة  الصحة  وزارة  يف  املنتسب  أفاد  جانبه،  من 
تقم  مل  املعنية  الجهات  بأن  الخالدي،  أثري  الديوانية، 
أن  رغم  الجديدة  الساللة  ملواجهة  الالزمة  باإلجراءات 

العراق يواجه الجائحة منذ عام كامل.
اإلصابات  “أعداد  الشعب”:  لـ”طريق  الخالدي  وقال 
ففي  الصعود،  مرحلة  بدأنا  نحن  واآلن  مقلقة،  الحالية 
يف  ورسعة  متزايدة  إصابات  هنالك  الديوانية  محافظة 
مل  القرار  “أصحاب  مضيفا  الجديدة”،  الساللة  انتشار 
أي  بناء  املاضية، ومل نشهد  األشهر  بالالزم طيلة  يقوموا 
االحرتازية.  بالخطوات  القيام  أو  محطات طبية جديدة 
علام إن الكثري من الدول وبعد دخول املوجة األوىل قبل 
عام، عرفت أن الفريوس مستمر وخططت مسبقا لهذه 
املرحلة من خالل آليات مختلفة وعززت الكوادر الصحية 

بأعداد إضافية ومستشفيات ومصانع وإمكانيات أخرى 
مهمة. لكننا نحن نواجه اآلن ككوادر ومديريات، واقعا 

مريرا مجبين عىل التعامل معه إلنقاذ أرواح املصابني”.
الحالية يف مستشفى  املتحدث إىل أن “الردهات  وأشار 
بتحويل  حاليا  تفكري  ويوجد  متتلئ  بدأت  الديوانية 
املستشفيات إىل مراكز للعزل. كام أن هنالك بوادر أزمة 
جديدة بخصوص توفري األوكسجني للمصابني”، مؤكدا أن 
“الكوادر الطبية والصحية يف مختلف املحافظات منهكة 
وتعاين من قلة التجهيزات، وعىل سبيل املثال يستخدم 
العاملون يف الخط األول ما يسمى بالـ )كفر شوز( الذي 
ويستخدم  العزل  ملراكز  الدخول  عند  أحذيتهم  يغلف 
ملرة واحدة، إال أن هذه غري متوفرة رغم بساطتها وقلة 
األمر  التعقيم،  مبواد  الكبرية  الشحة  عن  فضال  سعرها، 
الذي دعا الكثري من املنتسبني لتعقيم أياديهم مبعقامت 

األرضيات وهي مؤذية جدا لكنهم كانوا مجبين”.

تنجز  مل  زالت  ما  فاملوازنة  األزمة،  “رغم  وأردف 
من  جملة  تواجه  واملشرتيات  معطلة  والتخصيصات 
املشاكل، ولوال الناشطني وحمالت اإلغاثة ملا عرفنا كيف 
لألسف  مجددا  األمر  عاد  واآلن  األوىل  املوجة  نواجه 

الشديد”.
وأضاف الخالدي، أن “الكوادر الطبية والتمريضية تعاين 
أو  وفاة  عند  تعويضه  يتم  ال  قوامها  يف  واضحا  نقصا 

تقاعد البعض منهم بسبب إيقاف عمليات التعيني”.

إجراءات مشددة قد تتضاعف
لوزارة  الطبي  الفريق اإلعالمي  األثناء، أكدت عضو  يف 
فيام  تخفيفها  أو  القيود  تشديد  أن  فالح،  رىب  الصحة، 
الوبايئ  املوقف  عىل  يعتمد  الوقائية  اإلجراءات  يخص 

خالل األسبوعني الحاليني.
ونقلت وكاالت األنباء عن فالح قولها، إنه “من املتوقع 
إن  املقبلة. كام  األيام  اإلصابات خالل  أعداد  ترتفع  أن 
باإلجراءات  املواطنني  التزام  مدى  يف  يتعلق  انخفاضها 
تقييم  عىل  تعمل  “الوزارة  أن  مبينة  واإلرشادات”، 
بعد  دراسة  هناك  وستكون  اليومي  الوبايئ  املوقف 
استمرت  حال  ففي  الحاليني،  األسبوعني  من  االنتهاء 
اإلصابات باالرتفاع ستكون هناك إجراءات أكرث رصامة 
وتشدد، ويف حالة انخفاضها فسيتم تخفيف القيود عىل 

املواطنني”.

مواطنون ال يلتزمون
وتعليقا عىل ذلك، قال أمري صالح، ممرض أقدم يف دائرة 
أي  يحقق  “ال  الحايل  التجوال  حظر  إن  النجف،  صحة 
جدوى وهو استعراض صوري لنقل املواقف إىل الجهات 
الساللة  مواجهة  بإجراءات  يتعلق  فيام  أكرث  ال  العليا 
الجديدة”. وبنّي صالح خالل حديثه لـ”طريق الشعب”، 
املناطق  يف  وساق  قدم  عىل  مستمرة  “التجمعات  إن 
مقترصة  والتنقل  السري  حركة  عىل  والتشديد  الشعبية، 
عىل الشوارع الرئيسية ومراكز املحافظات، واملواطنون 
وزارة  وليست  املسؤولية  من  كبريا  جزءا  يتحملون 
الصحة أو الحكومة لوحدها، ففي حاالت الوباء تكون 

املسؤولية مشرتكة”، مشددا عىل أن “االستهتار وصل إىل 
مرحلة مستفزة من قبل مواطنني كثريين، فرغم استمرار 
الرضورية  غري  التجمعات  أن  إال  باالنتشار  الفريوس 
بقيت عىل حالها خصوصا يف أطراف املدن واملحافظات 

التي يكون الحساب فيها ضعيفا جدا”.
جدا،  خطري  الحالية  بساللته  “الفريوس  قائال:  وأضاف 
وهو رسيع  والشباب،  األطفال  حتى  يستهدف  وأصبح 
االنتشار وقد سجلت محافظة النجف ارتفاعا مقلقا يف 

نسب اإلصابات خالل الساعات املاضية”.
من جانبها وجهت دائرة صحة النجف، نداًء تحذيراً إىل 

أهايل املحافظة، بعد ارتفاع نسب اإلصابات.
قائلة:  بيان  يف  النجف،  أهايل  الصحة،  دائرة  وخاطبت 
عدد  ومنها  اإلصابات  يف  عالية  أرقاما  ونسجل  “سجلنا 
سابقا.  تصب  مل  فئات  بني  الخطرية  اإلصابات  من  كبري 
وأن استمرار تسجيل هذه األعداد يعني أن املؤسسات 
الصحية لن تكون قادرة عىل استيعابها، لذلك نناشدكم 
تلزموا  أن  واألفضل  الصحية،  باإلجراءات  تلتزموا  أن 

بيوتكم لحني السيطرة عىل الوباء والحد من انتشاره”.

ما هو مستقبل اللقاحات؟
من جانب آخر، تحدث مدير قسم تعزيز الصحة بوزارة 
كورونا  لقاح  فعالية  عن  العبيدي،  هيثم  د.  الصحة، 
املرتقب وصوله إىل العراق ضد الساللة الجديدة، مرجحا 

اللجوء إىل الحظر الشامل للسيطرة عىل اإلصابات.
أكد  الشعب”،  “طريق  تابعتها  متلفزة  مقابلة  وأثناء 
العبيدي “إن تزايد أعداد اإلصابات بالفريوس قد تؤرش 
صعوبة يف املوقف والسيطرة عىل تفيش الوباء، ولألمر 
عواقب مخيفة”، منوها إىل أن “موضوع الحظر الشامل 
من الخيارات املطروحة. علام أن نسب اإلصابات العالية 
تؤرش عدم التزام املواطنني”، فيام لفت إىل أن “اللقاح 
كامل  بشكل  سيعمل  املواطنني  عىل  توزيعه  حال  ويف 
تفيش  افرتضنا  بحال  املائة،  إىل 100 يف  تصل  وبفعالية 
إصابات  عىل  عمله  يكون  ال  وقد  الجديدة،  الساللة 
يؤكد  مل  اآلن  وحتى  الفاعلية،  بنفس  الجديدة  الساللة 

األمر بشكل كامل”.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
حذرت وزارة الصحة، أمس، من شدة خطورة الساللة املتحورة 

الجديدة لفريوس كورونا، قياساً مبا كان متفشيا العام املايض.
وفيام بّينت أن هذه الساللة ال تستثني عمراً معيناً، وقد ظهرت 
يف األطفال أيضاً، أوضحت ان اللقاحات ستكون حسب األولية، 
وستصل العراق 3.4 مليون جرعة من لقاح اسرتازينيكا، ومليون 
ونصف املليون أخرى من لقاح فايزر مطلع آذار املقبل، فضال 
عن توقع وصول 50 ألف جرعة خالل األيام القادمة كهدية من 

الصني. 
يف حني دعا نائب يف البملان، الحكومة اىل االرساع يف اتخاذ قرارات 
عاجلة إلنقاذ مئات اآلالف من العوائل التي تعيش تحت مستوى 

خط الفقر خالل اجراءات الحظر.

فئات جديدة مهددة
وقال الناطق باسم الوزارة، سيف البدر، يف ترصيح صحفي، إن 
“الساللة الجديدة متتاز بقدرة عىل إصابة فئات عمرية مل نعهدها 
أن  القدمية، كاألطفال والشباب بشكل عام”، مبيناً  الساللة  يف 
“الفحوصات تجرى عىل جميع الفئات التي تظهر عليها أعراض 
االصابة، وال صحة ملا يتداول عن عدم وجود مسحة لألطفال يف 
املؤسسات املختصة، فإن اإلجراءات والتشخيص ال تختلف عن 

الساللة القدمية”.
وأضاف البدر، أن “املؤسسات تعمل عىل مدار الساعة الستقبال 
املرىض وتقديم املساعدة، سواء بطلب مبارش أو غري مبارش. وأن 

جميع املالكات الطبية والصحية التابعة للوزارة أنهت اإلجراءات 
ملعايري منظمة  املصابني، وفقاً  الوباء واستقبال  الالزمة ملجابهة 
الصحة العاملية، وقد شهدنا ازديادا يف حاالت الشفاء وانخفاضا 

بعدد الوفيات”.
أن  البدر  أوضح  توزيعه،  وكيفية  فايزر  بلقاح  يتعلق  ما  ويف 
“وزارة الصحة ستعلن منافذ التوزيع يف دوائر الصحة يف بغداد 
مراكز  أو  العامة  املستشفيات  يف  تكون  أن  فإما  واملحافظات، 

الرعاية الصحية األولية، وبحسب نوع اللقاح”.

أولويات التطعيم  
ويف األثناء، تحدث وزير الصحة، حسن التميمي، عن 7 فئات 
ستمنح أولوية يف التطعيم بلقاح كورونا، فيام أكد قرب وصول 5 

ماليني جرعة من لقاح فايزر واسرتازينيكا.
وقال حسن التميمي، يف مقابلة متلفزة تابعتها “طريق الشعب”، 
إنه “قد نذهب لقرارات اشد رصامة، ونطلب فرض حظر شامل 
حالة  املواطنني  من  غالبية  أبدت  حال  يف  األسبوع،  أيام  طيلة 
عدم التزام، علام أن الساللة الجديدة انترشت يف 30 دولة، ومن 

املمكن ان تكون دخلت عب قادمني إىل العراق”.
وعن اللقاح املنتظر وصوله اىل العراق، قال وزير الصحة: “حجزنا 
وسينوفارم،  واسرتازينيكا  فايزر  لقاحات  من  جرعة  مليون   16
لقاح مستخدم.  اثار جانبية ألي  ان تكون هناك  املمكن  ومن 
كام إن أولوية التطعيم بلقاح كورونا ستكون للكوادر الصحية 
التدريسية  والكوادر  وااليتام  املسنني  ودور  األمنية  والقوات 

األولوية  ستكون  وايضاً  والنازحني،  املزمنة  االمراض  وأصحاب 
للمناطق الفقرية”.

وأضاف الوزير، أن “نهاية الشهر الحايل ستصل العراق 3.4 مليون 
جرعة من لقاح اسرتازينيكا ومليون ونصف أخرى من لقاح فايزر 
مطلع آذار املقبل، وستمنح اللقاحات لألعامر فوق الـ 16 سنة”، 
الفتا اىل انه “خالل 4-3 ستصلنا هدية من الشعب الصيني قوامها 

50 ألف جرعة وستكون للمواطنني”.

خطر يهدد الماليين
ويف غضون ذلك، دعا النائب اسعد العبادي، الحكومة اىل االرساع 
التي  العوائل  اتخاذ قرارات عاجلة إلنقاذ مئات اآلالف من  يف 

تعيش تحت مستوى خط الفقر.
ونقلت وكاالت األنباء عن العبادي قوله، إن “االحصائيات االخرية 
لوزارة التخطيط تقول ان نحو 40 يف املائة من العراقيني يعيشون 
تحت مستوى خط الفقر، وهذا يعني ان هناك 16 مليون عراقي 
واملوالت  املطاعم  واغالق  التجوال  حظر   قرارات  من  مترضر 
واالسواق التي تعتاش عليها املاليني”، مضيفا “هناك من يطالب 
ان هناك صالحيات  بيد  الفقراء،  لدعم ماليني  بدور ترشيعي، 
ملجلس الوزراء، تتيح له تخصيص موازنة لدعم اي فئة مترضرة 

من القرارات الخاصة بتفيش وباء كورونا”.
وطالب النائب، الحكومة بـ”وقفة جدية من اجل انقاذ ماليني 
املاليني  تلك  فان  واال  الحياة،  تعطيل  قرارات  من  املترضرين 

ستموت جوعاً وعوزا”. 
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ارتفاع مقلق في اإلصابات و »المواطنون ال يلتزمون«

الصحة قلقة وكوادر الخط األول يشكون من شح التجهيزات

كشفت تفاصيل اللقاحات المرتقبة ومواعيدها وأولوياتها

الصحة: الساللة الجديدة شديدة الخطورة.. واألطفال أول الضحايا

كربالءـ  محمد حسين الموسوي 

اعلن مدير بلدية كربالء املهندس عبري سليم 
ترقيم  نظام  تطوير  عن  امس،  يوم  نارص، 
املدينة، ليواكب االنظمة املعتمدة يف املدن 

العاملية.
الشعب«،  لـ«طريق  حديث  يف  نارص  وقال 
ان املديرية تعمل عىل »تطوير نظام ترقيم 
ترقيم  ألنظمة  مواكباً  ليكون  كربالء  مدينة 
 postal»الـ بنظام  واملسمى  العاملية  املدن 

 .»cod
تعاونا  »هناك  ان  البلدية،  مدير  واضاف 
بالتخطيط  املختصة  الهندسية  الكوادر  بني 

جامعة  الهندسة/  كلية  يف  للمدن  الحرضي 
من  الغراين  تريك  حسني  الدكتور  مع  كربالء 
نظام  تفاصيل  يتضمن  كراس  إعداد  أجل 
وتطبيقها  العمل  وخطوات  الجديد  الرتقيم 
وحل املشاكل املوجودة بواقع الحال ملدينة 

كربالء«.
نظم  شعبة  مسؤول  قالت  جانبها،  من 
زهراء  املبمجة  املديرية،  يف  املعلومات 
مهدي، لـ«طريق الشعب«، ان »كوادر شعبة 
نظم املعلومات وحدة gis(( قامت بإكامل 
قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات والشوارع 

لغرض استخدامها كأساس لتطبيق النظام«.
فيام أكد املهندس حسن بهاء مسؤول شعبة 

يف  العمل  »استمرار  املديرية،  يف  املشاريع 
بقية املشاريع األخرى ضمن موازنة محافظة 
كربالء وضمن مشاريع تنمية األقاليم حيث 
الشارع  تأهيل  عىل  حالياً  العمل  يجري 
املمتد من مجرس اإلمام عيل )عليه السالم( 
باتجاه إعدادية كربالء للبنات ذهاباً وإياباً، 

وبعض الشوارع يف املحافظة«.
ويف السياق، اعلن مدير البلدية عن مبارشة 
الكوادر الهندسية والفنية يف شعبة املشاريع 
مقبة  مدخل  وتطوير  »توسعة  باملديرية 
طريق  عىل  الكائنة  الجديدة  السالم  وادي 
مدخل كربالء -النجف وضمن موازنتها لهذا 

العام«.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
العراق،  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  انتقد 
انها  اىل  مشريا  الوقائية،  الحكومية  االجراءات 
خلفت “نتائج كارثية عىل الفقراء وذوي الدخل 

املحدود”.
وقال االتحاد يف بيان تلقت “طريق الشعب”، 
نسخة منه، ان “ارصار الحكومة واللجنة الوطنية 
للصحة والسالمة عىل نهجها، واإلخفاق يف اتخاذ 
اإلجراءات الحكومية الوقائية، خلف نتائج كارثية 
عىل ذوي الدخل املحدود والفقراء، بعد ان أدت 
إىل ترسيح آلالف العاملني، واالرضار الكبرية التي  

طالت أرزاقهم”.
القطاعني  يف  “العاملني  ان  االتحاد،  واضاف 
الخاص وغري املنظم، يتعرضون لخسائر جديدة 
“نتائجها  ان  مؤكدا  الحظر”،  قرارات  جراء  من 
ستكون  أصعب وأكرث رضراً اذا ما استمرت هذه 

االجراءات”.
بني  املشرتك  التنسيق  “غياب  البيان  وانتقد 
الحكومة والجهات املختصة وخاصة االتحادات 

والنقابات العاملية”.
التعسفية  االجراءات  “رفض  االتحاد  واكد 
الجوانب  جميع  يف  أخفقت  التي  للحكومة، 

والرتبوية  واألمنية  الخدمية  األساسية 
األكرث  هم  “الفقراء  ان  مؤكدا  واالقتصادية”، 

ترضرا من الحظر”.
ان تدشن  قبل  الحكومة  البيان كان عىل  وقال 
وزارة  عب  تبادر  أن  الكارثية  االجراءات  تلك 
التجارة اىل “توزيع مفردات البطاقة التموينية 

عىل املواطنني، بنوعية وكمية جيدتني”.
من  “املوت  ان  اىل  بيانه  يف  االتحاد  وخلص 
معضلة  يشكل  كورونا  جائحة  من  أو  الجوع 
القطاع  حقيقية، يوجهها االالف من العامل يف 

غري املنظم”. 

»نقابات عمال العراق« بلدية كربالء تطور نظام ترقيم المدينة 
ينتقد اجراءات الحكومة في مواجهة الجائحة
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بغداد ــ سيف زهير

العدالة االجتامعية  يقول باحثون اجتامعيون وحقوقيون ان 
يفرزه  ما  ظل  يف  كبرية  انتهاكات  تواجه  تزال  ال  العراق،  يف 
يرافق  وما  وخيمة،  نتائج  من  الطائفية  املحاصصة  نظام 

عمليات الفساد املستمرة من تهميش واقصاء للكثريين.
العاملي  اليوم  مناسبة  مع حلول  بالتزامن  الحديث  يأيت هذا 
لألمم  العامة  الجمعية  أقرته  الذي  االجتامعية،  للعدالة 
للظلم  التصدي  عىل  الحكومات  تحفيز  بهدف  املتحدة 
االستبداد  منها  مختلفة،  صور  يف  يتجسد  الذى  االجتامعي 

واالستعباد واإلقصاء والقهر االجتامعيني والحرمان والفقر. 

الحاجة إلى القوانين
إن  حسني،  ضياء  االجتامعي،  الشأن  يف  الباحث  وقال 
بلد  يف  وخصوصا  االجتامعية  العدالة  بتحقيق  البدء 
مضطرب مثل العراق، يحّتم االتجاه نحو ترشيع قوانني 

معنية بهذا املفهوم املهم، وتفعيلها أيضا.
يشهد  البلد  أن  الشعب"،  لـ"طريق  حسني  وأضاف 
إن  كام  املواطنني،  بني  الفرص  بتوزيع  كبرية  "مشاكل 
حاليا  يتم  الدستور،  عليه  ينص  الذي  الرثوة  توزيع 
بل  والحقوق،  والقدرات  الكفاءة  عن  بعيدة  بطريقة 

وفقا آلليات نظام املحاصصة الطائفية".
إيجاد  عرب  االجتامعية  العدالة  تحقيق  حسني،  ورهن 

الجانبني  هذين  ان  مضيفا  االجتامعية،  للتنمية  خطط 
األمم  وأن  املواطنني.  تجاه  الدولة  مسؤوليات  "من 
العدالة،  من  النوع  لهذا  دولية  اتفاقية  أقرت  املتحدة 
عام  االنفاذ  حيز  ودخلت  كثرية  دول  عليه  وصادقت 
2010 إال أن العراق متلكئ بشكل كبري يف هذا املجال، 
الفئات  من  للكثري  بالعدالة  الحق  فيه  يعطى  وال 

االجتامعية".
وزاد أن "أرقام التهميش والفقر والبطالة والعوز عالية 
والرعاية  العمل  فرص  بتوفري  تتعلق  وجميعها  جدا. 

الصحية والوظائف وغريها".
تشري  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  "تقديرات  ان  قائال:  وبنّي 
العراق بلغ حوايل 40 مليون نسمة،  إىل ان عدد سكان 
يقابلها نسب فقر )بحسب تقديرات البنك الدويل( تصل 

إىل 22.5 باملائة يف العام 2019".
مظهر  املالية،  للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  ويؤكد 
محمد صالح، أن نسبة الفقر حاليا ارتفعت اىل "أكرث من 
٣٠ يف املائة، حيث اضيف أكرث من مليوين عائلة اىل هذه 

النسبة، بسبب جائحة كورونا وتداعياتها".

تداعيات الفساد على العدالة
مسؤولية  إىل  العكييل،  عيل  الحقوقي  تطرق  جانبه،  من 
االجتامعية،  والجامعات  األفراد  حقوق  ضامن  عن  الدولة 

وتوفري الفرص واالمكانيات اىل الجميع عىل قدم املساواة.

عىل  املواطن  مع  تتعامل  الدولة  "ادارة  بأن  كالمه  وأردف 
اعتباره عبئا عليها".

وشدد العكييل يف حديثه لـ"طريق الشعب"، عىل أن "ايجاد 
وتفعيلها  واالجتامعية  العدالة  لتحقيق  الالزمة  القوانني 
تضمن للفرد أن يحقق ذاته يف ظل مجتمع يتمتع بالعدالة 

ويلجأ اليها بحال تعرضه اىل الظلم".
وزاد ان "املجتمع الدويل خطا خطوات مهمة بهذا الجانب، 
املستمرة  االنتهاكات  ظل  يف  كبرية  تحديات  العراق  وأمام 

وغياب الحقوق".
وأكد املتحدث أن "املجتمع العراقي حاليا ولألسف الشديد 
احالما  حقوقه  يرى  هو  بل  االجتامعية،  بالعدالة  يحلم 
التعدي  من  الكثري  يعاين  مناخ،  ظل  يف  للتحقق  قابلة  غري 
والتجاوز عىل حقوق االنسان والعدالة االجتامعية، بدءا من 
لفئات  التهميش  اىل  وصوال  التنوع،  واحرتام  الفرص  توفري 

كبرية بسبب املحاصصة".
أن  نرى  القضاء  عمل  خالل  "حتى  أنه  ان  اىل  ولفت 
فاقدا  اصبح  املواطن  بينام  الحساب  من  يفلتون  املتنفذين 

للثقة مبؤسسات الدولة". 
وخلص اىل أن "حرية التعبري ايضا تتعرض لالنتهاك والعمل 
بينام  والرأي،  الصحافة  حرية  عىل  التضييق  عىل  مستمر 
تعمل الجهات الترشيعية عىل سن قوانني لحامية السياسيني 
القيام  من  بدال  والسؤال،  بالتعبري  الصحفيني  حق  من 

بالعكس". 

