
بغداد ـ طريق الشعب

مل تنتِه حتى االن الخالفات السياسية 
حول مسودة قانون موازنة العام 

2021،  إمنا أخذت تزحف عىل 
فقرات ومواد أخرى، وصلت ألكرث 
من 20 فقرة خالفية، بينام حددت 

رئاسة الربملان، السبت املقبل، موعدا 
لعقد جلسة الحسم والتصويت عىل 

القانون، بعد توقف املفاوضات 
االخرية بني الكتل الربملانية.  

عرقلة  اىل  حتامً،  املوازنة،  إقرار  يف  التأخر  ويقود 
التي تشملها  الجديدة  االستثامرية  املشاريع  إنجاز 
االمر   ، محدوديتها  عىل   2021 موازنة  تخصيصات 

الذي ينعكس سلبا عىل معدالت البطالة والفقر. 
املوازنة  إقرار  يف  التلكؤ  فإن  القتصاديني  ووفقا 
موازنة  إىل  التحول  يعني  أشهر،  ثالثة  من  ألكرث 
االستثامر، وبالتايل  دفع رواتب فقط وإلغاء فرص 
عواقب  من  ذلك  يتبع  وما  البطالة،  ارتفاع 
اقتصادية  تنعكس سلبا عىل حياة املواطنني وتزيد 

من معاناتهم .
التعديالت  تخص  التي  الترسيبات  بعض  وبحسب 
قدمتها  التي   ،2021 موازنة  ملسودة  االخرية 
النواب،  مجلس  رئاسة  اىل  الربملانية  املالية  اللجنة 
بنسبة  رضيبة  بـ”فرض  مقرتحات  تضمنت  فإنها 
خدمة  عىل  و20%  املستورد،  الوقود  عىل   15%
عىل  و100%  اإلنرتنت،  وشبكات  املوبايل  تعبئة 
املرشوبات  والسكائر، ورضيبة %200 عىل  التبوغ 
بفرض  مقرتح  هناك  كذلك  والروحية”.  الكحولية 
“طابع رضيبي مببلغ 25 ألف دينار للشخص، عن 

السفر الخارجي باملطارات”.  
وتضمنت الن اون. عجزا كبريا ، واستندت إىل سعر 
عاملي للنفط قدره 42 دوالراً للربميل ) وصل االن 
، فيام   ) للربميل  ال ٧٠ دوالر  ال. ما يقرب  عامليا 
الدوالر عىل أساس 1450 أي ما  ُحدد سعر رصف 

يعادل 145 ألفاً لكل 100 دوالر.

20 فقرة خالفية
واكدت عضو لجنة الخدمات الربملانية، النائبة منار 
عبد املطلب، أمس االثنني، أن 20 فقرة يف موازنة 

2021 ال يزال محل خالف بني الكتل النيابية.
وقالت عبد املطلب، “نأمل أن تكون جلسة السبت 
فقرات  لعرض  النصاب  اكتامل  يف  حاسمة  املقبل 

املوازنة ومناقشتها وصوال اىل مرحلة التصويت من 
بامللف  يتعلق  باعتباره  القوانني  اهم  حسم  اجل 

املايل لكل الدوائر والنفقات ملدة عام”.
يف  مير  ال  قد  القانون  بأن  املطلب،  عبد  ولّوحت 
حيالها  الخالفات  “بسبب  املقبل  السبت  جلسة 
وخاصة  الوزارات  بعض  ميزانية  بينها  ومن 
ببقية  قياسا  جدا  محدودة  هي  التي  البلديات، 
ملف  عن  املبارش  املسؤول  انها  رغم  الوزارات، 

الخدمات يف العراق”.
املقبل،  السبت  حتى  الربملانية،  الكتل  وتخوض 
لحل  جديدة  محاولة  يف  واجتامعات  مفاوضات 
منها  يتعلق  ما  وخاصة  بنودها  حول  الخالفات 
اعامر  وتخصيصات  كردستان  اقليم  مبطالب 
املناطق املحررة من داعش، وتضمني املوازنة فرص 

للعاطلني. عمل 
إليه  توصلت  الذي  االتفاق  سياسية  قوى  وترفض 
املوازنة،  بشأن  املايض  العام  أواخر  وأربيل  بغداد 
برميل  ألف   250 اإلقليم  بتسليم  يقيض  والذي 
األخرى  املالية  اإليرادات  ونصف  النفط  من  يوميا 

عىل  اإلقليم  حصول  مقابل  االتحادية،  للحكومة 
حصة من املوازنة تقدر بنحو 12.6 يف املئة. 

تأخرها يقود الى تفاقم البطالة والفقر
الوزراء،  لرئيس  املايل  املستشار  قال  جهته،  من 
إقرار  يف  “التأخر  إن  صالح،  محمد  مظهر  الدكتور 
املوازنة يعني تأخرا يف إنجاز املشاريع االستثامرية 
العامة  املوازنة  تخصيصات  تشملها  التي  الجديدة 
إشارة  يعطي  أنه  كام   ،2021 للعام  االتحادية 
للرشوع  الخاص  القطاع  يف  للمستثمرين  سلبية 

. باستثامراتهم” 
وتعرث  املوازنة  إقرار  توقف  أن  صالح:   وأضاف 
سيقودان  الجديد  أو  املخطط  االستثامري  اإلنفاق 
الفقر  نسب  وارتفاع  البطالة  معدالت  تزايد  إىل 
العاملة  والقوى  للسكان  السنوي  النمو  بسبب 
الكثري  ستتعطل  وبهذا  العمل،  إىل  تتطلع  التي 
اإلنفاق  عىل  واملعتمدة  املرتابطة  املصالح  من 
االستثامري وال سيام الحكومي الجديد الذي يقود 

يف نهاية املطاف إىل الركود.

رسمية  إحصائيات  بحسب  البطالة  معدل  ر  ويُقدَّ
أعىل  انها  اىل  تشري  التوقعات  لكن   ،36% بنحو 
سكان  غالبية  يشكلون  الذين  الشباب،  بني  بكثري 
البالد. فيام يعيش حوايل %30 من العراقيني تحت 

خط الفقر.

تحذيرات من النقمة الشعبية
أن  من  اقتصادي،  محلل  األنصاري،  عقيل  وحذر 
تأخر إقرار املوازنة له انعكاسات سلبية كبرية عىل 
“يعني  تأخريها  ان  اىل  مشريا  العراقي،  االقتصاد 
تحويل املوازنة إىل موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء 
يتبعه  وما  البطالة  ارتفاع  وبالتايل  االستثامر، 
ركود  يف  البالد  دخول  مثل  اقتصادية  عواقب  من 

اقتصادي”.
وقال األنصاري، إن “بقاء الحال عىل ما هي عليه، 
باب  املنظمة وفتح  والجرمية  الفوىض  زيادة  يعني 
وأحزاب  السياسة  عىل  املتسلطني  من  الرسقات 
النظام  عىل  الشعبية  النقمة  واستمرار  السلطة، 

السيايس بشكل عام”.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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العدس.. في رمضان الخبر اليقين!

اليها،  تحتاج  ال  فئات  عن  التموينية  البطاقة  مفردات  بحجب  جديد  قرار 
اعلنه أخريا بيان صادر عن االمانة العامة ملجلس الوزراء.

ومل  املتعاقبة،  الحكومات  اصدرتها  كثرية  سابقة  قرارات  عن  يختلف  ال  قرار 
يتضمن اي منها أي التزام بتلبية اهم مطلب طرحه ويطرحه ماليني املحتاجني 
الحقيقيني للحصة الغذائية، وهو مطلب زيادة مفرداتها وتنويعها وتحسينها 

وتوزيعها يف مواعيدها. 

العقيم  الجائعون، وليس الحديث  العراقيون املعدمون  نعم هذا ما يحتاجه 
عن حرمان فئات غري محتاجة، من حصة هي عمليا غري موجودة. 

 واليوم ومع قرب حلول رمضان، ال يتوقع احد سوى صدور البيان “ القديم 
الجديد” عن قرار توزيع مادة العدس مع الحصة، وبيان آخر رمبا عن توزيع 

نصف كيلو طحني صفر!! 
وتعاظم   ، العاطلني  اعداد  يف  املخيف  االرتفاع  مع  الوقت،  يحن  أمل  فياترى 
اعداد من هم تحت خط الفقر، لحّل املعضلة الكربى املتمثلة يف توفري “قوت 
بأمانة  الحقيقيني  مستحقيه  اىل  ايصاله  ومراقبة  نوعيته  وتحسني  الكادحني” 

ودون تالعب؟
هذا هو السؤال، فهل من يرد عليه؟

راصد الطريق 

اجتماعات برلمانية  لتسوية الخالفات.. والمواطن يدفع الثمن بطالة وفقرا 

موازنة 2021 تتأرجح
20 فقرة خالفية تهدد »جلسة الحسم«

موازنة 2021
والمراجعة المطلوبة 

منذ اشهر ومرشوع موازنة ٢٠٢١ يدور يف غرف مجلس النواب ، ويتم 
تداوله يف االجتامعات واللقاءات املاراثونية يف  اللجنة املالية الربملانية 
، ويف مجرى مساعي رئاسة الربملان  لتذليل الصعوبات واالشكاليات 

والتقاطعات يف مواقف الكتل السياسية املمثلة يف الربملان. 
ولعل هذا املشهد الدرامي مام ينفرد  به العراق )بعد لبنان( ، ومن 

املؤكد ان وراءه أسبابا وعوامل تجعله يتكرر كل عام . 
وكان االساس يف إقرار املوازنات السابقة حصول تفاهامت  انطالقا من  
مواقف واجندات سياسية ، وهو ما ينطبق أيضا عىل  متريرغالبية 
القوانني والترشيعات، حيث يراعى توافق املصالح السياسية الخاصة 
عىل نحو بنّي، رغم انه يغلف بغطاء مصالح “ املكونات “ و “ التوازن 

 .“
إضافة اىل ذلك وبعد ١٨ سنة من نص الدستور عىل ان جمهورية 
ارتياح  عدم  يبدون  من  يظهر   ، )فيدرالية(  اتحادية  دولة  العراق 
مل  فيام   ، اإلقليم  صالحيات  قضم  اىل  ويسعون  الفيدرايل  للنظام 
ترّشع قوانني ضامنة تعزز هذا البناء االتحادي الدميقراطي ، مثل 
تشكيل املجلس االتحادي  وترشيع قانون النفط والغاز، مبا يوضح 
ذلك  واالقليم.  االتحادية  بالحكومة  الخاصة  والصالحيات  الرؤى 
تتمدد عىل  ان ال  يفرتض  التي  لكل منهام صالحياته ووظائفه  ان 
حساب االخرى، وكان من شأن تنظيمها وترشيعها ان يحل الكثري 
من اإلشكاالت القامئة التي تواجهنا اليوم، والتي كانت تحل سابقا 
بالصفقات واالتفاقات السياسية الضامنة ملصالح الكتل السياسية. 

لة .  وهذا ما اضعف التقيد بالدستور والقوانني ذات الصِّ
املوازنة  يف  الوحيد  الخالف  ان  لو  كام  االن  املشهد  ويبدو حسب 
يتعلق بحصة اإلقليم واملادة ١١ من مرشوع املوازنة ، يف حني ان 
هناك خالفات وتعقيدات أخرى، منها الرصاع عىل حصص املحافظات 
، التي ينطق البعض بها ككلمة حق فيام  يراد بها يف الواقع خدمة 

مصالح سياسية وانتخابية، ارتباطا باقرتاب موعد االنتخابات. 
ومن إشكاليات هذه املوازنة انها ال تختلف عن سابقاتها من حيث 
موارد  لتوزيع  آلية  كونها  تخرج  عن  إذ ال  البناء،  وآليات  التوجه 
النفط الخام املصدر  بني مؤسسات الدولة، لتأمني نفقاتها التشغيلية 
والجارية التي مل تقل يوما عن ٧٠ يف املائة من اإليرادات. مع ان 
املطلوب مثلام اكدنا مرارا، ان تكون املوازنات جزءا من خطة شاملة 
مدروسة جيدا، واداة أساسية من أدوات تقليل االعتامد عىل الريع 
النفطي، والتوجه عىل طريق تنويع االقتصاد وزيادة مصادر الدخل 

الوطني وبناء تنمية مستدامة  . 
ويأيت املرشوع الحايل للموازنة صادما يف نقاط عدة : فقد جاء عىل 
الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  رصف  لسعر  الحاد  الرفع  خلفية 
الرشائية  القدرة  وخفض  االسعار  زيادة  يف  املتجسدة  وتأثرياته 
جاء  انه  كام  الدخل،  ومحدودي  الكادحني  خاصة  للمواطنني 
باستقطاعات رواتب العاملني يف الدولة ، والرضائب املبارشة وغري 

املبارشة التي يفرضها، كذلك العجز الكبري غري املربر فيها. 
لكن ما هو خطر أيضا  هذا التضمني لفقرات يف املوازنة من دون 
تسليط األضواء عليها،  وهي تتعلق بآلية التعامل مع األرايض الزراعية 
وتسهيل تخيل الدولة عن ملكيتها، كذلك ما يتصل باصول وممتلكات 
الدولة. وقد كان املطلوب ان تقدم الحكومة مشاريع قوانني تحظى 

بالنقاش الواسع،  ال ان تدس يف فقرات مغمورة يف املوازنة . 
ان املطلوب هو املزيد من املراجعة والتدقيق يف مرشوع املوازنة  
اساس  عىل  وذلك  اإلقليم،  حصة  يف  القامئة  اإلشكالية  حل  لجهة 
ويعزز  الطرفني  ومصالح  حقوق  يضمن  ومبا  وروحا  نصا  الدستور 
العراقي. فمن  التاخي بني مختلف أطياف الشعب  ويوطد أوارص 
الالزم اال يقع شعب االقليم ضحية  للمواقف السياسية واملامرسات 

الخاطئة، من اية جهة جاءت. 
كام ان من الواجب ان يصار يف املوازنة اىل حامية الفقراء والكادحني 
وذوي الدخل املحدود ، وتوفري فرص العمل ، وإعادة النظر يف مسألة 
سعر الرصف عرب تنفيذ حزمة إجراءات ناجعة، ورفع سعر بيع برميل 
النفط بعد ارتفاعه عامليا،  وإلغاء  النفقات غري الرضورية وتقليص 
غريها ، والسري باتجاه تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة 

،  واالبتعاد عن القروض خاصة الخارجية، حيثام كان ذلك ممكنا . 
املحافظات،  لتنمية  التخصيصات  زيادة  ايضا  الرضوري  ومن 
وتوزيعها بصورة عادلة تحفظ حقوق املحافظات املحررة من داعش 

واملحافظات املحرومة.
ويتوجب يف الوقت نفسه عدم اثقال املوازنة بامور وقضايا تتطلب 
عدم  وبعده  هذا  وقبل  مستقلة،  ترشيعية  معالجات  ذاتها  بحد 
تحميل املواطن اعباء التكيف مع االزمة الشاملة التى تثقل كاهل 

البالد.
مطالبة  فيه،  املمثلة  السياسية  والكتل  النواب  مجلس  فان  واخريا 

باالرساع يف إقرار املوازنة التي طال انتظارها كثريا. 

على طريق الشعب

مطالبات محلية بحامية االثار من ايدي العابثني والفاسدين



4 آالف ملف فساد »معلق« بسبب الضغوط السياسية
ـ طريق الشعب بغدادـ 

كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسني، عن وجود 4 آالف ملف فساد ال تزال معلقة، بسبب الضغوط السياسية 
الحكومة  القانون، وهي من صالحيات  إلنفاذ  الفساد هي  ملكافحة  الحالية  “اللجنة  إن  وقال موىس يف حديث صحفي،  واالدارية. 

اإلدارية للمراقبة بعد إلغاء الرقابة االستباقية”، مشرياً اىل أن “مجموع ملفات الفساد يصل إىل 12 ألف ملف”.
وأضاف، أنه “يف عهد املجلس السابق تم إنهاء 8 آالف ملف فساد، وجرى وضع تلك امللفات عىل طاولة العمل بني هيئة النزاهة 
ومجلس القضاء األعىل، وتبقى 4 آالف ملف تضم قضايا كبرية فيها نفوذ سيايس”، مستدركاً أن “هناك حامية سياسية متنع فتح هذه 

امللفات”.
وأعرب موىس عن أمله أن “تعمل اللجنة الحالية عىل فتح تلك امللفات ومعالجتها واملساءلة واملحاسبة وإحالتها عىل القضاء”، مبيناً 
أن “اللجنة الحالية تعمل ضمن الحكومة وتدعم هيئة النزاهة يف تنفيذ أوامر االستقدام بحق من يرفض، وتطبيق أوامر القبض بحق 

من يرى نفسه محمياً سياسياَ، وينفذ أمر القضاء يف إلقاء القبض، وهي من واجبات ومهام السلطة التنفيذية”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

يُصدرها للحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

إزاحة قوى اإلعاقة 
محمد عبد الرحمن 

تتواصل الدعوات واملطالبات محذرة من ان اغالق األبواب امام 
عملية التغيري السلمي املنشودة، والتي اشتدت رضورتها 

باعتبارها مطلبا لالنتفاضة ولجامهري شعبية واسعة، سيقود اىل 
مزيد من حالة االنسداد واالستعصاء وتفاقم أوضاع البلد وانزالقها 
ان  علام  االحتامالت.  كل  عىل  مفتوح  هو  وما  أسوأ  هو  ما  اىل 
املسؤول عن ذلك أوال وقبل كل يشء هو القوى املتنفذة املاسكة 

بالسلطة منذ ٢٠٠٥ حتى االن. 
هذه الدعوات املخلصة املفعمة بالشعور الوطني العايل والحرص 
عىل البلد، يف حارضه ومستقبله ، ما زالت تجابه بالجفاء وصم 
االذان، والتخوين والتشويه وعرقلة اية خطوات تبعث االمل يف 
وجود ضوء يف نهاية النفق الذي دفعت وطننا اليه قوى منظومة 
املحاصصة والفساد، والتي تنظر اىل األمور وفقا ملصالحها الخاصة 

الضيقة وليحرتق الوطن ومن فيه ! 
ودهاليز  االتحادية،  باملحكمة  يتعلق  ما  يف  األخرية  التطورات 
موازنة ٢٠٢١ ومساوماتها، والقتل العمد للمتظاهرين واغتيالهم، 
ومالحقة الناشطني وعوائلهم التي وصلت حد التصفيات الجسدية، 
مقابل صمت القبور يف ما يخص الكشف عن القتلة واحالتهم اىل 
القضاء، وتعمق الهوة بني الغنى الفاحش والفقر املدقع وتزايد 
اعداد الفقراء والجياع، كل هذا وغريه يؤرش الهوة العميقة اآلخذة 
باالتساع بني اغلبية ساحقة مترضرة تعاين شظف العيش عىل يد 
الفاسدين واملتحاصصني، وحفنة متنفذة آمرة ناهية تستحوذ عىل 

الرثوة والنفوذ والسالح واملال. 
وهؤالء الحفنة هم من عرقلوا ويعرقلون أي خطوات جادة نحو 
األمان  نحو  كوة  يفتح  ان  شأنه  من  محدود،  ولو  انفراج  تأمني 
عن  بعيدا  الكريم،  العيش  من  األدىن  الحد  ولتوفري  واالستقرار 
هواجس الخوف والقلق التي يعيشها املواطن بفعل حالة الالدولة 
 “ املستخدم يف  او  املليشيات  عند  الذي  السالح، سواء  وانفالت 
الدكات العشائرية” التي عادت بكل مخاطرها عىل مرأى ومسمع 
من الحكومة ومؤسساتها، وأمام مختلف القوى التي ما اكرث ما 

صدعت الرؤوس برتديدها “الحرص”عىل الدولة والقانون! 
خلف  من  او  لوجه  وجها  املتنفذة  القوى  اثبتت  ومرات  ملرات 
مستعدة  وانها  املقدمة،  يف  يأيت  ما  هي  مصالحها  ان  األبواب، 
الحراق البلد وجرّه اىل الهاوية حفاظا عليها. فهذه القوى ال يرتجى 
بفعل  ازاحتها  الواجب  اإلعاقة  قوى  من  غدت  وقد  يشء  منها 
جامهريي واسع، دستوري وسلمي، إلنقاذ البلد من ضاللها الذي 

صار مكشوفا متاما بعد سقوط ورقة التوت عنها. 
ان لجامهري واسعة وقوى كثرية مصلحة اكيدة يف إزاحة منظومة 
ان  يفرتض  ما  وهذا  والفساد.  املحاصصة  منظومة  هذه،  اإلعاقة 
وجامهري  أحزابا  والجادة،  الخريّة  القوى  عمل  جدول  عىل  يكون 
مدنية ودميقراطية ومن قوى االنتفاضة، كذلك من عامة الناس التي 
تُدفع كل يوم اىل هاوية البؤس والركض ليل نهار وراء لقمة العيش. 
الظروف  تستثمر  مل  هي  ان  املنشود،  التغيري  لقوى  عذر  وال 
طريق  عىل  بثقة  وتنطلق  وفاعل،  كفء  نحو  عىل  املوضوعية 
الظهور  االنانية وحب  نوازع  التخيل عن  يتطلب  الذي  االزاحة، 
االنفتاح  من  املزيد  غايتها  جدية  مبراجعة  والبدء  والهيمنة، 

والتعاون والتنسيق ومللمة الصفوف وتوحيدها. 
االقدر  وهي  القوى،  هذه  من  شعبنا  جامهري  تنتظره  ما  هذا 
واالخلص يف تبني قضايا الناس والدفاع عنها، ورسم مالمح وطن 

معاىف يستحقه العراقيون وقد طال انتظارهم له.

“المعامل” و”الشامية”اضاءة

تظاهرات ضد سعر صرف الدوالر:
نريد حال ألزمة العيش والخدمات

ـ طريق الشعب بغدادـ 

نظم املئات من املواطنني، خالل 
اليومني املاضيني، تظاهرات حاشدة 

يف منطقتي املعامل رشقي بغداد، 
والشامية يف محافظة الديوانية، 

مطالبني بخفض سعر رصف الدوالر 
أمام الدينار العراقي، بعد أن تسبب 

قرار وزارة املالية بأزمة معيشية 
حقيقية، نتجت عن ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية. وطالب املتظاهرون 
أيضا بتوفري فرص العمل والخدمات 
إىل مناطقهم التي تقايس مشكالت 

كثرية.  

اعتصام مفتوح في قضاء الزوراء
وعىل مدى األيام املاضية، خرج أهايل قضاء الزوراء 
“املعامل سابقا” رشقي العاصمة بغداد، يف تظاهرة 
املسؤولني  وإقالة  الخدمات  بتوفري  للمطالبة  كبرية 

الفاسدين وتخفيض قيمة الدوالر.
وقال مراسل “طريق الشعب” عبدالله حسني، من 
نسقت  شبابية  “مجموعات  إن  االحتجاج،  موقع 
عرب مواقع التواصل االجتامعي للخروج يف تظاهرة 

حاشدة، تحمل شعارات مطلبية.
قاموا  االحتجاجات  منسقي  أن  املراسل،  وأضاف 
املندّسني  من  وحذروا  التظاهر،  شعارات  بتحديد 
الوضع  وارباك  العام  الجو  تخريب  يريدون  الذين 

مبا يخدم مصلحة الفاسدين.
اعتصام  إىل  الحقا  تحولت  “التظاهرة  أن  وأوضح، 

لرفض هيمنة  االن،  لغاية  زال مستمرا  ما  مفتوح، 
القوى املتنفذة والفاسدين عىل مصري القضاء الذي 
“املتظاهرين  أن  مبينا  املشاكل”،  من  الكثري  يعاين 
أكدوا أن هذه التظاهرة هي عودة واضحة لنشاط 
رسالة  وايصال  املنطقة،  يف  الجامهريي  الحراك 

للفاسدين بان )ترشين( ما زالت مستمرة”.

حقوق مسلوبة
“خرجنا  يحيى:  جمعة  املتظاهر  قال  األثناء،  ويف 
اللصوص  قبل  من  املسلوبة  بحقوقنا  للمطالبة 
إن  الخدمية.  املشاريع  عىل  املهيمنة  وعصاباتهم 
هذا الخروج الجامهريي الالفت يبرش بوجود األمل 

لتحدي الفاسدين تحت أي ظرف كان”.
“املئات  أن  الشعب”،  لـ”طريق  يحيى  وأضاف 
بتوفري  للمطالبة  تظاهروا  املعامل  حي  أهايل  من 
دائم  انقطاع  من  تعاين  املنطقة  ألن  الخدمات، 

النفايات  تكدس  إىل  باإلضافة  والكهرباء،  للامء 
إجراءات  إتباع  دون  املنطقة  من  بالقرب  وحرقها 
معيشية  مصاعب  نعاين  “نحن  مردفا  السالمة”، 
حقيقية، خصوصا بعد رفع سعر رصف الدوالر أمام 
الدينار، يف الوقت الذي بقيت الرواتب واألجور كام 
حقيقية  معيشية  عقبات  بذلك  لنواجه  عليه،  هي 
والحكومة تقف متفرجة عىل أوضاعنا بدون تقديم 

أية مساعدة للفقراء أو محدودي الدخل”.
بتحسني  وعدت  ان  سبق  “الحكومة  ان  وتابع 
الخدمات واألوضاع املعيشية، لكننا مل نر منها شيئا. 
االستمرار  عىل  عازمني  املنطقة  أهايل  فان  لذلك 
مطالبا  مطالبهم”،  تحقيق  حتى  بالتظاهرات 
منطقة  يف  الخدمات  مستوى  بـ”تحسنِي  الحكومة 
املعامل التي تُعاين من نقٍص حاد يف البنى التحتية، 
الشباب  من  للمئات  عمٍل  فرِص  توفريِ  إىل  إضافة 

العاطلني”.

تظاهرة بسبب انهيار جسر
نظمها  أخرى  تظاهرة  انطلقت  ذلك،  غضون  ويف 
الخدمات  احتجاجاً عىل سوء  أهايل منطقة األمني، 
مراسل  وبحسب  أيضا.  املنطقة  منه  تعاين  الذي 
الشعب”، فإن “املواطنني تظاهروا بسبب  “طريق 
مجرس منطقة بغداد الجديدة الذي انهار قبل ثالثة 
مشريا  اآلن”،  حتى  صيانته  إكامل  يتم  ومل  أشهر 
مع  نقاشا  خاضوا  الشباب  من  املتظاهرين  ان  اىل 
املهندس املسؤول عن إعادة تأهيل املجرس، والذي 

طلب أسبوعا واحدا كمهلة إلنجازه”.

اهالي الشامية يرفضون التجويع
أهايل  خرج  التي  األسباب  بذات  يتعلق  ما  ويف 
العرشات من أهايل  للتظاهر بشأنها، نظم  املعامل 
تظاهرة  الديوانية،  محافظة  غريب  الشامية،  قضاء 
غاضبة، تعبريا عن رفضهم رفع سعر رصف الدوالر 
أسعار  غالء  عىل  لالحتجاج  وكذلك  الدينار،  أمام 
املواد الغذائية. وبحسب مراسل “طريق الشعب”، 
ميعاد القصري، ان  “ املئات من الكسبة واملعدمني 
مساء  حشداً  نظموا  الشامية،  قضاء  اهايل  من 
تنظيمه  جرى  الحديدي  الجرس  من  بالقرب  االحد 
ابرز  كانت  املدينة  ناشطي  من  دعوات  تلقي  بعد 
تعايف  بعد  الجديدة  الدوالر  الغاء تسعرية  مطالبها 

اسعار النفط وارتفاع اسعار البضائع والسلع”.
اسباب  عن  املختار  مهند  الناشط  واستفترس 
بعد  الدوالر  تسعرية  عىل  االبقاءء  الحكومة  ارصار 
سيطرت  “هل  بالقول  مضيفاً  النفط،  اسعار  تعايف 
الدوالر خصوصاً  ارتفاع  بعد  السوق  الحكومة عىل 
ويتم  مستوردة  والعالجات  البضائع  جميع  وان 
رشاءها بالعملة الصعبة مام يزيد من جشع بعض 
التجار واصحاب االنفس الضعيفة”.  وعرب الناشط 
مروان الحميداوي، عن “استنكاره لسياسة التجويع 
اجراءات  بعد  اليومي  الكدح  الصحاب  واالفقار 

الحظر املفروض دون توفري بدائل لهم”.

اعتداء جديد على الطلبة في بغداد

االحتجاجات المطلبية تتواصل في المحافظات
بغداد ــ طريق الشعب

من  عدد  يف  املطلبية  االحتجاجات  تتواصل 
املحافظات، احتجاجا عىل تردي الخدمات والقرارات 
تجاه  االجنبية  الرشكات  اتخذتها  التي  التعسفية 

العاملني العراقيني.
وفيام تظاهر العرشات من البرصيني استنكارا إلزالة 
بسطياتهم من قبل الحكومة املحلية، نظم عدد من 
التعليم  وزارة  مبنى  أمام  احتجاجية  وقفة  الطلبة 
العايل والبحث العلمي يف العاصمة بغداد، مطالبني 

بالعدول عن قرار االمتحانات الحضورية.
 

اعتداء جديد في بغداد
وشهدت العاصمة بغداد, اعتداء جديدا عىل الطلبة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أمام  املتظاهرين 

العلمي.
التميمي,  محمد  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
نظموا  العراقية  الجامعات  “العرشات من طلبة  ان 
تظاهرة امام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
االمتحانات  جعل  قرار  عن  بالعدول  للمطالبة 

القانون  حفظ  قوات  “قيام  اىل  مشرياً  حضوريا”, 
الطلبة،  عىل  واالعتداء  بالقوة  التظاهرة  بتفريق 

مستخدمني الهراوات بصورة وحشية”.

تحذيرات في البصرة
ويف محافظة البرصة, حذر معتصمو قضاء الفاو من 

رسقة وظائفهم.
الشعب”,  بيان تلقت “طريق  وقال املعتصمون يف 
القضاء  يف  حزبية  جهات  “هناك  إّن  منه,  نسخة 
النفط”,  وزارة  إىل  أسامء  وقدمت  باسمهم  تتكلم 
ويحاولون  للمعتصمني،  هؤالء  متثيل  “عدم  مؤكدا 
“مرور  اىل  البيان  وأشار  الوظيفية”.  درجاتنا  رسقة 
عقود  بتوفري  مطالباتهم  عىل  العام”  ونصف  عام 
القضاء  شمول  عدم  بسبب  النفطية  الرشكات  يف 
بتعيينات عام 2019 التي تطلقها الحكومة املحلية، 
املوازنة  ضمن  مطالبهم  ادراج  رضورة  عىل  مشددا 
العامة. وهدد املتظاهرون بـ”قطع كافة الطرق اىل 
تأكدت رسقة  حال  يف  القضاء  يف  النفطية  املنشآت 
درجاتهم الوظيفية من قبل جهات سياسية متنفذة”. 

يف االثناء, تظاهر عدد من اصحاب البسطات التي 
متت ازالتها من قبل لجنة رفع التجاوزات يف العشار 
بتوفري  مطالبني  املحافظة,  وسط  االلبان  وشارع 
بديل مناسب لهم قبل الرشوع يف ازالة بسطاتهم. 
املحلية  الحكومة  محاولة  املحتجون،  واستنكر 

محاربتهم يف قوت يومهم.

تظاهرات في ذي قار
كليات  خريجي  من  العرشات  تظاهر  جانبهم,  من 
قار  ذي  مستودع  أمام  التقنية،  واملعاهد  الهندسة 

النفطي، للمطالبة بتوفري فرص العمل.
من  “العرشات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
املحتجني تظاهروا امام املصفى للمطالبة بتوفري فرص 
العمل, ما تسبب يف تعذر دخول وخروج شاحنات 
“املتظاهرين  ان  واضاف  النفطية”.  املشتقات 
ذي  نفط  رشكة  يف  للعمل  سابقا  اسامؤهم  ظهرت 
مايل  تخصيص  وجود  لعدم  يبارشوا،  مل  لكنهم  قار، 
لتغطية رواتبهم”, مشريا اىل “مطالبتهم باستثنائهم 

من التقديم إلكرتونيا”.

يف  املحتجني  من  العرشات  قطع  ذلك,  غضون  يف 
الطريق  قار،  ذي  ملحافظة  التابع  الغراف  قضاء 
للمطالبة  النارصية،  ومدينة  القضاء  بني  الرابط 
بتوفري الخدمات. واوضح املشارك يف التظاهرة نعيم 
محمد لـ”طريق الشعب”, ان “سبب قطع الطريق 
تردي  هو  النارصية  ومدينة  القضاء  بني  الرئييس 
الخدمات يف القضاء بصورة كبرية”, مطالبا بـ”توفري 
الخدمات االساسية املتعلقة مبياه الرشب وقطاعات 

الرتبية، الصحة، التعليم والبنى التحتية”.

احتجاجات في الديوانية
من جهتهم, واصل العرشات من العاملني يف الرشكة 
الكورية العاملة يف محطة كهرباء شاميل الديوانية, 
عىل  احتجاجا  التوايل،  عىل  الثاين  لليوم  تظاهراتهم 
انهاء عقودهم. وقال مراسل “طريق الشعب”, ان 
“رشكة stx الكورية العاملة يف محطة الكهرباء قامت 
بإنهاء عقود عدد من العاملني، ما دفعهم لالحتجاج 
باعادتهم  مطالبني  املاضيني،  اليومني  خالل  امامها 

للعمل وعدم انهاء عقودهم بطريقة تعسفية”.

            2
أخبار وتقارير

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 58 Tuesday 23 March 2021 العدد 59 الثالثاء 23 آذار 

الرفيق والفنان بسام فرج .. وداعا
برحيل   2021 آذار   20 السبت  يوم  العراقية  الثقافية  األوساط  فجعت 
الرفيق الفنان بسام فرج، وانتهاء مسرية فنية ونضالية حافلة ومنرية امتدت 
ستة عقود. وبرحيله فقدت الحياة الفنية العراقية واحدا من أعمدة فن 

الكاريكاتري يف بالدنا.
لقد جسدت النتاجات الفنية للرفيق الفقيد، املنشورة يف املجالت والصحف 
الوطن  يف  الفنية  ومعارضه  الشعب«،  » طريق  ومنها صحيفة  العراقية، 
والخارج، االرتباط الوثيق للفنان امللتزم بهموم كادحي شعبنا.  وهو ما 

عاين بسببه من عسف أنظمة الحكم الجائرة، مالحقًة وسجناً وغربة.
محزنة هي وفاة الرفيق ايب مريم وخسارة كبرية. 

وزمالئه  ولرفاقه  وذويه،  الكرمية  ألرسته  الجميل  والصرب  الحارة  املواساة 
الفنانني واملثقفني ومحبيه جميعا.

وله، الفنان الكبري بسام فرج، عاطر الذكرى.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
2021-3-21



أّن مرشوع  الربملانية،  الرتبية  لجنة  عن  نائب  أكد  فيام 
عموم  يف  مدرسة  الف   12 وبناء  هدم  يضم   1 رقم 
الوقت  يف  العراق، مببلغ قدره 600 مليار دينار، مشرياً 
ذاته اىل أن الحكومة قد سلّمت 60 يف املائة من أموال 

املرشوع إىل الجهات املنفذة.
اجراءات  إن  التخطيط  وزارة  قالت  ذلك،  غضون  ويف 
مهمة ستتخذها الوزارة ملعالجة ملف املدارس املتلكئة، 

معتربًة انها “أسوأ” املشاريع املتلكئة يف البالد. 

ركام مهمل
الرسمية،  للوكالة  التميمي  مثنى  دياىل  محافظ  وقال 
  10 نحو   منذ  مدرسة   179 هدمت  الرتبية  “وزارة  إن 
من  الرغم  عىل  اآلن،  حتى  ببنائها  ترشع  ومل  سنوات، 

مشاكل نقص األبنية املدرسية يف املحافظة”.
يف  مدرسة  أي  ببناء  لنا  تسمح  “مل  الوزارة  ان  واضاف 
مهمال”،  ركاما  زالت  ما  التي  املهدمة  املدارس  مواقع 
من  جديدة  مدارس   106 شّيدت  “املحافظة  أن  مبيناً 

موازنتها للعام 2019 يف مختلف مناطق دياىل”.
حسم  اىل  والربملان  الرتبية  وزارة  التميمي  ودعا 
بخطة  والرشوع  املهدمة  املدارس  مبلف  التحقيقات 

متكاملة لبنائها، مبا يوازي حاجة محافظة دياىل لألبنية 
معظم  يف  وتقادم  تهالك  من  تعانيه  وما  املدرسية، 

املدارس.

600 مليار دينار !
النائب عن لجنة الرتبية الربملانية، رعد املكصويص، قال 
 ،1 رقم  يسمى  املرشوع  “هذا  إن  الشعب”،  لـ”طريق 
العراق،  عموم  يف  مدرسة  الف   12 وبناء  هدم  يشمل 

ومبيزانية قدرها 600 مليار دينار”. 
وأكد ان “الحكومة اعطت حوايل 60 باملائة، من املبلغ 

الكيل للمقاولني والجهات املنفذة للمرشوع”. 
الف   12 فعلياً  املنفذة هدمت  “الجهات  أن  اىل  وأشار 
مدرسة، لكنها مل تنجز سوى 10 يف املائة من املرشوع”. 
الزمني كان قد حدد 8  ان “السقف  وذكر املكصويص، 
ينجز  ان  يفرتض  وكان  الواحدة،  املدرسة  إلنجاز  اشهر 

املرشوع يف اعوام قليلة جداً”. 
واستدرك بقوله، ان هناك مرشوعا اخر اسمه “رقم 2”  
مقسم  وهو  الجديدة،  املدارس  ببناء  معني  ايضاً  وهو 
اىل اربع اجزاء”، مبينا أن نسب انجاز بعضها وصلت اىل 
“80 يف املائة. واخرى كانت نسبة انجازها 60 يف املائة، 

واخرى 30 يف املائة و 10 يف املائة”. 
والتوقف،  التلكؤ  من  تعاين  املشاريع  “هذه  ان  وقال 
وبالتايل فهي االن تعاين من االندثار، وتحتاج اىل ضعف 
انجازها  عىل  الحكومة  عملت  ولو  الكاملها،  االموال 
ضمن السقف الزمني املحدد لها لكانت خسارتها اقل”. 
وتابع النائب بقوله، ان “وزارة الرتبية هي املسؤولة عن 
اكامل الـ 12 الف مدرسة، النه مرشوع وزاري”، معتربا 
“تحويل ملف بناء املدارس عىل املحافظات فيام بعد ال 

يعفي الوزارة من مسؤوليتها”.
فاروق،  حيدر  الرتبية،  وزارة  باسم  املتحدث  ورفض 

انه  وقال  املوضوع.  عن  الشعب”،  لـ”طريق  الحديث 
“غري مخول بالترصيح عن ذلك”.

واكتفى بالقول: ان “مشاريع بناء املدارس أحيلت عىل 
املحافظات، ومل تعد ضمن مهام الوزارة”. 

بمشاركة ثالث وزارات 
السابق،  دياىل  محافظة  قال عضو مجلس  السياق،  ويف 
الرتبية  “وزارة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  العبيدي  خرض 
وزاريت  رشكات  عىل  املدارس  مرشوع  تنفيذ  احالت 

الصناعة والتجارة”. 

ثم  فقط  الهدم  اكملت  املنفذة  “الجهات  ان  وأضاف 
قدره  مبلغ  الرتبية حول  وزارة  وبني  بينها  حدث خالف 
600 مليون دينار، فيام بقي الخالف قامئا بني الوزارات 

الثالث، منذ 10 أعوام”. 
االخرية  دورته  يف  املحافظة  “مجلس  ان  العبيدي  وأكد 
حاول الحصول عىل املرشوع إلكامله لكن وزارة الرتبية 
رفضت ذلك، كون ان املشاكل مع املقاولني مل تنته بعد” 

يف حينها. 
وذكر ان “قسام من هذه املدارس الـ 179 نسب انجازها 
كلفة  باملائة”، مقدراً  او 10   2 نسبها  اخر  صفر، وقسم 

بناء املدرسة الواحدة بحوايل 800 مليون دينار. 

أسوأ المشاريع المتلكئة 
اىل ذلك، أكدت وزارة التخطيط، مؤخراً، يف بيان طالعته 
التقى  بتال،  نجم  خالد  “الوزير  أن  الشعب”،  “طريق 
من  عدد  وممثيل  السنايف،  عيل  املقاولني  اتحاد  رئيس 
املدرسية ضمن  لألبنية  املنفذة  الخاص،  القطاع  رشكات 
املرشوع رقم واحد للمدارس، املتلكئ منذ عدة سنوات”. 
رقم  املدرسية  األبنية  “مرشوع  فإن  البيان،  وبحسب 
كلّف  والذي  املشاريع،  أسوأ  من  واحداً  يعد  واحد، 

املوازنة أمواال كبرية، من دون ان يتم إنجازه”. 
وأوضح أن “هذه الرشكات سيحسم موضوع مستحقاتها 
املالية التي تأخرت كثرياً”، مشرياً إىل ان “هناك إجراءات 
شبيهة  املتلكئة،  املدارس  ملف  ملعالجة  ستتخذ  مهمة 
املستشفيات  ملف  مبعالجة  الخاصة  اإلجراءات  بتلك 

املتلكئة”. 
واقع  مناقشة  “اللقاء جرى خالله  أن  إىل  البيان  ولفت 
املدارس املتلكئة وطبيعة اإلجراءات التي ستتخذ لحسم 
انجزت  التي  الرشكات  مستحقات  وتسديد  امللف،  هذا 

أعاملها، وفق آليات ال تخضع للروتني اإلداري”. 
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متحدث وزارة التربية “غير مخّول بالتصريح”!

المشروع رقم واحد.. بناء 12 الف مدرسة في عموم المحافظات

 طائلة لتعزيزها
ً
التجارة: نحتاج  امواال

الحصة التموينية.. »حاضر ال يعد.. وغائب 
ال يفتقد«

طلبة الجامعات يحّملون الوزارة مسؤولية 
تخلخل المنظومة التعليمية 

امتحانات حضورية
بعد تعليم الكتروني!

ذي قار- حسين ناصرية
يتواصل الجدل حول اجراء طلبة الجامعات واملدارس االمتحانات الكورسية ونصف 
السنوية حضوريا, بقرار من وزاريت التعليم، االمر الذي واجه ـ وال يزال ـ اعرتاضات 

شديدة من قبل الطلبة وذويهم, فيام مل يختلف الحال ورد الفعل عىل القرار 
املفاجئ لوزارة الرتبية بتحديد االمتحانات قبل 4 ايام فقط من موعد اجرائها.

بغداد ــ نورس حسن

»اصالحيا«  عّده  قراراً  مؤخراً  الوزراء  مجلس  اتخذ 
بحجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة، 
فيام  املواطنني.  إىل  التموينية  مفردات  توفري  لتنظيم 
وان  خاصة  »شكيل«  بأنه  االجراء  مواطنون  وصف 
مفردات البطاقة التموينية شحيحة، وال تسد شيئا من 
متطلباتهم، فضال عن غيابها الشهر عدة عن املواطنني. 
الحل«،  التجارة هذا االجراء »جزءا من  وعّدت وزارة 
كافية  مالية  تخصيصات  رصد  رضورة  عىل  مشددة 

لتعزيز مفردات البطاقة التموينية لالرس املستفيدة.

ما الذي سيضيف؟
ان  الشعب«  لـ«طريق  ذكرت  مهدي،  جنان  املواطنة 
ال  غابت  وان  تعد  ال  حرضت  ان  التموينية  »الحصة 
تفتقد من قبل عامة املواطنني، خاصة انها ال تتجاوز 3 

مواد كل شهرين واحيانا كل اربعة اشهر«.
وأكدت جنان ان »عائلتها ال تعد تعتمد عىل مفردات 

الحصة التموينية لسد متطلباتها الغذائية«.
وعن االجراءات الحكومية، علّقت املواطنة قائلة انها 
العوائل  من  »الكثري  هناك  ان  وأضافت  »شكلية«. 
إجراءات  اىل  ماسة  بحاجة  املحدود  الدخل  ذوي  من 
ما  وأن  التموينية،  البطاقة  مفردات  لتعزيز  ملموسة 

اتخذته الحكومة من قرارات اىل االن تعد شكلية«.
قرارا بحجب  »السلطات أصدرت  أّن  وتساءلت جنان 
تتطرق  مل  لكنها  محددة،  فئة  عن  التموينية  البطاقة 
الفئات  لصالح  الحصة  مفردات  تحسني  إمكانية 

املستفيدة االخرى؟«.
البطاقة  حجب  قرار  شملهم  التي  الفئات  وعن 
)صيدالين(  ابراهيم  انس  املواطن  قال  التموينية، 
عائلته  عن  منعت  الحكومة  ان  الشعب«  لـ«طريق 
عىل  طويلة  فرتة  منذ  التموينية  البطاقة  »مفردات 
اعتبار اننا من الفئات ميسورة الحال، لذلك اعترب ان 

الحصة التموينية ليس من استحقاقنا«. 

التجارة: جزء من الحل وليس كله
محمد  التجارة  وزارة  باسم  املتحدث  رّصح  بدوره، 
البطاقة  ان »مفردات  قائال  الشعب”  لـ“طريق  حنون 
لتعزيزها،  طائلة  اموال  اىل  بحاجة  اليوم،  التموينية، 
بشكل يسد املتطلبات الغذائية لالرس املستفيدة منها«.
املواطنني  رفد  تستطيع  »ال  وزارته  ان  حنون  وقال 
بالشكل املطلوب، بسبب  التموينية  البطاقة  مبفردات 

التي تربرها الحكومة، نتيجة االزمة  التخصيصات  قلة 
املالية التي متر بها البالد«.

وأضاف ان »هدف االمانة العامة ملجلس الوزراء من 
اتخاذ قرار كهذا، هو من اجل توجيه مفردات البطاقة 
والعوائل  الفقرية  االرس  من  مستحقيها  اىل  التموينية 

تحت خط الفقر«.
وفيام اذا كانت هذه الخطوة كفيلة بتحقيق اجراءات 
تعزيز مفردات البطاقة التموينية اىل االرس املستفيدة 
الحل  من  جزء  القرار  »هذا  ان  حنون،  أوضح  فعال، 

وليس الحل الكامل«.
قبل  من  عليها  املوافقة  متت  اجراءات  »هناك  وتابع 
االمانة العامة ملجلس الوزراء، تتعلق باستثناء الوزارة 
من تعليامت العقود الحكومية، وان وزارة التجارة تم 
استثناؤها من الحصول عىل مستحقاتها عىل وفق مبدأ 
1/12 وبالتايل الحصول عىل املخصصات الشهرية كاملة 
عمليات  اجراء  الوزارة  منح  عن  فضال  املوازنة،  من 
بشكل  واالجنبية  املحلية  الرشكات  مع  التعاقدات 

مبارش«.
الكثري  »ازالت  االخرية  االجراءات  ان  حنون،  وزاد 
بتجهيزات  الوزارة  تواجهها  كانت  التي  العقبات  من 

مفردات البطاقة التموينية«.
ونظام  املستشرتي  الفساد  فان  مراقبني  وبحسب 
البطاقة  مفردات  عىل  كثرياً  اثرا  الطائفية  املحاصصة 
التموينية، والتي هي مبثابة قوت الفقراء والكادحني، 
املواطن  تزويد  عدم  يف  االستمرار  خطورة  اىل  منبهني 

مبفردات التموينية، ألن ذلك سيؤدي اىل نتائج صعبة، 
منها تفيش الفقر والجوع.

الفئات المشمولة بالحجب
عليه  اطلعت  بيان  يف  التجارة  وزارة  وحددت  هذا 
»طريق الشعب«، الفئات التي ستشمل بقرار الحجب، 
الذي سينفذ بدءا من األول من حزيران القادم، وهي: 
أفراد األرسة غري املتزوجني الذين يزيد مجموع دخلهم 
املصنفون  واملقاولون  دينار،  مليون   1.5 عن  الشهري 
السادسة، وأصحاب الرشكات املسجلون  الدرجة  حتى 
أم  مديرين  كانوا  )سواء  الرشكات  تسجيل  دائرة  يف 

مساهمني(.
الغرف  اتحادات  يف  املسجلني  أيضا  القرار  وشمل 
حتى  والصناعات  الثانية،  الدرجة  حتى  التجارية 
الفئة الثالثة، واتحاد رجال األعامل، فضال عن نقابات 
الذين  واألفراد  والصيادلة،  األسنان  وأطباء  األطباء، 
دينار  مليون   18 من  أكرث  رضيبي  تحاسب  لديهم 
عن  تزيد  وملدة  العراق  خارج  واملسافرين  سنويا، 
عودتهم(،  إثبات  لحني  مؤقتا  حجبها  )يتم  أشهر   3
يحملون  الذين  والعراقيني  البالد،  خارج  واملقيمني 

جنسية البلد املضيف.
اإلفراج  )لحني  املركزية  السجون  نزالء  أيضا  وشمل 
إىل  واملنتمني  السجون،  داخل  واملتوفني  عنهم( 
العرب  العدالة،  من  والهاربني  اإلرهابية،  التنظيامت 

واألجانب و الالجئني، باستثناء األرَُس الفلسطينية.

فوضى في إدارة التعليم
يقول الطالب عبدالله غالب يف حديث ملراسل “طريق 
ببيانات  العايل خرجت  التعليم  “وزارة  ان  الشعب”, 
تفكر  املايض، ومل  الدرايس  العام  انتهاء  االنتصار عند 
يف كيفية االستعداد للعام الدرايس الحايل”, مشريا اىل 
ان “االرباك يف العام املايض كان ميكن التسامح معه، 
لكن ما حدث هذا العام يؤكد مبا ال يقبل الشك ان 
الفوىض يف ادارة منظومة التعليم يف البالد، تسري عىل 

قدم وساق”.
االمتحان  اجراء  يف  الوزارة  “قرار  ان  غالب,  ويضيف 
الطلبة،  لدى  واحباط  صدمة  شكل  حضوري،  بشكل 
املنصات  الحايل جرت عرب  للعام  التعليم  آليات  كون 
االلكرتونية وعليه يجب ان يكون االمتحان الكرتونيا 
اجراء  يف  الوزارة  رغبت  حال  “يف  انه  مبينا  كذلك”, 
الدرايس  املنهج  تكثيف  عليها  حضوريا،  االمتحانات 
لخوض  الطلبة  تأهيل  اجل  من  حضوريا،  وتدريسه 

االمتحانات”.
ويصف غالب قرار الوزارة بأنه “غري مدروس ويساعد 
وزارة  فيه  تحذر  الذي  الوقت  يف  الوباء،  انتشار  يف 

الصحة من تصاعد اعداد االصابات والوفيات”.
كون  الحضوري  االمتحان  قرار  عىل  الطلبة  ويعرتض 
للامدة  جيداً  تصوراً  لهم  يقدم  ال  االلكرتوين  التعليم 

حسب قول الكثريين.

آلية االمتحان مرفوضة
من جانبه, يقول الطالب يف كلية الهندسة حسني عيل 
ملراسل “طريق الشعب”, ان “انظمة التعليم العاملية 
االمتحانات  طريقة  فيها  تكون  الرصينة,  والجامعات 
العايل  التعليم  وزارة  لكن  الدراسة,  آلية  نفس  من 
مختربا  الطلبة  وجعلت  املنطقية  املعادلة  عكست 

لتجاربها”.
العلمية  الرصانة  عىل  الحفاظ  “مربرات  ان  ويضيف 

ذهبت  فالرصانة  العيون,  يف  الرماد  لذر  هي حديث 
ضوابط,  بدون  االهلية  الجامعات  فتح  تم  عندما 
وكذلك من خالل افتقار الجامعات للمناهج الحديثة 

واملختربات واستمرار تطبيق طرق التدريس البالية”.
يف  التعليم  تراجع  “مسؤولية  الوزارة  عيل  ويحمل 
البالد، نتيجة لتخبطاتها يف قراراتها منذ سنوات وعدم 
املنظومة  باصالح  املطالبني  الطلبة  استامعها الصوات 

التعليمية يف البالد”. 
اىل  جواد,  زهراء  القانون,  كلية  يف  الطالبة  وذهبت 
لوزارة  املتعاقبة  “القرارات  ان  قائلة:  مامثل  طرح 
التعليم العايل ينفي احدها االخر، ما يضع الطلبة يف 

حرية من امرهم”.
إن  الشعب”,  “طريق  مع  حديث  يف  جواد  وقالت 
الحرص  تدعي  كانت  وان  تعمل  ما  تفقه  ال  “الوزارة 
وفق  التعليمية  املنظومة  بناء  يتم  ان  املنطقي  فمن 

اسس صحيحة ال قرارات ارتجالية”.
 

استئناف االمتحانات في المدارس
ومؤخرا، دفعت قرارات وزارة الرتبية عددا من طلبة 
مطالبني  املحافظات،  من  عدد  يف  للتظاهر  املدارس 
بتأجيل موعد االمتحانات لغرض السامح لهم بالتهيئة 
يف  الرتبية  مديريات  بارشت  ذلك  ورغم  لها.  الجيدة 

اجراء االمتحانات بشكل حضوري.
محمد  عيل  البرصة  محافظة  يف  الطالب  ويقول 
دون  جرت  “االمتحانات  ان  الشعب”,  لـ”طريق 
االلتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة حول 
اجراءات الوقاية الصحية وتطبيق التباعد االجتامعي 

بني الطلبة”.
بني  االجتامعي  التباعد  تطبيق  عدم  اسباب  وحول 
املدرسة ال تستطيع  ان “ادارة  الطلبة, يوضح محمد 
التباعد  وضامن  الطلبة  لتوزيع  كافية  مقاعد  توفري 

بينهم لكرثة اعداد الطلبة”.