لمناسبة اليوم العالمي

حقوقيون: المحاصصة والفساد أقصيا العدالة 
بغداد ـ طريق الشعباالجتماعية عن قائمة حقوق العراقيين

نرش فريق من  مركز املعلومة للبحث والتطوير، أخريا، تقريره السنوي عن مظاهر أزمة 
اىل  عائلة  مليوين  من  أكرث  إضافة  مؤرشا  العراق،  يف  االجتامعية  العدالة  وغياب  الفقر، 

إحصائية الفقراء، بسبب جائحة كورونا. 
ورصد التقرير الذي حمل عنوان )العدالة االجتامعية.. غائبة يف زمن كورونا وما قبلها(، 
ضمن نتائج الفقر "التصّدعات األرسية، وانهيار املجتمع، وانتشار الرذيلة، والتشوهات 
االجتامعية مثل االنحراف، واألمراض النفسّية والجسدية، وارتكاب الجرمية املتمثلة يف 
الرسقة والقتل واالعتداء عىل حقوق اآلخرين، وارتفاع نسبة األمّية يف املجتمع من خالل 

ترسب األطفال من املدارس للعمل".
عن  الشعب"،  لـ"طريق  ورد  الذي  تقريره،  يف  والتطوير  للبحث  املعلومة  مركز  ونقل 
مسؤولني حكوميني قولهم: ان "نسبة الفقر ارتفعت اىل أكرث من ٣٠ باملئة"، فيام تشري 
يف العام ٢٠١٨، اىل ٢٠ باملئة، بحسب دراسة مسح الفقر يف العراق، التي نفذتها وزارة 

التخطيط.
االسرتاتيجية  "فشل  اىل  اشار  "الجائحة"،  تفيش  اىل  النسبة  هذه  ارتفاع  علّل  وفيام 
 ١٦ اىل  النسبة  بإيصال  هدفها  تحقيق  يف   )٢٠٢٢  –  ٢٠١٨( الفقر  ملكافحة  الحكومية 
باملئة. بعد أن نجحت يف خطة )2010 ـ 2013( بخفضها من ٢٣ باملئة اىل ١٥ باملئة"، 
والتي عادت اىل االرتفاع لـ5. 22 بسبب ازمة احتالل األرايض العراقية من قبل تنظيم 

داعش اإلرهايب يف العام ٢٠١٤.
التقرير: ان هناك ارتفاعا الح إحصائيات املنتحرين  وعىل أثر ارتفاع نسب الفقر، قال 
والبطالة واألمراض وخصوصا يف املناطق الفقرية واملحررة من االرهاب، التي تعاين من 

سوء الخدمات الصحية وعدم القدرة عىل تحمل أعباء العالج.
لرسطان  املسبوق  غري  "االنتشار  اىل  العراقي"  املجتمع  يف  االنهيار  "هذا  التقرير  وعزا 
يف  سيام  ال  البطالة،  زيادة  إىل  بدوره  أدى  ما  العام،  القطاع  يف  املايل  والهدر  الفساد، 

الجنوبية". املحافظات 
ـ ٨٥ مليار دوالر،  بنحو ٧٠  النفط تقدر  العراق سنويا من  إّن عائدات  التقرير،  وقال 
وهذه تشكل نسبة ٨٥ - ٩٠ باملئة من اجاميل اإليرادات السنوية، التي تذهب نصف 
 ٦،٥ بنحو  عددهم  املقدر  واملتقاعدين  الحكوميني  املوظفني  رواتب  اىل  املبالغ  هذه 
بحسب  الشاملة"  والتنمية  لالستثامر  الالزمة  األموال  توفر  عدم  يعني  "ما  مليون، 

التقرير.
ونّوه التقرير بأن الطريق إىل تحقيق نهج العدالة االجتامعية والبيئية يتطلب مجموعة 
من  فعال  مدين  مجتمع  مقومات  "وجود  يف  أهمها  تتلخص  العاجلة،  املعالجات  من 
طوعية وتنظيم واستقاللية، إضافة إىل التأكيد عىل مناهضة العنف والرتكيز عىل خدمة 

العام".  الصالح 
الدميقراطية  املدنية  الوطنية  باملشاريع  "االلتزام  رضورة  عىل  تقريره  يف  املركز  وشدد 
الفيدرالية الحديثة والسلة املتكاملة من املرشوعات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
املستويني  عىل  الوطنية  التنمية  السرتاتيجية  والبيئية  والعسكرية  والتنويرية  والثقافية 

املادي والبرشي".
التي  االقتصادية  املشكالت  كل  لحل  سحرية  كوصفة  السوق  آلية  "رفض  اىل  ودعا 
يواجهها بلدنا"، مضيفا ان "املطلوب ليس تصفية القطاع العام امنا تصفية العقبات التي 
تحرفه عن اداء وظيفته التاريخية ملعالجة االختالالت االقتصادية الهيكلية واالجتامعية 

املركبة".
وطالب بـ"ترشيع القوانني والضوابط املنظمة للسوق ولحقوق العاملني وحرية التنظيم 
"بناء شبكة  جانب  اىل  املتعاقدة"،  واالطراف  املستهلكني  والنقايب وحفظ حقوق  املهني 
املجانية  الصحية  الرعاية  تأمني  خالل  من  االجتامعي  الطابع  ذات  الصحية  للضامنات 
شبكة  وتوسيع  الصحية  الخدمات  مبستوى  واالرتقاء  للمواطنني،  والعالجية  الوقائية 

املستشفيات واملستوصفات الحكومية يف املدينة والريف".
وأوىص التقرير بـ"برت سياسة ازدراء الطبقة العاملة العراقية التي انتهجتها حكومات ما 
بتحويل  الخاص   1987 لسنة   150 الجائر  القرار  والغاء   ،2003 نيسان  من  التاسع  بعد 
يف  التموينية  البطاقة  إللغاء  توجهات  اية  "مكافحة  رفضه  مبديا  موظفني"،  اىل  العامل 

الراهنة". الظروف 
البنيوية  االسباب  "معالجة  برضورة  تقريره  والتطوير  للبحث  املعلومة  مركز  واختتم 
السكن  وضامن  والدنيا،  العليا  الدخول  بني  الهوة  يقلص  لألجور  سلم  ووضع  للبطالة، 
الصحي للمواطنني عن طريق تويل الدولة مسؤولية ذلك لذوي الدخل املحدود، ومساعدة 

الجمعيات التعاونية واملؤسسات الصناعية والنقابية عىل بناء مساكن ملنسبيها".

مركز المعلومة للبحث والتطوير ينشر 
تقريره السنوي عن العدالة االجتماعية:

“كورونا” و”داعش” 
فاقما الفقر والبطالة والجرائم

سالم عادل الگيم *

مل تكن جائحة كورونا هي املعادل بني الغني والفقري 
الجميع  الفايروس ميكن ان يطال  باعتبار أن  فحسب 
وكشف  عزز  الذي  الحدث  كانت  بل  تحيز.  بال 
أصحاب  أن  حيث  األمر.  واقع  يف  الطبقي  التفاوت 
ما  وهذا  بالجائحة.  تأثراً  األكرث  هم  املنخفض  الدخل 
الحادي  القرن  يف  املال  رأس  كتابه  يف  بيكيته  اكده 
اظهرت  احصائية  تحليالت  عىل  معتمداً  والعرشين، 
هناك  وان  ازدياد،  يف  الطبقي  التفاوت  أن  بوضوح 
برأس  يتمثل  األول  عامليني:  يكونان  يكادان  قطبني 
باملحور  مقارنة  كثرية  عوائد  تحقيق  القادرعىل  املال 
هي  العادلة  غري  االنظمة  ان  بالعامل.  اآلخراملتمثل 
فقراء،  والفقراء  أغنياًء  األغنياء  بقاء  يف  تتسبب  التي 
بشكل  الرثوة  توزيع  إعادة  وضوابط  قوانني  بسنها 
العامل  املال عىل حساب دخل  رأس  يصب يف صالح 
الظلم  من  ويجعل  الفجوة،  اتساع  إىل  يؤدي  مام 
االجتامعي مشكلة عاملية، تتداخل فيها قواعد التجارة 
يف  املنتهجة  والسياسات  العاملي  واالقتصاد  الدولية 

توزيع املنافع واألعباء بني أفراد املجتمع.

الظلم االجتماعي ليس خيارا بل هو ظلم 
تكرسه سياسات قاصرة

يؤكد فيلدشتاين - جامعة هارفارد، رائد اقتصاديات 
ال  االجتامعي  الظلم  مفهوم  أن  االجتامعي،  الضامن 

يقترصعىل توزيع الرثوة فقط، وامنا يتعداه إىل جودة 
الحصول  ملوثة،  غري  آمنة  بيئة  يف  كالعيش  الحياة 
إال  الكافية.  الصحية  والرعاية  الجيد  التعليم  عىل 
انه يرص عىل ان الرتكيز يجب أن يكون عىل القضاء 
أو  للدخل  الكيل  التوزيع  عىل  وليس  الفقر،  عىل 
أسهمت  وقد  االجتامعي.  للظلم  اإلجاملية  الدرجة 
يف  تونسند  وبيرت  سميث  أبيل  نرشها  التي  الدراسة 
قضية  وضع  يف  فقراً  واألكرث  الفقري  عن   1965 العام 
الظلم االجتامعي عىل جدول االعامل السياسية بعد 
خمسني عاماً من نرشها، لتكون بذلك خياراً سياسياً 
املدى  عىل  وخاصة  االجتامعية  العواقب  يدرك 
النضال  فإن  الحسنة  النوايا  من  وبالرغم  الطويل. 
التقدم  يحرز  مل  االجتامعي  الظلم  عىل  للقضاء 
تُغلب مصالح رأس  املنشود يف ظل سياسات قارصة 

املال عىل مصلحة العامل.

حيثما يكون الظلم، ال بد من وجود مرتكبين 
تسببوا به وآخرين سكتوا عنه

الذين  وأولئك  االجتامعي  الظلم  بني  العالقة  ان 
يغضون النظر عنه عالقة اعرتفت بها العقول العظيمة 
عىل مر القرون. فالصمت يعني املوافقة عند أفالطون 
قبل 24 قرنا، ومن ال يعاقب الرش فانه يسمح بحدوثه 
خطري،  مكان  والعامل  قرناً.   19 بعد  دافنيش  بحسب 
ولكن  الرش،  عىل  يقدمون  الذين  أولئك  بسبب  ليس 
شيئا  يفعلون  وال  إليه  ينظرون  الذين  أولئك  بسبب 

بحسب اينشتاين. وأيًضا "إن كنت محايدا يف حاالت 
قول  حد  عىل  الظامل"  جانب  إىل  تقف  فأنت  الظلم، 

ديزموند توتو.
الظلم  أن   )1949-2006( يونغ  إيريس  الباحثة  ترى 
مبارشة  غري  معقدة  ملجموعة  نتيجة  هو  االجتامعي، 
تقع  واملؤسساتية  الفردية  والخيارات  اإلجراءات  من 
املقبولة  واالخالقيات  العدالة  حدود  ضمن  غالبها  يف 
والتي تحقق االهداف واملصالح الخاصة لهؤالء االفراد 
واملؤسسات . فعىل سبيل املثال ونحن نشرتي املالبس 
املصنعة يف معامل تستغل العاملة الرخيصة ال نشعر 
العامل.  أولئك  تجاه  االخالقي  بااللتزام  مبارش  بشكل 
االجتامعي  الظلم  من  النوع  فإن هذا  يونغ  وبحسب 
وتبعات التورط مبامرسته يزداد يف ظل العوملة حيث 
والهند  بنغالدش  يف  معامل  هكذا  تشغيل  يستمر 
باستمرار االقبال عىل السلع االستهالكية، فتخلص إىل 
انتاجها  يعاد  معقدة  هيكلية  االجتامعي  الظلم  أن 
عادًة  يترصفون  الذين  الناس  من  املاليني  قبل  من 
ضمن ضوابط ومامرسات مؤسساتية يعتربونها عادلة 
ومبارش  واضح  مذنب  من  ما  وأن  أخالقياً  ومقبولة 
ايجاد  وبالتايل  عليه،  املسؤولية  وإلقاء  لومه  ميكن 
يونغ،  العدالة،  عن  املسؤولية   ( منه  للحد  الحلول 

   .)2016
الظلم  تجاه  مبسؤوليتنا  التفكري  أردنا  لو  وفيام 
فسيكون من  عليه،  القضاء  واملساهمة يف  االجتامعي 
واللوم  بالذنب  الشعور  خطاب  عىل  الرتكيز  الصعب 

ما  غالبا  االجتامعية  العمليات  املشاركني يف هذه  ألن 
واخالقيات  ضوابط  ضمن  يترصفون  أنهم  يعتقدون 
مقبولة عموما. كام انه من غري املمكن توجيه أصابع 
االتهام يف قضية تبدو فعالً طبيعياً يتامىش فيها الفرد 
مع ما يعده اعتيادياً كرشاء املالبس، وبالتايل ال ميكن 
ان  يعني  مام  للكلمة،  املجرد  باملعنى  مذنبا  اعتباره 
االصالح  مشاريع  تحقيق  يف  يجدي  لن  النموذج  هذا 

املشرتكة. 
وتحمل  الجامعي  العمل  تتطلب  الهيكلية  املظامل  إن 
املجتمع  أفراد  بقية  مع  املشرتكة  السياسية  املسؤولية 
االجتامعي،  الظلم  عىل  القضاء  أجل  من  للعمل 
املشاركة  خالل  من  الظلم  يف  الجميع  يساهم  فكام 
يتحمل  ان  عليه  الهيكلية،  االجتامعية  العمليات  يف 
بحسب  والهياكل  العمليات  هذه  إصالح  مسؤولية 

يونغ. 
كحافز  بالذنب  الشعور  توظيف  امكانية  مع مالحظة 
كتاب  )مقدمة  نوسباوم  مارثا  بحسب  لالصالح  مهم 
فالتحدي   .)2016، يونغ  العدالة،  عن  املسؤولية 
وتحمل  بالذنب  الشعور  بني  املوازنة  يف  يكمن  األكرب 
لعبناه  الذي  املشرتك  بالدور  االعرتاف  اي  املسؤولية. 
يف  الجهود  وتضافر  االجتامعي  الظلم  يف  التسبب  يف 
سيكون  عندها  املشرتكة.  االصالح  مشاريع  تنفيذ 
ان  يكفل  نقاش  االجتامعي موضع  الظلم  موقفنا من 
لعبة  الناس أكرث وعياً بحقيقة أن بعض قواعد  يكون 

مجتمعنا ليست يف صالحهم.

اع التغيير
ّ
صن

عمدت رشكة توين شوكولوين منذ سنوات إىل تقسيم 
غري  قطع  إىل  الشوكوالته  ألواح  من  منتجاتها  شكل 
غري  الدخل  إىل  لإلشارة  منها  محاولة  يف  متساوية 
حققته  ما  أن  إال  الشوكوالته.  صناعة  يف  العادل 
قليلة  أسابيع  غضون  يف  نوفيب  أوكسفام  منظمة 
فاق نضال توين خالل سنوات. فقد اطلقت أوكسفام 
انتاج  أجل  من  للتحشيد  ناجحة  حملة  نوفيب 
شوكوالته عادلة، وذلك بدعوة الجمهور للمشاركة يف 
العرض الرتويجي للحملة من خالل تطبيق ألكرتوين 
التي  االفرتاضية  املتاجر  واجهات  تشويه  لهم  يتيح 
أنتج  ما  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل  عرضتها 
150 ألف صورة خالل فرتة قصرية تظهر فيها أسامء 
العادلة،  غري  الشوكوالته  تبيع  التي  التجزئة  متاجر 
يف  املتاجر  هذه  أسامء  ترتفع  أن  النتيجة  فكانت 
العاملي كمتاجر ال  الظهور ملحرك كوكل  قامئة  أعىل 
ما  األطفال،  عاملة  وتستغل  العامل  لحقوق  تهتم 
سوى  تبيع  لن  أنها  عن  لإلعالن  املتاجر  تلك  دفع 
التوقف  لو قررنا جميعاً  العادلة. فامذا  الشوكوالته 
تستغل  معامل  تنتجها  التي  املالبس  رشاء  عن 

الرخيصة؟ العاملة 
ــــــــــــــــــــــ

• باحثة اكادميية، مستشار تخطيط اسرتاتيجي
 - والتكنولوجية  التطبيقية  للعلوم  ساكسيون  جامعة 

هولندا

من أجل شوكوالته عادلة
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حياة الشعب

• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف كربالء الصديق الباحث حسني عيل الجبوري الذي فارق 
الحياة اثر إصابته بفريوس كورونا اللعني. لعائلته الصرب والسلوان والذكر الحسن دومآ للفقيد.

*تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الكرخ الثانية ولجنة شاكر محمود األساسية للحزب يف 
املحمودية، الشخصية الوطنية الرفيق حران صالح الغريري، الذي تويف اثر مرض عضال. وكان الفقيد احد 

رفاق الحزب املناضلني لسنني طويلة، وقد عمل بإخالص كبري.
الذكر الطيب للفقيد ولعائلته جميل الصرب والسلوان.

• الرفيق العزيز فؤاد محمد صالح )بوال(
بحزن عميق تلقينا خرب رحيل شقيقكم السيد ازاد محمد صالح، الذي غادرنا اثر مرض مفاجئ. نتقدم لكم 
رفيقنا العزيز ولجميع عوائلكم بالتعازي الصادقة متمنني لكم الصرب ولفقيدنا الغايل عاطر الذكر ولروحه 

السالم.
وبحزن عميق ايضا تلقينا خرب رحيل السيدة دخيلة عيال نصار، والدة الشهيد عصام حسناوي كسار والرفاق 
للجميع  نتقدم  عيال.  وعدي  ولؤي  هيثم  الرفاق  وعمة  الرزاق  عبد  سحر  الرفيقة  وخالة  وهشام  وسام 

بالتعازي الصادقة متمنني لهم الصرب وللفقيدة عاطر الذكر ولروحها السالم.
منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف السويد

)ابو  الكرعاوي  الرفيق آدم عبد عيل  النجف، بوفاة  العراقي يف  الشيوعي   اللجنة املحلية للحزب  • تعزي 
فارس( بعد معاناة مريرة مع املرض. للفقيد الذكر الطيب ولرفاقه واهله الصرب والسلوان.

مواساة

اعالن رقم )2021/01 (
تشغيل مختبرات مكتب التصاميم واالستشارات الهندسية العائدة الى الشركة العامة لتنفيذ 

مشاريع النقل والمواصالت باسلوب التشغيل المشترك

تعلن الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت احدى تشكيالت وزارة النقل عن فرصة استثامرية 
مخترب  الرتبة،  فحوصات  )مختربات  واملتنقلة  الثابتة  الهنديس  االستشاري  املكتب  مختربات  لتشغيل 
املشرتك  التشغيل  بأسلوب  كوادرها  تأهيل  مع  الكونكريت(  فحوصات  مخترب  االسفلت،  فحوصات 
للقيام باجراء الفحوصات املختربية للمشاريع االنشائية للقطاعني العام والخاص يف مخترباتها العائدة 
اىل الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت الواقع يف مقر الرشكة يف بغداد - الشالجية/ خلف 

جامع براثا – مقابل مخازن الشالجية.
اقصاه يوم  اقتصادية وفنية بخصوص املوضوع أعاله يف موعد  الراغبني تقديم دراسة جدوى  فعىل 
االثنني 2021/3/8 الساعة الثانية عرشة ظهراً يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الشالجية/ خلف جامع 

براثا - مقابل مخازن الشالجية.

زيد خليل شعالن
المدير العام / وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

للمزيد من املعلومات اتصل بنا عىل الربيد االلكرتوين:

info@scitcp.gov.iq, scitac@scitcp.gov.iq

www.scitcp.gov.iq /موقع الرشكة

محكمة األحوال الشخصية يف كركوك
العدد 6148/ش/2020

اىل املدعى عليها/ وفاء محمد صديق
قابالً لالعرتاض  غيابياً  املرقمة أعاله حكامً  الدعوى  بتاريخ 2020/12/28 أصدرت هذه املحكمة يف 
والتمييز ويقيض برد دعوى املدعي )عبدالواحد حميد غفور( حول مطالبته الحكم بالتأييد لحضانة 
وبالنظر  الحضانة  تأييد  اىل  قانوناً  يحتاج  ال  وهو  الجربي  الويل  هو  االب  كون  )حسن(  البنه  االب 
بواسطة صحيفتني رسميتني وبعكسه سوف  اعالنا  بالقرار  تبليغك  تقرر  لذا  اقامتك  ملجهولية محل 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي/ لؤي محمد شويش

يف  واإلقامة  والجوازات  املدنية  األحوال  مديرية 
كربالء املقدسة

اعـالن
)حسني  السيد  قبل  من  املقدم  الطلب  عىل  بناًء 
لقبه  تبديل  يطلب  الذي  عبدالحسني(  عبداالمري 
وجعله )االعرجي( بدالً من )ال عجيل( من قيده 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن 
سوف  وبعكسه  يوماً  عرش  خمسة  أقصاها  مدة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
لسنة   3 رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من   )22(

.2016
اللواء/ رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العامة وكالة

يف  واإلقامة  والجوازات  املدنية  األحوال  مديرية 
كربالء املقدسة

اعـالن
)حيدر  السيد  قبل  من  املقدم  الطلب  عىل  بناًء 
لقبه  تبديل  يطلب  الذي  عبدالحسني(  عبداالمري 
وجعله )االعرجي( بدالً من )ال عجيل( من قيده 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن 
سوف  وبعكسه  يوماً  عرش  خمسة  أقصاها  مدة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
لسنة   3 رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من   )22(

.2016
اللواء/ رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العامة وكالة

يف  واإلقامة  والجوازات  املدنية  األحوال  مديرية 
كربالء املقدسة

اعـالن
)عباس  السيد  قبل  من  املقدم  الطلب  عىل  بناًء 
لقبه  تبديل  يطلب  الذي  عبدالحسني(  عبداالمري 
وجعله )االعرجي( بدالً من )ال عجيل( من قيده 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن 
سوف  وبعكسه  يوماً  عرش  خمسة  أقصاها  مدة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
لسنة   3 رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من   )22(

.2016
اللواء/ رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العامة وكالة

اعـالن
طلباً  رايض(  محمد  )عباس  املدعي  قدم 
اىل  )شويل(  من  لقبه  تبديل  فيه  يروم 
)العاريض( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
اقصاها  مدة  املديرية خالل  مراجعة هذه 
ينظر  سوف  وبعكسه  يوماً(  عرش  )خمسة 
من   )22( املادة  احكام  وفق  بالدعوى 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون 

.2016
اللواء / رياض جندي الكعبي
المدير العام/ وكالة

اگول

بغداد – وكاالت
تزامن تفيش فريوس كورونا يف العراق مع أزمة مالية خانقة غري مسبوقة 
عىل  املتعاقبة  الحكومات  وتعرث  النفط  أسعار  تراجع  بفعل  البالد،  يف 
الحكم منذ عام 2003 يف معالجة مشكالت الفساد والرتهل اإلداري. وقد 
ما  الذي رسعان  الصحي،  القطاع  انعكس ذلك كله، بشكل واضح عىل 
انهارت غالبية مستشفياته يف ظل نقص األوكسجني واألدوية واملستلزمات 
خالل  دفع  الصحي،  القطاع  يف  التدهور  هذا  املرىض.  بعناية  الخاصة 
الفرتة األخرية، دوال مثل الواليات املتحدة وبريطانيا وقطر، إىل تقديم 

مساعدات طبية عاجلة للعراق.