بغدادـ  عبدالله لطيف 

عرش سنوات مرت عىل هدم 179 مدرسة يف دياىل ضمن مرشوع وزارة الرتبية يف 
املحافظة، القايض بهدم وبناء هذه املدارس من جديد، لكن تلك األبنية بقيت 

مجرد أماكن خربة. واتهم محافظ دياىل، مثنى التميمي، مؤخراً، وزارة الرتبية بعدم 
السامح الدارة املحافظة ببناء مدارس جديدة عىل مواقع املدارس املهدمة.
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مدرسة كرفانية يف اطراف بغداد

تظاهرة سابقة يف النجف تطالب بتوفري مفردات البطاقة التموينية



االستهالك يزداد في الصيف
وهو  الشعب”،  لـ“طريق  الكعبي  حاتم  يقول 
لنا  توفر  ال  “الحكومة  ان  اهلية،  مولدة  صاحب 
ارتفاع  وبسبب  الصيف،  فصل  يف  الكايف  الوقود 
من  مزيد  اىل  املولدات  تحتاج  الحرارة  درجات 
فصل  يف  وقوداً  تستهلك  املولدة  ان  اي  الوقود. 

الصيف، اكرث من الشتاء”. 
ويضيف انه “يف فصل الصيف تقل ساعات التجهيز 
ساعات  مولداتنا  تشغيل  عىل  نجرب  مام  بالكهرباء، 

اكرث، إضافة اىل عامل ارتفاع درجات الحرارة”.
ويشري الكعبي اىل أن ذلك يضطره اىل تحديد سعر 

االمبري، صيفا، بـ 25 الف دينار. 
العراقية  الحكومة  “قرار  ان  من  مراقبون  ويخىش 
بزيادة اسعار بيع النفط الخام اىل املصايف الحكومية 
بسعرها  )الكاز(  مادة  توفري  عىل  سلباً  سينعكس 
املجهز  االمبري  اسعار  رفع  يعني  ما  الطبيعي، 

للمواطنني من قبل املولدات االهلية”. 

محطات جديدة 
وأكدت وزارة الكهرباء، مؤخراً، افتتاح عدد من املحطات 
الطاقة  املقبلة، فيام كشفت تفاصيل مشاريع  األيام  يف 

البديلة.
إن  موىس،  أحمد  الكهرباء،  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
وزارته “احالت جولة الرتاخيص للطاقة الشمسية بقدرة 
755 ميكا واط  ضمن مشاريع الطاقة البديلة يف خمس 
النجف األرشف وكربالء املقدسة وبابل  محافظات هي 
بها  العمل  “سيجرى  أنه  مؤكداً  والساموة”،  والديوانية 

بعد دراسة جميع العروض املقدمة تجارياً وفنياً”.
وأوضح املتحدث بشأن صيانة املحطات، قائالً أن “هناك 
وستكتمل،  الصيانة  قيد  التوليدية  الوحدات  بعض 
ومحطة  الدبس  ومحطة  واسط  محطة  ستشهد  كام 
كركوك ومحطة الخريات ومحطة املسيب، دخول بعض 
أن  مبيناً  الصيانة”،  إكامل  بعد  التوليدية  الوحدات 
وستكون  عليها،  العمل  جاري  الصيانات  بعض  “هناك 
املستهدف  اإلنتاج  باملجمل  الصيف  فصل  استعدادات 

خالل فصل الصيف يف حال معاودة طاقة الغاز االيراين”.
وأشار اىل أن “الوزارة متر بحالة انحصار طاقات الغاز، 
الصيف  باالنتاج خالل فصل  املعاودة ستصل  ويف حال 

إىل 22 ميكا واط”.

تنويع مصادر الغاز المستورد  
وذكر املتحدث بخصوص استرياد الغاز االيراين، قائالً إن 
االيراين،  الغاز  “الوزارة ترتقب حتى اآلن معاودة طاقة 
ولكن  مليون مرت مكعب،  االتفاق عىل 50  تم  أن  بعد 
“وزارة  أن  مبيناً  فقط”،  مليونا   12 تم ضخ  اآلن  حتى 
ستبحث  ثم  ومن  الغاز  حقول  بتأهيل  ماضية  النفط 
مع  مباحثات  هناك  ورمبا  الغاز  لتوريد  آخر  بديل  عن 

الجانب القطري”.

الغاز  مصدر  تنويع  عن  جاٍر  “البحث  أن  اىل  وأشار 
واعتامد مصدر آخر، اضافة اىل الجانب اإليراين”، مبينا 
أنه “يف االيام املقبلة سيتم افتتاح محطة رشق الرصافة 
400 كيفي ومحطة العامري ومحطة البلديات ومحطة 
ومحطة  الشطرة  محطة  عن  الحديث  وايضا  الصحفيني 
الساموة  400 كيفي وهناك ايضا محطات ضمن القرض 
خالل  جاهزة  ستكون  ايضا  الياباين  والقرض  السويدي 

استعدادات فصل الصيف”.

4 مليارات دوالر 
املؤسسة  مع  باالشرتاك  كابيتا  ملؤسسة  تقرير  وكشف 
توليد  محطات  تكلفة  ان  الدويل،  للتعاون  االملانية 
الطاقة الكهربائية من الغاز اعىل من تكلفة محطات 

توليد الطاقة الكهربائية الحرارية عىل مستوى العامل، 
الكهرباء  وزير  نائب  قدمها  التي  للبيانات  طبقا 

العراقي يف منتدى الطاقة العراقي لعام 2019.
فإن  العراق  بحالة  يتعلق  “فيام  انه  التقرير  وذكر 
تكلفة محطات التولید الغازیة تكون اعىل من املعتاد 
والذي  املستعمل  الوقود  نوع  تتضمن  عوامل  لعدة 
الصیانة.  وكلفة  وقت  ویزید  الكفاءة  یقلل  بدوره 
وأقل  كفاءة  أكرث  الحراریة  املحطات  أن  نجد  بینام 
كلفة، إال أنھا قادرة عىل تزوید طاقة الحمل األسايس 
فحسب، ویعزى ذلك اىل كون وقت استجابتھا بطيء 
التي تكون يف  الغازیة  التولید  نسبیا مقارنة مبحطات 
حمل  لتجھیز  تستخدم  لذلك  إستجابة  أرسع  الغالب 

الذروة”.
الكھربائیة  الطاقة  تولید  واضاف أن “مشكلة محفظة 
الطاقة  األكرب من  الجزء  بكون  تتمثل  الكھرباء  لوزارة 
الغازیة  التولید  محطات  عرب  تولیده  یتم  الكھربائیة 
عىل  ذلك  یقترص  وال  الحراریة،  املحطات  من  بدال 
تقلیل  و  املیزانیة  بإرھاق  یتسبب  مام  الذروة  حمل 

الكفاءة”.

معاناة الصيف
وتابع ان “الناس يف العراق يعانون خالل فرتة الصيف 
الكهرباء  يف  املستمر  واالنقطاع  الحرارة  ارتفاع  نتيجة 
لتلبية  الخاصة  املولدات  توفري  يف  االهايل  بدأ  لذلك 
حتى  عليها  يعتمدون  الناس  واليزال  احتياجاتهم 

الوقت الحايل”.
الدولية  الطاقة  لوكالة  طبقا  انه  اىل  التقرير  واشار 
ايرادات  السكنية حصلت عىل  االحياء  فان “مولدات 
 2018 عام  يف  دوالر  مليار   4 مجموعها  يبلغ  سنوية 
يف  الكهرباء  لقطاع  املخصص  املبلغ  يساوي  ما  وهو 

امليزانية الفيدرالية للنفقات لعام 2019”.

ـ علي شغاتي  بغدادـ 

الحكومية،  املستشفيات  داخل  الوالدة  صاالت  يف 
ومرافقوها  الحوامل  النساء  تبدو  األهلية،  وحتى 
يكونوا  أن  عليهم  بل  عليه،  يحسدون  ال  وضع  يف 
التي  العصيبة،  الساعات  تلك  لتجاوز  سخاًء،  أكرث 
يدفعوا  مل  ما  املريضة،  حياة  خاللها،  تنتهي  قد 
غرفة  دخول  قبل  عرفا،  أضحت  التي  الرىش  تلك 
الشعب”  “طريق  ووثقت  وبعدها.  العمليات 
اىل  املراجعون  واجهها  محرجة،  وقصص  لحاالت 
عىل  مرشفات  أبطالها  كان  والتي  املستشفيات، 
الجسدية  االعتداءات  ميارسن  الوالدة،  صاالت 
واللفظية واالبتزاز مع املرىض. وبحسب مراقبني فإن 
ظاهرة  اصبحت  واالكرامية  والبخشيش  “الرشوة 

طبيعية يف املستشفيات”.
“طريق  مراسل  مع  حديث  يف  حسني  امل  وتقول 
اىل  الحامل  ابني  زوجة  مع  “ذهبت  الشعب”, 
املريضة  فحص  وبعد  بغداد.  اطراف  يف  مستشفى 
قررت طبيبة االستشارية إدخالها اىل صالة الوالدة، 
وطلب  التحليل،  لغرض  منها  الدم  سحب  وتم 
اذا  الدم،  أكياس  الذهاب اىل مرصف لتحضري  مني 
اخربين  عوديت  وعند  اليها،  املريضة  احتاجت  ما 
الوالدة،  صالة  من  خرجت  مريضتي  ان  املوظفون 

تبحث عني”.

دخول صالة التوليد بـ50 الف دينار 
وتضيف حسني أن “املمرضات املرشفات عىل صالة 
الوالدة قمن بإخراج زوجة ولدي من صالة الوالدة 
منها  طلنب  قد  كن  ألنهن  مخاض،  حالة  يف  وهي 
اضطرين  ما  توليدها,  مقابل  دينار  الف   50 مبلغ 
من  الوالدة  صالة  اىل  واعادتها  املبلغ  إعطائها  اىل 

جديد”.
وتقول حسني، ان هذا املشهد أثار الذعر فيها.

كان  العمليات،  غرفة  من  املريضة  خروج  وبعد 
رسيرها.  يحّوطن  املمرضات  من  عدد  هناك 
إحداهن كانت تحمل الرضيع. جميع هؤالء النسوة 
حسني  أمل  أمام  يكن  فلم  بـ”االكرامية”،  يطالنب 
سوى خيار ارضائهن، خشية عىل حياة زوجة ابنها 
 65 لهن  دفعت  انها  املتحدثة،  وتؤكد  وحفيدها. 
الدم  “فحص  اجراءات  أن  اىل  وتشري  دينار.  الف 
اثبت اختالف دم الطفل عن أمه، ما توجب عليها 
رشاء ابرة اختالف الدم من خارج املستشفى مببلغ 
120 الف دينار”. أما فاطمة كاظم فتقول لـ”طريق 
احدى  يف  الوالدة  صالة  اىل  دخلت  انها  الشعب”، 
تفاجأت  فحيص  “وعند  بغداد  مدينة  مستشفيات 
)وين  تسألني  توليدي  عىل  املرشفة  القابلة  بان 
الفلوس(, فهمت ما تقصد، عندها قمت بإعطائها 

مبلغ 40 الف دينار، مقابل توليدي”.

يف  الوالدة  عملية  “تكلفة  ان  كاظم،  تقول 
اىل  تصل  العام(  )الجناح  الحكومية  املستشفيات 
الرشاوى”،  اىل  تذهب  وجميعها  دينار.  الف   200
مكافحة  عىل  املستشفيات  ادارات  تشديد  برغم 

ذلك ومنعه، وتهديد مروجيه بالعقوبات.

طرق مختلفة لالبتزاز
املواطنة وفاء حسني، تروي تفاصيل دفعها الرشوى 
الوالدة يف مستشفى  ابنتها اىل صالة  مقابل دخول 
يف مدينة الصدر, لـ”طريق الشعب”, قائلة: “عند 
وصويل للمستشفى رفضت الطبيبة ادخال ابنتي اىل 

صالة الوالدة بحجة عدم وصولها للمخاض”.
وتضيف، “لدى خروجي اىل باب املستشفى، تقدم 
نحوي احد حراس املستشفى، واخربين عن معرفته 
ستتكفالن  الوالدة،  صالة  يف  القابالت  من  باثنتني 
االمر اذا ما وافقت عىل دفع مبلغ 50 الف دينار 

لهام”.
داخل  املبلغ  وضع  قبل  دقائَق  وفاء  تدخر  ومل 
فايل لتقوم بتسليمه للحارس ومنه اىل املمرضات. 
وحينها متت املناداة عليها لتدخل صالة الوالدة يف 

أقل من ساعة.
وتؤكد وفاء حسني، “من املستحيل دخول اي امراة 
املستشفيات  الوالدة يف مختلف  اىل صاالت  حامل 
الحكومية من دون قيامها بدفع رشاوى للممرضات 

املرشفات عىل صاالت الوالدة”، حسب قولها.
وتكمل وفاء حديثها بأنه “وإذا ما أجربت املمرضات 
فلم  العمليات،  صاالت  اىل  املريضات  ادخال  عىل 
يكن امامهن سوى تعنيف املريضة جسديا ولفظيا”.

تعسر الوالدة
 وقّص املواطن ماجد جبار لـ”طريق الشعب”, ما 
يفقد  كاد  مأساوي،  مشهد  من  زوجته  مع  حدث 
زوجتي  رفقة  “ذهبت  قائال  حياته،  رشيكة  معه 
مخاض  اىل  وصولها  عند  حكومي،  مستشفى  اىل 
وادخالها  بفحصها  الطبيبة  قامت  وهناك  الوالدة، 
اىل صاالت الوالدة, لكن املمرضات يف صالة الوالدة 
طالنب إياها مببلغ معني مقابل رعاية وترسيع عملية 
والدتها، فخرجن معها اىل باحة املستشفى، ما اثار 
االمر حفيظة احدى املوظفات، التي استفرست عن 
الوالدة،  صالة  من  فعلمت سبب خروجها  حالتها، 
وقامت باستدعاء املمرضات, وتهديدهن بالعقوبة 

اذا ما تكرر االمر”.
ويقول جبار، انه كان ضحية هذا الشد بني املوظفة 
الذي  االمر  جانبا،  تركت  زوجته  ألن  واملمرضات، 
من  معه  تتمكن  مل  الوالدة،  يف  تعرس  عنه  نتج 

االنجاب، اال من خالل عملية قيرصية.
املمرضات  عىل  “شكوى  قدم  انه  جبار,  ويضيف 
املتسببات وما زلت بانتظار اجراءات املستشفى”، 

مشريا اىل انه “يف حالة عدم معاقبتهن سوف اذهب 
اىل املحاكم املختصة، كون زوجتي تعاين من ارضار 

جسدية كبرية بسبب افعال هذه املمرضات”.

غياب الرقابة
الصحية  الدوائر  يف  املسؤولني  من  كثري  وحاول 
مقاطعة أسئلة “طريق الشعب” عن تلك الظاهرة، 
بينام  املستشفيات،  بعضهم وجودها يف  نفى  التي 

رفض آخرون الحديث عنها.
تحدث  هويته،  عن  الكشف  رفض  طبي،  مصدر 
هذه  استفحال  اسباب  عن  الشعب”  لـ”طريق 
ان  قائال  الحكومية,  املستشفيات  يف  الظاهرة 
“البخشيش او االكرامية او الرشوة ظاهرة طبيعية 
االهلية،  وحتى  الحكومية،  املستشفيات  يف 
حياء,  بدون  واملوظفني  املراجعني  اغلب  وينتهجها 
الكرم”.  البعض يذهب العتبارها جزءا من  ان  بل 
ويؤكد ان كثريا من املمرضني يرهنون رعاية املرىض 
بـ”االكرامية، التي اصبحت عرفا يف كثري من دوائر 

الصحة”.
الظاهرة يف صاالت  استفحال هذه  املصدر  ويعزو 
الوالدة اىل “غياب الرقابة عن هذه الصاالت وعدم 
االمور  واالكتفاء مبتابعة  داخلها،  االطباء يف  تواجد 
من خالل االستشارية, ما سمح للممرضات وبعض 
ضعاف النفوس من ابتزاز املواطنني بصورة بشعة”.

بتوجيه  تقوم  “النزاهة  ان  اىل  املصدر  ويشري 
املستشفى هل  من  عند خروجه  للمريض  السؤال 
بالقامئني  يثق  ال  املواطن  والن  رشوة،  منك  طلب 
عىل تطبيق القانون، وبعضهم ال يرغب يف افتعال 
املشاكل، يقوم بنفي تقدميه ملبالغ مالية برغم علم 
يوميا رشاوى يف  تقدم  الدنانري  بان ماليني  الجميع 

داخل املستشفيات”.

معاناة في صاالت الوالدة
زهراء  العراقية  املرأة  حقوق  منظمة  عضو  وتقول 
تلطخ  من  “هناك  ان  الشعب”،  لـ“طريق  الرتيك 
معطفها ببقع مظلمة”. وتضيف “يبدو ان مالئكة 

الرحمة اختفت يف صاالت الوالدة”.
سابق  وقت  يف  أرشت  منظمتها  ان  الرتيك،  وتقول 
الحكومية  املستشفيات  يف  الخروقات  من  كثريا 
أللفاظ  وتعرضن  صفعات  تلقني  النساء  من  “كثري 

معيبة”.
تعرضت  النساء  “احدى  ان  الرتيك،  وتضيف 
احدى  قبل  من  ساقها،  يف  باملقص  الطعن  اىل 

املمرضات”.
“دفعت  والروايات  القصص  فان  الرتيك،  وبحسب 
القطاع  مستشفيات  اىل  امليسورين  من  الكثري 
الخاص لتفادي خروقات كهذه. بينام يضطر الفقري 

للتعايش مع هذا واقع أليم”.
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الصيف على األبواب.. والمولدات األهلية تستعد للحصاد

قصص مأساوية في صاالت الوالدة

»ادفع ليولد طفلك بسالم«!  
طمأنت بشأن اللقاحات وحذرت من انهيار النظام الصحي

الصحة: مقبلون على أيام وبائية 
صعبة.. وكوادرنا مرهقة

بغداد ـ طريق الشعب 

مع قدوم فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعا كبريا يف درجات الحرارة، تبدو الحاجة 
االهلية  املولدات  عن  ينفكوا  مل  الذين  للعراقيني،  الكهربائية  الطاقة  لتوفري  ملحة 

وجشع كثري من أصحابها، الذين يتحججون بشح الوقود وغالء أسعاره وغري ذلك.
الحصاد،  االهلية، موسم  املولدات  املستثمرون يف  يعده  الذي  الصيف،  ففي فصل 
يضطر املواطن اىل دفع من 100 اىل 150 الف دينار شهريا اليهم، للحصول عىل طاقة 
كهربائية، ال تؤمن له سوى تشغيل أجهزة مروحية بسيطة، ال تناسب االرتفاع نصف 

املئوي لدرجات الحرارة.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
حذرت وزارة الصحة، يوم أمس االول، من أيام صعبة ستمر 
لعدم  تزايد  يف  اإلصابات  اعداد  أصبحت  أن  بعد  بالبالد، 
غري  االختالط  عىل  واالرصار  الوقائية  باالجراءات  االلتزام 
الرضوري. وفيام طأمنت بشأن اللقاحات، أكدت أنها فعالة 

وأن الوزارة متأكدة من جدواها الطبية.

موقف وبائي خطير
ونبهت الوزارة يف بيان طالعته “طريق الشعب”، إىل خطورة 
اإلصابات  نسب  استمرت  “حيث  الحايل  الوبايئ  املوقف 
يف  اإلصابات  معدل  وكان  للقلق،  مثري  بشكل  بالتصاعد 
األيام األخرية أكرث من 5000 إصابة يوميا، وهو أعىل معدل 
مجددا  يؤكد  هذا  وإن  الجائحة.  بدء  منذ  العراق  يسجله 

خطورة املوجة الثانية”.
وأكد البيان أن استمرار ارتفاع عدد اإلصابات بهذا الشكل 
عندما  وخاصة  الصحي  النظام  عىل  كبريا  خطرا  “سيشكل 
تصبح  املؤسسات الصحية غري قادرة عىل استيعاب اإلصابات 
الشديدة والحرجة مام يؤدي إىل زيادة أعداد الوفيات، علام 
بسبب  املحافظات هو  اغلب  الوفيات يف  نسب  ارتفاع  أن 
تأخر املرىض يف مراجعة املستشفيات، مام يؤدي إىل تدهور 

حالتهم الصحية وصعوبة عالجها”.
الصحية إىل أن  املؤسسات  الصادرة عن  وتشري اإلحصاءات 
50 يف املائة من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث 
املستشفى،  دخول  من  ساعة   ٤٨ تتجاوز   ال  فرتة  خالل 
محذرة من خطورة استمرار التدهور باملوقف الوبايئ بسبب 
“عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية من قبل اغلب املواطنني 
الشعبية  املناطق  يف  وخاصة  الحظر  بتطبيق  واالستهانة 
والريفية وأطراف املدن يف مختلف املحافظات، عىل الرغم 

من اتخاذ الكثري من اإلجراءات بحق املخالفني”. 
وفتح  الصحي  الحظر  تخفيف  “قرار  أن  الوزارة  وأوضحت 
املطاعم واملوالت واملقاهي ال يرتبط باملوقف الوبايئ الحايل 
ولتخفيف  واقتصادية  إنسانية  الحتياجات  تلبيًة  جاء  بل 

معاناة ذوي الدخل املحدود من املجتمع”.

أيام صعبة قادمة
ويف السياق، رّجح عضو خلية األزمة، النائب حسن سلامن، 
عودة الحكومة إىل فرض الحظر الشامل طيلة أيام األسبوع 
يف حال استمرار تسجيل عدد إصابات مرتفع واسترشاء حالة 

الالالتزام بإجراءات الوقاية من قبل املواطنني.
ولفت سلامن خالل ترصيح صحفي إىل أن “تحذيرات وزارة 
الصحة املتكررة تأيت لتنبيه الرأي العام من خطورة وصول 
معدل  وأن  خصوصا  جداً.  مرتفعة  معدالت  إىل  اإلصابات 
االلتزام باإلجراءات الوقائية ال يتعدى 20 يف املائة، أي أن 
هناك 80 يف املائة من الشعب غري ملتزمني، وهذا أمر بالغ 

الخطورة”.

جائحة  وضع  حول  جديد  قلق  عن  فيه  عرّب  ترصيح  ويف 
كورونا وتطورها ومدى تفشيها يف العراق، قال وزير الصحة، 
حسن التميمي، إن “هناك اياماً عاصفة تنتظر العراقيني إن 
زيارته  التميمي خالل  الوقاية”. وقال  بإجراءات  يلتزموا  مل 
“لدينا  ببغداد:  الطب  بكورونا يف مدينة  املصابني  لردهات 
يف  كورونا  بفريوس  كاملة  عوائل  إصابة  اىل  تشري  تقارير 
القرى واألرياف. وإن الكثري من أفرادها يستمرون بالخروج 
واالختالط وهم يعلمون بإصابتهم”، مطالبا األجهزة األمنية 
ورجال الدين واملؤسسات الحكومية بـ”حث املواطنني عىل 
االلتزام بالوصايا”. فيام لفت إىل أن “مالكات الوزارة أنهكت 
ونحذر من أيام قادمة عاصفة جداً بخطر كورونا، ونخىش 
ال  الصحية  ومؤسساتنا  كبرية  إصابات  ألرقام  الوصول  من 
تستطيع استيعاب ماليني اإلصابات وعىل املواطنني االلتزام”.

تطمينات بشأن اللقاحات
الطبي يف وزارة  اإلعالمي  الفريق  من جانبها، علّقت عضو 
من  املواطنني  لدى  مخاوف  وجود  عىل  فالح،  رىب  الصحة، 
اللقاحات القادمة ضمن مرفق كوفاكس، ويف مقدمتها لقاح 
بجلطات،  تسببه  عن  دراسات  تحدثت  الذي  أسرتازينيكا 

فيام بينت سبب تأخري وصولها إىل البالد حتى اآلن.
وقالت فالح يف إيضاح صحفي، إن “مشكلة تأخر اللقاحات 
مشكلة عاملية، وليس يف العراق فقط، وذلك بسبب الزخم 
قدرة  وعدم  العامل  دول  مختلف  من  اللقاحات  عىل طلب 
الرشكات عىل تلبيتها مبواعيدها، عىل الرغم من أن العراق 

دخل ضمن مرفق كوفاكس منذ العام املايض”.
لقاح  وجبة  أول  وصول  الوزارة  اعلنت  أن  بعد  هذا  ويأيت 
عدة  بعد  “كوفاكس”،  مرفق  االثنني من  أمس  كورونا  ضد 
تأجيالت بسبب سوء اإلدارة، عىل الرغم من دخول العراق 
للمرفق يف أيلول من العام املايض، ودفع 170 مليون دوالر 
يف كانون األول من نفس العام، ضمن اتفاقية لتجهيز العراق 
التسليم  بـ 16 مليون جرعة، إال أن املرفق قد أّجل موعد 
وأضافت  اللقاح.  عىل  الطلب  حجم  بسبب  مرات  لعدة 
فالح، أن “الكثري من الدول التي اعتمدت اللقاح وهي دول 
الرقابية  وحتى  واالقتصادية  الصحية  الناحية  من  متقدمة 
مثل دول اوربية وعربية واعتمدته بشكل رسمي واعتربته 
الصحة  وزارة  ان  اىل  إضافة  الجائحة،  هذه  من  املنقذ  هو 
إال  اعتامده  أو  اللقاح  باستقدام  تتقدم خطوة  مل  العراقية 
املعتمدة  االصولية  واملوافقات  التطمينات  اخذت  أن  بعد 
لدى مؤسسات صحية عريقة، منها منظمة الصحة العاملية 
“الدول  أن  إىل  وأشارت  االدوية”.  النتقاء  الوطنية  والهيئة 
قد اعطت جرعات كثرية ملواطنيها مباليني الجرع، ومل يثبت 
أي أعراض جانبية خطرية للقاح، بل أعراض بسيطة تحدث 
يف أي لقاح آخر غري لقاح كورونا”، فيام دعت املواطنني إىل 
“عدم تصديق األخبار الكاذبة والشائعات، وأخذ األخبار من 

املصادر املوثوقة لدى وزارة الصحة”.
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حياة الشعب
اگول

استئصال »زائدة دودية« 
دون تشخيص!؟

ايات سعدون

رافقت احد املرىض االسبوع املايض إىل مستشفى مدينة الصدر يف 
بغداد، لغرض اجراء فحوصات بعد شعوره بأمل حاد يف بطنه. وعند 
وصولنا لقسم الطوارئ املمتلئ باملرىض الراغبني يف تسكني آالمهم، 
حصلنا عىل جرعة من “املسكّن” عىل امل انتهاء األمل، او رمبا نعود 
مجددا يف اليوم التايل، كون اقسام الطوارئ ال تقدم الحلول الكافية 

للمرىض!
ففي هذه األقسام تحدث أغرب القصص والحكايات )مع اعتذارنا 
وشكرنا للكثريين من العاملني يف هذه االقسام، الذين يتحملون أذى 

نفسيا وماديا، وليس بيدهم حيلة إلنهاء معاناة املرىض(.
تجدد أمل مريضنا وعدنا به يف اليوم التايل اىل الطبيب املختص. فطلب 
منا إجراء بعض التحاليل مع فحص السونار، وبعد االنتهاء مل يتبني 
يشء. فام كان من الطبيب سوى اللجوء إىل الفحص الرسيري لعله 

يجد سببا لألمل، فانتهى يف تشخيصه إىل “زائدة دودية”! 
العامة واالنتظار لحني تحديد  الجراحة  التوجه اىل ردهة  طلب منا 
من  أكرث  زارنا  ذلك  وأثناء  الدودية،  الزائدة  استئصال  عملية  موعد 
ممرض لغرض تزويدنا باألدوية الالزمة املسجلة يف “الطبلة”، لنحصل 

يف النهاية عىل موعد إلجراء العملية، وكان مساء اليوم نفسه. 
مر املساء وانتهى، وحل الليل، وال نزال ننتظر إجراء العملية. وبعد 
العارشة ليال، طلبوا منا الدخول إىل صالة العمليات. دخلت مع املريض 
لغرض إجراء آخر تشخيص له، وحفظ حاجياته، وحينها فوجئنا بوجود 
مرىض عديدين أجريت لهم عمليات جراحية كالتي تقرر أن تجرى 

ملريضنا. 
وخالل التشخيص األخري، تدخل أحد املمرضني، وأفاد بأن مريضنا ال 
يعاين “الزائدة الدودية”! فطلب من الطبيب املختص إعادة الفحص 
مرة أخرى، وهنا حصلت املفاجأة. فقد جاء الطبيب وبيده موبايل 
املريض  بطن  االلكرتونية(، ضغط عىل  األلعاب  إحدى  يلعب  )كان 
بيده األخرى، ومبارشة ومن دون اي سؤال، قال: لتجرى له عملية 

فوراً!
 مل يبق أمامنا سوى ان نشك ونشك. خرجنا عىل امل الحصول عىل 
اجابة يف اليوم التايل من طبيب مختص آخر، كون مريضنا مل يكن 
يعاين اي أمل منذ الساعة الثانية ظهراً، وبحسب الكثريين، فإن املصابني 

بالزائدة الدودية يعانون آالما شديدة باستمرار.
يف اليوم التايل، تم فحص مريضنا بواسطة السونار، فتبني انه ال يعاين 
الكىل. وهنا  يعاين وجود حىص يف  انه  بل  الدودية،  الزائدة  التهاب 
رصنا ال نستبعد أن الكثري من العمليات الجراحية التي تجرى اليوم يف 

املستشفيات، تتم بناء عىل تشخيص خاطئ!

 بغداد – وكاالت 

بني فرتة وأخرى، تتلقى الحكومة 

العراقية عروضاً استثامرية من رشكات 

أجنبية، ملعالجة النفايات من خالل 

إنشاء محطات لتدويرها واستغاللها يف 

مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

البالد  تنقذ  قد  املشاريع  هذه  كون  من  وبالرغم 
والبيئة،  العامة  الصحة  عىل  النفايات  مخاطر  من 
وتساهم يف الوقت نفسه يف معالجة مشكلة تردي 
تعرقل  عقبات  تواجه  تزال  ال  انها  إال  الكهرباء، 

تنفيذها. 
عضو لجنة الطاقة والنفط الربملانية، أمجد العقايب، 
قدمت  عديدة  رشكات  إن  صحفي،  بيان  يف  يذكر 
مقرتحات إلنشاء محطات لتدوير النفايات يف بغداد 
هذه  أن  “إال  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  أجل  من 
الرشكات اقرتحت بأن يكون فرز النفايات من قبل 
األهايل، كام هو الحال يف الدول املتقدمة”، مستبعدا 
نجاح هذه الفكرة “كون أغلب األهايل ال يتمتعون 

بثقافة فرز النفايات” – بحسب رأيه.
أفكارا  طرحت  الرشكات  “هذه  أن  ويضيف، 
إلنشاء محطات تدوير حضارية تخلص العراق من 
يف  ذاته  الوقت  يف  وتساهم  املتكدسة،  النفايات 
وقع  “خالفاً  أن  إىل  الفتا  العاملة”،  األيدي  تشغيل 
املحطة  إنشاء  ترغب يف  الكهرباء ورشكة  وزارة  بني 
عرقل االتفاق. فالرشكة حددت سعر امليغاواط من 
الكهربائية بـ 160 دوالرا، والوزارة رأت أن  الطاقة 

هذا السعر مرتفع جدا”. 

مراحل متقدمة
الربملانية،  الخدمات  لجنة  عضو  يقول  جهته،  من 
مرشوع  حول  “املشاورات  ان  البخايت،  جاسم 
استخراج الطاقة الكهربائية يف العراق عرب استغالل 
النفايات، وصلت إىل مراحل متقدمة”، موضحا أن 
“أمانة مجلس الوزراء جعلت ملف تدوير النفايات 
بعد  سيام  ال  املقبلة،  املرحلة  خالل  أولوياتها  من 
تلّقيها جملة عروض استثامرية من رشكات أجنبية، 

من بينها رشكة كويتية وأخرى تركية”.
ويوضح، أن “العراق ذاهب يف هذا املجال باالعتامد 
عىل  أخذت  التي  للطاقة،  األمريكية  الوكالة  عىل 
عاتقها تنظيم املؤمترات ودعوة الرشكات التخصصية 

إزالة  إىل  امللف،  بهذا  املعنية  األطراف  وجميع 
ملف  استثامر  أمام  عائقا  تقف  التي  العقبات 
يوفر  أن  املمكن  من  والذي  العراق،  يف  النفايات 

للدولة إيرادات تُقدر مبليارات الدوالرات”.
النفايات  “استثامر  أن  صحفي،  حديث  يف  وأضاف 
الطاقة  انتاج  االتجاهني:  أحد  إىل  سيذهب 
يف  تدخل  التي  األولية  املواد  إنتاج  أو  الكهربائية، 

املجال الصناعي”.

!
ً
9 آالف طن من النفايات يوميا

وفقا إلحصائيات صادرة عن أمانة بغداد عام 2019، 
اليوم  يف  العراق  يخلفها  التي  النفايات  كمية  فإن 

يعادل  ما  آالف طن،   9 من  أكرث  إىل  تصل  الواحد، 
 17 قبل  البلديات  كوادر  ترفعه  كانت  ما  أضعاف 

سنة.
مشاريع  عن  ستنتج  التي  الكهربائية  الطاقة  وعن 
تدوير النفايات يف حال تنفيذها، يؤكد املستشار يف 
وزارة الكهرباء هاشم الشديدي، أن الوزارة ستتعهد 
برشاء هذه الطاقة، مبينا أن “العراق سيستفيد من 
الصديقة  والطاقات  النفايات  من  املتولدة  الطاقة 

للبيئة مثل الشمسية والرياح”.
فيام ينّوه إىل أن “الهدف من إنشاء هذه املشاريع 
املحافظة عىل  إمنا لغرض  الطاقة فقط،  توليد  ليس 
الصحة والبيئة العامة وإظهار البلد بأفضل صورة”.

النفايات ثروة كبيرة!
القييس،  الكريم  عبد  الطاقة  خبري  يقول  ذلك،  إىل 
جداً،  كبرية  ثروة  تُعد  العراق  يف  “النفايات  ان 
منها، بسبب حرقها  االستفادة  تتم  لكن لألسف مل 
استثامرها  يجر  مل  كام  خاطئ.  بشكل  دفنها  أو 
بطريقة متطورة، يف وقت متتلئ فيه مناطق وأزقة 
يف  الحكومي  للقصور  نتيجة  بالنفايات،  العاصمة 

استغالل هذه الرثوة أسوة بالدول األخرى”.
“إحدى  أن  صحفي،  حديث  يف  القييس  ويوضح 
من  الواحد  الطن  لرشاء  عرضا  قدمت  الرشكات 
الطاقة  بيع  ثم  ومن  دوالرات،   5 بـ  النفايات 
بـ 4.5 سنتات لكل  الكهرباء  املنتجة لصالح وزارة 
كيلوواط، بينام يستورد العراق الطاقة من إيران بـ 
11 سنتا لكل كيلوواط”، مشريا إىل أن هذا العرض 
الجهات  أن  يؤكد  ما  “وهو  عليه  املوافقة  تتم  مل 
ما  بقدر  البلد  وضع  إصالح  يف  جادة  غري  املعنية 
بحسب   – والشخصية”  الحزبية  املصالح  تهمها 

قوله.

بعقوبة – قحطان االنصاري

حتى  دياىل  محافظة  يف  السائبة  الكالب  انتشار  ظاهرة  اتسعت 
أصبحت خارج السيطرة. فهذه الحيوانات الرشسة باتت تتجول 
بكل حرية يف مراكز مدن املحافظة وشوارعها وأزقتها السكنية، 

خاصة يف مدينة بعقوبة.
تشهد  إذ  األطفال.  سيام  املواطنني،  السائبة  الكالب  وتهاجم 
تنتهي  النوع،  وأخرى حوادث من هذا  فرتة  بني  بعقوبة  مدينة 
وفاة  تسجيل حاالت  تم  وقد  بالضحايا.  كبرية  أرضار  إلحاق  إىل 
عديدة بني أطفال تعرضوا إىل عضات كالب سائبة، ومل تستطع 

إسعافهم.  الحكومية  املستشفيات 
حمالت  بتنفيذ  املختصة  الجهات  دياىل،  يف  املواطنون  ويطالب 
ملكافحة الكالب السائبة، حفاظا عىل السالمة العامة. ويف املقابل 
إىل  بعضها  يفيض  التي  الحوادث  تسجيل  الصّحة  دوائر  تواصل 

موت الضحايا، خاصة يف القرى النائية. 

السائبة،  الكالب  انتشار  زيادة  أن  حكوميون،  مسؤولون  ويرى 
تم  حيث  اإلرهايب.  داعش  تنظيم  ضد  املعارك  فرتة  إىل  تعود 
عزل مناطق كاملة ألكرث من ثالث سنوات، ما أصبحت مناسبة 
إليواء هذه الحيوانات. فيام يرى مسؤولون آخرون، ان األزبال 
املرتاكمة يف األزقة واألماكن العامة تشكل عنرص جذب للكالب 
البلدية مسؤولية هذه املشكلة، حال  الجهات  السائبة، محملني 

تقصريها يف رفع النفايات بشكل منتظم. 
الطمر  أماكن  من  العديد  أن  إىل  أيضا،  املسؤولون  ويلفت 
الصحي التي تعد مرتعا خصبا ملختلف الحيوانات السائبة، تقع 
بالقرب من املناطق املأهولة بالسكان، ما يساعد يف وصول هذه 

الحيوانات إىل االزقة السكنية.   
خطورة  من  املواطنني  دياىل،  يف  البيئة  دائرة  حذرت  ذلك،  إىل 
فيها  تنشغل  التي  الفرتة  هذه  خاصة  السائبة،  الكالب  هجامت 
املجال  لديها  وليس  كورونا،  فريوس  مبكافحة  الصحية  الفرق 

الكايف ملكافحة هذه الحيوانات.

من يضمن نقاء مياه المعامل!؟
انترشت يف اآلونة األخرية مبدينة النجف وغريها من مدن العراق، معامل 
أهلية متخصصة يف تنقية املياه وبيعها عىل املواطنني كمياه صالحة للرشب 

»آرو«. 
يحملون  ستوتات  أصحاب  عىل  البداية  يف  مياهها  املعامل  هذه  وتبيع 
خزانات كبرية، فيتجول هؤالء بدورهم يف األحياء السكنية ويبيعون املاء 

عىل املواطنني. 
املشكلة أن هذه املعامل غري خاضعة للرقابة الصحية – بحسب العديد من 
املتابعني – لذلك ال ميكن ضامن نقاء مياهها وخلوها من الشوائب. كام 
أن الستوتات التي تنقل املاء، هي األخرى ال تتلقى متابعة من الجهات 

الصحية، للتأكد من نظافة خزاناتها. 
هذه  متابعة  إىل  الصحية  الجهات  املواطنني،  من  العديد  يدعو  لذلك، 
املعامل والستوتات التي تنقل املياه، وإلزامها باتباع التعليامت الصحية، 
هويتها  لتكون  والخزانات  املياه  عبوات  عىل  ملصقات  وضع  عن  فضال 

معلومة واضحة. 

لفيف من أهالي مدينة النجف 
عنهم رياض الحمداني

خبير يراها “ثروة كبيرة”

نفايات العراق.. عراقيل أمام استثمارها في إنتاج الطاقة 

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل الخاص

اعالن رقم )٢٨33(

بالنظر لعدم حصول راغب بالضم

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط املدرجة ادناه يف محافظة بغداد يف اليوم 
)الخامس عرش( تبدأ اعتباراً من اليوم التايل لنرش االعالن وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )٢١( لسنة ٢٠١3 
املعدل والرشوط التي ميكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )٥٠٠٠( دينار غري قابلة للرد. فعىل الراغبني 
الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله وان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة السكن )النسخة 
االصلية( ودفع التأمينات القانونية البالغة ٢٠% مرضوباً يف عدد سنني العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني علام اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة 

يف اليوم التايل. 

مدة االيجار سنة واحدة... يدفع عىل شكل قسط واحد

كريم هاشم حسين الجابري
المدير العام
رئيس مجلس االدارة

اعالن تغيير لقب
يروم  طلبا  محمد(  چياد  )سلامن  املدعي  قدم 

فيه تبديل اللقب من 
)غريري( اىل )البوالين(، فمن لديه اعرتاض عىل 
عرش   خمسة  خالل  املديرية  مراجعة  الدعوة 
احكام  وفق  بالدعوة  سينظر  وبعكسه  يوم، 
املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة ٢٠١6.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة

اعالن تغيير لقب
قدم املدعي )هادي چياد محمد( طلبا يروم فيه 

تبديل اللقب من 
)غريري( اىل )البوالين(، فمن لديه اعرتاض عىل 
عرش   خمسة  خالل  املديرية  مراجعة  الدعوة 
احكام  وفق  بالدعوة  سينظر  وبعكسه  يوم، 
املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة ٢٠١6.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام وكالة
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* تعزي “أرسة طريق الشعب” الرفيق والزميل معن ثامر بوفاة عمه 
محمد اسامعيل نصيف العامري )ابو خالد( إثر حادث سري مؤسف. 
الصرب  جميل  الكرمية  والعائلة  معن  وللعزيز  الطيب،  الذكر  للفقيد 

والسلوان.
* تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف الديوانية الرفيق جعفر 
شيال حسني، الذي تويف اثر مرض عضال أملّ به. للفقيد الذكر الطيب 

ولعائلته ورفاقه الصرب والسلوان.
وتعزي الرفيق الدكتور حسني عبد عيل الحلو بوفاة والدته. والفقيدة 
زوجة شهيد الحزب الشيوعي الرفيق عبد عيل شاكر الحلو. للفقيدة 

الرحمة والذكر الطيب، ولرفيقنا والعائلة الكرمية الصرب والسلوان.
املناضل  بوفاة  العراقي  الشيوعي  للحزب  النجف  محلية  تعزي   •
الشيوعي عبد املحمد عبد الرزاق النجار. وكان الفقيد متواصال مع 
ولألهل  الطيب  والذكر  الرحمة  للفقيد  العضال.  مرضه  رغم  الحزب 

الصرب والسلوان.
العراقي  الشيوعي  الحزب  الحزن واالىس تنعى هيأة تنظيم  ببالغ   •
يف الحي الرفيق مهدي محمد گوز الزبيدي ) ابو صالح(، الذي وافاه 
االجل اثر مرض عضال. كان الراحل مثاال للمريب يف مالزمه املدرسية 
واملتفاين يف نرش سياسة الحزب منذ نعومة اظفاره حتى يوم رحيله. 
الرحمة والذكر الطيب دوما للفقيد الراحل، والصرب والسلوان لجميع 

افراد ارسته الكرمية وسائر رفاقه.
• ببالغ الحزن واألىس تنعى هيئة الشهيد فاضل البيايت، الرفيق عارف 
حكمت يونس. وكان الفقيد قد تعرض لالعتقال إثر االنقالب الدموي 
الفايش عام ١٩63 يف سجن رقم واحد العسكري. وتعرض للتعذيب 
ونقل برحلة قطار املوت إىل الساموة، ومن ثم سجن نقرة السلامن 
لسنوات.  محكوميته  انقضاء  لحني  السجون  يف  وتنقل  الصحراوي، 

السالم األبدي لروحه النقية والخلود لذكراه العطرة.
* تعزي هيئة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي يف الحي عائلة صديق 
مرض  إثر  األجل  وافاه  الذي  ابو حسن،  حميد  مجيد  الراحل  حزبنا 
عضال. وهو شقيق الرفيق الراحل محمود. الذكر الطيب دوما للفقيد 

والصرب والسلوان للعائلة الكرمية.
• تعزي محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رزاق محمد 
السعيدي )ابو عادل( بوفاة شقيقة الحاج جواد محمد السعيدي، اثر 

مرض عضال أملّ به.
الذكر الطيب للفقيد وللرفيق والعائلة الصرب والسلوان.

كام وتعزي الرفيق د. حاكم محسن الربيعي بوفاة زوجته. للفقيدة 
الذكر الطيب وللرفيق والعائلة الصرب والسلوان.

وتعزي الصديق د. عبد عيل حسني جريو بوفاة اخيه )عليم حسني( 
والد د. امري عليم. للفقيد الرحمة والذكر الطيب وآلل جريو وذويه 

الصرب والسلوان.
• تعزي محلية الكرخ الثانية  للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حارث 
خريي الحيدر )ابو يوسف( بوفاة عمة الشخصية الوطنية واالجتامعية 

رشيد خضري الحيدر، اخ شهيد الحزب ستار خضري.
الصرب  الفقيد  وعائلة  يوسف  ابو  ولرفيقنا  العطر  الذكر  للفقيد 

والسلوان.

مواساة

هاجمت أطفاال حتى الموت
الكالب السائبة تغزو مراكز المدن في ديالى
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النقل: تفعيل الموانيء
مع السعودية لنقل 

الركاب والبضائع
بغداد – طريق الشعب

فريقاً  السعودية  نظريتها  مع  العراقية  النقل  وزارة  شكلت 
العامة  والرشكة  البحري  للنقل  العامة  الرشكة  من  فنياً 
العامة  والهيئة  للموانئ  العامة  والهيئة  العراقية  للموانئ 
للنقل السعودية، لتفعيل النقل البحري بني موانئ ام قرص 

وموانئ السعودية للركاب والبضائع. 
حصلت  بيان  بحسب  الشبيل،  نارص  النقل  وزير  وبحث 
املجلس  اعامل  ضمن  منه،  نسخة  عىل  الشعب”  “طريق 
منفذ  ألفتتاح  العمل  آلية  السعودي   - العراقي  التنسيقي 
املعرب الحدودي “عرعر - جديدة – عرعر” ملرور الشاحنات 
الجانب  من  العراق  تسلم  ان  بعد  وذلك  والسيارات 

السعودي كامل مرشوع منفذ عرعر مبنشآته وتجهيزاته.
لتطبيق  الحدودية  املنافذ  هيئة  مع  متابعته  الشبيل  وأكد 
امتتة االجراءات الكمركية من اجل توحيد التعرفة الكمركية 

يف جميع املنافذ العراقية.

خاصية جديدة لألوراق 
النقدية العراقية

بغداد – طريق الشعب
خاصية  أضافة  االثنني،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  أعلن 
ومن  والفريوسات  البكرتيا  من  النقدية  االوراق  حامية 

ضمنها ساللة فايروس كورونا.
بيان،  يف  العراقي  املركزي  للبنك  اإلعالمي  املكتب  وقال 
“البنك أضاف خاصية  ان  الشعب”،  اطلعت عليه “طريق 
ومن  والفريوسات  البكرتيا  من  النقدية  االوراق  حامية 
ضمنها ساللة فايروس كورونا والتي سيتم طرحها قريًبا إىل 
التداول”. واضاف البيان انه “سيتم إضافة املبيد البيولوجي 
االوراق  بطباعة  املتخصصة  العاملية  الرشكات  طورته  الذي 

النقدية بالتنسيق مع الجهات املختصة”.

تسويق إلكتروني
عدد  ظهر  )فيسبوك(،  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف 
)الدوالر  تسميه  ما  بيع  تعرض  التي  الصفحات  من 
صفحة  الصفحات،  تلك  بني  ومن  املجمد(.  الليبي 
 10 ببيع  عرضا  تقدم  التي  املالية”،  للخدمات  “كاش 
التسليم  يكون  ان  عىل  االف,   5 مقابل  دوالر  االف 
العملة وضامنها، حسب ما  العراق بعد فحص  داخل 

يدعي مدّون االعالن.
بينام عرضت صفحة اخرى، يف مجموعة سوق ميسان 
املجمد، عن طريق  للدوالر  التوصيل  املفتوح, خدمة 
رشاء  الزبون  فيها  يرغب  محافظة،  اي  واىل  مندوبني 
“سوق  صفحة  قدمته  ذاته  والعرض  العملة.  هذه 

كربالء للبيع والرشاء”.

أصل الحكاية
الشعب”,  لـ”طريق  قاسم  عيل  املايل  الخبري  قال 
خالل  مرة  أول  ظهر  املجمد  الدوالر  “مصطلح  ان 

السابق  النظام  اجتياح  بعد  الثانية،  الخليج  حرب 
للكويت، والسيطرة عىل ماليني الدوالرات يف البنوك 
الكويتية. وبهدف منع تداول الدوالرات املرسوقة، 
يف  تداولها  ومنع  التسلسلية  أرقامها  تجميد  تم 

الدولية”. البنوك 
مزورا  يعد  ال  املجمد  “الدوالر  ان  قاسم،  وأضاف 
تفريقه  ميكن  وال  آخر.  دوالر  أي  مثل  مثله  إطالقا. 
عن الدوالر الصحيح، إال من خالل االرقام التسلسلية، 
داخل  التبادل  خالل  من  معرفته  تصعب  امر  وهذا 

االسواق العراقية او مكاتب الصريفة املنترشة”.
وأشار اىل ان “املتعاملني يف عمالت كهذه يستغلون 
واملواطنني  الصريفات  اصحاب  معرفة  عدم 
نصب  عملية  وميارسون  االرقام،  تلك  بتسلسالت 

واحتيال يف ذلك”.
العمالت  هذه  رشاء  “عملية  أن  اىل  قاسم  ونّبه 
غسيل  عملية  يف  مشاركة  ويعد  للقانون،  مخالف 

االموال واعادة تداولها”.

كيف تجري عمليات االحتيال؟
بغداد(  يف  صريفة  مكتب  )صاحب  احمد  عالء  وبنّي 
من  الكثري  ان  الشعب”,  “طريق  ملراسل  حديث  يف 
الرصافني يواجهون مشكلة وصعوبة يف معرفة الدوالر 
التسلسلية  باالرقام  معرفتهم  لعدم  “نتيجة  املجمد 

الخاصة بتلك العملة”.
وقال أحمد إن “كميات الدوالر املجمد املوجودة يف 
العراق قليلة نسبيا”، مضيفا أنها “تستخدم يف عمليات 

النصب واالحتيال عىل املواطنني”.
وزاد املتحدث بان “عصابات بيع العملة املزيفة، تقوم 
باستدراج الضحية من خالل اعطائه مبلغا معينا من 
الدوالر الحقيقي او املجمد، ويدعونه للقيام بترصيفه 
يف االسواق، وعند قيام الضحية بترصيف هذه االموال 
بسالم، يقومون بإمتام عملية النصب من خالل اعطاء 
يكون  وهنا  الدوالر.  من  مزيفة  كميات  الضحية 

املواطن قد وقع يف رشاك العملة املزيفة”.
مطبوع  الدوالر  من  “املجمد  أن  اىل  أحمد  ولفت 
به  التعامل  لكن  تسلسيل،  رقم  وله  نظامي،  بشكل 

محظور بسبب عمليات الرسقة”.
وعن عمليات التزوير، يقول الرصاف انه “تتم طباعة 
عملة مزورة مبواصفات يحملها الدوالر الحقيقي، لكنه 

املزيف ال يحتوي عىل أرقام تسلسلية”.

البنك المركزي يحذر
تحذيرات  العراقي  املركزي  البنك  يصدر  ما  ومرارا 
متارسها  ونصب  احتيال  “عمليات  من  للمواطنني 
عصابات تزييف، من خالل استخدام مصطلح )الدوالر 
الليبي املجمد(”، مؤكداً ان “أي جهة او رشكة تدعي 
صفحاتها  عرب  الرتويج  خالل  من  العملة  لهذه  بيعها 
الجمهور  وإيهام  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 

بوجود دوالر أمرييك يعود اىل البنك املركزي الليبي هي 
“غري مرخصة” من البنك.

العقوبات القانونية
وحول العقوبات املنصوص عليها يف القانون العراقي, 
ذكر الخبري القانوين محسن كريم  لـ”طريق الشعب”، 
املزيفة  للنقود  الرتويج  عقوبة  حدد  “القانون  ان 
النقود  )ترويج  بذلك  معرفته  مع  الغش  متعمداً 
أو  مزيفة  نقود  لرتويج  استعداده  إبداء  أو  املزيفة 
أو قبول  أو إرسال  الستخدامها كنقود أصلية، تصدير 
النقود املزيفة خارج العراق( بدفع غرامة ال تزيد عن 
)100( مليون دينار أو الحبس ملدة ال تزيد عىل )10( 
أو كالهام معاً”. وبحسب كريم فان “قانون  سنوات 
البنك املركزي لسنة 2004, حدد احكام تزييف العملة 
او الرشوع بتزييفها وحيازتها )رشاء أو قبول أو عرض 
برشاء قبول، حيازة أو امتالك، استجالب اىل العراق(, 
بدفع غرامة ال تزيد عىل )50( مليون دينار أو الحبس 

ملدة ال تزيد عىل )5( سنوات أو كالهام معاً”.

 عن االنظار
ً
تحويل مالي بعيدا

مكاتب  وجود  الشعب”  “طريق  مراسل  ورصد 
عن  بعيداً  وتعمل  رسمياً  مسجلة  غري  املايل  للتحويل 
العراق  وخارج  داخل  طرفني  باتفاق  وذلك  االنظار، 
املستفيدين،  اىل  كبرية  مالية  مبالغ  بتحويل  يقومان 
وغالباً ما يجري التعامل مع هذه الرشكات يف اوقات 
املساء ونهاية الدوام الرسمي لضامن عدم كشفهم من 

قبل الجهات املختصة.
هذه  بواسطة  التحول  عموالت  ان  املراسل،  ويفيد 
املكاتب تكون اقل بالعادة من املكاتب املعتمدة لدى 

البنك املركزي.