أين المخصصات المالية!؟
يف حديث صحفي، يقول الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، 
الحايل  للعام  العامة  املوازنة  من  الوزارة  مخصصات  إن  البدر،  سيف 
2021 “مل تُقر لغاية اللحظة، وال يعرف حجمها، لكن سُيعلن عنها لحظة 
إقرارها”، مضيفا أنه “بالرغم من تأخر املخصصات، إال أن الوزارة متواصلة 
منذ شهور، مع كل الدول والجهات املعنية بتصنيع وتطوير اللقاحات 
ضد فريوس كورونا”. ويلفت البدر، إىل أنه “تم إقرار لقاحي أسرتازينيكا 
الربيطاين واللقاح الصيني ضد فريوس كورونا، لالستخدام بشكل طارئ 
داخل العراق”، مشريا إىل أن “العراق ما زال ملتزماً مع التحالف الدويل 
للقاحات بتوفري 8 ماليني جرعة أولية تكفي ما نسبته 20 يف املائة من 

الشعب العراقي تقريباً، لكنها مل تصل البلد لغاية اللحظة”.

مسؤولون يحذرون
مجال  يف  اختصاصيني  ومعهم  الصحة،  وزارة  يف  املسؤولني  من  العديد 
العراق،  يف  الصحي  الوضع  تدهور  من  كبرية  مخاوف  يبدون  الطب، 

وحدوث عجز كبري يف تقديم الخدمات الصحية.
يف  الحجامي،  لطيف  جاسب  الكرخ،  صحة  مدير  يقول  الصدد  وبهذا 
حديث صحفي، إنه “بعد ارتفاع سعر رصف الدوالر بات من الرضوري 
الصحة، من أجل  لوزارة  الالزمة  املالية  تتم زيادة املخصصات  أن  جداً 

مواجهة املتطلبات املتزايدة إلدامة عمل مؤسساتها املختلفة”.

إن  األويس،  عالء  القلب،  إمراض  يف  املتخصص  الطبيب  يذكر  فيام 
“املخصصات املالية يذهب معظمها إىل مواجهة فريوس كورونا واألمراض 
والرسطان”،  الكلوي  كالفشل  العراق،  يف  أخريا  انترشت  التي  األخرى 
موضحا يف حديث صحفي، أن “العراق الذي يقرتب عدد سكانه اليوم من 
40 مليون نسمة، والذي أقرت فيه موازنات مالية سنوية انفجارية تزيد 
عىل 170 تريليون دينار، ال ميتلك سوى ما بني 400 و450 رسيرا للعناية 
املركزة، يف وقت تحتاج فيه املستشفيات ألكرث من 5 آالف رسير يف ظل 

انتشار جائحة كورونا واألمراض واألوبئة األخرى”.

جيوب الفاسدين تلتهم المخصصات!
من جانبه، يقول النائب السابق حامد املطلك، ان “املبالغ التي تخصص 
لوزارة الصحة لو أنفقت بالشكل الصحيح لكانت املستشفيات العراقية 
وما يُقدم فيها من خدمات، من أفضل املؤسسات الصحية يف املنطقة، 
لكن تلك األموال، مع شديد األسف، تذهب إىل جيوب الفاسدين بطرق 

مختلفة”.
ويشري يف حديث صحفي، إىل أنه “من الطبيعي أن يتأثر العراق مثل 
مختلف دول العامل إذا ما حصلت أزمة اقتصادية أو صحية كالتي نعيشها 
اليوم، لكن ما يُزيد الوضع سوءا يف هذا البلد هو العجز الكبري يف موازنة 
الصحة أمام وباء كورونا، فضال عن استرشاء الفساد يف مختلف مفاصل 
الدولة، ومن بينها وزارة الصحة.. كل ذلك أدى إىل تدهور الوضع الصحي 

يف البلد”.

المثنى
مطالبات بتحويل »المملحة« إلى ناحية

السماوة – وكاالت 
نظم أهايل منطقة اململحة يف محافظة املثنى، أخريا، 
تظاهرة طالبوا فيها بتحسني واقعهم الخدمي، ورفع 

الدرجة اإلدارية ملنطقتهم إىل مستوى ناحية. 
ويف حديث صحفي، قال عدد من املتظاهرين الذين 
ومركز  منطقتهم  بني  الرابط  الطريق  عىل  تجمهروا 
يف  الخدمات  تعاين ضعف  “اململحة”  ان  املحافظة، 

مختلف القطاعات، كالكهرباء والطرق والرتبية.
إىل  تظاهرتهم  بتحويل  سيقومون  أنهم  وأكدوا 
قبل  من  مطالبهم  تنفذ  مل  حال  يف  مفتوح  اعتصام 

الجهات املعنية. 
وسبق ألهايل “اململحة” ان طالبوا عرب وسائل إعالم، 
بتحويل منطقتهم إىل ناحية، كونها مستوفية الرشوط 
مقام  قائم  رد  ووقتها   – قولهم  حسب   – املطلوبة 

قضاء الساموة عبد الحسن خلف، عىل طلب األهايل 
بالقول، أنه تم التحرك لتحويل هذه القصبة التابعة 
عقبات  هناك  “لكن  مستدركا  ناحية،  إىل  للساموة، 
تواجه ذلك، منها األرايض التي تؤلف املنطقة. وهي 
ثالث مقاطعات كل واحدة تتبع قضاء معينا، وعند 
تحويل املنطقة إىل ناحية يجب أن تتبع قضاء واحدا. 
وهناك  صناعية،  املنطقة  هذه  أن  ذلك  عن  فضال 
السكنية  الوحدات  إنشاء  تعارض  بيئية  محددات 

فيها”.
أنه متت  إىل  القائم مقام يف حديث صحفي،  وأشار 
مخاطبة وزارة التخطيط يف شأن تحويل املنطقة إىل 
ناحية، فأبدت الوزارة موافقتها، برشط أن يتم إجراء 
عائدية  يف  رغبتهم  فيه  يحددون  لألهايل،  استبيان 

منطقتهم إىل أي واحد من األقضية الثالثة. 

تحت طائلة الفساد وعجز المخصصات المالية

مستشفيات العراق.. خدمات ضعيفة وعالجات شحيحة عن مشكلة زحام بغداد 
ومعالجاتها المقترحة

ودود عبد الغني داود

ومقاالت،  صحفية  تقارير  من  نرش  ما  إحصاء  جدا  الصعب  من 
وما أجري من لقاءات أو عقد من ندوات، حول مشكلة الزحام 
األمر،  يف  والالفت  عالجها.  وسبل  بغداد،  تشهده  الذي  املروري 
أن تلك املنشورات والندوات أجمعت عىل أن سبب االختناقات 

املرورية يعود إىل النمو السكاين.
العامل  نفوس  فإن  ملالثوس،  املعروفة  السكانية  النظرية  وبحسب 
تتضاعف مرة كل 25 عاما، إال أن سكان بغداد تضاعفوا قرابة 3 
املستمرة  الهجرة  بسبب  األخرية، وذلك  عاما  الـ 25  مرات خالل 
من القرى واالرياف والواحات اىل العاصمة،بحثا عن فرص العمل 

وبقية مستلزمات الحياة غري املتوفرة يف تلك األماكن.
من  املائة  يف   70 من  اكرث  ان  محلية،  سكانية  تقديرات  وأكدت 

نفوس بغداد اآلن، هم من الوافدين اليها. 
فرتة  بني  تطرح  املتفاقمة،  املرورية  االختناقات  مشكلة  وأمام 
وأخرى مقرتحات ملعالجتها، لكنها غريبة يف غالبيتها. فهناك من 
يدعو إىل اإلكثار من الشوارع واألنفاق واملجرسات، أو بناء املزيد 
ذلك  من  واألغرب  بغداد.  لصق  واملدن  السكنية  املجمعات  من 
الذي  املعلق”  “القطار  مرشوع  تنفيذ  يف  حال  يقرتح  من  هناك 
أنفق عليه حتى اآلن أكرث من 3 مليارات دوالر دون إنجاز!علامً 
الغالب  يف  القطار،تساوي  هذا  للركاب يف  االستيعابية  الطاقة  ان 
يبلغ  الذي  الوقت  أو 150 مركبة، يف  لـ 100  االستيعابية  الطاقة 
فيه عدد املركبات يف بغداد – بحسب ترصيحات املكتب اإلعالمي 

ملديرية املرور العامة – أكرث من مليونني ونصف املليون مركبة.
حسب   – تبلغ  االستيعابية  فطاقتها  بغداد،  لشوارع  بالنسبة  أما 

الترصيحات املشار إليها - نصف مليون مركبة. 
وبناء عىل ما سبق ذكره من معطيات، نرى أن مرشوع القطار املعلق 
ال ميكنه أن يعالج مشكلة االختناقات املرورية بالشكل املطلوب، 

أمام هذا الكم الهائل من املركبات املتزاحمة يف شوارع بغداد.
عىل  نفذت  لو  املطروحة،  الحلول  هذه  أن  نرى  العموم،  ويف 
مئات  العامر  تكفي  هائلة  أمواال  الدولة  ستكبد  الواقع  أرض 
بالخدمات  ورفدها  العاصمة،  خارج  والواحات  واالرياف  القرى 
واملستلزمات الحياتية ووسائل العيش املطلوبة، ما يشجع أهلها 
من  التخفيف  إىل  ذلك  يؤدي  وبالتايل  مجددا،  إليها  العودة  عىل 

الضغط والكثافة السكانية التي تشهدها العاصمة اليوم.
إذن، الحل املناسب ملشكلة الزحام، وفق ما نرى، يبدأ من خارج 

بغداد وليس من داخلها!
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اقتصاد

بغداد- نورس حسن

يشكو مواطنون منذ شهور من سوء رائحة ماء االسالة 
استخدامه  دون  يحول  مام  دورهم،  اىل  يصل  الذي 
يف  سببا  املاء  يعدون  آخر  جانب  من  وهم  منزليا. 
انفاق اضايف، حيث يفرض عليهم رشاؤه يوميا بسبب 
ان  عىل  مشددين  الحنفية،  ملاء  البائسة  النوعية 
“امانة بغداد ال تتقن شيئا مثل فرض جبايات مالية 
متعرثة  خدمات  لقاء  املواطنني  عىل  وقطعية  كبرية 
معالجتها  عىل  تعمل  ومل  الصحية،  املعايري  اىل  تفتقر 

منذ عقود”.
ويرد مسؤولون يف امانة بغداد عىل شكوى املواطنني 
املواطنني  قبل بعض  التجاوزات من  ان “كرثة  بالقول 
عىل منظومة املاء اثرت بشكل سلبي عىل نوعية ماء 
االسالة، فضال عن قلة التخصيصات املالية التي حالت 

الرصف  شبكات  من  الكثري  تجديد  دون  االخرى  هي 
الصحي يف العاصمة بغداد”.

ورقة  ذكران  الزعفرانية  اهايل  من  عامر  قيرص  املواطن 
جباية ماء االسالة التي فرضت عليه هذا الشهر، تحمل 

مبلغ 300 الف دينار مع ديون مرتاكمة.

تعامل “غير أمين”
وقال لـ”طريق الشعب” ان “امانة بغداد تجبي االموال 
الرغم  عىل  النفايات،  رفع  خدمات  لقاء  املواطنني  من 
من وجود سيارات لرفع النفايات تابعة لرشكات اهلية،  
تصل اىل دور املواطنني الستالم اكياس النفايات من قبل 
عامل النظافة، الذين  يجبون لقاء ذلك من كل مواطن 
هذا  اسباب  حول  وتساءل  شهريا”.  دينار  الف   10

التعامل “غري االمني” حسب قوله من جانب االمانة؟
 عن ماء االسالة ذكر انه “هو اآلخر اذا توفر فال يصلح 

رائحته  املنزيل بسبب  االستخدام  اشكال  الي شكل من 
املنطقة  يف  املواطنني  اغلب  ان  اىل  مشريا  النتنة”، 
او  املنزلية  لالستخدامات  سواء  املاء  لرشاء  مضطرون 
للرشب. وبخصوص الجبايات اكتفى املواطن بالقول ان 
يشعرهم  للمواطنني  شئ  بتحقيق  تفلح  مل  “السلطات 
لقاء  كبرية  جبايات  فرض  سوى  تفعل  وال  بالراحة، 

خدمات رديئة”.
من جانبه افاد املواطن عيل حازم الذي يسكن املنطقة 
ذاتها ان ورقة جباية ماء داره تطالبه بدفع مبلغ مليون 

و 200 الف دينار مع الديون املرتاكمة.
يسددها:  لن  انه  الشعب”  لـ”طريق  حديثه  يف  وقال 
“كان االجدر باالمانة العمل عىل فرض القانون وتغريم 
املتجاوزين عىل شبكات املاء،  بدل فرض جبايات بهذه 
قانونية  سياقات  اتبعوا  الذين  املواطنني  عىل  املبالغ 

ليحصلوا يف نهاية املطاف عىل ماء عفن “.  

وأفاد انه مع اهايل املنطقة قدموا اكرث من مرة شكاوي 
ولكن  املاء،  نوعية   رداءة  بخصوص  بغداد  امانة  اىل 
ثم  الشكوى  استالم  عىل  اقترصت  االمانة  اجراءات 

السكوت التام.

لماذا ُرفعت العدادات؟
الجبايات  بفرض  بغداد  امانة  إجراءات  ان  اىل  ونوه 
اجراءات  اما  بسالسة،  تجري  املواطنني  من  واستالمها 
اصولية،  بطرق  املاء  سحب  ومعامالت  الشكاوى  رفع 
فتمر بتعقيدات تجرب املواطنني عىل اللجوء اىل طرق غري 

قانونية للحصول عىل املاء .
وتطرقت املواطنة ام ابراهيم اىل عداد املاء مشرية اىل ان 
“فرق امانة بغداد ومنذ سنوات عملت عىل رفع عدادات 
وتساءلت  معطلة”.  انها  ذريعة  تحت  دورنا  من  املاء 
جبايات  بفرضها  بغداد  امانة  تتبعها  التي  اآللية  حول 

كبرية عىل املواطنني، والدور خالية من العدادات؟
الشعب”  “طريق  زارت  الجانب  هذا  عن  ولالستفسار 
 “ ان  أوضح  الذي  العاملني   احد  والتقت  بغداد  امانة 
تصل  قطعية  جبايات  املواطنني  عىل  تفرض  االمانة 
مبالغها اىل 55 الف دينار كل ستة اشهر، بسبب افتقار 
االسالة”.  ملاء  خاصة  عدادات  اىل  املواطنني  دور  اغلب 
وعند سؤاله عن اسباب عدم تزويد الدور بالعدادات، 
احتاراملوظف كيف يرد واكتفى بالقول ان “رفع العداد 

ونصبها ليس ضمن اختصاص عميل يف امانة بغداد”؟!
اإلعالمي  املكتب  الشعب” مدير  كذلك سألت “طريق 
يف امانة بغدادعن اسباب  عفونة ماء اإلسالة التي يشكو 
وتهالك  التجاوزات  “كرثة  ان  فقال  املواطنون،  منها 
شبكات الرصف الصحي هي سبب الرائحة املزعجة ملاء 
االسالة يف بعض املناطق”، مشريا اىل ان قلة التخصيصات 

املالية تحول دون حل املشكلة جذريا.
مدير  اعتذر  الجبايات،  وفرض  املاء  عدادات  وحول   
اإلجابة  بإرسال  ووعد  الرد  عن  اإلعالمي  املكتب 

إلكرتونيا، اال ان ذلك مل يتحقق. 

اهالي الزعفرانية يشكون من عفونة ماء اإلسالة

مواطنون : خدمات األمانة دون المستوى والجباية مبالغ فيها

وقفة اقتصاية

بغداد – علي شغاتي

حذر عدد من املعنيني واملختصني يف 
الشأن املايل والنفطي من امليض يف 

مقرتح اللجنة املالية الربملانية، برفع 
سعر النفط الخام املجهز للمصايف 

املحلية يف مرشوع مسودة موازنة العام 
الحايل، مؤكدين أن هذا اإلجراء سيحول 

املصايف العراقية إىل رشكات خارسة، 
وفتح املجال أمام الفاسدين واملتنفذين 

إىل خصخصتها ورفع سعر املشتقات 
النفطية، رغم تطمينات وزارة النفط 

بأن اإلجراء لن يؤثر عىل سعر املشتقات 
النفطية.

األسعار ثابتة
طالعته  الجبار،  عبد  إحسان  النفط  وزير  وقال 
الخام  النفط  أسعار  “رفع  إن  الشعب”،  “طريق 
مقرتحات  عىل  بناء  جاء  املحلية،  للمصايف  املجهز 
املوارد  تعظيم  إىل  يهدف  النيابية،  املالية  اللجنة 
املالية”، مشريا إىل أن “وزارة النفط قامت بدراسة 
ومراجعة املقرتح تفصيليا وبدقة متناهية، بحثا عن 
الحلول الناجعة، التي تضمن استقرارا وثباتا ألسعار 
املحروقات التي يتم تسويقها للمواطنني مع األخذ 
القطاع  يف  العاملني  مصالح  رعاية  االعتبار  بنظر 

النفطي”.
إىل  تهدف  وخططها  الوزارة  “سياسة  أن  واضاف، 
الرشكات  بعمل  واالرتقاء  النفطي،  اإلنتاج  تحسني 
الوطنية، مع مراجعة ألداء الرشكات األجنبية، ومبا 
للمواطنني، يف  املقدمة  الخدمات  تطوير  يسهم يف 
ظل الظروف والتحديات الصعبة، من دون املساس 

بأسعار املنتجات النفطية”.

آثار القرار
النواب رفض  من جانبه، كشف مصدر يف مجلس 
“اللجنة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  هويته،  كشف 
املالية الربملانية ضمنت مرشوع قانون موازنة العام 
للمصايف  املجهز  النفط  برميل  سعر  رفع  الحايل 
للربميل  دوالر   17.5 إىل  دوالر   3.5 من  املحلية 

الواحد.
وحول آثار هذا اإلجراء عىل املصايف املحلية، أوضح 
الخبري االقتصادي، أحمد خضري لـ”طريق الشعب”، 
سريفع  للمصايف  املجهز  النفط  سعر  “رفع  أن 
 4.5 بحدود  املحلية  للمصايف  التشغيلية  الكلفة 

ترليون دينار عراقي، ما سيحول املصايف املحلية إىل 
رشكات خارسة”، مبينا ان “هذه الخطوة هي بداية 

لخصخصة رشكات املصايف وبيعها للمتنفذين”.
وأضاف أن “املصايف ورغم إهاملها تنتج حاليا 600 
الحاجة  لسد  النفطية  املشتقات  من  برميل  ألف 
العراق”،  خارج  إىل  منها  الفائض  يصدر  املحلية، 
العمل  عن  املحلية  املصايف  “تعطيل  أن  إىل  مشريا 
سيقابله زيادة يف قيمة استرياد املشتقات النفطية 
من 3.27 مليار دوالر إىل حوايل 12.2 مليار دوالر 
عامل  ألف   30 من  أكرث  فضال عن ترسيح  سنويا، 

وموظف”.

حلول صعبة
عىل  للحفاظ  الوحيد  “الحل  أن  الخبري  وتابع 
رفع  هو  بالقرار  امليض  حال  يف  الرشكات  هذه 
الكهرباء  وزارة  عىل  النفطية  املشتقات  سعر 
القامئون  له  يسعى  ما  وهذا  واملواطنني،  واملعامل 
منهم  مساعي  يف  للبلد  االقتصادية  السياسة  عىل 
متوقعا،  الدويل”،  النقد  صندوق  رشوط  لتلبية 
رشكات  مثل  واندثارها  وخسارتها  املصايف  “تهالك 
البرتوكيامويات والتصنيع العسكري يف حال تطبيق 

هذا القرار”.
اسعار  يف  ارتفاع  إىل  سيؤدي  “القرار  أن  وأكد 
الغذائية،  واملواد  واملواصالت  النفطية  املشتقات 
األعباء  إىل  كبريا يضاف  عبئا  املواطنني  ما سيحمل 
األخرى التي حملتها الحكومة للمواطنني”، ناصحا 
فيها  واالستثامر  االنتاجية  الوحدات  بـ”تطوير 
لرفع كفاءة املنتجات والعمل عىل ادخال وحدات 
الحراري،  التكسري  وحدة   )FCC( مثل  متطورة 

و)CCR( وحدة التكسري التحفيزي”.

أسعار مدعومة
كاظم  املصايف  قطاع  يف  املوظف  قال  جهته،  من 
التوزيع  “رشكات  إن  الشعب”،  لـ”طريق  نارص، 
تجهز وزارة الكهرباء ومعامل الطابوق واإلسفلت، 
بزيت الوقود بسعر 100 ألف دينار للطن الواحد، 
 200 بسعر  املؤكسد  االسفلت  معامل  تجهز  فيام 
أن “املتبقي  الواحد”، مشريا إىل  للطن  ألف دينار 
للطن  دوالر   340 بسعر  العراق  خارج  إىل  يصدر 

الواحد”.
واضاف أن “ايرادات زيت الوقود املصدرة لخارج 
دوالر  ملياري  حوايل  بلغت  املايض  للعام  العراق 
ان  مؤكدا  مبارش”،  بشكل  الدولة  لخزينة  ذهبت 
بحوايل  تقدر  الكهرباء  وزارة  عىل  ديون  “هناك 
الوقود  بزيت  تجهيزها  جراء  دينار  ترليون   19

والديزل”.
هذا  املوازنة  مرشوع  تضمني  يف  “امليض  أن  وبنّي 
املباع من  الوقود  البند يعني رفع سعر طن زيت 
قبل رشكات املصايف لرشكة توزيع املنتجات النفطية 
من 60 ألف دينار إىل 300 ألف دينار”، مبينا ان 
أسعارها  رفع  سوى  أمامها  ليس  التوزيع  “رشكة 
واالسمنت  الطابوق  ومعامل  الكهرباء  وزارة  أمام 
ما سيلحق خسائر كبرية يف هذه القطاعات املهمة 

والحيوية”.