 عن االنظار”
ً
مكاتب لتحويل العملة “بعيدا

مواقع التواصل االجتماعي.. بورصة مفتوحة لترويج »الدوالر المجّمد«
ـ طريق الشعب بغدادـ 

تجد مافيات بيع “الدوالر املجّمد” وترويج العملة املزيفة، مساحة رحبة يف 
مواقع التواصل االجتامعي، ملامرسة عمليات النصب واالحتيال، بعيدا عن أعني 

األجهزة الرقابية الحكومية.
وفيام يشكو أصحاب صريفات صعوبة يف متييز الدوالر القانوين عن الليبي 
املجمد، يقول مراقبون ان مرّوجي تلك العمالت يستغلون جهل املواطنني 

والرصافني بتسلسالت الدوالر الليبي، ملامرسة جرامئهم.

أحاديث رسمية تفتخر بالقرار 
تابعتها  مقابلة صحفية،  االمري عالوي، يف  عبد  املالية عيل  وزير  وقال 
“طريق الشعب”، إن “سعر رصف الدوالر قرار حكومي، ال ميكن تغيريه 
يوميا حسب الرغبة”، مبينا ان “األسواق تقبلت سعر الرصف الحايل، 
ويقوي  الخاص  القطاع  إىل  الحوافز  املقبلة  السنني  خالل  وسيعطي 

االحتياطي”.
الدوالر  امام  الدينار  رصف  سعر  تغيري  أن  املركزي،  البنك  رأى  كذلك 

“ساهم يف تعزيز االستدامة املالية”.
سعر  “تغيري  أن  الشعب”،  “طريق  عليه  طلعت  بيان  يف  البنك  وذكر 
نتيجة  املالية،  االستدامة  تعزيز  يف  ساهم  الدوالر  امام  الدينار  رصف 
يزيد  مام  العامة  املالية  وتعزيز  األجنبية  االحتياطات  حجم  الرتفاع 
القدرة  وزيادة  اإلنتاج  تكاليف  وانخفاض  املستثمرين  موثوقية  من 
التنافسية للسلع املحلية وتوازن ميزان املدفوعات من خالل انخفاض 

حجم االستريادات األجنبية”.
واضاف أن “التحدي األكرب يتمثل بإعادة استثامر اإليرادات املتحققة 
قاعدة  بناء  تساهم يف  ان  التي يجب  الرصف  من عملية خفض سعر 
إنتاجية خارج القطاع النفطي، لتعمل كرافعة مالية لالقتصاد العراقي 

وتخليصه من إشكالية أحادية املورد املايل”.

تصريحات غير واقعية 
وتعقيبا عىل حديث وزير املالية، قال الخبري االقتصادي احمد خضري, 
ان حديث الوزير عالوي حول تقبل السوق لسعر الرصف الجديد “غري 
واقعي، ويندرج تحت اطار تلميع االوضاع والهرب من مواجهة مشكلة 

الفقر والبطالة”.
وقال خضري يف حديث لـ”طريق الشعب”, ان “حركة السوق مل تستقر 
ام  للتجار  سواء  مربكة  االوضاع  تزال  وال  الرصف  سعر  تغيري  منذ 

املواطنني يف ظل عدم اقرار املوازنة العامة”.
وأضاف ان الحديث املتكرر عن العودة للسعر السابق او زيادة السعر 
الحايل “خلق حالة من الفوىض وعدم االستقرار يف الحركة االقتصادية”.

كافية  دراية  عدم  عن  تنم  املالية  وزير  “ترصيحات  ان  خضري,  وزاد 
مؤرشات  وفق  االقتصاد  متابعة  وعدم  املحيل,  االقتصادي  الواقع  يف 
بتقبل  الوزير  عليها  اعتمد  التي  “املعطيات  عن  متساءال  حقيقية”, 

االسواق لسعر الرصف والحوافز املتوقعة اىل القطاع الخاص”.
وتابع ان “السياسة االقتصادية املتبعة من قبل الحكومة الحالية هو 
السياسية  الطبقة  وفساد  االقتصادية,  االزمة  اعباء  املواطن  تحميل 
وسوء ادارتها ملوارد الدولة”, مؤكدا ان “الورقة البيضاء التي تنتهجها 
الحكومة الحالية ستعود بالرضر الكبري عىل االقتصاد املحيل واملواطنني 

بدرجة اساسية”.
واملصانع  املعامل  “بتشغيل  الحكومة  االقتصادي  الخبري  ونصح 
املتوقفة عن العمل ودعم القطاعات الزراعية والسياحية واالستفادة 
تجربة  استرياد  محاولة  من  بدال  الداخل  يف  املتوفرة  االمكانيات  من 
اقتصادية ال تتناغم مع الواقع االقتصادي للبالد”، وحذر من “االستمرار 

يف اتباع سياسة تجويع الشعب واذالله”.

اهداف غير واضحة 
تغيري سعر رصف  ان  أكّد  فقد  فرحان,  محمد  االقتصادي  الباحث  أّما 

العملة املحلية يف اي بلد يرتبط بتحقيق اهداف اقتصادية محددة.
تخفيض  اىل  العامل  دول  “لجوء  ان  الشعب”,  لـ”طريق  فرحان  وقال 
عملتها امام العمالت االجنبية هو من اجل تحقيق اهداف اقتصادية 
مرسومة من قبل صناع القرار االقتصادي فيها، سواء كانت وزارة املالية 

او البنك املركزي”.
واسرتسل ان “الهدف من تخفيض قيمة العملة الصينية، مثال، هو من 

املصدرة  البضائع  زيادة  وبالتايل  الصينية،  البضائع  تخفيض سعر  اجل 
اىل خارج البالد”.

وأكمل ان “العراق بلد مستورد لكل احتياجاته، وعليه فانه لن يحقق 
توازي ما سوف  اشياء بسيطة، ال  الدينار سوى  من تغيري سعر رصف 
يتحمله املواطنون من جّراء هذا االجراء”, منوها اىل ان “قرار التخفيض 
املستثمرين، ويؤثر بشكل سلبي  ثقة  يسهم بشكل مبارش يف اضعاف 

عىل عملية جذب االستثامرات واالموال االجنبية املتعرثة اصال”.
وتابع ان “الحكومة، ونظرا لعدم معرفتها بواقع االقتصاد املحيل توقعت 
املنتجات املحلية،  الطلب عىل  اتخاذها لهذا االجراء سوف يزداد  عند 
اغقلت عدم وجود منتجات محلية ذات مواصفات جيدة, ويف  لكنها 
حال وجودها فانها تعتمد بشكل اسايس عىل املواد االولية املستوردة 
ما  مؤخرا،  بابل،  يف  والسكر  الزيوت  معمل  يف  حدث  ما  وهذا  اصال، 

اضطره اىل رفع سعر منتجاته”.
وحول امكانية ان يسهم القرار يف تقليل العاملة االجنبية بسبب 
تقليل قيمة الدينار, أوضح الباحث بالقول انه “ يبدو أن الحكومة 
ال تعلم ان االالف العاملني يف القطاع النفطي يتقاضون رواتبهم 
بالعملة الصعبة, وحتى عامل النظافة والخدمات العامة يتقاضون 
بالدوالر”, مبينا “عدم تأثر العامل االجانب بذلك، عىل  رواتبهم 
عكس العراقيني الذين انخفضت قيمة اجورهم، بنسب تصل اىل 

حوايل 20 يف املائة” عىل أثر قرار تغيري سعر الرصف.
وأردف فرحان, ان “الهدف الوحيد املتحقق من رفع سعر رصف الدينار 
هو تقليل عمليات تبيض االموال عن طريق املصارف الخاصة، وتهريبها 
اىل خارج البالد، عىل االقل يف املرحلة الحالية”، منبها اىل “رضورة اتخاذ 

حزمة اجراءات حكومية موازية، ملنع ارتفاع اسعار املواد االستهالكية يف 
حال ارصارها عىل بقاء السعر الحايل”.

اعادة التوازن واالمن الغذائي
العراق،  يف  االنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  طالبت  السياق،  ويف 

الحكومة بإجراءات تعيد التوازن واألمن الغذايئ للمواطنني. 
وذكر عضو مجلس املفوضية أنس اكرم محمد، يف بيان تلقت “طريق 
الشعب”, نسخة منه, أن “املفوضية تطالب الحكومة ووزارة التجارة 
باتخاذ اجراءات عملية إلعادة التوازن الغذايئ لفئات املجتمع العراقي 
األكرث ترضرا من رفع سعر الدوالر ونتائجه السلبية عىل رفع أسعار 
تهديدا  يشكل  ما  وهو  املائة،  يف   14 بنسبة  الغذائية  واملواد  السلع 
خطريا لألمن الوطني الغذايئ  ويضاعف من مستويات الفقر املعلنة 

يف العراق”.  
وشدد عضو مفوضية حقوق االنسان عىل “رضورة ان تتعامل الحكومة 
بجدية ومهنية مع تقرير برنامج االغذية العاملي التابع لألمم املتحدة 
)WFP( الذي أرش خلال يف االجراءات الحكومية غري املدروسة وأثرها 
مع  واإلنساين  الغذايئ  العراق  وامن  املعييش  واملستوى  السوق  عىل 
الدولية  واملنظامت  التخطيط  وزارة  من  املعلنة  اإلحصائيات  تطابق 
املائة، وهو  العراق حاجز 31 يف  الفقر يف  والتي أرشت تجاوز نسبة 
ما سيزيد من أزمات العراق االقتصادية، وسيجعل العراق واستقالله 
اىل  الحاجة  الغذايئ يف وضع ضعيف وتحت طائلة  االقتصادي وأمنه 
وسياسات  اشرتاطات  رحمة  تحت  او  املانحة  الدول  من  اضايف  دعم 

البنك الدويل”.

“حقوق االنسان” تطالب الحكومة بمراعاة االمن الغذائي للمواطنين

اقتصاديون يحددون مشكالت تغيير سعر صرف الدوالر 
ويطرحون حلوال بديلة

ـ طريق الشعب بغدادـ 

طاملا بقي العراق يستورد كل يشء يحتاجه تقريبا، فإن قرار تغيري سعر رصف الدوالر، ال يتحمل تداعياته 
سوى املواطنني الفقراء والكادحني، الذين يحاولون عبثا “التأقلم” مع أوضاعهم الراهنة يف ما يخص 

ساللهم الغذائية، وطعامهم اليومي. كام غذى القرار الحكومي مؤرش الفقر الذي ارتفع هو اآلخر، وترص 
الحكومة عىل أنها غري مسعدة لتغيري سعر رصف الدوالر أمام الدينار، امنا تدعو الرافضني واملترضرين 

اىل انتظار النتائج “بعد سنوات!”. و طالبت مفوضية حقوق االنسان، الحكومة بـ”اعادة التوازن واالمن 
الغذايئ للمواطنني”, فيام يحاول 109 نواب يف مجلس النواب اقناع وزارة املالية بتعديل سعر الرصف. 
وأرش اقتصاديون عددا من املشكالت أفرزها تغيري سعر رصف الدوالر، من بينها “الفوىض املستمرة يف 

الحركة واالقتصادية واالسعار، وإضعاف ثقة املستثمرين، وجذب االستثامرات”.

عائلة عراقية تبحث عن لقمة العيش من خالل اكوام النفايات يف مدينة النجف
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عربية ودولية

الشعوب  حزب  اتهام  االتهام،  الئحة  وتضمنت 
وإلغاء  لتدمري  وفعاًل  “قواًل  بالدعوة:  الدميقراطي 
وان  للتجزئة”.  القابلة  غري  واألمة  الدولة  وحدة 
“املنظمة  لـ  الربملان  يف  “ذراع”  كـ  يعمل  الحزب 
ويُتهم  الكردستاين.  العامل  حزب  هي  اإلرهابية”، 
املدعي  وتقدم  لرتكيا.  الوالء  بعدم  املعارض  الحزب 
العام كذلك، بطلب لفرض حظر ملدة خمس سنوات 
السياسية ضد 687 من أعضاء حزب  عىل األنشطة 
الحزب  رؤساء  ذلك  يف  مبا  الدميقراطي،  الشعوب 
دمريتاش،  الدين  صالح  مثل  والسابقون  الحاليون 
املسجون منذ عام 2016. وكذلك مصادرة ممتلكات 

الحزب وأمواله.
األصوات  ثلثي  أغلبية  الحزب،  قرار حظر  ويتطلب 
حظر  قرار  يقرتن  ولن  الدستورية.  املحكمة  يف 
البالغ  الحزب  نواب  عضوية  بإلغاء  تلقائيا  الحزب 
عددهم 56 نائباً، الذين سيكونون نوابا مستقلني يف 

الربملان، وميكن أن ينظموا إىل أحزاب أخرى. 
وأعلن عن بدء إجراءات الحظر بعد ساعات قليلة 
فاروق  عمر  الحزب  عن  النائب  عضوية  الغاء  من 
عن  املدافع  لسجن  الطريق  ُمهد  وهكذا  أوغلو. 
ملدة  بالسجن  عليه  ُحكم  الذي  اإلنسان،  حقوق 
عرب  نرشها  تم  للسالم  دعوة  بسبب  ونصف  عامني 
أنها  عىل  تفسريها  وتم  االجتامعي  التواصل  وسائل 

“دعاية إرهابية”.
أوغلو، وهو مواطن تريك،  فاروق  النائب عمر  ورد 
وينحدر من خلفية دينية محافظة، عىل قرار الغاء 

الكردية  التحرر  حركة  بشعار  الربملان،  يف  عضويته 
“املقاومة تعني الحياة”. 

حزب العدالة والتنمية يسّيس القضاء
و  بولدان  برفني  الدميقراطي  الشعوب  حزب  رئيسا 
ما  عىل  لهام  فعل  رد  أول  يف  أكدا  سنكار  ميثات 
حدث: أن “حكومة حزب العدالة والتنمية جعلت 
لتشكيل  كعصا  وتستخدمه  بها  مرتبطا  القضاء 
ستدخل  الحكومة  “هذه  و  السياسية”.  اللوحة 

التاريخ باعتبارها حكومة انقالبية”.
حركة  متثل  أحزاب  ستة  حظر  تم  عقود،   3 وخالل 
أسالفه،  عكس  وعىل  تركيا.  يف  الكردستانية  التحرر 
نجح حزب الشعوب الدميقراطي، يف أن يكون حزبا 
تركيا،  كردستان  مناطق  يف  الفكرية  الرؤى  متنوع 
تحالف  فهو  تركيا،  لعموم  يساري  لحزب  ومرشوعا 
يضم إىل جانب الكرد منظامت وشخصيات يسارية 
العتبة  تجاوز مشكلة  الحزب  استطاع  وبهذا  تركية، 
السياسية  اللوحة  وغرّي  املائة(،  يف   10( االنتخابية 
إىل  اليسار  قوى  لدخول  بوابة  وأصبح  البالد،  يف 
الربملان الوطني. ومن هنا فان سياسة قمعه وحظر 
العنرصية  الرتكية  الحكومة  كراهية  تتعدى  نشاطه 
تركيا.  يف  اليسار  قوى  لعموم  رضبة  لتمثل  للكرد، 
ويف السنوات األخرية تم سجن قرابة 10 آالف من 
يف  ميثلونه  بلديات  رؤساء  وعزل  الحزب  أعضاء 
واستبدالهم  الكردية  املناطق  يف  وبلدية  مدينة   48

بإدارات قرسية.

رفض إلجراءات السلطة
لقد جاء رد كامل اوغلو زعيم أكرب أحزاب املعارضة، 
عىل  )كامليون(  املعارض  الجمهوري  الشعب  حزب 
واضحا:  االجتامعات  أحد  خالل  الحظر،  إجراءات 
يستمر،  شعبي  بدعم  يحظى  الذي  “الحزب  ان 
لكن الحزب الذي ال يحصل عىل هذا الدعم ينتهي 
زعيم حزب  وأشار  التاريخ”.  مزبلة  إىل  املطاف  به 
عىل  فرض  الذي  الحظر  إىل  الجمهوري  الشعب 
إىل مصادرة  أدى  والذي   ،1980 انقالب  بعد  حزبه 
نضاله  الحزب  واصل  ذلك،  ومع  الحزب.  ممتلكات 
الدميقراطية  عن  “الدفاع  الدميقراطية:  أجل  من 
اإلنسان وحريته، وضامن  الدفاع عن حقوق  يعني 

أمن وحياة وممتلكات الناس واحرتامهم”. 

ردود فعل دولية
الخارجية  وزارة  أن  أملانية  اعالم  وسائل  وذكرت 
الحظر  هذا  أن  لها  ترصيح  يف  اشارت  األمريكية 
يقوض إرادة الناخبني والدميقراطية يف تركيا، ويحرم 

الناخبني من ممثليهم املنتخبني. ومن جانبها قالت 
الحكومة األملانية إنها تنظر بقلق شديد إزاء الحظر، 
طالبت  نفسه  الوقت  ويف  فيه،  مبالغا  تعده  الذي 
الدميقراطية  الشعوب  حزب  األملانية  الحكومة 
ولكن  الكردستاين.  العامل  حزب  عن  نفسه  بتمييز 
عقوبات  بشأن  تقلق  ال  أن  الرتكية  الحكومة  عىل 
انتهاكات حقوق  عن  الطرف  ويرتبط غض  أوربية. 
اإلنسان يف تركيا بالصفقة املوقعة مع اردوغان ملنع 
وصول الالجئني إىل الشواطئ األوربية. باإلضافة إىل 
رفع  األوريب  الربملان  يف  يساريون  نواب  دان  ذلك 
وستتناول  تركيا.  اليساريني يف  النواب  عن  الحصانة 
القمة املقبلة لالتحاد األورويب 25 - 26 آذار العالقة 
بني تركيا واالتحاد األورويب. وسيلقي قمع املعارضة 
ورفض إطالق رساح صالح الدين دمريتاش، استجابة 
بظالله  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  املحكمة  لقرار 
من  العديد  عربت  وقد  هذا  القمة.  مجريات  عىل 
القمع  سياسات  رفضها  عن  األوريب  اليسار  قوى 

املتواصلة يف تركيا.

القدس ـ خاص 
دان حزب الشعب  الفلسطيني، أمس االول، الجرمية 
التي يتعرض لها حي الشيخ جراح، فيام دعا الشعب 
الفلسطيني إىل االلتفاف حول املقدسيني ودعمهم يف 

مواجهة االحتالل. 
وردت  بيان  يف  الفلسطيني،  الشعب  حزب  وأعرب 
لـ”طريق الشعب”، نسخة منه، عن “إدانته الشديدة 
أهايل حي  لها  يتعرض  التي  العرقي  التطهري  لجرمية 
املنازل  عمليات مصادرة وهدم  ولكل  الشيخ جراح 

والعقارات واإلجراءات الفاشية التي متارسها سلطات 
االحتالل الصهيوين يف مدينة القدس املحتلة”.

ترتكبها  التي  الرشسة  “الهجمة  إن  الحزب،  وقال 
الشيخ  حي  أهايل  بحق  الصهيوين  االحتالل  سلطات 
جراح وبقية أحياء وضواحي مدينة القدس املحتلة، 
لها  يتعرض  التي  العرقي  التطهري  سياسة  تأيت ضمن 

املقدسيون إلخالئهم من مدينتهم”. 
تصعيد  إال  هو  ما  االن  يحدث  “ما  ان  وأضاف 
يف  وإمعان  الفاشية  االحتالل  مامرسات  يف  جديد 

االستهتار بقرارات الرشعية الدولية والقانون الدويل 
وانتهاكه”.

ودعا حزب الشعب، الفلسطينيون إىل “أوسع التفاف 
مع أهايل حي الشيخ جراح خاصة واملقدسيني عامة، 
وتعزيز مقاومة إجراءات االحتالل يف مدينة القدس 
الفلسطيني  التحرك  بـ”تكثيف  مطالباً  املحتلة”، 
لدفع  املستويات  كل  عىل  والحقوقي  السيايس 
لوقف  عملية  إجراءات  اتخاذ  إىل  الدويل  املجتمع 
جرمية إخالء سكان الشيخ جراح وهدم منازلهم، وإىل 

لجم مامرسات إرسائيل يف مدينة القدس املحتلة”.
األمم  هيئة  “مطالبة  بـ  بيانه،  يف  الحزب  وختم 
بالتدخل  االنسان،  وحقوق  األمن  ومجليس  املتحدة 
والقانوين  السيايس  الوضع  حامية  أجل  من  الفوري 
والتاريخي للقدس، كمدينة محتلة وعاصمة للدولة 
الفلسطينية املستقلة وفق قرارات الرشعية الدولية، 
اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  أحكام  وتطبيق 
األرايض  جميع  عىل  اإلنساين  الدويل  والقانون 

الفلسطينية املحتلة، مبا فيها مدينة القدس”.  

»الشعب الفلسطيني« يدين مصادرة احياء سكنية في القدس

بعد فشل أساليب القمع المباشر والحرب العنصرية

تركيا: إجراءات قضائية
لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي

اعتقال العشرات خالل 
تظاهرة ضد الحجر في لندن

لندن ـ وكاالت 
عنارص  من  عدد  وأصيب  األقل  عىل  شخصا   36 اعتقل 
تظاهرة ضمت آالف  لندن خالل  االول، يف  أمس  الرشطة، 
األشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر املفروض لكبح جائحة 

كوفيد19-.
وقالت الرشطة إن معظم املعتقلني اوِقفوا لخرقهم الحجر 

الصحي.
يف  استمرت  بارك  هايد  يف  ظهرا  بدأت  التي  والتظاهرة 
وسط لندن. بعد ذلك، عادت مجموعة من املتظاهرين إىل 

الحديقة حيث ألقوا مقذوفات عىل الرشطة.
وقال الضابط لورانس تيلور، الذي قاد عمليات حفظ األمن 

يف بيان “أصيب كثريون نتيجة هذه الهجامت”.
وأضاف “إنه أمر غري مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عنارص 
ضحايا  جميًعا،  لحاميتنا  وضعوا  القانون  بتطبيق  ُمكَلَّفون 

لهذه الهجامت العنيفة”.
الربيطانية  العاصمة  سكان  ُمنع  الثاين،  كانون  بداية  منذ 
ومناطق أخرى يف إنكلرتا من مغادرة منازلهم، وسمح لهم 

بتنقالت محدودة.
أطلقته  نداء  السبت  بريطانيا  برملانيا  ستني  نحو  ووّقع 
“غري  التظاهرات  حظر  إن  فيه  قالت  حقوقية  جامعات 

مقبول وعىل االرجح غري قانوين”.
وعد  قد  جونسون  بوريس  الربيطاين  الوزراء  رئيس  وكان 
بتخفيف القيود يف ظل تحسن الوضع الوبايئ. ومن املفرتض 

رفع الحجر الصارم يف نهاية الشهر الجاري.

السعودية
تدعو للحوار في اليمن

الرياض- وكاالت
آل  فرحان  بن  فيصل  السعودي   الخارجية  وزير  عرض 
سعود، يف مؤمتر صحفي عقده عرص امس يف الرياض، قائال 
ان “السعودية  اقرتحت خطة إلنهاء الحرب يف اليمن، وان 
املبادرة تشمل وقف إطالق النار عىل مستوى البالد تحت 
إرشاف األمم املتحدة وكذلك اقرتح استئناف املفاوضات بني 

الحكومة املدعومة من السعودية والحوثيي”.
وقال إن النزاع يجب حله بالوسائل السياسية لكنه أوضح 

أن السعودية سرتد عىل أي عدوان عسكري.
 وتعهد آل سعود ببذل الجهود للضغط الالزم عىل الحوثيني 
للقبول والجلوس إىل طاولة املفاوضات وإلقاء السالح ألن 
الوحيد  السبيل  القتال والرتكيز عىل حل سيايس هو  وقف 

للميض قدما. 
مع  امس  بلينكني  أنتوين  الخارجيةاألمريكية  وزير  وناقش 
نظريه السعودي يف اتصال هاتفي التعاون إلنهاء الحرب يف 

اليمن.
اليمنية،باعالن  الحكومة  رحبت  الدعورة  تطورات  ويف 
الخارحية السعودية لوقف طالق النار يف اليمن وفتح مطار 

صنعاء.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، يف بيان نقلته وسائل االعالم 
“أتت  املبادرة  هذه  أن   “  ، الشعب”  “طريق  وطالعته 
واملعاناة  الحرب  إلنهاء  الهادفة  الدولية  للجهود  استجابة 

اإلنسانية”
ويف أول رد فعل، قال كبري املفاوضني الحوثيني، محمد عبد 
السالم، إن “املبادرة السعودية إلنهاء الحرب ال تتضمن شيئا 
جديدا، رغم أنه بدا منفتحا عىل جهود التفاوض من أجل 

السالم”.
وأضاف عبد السالم يف ترصيحات نقلتها وكالة “رويرتز”، 
الحصار  تنهي  أن  الحرب ويجب  “السعودية جزء من  إن 
فتح  أن  إىل  مشريا  فورا،  اليمن  عىل  والبحري  الجوي 
املطارات واملوانئ حق إنساين وال ينبغي استخدامه كأداة 
ضغط، وأكد يف الوقت ذاته، أنهم سيواصلون الحديث مع 
اتفاق  إىل  للتوصل  املتحدة  والواليات  وعامن  السعودية 

سالم”.

تل ابيب ـ وكاالت 

يتوجه الناخبون اإلرسائيليون، اليوم 
الثالثاء، إىل صناديق االقرتاع للمرة 

الرابعة خالل عامني، حيث ان نتائج 
االنتخابات املتقاربة والخالفات 

السياسية بني األحزاب حالت دون 
تشكيل حكومة مستقرة. 

يأيت ذلك وسط تفيش فايروس كورونا 
واتهامات موجهة لنتنياهو بالتهاون يف 

التعامل مع الوباء

ظل  يف  الجديدة  االنتخابية  املعركة  إرسائيل  وتشهد 
فريوس  تفيش  نتيجة  طارئة  واقتصادية  صحية  ظروف 

كورونا.
حيث خصصت لجنة االنتخابات املركزية ميزانية إضافية 
وصلت إىل زيادة بنسبة 30 يف املائة إلجراء االقرتاع يف 

ظل الظروف غري الطبيعية.
وأعدت لجنة االنتخابات أكرث من 15 ألف مركز اقرتاع 
مقابل 11 ألفا كانت تجرى من خاللها عملية االقرتاع يف 

السنوات املاضية.
وتتزامن االنتخابات مع تفيش فايروس كورونا يف العامل، 
حيث تعترب األزمة الصحية واالقتصادية من أبرز امللفات 
يف  اإلرسائييل  الناخب  اهتامم  عىل  تستحوذ  قد  التي 

تصويته هذا العام.
محورية  واألمنية  السياسية  القضايا  كانت  أن  فبعد 
وباء  تداعيات  باتت  اإلرسائيلية،  األحزاب  لحمالت 

كورونا هي األهم.