خسائر كبيرة
وتظاهر عدد من موظفي رشكة مصايف الجنوب يف 
للمطالبة  البرصة،  محافظة  غرب  الشعيبة  منطقة 
زياد  بند  املوازنة  مرشوع  تضمني  عن  بالعدول 

أسعار النفط الخام املجهز للمصايف املحلية.
املالية واإلدارية يف الرشكة عبد  الهيئة  وقال مدير 

سعر  “رفع  إن  ترصيح صحفي  يف  نكيش،  القاسم 
سيسبب  للمصايف  املجهز  الخام  النفط  الربميل 
بخسائر تصل إىل 2 ترليون دينار سنويا، ما ينعكس 
سلبا عىل واقع الرشكة املايل واالنتاجي”، مشريا إىل 
املنتوجات لرشكة توزيع  بيع  “رضورة زيادة سعر 
السعر  موازنة  عىل  للمحافظة  النفطية  املنتجات 

والكلفة”.

أرباح المصافي
النفطي  املجال  يف  الخبري  حدد  السياق،  ويف 
املصايف  أرباح  قيمة  املرسومي،  نبيل  واالقتصادي، 
املجهز  الخام  النفط  تكرير  عمليات  جراء  املحلية 

من قبل الحكومة.
وذكر املرسومي يف إيضاح عىل صفحته يف فيسبوك، 
ارباح املصايف املحلية يتعلق بنوعية  أن “انخفاض 
املصايف  هذه  تنتجها  التي  النفطية  املشتقات 
عىل  االسود  النفط  بغلبة  تتصف  والتي  املتقادمة 
منتجاتها وضعف جودة املنتجات النفطية األخرى 
املصايف  بها  تبيع  التي  املتدنية  األسعار  ومبستوى 
لتوزيع  العامة  الرشكة  إىل  النفطية  منتجاتها 

املنتجات النفطية”.
واضاف أن “من خالل تحليل تركيبة برميل النفط 
املكرر )159 لرت تقريبا( املنتج يف املصايف النفطية 
توزيع  رشكة  إىل  مباع  منتج  كل  وأسعار  املحلية 
املنتجات النفطية ميكن حساب أرباح املصايف من 

عملية تكرير النفط”.
وبنّي أن “الربميل الواحد عند تكريره يستخرج منه   
79.329 لرت من زيت الوقود يباع اللرت الواحد منه 
فيام  دينارا،   4759 مبجموع  اي  دينارا،   60 مقابل 
يستخرج منه 33.506 لرت بنزين السيارات، ويباع 
بسعر 200 دينار لكل لرت، مبجموع 6701 دينارا”، 
ويباع  لرتا   13.216 يبلغ  األبيض  “النفط  أن  مبينا 
بسعر 135 دينارا لكل لرت، ومبجموع 1784 دينارا، 
لرتا   27.533 )الكازوايل(  الغاز  زيت  ميثل  فيام 
ويباع مقابل 175 دينارا لكل لرت، ومبجموع 4818 

دينارا”.
وتابع أن “كمية زيت الغاز تبلغ 1.372 لرتا وتباع 
ومبجموع  لرت،  لكل  دينارا   42.8020.8 مقابل 
58.750 دينارا، فيام ميثل وقود الطائرات 0.38 لرتا 
ويباع بسعر 175 دينارا لكل لرت، ومبجموع 66.526 
دينارا”، موضحا أن “مجموع مبيعات برميل النفط 
هو  النفطية   املنتجات  توزيع  رشكة  إىل  املكرر 
18188 دينارا، فيام تبلغ كلفة  رشاء برميل النفط 
تكريره   اجور  وتبلغ  دينارا،   6300 الواحد  الخام 
فأن  وعليه  دينارا،   13050 مبجموع  دينارا،   6750
صايف ربح املصايف املحلية عن عملية تكرير النفط 
وتكريره  قيمة رشائه  طرح  بعد  دينارا   5138 هو 

من القيمة االصلية”.

وكاالت
أطاحت الصني بالواليات املتحدة بوصفها الرشيك 
 ،2020 العام  يف  األورويب  لالتحاد  األول  التجاري 
األقل  الصيني  لالقتصاد  الرسيع  االنتعاش  بفضل 
الرشكاء  اقتصادات  من  أكرث  كوفيد19-  بوباء  تأثراً 

الغربيني، بحسب ما ذكرت »فرانس برس«.
وبلغ حجم تجارة االتحاد األورويب مع الصني، خالل 
بنحو  أكرث  وهو  دوالر،  مليار   586 املايض،  العام 
مع  األوروبية  التجارة  حجم  من  دوالر  مليار   31
مليار دوالر،  بلغت 555  والتي  املتحدة،  الواليات 
األورويب  املعهد  عن  اإلثنني  الصادرة  لألرقام  وفقاً 
أنه  بيان  يف  أوضح  الذي  »يوروستات«،  لإلحصاء 
»خالل العام 2020، كانت الصني الرشيك التجاري 

الرئييس لالتحاد األورويب«.
التجاري األول  االتحاد األورويب الرشيك  وإذا كان 
التي  األوىل  املرة  فهذه   ،2004 العام  منذ  للصني 
الواليات  الصني  تسبق  بحيث  الوضع  فيها  ينقلب 

املتحدة يف حجم املبادالت التجارية مع أوروبا.
زيادة  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  للمعهد،  ووفقاً 
الواردات األوروبية من الصني، والتي زادت بنسبة 
5.6 يف املئة عام 2020 مقارنة بالعام 2019، بينام 
ارتفعت الصادرات األوروبية إىل الصني بنسبة 2.2 

يف املئة.
الواليات  مع  التجارة  سجلت  نفسه،  الوقت  ويف 
التي  الواردات،  من  لكل  كبرياً  تراجعاً  املتحدة 
سجلت انخفاضاً بنسبة 13.2 يف املئة والصادرات، 

التي انخفضت بدورها بنسبة 8.2 يف املئة.
وبعد معاناته جراء تبعات كوفيد19- خالل الربع 
األول من العام 2020، تعاىف االقتصاد الصيني إىل 
حد كبري وتجاوز االستهالك يف نهاية العام مستواه 
املبيعات  زيادة  إىل  أدى  ما  السابق،  العام  عن 
الفاخرة،  والسلع  السيارات  خصوصاً  األوروبية 
أوروبا من  الصني إىل  استفادت صادرات  باملقابل، 
واملنتجات  الطبية  املعدات  عىل  القوي  الطلب 

اإللكرتونية.
التجاري،  التبادل  يف  الصني  لصالح  الكفة  ومتيل 
حيث شهد االتحاد األورويب تفاقم عجزه التجاري 
يورو  مليار   164.7 ناقص  من  ازداد  الذي  معها 
عام 2019 إىل ناقص 181 مليار العام املايض، ويف 

املتحدة  الواليات  مع  الفائض  بقي  نفسه  الوقت 
مستقرا عند حوايل 151 مليار يورو، وفقا للوكالة 

الفرنسية.
من جهتها، أصبحت بريطانيا، التي مل تعد جزءاً من 
االتحاد األورويب بعد »بريكست«، ثالث أكرب رشيك 
تجاري ألوروبا بعد الصني والواليات املتحدة، رغم 
بنسبة  بريطانيا  إىل  األوروبية  الصادرات  انخفاض 
13.2 يف املئة العام املايض والواردات بنسبة 13.9 

يف املئة.
 2020 عام  األورويب  االتحاد  املجموع، سجل  ويف 
العامل،  بقية  التجاري مع  الفائض  يف  ارتفاعاً حاداً 
عام  مليار   191.5 مقابل  يورو  مليار   217.3 إىل 

.2019

الصين تنتزع من أمريكا موقع الشريك التجاري األول لالتحاد األوروبي

قرار رفع أسعار النفط الخام للمصافي المحلية.. لماذا؟
السوق العربية المشتركة

ابراهيم المشهداني

من املعلوم ان االقتصاد ينمو ويتطور يف بلد ما  عند توافر عاملني 
رئيسيني وهام  مرونة االسواق يف التعامل مع االسترياد الخارجي 
وفقا لحجم الطلب الداخيل،  وقدرة االقتصاد عىل تحريك الطاقات 
كافة  يف  الجديدة   االستثامرية  القدرات  واستيعاب  االنتاجية 
القطاعات، التي تتوافرلها عوامل االنتاج والبيئة املناسبة واملرونة 
والخارجية،  الداخلية  االسواق  لطلب   تستجيب  التي  الكافية 
وهذه العوامل متوافرة عىل كامل الجغرافية االقتصادية العربية .
 لقدعرب برنامج الحزب الشيوعي العراقي الذي اقره مؤمتره العارش 
املنعقد يف اوائل كانون االول عام  2016بواقعية عن هذا الهدف، 
بالتاكيد عىل اعادة بناء العالقات االقتصادية مع البلدان العربية 
واالقليمية ودول العامل االخرى عىل اساس املصالح املشرتكة، ودعم 
وتشجيع اشكال التعاون يف مختلف املجاالت. وقد عرب العديد من 
من  العديد  يف  التوجه  هذا  عن  مختلفة  بأشكال  العرب  الزعامء 
املناسبات، فضال عن مواقف  قوى  وشخصيات سياسية وبرملانية 

عراقية، تؤكد اهمية  انفتاح العراق عىل محيطه العريب.
لقد استهلت قيام السوق العربية املشرتكة ألول مرة  اربع دول 
ليبيا  من  كل  بها  والتحقت  ومرص،  وسوريا  واالردن  العراق  هي 
والجمهورية  سابقا  الدميقراطية  اليمن  وجمهورية  والسودان 
العربية اليمنية وموريتانيا، تنفيذا لقرار مجلس الوحدة العربية 
رقم 17 يف 13 /8 /1964. وكانت تلك املبادرة تاريخية بحق وما 
زالت تحتفظ بأهميتها، حيث كانت منطلقة يف حينها من مربرات 
الصهيوين  الكيان  تتعلق مبحارصة  كانت سياسية  موضوعية سواء 
بعض  رغم  اليوم،  حتى  واملستمرة  الفلسطينية  لالرايض  املحتل 
العربية خروجا عىل  البلدان  بعض  دشنتها  التي  التطبيع  حاالت 
للدول  االستريادية  الطاقة  تعاظم  او   ، العربية  الجامعة  قرارات 
عام  يف  طن  مليون   66 تجاوزت  والتي  العامل  دول  من  العربية 
2010 او حاجة هذه الدول ما بني 25 و50 يف املائة من احتياجاتها 
الحبوب  املائة من  ما بني 40 و50 يف  الغذائية ولجوئها السترياد 
من اجاميل االستهالك، فضال عن تحقيق  كل من العراق واليمن 
ولبنان وفلسطني ما نسبته 11 اىل 30 يف املائة من اجاميل السلع 

املستوردة يف نفس العام.
ويبدو ان االتفاقيات الثنائية بني الدول العربية كاالتفاقيات املربمة 
بني العراق واالردن او بني العراق وجمهورية مرص العربية و بعض 
العربية  الدول  بني  االخرية  التفاهامت  او  العريب،  الخليج  بلدان 
الثالث رغم بعض املعوقات، ميكن ان تعزز التوجه العادة الوصول 
للسوق  النشاط  واعادة  بالحياة  ينبض  مشرتك  عريب  اقتصاد  اىل 
تنموية،  اقتصادية  اسرتاتيجية  بناء  اساس  املشرتكة  عىل  العربية 

تصب يف صالح الشعوب العربية وتحسني ظروفها االجتامعية.
تنطوي  كانت  مام  الرغم  عىل  املشرتكة  العربية  السوق  ان  غري 
وانجاح  العربية  الدول  اقتصاديات  انعاش  يف  اهداف  من  عليه 
تتجىل   كبرية  عقبات  واجهتها  فقد  التنموية،  اسرتاتيجياتها 
السياسية  الضغوط  ويف  السياسية  نظمها  بني  االختالف  يف 
والدبلوماسية التي متارسها بعض الدول   ذات املصلحة، البقاء تلك 
االقتصادات تدور يف فلك النظام الراساميل املعومل وسوقا لترصيف 
الصناعية،  آلتها  لدميومة حركة  النفط  لتصدير  منتجاتها ومصدرا 
لكن  املالية.  برثواتها  الغنية  العربية  االستثامرات  واالستفادة من 
تلك  كل  رغم  املشرتكة  العربية  فالسوق  الخاص،  منطقها  للحياة 
الدول  هذه  اقتصاديات  النعاش  ملحة  رضورة  تبقى  التحديات 

لالسباب التالية :
1. امتالك الدول العربية العديد من القواسم املشرتكة التي تسمح 
مع  متاشيا  الراهنة  املرحلة  يف  املشرتكة  العربية  السوق  بتفعيل 

الظروف الدولية الجديدة.
2. امكانية التقارب يف املواقف السياسية املختلفة بسبب املخاطر 
وشامل  االوسط  الرشق  منطقة  تشهدها  التي  سياسية  الجيو 
عىل  السلبية  اثارها  وتنعكس  التنمية  عمليات  وتهدد  افريقيا 

املصالح املشرتكة للدول العربية.
3. يف ظل عوملة االقتصاد فان الحكومات العربية مطالبة بالتخيل 

عن االليات القدمية من اجل حامية اقتصادها الداخيل.
4. ان الرضورة واحكامها  تقتيض البحث عن اليات عودة رؤوس 
وان  خاصة  العريب،  االقتصاد  ضمن  الستثامرها  العربية  االموال 
ساحة السوق العربية من السعة والحاجة اىل املزيد من املبادالت 
التجارية وتوسيع طاقاتها االنتاجية يف قطاعات الصناعة والزراعة  

واالسكان والسياحة وغريها.
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رشيد غويلب

بوليفيا ال تريد املزيد من ابتزاز املؤسسات املالية العاملية. 
ولهذا أعلن البنك املركزي البوليفي، األربعاء الفائت، أنه 
اعاد قرًضا تم االتفاق عليه مع صندوق النقد الدويل من 
قبل حكومة االنقالب يف نيسان 2020. وقد تم تحويل ما 
مجموعه 351,5 مليون دوالر أمرييك، منها 327,2 مليون 
دوالر مبلغ القرض األصيل 327,2 و24.3 مليون دوالر فارق 
أسعار الرصف والفوائد والعموالت التي تراكمت يف تسعة 

أشهر فقط.
البنك املركزي يف بوليفيا، إدوين روخاس، أن  واكد رئيس 
بيان  وذكر  البالد”.  سيادة  عن  “للدفاع  جاءت  الخطوة 
صحفي صادر عن أعىل مؤسسة مالية يف البالد أن القرض 
يحمل معه “عددا من االشرتاطات الرضيبية واملالية وسعر 

الرصف وأخرى نقدية”.  وبهذا يعد خرقا لدستور البالد.
باإلضافة إىل ارتكاب عدد من املخالفات عند ابرام الصفقة، 
دون  االنقالبيني،  حكومة  مع  االتفاق  مبجرد  أبرمت  التي 
اقرارها يف الربملان، الذي كانت األغلبية فيه لحزب الرئيس 
اليساري موراليس، الذي أطاح به االنقالبيون يف 19 ترشين 

األول 2019.
يف كانون األول 2020، وبعد فرتة وجيزة من عودة اليسار 
إىل السلطة، أبلغت وزارة الشؤون االقتصادية البنك املركزي 
بأن االتفاقيات ذات الصلة بالقرض مل تقر وفق الدستور. 
ودعت الوزارة البنك املركزي إىل اتخاذ اإلجراءات املطلوبة 

“لحامية مصالح وموارد الدولة”.

إجراءات  اتخاذ  بالحق يف  البوليفية  السلطات  واحتفظت 
النقد  صندوق  مع  الصفقة  عن  املسؤولني  ضد  قانونية 
الدويل. وقال محافظ البنك املركزي روخاس إن “إجراءات 
الحكوميني  املسؤولني  ضد  سُتتخذ  وجنائية”  مدنية 

املسؤولني عن املوافقة عىل القرض.
الحكومة البوليفية تقدم صورة مختلفة عن لهاث حكومة 
الدويل،  النقد  العراق وراء قروض صندوق  بلد غني مثل 

واملالية،  االقتصادية  السياسات  فوىض  إيقاف  من  بدال 
الفساد املحمية  الذي تسببه منظومة  الخراب  والحد من 

من كتل متنفذة. 

مقاضاة االنقالبيين
اتهمت النيابة العامة يف بوليفيا، املسؤول الكبري السابق 
فالفريدي  فرناندو  لويس  والنفط  الطبيعي  الغاز  بوزارة 

ضد  متظاهرين  عرشة  مقتل  يف  باملساهمة  فريوفينو، 
سينكاتا،  مدينة  يف   2019 الثاين  ترشين   19 يف  االنقالب 
باستخدام  عسكرية  ملركبات  أوامره،  أصدر  أن  بعد 
وأدى  الدميقراطية.  الرشعية  عن  املدافعني  لسحق  القوة 
استخدام الرشطة والجيش العنف املسلح إىل مقتل عرشة 
متظاهرين، وأصيب 31 آخرون، واعتقل االنقالبيون أكرث 
لجنة  الدميقراطية. ووصفت  املدافعني عن  من 400 من 
ميداين،  تحقيق  بعد  اإلنسان،  لحقوق  األمريكية  الدول 
الحادث بأنه مذبحة للسكان املدنيني ودعت إىل الكشف 

عن تفاصيله.
اإلجراء  أنيز حينها  االنقالب جانني  رئيسة سلطة  وبررت 
الستخدام  نتيجة  جاء  الجدار  انهيار  “إن  بالقول: 
إرهايب  تنفيذ هجوم  املتظاهرون  حاول  لقد  الديناميت. 
أن يتسبب يف  والوقود، كان من شأنه  الغاز  عىل مصنع 
أدائها  من  واحد  يوم  وبعد  القتىل”.  من  العديد  سقوط 
الذي منح  املرسوم رقم 4078،  كرئيسة، أصدرت  اليمني 
العام.  النظام  استعادة  عمليات  عن  الحصانة  الجيش 
الغاء  تم  البالد،  يف  االحتجاجات  حدة  خفت  وعندما 
املرسوم. أونيز احتفظ مبنصبه ملدة أحد عرش شهًرا حتى 
يف  واضحة  بأغلبية  االشرتاكية  أجل  من  الحركة  فازت 
انتخابات ترشين األول 2020 التي أعادت حزب الرئيس 

موراليس إىل السلطة.
املتهم فالفريدي كان جرناالً يف الجيش قبل أن ينتقل إىل 
عامل السياسة. ويف سياق االحتجاجات، كام يشري املدعي 
العام، وعىل الرغم من وظيفته املدنية، وظف مسؤوليته 

التحقيقات  بينت  العسكرية. ولقد  الحامية  عن مركبات 
مركبات  من  املتظاهرين  عىل  أطلق  قد  الرصاص  أن 

الحامية العسكرية.
باملهام  باإلخالل  أخرى،  أمور  بني  من  متهم،  فالفريدي 
يف  والتسبب  العمد،  القتل  عن  واملسؤولية  الرسمية 
بحبس  قرارا  املسؤول  القايض  وأصدر  خطرية.  إصابات 
املتهم عىل ذمة التحقيق. ودافع األخري عن نفسه يف بيان 
بالعملية  ومنع  القانون  إطار  يف  ترصف  إنه  قائال  عام، 

العسكرية، وقوع “حادثا كبريا”.
يف  بالفعل  قرر  قد  اليسارية،  األكرثية  ذو  الربملان،  وكان 
آذار 2020 تشكيل لجنة للتحقيق يف األحداث. واستنادا 
إىل فحوصات الطب الرشعي، واقوال الشهود، والتقارير، 
تأكيد  تم  الجيش،  قادة  وبيانات  الخدمة،  وتعليامت 
دحض  تم  وبهذا  الفتاكة.  النارية  األسلحة  استخدام 
ترصيحات حكومة االنقالبيني حينها، والتي نفت استخدام 
الداخلية  وزيرا  وأرص  الفتاكة.  لألسلحة  األمن  قوات 
يستخدما  مل  أنهام  عىل  االنقالب  حكومة  يف  والدفاع 
العنف املسلح أثناء االشتباكات. وسيتم تحميل الوزيرين 
الفارين إىل الواليات املتحدة األمريكية مسؤولية الحدث.
االجتامعية  الحركات  وممثلو  الضحايا  ذوو  وطالب 
ومسؤويل  االنقالب،  رئيس  بتقديم  العاملية  والنقابات 
القضاء يف قضية سنكاتا وغريها من جرائم  إىل  حكومته 
عىل  خاص  بشكل  ينطبق  وهذا  اإلنسان.  حقوق  ضد 
األحداث التي وقعت يف املدينة بوقت قصري قبل اندالع 

االحتجاجات، والتي راح ضحيتها أيًضا مواطنون آخرون.

طرابلس ـ وكاالت 
من  نجا  إنه  باشاغا  فتحي  الليبي  الداخلية  وزير  أكد 
أطلق  االول،  أمس  جيدا”،  “مخططة  اغتيال   محاولة 
خاللها مسلحون النار عىل   سياراته يف العاصمة طرابلس.

يان  ليبيا،  إىل  الخاص  األممي  املبعوث  بحث  وفيام 
حكومة  ووفد  العسكرية،   5+5 مجموعة  مع  كوبيش، 
الوفاق الوطني، خروج  جميع القوات األجنبية واملرتزقة 
التنفيذية  السلطة  األمم  املتحدة  دعم  أكد  ليبيا،  من 

الجديدة. 

محاولة اغتيال 
“طريق  تابعته  لـ”رويرتز”،  حديث  يف  باشاغا  وقال 
موكبه  عىل  التعدي  يف  بدأت  “سيارة  أن  الشعب”، 
تبادل  إىل  أدى  ما  النار  السيارة  داخل  وفتح  أشخاص 

إلطالق النار، قتل فيه أحد  حراسه وأحد املهاجمني”.
وإمنا  الصدفة  بطريق  وقع  حادثا  يكن  “مل  أنه  وذكر 
طاردوا  أن  ”حراسه  مبيناً  جيدا”،  مخططة  عملية 
شخصني  اعتقلوا  إنهم  قائال  انقلبت  التي  السيارة 

 أحدهام مطلوب لدى الرشطة”. 
اإلنرتنت  نرُش عىل  بيان  يف  االستقرار  دعم  وقال جهاز 

إن حراس باشاغا  فتحوا النار عىل إحدى سياراته أثناء 
مرورها بجانب موكبه. 