ويتهم زعيم املعارضة، يائري البيد الذي يتزعم حزب “ 
يش عتيد “، رئيس الوزراء نتنياهو بالفشل يف التعامل 

مع الوباء. بعد وفاة ستة االلف ارسائييل. 
 “ ميينا   “ كحزب  املنافسة  األحزاب  باقي  تطرح  كذلك 
برئاسة وزير األمن األسبق نفتايل بينت خططا اقتصادية 

بديلة.
أما رئيس حزب الليكود بنيامني نتنياهو فيتباهى بحملة 
فرئيس  لإلرسائيليني،  وفرها  التي  الواسعة  التطعيامت 
الوزراء كثريا ما يتحدث عن عالقاته الشخصية مع رئيس 
ماليني  جلب  من  مكنته  والتي  للقاحات  فايزر  رشكة 

الجرعات.
وأسفرت حملة التطعيامت عن ضخ الدماء يف االقتصاد 
افتتاح  لطبيعتها مع  الحياة  وبداية عودة  كامل  بشكل 

كافة مرافق الحياة.
وتشري أغلب استطالعات الرأي التي أجريت يف إرسائيل 
إىل أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصد أكرب عدد 

للمقاعد يف الكنيست، عىل أن يليه حزب “يش عتيد” 
بينت  برئاسة  اليميني   “ “ميينا  حزب  ثم  البيد  برئاسة 
الليكود  عن  املنشق  بقيادة  الجديد”  “األمل  وحزب 

جدعون ساعر.
الرأي  استطالعات  بحسب  األقل حظا  األحزاب  أما عن 
فهي األحزاب الدينية املوالية لنتنياهو و”القامئة العربية 

املشرتكة” وباقي أحزاب الوسط واليسار.

نسبة الحسم
نسبة التصويت يف االنتخابات القادمة ستؤثر عىل دخول 
بعض األحزاب الكنيست، فال ميكن ألي حزب أي يكون 
من  الحزب  حصة  تتجاوز  مل  إن  الكنيست  يف  ممثال 

إجاميل األصوات نسبة 3.25 يف املائة. 
نسبة  لتحقيق  يسعى  حزب  أي  عىل  أن  يعني  وهذا 
الحسم حصد ما ال يقل عن 150 ألف صوت وهو ما 

ميثل أربعة مقاعد برملانية.

املتطرف  برئاسة  الدينية”  “الصهيونية  حزب  ويعد 
تحقيق  املتنافسة عىل  األحزاب  من  بتسلئيل سموترش 

نسبة الحسم ليك تكون ممثلة يف الكنيست.
تتصارع  التي  السياسية  الكيانات  قامئة  تضم  كذلك 
لدخول  املؤهل  األصوات  من  األدىن  الحد  تحقيق  عىل 
الكنيست “القامئة العربية املوحدة” وهي أحد األحزاب 

العربية التي انشقت عن القامئة العربية األم.
ويُعتقد أن انسحاب القامئة العربية املوحدة من القامئة 

املشرتكة يهدد التمثيل العريب يف الكنيست.
قوة  األحزاب  ثالث  العربية  القامئة  كانت  أن  فبعد 
بحصولها عىل 15 مقعدا يف االنتخابات املاضية أصبحت 
اليوم من بني األحزاب الصغرية التي تنافس عىل تسعة 
أو عرشة مقاعد بحسب االستطالعات. وجاء االنشقاق 
حمالته  لتكثيف  نتنياهو  ليدفع  العربية  األحزاب  يف 
االنتخابية يف املدن والقرى العربية، وهي الحمالت التي 

شهدت احتساءه للقهوة العربية يف تجمعات بدوية.

االسرائيلون يصوتون اليوم في رابع انتخابات خالل عامين 

رشيد غويلب

بعد فشل كل أساليب القمع املبارش بكل أشكاله الجسدية والنفسية، وكذلك فشل 
الحرب العنرصية ضد السكان الكرد، الذي اعتمدته حكومة حزب العدالة والتنمية 
بزعامة اردوغان، للحد من نشاط حزب الشعوب الدميقراطي، الذي يعد أحد أهم 
قوى اليسار يف تركيا الناشطة بفعالية يف الربملان وخارجه، هدد زعيم حزب الحركة 
القومية العنرصي دولت بهجيل ورشيك اردوغان يف التحالف الحاكم، منذ أسابيع، 
بحظر نشاط حزب الشعوب الدميقراطي. ووفق وكالة انباء األناضول الرسمية، قدم 
املدعي العام الرتيك بكر شاهني يف 17 اذار الجاري طلبا للمحكمة الدستورية لحظر 

ثاين أحزاب املعارضة الربملانية يف البالد.

الرشطة الرتكية امام مقر حزب الشعوب الدميقراطي يف ديار بكر



أهمية  ذات  العراق  يف  والرز  الحنطة  محصول  ويعد 
لإلنسان  اليومي  بالغذاء  تتصل  واسرتاتيجية  اقتصادية 
الحقلية  املحاصيل  أقدم  من  الحنطة  وتعترب  والحيوان 
للغذاء  أسايس  كمصدر  العراق  يف  زراعتها  عرفت  التي 
ويزرع يف مساحات واسعة من البالد وخاصة باملحافظات 
الشاملية، أما محصول الرز فهو األخر يعد من املحاصيل 
االقتصادية املهمة ويزرع يف املناطق الوسطى والجنوبية 
للرثوة  الغذاء  مصادر  أهم  أحد  ويشكل  العراق  يف 
الحيوانية، أما كمية اإلنتاج واإلنتاجية لهذين املحصولني 
فال تزال محدودة مقارنة مبثيالتها يف دول العامل األخرى 

ويف الغالب يسد العجز عن طريق االسترياد.
فالحنطة تعد من أهم محاصيل الحبوب يف جانب اإلنتاج 
مع  الثانية،  املرتبة  يف  الرز  ويأيت  االستهالك  جانب  ويف 
اإلشارة إىل أن غالبية الحنطة املستهلكة مصدرها نظام 
القطاع  قبل  من  للطحني  )واالسترياد  التموينية  البطاقة 
ثلث  فيشكل  القمح  من  املحيل  اإلنتاج  وأما  الخاص( 
املعروض من هذا املحصول خالل سنة ويفضل الرز املنتج 

محلياً.
وتتمثل آليات تجارة الحبوب املحلية يف كونها تصل عىل 
شكل شحنات من الحبوب بعد حصادها إىل املخازن أو 
السايلوات إما بصورة )فل( أو مكيسة ويتم وزنها بواسطة 
موازين أرضية تقوم بعملية وزن السيارات وهي معبأة 
ثم وهي فارغة ويستخرج وزن الحبوب، و قبل أو أثناء 

تفريغ الحبوب تؤخذ عينات لتعيني درجة الحبوب وكمية 
املواد الغريبة وكافة الصفات الفيزيائية ونسبة الرطوبة 
وبعض الصفات الكيميائية، ثم تجمع شاحنات الحبوب 
يف وحدات الصوامع حسب درجاتها وتجانسها ومحتواها 
الربوتيني، وقد تعزل بعض الشحنات يف صوامع خاصة 
إلجراء بعض العمليات التي تحتاجها كالتعفري والتجفيف.

وتقسم الصوامع )السايلوات( إىل أنواع من خالل تعدد 
طرق خزن الحبوب يف الصوامع حسب طاقتها الخزنية إىل 
السايلوات الحقلية الصغرية وسايلوات الحبوب الرئيسة 
وهي توجد عادة يف املوانئ ومحطات التصدير واالسترياد، 

ميكن تقسيم السايلوات إىل:
السايلوات حسب تصاميمها الهندسية: قد يكون تصميم 
السايلوات مربعة أو مسدسة االطالع، وهذه للسايلوات 
دائرية  تكون  فعادة  الكبرية  السايلوات  أما  الصغرية. 
املقطع حيث يعطى هذا التصميم أكرب حجم خزين وأكرث 

مقاومة لقوى الضغط املسلط من الحبوب.
  أنواع السايلوات حسب مواد البناء املستعملة: وهذه 
املواد قد تكون من الخرسانة أو الخشب أو الحديد أو 
البالستيك املسلح أو القامش. ومن العوامل التي تحدد 
اختيار مواد البناء هي الكلفة ورسعة التنفيذ والصيانة 
والتفريغ  التعبئة  وطرق  الخزنية  والسعة  املطلوبة 
أنواع  أفضل  الكونكريتية هي  السايلوات  أن  وقد وجد 

السايلوات املستعملة.

ارتكازية  بنية  متثل  العراق  سايلوات  يف  الحبوب  خزن 
لعموم  الغذايئ  األمن  بتأمني  ترتبط  كونها  اسرتاتيجية 
القطاع  هذا  ويشمل  الحبوب،  وخاصة  الشعب 
)الحنطة  الحبوب  محاصيل  خزن  ومخازن  السايلوات 
 / التجارة  وزارة  انشطة  أحد  وهو  والشلب(  والشعري 

الرشكة العامة للحبوب حاليا.
العراق  يبلغ عدد سايلوات خزن حبوب يف محافظات 
ترتاوح  حيث  الخزينة  السعات  مبختلف  سايلو   )45(
الطاقات الخزنية للسايلو الواحد ما بني )150-10( ألف 
نظراً  القببي.  والسايلو  العمودي  السايلو  بنوعية  طن 
التي  الحروب  وبسبب  الغذايئ  باألمن  الخزن  الرتباط 
مر بها العراق فقد كان من الرضوري تأمني خزين جيد 
من الحبوب الرئيسية من خالل تطوير الطاقات الخزنية 
املوزعة عىل معظم محافظات العراق وتأيت يف مقدمة 
املحافظات من حيث الطاقات الخزنية نينوى تليها صالح 
الدين ثم بغداد وكركوك وتأيت يف أدىن سلم تدين الطاقات 
الخزنية للحنطة والشعري محافظات كربالء، املثنى، ذي 
قار، التي ال تتجاوز الطاقات الخزنية فيها عن )40( ألف 

طن.
هذا  زراعة  يف  التوسع  امكانية  هناك  الصدد  وبهذا 
للزراعة  الصالحة  املساحات  وجود  حيث  املحصول 
بحاجة  ولكن  واملياه  العاملة  االيدي  وتوفر  الواسعة، 
وعمودياً  أفقياً  الزراعي  للقطاع  حكومي  دعم  إىل 
وتشجيع املنتوج املحيل وحاميته من املنافسة الخارجية 
والسلع  للحبوب  أكرب  بشكل  موجهاً  الدعم  يكون  وان 
الواجب خزنها ألنه سلعة اسرتاتيجية  الرئيسة  الغذائية 

تسهم يف تحقيق األمن الغذايئ.
الخزين االسرتاتيجي  التجارة يف تأمني  ويربز دور وزارة 
للحبوب والذي تحكمه محددات اقتصادية ومالية وفنية 

وتكنولوجية وطبيعية.
تعزيز  مسارات  نحو  االسرتاتيجي  الخزين  تأمني  يتجه 
هائلة،  مالية  موارد  يتطلب  والذي  الغذايئ  األمن 
منوها  ودرجات  املزروعة،  املحاصيل  رصد  عن  فضالً 
املخزونات  وتوفر  الهكتارية،  االنتاجية  معرفة  تتطلب 
االسرتاتيجية للحبوب والذي يتطلب االستثامر يف وسائل 
الرصد الجوي واملناخي من خالل دعم مجاالت التدريب 
وانتاج  الزراعة  بأوضاع  للتنبؤ  املبكر  االنذار  مجال  يف 
الغذاء، حيث يالحظ يف العراق تفاوت تلك املحددات 
بسبب املعوقات التي تعرتض سياسات وأنظمة املخزون 
لتقدير  املبكر  لإلنذار  رصيد  وجود  فعدم  االسرتاتيجي، 
الحاجة من املخزون قبل مدة مناسبة وضعف الطاقات 
التخزينية وقدمها، وعدم مالمئة طرق التخزين املتعبة 
العراء،  التخزين يف  أو  بالسقائف  يتعلق  ما  وخاصة يف 
املنتجات  من  كبرية  كميات  وهدر  تلف  عن  فضالً 
الزراعية املخزونة لدى الفالحني وتأثري الظروف االمنية 

والخدمية كالكهرباء والطرق وعمليات التدوير.

وتأيت أهمية الخزين االسرتاتيجي للحبوب من التقلبات 
إىل  ترجع  والتي  للقمح  الدولية  األسعار  يف  املتزايدة 
مجموعة من العوامل، منها النمو السكاين ومنو الدخل 
الوقود  وأسعار  اإلحيايئ  الوقود  أمناط  نحو  والتوجه 
املرتفعة واملتقلبة وانخفاض قيمة الدوالر األمرييك، تغري 
إىل  املخزون  لنسب  العاملية  املعدالت  وانخفاض  املناخ 
الظروف  وتفاقم  األسعار،  تقلبات  زيادة  يف  االستهالك 
املناخية القاسية التي تؤدي إىل زيادة تقلبات اإلنتاجية 
املخزون  معدالت  انخفاض  إىل  يقود  والذي  الزراعية، 
أكرث عرضة  للقمح  العاملي  السوق  أن يصبح  إىل  نسبيا 

لالختالل يف اإلمدادات.
من  يتجزأ  ال  جزء  للحبوب  االسرتاتيجي  االحتياطي 

اسرتاتيجية األمن الغذايئ للدولة
من  الحد  إىل  االسرتاتيجي  االحتياطي  يؤدي  أن  ميكن 
عن  فضالً  للقمح،  والدولية  املحلية  األسعار  التقلب يف 
تواتر صدمات األسعار، يخفف االحتياطي االسرتاتيجي 
من مخاطر اإلمدادات عن طريق توفري إمدادات القمح 
يف أوقات األزمات، ويساعد عىل استمرارية تدفق القمح 

للمطاحن واملستهلك النهايئ.
لالحتياطي  اسرتاتيجية  سياسة  صياغة  تتم  أن  وينبغي 
تلك  نجاح  أجل  من  سليمة  بصورة  وإدارتها  بعناية 
مبخزون  االحتفاظ  يعد  وطاملا  االسرتاتيجية،  السياسة 
اسرتاتيجي أمرا مكلفا، فأنه يتعني عىل كل الدولة أن تقرر 
حجم ما سوف تنفقه مقابل الحصول عىل األمن املادي 
االسرتاتيجي  االحتياطي  يصاحب  الذي  والنفيس  واملايل 

للقمح والرز.
 حيث تبلغ تكلفة التخزين يف العراق يف املتوسط بحدود 
3 دوالر أمرييك لكل طن مرتي شهري وهو قريب من 
تكلفة التخزين يف البلدان العربية الذي يكون يف املتوسط 
2.15 دوالر أمرييك لكل طن مرتي شهري، علامً ان سعر 
طن القمح املحيل درجة أوىل، 560 ألف دينار )468.52 
دوالر(، وسعر طن القمح املحيل درجة ثانية 480 ألف 
دينار )401.59 دوالر(، وسعر طن القمح املحيل درجة 
ثالثة، عند 420 ألف دينار للطن الواحد، وفقاً لبيانات 
حددتها وزارة التجارة مام يعني أن زيادة مدة التخزين 
لثالثة شهور يؤدي إىل زيادة التكلفة اإلجاملية للتخزين 
فإذا  القمح  من  مرتي  لكل طن  أمرييك  دوالر   9 بنحو 
مع  سنويا  مرتي  طن  مليون   3 بتخزين  الدولة  قامت 
إضافة ثالثة شهور من التخزين االسرتاتيجي عىل مدار 

عام واحد سرتتفع بالتأكيد زيادة فاتورة التخزين. 
بعض  يف  التخزين  تكاليف  تقليل  ميكن  ذلك،  ومع 
الحاالت، حيث تدعم العديد من البلدان العربية تكلفة 
عىل  املفروضة  الضغوط  من  يزيد  مبا  القمح،  تخزين 
املوازنات املالية. وميكن تقدير الحجم النسبي للدعم يف 
البلدان العربية من خالل مقارنة تكاليف التخزين لديها 
والواليات  الجنوبية  وكوريا  التخزين يف هولندا  بتكلفة 

املتحدة. ففي البلدان الثالثة التي تعد أساسا للمقارنة، 
واردات  إمدادات  سلسلة  إدارة  الخاص  القطاع  يتوىل 
الشديدة.  باملنافسة  تتسم  التي  األسواق  يف  الحبوب 
للتخزين  األجل  الهامشية طويلة  التكلفة  أن  وبافرتاض 
شهريا،  مرتي  طن  لكل  أمرييك  دوالر   2 نحو  تبلغ 
هذا  من  أقل  إىل  العراق  يف  التكلفة  تلك  انخفضت 
األرايض  تكاليف  انخفاض  إىل  يشري  مبا  الدويل،  السعر 
أو العاملة أو التكلفة الرأساملية أو وجود دعم مبارش 
أو غري مبارش، مبا يشري إىل القدرة عىل تحقيق مكاسب 
احتساب معدل  املثال، فمن خالل  فعالة. وعىل سبيل 
االستهالك السنوي للقمح بالعراق مرضوبا يف الفارق بني 
تكلفة التخزين بها وتكلفة التخزين الدولية، مع تقدير 
تكلفة الدعم الحكومي لرشاء املنتج املحيل من الحبوب 
استخدام  ذلك  من  بدالً  دينار، ميكن  ترليون  بنحو 1.5 
توفر  التي  األساسية  البنية  استثامرات  األموال يف  هذه 

مزايا طويلة األجل.
لوجستية  خدمات  إيجاد  مبكان  الرضوري  من  لذا 
موثوقية  ولضامن  الحبوب،  واردات  إمدادات  لسلسلة 
وزارة  تفعيل دور  ينبغي  االسرتاتيجي  التخزين  وكفاءة 
التجارة يف تأمني الخزين االسرتاتيجي للحبوب من خالل 

القيام باآليت:
لسلسلة  الشاملة  اللوجستية  الخدمات  تحسني   -
التكاليف  خفض  اجل  من  الحبوب  واردات  إمدادات 
موثوقية  زيادة  مع  املنتجات،  من  والفاقد  األساسية 

سلسلة اإلمداد.
وإزالة  االستريادات  تستغرقه  الذي  الوقت  تقليل   -
الوقت  تقليل  عن  فضالً  امليناء  يف  األخرى  االختناقات 
الذي يستغرقه التسويق املحيل للحبوب والذي ميكن أن 

يقلل كثريا من تكاليف الخدمات اللوجستية الشاملة.
- تحسني نوعية الطرق وتوسيع شبكات النقل ميكن أن 
يقلل من فرتات الرتانزيت يف سلسلة إمدادات واردات 
الصلة يف  والتكاليف ذات  واملحلية  املستوردة  الحبوب 

الوقت الذي يتم فيه تعزيز ربط اإلقليمي.
-  ميكن للتقليل من مدة البقاء )dwell time( املتصلة 
تكاليف  وتقليل  األدىن  الحد  إىل  التشغييل  بالتخزين 

سلسلة إمدادات الحبوب.
- ميكن لالستثامر يف مرافق التخزين متعددة الحبوب، 
ومعدات التفريغ املختلفة، وغريها من الحلول متعددة 

األغراض من تعزيز اإلنتاجية وزيادة الوفورات.
- تطوير العالقات التجارية الرسمية مع الدول املصدرة 
من  لكل  فوائد  تقدم  أن  ميكن  اذ  الرئيسة،  للحبوب 
املستهلكني واألعامل التجارية يف العديد من القطاعات، 
العالقات  لزيادة  وميكن  القمح.  صناعة  ذلك  يف  مبا 
املصدرة  والدول  العراق  بني  واالقتصادية  الدبلوماسية 
أجل  من  ثانوية  فوائد  لها  يكون  أن  الرئيسة  للحبوب 

تحقيق األمن الغذايئ.

 -  1914( للفرتة  الربيطانية  اإلحتالل  سلطة  مارست 
تام  اإلحتالل. وهي عىل وعي  توطيد  1920(، سياسة 
بالرتكيبة اإلجتامعية يف العراق. كانت رؤيتهم بأنه لو 
أتيح للعراقيني اإلستقالل التام يف حكم أنفسهم ألكل 
حكم  يف  اإلستمرار  واجبهم  من  ولهذا  بعضاً.  بعضهم 
العراق مدة كافية إىل أن يتعودوا عىل الحياة املدنية 
الغزو  يف  القدمية  القبلية  عاداتهم  ويرتكوا  الحديثة، 
وتُبقي  إحتاللها  تُرسخ  وليك  الدماء.  وسفك  والثأر 
العراق تحت هيمنتها، وجدت بأن أفضل طريقة لذلك 
هي ترسيخ العادات واألعراف البالية السائدة آنذاك. 
إلستخدامها  منفصلة  عشائرية  كيانات  خلقت  لذا 
كسالح وقوة توازن مع املتغريات الجديدة يف العراق. 
عىل  وصاغتها  العشائرية  واألعراف  العادات  إعتمدت 
التنفيذ.  نافذة، ووضعتها موضع  قانونية  شكل قواعد 
 /21/02 منذ  سارياً  العشائر  دعاوي  قانون  فأصبح 
األرايض،  نزاع  بإستثناء  نزاع،  أي  أن  وفحواه   ،1916
العشائر،  أفراد  من  كليهام  أو  طرفيه  أحد  يكون 
فيها  التي حدث  للمنطقة  السيايس  الحاكم  من  يحال 
النزاع إىل جهة قضائية عشائرية تتألف من شيوخ أو 
للعرف. القانون  محكمني عشائريني إلنهاء النزاع وفقاً 

الدعاوي  التفرد يف فصل  أعطى لبعض املشايخ سلطة 
واملنازعات التي تحدث بني الفالحني أو أبناء العشائر، 
وبالتنسيق مع سلطة اإلحتالل، وبهذا مل يعد باإلمكان 

أن يتحرر أي فالح من اإللتزامات التي تقيده.
يناسب  بإنه  النظام  هذا  إختيار  مربرات  كانت 
القانون  تطبيق  وصعوبة  املحلية،  والتقاليد  العادات 
العقوبات عىل أفراد العشائر. وتشكيل  املدين وقانون 
عامل  إدارية  وحدة  كل  يف  املحلية  اإلدارية  املجالس 
مشجع للشيوخ عىل حفظ األمن والنظام يف مناطقهم. 
أبناء  من  جديدة  قوات  تشكيل  تم  الوقت  نفس  ويف 
املناطق التي دخلتها سلطة اإلحتالل سميت )الشبانة(، 
التي وضعت تحت قيادة أبناء الشيوخ لتقوم بأعامل 

الحراسة الليلية ونقل الربيد. 
اتبعت السلطات الربيطانية سياسة اإلحتواء من خالل 
بإختيار  تشتيتها  من  بدالً  العشائر  توحيد  عىل  العمل 
وتقديم  كبرية  عشرية  أو  منطقة  كل  يف  واحد  شيخ 
أو  والنفوذ،  باملال  ذلك  أكان  سواء  له،  الدعم  كل 
مبسؤولية  يقوم  قائداً  ليكون  الرضورة،  عند  بالسالح 
سلطة  أرادت  له.  املحددة  املنطقة  يف  والنظام  األمن 
متبادلة،  منفعة  الحصول عىل  العملية  بهذه  اإلحتالل 

عليهم  وقع  الذين  الشيوخ  بيد  السلطة  بحرص 
اإلختيار، وضامن حامية مصالحهم بجعل الشيوخ عىل 

اإلستعداد بتنفيذ ما يطلب منهم. 
فهي  اإلحتالل،  سلطة  وأرضت  أفادت  السياسة  هذه 
من  الكثري  عىل  وسيطرتهم  هيمنتهم  من  وطدت 
يف  زيادة  إىل  فأدت  منها،  الريفية  سيام  ال  املناطق، 
السياسة  الزراعي. ولكن من جهة أخرى هذه  اإلنتاج 
يقفون  العشائر  وشيوخ  العراقيني  من  الكثري  جعلت 
والكراهية  والغضب  بالحقد  محملني  منهم،  بالضد 
منطقة،  كل  يف  واحداً  شيخاً  أرضوا  ألنهم  ضدهم. 
ومنحوه سلطة التحكم باآلخرين. فليس من الهني عىل 
السيد  أصبح  قد  منهم  واحداً  يروا  أن  املنطقة  شيوخ 
األمر  زاد يف  رادع. ومام  غري  وينهي من  يأمر  املطلق 
الشيوخ  بعض  اختيارها  يف  االحتالل  سلطة  أن  سوءاً 
كان  عليها.  املتعارف  املشيخة  وراثة  قواعد  تراع  مل 
سابقة  له  أو  والوالء،  الطاعة  لها  أبدى  ملن  اختيارها 
مقامه  عن  النظر  بغض  الرتيك،  العهد  يف  بها  اتصال 

الحقيقي يف العشرية. 
وإذكاء  إستغالل  عىل  اإلحتالل  سلطة  إعتمدت 
األزمات  بإدارة  وتوظيفها  العراقي  املجتمع  تناقضات 
املعروفة  اإلسرتاتيجية  خالل  من  وذلك  حلها.  وليس 
يف إدارة املستعمرات عىل مبدأ “فرق تسد”.  لصالح 
إقامة وإدامة بنية كولونيالية تابعة وخاضعة للهيمنة. 
االجتامعية  الطبقات  تشكيل  إعادة  يف  ساهمت  كام 
للنظام،  كقاعدة  سياسية،  طبقة  وإنتاج  االقتصادية  ـ 
وكبار  الكمربادورية  والرشائح  األرايض  مالك  كبار  من 
وبعض  العثامنية  الدولة  يف  خدموا  الذين  الضباط 
الرشائح الهامشية. وذلك من خالل العديد من القوانني 
إىل  العشائرية  لألرايض  العامة  امللكية  حولت  التي 
ملك لشيوخ العشائر. والخطوة األشد خطورة للتحكم 
باإلقتصاد العراقي هي تسليم النفط الذي ميثل الرثوة 
األساسية يف العراق كبلد يعتمد عىل اإلقتصاد الريعي 
وربط  أغلبه،  يف  الربيطانية  اإلحتكارية  الرشكات  إىل 

الدينار العراقي بالجنيه اإلسرتليني فأحكمت سيطرتها 
عىل اإلقتصاد العراقي. 