إدانة دولية 
كوبيس  يان  املتحدة  األمم  مبعوث  دان  جهته،  من 

الحادث، ودعا إىل إجراء تحقيق.  
وقال يان كوبيس عىل )تويرت( إن “مثل هذه األعامل 
عرقلة  إىل  واألمن  وتهدف  االستقرار  تهدد  املتهورة 

السياسية”.  العملية 
الوطني  الوفاق  حكومة  تستعد  بينام  الهجوم  يأيت 
انتقالية  لحكومة  إفساح  املجال  اىل  دوليا  بها  املعرتف 
جديدة اُختريت من خالل عملية تقودها األمم  املتحدة 

تستهدف توحيد فصائل ليبيا املتحاربة. 
جامح  بكبح  للداخلية  كوزير  تعهد  قد  باشاغا  وكان 
عىل  السلطة  بزمام  متسك  املسلحة  التي  املجموعات 
بوضع  غالبا  2011  وتحظى  منذ  ليبيا  غرب  يف  األرض 

رسمي يف إطار وزاريت الدفاع والداخلية. 
يف  املتحدة  الواليات  سفري  نورالند  ريتشارد  دان  كام 
ليبيا الحادث يف بيان  قائال إن “تركيز باشاغا عىل إنهاء 

نفوذ امليليشيات املارقة يحظى بدعمنا  الكامل”. 

مباحثات مع أطراف االزمة  
يان كوبيش،  ليبيا،  الخاص إىل  املبعوث األممي  وبحث 

خروج جميع القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا.
وأجرى كوبيش مباحثات مع أطراف األزمة الليبية، من 
الوفاق  العسكرية، ووفد حكومة  بينهم مجموعة 5+5 

الوطني.
كام شدد كوبيش رفقة رئيس الحكومة املؤقتة املنتخب، 
رسمية  جلسة  عقد  أهمية  عىل  الدبيبة،  الحميد  عبد 
عىل  للتصويت  ممكن،  وقت  أرسع  يف  النواب  ملجلس 

منح الثقة للحكومة.
وقال كوبيش إن “األمم املتحدة ملتزمة بدعم السلطة 
البالد  لتوحيد  سعيها  يف  الجديدة  املؤقتة  التنفيذية 
البالد  الليبي، وتهيئة  الخدمات للشعب  وتعزيز تقديم 

إلجراء االنتخابات الوطنية يف 24 كانون الثاين القادم”.
ترسيع  سبل  الوفاق،  حكومة  وفد  مع  كوبيش  وناقش 
ذلك  يف  مبا  النار،  إطالق  وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ 

انسحاب جميع القوات األجنبية واملرتزقة.
وبحث االجتامع أيضا انتهاك حظر التسليح الذي تفرضه 
العسكرية  املؤسسات  توحيد  عن  فضال  املتحدة  األمم 

واألمنية.

تزامنا مع مقاضاة المسؤولين عن العنف الدموي 

بوليفيا تعيد قرض صندوق النقد الموروث من االنقالبيين

وزير الداخلية يتعرض الى محاولة اغتيال 

المبعوث األممي يبحث سحب القوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا

املبعوث األممي الخاص إىل ليبيا يان كوبيش

رئيسة االنقالب السابقة هي املتهمة

صحيفة الميدان السودانية 
تقدم مالمح برنامج ثوري 

 
اصدرت صحيفة "امليدان"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداين، 
الجديدة  الحكومة  بخصوص  األخرية  التطورات  عن   افتتاحية 

والخطوط  الرئيسية لربنامجها.  
قوى  وبعض  واألحزاب  املنظامت  دعوات  اىل  الصحيفة  وأشارت 
املجتمع  املدين، والجامهري، يف املدن والريف، إىل هزمية سياسات 
تحالف الهبوط  الناعم وإجراء تغيري جذري يف السلطة بحيث يتم 

تنفيذ برنامج يلبي  تطلعات الثوار . 
بأهداف  امللتزمة  القوى  ان "الجامهري ومنظامتها متثل  وأوضحت 
ثورة  ديسمرب وتبدي استعدادها للميض قدماً الستكامل مهام الفرتة 

االنتقالية"  . 
الدولة  مفاصل  عىل  العسكري  املكون  سيطرة  "انهاء  أن  وأكدت 
ومراكز اتخاذ  القرار ميثل خطوة مهمة تجاه إقامة السلطة املدنية 

الكاملة والهدف  الرئييس لثورة ديسمرب"  . 
ودعت الصحفية، يف مقالتها االفتتاحية، إىل "النضال من أجل إلغاء 
االقتصادية  السياسات  وهزمية  للحريات  املقيدة  كافة  القوانني 
املفروضة من قبل  صندوق النقد الدويل وتحقيق العدالة والقصاص 
دارفور  يف  الدم  نزيف  بـ"وقف  ديسمرب"،  مطالبًة  ثورة  لشهداء 
وكردفان ومناطق النزاعات. يساعد يف  ذلك حل جميع املليشيات 

مبا فيها الدعم الرسيع"  . 
وطالبت االفتتاحية بـ"استكامل أجهزة الدولة وبشكل خاص املجلس 
 الترشيعي الذي يجب أن تحتل فيه قوى الثورة وممثليها من لجان 
ولجان  املستقلة  والنقابات  والنساء  الشباب  املقاومة  وقيادات 
التسيري وممثيل  األحزاب وتجمع املهنيني وسكان املعسكرات وضحايا 

السدود مكاناً أساسياً  بحسب ما جاء يف الوثيقة الدستورية".  

عن صحيفة امليدان - الخميس    18   فرباير 2021 

نايبيدوا ـ وكاالت 
واملزيد  عام  إرضاب  إىل  بورما  يف  املعارضة  دعت 
االنقالب  عىل  البالد  شوارع  يف  االحتجاجات  من 
األول من  شباط  الجيش يف  نفذه  الذي  العسكري 
يوم  حصلت  ضخمة  مظاهرات  بعد  وذلك  الحايل، 

األحد يف كربى مدن بورما. 
إضافية  تعزيزات  نرشت  قد  السلطات  وكانت 
مل  ذلك  أن  إال  جديدة  انتخابات  بإجراء  وتعهدت 
يخمد االحتجاجات اليومية والعصيان املدين املستمر 

منذ أكرث من أسبوعني. 
وحذرت السلطات من أن املواجهة قد تودي بحياة 
املايض.  األسبوع  اثنني  محتجني  مقتل  بعد  آخرين 
الدول  بعض  البورمية  الخارجية  وزارة  انتقدت  كام 

األجنبية " لتدخلها يف شؤون البالد". 

دعوات لألضراب العام
إىل  بورما  يف  العسكري  االنقالب  معارضو  دعا 
إرضاب عام واملزيد من االحتجاجات يف الشوارع 
السلطات  فيه  هددت  الذي  الوقت  يف  االثنني، 
مقتل  بعد  آخرين  بحياة  تودي  قد  املواجهة  بأن 

محتجني اثنني من املتظاهرين مطلع األسبوع.
القوات  من  أكرب  عدد  نرش  من  الرغم  وعىل 
والتعهد بإجراء انتخابات جديدة فقد أخفق قادة 
وحركة  اليومية  االحتجاجات  وقف  يف  الجيش 
أسبوعني  من  أكرث  منذ  املستمرة  املدين  العصيان 
من  األول  انقالب  عن  بالرتاجع  تطالب  والتي 
سان  أونغ  املنتخبة  الزعيمة  عن  واإلفراج  شباط 

سو تيش.
مدينة  يف  بالرصاص  اثنني  محتجني  قتل  يؤد  ومل 

مرة  خرجوا  إذ  املتظاهرين،  إحباط  إىل  مانداالي 
كربى  يانغون  ويف  هناك  اآلالف  بعرشات  أخرى 

مدن بورما.
السلطات  أن  الخارجية  لوزارة  بيان  يف  وجاء 
وانتقدت  النفس".  ضبط  درجات  أقىص  "متارس 
ترصيحات  بسبب  األجنبية  الدول  بعض  الوزارة 
بورما  شؤون  يف  صارخ  تدخل  بأنها  وصفتها 

الداخلية.
وشجبت  االنقالب  غربية  دول  عدة  ودانت 
الواليات  وأدانت  املحتجني.  ضد  العنف  أعامل 
وأملانيا  وبريطانيا  وسنغافورة  واليابان  املتحدة 
العنف. وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوترييس إن استخدام القوة املميتة غري مقبول.
وقال سكان يف يانغون إن الطرق املؤدية إىل بعض 

السفارات، مبا يف ذلك السفارة األمريكية، أغلقت 
نقاط  الدبلوماسية  البعثات  وأصبحت  االثنني. 

تجمع للمحتجني املطالبني بالتدخل األجنبي.
حدوث  زعمه  بعد  السلطة  عىل  الجيش  وسيطر 
من  الثامن  يف  جرت  التي  االنتخابات  يف  تالعب 
الرابطة  حزب  اكتسحها  والتي  الثاين  ترشين 
تيش  سو  بزعامة  الدميقراطية  أجل  من  الوطنية 
االنتخابات  مفوضية  ورفضت  وآخرين.  واعتقلها 
الشكاوى املتعلقة بحدوث تالعب يف االنتخابات.

السياسيني  السجناء  مساعدة  جمعية  وقالت 
وجهت  أو  اعتقلوا  شخصا   640 إن  بورما  يف 
منذ  أحكام  ضدهم  صدرت  أو  اتهامات  إليهم 
الحكومة  أعضاء سابقون يف  بينهم  االنقالب ومن 

ومعارضون الستيالء الجيش عىل السلطة.

طهران ـ وكاالت 
اتفقت إيران وكوريا الجنوبية عىل تحويل األموال 
بنحو  تقدر  والتي  سيئول  لدى  املجمدة  اإليرانية 

7 مليارات دوالر.
اإليرانية  والتلفزيون  اإلذاعة  وكالة  وأفادت 
البنك  محافظ  بأن  اإلثنني،  أمس  الرسمية، 
املركزي اإليراين، عبد النارص همتي، وسفري كوريا 
كيفية  عىل  اتفقا  هو،  کیم  طهران  لدى  الجنوبية 
تحويل واستخدام طهران جزء من مواردها املالية 

املجمدة يف كوريا الجنوبية.

خالل  أوضح،  اإليراين  الطرف  أن  وأضافت، 
اجتامع مع السفري الكوري، طريقة تحويل املوارد 
الوجهات  إىل  سيئول  يف  املجمدة  اإليرانية  املالية 
حجم  تعيني  وتم  طهران،  تريدها  التي  املقصودة 
تريد  التي  املقصودة  واملصارف  املحولة  املوارد 

طهران نقل أموالها اليها من كوريا الجنوبية.
لدى  الجنوبية  كوريا  سفري  عن  الوكالة  ونقلت 
استعداد  عىل  “بالدنا  أن   قوله  هو،  کیم  طهران 
الالزمة الستخدام جميع  التخاذ جميع اإلجراءات 
وال  الجنوبية،  كوريا  يف  اإليرانية  املرصفية  املوارد 

توجد قيود يف هذا الصدد”.
وتبلغ األرقام املجمدة لطهران يف كوريا الجنوبية 
خلفية  عىل  وذلك  دوالر،  مليارات   7 بنحو 
العقوبات املفروضة عىل طهران من قبل الواليات 

األمريكية. املتحدة 
إم.يت  الناقلة  اإليراين،  الثوري  الحرس  واحتجز 
هرمز،  مضيق  من  بالقرب  تشيمي”  هانكوك 
رهينة،  الناقلة  احتجاز  بأن  مزاعم  إيران  ونفت 
إيران  أموال  تحتجز  التي  هي  سيئول  إن  قائلة 

كرهينة”.

الجنوبية “يونهاب”  الكورية  وكانت وكالة األنباء 
بوزارة  مسؤول  عن  الجاري،  الشهر  أوائل  نقلت، 
الخارجية تأكيده أن سيئول بصدد إنهاء محادثات 
األموال  بعض  استخدام  بشأن  واشنطن،  مع 
بسبب  الجنوبية  كوريا  يف  املجمدة  اإليرانية 
مستحقات  دفع  أجل  من  األمريكية،  العقوبات 

إيران املتأخرة لألمم املتحدة.
وتقدر طهران إجاميل أموالها املحتجزة يف الخارج 
بنوك  يف  مليار   35 منها  دوالر،  مليار   100 بنحو 

أوروبية.

احتجاجات بورما.. تحشيد لإلضراب العام والسلطات تحذر المحتجين 

اتفاق إيراني كوري على تحويل أموال طهران المجمدة لدى سيئول
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صهيل الحصان الجريح »حكاية مناضلين«
الى روحي الشهيدين عبدالعال وولده مناضل 

به  مر  األخرية،  أنفاسه  يلفظ  ان  وقبل  غيبوبته،  يف  وهو  لكنه 
رشيط ذكرياته النضالية رسيعاً، ثم توقف طويالً عند ذلك اليوم 

الخامس والعرشين من يناير ستة ومثانني.
كان الوقت مساء، حني سمع طرقاً عىل الباب. كان الطارق رشطي 

رسي جاء لتبليغه بالحضور اىل دائرة األمن يف املدينة.
التي يستدعيه فيها مدير جهاز األمن.  مل تكن هذه املرة األوىل 
السجن،  من  رساحه  أطلق  أن  منذ  مرات،  عدة  ذلك  جرى  فقد 
آخر مرة. أقول آخر مرة، ذلك ألن عبدالعال كان قد سجن مرات 
يف  لنشاطه  الستني،  تجاوزت  التي  عمره  سنوات  خالل  عديدة 

صفوف الحزب الشيوعي. 
سبب  عن  نفسه  يسأل  وهو  األمن،  دائرة  اىل  الطريق  طيلة 
تُوجه  ان  التي توقع  املرة. دّور يف رأسه األسئلة  إستدعائه هذه 
مستذكراً  عليها،  األجوبة  وأستحرض  األمن  مدير  قبل  من  اليه 

أسألتهم آخر مرة استجوبوه فيها عن ولده “مناضل”.

- مناضل..
قالها يف رسه مع ابتسامة علت شفتيه، وشعور غامر بالفخر لكونه 

خلّف ولداً سار يف ذات الطريق الذي اختاره لنفسه. 
ففي وقت مبكر من تشكيلها التحق مناضل مبجموعات الكفاح 
كان  الحكومة.  ملحاربة  كردستان  جبال  تسلقت  التي  املسلح 
األمن  أفراد  فكان  مدينته.  يف  الطالبية  الحركة  يف  نشطاً  عنرصاً 
للضغط عىل  تواجده،  مكان  االخبار عن  يتقّصون  واإلستخبارات 
عائلته وخاصة والده عبد العال، السيايس واملناضل العنيد. كانوا 
حاولوا  ولده،  مكان  عن  واإلخبار  معهم  التعاون  منه  طلبوا  قد 
إغراءه أحياناً باملال ليكون عميالً لهم وبالتهديد يف أحايني اخرى. 
- ال شك أنهم سيكررون محاوالت الضغط عيل، فكر يف نفسه، اال 

أن كل محاوالتهم ستبوء بالفشل، كام يف كل مرة. 
قال هذا بصمت وقد إستحرضت ذاكرته فرتات سجنه والتعذيب 

التي كان يتلقاه عىل ايدي الجالدين. وهو صامد صلب وعنيد. 
يل  وسيقدمون  عنه،  ويسألوين  الكرّة  سيعاودون  بالتأكيد  أنهم 
اغراءات للتعاون معهم وكأنهم ينسون من أنا. تحدث اىل نفسه.

توقفت سيارة األمن أمام مبنى املخابرات. أنزله الرشطي املرافق 
نودي  حتى  االنتظار  منه  وطلب  غرفًة  وأدخله  السيارة  من  له 
عليه. ليقابل مفوض األمن، بدالً عن املدير الذي طلب مقابلته، 

ألنه خرج ألمر طارئ. 
توقع  وكام  عليه.  نودي  حتى  معدودات  دقائق  .ومل متض سوى 
كان االستدعاء يتعلق بولده مناضل، ولكن ليس كام يف كل مرة، 
إبنه  عن  أسئلة  مثة  تكن  مل  متاماً..  مختلف  اآلن،  األمر،  أن  بل 

وهو الذي يجب أن يجيب عليها، بل هو الذي سيطرح االسئلة، 
أن  أمره  الذي  املفوض  لطلب  االمتثال  عليه  قبل كل شئ  ولكن 
يوّقعه أمامه بعدم إقامة الفاتحة ومراسيم  يكتب )تعهداً خطياً 
التشييع، و كل ما من شأنه أن يعكّر صفو األمن. وأن يذهب، 

مبفرده، اىل الطب العديل ببغداد إلستالم جثة ابنه(. 
بيد مرتعشة استلم عبدالعال من املفوض ورقة بيضاء وبصعوبة 
شديدة مسك القلم وكتب التعهد الذي طلب منه. ال يدري كيف 
طاوعته الكلامت وهو يف دوامة من الرصاع بني مصدق مبا أخربه 
عنه املفوض عن ولده، وغري مصدق. ألنه مل يكن يتخيل أن يلقى 
كردستان،  جبال  بني  محصنة  قالع  يف  وهو  مناضل  عىل  القبض 
يفضلّون  مثله  أبطال  بل ومعه  العراق. “ومل يكن وحده،  شامل 
املوت عىل االستسالم”. قال يف نفسه. و فكر متسائالً، كيف حدث 
أن  إذن  منه  طلبوا  ملاذا  الخرب صحيحاً  يكن  مل  إذا  لكن  ذلك؟... 
ولكن،  ببغداد؟  العديل  الطب  اىل  الذهاب  وملاذا  تعهداً؟  يكتب 
رمبا تكون هذه خطة الكتشاف من اتصل به أو يتصل يب ملعرفة 

مكان مناضل؟!!...
بهذه الدوامة من األفكار خرج عبدالعال من مبنى دائرة األمن 
وتوجه اىل منزله سرياً عىل األقدام. ال يدري كيف أستطاع السيطرة 
عند  استقبلته  التي  زوجته  أسئلة  يجيب عىل  أعصابه وهو  عىل 

الباب مستفرسة عن سبب استدعائه هذه املرة؟
واصل  لحظة صمت  وبعد  مرة.  كل  يف  كام  ذاتها  االسئلة  أنها   -

القول: 
أجل  من  بغداد  اىل  سأسافر  لذلك  يل.  تهديداتهم  كرروا  لقد    -

اإلبتعاد عن األنظار فرتة ولغرض العالج أيضاً.
اراد عبدالعال أن يسافر يف نفس الليلة، إال أن شدة هطول املطر، 
ورمبا ليبعد الشك عن زوجته بالسبب الحقيقي لسفره،  اضطر 

اىل أن يؤجل سفرته اىل اليوم التايل. 
يف تلك الليلة مل يغمض له جفن. ظل يفكر مبا سيحدث لو صدق 

ما ذكره مفوض األمن. 
مع إنبالج الفجر وصياح الديك نهض من الفراش. عمل له شاياً 
ثم حمل حقيبته وذهب اىل مرآب السيارات. كانت هناك سيارة 
أجرة من نوع الدا متهيئة لالنطالق اىل بغداد تقاسم اجرتها مع 
االفكار  راودته  حتى  السيارة  به  انطلقت  ان  وما  آخرين.  أثنني 
من جديد. جالت بذاكرته صورة ولده وهو يحمل البندقية عىل 
الكتف اىل جانب رفاقه اآلخرين وهم يتنقلون بني جبال كردستان 
يقاتلون بشجاعة نظاماً مستبداً ظاملاً. شعر بنوع من الفخر بان 
إبنه يشاركه النضال يف نفس الطريق الذي سلكه هو منذ نهاية 
ثالثينات القرن املايض وتحمل من جراء مواقفه املبدأية النضالية 

الصلبة صنوف التعذيب واإلضطهاد. 
مل  فالدوام  مناسب،  وقت  بغداد  اىل  وصل  ساعات  بضع  بعد 
غرفة  دخل  العديل.  الطب  اىل  مبارشة  توجه  لذلك  بعد.  ينته 

االستعالمات و طلب البحث يف سجل الوفيات عن اسم ولده. 
اىل جانب موظف االستعالمات جلس شخص عرّف بنفسه الحقاً 
أحداً  فلم يجد  الوفيات  املوظف يف سجل  الجثث. فتش  ح  مبرشِّ

باسم مناضل. عندئذ تدخل املرّشح موجها كالمه اىل األب:
التي ميكن أن  - تأيت غداً صباحاً ألصطحبك بسياريت اىل األماكن 

نجده فيها، مقابل دفع مبلغ من املال.
- موافق! قال له عبدالعال.

- إذن! يف الساعة الثامنة صباحاً ستكون هنا وسنذهب سوية.
خرج عبد العال من مبنى الطب العديل وقد تزايدت شكوكه يف 
أن مثة خطة اتفق عليها بني أمن مدينته و األمن العامة يف بغداد 
لكشف االشخاص الذين يتصل بهم، او لرتهيبه والضغط وعلّيه. 
لكنه برغم ذلك قرر. يف الساعة الثامنة كان املرّشح بإنتظاره أمام 

الباب الرئييس. 
ركب عبد العال السيارة التي انطلق بها املرّشح اىل حيث سجن 
فيها جثث  تحفظ  التي  القاعات  اىل  ان وصال  وما  غريب”  “أبو 
السجناء والتي تسمى )الثالجات( التقى املرشح احد االشخاص، 
وقد بدا انهام يعرفان احدهام اآلخر. كان هذا الشخص مسؤول 
عن الجثث يف الثالجات. أخربهام بأن هذا األسم موجود عندهم 

وطلب الذهاب اىل املعاون املسؤول ألخذ شهادة الوفاة. 
تسلم عبدالعال شهادة الوفاة وغادر املكان. كان مسؤول الثالجات 
الكرخ  مقربة  اىل  فذهب  تابوت.  احضار  منه  وطلب  بانتظاره 
واشرتى تابوتاً جاء به اىل مسؤول القاعة التي ما أن فتح بوابتها 
لحظات  عروقه...  يف  يتجمد  بالدم  أحس  حتى  ابنه  جثة  لرييه 
رهيبة عاشها الوالد. كانت الجثة ملقاة عىل ارضية القاعة. عينان 

مفتوحتان، ودم متجمد يف وجه نحيف ولحية كثيفة.
- هذا ليس ولدي.. رصخ  عبدالعال .

هذا  الثاليث.  اسمه  تحمل  التي  الصفيح  لوحة  هو..إقرأ  هذا   -
التغيري يف املالمح من جراء مكوثه يف الثالجة فرتة طويلة. قال له 

املسؤول عن الجثث.
- نعم، هو ابني مناضل. هذا هو طوله...و هذا....ال...الميكن أن 

يكون، قال الوالد الذي كاد أن ينفجر من األىس.
- إضبط أعصابك، قال له املسؤول، فليس هذا مكاناً للبكاء.

حمل األثنان الجثة ومدداها داخل التابوت..ثم حمال التابوت اىل 
سقف السيارة. فقد اتفق عبد العال  مع املرشح أن يوصله اىل 
النجف. ويف ظل هذه الحالة الحرجة طلب منه مسؤول الجثث 
دفع رسوم بقاء الجثة يف الثالجة فرتة طويلة. دفع املبلغ وانطلقت 
السيارة بالتابوت.. وما أن تحركا بضعة أمتار حتى التفت املرّشح 

اىل عبد العال قائالً:
الدورة  سيطرة  اىل  نصل  سوف  أعصابك،  متسك  أن  عليك   -

وسيسألونك عن صاحب الجثة. 
الرشطة  افراد  أحد  ورافق  السيارة  السيطرة  أوقفت  بالفعل 
عبدالعال وجاسم اىل غرفة الضابط املسؤول الذي سجل استامرة 
السيارة واسم  الوفاة واخذ بعض املعلومات وسجل رقم  شهادة 
صاحبها أيضاً. ما ان خرجت السيارة من بغداد حتى اجهش األب 

بالبكاء. 
يف مقربة السالم يف النجف توقفت السيارة امام مكتب استعالمات 
املقابر التي تم فيها تدوين اسم صاحب الجثة وماتضمنته شهادة 
يف  العائلة.  مقربة  اىل  الجثامن  وحمل  الدفانون،  جاء  ثم  الوفاة. 
تلك األثناء التفت صاحب السيارة املرشح جاسم اىل عبد العال 

قائالً:
- من األفضل أن تغسل الجثة يف املغاسل الجديدة. 

مل يعرتض الوالد عىل ذلك وسارت السيارة بالتابوت اىل املغاسل 
باملرّشح  مرحبا  املوىت  تغسيل  عن  املسؤول  خرج  الجديدة. 
الجثة  وأدخلوا  السيارة  من  التابوت  أنزلوا  يعرفه،  أنه  بدا  الذي 
املسجي،  الجسد  عن  املالبس  ميزقون  وأخذوا  الغسل  “دكة”  اىل 
اللون.  نييل وقميص حليبي  ازرق  مقلّمة وجاكيت  بيجاما  وهي 
أخذ األب ميعن النظر يف أبنه، كأنه يريد التأكد من أنه بالفعل 
هو ولده مناضل. فطلب من املُغّسل والدموع تنهمر من عينيه 
قدمية  جروح  مثة  كانت  اذا  فيام  ملعرفة  الجسد  يف  يفتش  أن  
من  جمع  وسط  العربات  مخنوق  وينشج  يبيك  جديدة...كان  او 
األصدقاء واألقارب القاطنني يف النجف وأنزلوا جثامن مناضل اىل 
القرب وأهالوا عليه الرتاب. وبعد ان متت اجراءات الدفن وتسديد 
رسومها بات الوالد ليلته يف النجف قريبا من قرب أبنه، وهو غري 

مصدق ماحدث.. 
عاد عبد العال اىل مدينته. وعىل الطريق عادت تتداخل يف رأسه 
االفكار. استعاد رشيط الذكريات عن مناضل وقارنه بنفسه.  كان 
يف مقتبل العمر حني دخل معرتك الحياة رافضاً لتقاليدها البالية، 
التي تحد من حرية االنسان وتنتقص من كرامه. كان منتفضاً ضد 
الالعدالة فقاده ذلك لالنتامء اىل حزب الفقراء.، وهو ذات الحزب 
الذي إنتمي اليه الحقاً ولده مناضل، الذي اسامه عىل صفته هو. 
ماذا  القايس.  السؤال  أمامه  برز  حتى  ذكرياته  يف  يستطرد  ظل 
سيخرب عائلته؟ زوجته وأبناءه.. فلو قال الحقيقة سيخيم الوجوم 
عىل العائلة، وسيفشل مرشوع زواج أبنه األصغر من ابنة خالته، 
لذلك  مريضة.  تؤثر عىل صحتها وهي  بصدمة  والدته  وستصاب 
البد من كتامن الرس عن أي أحد كان، ولو لحني، ليبعد الحزن عن 
لألمن واملخابرات أن يعتقدوا بأن  العائلة و ليك ال يعطي مربراً 
قتل ابنهم يعني شيئاً. فأية معادلة قاسية هذه عىل الوالد الذي 

قرر ان ال يخرب عائلته. 
وحده.  له  بالحزن  محتفظاً  عائلته،  اقناع  العال  عبد  أستطاع 
كابتاً حزنه وأمله متظاهراً باالبتسام. لكن الرس مل يعد رساً. فبعد 
أيام قالئل نرشت املنظمة املحلية للحزب الحاكم الخرب الصادم. 
كيف  ولكن  استشهد.  قد  مناضالً  ان  املدينة  يف  من  كل  وعرف 
التي كشف  الدراما  حدث ذلك؟ هنا يأيت فصل جديد من هذه 
تفاصيلها بعض من كانوا معه يف الجبال. فقد استشهد مناضل يف 
للنظام  تابعة  القت قوات عسكرية  أن  العامة، بعد  األمن  اقبية 

تعدادها العرشات القبض عليه وهو مصاب بجروح بالغة.
قامئة  اىل  أضيف  ومثانني  ستة  العام  من  األول  الشهر  نهاية  ويف 
وبعده  مناضل.  أسمه  شهيٌد  النجف  يف  الدامئني  السالم  سكنى 
التعذيب  جولة  بعد  عبدالعال،  والده  به  التحق  شهور  بعدة 
اىل  إنزال جثة مناضل  الذكريات عند  األخرية عندما أسدل ستار 

قربه.

الشهيدة سناء السوداني 

نورس غيبته خفافيش الظالم 
من مآثر الرفيق فهد  

عامر عبود الشيخ علي

هي نورس من نوارس الحزب الشيوعي العراقي 
وهي  والظلم،  القهر  شواطئ  عىل  تحلق  كانت 
طالبة  كانت  ان  منذ  شعبها  ابناء  معاناة  ترى 
بالكادحني  واحتكاكها  الوظيفة  يف  عملها  وحتى 
السلطة  ارهاب  تخاف  ال  والكسبة،  العامل  من 
مبدئية  هي  الرجعية  األجتامعية  األعراف  وال 
يافعون  ونحن  منها  تعلمنا  به،  يحتذى  ومنوذج 
االنسانية وأن نحمل هموم شعبنا  والنبل  القيم 

وعشق وطننا.
والهيئة  الطالب  جميع  يحبها  طالبة  كانت   
يف  زمالئها  كل  يحبها  وموظفة  التدريسية، 
ومعارفها،  جريانها  كل  يحبها  وعاملة  الوظيفة، 
األجهزة  وصيانة  تصليح  يف  تساعدهم  وهي 
من  عودتها  بعد  البيت  يف  مجانا  الكهربائية 
الوظيفة، متخذة من إحدى زواياه ورشة صغرية 
منطقتها  ابناء  لكل  الخدمات  لتقدم  بها  تعمل 

دون مقابل وهي سعيدة بعملها.
كانت  متل،  وال  تكل  ال  فريد  طراز  من  مناضلة 
عضوة  ذلك  وبعد  العام  الطلبة  اتحاد  عضوة 
نقابة الكهرباء، وبسبب نشاطها الطاليب والنقايب 
يف  العامل  لحث  آخر  إىل  معمل  من  وتنقلها 
بحقوقهم،  واملطالبة  النقابات  إىل  االنتامء 

املضايقات واملراقبة من  الكثري من  إىل  تعرضت 
الظالم، واالستدعاءات  الجالدين وخفافيش  قبل 
ببغداد،  الخرضاء  حي  يف  املنطقة  أمن  قبل  من 
الحزبية  مهامها  تأدية  عن  تتأخر  مل  ذلك  ورغم 
ويف  الرسي،  العمل  أيام  يف  الصحيفة  وتوزيع 
مجال  يف  بحقوقهم  واملطالبة  زمالئها  توعية 
بدلة  ترتدي  وكانت  الزراعة،  وزارة  يف  عملها 
الكادحة  الطبقة  لهذه  لحبها  الزرقاء،  العمل 
االنتاج وبناء  الطليعي واملؤثر يف حركة  ودورها 

الوطن،
الزرقاء  البدلة  ارتدائها  سبب  عن  تُسأل  وحني 

الزرقاء  العمل  لبدلة  “ان  تجيب  دامئا يف عملها 
حب  عىل  العامل  ويحرض  ومؤثًرا  كبريًا  وقعا 

العمل واالنتاج”.
كاظم  املحسن  عبد  سناء  املغيبة  الشهيدة  انها 
قسم  الصناعة/  اعدادية  خريجة   ١٩٥٥ مواليد 
الكهرباء، بنت الشيوعي عبد املحسن كاظم )ابو 
الساعدي  مهدي  حسني  الشيخ  وحفيدة  سالم( 
والذي  العامرة،  مدينة  من  املناضل  الشيوعي 
املتكرر إىل سجون االنظمة  مات بسبب دخوله 
الساعدي  نجية  املناضلة  وخالتها  الفاشية، 
عائلة  ربيبة  وهي  العراقية  املرأة  رابطة  عضوة 

شيوعية.   انتامءاتها 
اعتقلت وغيبت من قبل النظام القمعي البعثي 
عشية   ٣١/١٢/١٩٧٩ ليلة  يف  العنرصي  الرجعي 
مينحها  مل  الجديد،  العام  بحلول  االحتفاالت 
ولتكمل  الشموع  لتطفئ  دقائق  الجالدون 

احتفاليتها مع أهلها ومحبيها. 
الخامسة  غيبت وهي يف ربيع شبابها، مل تكمل 
جسًدا،  عنا  رحلت  عمرها،  من  والعرشين 
وظلت روحا، لنستمد منها ومن شهداء الحزب 
الذين ترفعوا عن كل جزيئات الحياة وهوياتها 
حر  وطن  أجل  من  النضال  عىل  العزم  الفرعية 

وشعب سعيد.

المهندس ضياء العكيلي

رسين أخي عبد الرؤوف العگييل من أن الرفيق 
مركزية جديدة  لجنة  الذي شكل  دالل  ساسون 
إثر انهيار التنظيم عام١٩٤٩ بخيانة مالك سيف 
واآلالف  الُشهداء  من  املئات  تصفية  فيها  وتم 
من املعتقلني واملرُشدين من شيوعيني وأصدقاء، 
حازم  ورفيقيه  فهد  الرفيق  بإعدام  والحكم 
إمكانية  فكرة  عليه  وعرض  به  اتصل  وصارم. 
أبو  سجن  من  نقله  اثناء  فهد  الرفيق  تهريب 

غريب إىل مكان اإلعدام.
الختيار  رسيع  تحرُك  يف  أخي  قام  الفور  عىل   
رفاق شيوعيني أشداء ذوي خربة يف تنفيذ املهام 

الصعبة.
رفاق  ثالثة  ضمت  التي  املجموعة  تشكيل  تم   
لديه  “الشقاوات”  من  للحزب  وصديق  أشداء 
بسياقة  أيضا  ُمكلف  و  ُسجناء  تهريب  يف  خربة 
السيارة التي ستنقل الرفيق فهد إىل مكان آمن 
عرضت  عمل  خطة  وضع  تم  و  مؤقتاً،  إلقامته 
ميُر  ُمنعطف   برصد  وذلك  ساسون  الرفيق  عىل 
إىل  الرشطة  آليات  فيه  تضطُر  صغري  نهر  فوق 
للمجموعة  املجال  يفسح   مام  سريها  تخفيف 
أن يُشاغل رفيقان بإطالق رصاص من مسدسني 
الحزب  أخي وصديق  يتقدم  الوقت  نفس  ويف  
لتحرير الرفيق فهد وحمله يف سيارته إىل املكان 

اآلمن، و متت مناقشة الخطة مع الرفيق ساسون 
ساسون  الرفيق  كلفُه  آخر  رفيق  بحضور  و 
الذي  الطريق  عىل  املجموعة  مع  بالكشف 
ستسلكه قوة الرشطة املرافقة لنقل الرفيق فهد 

لتنفيذ حكم اإلعدام. 
اإلعدام  تنفيذ  وزمان  مكان  تحديد  تم  أن  ما 
تأمني  يف  الرسيع  تحركُها  للمجموعة  كان  حتى 
نقله  طريق  يف  فهد  الرفيق  تحرير  خطة  نجاح 
من سجن أبو غريب حتى مكان تنفيذ الُحكم. 

كانت جميع متطلبات عملية تحرير الرفيق فهد 
بني٦٠-٧٠%.  ما  العملية  نجاح  ونسبة  جاهزة 
وبانتظار  االستعداد  أهبة  عىل  املجموعة  كانت 
بأمر  املجموعة  فوجئت  حتى  الصفر،  ساعة 
إيقاف تنفيذ عملية تهريب الرفيق فهد. بعدها 
اتضحت األمور من أن الرفيق فهد أوعز بنفسه 
لُه من أن قوتني ُمدججتني  بذلك لوصول أخبار 
بالسالح من الرشطة وأخرى من الجيش سرُتافق 
تُسبب  قد  مام  اإلعدام،  مكان  إىل  نقله  عملية 
إلحاق اذى قد يؤدي ايل قتل الرفاق واعتقالهم 
دون أن يستطيعوا تحقيق املهمة لعدم التكافؤ 
الرفاق  سالمة  عىل  وحفاظاً  والسالح  الرجال  يف 
ملهام أكرثُ أمناً يف مهام الحزب الوطنية القادمة.
تضحيات  تظهر  صعبة  مواقف  هكذا  مثل  يف 
حزبهم  لحامية  بالنفس  وقادتهم  الشيوعيني 

ورفاقهم وتعلو مآثرهم.

طالب عبد األمير

بعد الجولة األخرية من التعذيب املتواصل ليل نهار، الذي اليتوقف اال حني يتعب الجالدون، أحس 
عبدالعال الرشيباجي أن قدميه مل تعدا تتحمالن جسده النحيل الذي تركت فيه هراواتهم جراحات يف 
كل جزء منه، ولكنهم مل يستطيعوا كرس شوكته وصموده،  فسقط عىل األرض متهالكاً، وقبل أن يدخل 

يف غيبوبة أبدية، أرسَّ ألحد رفاقه بأن ساعته قد دنت. 

الشهيدة سناء السوداين
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قراءات لينين السياسية لألدب الروسي الكالسيكي

البالشفة الشباب يقتربون من األربعين

المبارزة األلمانية
آالن كرد

تعكس املبارزات االقتصادية االجتامعية والسياسية مبارزات ثقافية إعالمية أيضاً، 
ولعل أكرثها فرادة يف الوقت الحايل، هي املبارزة األملانية مع كارل ماركس.

فاملبارزة ليست بالسيوف، إذ تشارك دور النرش ووسائل اإلعالم ومعهد غوته 
ووزارة الخارجية واملحكمة االتحادية والرشطة يف االشتباك مع صاحب »رأس املال« 

وجموع العامل يف كل مناسبة.

لينني.  فيه  نشأ  الذي  الفكري  الجو  كان  إذن  هكذا 
مفتيش  وكبري  للغاية،  مثقف  محافظ  وهو  والده،  كان 
أوساط  يف  كبري  باحرتام  يحظى  منطقته،  يف  املدارس 
شكسبري  قراءة   عىل  يحرص  وكان  والرتبويني،  املثقفني 
وجوته وبوشكني بصوت عاٍل يف منزل العائلة بعد ظهر 

أيّام اآلحاد. 
ويف املدرسة الثانوية، وقع لينني يف حب الالتينية، حيث 
باحثا  أو  اللغة  أن يصبح عاملا يف  يأمل يف  كان مدرسه 
التينيا، لكن التاريخ مل يشأ ذلك يف الحقيقة، عىل الرغم 
من أن شغف لينني بالالتينية وتذوقه للكالسيكيات، مل 
وجوفينال  وهوراس  وأوفيد  فريجيل  فقرأ  أبدا،  يربحاه 
الشيوخ  مجلس  خطب  إىل  باإلضافة  األصلية،  بلغتهم 
قراءة  وأعاد  غوته  أعامل  كافة  التهم  كام  الروماين، 
يف  حياته  من  عقدين  مدى  عىل  عدة،  مرات  فاوست 

املنفى.
الرويس  األدب  أن  متقدمة،  مرحلة  يف  لينني  عرف 
الكالسييك كان مليئا بالسياسة، مبا يف ذلك أعامل الكتاب 
يف  صعوبة  وجدوا  الذين  هؤالء  عنها،  ابتعادا  األكرث 
إخفاء احتقارهم للسلطات، وكانت رواية الكاتب إيفان 
أحب  فقد  ذلك،  عىل  مثاالً  “أبلوموف”  جونشاروف 
وخمول  جمود  يصور  الذي  العميق  العمل  هذا  لينني 

وفراغ طبقة النبالء العابثني بالرثوة والنفوذ. 
كان لينني يجادل يف وقت الحق، بأن هذا املرض - الجمود 
بل  العليا وحدها،  الطبقات  يقترص عىل  - مل  والخمول 
القيرصيني،  البريوقراطيني  من  واسعة  رشائح  أصاب 
الرواية  وصفتها  التي  األدىن  الطبقات  من  كبريا  وجزءا 

املثقفني  من  بالكثري  دفع  الذي  األمر  فكريا،  بالهشة 
الرغم من ذلك، كان  الكتاب، لكنه عىل  لالعرتاض عىل 
ويف  النقدي.  للجدل  الالزمة  الوسائل  من  وسيلة  مبثابة 
الوقت الذي دعم فيه بوشكني انتفاضة ديسمرب 1825 
من  غوغول  سخر  األول،  نيكوالس  خالفة  تحدت  التي 
املوقف  هذا  عن  (تراجع  العبودية،  إلغاء  محاوالت 
لكنه  القيرصية،  ينتقد  فكان  تورجنيف  اما  الحًقا(. 
برشوا  الذين  “العدميني  اسامهم  من  بشدة  يكره  كان 
باإلرهاب”، كام انتقد دوستويفسيك حالة الفوىض التي 
سادت يف مدينة سان بطرسربج إثر جرمية قتل فظيعة 
ملا  تولستوي  انتقاد  لينني  أبهج  بينام  هناك،  حدثت 
للكنيسة  تبجيله  لكن  املطلق،  الرويس  الحكم  أسامه 
الفالحني،  حقوق  من  موقفه  وغموض  الدين  ورجال 
جعل لينني مرتددا يف مدح مواقفه، وكان دائم التساؤل 
يف شأن كيفية أن يكون مثل هذا الكاتب املوهوب ثوريا 
مقاالت،  ست  مدار  وعىل  نفسه؟  الوقت  يف  ورجعيا 
كشف لينني عن التناقضات العميقة يف أعامل تولستوي، 
التي نجحت - من وجهة نظر لينني - يف تشخيص واضح 
الجامعي  الغضب  عن  والتعبري  االقتصادي  لالستغالل 
للفالحني، لكنها يف الوقت نفسه، مل تقدم عالجا واضحا 
لتلك املشكالت العميقة، وبدال من تخّيل مستقبل ثوري 
الصورة  عزاء يف  للحصول عىل  تولستوي  صحيح، سعى 

املثالية للاميض املسيحي الثيوقراطي. 
الروسية”  للثورة  كمرآة  تولستوي  “ليو  مقالته  ويف 
نظر  وجهات  يف  التناقضات  “أن  نصه  ما  لينني  كتب 
انعكاس  هي  بل  عرضية،  ليست  تولستوي  ومعتقدات 

للظروف املتناقضة للحياة الروسية يف الثلث األخري من 
التاسع عرش”. وهكذا كانت تناقضات تولستوي  القرن 

مبثابة دليل مفيد لتحليل لينني السيايس.
كانت  لتولستوي  لينني  انتقادات  أن  من  الرغم  وعىل 
من الجديّة إىل درجة ال ميكن معها إنكارها، إال أنها مل 
تتحول إىل سياسة عامة، حتى بعد انتصار الثورة، وبعد 
قامئة  “إزفيستيا”  صحيفة  نرشت  عليها،  عام  من  أقل 
تولستوي  فيها  جاء  للقراءة،  ترشحهم  الذين  بالكّتاب 
الحق،  وقت  ويف  دوستويفسيك،  بعد  الثانية  املرتبة  يف 
يف  للكاتب  كبري  تذكاري  نصب  عن  الستارة  أُزيحت 
فياتشيسالف  الشاعر  من  له  رمزي  تكريم  مع  موسكو 

إيفانوف.
الواقع  يف   - لينني  عىل  تأثريًا  األكرث  الكاتب  يبقى  لكن 
عىل جيل كامل من الثوريني - هو نيكوالي تشرينيفسيك، 
املادي،  االشرتايك  والفيلسوف  السابق  الكاهن  ابن 
كان  عندما  كتبها  التي  العمل؟”  “ما  املثالية  وروايته 
قالع  إحدى  يف  السياسية،  معتقداته  بسبب  معتقال، 
لجيل  املقدس  الكتاب  مبثابة  وأصبحت  بطرسربغ،  سان 
خارج  مخطوطتها  تهريب  تم  أن  بعد  الجدد،  الثوريني 
السجن برسيّة تامة ونرشها عىل نطاق واسع، األمر الذي 
أعطاها هالة من القدسية اإلضافية. وكإشادة بالشعبية 
األجيال  عىل  بفضله  وعرفانا  لتشرينيفسيك  الواسعة 
بـ”ما  األّول  السيايس  كتابه  بعنونة  لينني  قام  الثورية، 

العمل؟” )1902( تيمنا بعنوان رواية تشرينيفسيك. 
وحسد  غرية  الرواية  لتلك  الهائل  النجاح  أثار  لقد 
الروائيني الراسخني، من امثال تورجنيف، الذي هاجمها 
برشاسة. كام كره فالدميري نابوكوف تشرينيفسيك وتهكم 
أما  تجاهله.  باستحالة  أعرتف  النهاية  يف  لكنه  عليه، 

تولستوي فقد سخر منه مبختلف أنواع الطرق.
التي كانت موضوعا  الرواية  لكن ماذا عن طبيعة تلك 

للكثري من الجدل؟ 
التي  تلك  من  كالسيكية  رواية  ليست  هي  الواقع  يف 
بالنظر  آنذاك،  الرويس  األدب  يف  معروفة  كانت 
ملوضوعتها اإلشكالية وطريقة تناولها لألحدث وتجسيد 
املظامل، األمر الذي جعلها تلعب دورا حاسام يف مرحلة 
ما بعد الثورة يف اوساط املثقفني الروس وعموم القّراء. 
لقد كانت جذرية للغاية عىل أكرث من صعيد، خاصة يف 
ما يتعلق باملساواة بني الجنسني والعالقات بني الرجال 
العدو  وتحديد  النضال  كيفية  يف  أيضا  ولكن  والنساء، 

والعيش مبوجب قواعد معينة من أجل االنتصار.
لقد خاض لينني الكثري من الجدال مع الشباب البلشفيني 
اكتوبر. كانوا  املنفى قبل ثورة  الذين كانوا يزورونه يف 

القابلة  غري  تشرينيفسيك  رواية  من صعوبة  له  يشكون 
للقراءة. وكان يخربهم بأنهم أصغر من أن يدركوا عمقها 
سن  يبلغوا  حتى  االنتظار  عليهم  ويتوجب  ورؤيتها، 
األربعني، يك يفهموا أن فلسفة هذا الكاتب تستند إىل 
بيولوجية  عملية  الحياة  “أن  مثل:  من  بسيطة  حقائق 
قصرية األجل، وبالتايل فأن تحقيق السعادة لألفراد ليس 
ممكنا يف عامل يسيطر عليه الجشع والكراهية والحرب 
االجتامعية  الثورة  كانت  لهذا  والطبقية،  واألنانية 

رضورية”. 
يتسلقون  الشباب  البالشفة  فيه  كان  الذي  الوقت  ويف 
الجبال السويرسية رفقة لينني، كانوا يقرتبون ببطء من 
وبدأ  بالفعل.  حدثت  قد  الثورة  وكانت  األربعني،  سن 
دراستهم   بفضول، ضمن  بقراءة تشرينيفسيك  املؤرخون 

لتطور فكر لينني ومنهجه النقدي يف األدب.