أسس الربيطانيون الدولة العراقية الحديثة بضغط من 
التحالف الديني العشائري، لكنهم مل يفلحوا يف إرساء 
فمثلام  العراق.  يف  املعارص  السيايس  املجتمع  قيم 
العشائر واقترصوا عىل جباية  العثامنيون وضع  أهمل 
واقع.  كأمر  معها  الربيطانيون  تعامل  منها،  الرضائب 
اإلنتامءات  صهر  يف  املتعاقبة  الحكومات  فشلت  وقد 
وبهذا  واحد،  وطني  وعاء  يف  والطائفية  القبلية 
تأسيس  قدم  وقدمية  متشعبة  العشائرية  فاملشكلة 

الدولة العراقية.
وقد إتضح لسلطة اإلحتالل، فيام بعد، رضر سياستهم 
هذه عند إندالع ثورة العرشين. وهذا ما أكده فيليب 
آيرالند يف كتابه “العراق، دراسة يف تطوره السيايس”، 
بأن الكثريمن الشيوخ الذين شاركوا يف الثورة العراقية 
الكربى كانت خصومتهم موجهة نحو الشيوخ املقربني 
سلطة  نحو  موجهة  كانت  مام  أكرث  اإلحتالل  لسلطة 
عنهم  يرفع  أمالً  الثورة  يف  وجدوا  قد  فهم  اإلحتالل. 
كابوس أولئك الشيوخ وكابوس الحكومة التي تؤيدهم.
والترشيعات  األنظمة  الحديثة  العراقية  الدولة  أبقت 
يف  الربيطانية،  للقوات  العام  القائد  أصدرها  التي 
القانون األسايس الذي صدر يف 1925. وميكن الرجوع 
البيانات  التي نصت عىل أن: “جميع  إىل املادة 114، 
العام  القائد  أصدرها  التي  والقوانني  واألنظمة 
واملندوب السامي والتي أصدرتها حكومة امللك فيصل 
منذ 1914 تعد قوانني صحيحة من تاريخ تنفيذها”. 

 املجتمع العراقي مل يستفد من اإلحتالل الربيطاين يف 
توسيع دائرة املدنية وتحديث العراق عىل غرار الدول 
املوروث  بسبب  وذلك  املمكنة.  بالحدود  املتقدمة 
وصدى  العثامنية،  الدولة  من  ورثناه  الذي  الثقايف 
متادى  لقد  األيديولوجية.  والشعارات  الجهاد  فتاوى 
الكثري من رؤساء العشائر يف التدخل والتأثري مبسارات 
الكثري منها كانت بسبب املصالح  الحكومية،  السياسة 

عىل  برهنت  الحالة  هذه  العشائر.  لشيوخ  الذاتية 
دوافع  وغياب  العشائر  لدى  الوطنية  الوحدة  تشتت 
ضيع  مام  السيايس،  اإلستقرار  زعزعت  التي  املواطنة 
السمة  وبقيت  للدولة.  املدين  الحضاري  التطور  فرص 
إتجاه  يف  الزمنية،  املراحل  مبختلف  للعشائر،  العامة 
الوطنية  الروح  حساب  عىل  العشائرية  الروح  إمناء 
الُهِويَّة  عىل  الفرعية  الُهِويَّة  تغليب  أي  العراقية، 
الوطنية. عدا فرتة إنحسار قصرية يف زمن الزعيم عبد 
بإصدار  اإلقطاعي  النفوذ  من  حّد  الذي  قاسم  الكريم 
الذي   ،1958 لسنة   30 رقم  الزراعي  اإلصالح  قانون 
ملكية  من  املستمد  واألعيان  الشيوخ  نفوذ  قلص 

األرض. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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دور وزارة التجارة في تأمين الخزين االستراتيجي للحبوب

سلطة اإلحتالل وسياسة إحتواء العشائر

قرن على تشكيل الدولة العراقية

وجهات في النظر

)3(
د. عبد الحسين صالح الطائي

شجعت السلطات العثامنية سياسة النزاع والتنافس بني العشائر العراقية لغرض 
إضعافها، ليك ال يتفقوا ضدها، فعملت عىل تقوية اإلدارة املركزية العثامنية عىل 

حساب املشايخ. من نتائج هذه السياسة املنازعات الكثرية بني العشائر وإضطراب 
األمن، وتصاعد عمليات السلب والنهب وقطع الطرق. وملا حصلت الحرب العاملية 
األوىل 1914، وضعفت سيطرة الحكومة عن بعض املناطق، أصبح الكثري من التجار 

مضطرين أن يدفعوا لشيوخ العشائر اإلتاوات، وإال تعرضوا للنهب والسلب.

حيدر عبد االمير الغريباوي

تؤدي وزارة التجارة دوراً حيوياً يف تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي 
لإلصالحات الرضورية التي تهدف دعم االقتصاد، ويقع عىل عاتقها مبوجب ذلك توفري 
مفردات البطاقة التموينية للمواطنني وتفعيل الجهاز الرقايب يف الوزارة ورسم السياسات 
التجارية الداخلية والخارجية العامة للبلد وتأمني الخزين االسرتاتيجي للمنتجات واملواد 
الغذائية والسلع األساسية للمواطنني يف جميع املحافظات”. وما يهمنا يف هذا املقام 
دورها يف تأمني الخزين االسرتاتيجي للحبوب من خالل مامرستها اإلرشاف عىل عمل 
املرحلة  الحكومي ومتطلبات  املنهاج  الحبوب مبا ينسجم مع  لتجارة  العامة  الرشكة 
ملواجهة التحديات االقتصادية حيث تؤدي بدورها الرشكة العامة لتجارة الحبوب دوراً 
اساسياً يف عملية الخزين ملادة الحبوب والذي مارسته منذ عام ١٩3٩ ثم طورت أعاملها 
الواردة  الحبوب  استرياد  تنظيم  املايض، وكان هدفها  القرن  الثاين من  النصف  خالل 
إىل العراق وسد احتياجاته من هذه املادة األساسية، فضالً عن تنظيم استالم اإلنتاج 
املحيل من الحنطة والرز ومن ثم مامرسة آلية عمل لتجهيز الرشكة العامة لتجارة املواد 

الغذائية مبادة الرز لتوزيعه عىل املواطنني ضمن حصص البطاقة التموينية.



1- تنظيم املرور يف الشوارع والطرق العامة.
2- اتخاذ التدابري الالزمة ملنع االزدحام.

استكاملها لرشوط  النقل من حيث  تفتيش وسائل   -3
التسجيل.

4- تنظيم أحكام االتفاقيات الدولية بشأن سري وسائط 
النقل عىل الطرق الدولية.

غري  يف  وقوفها  ومنع  النقل  وسائط  مواقف  فحص   -5
تلك األماكن.

6- تخصيص مواقع عبور األهايل.
7- تحديد مواقع استدارة وسائط النقل.

8- تحديد عدد الركاب يف وسائط النقل العام.
ووسائط  السيارات  عامل  عىل  املربر  غري  االنفتاح  إن 
نقل أخرى من خالل إطالق االسترياد كان وراء تشكيل 
كتل من هذه السيارات تفوق الحاجة أو مجاميع من 
أغلب  يف  أو  ضوابط  دون  تسري  والستوتات  التكتكات 
األهلية  الجهات  ألتباع  وكان  االتجاه،  عكس  األحيان 
والحكومية أساليب الرأساملية يف إغراء أصحاب الدخول 
القليلة للتوجه القتناء السيارات أو الوسائط االخرى عن 
طريق القروض والتسهيالت االئتامنية ، كل ذلك مل يكن 
ليصاحبه توسع يف الشوارع داخل املدن أو إنشاء طرق 
جديدة بني املحافظات، بل جرى العكس ، فقد تقادمت 
الشوارع  وتراجعت  املحافظات  بني  الواصلة  الطرق 
ما  أو  اإلرهاب  أيام  املوانع  كرثة  اىل  اضافة  املدن،  يف 
يجري حاليا من غلق هذا الشارع أو ذاك أمام الدوائر 
الحكومية أو أن الكثري من املسؤولني يعمل عىل قطع 
الشوارع املؤدية إىل دورهم أو أماكن اقامتهم لضامن 
الكثري  وأن  ، كام  أو خوفا عىل حياتهم  ازعاجهم  عدم 
املليشيات  بعض  أو  الرسمية  العسكرية  الوحدات  من 
فإنها األخرى تعمل عىل قطع الطرق والشوارع إضافة 

إىل بعض الجهات الحزبية ، ناهيكم عن قيام الكثري من 
اصحاب املحالت التجارية أو الرشكات بوضع موانع امام 
الوقوف واملرور دون تدخل من الجهات  مقراتها متنع 
املعنية، أو أن الكثري من الباعة باتوا يفرتشون االرصفة 
بل وحتى أجزاًء من الشوارع العامة لعرض سلعهم أو 
اشارات خدماتهم، ولو تركنا الحكومة وإجراءاتها لوجدنا 
القانون، يخالف قواعد  الخشية من  أن املواطن ولقلة 
املرور إما بالسري باالتجاه املعاكس، أو أن يركن سيارته 
حيثام يشاء، أو أن تقام رسادق االحتفاالت أو املأتم يف 
بحور الشوارع الفرعية أو االزقة دومنا شعور باملسؤولية 
أو خوف من قواعد القانون ، كام أن االحزاب والكتل 
اجل  من  الطرق  أو  الشوارع  تقطع  ما  كثريا  السياسية 

تجمع انتخايب أو لقاء سيايس.

االزدحام والخسارة االقتصادية
حالة  األخرى  النقل  وعجالت  السيارات  توقف  أصبح 
مستدمية يف الكثري من التقاطعات أو الشوارع، وأصبح 
املواطن معتادا عليها رغم حر الصيف أو برودة الشتاء 
وقد يصل معدل التوقف اليومي لكل عجلة 45 دقيقة، 
محل  من  الشوارع  أو  التقاطعات  من  العديد  عند 
استهالكا  خاللها  يستهلك  املقصود،  الهدف  إىل  االقامة 
مجانيا للوقود أو استهالكا من العمر االفرتايض للسيارة 
أو الوقت املخصص للعمل واإلنتاج، ويقدر ذلك بالكثري 

من املليارات من الدوالرات.
املطبات والتخسفات والكرسات يف الطرق والشوارع،

الشوارع  أغلب  تعرض  أن  نجد  املتابعة  خالل  من 
والطرق بل وحتى الطرق الرسيعة للتقادم أو العوارض 
الشاحنات عىل طرق  مرور  بسب فوىض  التخسف  أو 
الحمل  شاحنات  ملرور  اصال  معدة  تكن  مل  شوارع  أو 

فإن  البلدي  االنفالت  بسبب  أو  الصغرية،  أو  الكبرية 
الكثري جدا من املواطنني يقومون هم بدورهم بتدمري 
الشوارع أو الطرق أو االزقة من خالل عمليات الحفر 
تجاوزا عىل القانون ملد انابيب املاء الصالح للرشب أو 
مد انابيب الرصف الصحي وترك تلك الخطوط املحفورة 
دون إعادة الغطاء االسفلتي اليها مام يتسبب يف تحول 
االتربة  تكسوها  شوارع  اىل  سابقا  املبلطة  الشوارع 

بواسطة حركة السيارات، أو شوارع تعيق السري.
أو  والبلديات،  األمانة  قبل  من  املتابعة  النعدام  كان 
التخسفات  تكونت  أن  لواجباتها  الجهات  تلك  إهامل 
أنها  أو  الزحام،  تكوين  اىل  بدورها  تؤدي  التي  والحفر 
أو  واإلطارات،  السيارات  أجزاء  استهالك  عىل  تعمل 
يتطلب  مام  االخرى  االنتاج  عجالت  واطارات  أدوات 
إضافية جراء  تكلفة  بدوره يضيف  أيضا  تبديلها وهذا 
كام  الدوالرات،  ومبليارات  االحتياطية  األدوات  استرياد 
تدخل  عن  الناتجة  الحفر  أو  التخسفات  هذه  وأن 
للتقادم تعمل عىل تشكيل  نتيجة  أو  العراقي  املواطن 
الحوادث املرورية وما ينتج عنها من خسارة يف االموال 

واالرواح.

بعض المقترحات الكفيلة بمعالجة 
االزدحام المروري وتوفير األموال.

أوال -المقترحات التي تخص المواطن
1- تجنب التنقل ألغراض الدوام بالسيارة الخاصة. عىل 
اىل محل  الوصول  عادة  اإلمكان  قدر  يرتك  ان  املواطن 
الدوائر  نقل  الخاصة واستعامل خطوط  عمله بسيارته 

النقل  بواسطة  التنقل  بتعيني  وجودها  عدم  حالة  ويف 
العام الحكومي أو األهيل، علام أن نسبة انتقال الفرد 
الواحد يف السيارة الخاصة تكاد تصل اىل 38 باملئة أثناء 

الدوام الرسمي، و50 باملئة أثناء العطل واملناسبات. 
2- عىل األرسة العراقية أن تغادر عادة تعدد السيارات 
بتعدد أفرادها ألنها تصطدم يوميا بواقع مروري مرير 
ومقزز، وأن تحاول مغادرة عادات الرأساملية املشجعة 
وسائل  عىل  أساسا  واملعتمد  املنتج  غري  االنفاق  عىل 
الفردي  السيارات  استعامل  وألن  املغرية،  التقسيط 
يؤدي إىل خسارة يف الدخل الفردي والدخل والقومي، 
من  لرت  مليون   20 يوميا  يستهلك  العراق  وأن  خاصة 
باستعامل  وذلك  النصف  اىل  اختزالها  ميكن  الوقود. 

النقل العام.
3- التناوب يف استعامل السيارة، ميكن للعائلة الواحدة 
اىل  باالنتقال  التناوب  الواحدة  املحلة  يف  املعارف  أو 
االطراف،  بني  وبالدور  واحدة  بسيارة  العمل  محالت 
ألن ذلك سيؤدي اىل توفري األموال املرصوفة عىل الوقود 
واستهالك العمر االفرتايض للسيارة ناهيكم عن تخفيف 

شدة االزدحام املروري. 

ثانيا-المقترحات التي تخص الحكومة.
1- عىل وزارة التخطيط وضع خطة عامة عرشية تعمل 
اإلمكان  قدر  والوزارات  الدوائر  تفريق  عىل  مبوجبها 
قدر  تعمل  وأن  بغداد،  يف  وخاصة  البعض  عن  بعضها 
الخدمية قريبة من املحالت  الدوائر  اإلمكان أن تكون 
السكنية. أو أن تعمل الوزارات والهيئات عىل أن تكون 

لها أذرع قريبة من املواطن املستهدف.

2- يف بغداد يجب أن تقوم مديرية الطرق والجسور 
رشق  والسيارات  للشاحنات  رسيع  خط  باستحداث 
العاصمة يبدأ من جرف النداف باتجاه الرشق خلف 
السدة مرورا مبدينة الصدر وحي أور والشعب وبويب 
بغداد كركوك  بطريق  االلتقاء  نقطة  إىل  ليصل  الشام 
وأن يتم بناء جرس لعبور الشاحنات اىل جانب الكرخ 
لاللتقاء بخط بغداد املوصل تركيا. أو أن يصار مرحليا 
إىل ربط هذا الخط املقرتح بجرس املثنى شامل بغداد.

الرتاخي  هذا  العامة  املرور  مديرية  تغادر  أن   -3
يف  التدقيق  مسألة  يف  عهدها  سابق  إىل  والعودة 
الخروقات  بشأن  الجدية  واملحاسبة  السوق  إجازات 
أو  الضوئية  اإلشارات  عىل  التعدي  وبشأن  املرورية، 

الوقوف يف غري األماكن املخصصة للوقوف.
4- إن ظاهرة االنفالت غري املعقولة للتكتك والستوتة 
عكس  املتعمد  بالسري  الواسطة  هذه  سائق  وقيام 
جزءا  صارت  هدفه،  إىل  بالراكب  للوصول  االتجاه 
مخجال من صورة الوحش املروري الجاثم عىل شوارع 
كام  املحافظات،  يف  الشوارع  وبعض  بالذات  بغداد 
النقل  وسائط  من  النوعية  هذه  سائقي  أغلب  وأن 
يف  هم  من  رمبا  بل  العمر  من  عرش  الثامنة  دون 
الرابعة عرش يف األزقة والشوارع الفرعية، وال ميلكون 
يقوم  سنه  لصغر  والبعض  أصولية.  سوق  إجازات 
دون  البهلوانية  وااللعاب  الجنوين،  والسري  باملخاطرة 
التحري  العامة  املرور  مديرية  من  واملطلوب  واعز، 
عن الجهات املجهزة ملثل هذه الوسائط وضبط ايقاع 

مبيعاتها.
5- بعيدا عن املحافظات، فإن أمانة بغداد ومحافظة 
الفوىض  عن  غريه  قبل  مسؤول  منهام  كل  بغداد 
لهذا  حد  لوضع  تدخال  قد  يكونا  مل  ألنهام  املرورية 
مل  االسترياد  هذا  وألن  للسيارات  املفتوح  االسترياد 
يصاحبه توسع أفقي أو عمودي يف الشوارع والطرق، 
التي  الظواهر  لهذه  ينظر بخشوع  بل ظل كل منهام 
ما  أحدهم  يقول  وقد  واالقتصاد،  الناس  تخنق  باتت 
املدين  البناء  عن  مسؤولون  إنكم  نقول  نحن،  دخلنا 
التوسع  ملواكبة  مسؤولون  وإنكم  العمراين  واملخطط 
مقتضيات  وفق  السري  أو  منه  الحد  أو  االسترياد  يف 
التي  والشوارع  الجديدة  الطرق  وشق  االسترياد  هذا 
السيارات.  إعداد  ازدياد  مع  طرديا  تناسبا  تتناسب 
كام وأن كل منكام مل يواكب حتى أبسط مستلزمات 
والطرق،  الشوارع  وترميم  صيانة  عىل  واملرتكز  عمله 
االكساء  أو  الخجول  الرتقيع  انصب عملكام عىل  وامنا 
السري  حركة  عىل  سافر  بشكل  اثاره  ترك  مام  الفاشل 
تجرون  العامل  دول  كل  عكس  وأنكام  كام  واملرور، 
االعامل الرتقيعية يف وضح النهار وأثناء ذروة املرور. 
ان رؤساء الحكومات والوزراء املعنيني كانوا وراء كل 
لكل  املفتوح  االسترياد  أزمة  من  ابتداء  البلد  ازمات 
عبث  عىل  السكوت  أو  السيارات،  ذلك  يف  مبا  يشء 
بوصلة  فقدان  يف  تسبب  مام  والبلديات.  األمانة 
تراكمت  الذي  الفساد  إليه  يضاف  البلد  لهذا  التقدم 
والصحة  والتعليم  للمرور  املميتة  األسباب  كل  عنده 
املسؤول  وليفرح  العراقيني،  مناحي حياة  وغريها من 

صار عدد السيارات سبعة ماليني.

منعم جابر 

كثرياً ما اتعرض من األصدقاء واملعارف والجمهور الواسع من 
للتساؤل واالستفسار:  الشارع  لهذا  ارتيادي  أيام  املتنبي  رواد 
عمره  تجاوز  الذي  العراقي  الشيوعي  حزبكم  يحظى  ال  ملاذا 
خمسة ومثانني عاناً وهو عميد األحزاب العراقية عىل ممثلني 
كرث يف الربملان وأين املشكلة؟ هل يف برنامجه السيايس أو يف 
خلق  عىل  قدرته  لعدم  ام  االجتامعي  أو  االقتصادي  برنامجه 
التفاف واسع وعريض عىل الربامج التي يتصدى لها يف الساحة 
العاملة يف  بقية األحزاب  امام  ام أن فعاليته عاجزة  العراقية 
الساحة. هذا ما يراه البعض ويرصح به البعض االخر. علامً ان 
التأسيس وجامعات غري واضحة  أحزابا صغرية وحديثة  هناك 
اعداد  أصواتا وتحصل عىل  انتصارات وتكسب  تحقق  الربامج 
من األعضاء الربملانيني. وهنا أحاول أن أجيبهم بشكل رسيع: 
يف  القائم  السيايس  املناخ  هو  الواقع  لهذا  األكرب  السبب  )إن 
عىل  تعتمد  حقيقية  حزبية  حياة  بإقامة  يسمح  ال  العراق 
هو  كام  األحزاب.  هذه  تعتمدها  التي  والسياسات  الربامج 

الحال يف الدميقراطيات املتطورة يف بلدان العامل املتمدن(.

هل ينجح قانون األحزاب في العراق؟
لتنظيم   2015 لسنة   36 رقم  السياسية  األحزاب  قانون  صدر 
املادة  األول  الفصل  األوىل من  مادته  الحزيب وذكر يف  العمل 
والتنظيامت  األحزاب  عىل  القانون  هذا  احكام  )ترسي   --1
يشمل  القانون  هذا  ان  ترى  يا  فهل  العراق(  يف  السياسية 
جميع األحزاب العراقية وهل هذه األحزاب قادرة عىل تنفيذ 

ما جاء فيه؟
لقد ركز القانون الصادر عىل نقطتني مهمتني األوىل هي امتالك 
لبعض  عالقات  وجود  اآلخر  واألمر  عسكري،  جناح  األحزاب 
امر محرم إضافة اىل محرمات  األحزاب بجهات خارجية وهذا 

أخرى، وهذا ما نجده واضحاً يف املادة 24 فقرة 3 والتي تنص 
)عدم املساس باستقالل الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية(.

أو  واملتفجرات  األسلحة  متلك  )عدم   )6( فقرة  املادة  نفس 
حيازتها خالفاً للقانون( والفقرة )8( من نفس املادة )اعالم دائرة 
األحزاب عن نشاطاته وعالقاته باألحزاب واملنظامت السياسية 
السالح  امتالك  بان  املقدمة  ما ذكرناه يف  العراقية(. وهذا  غري 
واملتفجرات محرم وعدم وجود جناح عسكري أو شبه عسكري.

)أوالً(  الفقرة  ففي  املرشع  األحزاب  قانون  من   )5( املادة  اما 
توجيه  أو  عراقية  غري  جهة  بأي  املايل  أو  التنظيمي  )االرتباط 
النشاط الحزيب بناء عىل أوامر وتوجيهات من أي دولة أو جهة 

خارجية(.
مع  )التعاون  نصت  فقد  املادة  نفس  من  )ثانيا(  الفقرة  اما 
للدولة  منفذا  الحزب  يكون  أو  الدولة  تحظرها  التي  األحزاب 

األخرى للتدخل يف الشؤون الداخلية للعراق(.
بعد االستعراض الرسيع لقانون األحزاب نجد أن املطلوب  اذاً 
دراسته بشكل معمق ودقيق من قبل جميع األحزاب وان عدم 

االلتزام باي فقرة منه تعني عدم رشعية وقانونية الحزب.

ضرورة تطبيق قانون األحزاب
اذاً قانون االحزاب هو الضامن لنجاح مسرية العملية السياسية 
وغياب قانون األحزاب وبرامجها الفعلية يعني ان تظل الفوىض 
عليه  متزيقها.  يف  وتساهم  العراقية  بالساحة  ترضب  العارمة 
بدعم  والحزبية  الوطنية  الشخصيات  مساهمة  بوجوب  نقول 
الحقيقية  الضامنة  سيشكل  ألنه  القانون  لهذا  حقيقي  وتنفيذ 

ملسرية الحياة السياسية وابعاد الطارئني منها.
عليه ما مل يتم تطبيق قانون األحزاب بشكل جدي وحر ونزيه 
التنافس من خالل  يسمح بوجود حياة حزبية حقيقية تعتمد 
الربامج واالهداف وتكافؤ الفرص بعيداً عن استخدام السالح أو 

االستقواء به عىل من ال يحمل سالحاً.

مهدي العيسى

حلمنا منذ عقود من الزمن الصعب وما زلنا نحلم بعراق دميقراطي يسوده 
الوئام املجتمعي ارتباطا مببدأي احرتام حقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية 
يف جميع النواحي االقتصادية والثقافية واالجتامعية والسياسية والحقوقية 

عىل أن ينظم القانون إطارها العام.
ولكن لألسف مل يتحقق هذا الحلم الجميل.  املتابعون للشأن االقتصادي 
عبارة عن  فهو  والريعي  املنفلت  الشكل  عليه  يطغي  اقتصادنا  بأن  يرون 
بشكل  وتوزع  الخام  النفط  مبيعات  ايرادات  من  األموال  تستلم  دكاكني 
رتيب من خالل وزارة املالية )أمينة صندوق العراق( عىل قاعدة البيانات 
اإلحصائية الواردة اليها من وزارة التخطيط دون أن تقوم االخرية بتقويم 
االسرتاتيجية  الدراسات  وتقديم  الحكومية  واملؤسسات  الوزارات  عمل 
لتفعيل االنشطة االقتصادية االنتاجية كالزراعة والصناعة للتقليل االعتامد 

عىل الريع النفطي فقط.
وصف االقتصاديون الزراعة بأنها نفط دائم ألنها العنرص االول يف تحقيق 
األمن الغذايئ كونها متثل غذاء الشعب اضافة إىل توفري املحاصيل الصناعية 
والتمور  والكتان  كالقطن  األولية  باملواد  الصناعة  رفد  يف  تساهم  التي 
انتاج  الحيوانية من  الرثوة  الزيتية وغريها اضافة إىل ما توفره  واملحاصيل 
ترفد  التي  االخرى  املواد  من  وغريها  والجلود  واللحوم  والصوف  الحليب 

الصناعات التكميلية.
إىل  املتعاقبة  الحكومات  وتعمدت  لألسف  أهمل  الحيوي  القطاع  هذا 
االسترياد الخارجي الذي أثر سلبا عىل استمرار املنتج الوطني، ورغم سامعنا 
اصوات القلة من املسؤولني التي تنادي إىل حامية املنتج املحيل إال أن هذه 
االصوات مل تلق آذاننا صاغية لتحقيق ذلك واستمرأت الحكومات طريقة 
فتح الباب عىل مرصاعيه أمام االسترياد من أجل الكومشنات أو تنفيذ بعض 
وينتعش   يزدهر  أن  للعراق  تريد  ال  التي  والخارجية  االقليمية  االجندات 
بالشكل الذي يجعله قويا ومقتدرا وإال ملاذا اإلرصار عىل عدم وضع الخطط 
معظم  نستورد  ملاذا  ؟  الريعي  االقتصاد  من  للخالص  املستقبلية  والربامج 
مفردات الحصة التموينية من الخارج والعراق قادر عىل انتاجها محليا لو 

وجدت القناعة الوطنية يف دعم هذا القطاع، فالجميع يتذكر أن العراق كان 
يصدر الحبوب والتمور وغريها يف العقود السالفة.