افكار

محمد حّياوي

شكّل األدب محوًرا للثقافة السياسية يف روسيا القيرصية، عىل الرغم من صعوبة نرش 
النصوص األدبية ذات الطابع السيايس بشكل رصيح، فقد كان النظام القيرصي يحرم 

الكّتاب املعارضني من النرش حتى يتعافوا )حسب التعبري الرقايب آنذاك(. بعبارة أخرى، 
حتى يرتاجعوا عن آرائهم. يف غضون ذلك، جرى التعامل مع الروايات والشعر بشكل 

متساهل  نسبيا، لكن ليس يف جميع الحاالت. ففي حالة بوشكني عىل سبيل املثال، 
أرص )والد الشعب( نيكوالس األول قيرص روسيا، عىل قراءة أغلب قصائدة بنفسه، 
قبل أن تذهب إىل املطبعة. ونتيجة لذلك، تم حظر البعض، وإعادة البعض اآلخر 

إىل الشاعر لتعديلها، األمر الذي أدى إىل تدمريها وتخريبها عىل يد بوشكني الخائف 
نفسه، خشية مداهمة منزله.

غالف رواية ما العمل؟تشرينيشيفسيك مؤلف رواية ما العمل؟ 

غالف رواية ابلوموفغونشاروف مؤلف رواية أبلوموف

لينني الناقد

 منذ 2008
ً
الكتب األكثر مبيعا

يف محارضته التي حملت عنوان »ملاذا تصعد املاركسية 
إن   :2012 عام  جيفريز  ستورات  قال  مجدداً؟«، 
الرأساملية متأزمة يف أرجاء العامل ـ لكن ما هو البديل 
عىل األرض؟ حسناً، ماذا عن أفكار فيلسوٍف أملاين من 

القرن التاسع عرش؟
مبيعاً  الكتب  أكرث  ثاين  يف  وإنجلز  ماركس  كتب  لقد 
الربجوازية  »تنتج  الشيوعي:  البيان  األزمنة،  كل  يف 
إّن سقوطها )الرأساملية(  قبل كل يشء حّفاري قربها. 

وانتصار الربوليتاريا حتميان بالقدر نفسه«.
وشهدت مبيعات كتاب »رأس املال«، تزايداً قوياً منذ 
2008، وكذلك مبيعات البيان الشيوعي ونقد االقتصاد 
السيايس، يف حني كان عامل أوروبا يصارعون الظروف 
العمل.  من  والترسيح  الديون  وسط  البقاء  أجل  من 
برلني،  جدار  تحطيم  عىل  عقود  ثالثة  من  أكرث  فبعد 
امللتحي  الفيلسوف  تنَس  مل  الرشقية  أملانيا  أن  يبدو 

بعد.
الشيوعي:  البيان  آخر  يف  وإنجلز  ماركس  كتب  وكام 
الثورة  بسبب  ترتجف  الحاكمة  الطبقات  دعوا 
سوى  يخرسونه  ما  الربوليتاريني  لدى  ليس  الشيوعية. 

أغاللهم. ولديهم العامل لريبحوه.

ماذا تقول دوتشالند ودوتشيه فيلله؟
كارل  إن   ،2018 نيسان  يف  »دوتشالند«  موقع  كتب 
من  اليوم،  حتى  ويثريهم  الناس  يحرك  زال  ما  ماركس 
ترير حتى الواليات املتحدة وإىل الصني. حيث حققت 
الحزب  فبيان  مذهلة.  مبيعات  ماركس  كارل  مؤلفات 
الشيوعي بيع منه حوايل 500 مليون نسخة، وهو يحتل 
التاريخ عىل  يف  مبيعاً  األكرث  الكتب  بني  الرابعة  املرتبة 
اإلطالق. وصنفت منظمة اليونيسكو »البيان الشيوعي« 
و»رأس املال« من بني اإلرث الوثائقي العاملي. وشهدت 
يف  رسمي  احتفال   400 من  أكرث   ،2018 العام  بداية 
الفيلسوف، حيث  الـ 200 مليالد  أملانيا مبناسبة الذكرى 
مرتبكة  واألملانية  العاملية  اإلعالم  وسائل  كربى  وقفت 
تخف  ومل   ،2018 أيار  يف  ماركس  ميالد  ذكرى  أمام 
وسائل  مالكو ومشغلو  وكذلك  أيضاً،  رعبها  الحكومات 

اإلعالم.
غطت إذاعة »دوتشيه فيلله« أخبار احتفاالت الذكرى 
الـ 200 وما رافق ذلك من إقامة 400 احتفال يف املدن 
تذكارية  نقدية  أوراقاً  أملانيا  أصدرت  كام  األملانية، 
بقيمة »صفر« يورو، تحمل صورة ماركس، وشارك وفد 
االحتفاالت، وحرض  يف  األوروبية  املفوضية  رئاسة  ميثل 
قرص  يف  نقاشاً  شتاينامير  فالرت  فرانك  األملاين  الرئيس 

أملاين  مفكر  »ماركس  االحتفال:  يف  وقال  بربلني،  بلفيو 
غري  حميمة،  عاطفية  بإنسانية  مشبعة  أعامله  عظيم، 
كانت هي ظروف  ملاركس  الدافعة  الداخلية  القوة  أن 
له  نصنع  أن  وال  ماركس،  نخىش  أن  يجب  وال  عرصه، 
يجب  ليقولوا:  رسمي  احتفال   400 ذهبية«.  متاثيل 
عند  الجواب  بالضبط؟  يحدث  ماذا  ماركس!  أال نخىش 
مراسل نيويورك تاميز يف كوريا الجنوبية: »إذا كان هناك 

دليل واحد عىل خطر الفلسفة فهو كارل ماركس«.

هل سُيمنع حق اإلضراب؟
عّجلت الوحدة األملانية بحدوث انهيار كاريث لإلنتاج الخام 
الحقيقي ألملانيا الرشقية، بانهيار وصل إىل 15,6 % سنة 
1990، و22,7 % سنة 1991، ثم وصل إىل الثلث. وجرى 
املصانع،  من  العديد  أُغلقت  الوظائف.  ماليني  فقدان 
وحدث ركود سنة 1996. وأعادت األزمة االقتصادية عام 
الواسع، وخاصة  2008 كارل ماركس إىل دائرة االهتامم 
يف  الكربى  العاملية  اإلرضابات  وحدثت  أملانيا.  رشقي 
التعسفية  الترسيحات  أملانيا احتجاجاً عىل  أنحاء  جميع 
للعامل، وانخفاض األجور والخصخصة وارتفاع األسعار. 
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ألف عامل، ووظفت 100 ألف الجئ بأجور أقل!

السلطات  ثقيالً عىل  العاملية  الحركة  نشاط  وقع  وكان 
العام  يف  بدأت  االتحادية  املحكمة  أن  لدرجة  األملانية 
للموظفني  اإلرضاب  حق  تجريم  قضية  تناقش   2017
األملانية  القوانني  الحائط  عرض  ضاربة  الحكوميني، 
عىل  والحفاظ  القومي  األمن  بحجة  وذلك  واألوروبية، 
النظام العام ومنع املوظفني من مغادرة مقر العمل إاّل 

بإذن من الرؤساء!

بيانات دار نشر واحدة
الكتاب  املال«  »رأس  الشهري  ماركس  كارل  كتاب  أصبح 
األكرث مبيعاً عند دار النرش كارل- ديتز- فريالغ بعد األزمة 
االقتصادية لعام 2008، حيث باعت الدار أكرث من 1500 
نسخة عام 2008، أي: 3 أضعاف مبيعات 2007، وأكرث من 

100 ضعف ملجمل املبيعات منذ 1990.
رأس املال، هو الكتاب الذي أحرقه هتلر يف ساحات برلني 
مثلام ُحرقت كتب ابن رشد يف قرطبة العصور الوسطى، 
إىل  التاسع  بيوس  الفاتيكان  بابا  الذي دفع  الكتاب  وهو 
التي  امللعونة  الكتب  إصدار أمر لوضعه عىل رأس قامئة 
كان الفاتيكان يصدر بها قوائم املنع بني الحني واآلخر. وهو 
الكتاب الذي قال عنه الرأسامليون األملان عام 1989 بأن 

زمنه قد وىّل!

زفرة الهيغليين األخيرة
األملانية  السلطات  عجزت  اللحظة،  هذه  حتى 
ساحات  يف  ماركس  هزمية  عن  األملانية  والرأساملية 
أملانيا، لذلك قرر القامئون عىل وزارة الخارجية األملانية 
البلدان  إىل  ماركس  مع  املعركة  نقل  غوته  ومعهد 
الكتب  إصدار  متويل  عرب  البحار،  وراء  ما  الطرفية 
ميلكون  كُّتاب  باستخدام  ماركس  تحارب  التي  األملانية 
مهارات املراوغة اللغوية. إنها زفرة الهيغليني األخرية يف 

القرن الواحد والعرشين.
»عىل قد لحافك مد رجيلك« هكذا يقول املثل الرشقي 
ذلك،  يفهموا  مل  األملان  الرأسامليني  ولكن  الشهري، 
»اقتصادهم  فأزمتهم من وزن  الكبار،  املأزومون  وهم 
الحديدي«، وتشبه هذه الخطوة بلداناً إمربيالية أخرى 
أزمتهم،  انفجار  ملنع  البحار  وراء  ما  حروباً  تخوض 
ولكن االنفجار حدث رغم ذلك! مع الفرق، أن األملان 
الثقافية-اإلعالمية.  الجبهة  عىل  معركة  هنا  يخوضون 
 %  25 بنسية  األملانية  السوق  يف  األسعار  ارتفعت 
واملواد  واللحوم  الفاكهة  وخاصة  سنوات  عرش  خالل 
شاو  تاغس  كتبته صحيفة  ما  األخرى، حسب  الغذائية 
يحدث،  مبا  سعداء  ليسوا  األملان  أن  ويبدو  مؤخراً، 
عن  األسعار،  من  امتعاضهم  خالل  يبحثون  لذلك 
مؤلفات كارل ماركس، الفيلسوف امللتحي الذي عجزت 

الرأساملية األملانية عن هزمية أفكاره يف أملانيا.

شبح السوفييتات األلمانية
ثورة  قادة  ذكرى  الربلينيني  آالف  أحيا  أسابيع،  قبيل 
وكارل  لوكسمبورغ  روزا  األملانية،  السوفييتات 
العام  يف  أعدموا  الذين  القادة  من  و31  ليبكنخت، 
الواليات  جميع  تشهده  سنوي  تقليد  يف   ،1919
قمع  مع  موعد  عىل  برلني  كانت  ولكن  األملانية، 
أملانيا  من  أعالم  وجود  بحجة  املرة،  هذه  الرشطة 

الرشقية!
األملانية  األزمة  خارطة  من  أجزاء  سبق،  ما  كل 
الحالية، وانفجارها القادم، وخوف الرأسامليني األملان 
ماركس  كارل  ثاليث  تصاعد،  يف  األحمر  الثاليث  من 
واإلرضابات العاملية، وشبح ثورة السوفييتات األملانية 
قبل قرن من الزمان. فهل سيكون العام الحايل 2021 
عاماً قاسياً عىل »دميقراطية إصدار أوامر منع التدخني 
يف املقاهي«، وعىل األملان، وآخر الهيغليني يف الزمان.
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مثرية  أنيك  اإلله  فالح  أو  شوكاليتودا.  أسطورة  زالت  ما 
ومعلوم  األسطورة،  هذه  عليه  تنطوي  ما  حول  لألسئلة، 
الحضور  أن قراءة األسطورة مستمرة وغري قطعية، بسبب 
وصعبة  معقدة،  فرصة  يل  وتوفرت  فيها.  املتسّيد  املجازي 
حتى  األسطورة،  هذه  أقرأ  وأنا  عديدة،  سنوات  استمرت 
خامتة  حول  تأويالت  عىل  توفر  مثري.  لفحص  توصلت 
الجنس يف  البحث عن دار املدى “  األسطورة، وصدر هذا 
السومرية “ وما حرك االهتامم لدّي حول هذه  األسطورة 
األسطورة، ما كتبه د. عبد األمري الحمداين يف كتابه “ألواح 
الفلك  يف  باألفعى  الخاص  الفصل  وتضمن  رافيدينية” 
والتنجيم إشارة رسيعة عن فردوس اإلله أنيك، وكيف زرع 
يف  النزول  عشتار   / أنانا  اإللهة  وقررت  النخلة.  اإلله  هذا 
النخلة  وكانت  تعبها.  بسبب  الحديقة  أو   / البستان  هذا 
أول شجرة غرسها أنيك يف فردوسه اإللهي وقال د. الحمداين 
نزول  وكان   “ عدن   / ايدن   “ اسم  الحديقة  عىل  أطلق   :
الفردوس وما  أنانا لالسرتاحة، وتحفزها شهوياً عندما رأت 
يقوم به الغراب يف عملية زرع لنخلة لتصبح سياجاً صيانياً 
للفردوس. وحتامً رأت الفالح شوكاليتودا يعمل بالفردوس 
بقوته الظاهرة. ومل تكن اإللهة أنانا / عشتار مسؤولة عن 
الفالح.  مبسؤولية  ألنها  الفردوس   / الحديقة   / البستان 
أنانا،  بتعب  االسطورة  شفرته  الذي  فهو  النزول  سبب  أما 
مثرية  رآها  شوكاليتودا  لكن  لالسرتاحة  النزول  اختارت  لذا 
فاغتصبها ومل تشعر بذلك حتى استيقاظها والتفاصيل كثرية 
السومرية  األسطورة  يف  الجنس   “ لكتايب  العودة  باإلمكان 

“ واالطالع عليها.
أشار د. الحمداين اىل أن اإللهة أنانا / سيدة البساتني الخاصة 

بالنخيل وزوجها دموزي فاعل يف منو وخصوبة النخيل.
واعتقد بأن هبوط اإللهة مل يكن بسبب تعبها، ألن اآللهة لها 
خصائص ال يعرفها البرش،  ومنها القوة وعدم التعب والقدرة 
خصوبتها  وملمح  الحديقة  نضارة  كانت  بل  املقاومة.  عىل 

ذلك  عرب  عوضت  ألنها  فهبطت،  مغوية  جعلها  الذي  هو 
جدبها وفقدانها للخصب واإلنجاب. والسبب األكرث حضوراً 

يف قراءيت رغبتها لالتصال مع شوكاليتودا.
قدم د. الحمداين فصالً مهامً مثرياً عن بنخلة يف املعتقدات 
الرافيدينية وحرصياً يف بالد سومر الشهرية بزراعة النخل فهي 
مدخل الجنة كام قال د. الحمداين ومتيزت النخلة بعنارصها 
عىل  حازت  لذا  األسطورية،  واملتخيلة،  الواقعية  اليومية 
عنارص جعلتها أكرث متيزاً عن غريها من األشجار. كذلك كانت 

وظائفها متعددة وما زالت اىل اآلن.
تكشف القراءة الكامنة يف املعاين عن رمزيتها التي أضفت 
يف  ليس  والخصب،  باملقدس  اقرتنت  فريدة،  قداسة  عليها 
تكن  ومل  الرشق.  بلدان  من  العديد  يف  بل  العراق فحسب، 
أسطورة والدة مريم العذراء مجهولة علينا وقد متظهرت عن 
مجازات ودالالت جوهرية. وكان لهذه األسطورة تأثريها يف 
ألن  يسوع،  لوالدة  مشابه  متثيل  وتحقق  الرشق،  حضارات 
الرمزية،  والحامية  واالطمئنان  األمان  توفر  ظالل  للنخلة 
باإلضافة لوفرة رطبها كام يف األسطورة الرافيدينية. فهي تنام 
بظاللها وتأكل رطبها وترشب من مسيل املاء قربها “ أسبغ 
املد األسطوري املعريف عىل النخلة صوراً رمزية يف معتقداتهم 
وقدسها السومريون وانتقل هذا التقديس اىل شعوب الرشق 
القديم، فكانت رمز الحياة، أما فسيلتها التي تعود لتنهض 
بعد موت أمها فأنه االنبعاث املستمر واملتجدد للحياة / ص 
98. وذهب د. الحمداين اىل عرض توصيف عن احد األختام 
الشهرية عن وجود رجل وامرأة وبينهام شجرة نحل وأفعى 
وهو  وحواء.  ادم  ألسطورة  األصل  بأنهام  الحمداين  واقرتح 
األرجح وانفرد بتأويل مغاير فكك فيه الثابت من القراءات 

السابقة. 
املحرمة وليس شجرة  ــ  املقدسة  الشجرة  النخلة هي  أن   “
التفاح كام تذكر املصادر الدينية الالحقة. فالتوراة مثالً عنيت 
مكان جنة عدن يف جنويب العراق ، لكن ال ميكن للتفاح ان 
ينمو ويطرح مثارا ناضجة يف بيئة قاسية، حارة وجافة مثل 
بيئة جنوب العراق. لذلك فان النخلة هي الشجرة الوحيدة 

التي تستطيع أن تنمو وتثمر يف ظل ظروف كهذه، وهي ال 
غريها التي ميكن ان ينطبق عليها بحق وصف شجرة الحياة 

املقدسة وليس التفاح.
تجوهر هذه  ــ عىل  الشواهد  عرب  ــ  التأكيد  الرضوري  من 
لألسباب  الرشق  بلدان  اىل  العراق  من  ارتحلت  التي  النبتة 
األسطورة  هذه  انتقال  ويكشف  إليها.  ارشنا  التي  العديدة 
املقدس  اإللهي،  الديني  العنرص  بوجود  مثرياً  عميقاً  تناصاً 
وكانت  باملقدس.  النخلة  اقرتان  ليؤكد  حركته،  يف  واملستمر 
النخلة حامية لوالدات عدد من اآللهة مثل ابولو وبنتو ودلني 
التي ولدت تحت النخلة. وتضمنت األساطري الفينيقية ذكرا 
اىل أن طائر الفينيق يجيء فينيقيينا من الهند بعد خمسني 
احرتاقه  حتى  عشا  منها  ويصنع  لبنان  طيوب  ليجمع  عاما 
وانبعاثه ثانية من الرماد وكانت النخلة هي الطواطم الخاص 

لهذا الطائر، لذا متوت النخلة. 
الحمداين  د.  قال  كام  فسائلها  طريق  عن  ثانية  وتنبعث 
ووظف  واالنبعاث  للموت  متثيل  الطائر  هذا  أسطورة  أن 
املرصيون نبيذ التمر لتنظيف الجثث وتطهريها أثناء عملية 
التحنيط. وارتبط الفينيق بالنخلة التي أطلقوا عليها التامرا 
قال هريودت  ومثلام  وليس مرصياً  األصل  لبناين  اسم  وهو 

بانه يشبه العنقاء.
تسمت  مثرها  ومن  عشتار.   / انانا  شجرة  هي  النخلة  ان 
عشرتوت ومن اسمها جاء مثرها. ومنه كان اإلله دامور تامور 
جوهريا  سبباً  كان  والتمر  الخل  وفرة  بأن  ويقال  تامري.  أو 
ملجيء الساميني الرعويني املعدمني من شبه الجزيرة العربية 

اىل ارض بابل.
أوراقها تذكر باألشجار املعمرة 

ومل ير احد مثلها قط 
وبعد كل هذا، انطلق الغراب 

تسلق النخلة املورقة 
مأل فمة بالتمر الحلو 

لسانها، الطلع يعطيك لبا
لحيتها، األلباب تعطيك حصريا / ألواح رافيدينية / 108.

رياض الغريب

الفلم الذي نشاهده معا
يشبهنا متاما

نحن تركنا كل يشء خلفنا
املدينة التي نحب

مدرسة االوالد
وذكرياتهم

وانتقلنا
ملكان
اليهم

مايهم هو كيف وجدنا انفسنا
هنا

انت مهتمة جدا
بحياة االوالد 

تحدثينهم
يوميا بشؤون صغرية

وانا مهتم بالنظر لعينيك
حياتنا مثل فلم هندي

تأيت عاصفة
يضيع الولد

نحن
ضاعت بالد بكامل اناقتها

لهذا
نحاول ان نبحث عن عشبتنا

عن خلودنا
يف وجع االغنية

يف الفلم
املمثل يعود لبيته

بينام نحن ال

فقط الحنني يسكننا
دامئا

نرى الكواليس
ومايجري خلفها

الفلم الذي نشاهده
فلم هندي

سينقذ البطل حبيبته
ليمر قطار يف الربية

لكن
نحن من ينقذنا

وفوق رؤوسنا
عربت

كل القطارات

كان النائم مرعوبا يف منامه، قلقا، ال يهدأ، 
الصقيعي  والربد  الخوف  شدة  من  يرتجف 
الواقع  خّيم  كام  حلمه،  عىل  خّيم  الذي 
عليه. كان هذا النائم، يرى الصبي الذي مل 
يخرج مرة واحدة خارج البيت، واذا خرج 
ليسلم عىل من يريد أن يسلم  مل ميد يده 
رأسه  من  صغرية  بإمياءة  يكتفي  بل  عليه، 
نحل  كخلية  الكثيف  االسود  الشعر  ذو 
عىل جذع شجرة، كوالده، وجده. كان يراه 
يتحدث  وهو  النساء  من  كبري  وجمع  دامئا 
يقوله.  الذي  الكالم  فحوى  يعرف  مل  لهّن، 
مع  يشكّل  العارشة  وللمرة  الصبي،  هذا 
مساير  فكرهم  الذين  الناس  من  مجموعة 
“العتاڴني”  جمعية   فكر،  بال  أو  لفكره، 
الذين  األشخاص  عن  مسؤولة  التعاونية، 
املستعملة،  املواد  ورشاء  بيع  يتعاطون 
مع  اجتامعه  فيام  والقدمية،  والعاطلة، 
عدم  أو  الجمعية  بوجود  يحدث  النساء 

وجودها.
يف الحلم البارد، كان النائم يرى الصبي مع 
“العتاڴني”  لجمعية  تشكيل  أول  يف  والده 
أطلق  الذي   هو  والده  وكان  التعاونية. 
بني  مميزا  رآه  الذي  االسم  هذا  عليها 
األسامء،  من  املتميز  يختار  إذ  الجمعيات، 

واألكرث تأثريا عىل العامة من الناس. 
ترأس والده هيأتها االدارية األوىل، وعتيقها 
من االشخاص، إاّل ان مرض الرسطان الذي 
نخر جسمه كالسوس قد قىض عىل وجوده 
فامت  أيضا،  الحياة  ويف  الجمعية،  تلك  يف 
بذلك املرض، فإنتقلت الرئسة بحكم وصية 
أكرب  أشخاص  وجود  مع  الصبي  اىل  املتويف 
بني  عرفت  التي  الجمعية  تلك  يف  سنا  منه 
أخرض  فتى  هو  وكان  واشتهرت.  الناس، 
العود، ميضء الوجه، ناعم العظام، طريّها. 
يد  أصابع  عىل  تحسب  زمنية  فرتة  بعد 
ذو  الصبي  أضاف هذا  األشهر،  واحدة من 
الحلم،  يف  النائم  رأى  كام  اللبنية،  األسنان 
وغرّي  للجمعية،  اآلخرين  الرجال  بعض 
أن  دون  له  جديدا  لفظا  فأضاف  اسمها، 
من  وعّدل  بالعتيق،  عالقتة  عنه  تغيب 

شعارها يف الشكل واأللوان املختلفة. 
قامت هذه الجمعية بنشاط يف مجال بيع 
والعاطلة،  القدمية،  األجهزة  من  العتيق 
افكارها  بعض  فتبنى  واملستخدمة، 
أن  ميكن  الذين  الناس  من  مجموعة 
اىل  يحنون  والذين  “بالعتاڴة”،  نصفهم 
فروعا  لها  أعضاؤها، وفتحت  فكرث  املايض، 
العراق، وأقضيتها، ونواحيها،  يف محافظات 
بسارية  واقفا  ينتصب  لها،  بريغا  واختارت 
وبريق  رئيسها،  خلف  ذهبي  بلون  معدنية 
يجلس  التي  املنضدة  عىل  يشبهه  صغري 

اليها الصبي، رئيس الجمعية. 
النائم يف الحلم،  بعد فرتة قصرية، كام رأى 
هذا الصبي مل يرتح اىل هذه الجمعية، فقد 
كان قلقا ال يهدأ له بال، وال استقر له قرار. 
الجمعية  وكان بني فرتة وأخرى يغرّي شعار 
دون أن يبتعد عن عامل األجهزة املستعملة، 
والعاطلة، والقدمية، فقام بتغيري الكثري من 
أعضاء هيأتها االدارية، وغرّي بعض عالمات 

شعارها، وبريقها.

كلمة  يضيف  أن  عىل  رأيه  استقر  أخريا 
الزمن  ألن  الجمعية،  اسم  اىل  “العراقية” 
جمعية  اسمها  فأصبح  ذلك،  تطلب 
وجد  النه  التعاونية،  العراقية  “العتاڴني” 
شعار  من  مفقودة  “العراقية”  لفظة 
رسم  إذ  شعارها،  يف  وغرّي  الجمعية. 
الجمعية،  لشعار  كخلفية  العراق  خريطة 
إاّل ان هذه التغريات األخرية جعلت أعضاء 
بعد  خاصة  منها  يخرجون  العامة  الهيئة 
بالعراقية  الجمعية  ادعاء  زيف  اكتشاف 
الحلم  هذا  يف  ذلك  النائم  رأى  كام  كذبا، 
منه مرعوبا، كام عاش  فّز  الذي  الصقيعي 

الرعب فيه. 
***

الجمعية  ينظر لشعار  الحد وهو  عند هذا 
الجمعية،   بناية  باب  يعلو  الذي  الجديد 
ينام  كان  التي  الغرفة  جو  برودة  قرصته 
يوم  فجر  يف  منامه  من  مرتجفا  ففّز  فيها، 
بارد، كمن لدغته حية سامة، وبالكاد كان 
صوت  خرج  وقد  الدبقتني،  عينيه  يفتح 

إصطكاك أسنانه من الربودة الصقيعية. 
والفراش  كالصقيع،  باردا  الغرفة  جو  كان 
كهربائية  ثالجة  مثل  عليه  ينام  كان  الذي 
والثلج  املتجمد،  باملاء  مملوءة  علب  فيها 
منزاحا  الصويف  ودثاره  جوانبها،  يف  مكدس 
كان   وقد  عنه،  بعيدة  مبسافة  جسمه  عن 
الحديدي  الرسير  خارج  الدثار  هذا  نصف 
بجامته  وقميص  عليه،  ينام  كان  الذي 
ظهره  جلد  فبان  ظهره  أعىل  اىل  مرفوعا 
للعيان. شعر ان جسده ظل يختض برسعة 
وضع  عىل  موضوعا  إتصال  جهاز  مثل 

الهزاز. 
الثلوج  الفصل شتاء وقد تساقطت     كان 
عىل املدينة بكرثة، والثلج يف كل مكان منها 
والبيوت،  فيها،  الطبيعة  مظاهر  يغطي 
خارج  مكان  أي  بات  حتى  والسيارات، 
السامء  كانت  كالقطن.  أبيض  هو  البيت 
الجديد.  القطن  نثار من  مثل  الثلج  تندف 
من  الرغم  عىل  جافا  وبلعومه  فّز  قد  كان 
يف  الجو  وبرودة  الخارج،  يف  الثلج  سقوط 
الغرفة. بلع ريقة أكرث من مرة حتى استقام 
رسيعا  تصطك  أسنانه  فيام  جديد،  من  له 
حبوب  نزول  كصوت  مسموع،  بصوت 

العدس عىل سطح معدين.
   كان كل ما رآه يف منامه واضحا، إالّ ان 
الجمعية،  وأهداف  السم  الصبي  تغرّيات 
هو  وبريقها،  وشعارها،  االدارية،  ولهيأتها 
غري مفهوم لعقل الشخص الذي حلم ذلك 
نفسه: هل كنت  يتساءل مع  الحلم، فظل 
يل  صّور  قد  الصقيعي  الربد  ان  أم  أحلم، 

األشياء هكذا؟
حمد الله وشكره كثريا ألنه مل يكن الصبي 
ذاك. فالنائم، الحامل، مل تكن عنده جمعية 
التعاونية، وال  العراقية  “العتاڴه”  كجمعية 
هيأتها  يف  يغرّي  دامئا  كان  وال  رئيسها.  هو 
فقط  انه  وبريقها.  شعارها،  ويف  االدارية، 
بارد  جو  يف  نامئا  كان  عندما  هذا  كل  رأى 
أن  فقط  عليه  كان  متدثّر،  غري  صقيعي 
الصبي  هذا  من  ويحّذرهم  الناس  ينذر 

اللعوب.

No. 51 Tuesday 23 February 2021 العدد 51 الثالثاء 23 شباط 11

Tareeq Culture

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

t.althaqafiu@gmail.com

اصدار  العراق،  يف  والكتاب  االدباء  اتحاد  بواصل 
التي  وصحفه  مجالته  عن  فضال  جديدة  كتب 

تواصل العطاء.. وهذا األسبوع صدر:
- تخطيطات مبداد الراوي/ حسن كريم عايت- نقد.

- نون النسيان/ أ. د. عقيل مهدي- مرسح.
عيل-  عبد  مهند  السعادة/  عن  يبحث  يعقوب   -

رواية.
- الكحول.. يا حصاين الهرم/ معتز رشدي- شعر.

- سعادة املتوحد/ عبد الباقي فرج- شعر.
عيل  العراق/  يف  الشعري  املرسح  رائد  غزالة-   -

محمد هادي الربيعي- رواية.
- القساوسة ال ينامون/ خالد ناجي نارص- رواية.

- كلام قلت قالت اىل اين؟/ امنار مردان- شعر.
“الطريق الثقايف” نحيي العاملني يف إدارة االتحاد 
عىل هذه الجهود املتميزة والتفاعل الحميمي مع 

الكتب والكتاب.

اتحاد االدباء.. ثمار الكتب

جذور
د. عبد األمير الحمداني في أساطير رافيدينية

بالد سومر ونخيلها .. مدخل الجنة

بالد بكامل اناقتها

قصة قصيرة

ر
ّ
تحوالت نائم نسَي أن يتدث

داود سلمان الشويلي

))رأيت أنا جوانغ زي مرة يف منامي أين فراشة ترفرف بجناحيها يف 
هذا املكان وذاك، تشعرين باين فراشة. أما ذايت اإلنسانية فلم أكن 
أدركها قط. ثم استيقظت عىل حني غفلة وهأنذا منطرح عىل األرض 
رجال كام كنت، ولست أعرف اآلن هل كنت يف ذلك الوقت رجال 

يحلم بأنه فراشة، أم أنني اآلن فراشة تحلم بأنها رجل.((

- الفيلسوف الصيني جوانغ زي-

الى دار المأمون في وزارة الثقافة

اصدار  تتطلب  وآنية  ماسة ورضورية  حاجة  بنا  هل 
هذا  يف  طبعها  عىل  األموال  تغدق  هامشية  كتب 

الزمن الصعب؟ وهل تعتقد الدار ان كتباً مثل:
)مغنيات بغداد، الكواكب يف العراق القديم، حوادث 
ملحالت  التاريخية  األصول  قرناً،  اثني عرش  يف  بغداد 
بالد  يف  األوىل  املغامرات  األدىن،  الرشق  نهر  بغداد، 
او  لنا  بالقراءة  فارس وساسان وبابل..( كتب جديرة 

لألجانب؟
صدر  كتاب  عىل  ندوة  إقامة  بالدار  يحسن  هل  ثم 
فارس  بالد  يف  األوىل  »املغامرات  بعنوان  حديثاً 
ال  العراقي  القارئ  يهم  ال  والكتاب  وبابل«  وساسان 

من قريب وال من بعيد؟
ان الرضورة تقتيض ترجمة كتب نوعية من شأنها ان 
ترقى باملتلقي ال ان تبحث عن كتب ال تصلح للقراءة 
وان  باملتغريات..  امللئ  العرص  هذا  يف  للرتجمة  وال 
يعاد النظر يف الكتب التي ستصدر الحقاً عن طريق 
لجنة رصينة يهمها نرش الكتب التي لها متاس بالقارئ 

وتطوره، وليس باالشخاص والصداقات!!

- كيف يتكون أسلوب الشاعر؟/ مقال يتطلب اسلوباً 
للكتابة!

- مثلام.. وحيداً/ ال هو مقال وال خاطرة وال ...
وال  االخوانية  الكتابة  ننرش  ال  نحن  العباد/  ايهم   -

نعدها نقداً.
- وفاء الحبيب/ ارسيل ما كتب للحبيب نفسه.

لماذا؟

البريد الثقافي
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ساكنو العشوائيات ...! 
عبد السادة البصري

كانت  التي  املناطق  هي  العشوائية  السكنية  املناطق 
 2003 بعد  الناس  سكنها  ثم  سابقاً،  ومرتوكة  خالية 
منذ  العراقيون  منها  يعاين  التي  السكن،  أزمة  بسبب 
كيفام  بيوتهم  شّيدوا  وألنهم  يزالون.  وما  قرن  نصف 
من  واغلبها  خدمات  وال  عمراين  تخطيط  بال  اتفق 
الصفيح ) الجينكو ( سمّيت بالعشوائيات ) الحواسم ( 

ويسمونها ) التجاوز (!
إنها املناطق الفقرية ، بل األكرث فقراً يف وطننا ، عائالت 
ومن  الحال  متوسطة  وأخرى  الفقر  خط  تحت  تعيش 
اإليجار  تكاليف  أرهقتها  التي  املحدود  الدخل  ذوي 
ما  التي  والقرارات  االستقطاعات  بسبب  الراتب،  وقلّة 

انزل الله بها من سلطان كام يقال!
ومنها  تحديدا  والجنوبية  الوسطى  محافظاتنا  كل  يف 
وأخذت  السكانية  التجمعات  هذه  انترشت  العاصمة، 
والفساد  الالمباالة  بسبب  آخر،  بعد  يوما  باالتساع 
املسترشي يف كل مفاصل البالد ، الالمباالة بحياة الناس 
 ، جاعوا  أم  أكلوا   ، ماتوا  أو  عاشوا  سواء  ومعيشتهم 
سكنوا بيتاً أو يف العراء. املهم ان السيد املسؤول يتنّعم 
الكل  والفساد   ، الجحيم  إىل  واآلخرون  وطاب  لّذ  مبا 
يعرف تفاصيله جيداً ، حيث رشعنت املحاصصة املقيتة 
كل  لتضيف  والتعليامت  القرارات  له  ترشعن  تزال  وما 

يوم فقرات جديدة ومنافذ فساد أخرى!
الوطن  هذا  يف  ترضراً  األكرث  هم  املناطق  هذه  ساكنو 
تقدميهم  خالل  من  بحبه  وانغامساً  به  ارتباطاً  واألكرث 
إذ    ، ألجله  الصعبة  املواقف  كل  يف  والنفيس  الغايل 
الوطن ما كاد يصيح : ها أوالدي ، حتى انتفض الشباب 
أبناء هذه األحياء مشّمرين عن سواعدهم وملّبني  من 
والدليل  عنه.  الدفاع  سبيل  يف  مهجهم  وباذلني  نداءه 
الذين روت دماؤهم  الشهداء  الكبرية من  األعداد  هي 
دنّستها  حينام  العزيزة،  محافظاتنا  ارض  الطاهرة 
هّبوا  الذين  كذلك   ،  ) داعش   ( الضواري  الوحوش 
مطالبني بأبسط حقوق املواطنة التي تقّرها كل دساتري 

األرض والسامء يف انتفاضة ترشين! 
أبناء ) الحواسم ــ التجاوز ( أو أي اسم آخر، يحتاجون 
والناس،  الوطن  بحب  نابٍض  حيٍّ  وبضمري  حقٍّ  وقفة 
لننصفهم ومنسح عنهم عرق التعب واالنتظار ومننحهم 
سكناً يليق بهم وبتضحياتهم وإخالصهم وهذا ليس مبّنة 
من أحد أبدا ، بل حقٌّ مرشوع. لكن َمْن يعي الحقَّ يف 

زمن الفساد؟!
 ، التامهي  حّد  بالوطن  منصهرون  املناطق  هذه  أبناء 
يحملونه غرية وشهامة ومحبة وطنية خالصة ، ال ليشء 
تحتضنهم  األرض  فوجدوا  عيونهم  فتحوا  أنهم  سوى 
األوىل  الوهلة  منذ  عشقوها  لهذا   ، القامط  يف  وهم 
ما  رغم  وتضحياتهم  واندفاعهم  نخوتهم  والدليل   ،

يعانونه من شظف العيش وأزمة السكن!
أزمة  بحّل  ويقوموا  لهم  يلتفتوا  أن  املسؤولني  عىل 
السكن التي يعانون منها ، بإعطائهم ما يليق بوطنيتهم 
دعاية  مجرد  ذلك  يكون  ال  وان   ، وآدميتهم  الحقيقية 
الصادق  من  املزيّف  الكاذب  عرفوا  فهم  انتخابية، 
لناسه  الوطن  أن  جيدا  ندرك  أن  وعلينا   ، املخلص 
ويهربون  خرياته  ينهبون  الذين  للفاسدين  ال  الفقراء، 

اىل بلدان أخرى!

ليس مجرد كالم
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

في “بيتنا الثقافي” 

جلسة نقدية حول رواية “همهمة 
المغدورين” لـ نعيمة مجيد 

بغداد – طريق الشعب 
ضّيفت اللجنة الثقافية التابعة إىل منتدى “بيتنا 
لطيف،  عباس  الناقد  أخريا،  بغداد،  يف  الثقايف” 
ليتحدث يف جلسة نقدية حول رواية “همهمة 

املغدورين” للروائية نعيمة مجيد. 
الجلسة التي حرضها جمع من األدباء واملثقفني 
واملهتمني يف الرسد، أدارها الناقد علوان السلامن، 
الرواية  عن  مخترصة  نبذة  البداية  يف  مقدما 
املشار إليها “التي متتد أحداثها يف عمق الزمن 
الدموي الذي عاشه العراق، منذ مثانينيات القرن 
املايض حتى العقدين األولني من القرن الحادي 

والعرشين”.
أن  إىل  لطيف  الناقد  أشار  النقدية،  قراءته  ويف 
مريرا  واقعا  عاشوا  وأبطالها  الرواية  “شخوص 
اثقل ذاكرة العراقيني الحزينة التي تحمل اآلالف 
عىل  الضوء  مسلطا  املشابهة”،  القصص  من 

الجوانب الواقعية والرمزية يف الرواية.
ولفت الضيف، إىل أن أبطال الرواية من النساء 
“وهذه حالة فريدة يف الرسد الروايئ العراقي”، 
مبينا أن الرواية تتضمن نقدا للظواهر السلبية 

اآلونة  يف  ملحوظ  بشكل  برزت  التي  املتخلفة 
االخرية يف العراق، وانها متيزت بجرأتها يف إدانة 
القوى الظالمية. كام انها قدمت توثيقا تاريخيا 
ملسريات العامل بعد 2003 ولعودة املغرتبني إىل 

الوطن.
إىل ذلك، نّوه مدير الجلسة، الناقد السلامن، إىل أن 

هذه الرواية “تحمل عبق التظاهرات املتواصلة 
يف العراق للمطالبة بالحقوق املرشوعة”.

من  العديد  قدمها  مداخالت  الجلسة  وتخللت 
الحارضين، بضمنهم الكاتبة سافرة جميل حافظ، 
د. صبيح الجابر، الروايئ ناهي العامري والرتبوي 

فاروق بابان.

مشمسC° 18طقس اليوم

بغداد،  للطباعة والنرش” يف  املزدهرة  الرواد  عن “دار 
الوعي  “املاركسية وإشكالية  بعنوان  صدر أخريا كتاب 

العريب” من تأليف جاسم محمد عيل الساعدي. 
عنوان  حمل  األول  فصول:  خمسة  الكتاب  يتضمن 
“إشكالية الوعي العريب”، والثاين جاء بعنوان “ماركس 
والنظرية املاركسية”. فيام حمل الفصل الثالث عنوان 
العريب”،  العامل  يف  الشيوعية  واألحزاب  “املاركسية 
والرابع “محاربة املاركسية والشيوعية يف العامل العريب”. 
أما الفصل األخري فقد حمل عنوان “املاركسية وانهيار 

التجربة السوفيتية”. 
يقع الكتاب يف 143 صفحة من القطع املتوسط.

الماركسية وإشكالية 
الوعي العربي 

إصدار

مدير الجلسة علوان السلامن واىل ميينه الروايئ عباس لطيف

بحضور شيوعيي ديالى

احتفاء بالكاتبة منى شكر ومنجزها السردي الجديد
بعقوبة – محمود العزاوي 

احتفى البيت الثقايف يف مدينة بعقوبة 
جامعة  يف  الرتبية  كلية  مع  بالتنسيق 
يف  شكر،  منى  بالكاتبة  أخريا،  دياىل، 
القصصية  مجموعتها  صدور  مناسبة 

وروايتها  الضباب”  “مساء  الجديدة 
“غياب د. أسامة”. 

لجنة  من  وفد  االحتفاء  جلسة  حرض 
للجنة  التابعة  الوطنية  العالقات 
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية 
املثقفني  من  جمع  جانب  إىل  دياىل، 

واملهتمني يف الشأن األديب. 
بها  املحتفى  قدمت  الجلسة،  وخالل 
ملقية  الجديدين،  إصداريها  نبذة عن 
الضوء عىل بعض تفاصيلهام الرسدية. 
تقدير  لوح  تقديم  تم  الختام،  ويف 

للكاتبة منى شكر.

“طريق الشعب” 
في أيدي البغداديين

متحف الناصرية 
يتسلم 45 قطعة أثرية 

في ألقوش 

رابطة المرأة تزور أضرحة 
الشهداء الشيوعيين

بغداد – طريق الشعب 
اخريا، جولة  العراقي،  الشيوعي  الحزب  املقرات يف  نظمت هيئة 
إعالمية راجلة عند تقاطع “مستشفى ابن النفيس” وسط بغداد. 
املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الجولة،  يف  املشاركون  ووزع 
أصدره  إدانة  بيان  ومن  الشعب”  “طريق  من  نسخا  التجارية، 
املكتب السيايس للحزب، يوم الجمعة قبل املاضية 5 شباط، ردا 

عىل االعتداء الغادر عىل مقر الحزب يف مدينة النجف. 
الوضع  حول  املواطنني  مع  الحديث  الجوال،  الفريق  وتبادل 

السيايس الراهن يف البلد، وموقف الحزب منه.

الناصرية – وكاالت 
من  أثرية  قطعة   ٤٥ أخريا،  الحضاري،  النارصية  متحف  تسلم 
مديرية رشطة حامية اآلثار، وذلك بعد عملية أمنية نفذت يف أحد 

املواقع األثرية شاميل ذي قار.
تضمنت  األثرية  القطع  إن  الثقافة،  وزارة  عن  صادر  بيان  وقال 
جرارا وصحونا فخارية ورؤوس مغازل نسيج وثقاالت شباك صيد 
مخصصة  فخارية  إطارات  من  وقطعا  حجرية  أبواب  وسنارات 

للعربات. 
وأشار البيان، إىل ان هذه القطع تعود إىل عصور تاريخية مختلفة 

للحضارتني السومرية والبابلية.

ألقوش – طريق الشعب  
وفد  زار  شباط،   14 العراقي  الشيوعي  الشهيد  يوم  مناسبة  يف 
من فرع رابطة املرأة العراقية يف ناحية ألقوش مبحافظة نينوى، 

أرضحة شهداء الحزب يف مقربة الناحية. 
واستذكر الوفد الشهداء الذين جادوا بأنفسهم يف سبيل مبادئهم 

وقضايا وطنهم وشعبهم.
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النجف - احمد عباس

للحزب  املحلية  اللجنة  أطلقت 
الشيوعي العراقي يف محافظة النجف، 
العامل  نقابات  اتحاد  مع  بالتنسيق 
حملة  املايض،  السبت  املحافظة،  يف 
ومستلزمات  غذائية  سالت  توزيع 
طبية عىل العديد من العامل وعائالت 

الكادحني.

اللجنة  من  تطوعية  فرق  وتجولت 
مدينة  شوارع  يف  واالتحاد،  املحلية 
كاممات  ووزعت  وأسواقها،  النجف 
حيي  يف  العامل  عىل  تعقيم  ومواد 
عىل  وأيضا  و”القدس”،  “األنصار” 
وذلك  الرشطة،  منتسبي  من  العديد 
بفريوس  اإلصابة  نسب  ارتفاع  ظل  يف 
كورونا واعادة تطبيق الحظر الصحي.

وتوجهت الفرق إىل عدد من العائالت 

الكادحة، التي انقطعت أعاملها بسبب 
سالت  عليها  ووزعت  الحظر،  قرار 
غذائية كنوع من التكافل االجتامعي. 

فرق  أيضا،  الحملة  يف  وساهمت 
يف  الحزب  منظامت  من  تطوعية 
صخري،  وأبو  والحرية  العباسية  مناطق 
وزعت عىل العامل يف املساطر والورش 
التجارية،  املحال  الفنية وعىل أصحاب 

كاممات ومستلزمات طبية.  

الشعب”،  “طريق  لـ  ترصيح  ويف 
الحملة،  عىل  القامئون  طالب 
وجميع  واملحلية  املركزية  الحكومتني 
بتوزيع  األخرى،  املسؤولة  الجهات 
الحصة التموينية كاملة عىل املواطنني، 
وتخصيص مبالغ مالية لرشيحة الفقراء 
التي تواجه اليوم محنة عصيبة يف ظل 
الحظر  وتطبيق  كورونا  وباء  تفيش 

الوقايئ.

النجف 

توزيع سالت غذائية ومستلزمات تعقيم على الكادحين

5يوم العدالة االجتماعية 
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