اما النشاط الصناعي يف القطاع العام والخاص واملختلط فقد تأثر هو اآلخر 
بغياب دعم الدولة له والتوجه نحو استرياد أغلب البضائع ولذات السبب 
بقت املعامل املنتجة معطلة مام ألجأ ارباب العمل ترسيح أغلب العاملني 

فيها والتحاقهم بفيالق العاطلني.
اضافة إىل هذا وذاك جرى توزيع موارد البلد بشكل غري عادل بني ابنائه. هذا 
النمط من السياسة االقتصادية أدى إىل غياب فرص العمل وزيادة نسبة الفقر 
إىل أكرث من 3٥ % حتى صارت املوازنة العامة للدولة تؤرش ٨٥ % أو أكرث 
للموازنة التشغيلية و١٥ % أو أقل لالستثامرية وتنمية االقاليم يرافق كل ذلك 

الفساد الذي تغول يف كل مفاصل الدولة وابتلع الكثري من املال العام.
ورغم تحذير الكثري من املختصني االقتصاديني من خطورة االستمرار بهذا 
هذا  عىل  واستمرت  التحذير  لهذا  تستجب  مل  الحكومات  أن  إال  التوجه 
التظاهرات  النتيجة؟  كانت  ماذا  الشعب،  كيل  الخاطئ حتى طفح  النهج 
)نريد  أهم مطالبها  العراق ومن  التي عمت كل محافظات  واالنتفاضات 
جميع  القانون  ينظم  مؤسسات  دولة  نريد  يعني  الشعار  هذا  وطن( 
العالقات املجتمعية وصوال إىل تحقيق مبدأ العدالة االجتامعية من خالل 
ابناء  بني  الرثوات  وتوزيع  املقيت  املحاصصة  نهج  والغاء  الفساد  محاربة 

الشعب دون متييز.
ماذا كانت نتائج السياسات التي اتبعتها الحكومات املتعاقبة؟ 

الخدمات  وغياب  األمن  استقرار  وعدم  السياسية  الطائفية  مقدمتها  يف 
باملجمل وتدهور القطاعني الصحي والتعليمي وأخريا الطامة الكربى عدم 
متكن الحكومة من توفري رواتب املوظفني واملتقاعدين ولجوئها إىل أسلوب 
االقرتاض واالستقطاع من الرواتب ورفع سعر رصف الدوالر بالنسبة للدينار 

العراقي وفرض رضيبة الدخل عىل اصحاب الدخل املحدود.
االصالح  من  البد  التغيري؟  من  ينتظره  الشعب  كان  ما  ترى  يا  هذا  فهل 
فيها  يكون  دميقراطية  مدنية  دولة  باتجاه  السيايس  النظام  لبنية  الجذري 

االنتامء الوطني هو االساس.
وإال من حق الجميع أن يسأل: أي مستقبل ينتظر االجيال القادمة؟

أي مستقبل ينتظر االجيال القادمة؟قانون األحزاب بين االماني والتطبيق
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كتابات

7 ماليين سيارة واالزدحام يسبب آالم وخسائر
خليل ابراهيم العبيدي

حسبام تنرش وزارة التخطيط فإن عدد السيارات السالكة يف شوارع العراق تناهز اليوم 
السبعة ماليني سيارة، منها 2،1 مليون سيارة يف العاصمة بغداد لوحدها، ويف أربيل 
كانون  التاسع من  املركزي لإلحصاء يف  الجهاز  أعلن  ألف سيارة، فقد  أكرث من 600 
الثاين عام 2020 أن عدد السيارات يف العراق خالل عام 2018 بلغ 6.709.724، سيارة 
تعود للقطاع الخاص، وأن اجاميل السيارات كان لعام 2017 بلغ 6.439.332 سيارة، أي 
بزيادة قدرها 5،4 باملئة، وهذه الزيادة برأينا تفوق الزيادة يف عدد السكان بنسبة 2.4 
باملئة، تضاف اليها أعداد جديدة من وسائط النقل الفردية التي يطلق عليها التكتك، 
أو شقيقتها املخلة باملرور العام الستوتة، والسؤال هل يصح أن يفوق استرياد السيارات 
نسبة الزيادة السكانية ألي بلد يف العامل؟ وهل يصح ان منأل الشوارع بوسائط نقل 
متنوعة غري السيارات دون ضوابط أو حتى إجازات سوق، بل وبدون أرقام؟ ولو عاد أي 
منا إىل وظائف الحكومات تجاه تنظيم أمور الحياة العامة ومنها تنظيم املرور، لوجد 
أن العراق كان له منذ عرشات السنني قواعد وضوابط السترياد السيارات، وله أيضا 

قانون تنظيم املرور رقم 50 لسنة 1935، وقد نص هذا القانون من بني ما نص عىل:
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مرحلة جديدة  بداية  النقدية  غرا ميش  افكار  وتشكل 
واغتيال  لينني  رحيل  أعقاب  يف  املاركيس  الفكر  يف 
الشيوعية  الحركة  يف  الستاليني  املد  وتعاظم  تروتسيك 
العاملية، وكانت مفاهيم غرا ميش الجديدة هي قراءة 
لالطروحات  االعتبار  وإعادة  القدمية  للمفاهيم  نقدية 
واالجتامعية  التاريخية  والدراسات  الفلسفية 
تناولها  تم   وقد  املاركسية،  سبقت  التي  واالقتصادية 
تجديد  يف  النقد  ذلك  وتوظيف  املاركيس،  النقد  بروح 
غراميش  وأنتقد  للحياة،  قابلة  كفلسفة  املاركسية 
ملفهوم  معالجتها  يف  املدرسية(   التقليدية)  املاركسية 
غري  جامدة  قوالب  اطار  يف  ووضعه  التاريخية  املادية 
قابلة للحياة وغري مالمئة لتطورات العرص الراهن وروح 

املاركسية ومفهوم علم االجتامع املاركيس .
الكتلة  تناولها غرا ميش قضية  التي  القضايا  ومن أهم 
من  العديد  قبل  من  تناولها  جرى  والتي  التاريخية 
تلق  مل  فيام  عليها،  الرتكيز  وجرى  والدراسني  الباحثني 
االهتامم الكايف قضايا كثرية تم تناولها يف كتاباته، مثل 
الجديد  واملفهوم  الطبقية،  املواقع  وتبادل  الهيمنة 
ظل  يف  الطبقي  الرصاع  وطبيعة  الطليعي،  للحزب 
والثقافة  الوعي  ودور  التطور،  املتباينة  املجتمعات 
غرا  أناط  وقد  والثورة،  التغيري  يف  العضوي  واملثقف 
عن  ميزه  الذي  العضوي  للمثقف  أساسيا  دورا  ميش 
يلعبه  الذي  الهام  الدور  خالل  من  التقليدي،  املثقف 
املثقف العضوي عرب منظامت املجتمع املدين لإلحداث 
حرب  عليها  أطلق  والذي  املنشودة  الثورية  التغريات 

املواقع .
يف  ايطاليا  يف  العاملية  املجالس  تجربة  فشل  إن 
القضايا  من  الكثري  تقييم  يعيد  جعلته  العرشينات 
التصورات  اىل  مستندا  والثورة،  الدولة  حول  النظرية 
وانجلس(،  ماركس  كتابات   ( يف  املوجودة  املاركسية 
وعىل الرغم من شحتها حسب ما يذكر بعض الباحثني 
وانجلس  ماركس  تحليالت  يف  متناثرة  وورودها 
لكنه  الشخصية،  ومراسالتهم  الصحفية  وكتاباتهم 
استطاع ان يعيد قراءة تصورات لينني يف كتاب الدولة 

والثورة، وكانت دراسته للدولة منطلقة من دراسة دور 
والحياة  الدولة  بناء  املدين يف  املجتمع  وقادة  األحزاب 

السياسية، فكتب يقول: 
كوادر  األحزاب  وتكون  األحزاب  الطبقات  “تخلق 
واملجتمع  املدين  املجتمع  قادة  أي  والحكومة،  الدولة 
السيايس. وينبغي أن تكون ھناك عالقة مفيدة ومثمرة 
القادة  الظواهر والوظائف، فال ميكن تكوين  بني هذه 
املحاولة  وبدون  لألحزاب  النظري  النشاط  بدون 
املنھجية الكتشاف ودراسة األسباب التي تحكم طبيعة 
كانت  هنا  ومن  تطورها،  وكيفية  متثلها  التي  الطبقة 
ندرة الكوادر الالزمة للدولة والحكومة، وفساد الحياة 
نتيجة  وتحللھا  األحزاب  تفكك  وسھولة  الربملانية، 
للفساد واستيعاب األفراد القليلني الذي ال غنى عنھم. 
والنقص  الثقافية  الحياة  فساد  كان  أيضا،  ھنا  ومن 
الرھيب يف الثقافة الرفيعة، فبدال من التاريخ السيايس 
نجد معرفة واسعة خالية من الحياة، وبدال من الدين 
العظيمة  واملجالت  الكتب  من  وبدال  الخرافة،  نجد 
الصحف اليومية وبدال من السياسة الجادة املشاجرات 

العابرة واملعارك الشخصية” )1(
إن ماطرحه غراميش يف ثالثينات القرن العرشين نجده 
اليوم ماثال يف العديد من البلدان مبا فيها بالدنا العراق 
واملحاصصة  والفساد  املتباين  االقتصادي  التطور  حيث 
والهوة الكبرية الحاصلة يف التطور السيايس واالقتصادي 
املتنفذة  القوى  سياسة  بسبب  واإلنساين  واالجتامعي 
يف  السلبي  وحضورها  وتأثريها  الفاسدة،  املتحاصصة 
الدولة  بناء  وعملية  االجتامعي  االقتصادي  التطور 

العراقية بعد االحتالل االمربيايل االمرييك .
لقد حاول غراميش ان يشبه الرصاع السيايس يف الرصاع 
العسكري املسلح، عرب فكرة حرب املواقع التي تسعى 
عرب  والهيمنة،  االقناع  عرب  الثقافية  الهيمنة  بسط  اىل 
والتي  السلمي،  التغيري  اىل  الرامي  التنويري  الوعي 
العاملة  الطبقة  لهيمنة  املواقع  حرب  عليها  اطلق 
عن  وكتب  السلمية،  بالطرق  املجتمع  عىل  وحلفائها 

أشكال حرب املواقع كاأليت: 

يف  ورومانيا   -1921 حرب  للحرب:  أشكال  “ثالثة 
un- الرسية والحرب  الثابتة،  املواقع  وحرب   الحركة، 

هي  السلبية  غاندي  ومقاومة   derground war
تتحول يف لحظة معينة إىل حرب  ثابتة،  حرب  مواقع 
واملقاطعة  تصبح حربا رسية.  أخرى  لحظة  ويف  حركة، 
هي شكل من أشكال حرب املواقع، واإلرضابات حرب 
تنتمي  وتسليحها  للقوات  الرسي  واإلعداد  حركة، 
نوع  إىل  التوصل  من  أيضا  بد  وال  الرسية،  الحرب  إىل 
يف  الشديد  الحذر  مراعاة  مع  الفدائية  التكتيكات  من 

استخدامها”)2( 
وتناولها  غراميش  بأفكار  املثقفني  من  الكثري  تأثر  لقد 
الكثريين منطلقني من انتامءاتهم الفكرية، ومن حيث 
افكاره  ولكن   ، املاركيس  الفكر  عن  وبعدهم  قربهم 
حول  واالختالف  للتالقي  املشرتكات  كانت  االنسانية 
العديد من القضايا املطروحة للبحث والنقاش والحوار، 
ألساليب  الطبقي  املفهوم  الهامة   القضايا  هذه  ومن 
الكفاح يف الرصاعات السياسية، حيث يقول “ومثة نقطة 
نقلد  أن  ينبغي  أنه ال  نتذكرها، وهي  أن  أخرى، علينا 
أساليب الطبقات الحاكمة يف الرصاع السيايس، حتى ال 
نقع فريسة سهلة يف الرشاك املنصوبة، وھو ما يحدث 
أشبه  املنهكة  الدولة  بنية  إن  الراهنة.  املعارك  كثريا يف 
بجيش منهك، حيث يدخل الكوماندوز، أي التنظيامت 
مهمتان:  وأمامهم  القتال،  ميدان  الخاصة،  املسلحة 
استخدام الوسائل غري املرشوعة، بينام تبقى الدولة يف 
تنظيم  يعيدون  وبهذا  الرشعية،  بإطار  ملتزمة  الظاهر 
مواجهة  ميكن  بأنه  االعتقاد  الغباء  ومن  ذاتھا.  الدولة 
أي  النوع،  نفس  من  بنشاط  املرشوع  غري  النشاط 
محاربة تكتيك الكوماندوز بتكتيك مامثل. وهذا يعني 
وهذا  الحركة،  عن  عاجزة  ستظل  الدولة  بأن  االعتقاد 
قد  التي  األخرى  الظروف  عن  برصف  أبدا،  يحدث  ال 

تختلف”. )3(
وضع  يف  أنه  يرى  القديم،  ايطاليا  لتاريخ  قراءته  ويف 
الالدولة يف ايطاليا يف ظل الحكم البابوي يصبح الدين 
أيضا سياسة عرب التدخل يف الشؤون الداخلية السياسية 

تخضع  ال  الدينية  الكنيسة  سلطة  ان  من  الرغم  عىل 
لسلطة زمنيه فيام متارس عىل الصعيد الواقعي سياسة 
وهذا  اليومية،  االحداث  يف  مؤثرة  وزمنية  محددة 
الواقع نواجهه اليوم يف بالدنا العراق يف ظل الخلط بني 

السلطة الروحية الدينية والسلطة السياسية. 
ويوضح غراميش يف معالجته لهذه املوضوعة بأنه “ميكننا 
أن نجد يف كتابات مكيافييل ما يثبت ما سبق أن الحظناه 
الوسطى  العصور  برجوازية  أن  من  آخر:  موضع  يف 
إىل  الطائفي  الطور  من  االنتقال  ميكنها  مل  االيطالية 
الطور السيايس، ألنها مل تكن قادرة عىل التحرر متاما من 
رؤية العصور الوسطى الكوزموبوليتانية )الكسمبلوتية- 
وبعبارة  الدين.  ورجال  البابا،  ميثلها  التي   ،) الالوطنية 
أخرى، كانت عاجزة عن خلق دولة مستقلة، بل بقيت 
يف إطار العصور الوسطى، اي اإلقطاعي، الكوزموبوليتاين 

) الكسمبلويت _ الالوطني” )4(
 ان رؤية غرا ميش ميكن ان نجد تجسيدها يف منوذج 
العراق السيايس بشكل خاص ويف العامل الثالث والدول 
الفقرية بشكل تجري فيه الرصاعات السياسية والحرب 
املعني  البلد  يف  السياسية  القوى  وتستخدم  بالوكالة 
والدولية  االقليمية  الدول  بيد  أدوات  بالدنا  ومنها 
الشعوب  ثروات  ونهب  الداخلية  الشؤون  يف  للتدخل 
القوى  امام  يضع  مام  ومستقبله،  حريته  مصادرة 
يف  جسيمة  مهمة  والدميقراطية   والتقدمية  الوطنية 

أعادة قراءة غرا ميش بروح القرن الواحد والعرشين.
موسليني  لعبه  الذي  للدور  قراءته  يف  غراميش  ان 
السياسية  والخارطة  السيايس   الواقع  تغري  يف  وهتلر 
الحركة  واقع  تغيري  يف  ستالني  لعبه  وما  االوربية، 
وسياسية  افكاره  وتأثري  العاملية  والعاملية  الشيوعية 
قراءة  يعيد  جعله  الكومنرتن،  عىل  الشخصية  عبادة 
دور الزعيم يف الحياة السياسية عىل الرغم من قناعته 
الحزبية  الحياة  يف  ودوره  للقائد  اللينيني  بالتعريف 
تشبيه  يف  الثقافية  الحياة  من  وانطلق  والسياسية، 
قبيل  من  السياسة  فن  يف  بالزعيم  الفنان  شخصية 
املجاز، والعودة اىل بحث مفهوم ميكافييل حول االمري، 

حيث أشار اىل أنه “ال بد لرئيس دولة أو »األمري« من 
التمييز بني عدة معان: فقد يكون رئيس حكومة، غري 
دوله  إخضاع  ھدفه  سياسيا،  قائدا  أيضا  يكون  قد  أنه 
أو تأسيس دولة من طراز جديد«. وال ينطلق غراميش  
التأكيد عىل الدور  يف تناوله ملفهوم االمري الجديد من 
للحزب  املهيمن  الدور  يعني  هو  بل  لألمري  الشخيص 
السلمي  التغيري  صاحبة  االجتامعية  والقوى  السيايس 

املنشود .
ويرى غراميش يف مفهوم تبادل املواقع والهيمنة واألمري 
الجديد ويف معالجته ملفهوم الدولة أهمية التأكيد عىل 
الذين  املثقفني  وانتقد  الدولة،  ملفهوم  الطبقي  الطابع 
املجتمع  تنظيم  يف  تنحرص  الدولة   مهمة  يعتربون 
وهي  للدولة  تقسيامت  هناك  ان  اىل  وأشار  حسب. 
املدرسة  واعترب  الثقافية،  والدولة  االخالقية  الدولة 
االجراءات  من  والعديد  الرتبية  عرب  تقوم  واملحاكم 
والرشوط  لفرض الهيمنة السياسية والثقافية للطبقات 

الحاكمة عىل الطبقات املحكومة يف املجتمع .
املعادلة  وفق  باملجتمع  الدولة  عالقة  شبه  وقد   
+املجتمع  املدين   املجتمع   = الدولة  التالية:  الرياضية 
ولھذا  القھر.  درع  يحميھا  التي  الھيمنة  أي  ألسيايس 
وإمكانية  الدولة  نظرية  يف  جوھرية  أھمية  الرأي 
املدين  املجتمع  ان  أيضا  ويرى  وتالشيها.  اضمحاللها 
الدولة  يف  اإلكراه  عنرص  تاليش  يف  اساسيا  دورا  يلعب 

تدريجيا، مع ظھور عنارص املجتمع املنظم. 
املاركيس  باملفهوم  الدول  اضمحالل  يربط  غراميش  ان 
االجتامعية  العدالة  وتحقيق  الطبقي  القهر  تاليش  يف 
وهو مرهون ايضا مبستوى التطور السيايس االقتصادي 

االجتامعي للمجتمع املعني. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مالحظات حول السياسية - القسم الثاين - أنطونيو 
غراميش ص 248 - موقع الحزب الشيوعي العراقي

2. ص250 املصدر السابق  
3. ص 252  املصدر السابق 

4. ص269  املصدر السابق

اوال – وحدانية التطور الرأسمالي والدولة 
الوطنية

العالقات  يف  وسيادته  الرأساميل  التطور  قوانني  بسبب 
الدولية تتعرض الدولة الوطنية اىل هيمنة االحتكارات 

الدولية عىل أسواقها الوطنية.  
سامت  عند  أتوقف  االستنتاج  ذلك  ترصني  وبهدف 
الداالت  عرب  الرأساميل  التوسع  من  الجديد  الطور 

التالية:
الدالة األوىل: تسعى القوى الوطنية - الدميقراطية اىل 

االحتكاري  للرأسامل  والتبعية  الهيمنة  ميول  الحد من 
الناظمة لتطور وحدانية التطور الرأساميل. 

الدالة الثانية: مل تعد العوملة الرأساملية مهتمة بتطور 
الكولونيالية  املرحلة  الشأن يف  الوطنية كام هو  الدول 
مشاركة  عرب  الكولونيالية  املصالح  صيانة  اىل  الهادفة 

الفرعية(. )الوطنية  الطبقات 
النظام  وعدوانية  وحدانية  بسبب  الثالثة:  الدالة 
االشرتاكية يف  ببناء  القائلة  املوضوعة  تعد  الرأساميل مل 

بلد واحد صالحة يف الظروف التاريخية املعارصة. 

الدالة الرابعة: صيانة الدولة الوطنية باعتبارها املحيط 
مهمة  أصبح  الوطنية  االجتامعية  للتغريات  الحاضن 

أساسية يف الكفاح الوطني الدميقراطي.
 - الفكرية  مرشوعيتها  تجد  اليها  املشار  الرؤى  ان 

السياسية يف:

: مناهضة التبعية وتهميش الدولة 
ً
ثانيا

الوطنية
بنزعته  الرأساميل  التوسع  من  الجديد  الطور  يتميز   -
والتهميش يف مسار  التبعية  قوانني  العسكرية وسيادة 

الدولية.  عالقاته 
- مل تعد وحدانية التطور الرأساميل وطوره املعومل معنياً 

ببناء دول وطنية بل يسعى اىل التبعية وااللحاق.
مالزمة  سمة  وااللحاق  التبعية  قوانني  أمست   -
يتطلب  الذي  االمر  الرأساميل  التطور  لوحدانية 
استبدال األساليب الكفاحية للتصدي مليوله التخريبية.  
مكافحة  واحدة  اجتامعية  طبقة  مبقدور  يعد  مل   -
التبعية وااللحاق والتصدي لنتائجها التخريبية.  قوانني 
- ميول التبعية وااللحاق ال تقف عند تخريب السيادة 
الوطنية بل تسعى اىل تخريب التشكيالت االجتامعية.

- متهد ميول التبعية والتخريب الطريق امام الحروب 
ساحة  من  األساسية  الطبقية  القوى  وابعاد  االهلية 

اإلنتاج والكفاح الوطني. 
الطبقات  مساندة  اىل  الرأساميل  التوسع  يسعى   -
يف  واملالية  -العقارية  التجارية  الرشائح   - الفرعية 
الطبقات  تفكك  عن  ناهيك  السياسية’  السلطة  قيادة 

االجتامعية األساسية وتقليص مواقعها السياسية.  
السياسية  النظم  إشاعة  اىل  الفرعية  الطبقات  تعمد   -

اإلرهابية وتشديد تحالفاتها السياسية مع االحتكارات 
الدولية بسبب ضعف قاعدتها االجتامعية.

ان التغريات التي يسعى الرأسامل املعومل اىل تحقيقها 
يف الدول الوطنية تهدف اىل اشاعة النزاعات االجتامعية 
وثروات  أسواق  الحاق  لغرض  االجتامعية  طبقاتها  بني 

تلك الدول الوطنية بعجلة اإلنتاج الرأساميل املعومل. 
الناتجة  اليها  املشار  السياسية – االجتامعية  الرؤى  ان 
من  تتطلب  التخريبية  وقوانينه  الرأساميل  التوسع  عن 
القوى الوطنية – الدميقراطية التوصل اىل رؤى كفاحية 
مشرتكة لغرض التصدي للنتائج التخريبية التي تفرزها 

قوانني التوسع الرأساميل املعومل.

ثالثا: التحالفات الوطنية وبناء الدولة 
الديمقراطية 

للقوى  أساسية  مهمة  دميقراطية  دول  بناء  أصبح   -
الوطنية الدميقراطية وما يشرتطه ذلك من رضورة بناء 
تحالفات سياسية - طبقية تسعى لتحقيق مهام وطنية 

كثرية يتصدرها: 
الدميقراطية  تعتمد  دميقراطية  وطنية  دول  انشاء   -
لفعاليتها  وطنياً  برنامجاً  والسياسية   - االجتامعية 

السياسية.
تحالف  عىل  الدميقراطية  الدولة  سلطة  ارتكاز   -
للتبعية  املناهضة  السياسية  والحركات  الوطنية  القوى 

والتخريب.
استالم  يف  االنتخابية  الدميقراطية  الرشعية  اعتامد   -  

السلطة السياسية وادانة الروح الفردية يف قيادتها.
- بناء أجهزة الدولة السيادية عىل قاعدة الحفاظ عىل 
الحوار  واعتامد  الوطنية  وسياسته  الدميقراطي  النظام 

للتبعية والتهميش. املناهض  الوطني 
عىل  االقتصادي  الوطنية  السلطة  برنامج  اعتامد   -
رشاكة القطاعني العام والخاص بهدف تطور بنية البالد 

والطبقية.   االقتصادية 
الضامنات  لربنامج  الوطنية  الدولة  سلطة  رعاية   -

االجتامعية ومكافحة الفقر واالذالل.
ضد  عنها  والدفاع  الوطنية  الدولة  عىل  الحفاظ   -
مع  الطبقية  التحالفات  وادانة  الدولية  التدخالت 

الرأسامل املعومل واحتكاراته الدولية. 
احرتام  قاعدة  عىل  إقليمية   – دولية  عالقات  إقامة   -
الدولية   – الوطنية  املصالح  وتنمية  الوطنية  السيادة 

املشرتكة. 
ان املوضوعات املشار اليها تشكل داالت وطنية للعمل 
صيانة  اىل  الهادفة  الوطنية  والتحالفات  السيايس 
العسكرية  التدخالت  ومكافحة  الوطنية  البالد  وحدة 

الخارجية يف شئون البالد الوطنية. 
اعتامدا عىل مضامني املقال الفكرية - السياسية نعمد 

اىل تثبيت االستنتاجات التالية:
التبعية  قوانني  اىل فرض  املعومل  الرأسامل  يسعى  أوال: 
من  ذلك  يعنيه  وما  الوطنية  الدول  عىل  والتهميش 
تنميتها  استقالل  وضياع  الوطنية  سيادتها  انهيار 

االقتصادية.  
تفكيك  اىل  املعومل  الرأسامل  تدخالت  تفيض  ثانياً: 
البالد االجتامعية وما ينتجه ذلك من نزاعات  تشكيلة 

وحروب اهلية. 
مناهضة  ان  املعارصة  التاريخية  التجارب  اثبتت  ثالثا: 
انشاء  يف  يكمن  التخريبية  وميوله  الرأساميل  التوسع 

تحالفات وطنية دميقراطية. 

الدولة الوطنية ومكافحة التبعية والتهميش 

ماجد لفته العبيدي

طرح أنطونيو غرا ميش أفكاره التجديدية يف ظل صعود الفاشية االيطالية وتعاظم نفوذ 
النازية االملانية يف خضم الحرب العاملية الثانية، وكانت االحزاب الشيوعية والعاملية 
االوربية تعاين من ظروف معقدة وهجوم نازي فايش أودع الكثري من قادتها مبن فيهم 
غراميش يف املعتقالت والسجون، وانتقلت غالبيتها اىل العمل الرسي والكفاح الثوري 

بكافة اشكاله مبا فيه الكفاح املسلح ضد الجحافل النازية والفاشية. 

لطفي حاتم

تحتل موضوعة استالم السلطة السياسية واستخدامها لغرض انجاز برامج اليسار 
االشرتايك بأهمية فكرية وسياسية يف املناهج السياسية حيث ال زالت تلك املوضوعة 

تتمتع بذات املكانة التي شغلت كفاح األحزاب االشرتاكية يف مرحلة املعسكرين.  
ورغم مركزية موضوعة استالم السلطة وقيادتها يف كفاح اليسار االشرتايك اال انها 

تتعرض اىل تغريات برنامجيه بعد انهيار خيار ازدواجية التطور االجتامعي. 
ترتابط التغريات الربنامجية بوحدانية وسيادة التطور الرأساميل وما حملته من 

أسئلة فكرية منها: هل ما زال الحزب االشرتايك يسعى اىل االنفراد بالسلطة 
السياسية؟ وهل ما زال الحزب االشرتايك يعتمد اسلوب الثورة االجتامعية للوصول 
اىل سلطة البالد السياسية؟ وهل يسعى الحزب االشرتايك اىل تأميم امللكية الخاصة 

واعتامدها نهجاً لتطور االقتصاد الوطني؟ 

غرا مشي وماركسية 
القرن الحادي والعشرين



ليث الصندوق

ال سلطَة للجرنال عىل سبابته

هَي الجرناُل ، وهو جندي القنِص املطيع 

ما إْن يسمُع طنيناً من أذنِِه

حتى يظّن الخصوَم تسللوا تحَت برييّته

فُيخرَج مسدَسه

ويطلَق عىل رأِسِه النار

*

فكتور جارا ال سلطَة له عىل ُحنُجرتِِه

ما إن يدنو منها طننُي النحل

حتى ترتَك له رسالة تطمني

وتهرَب مع األرساب إىل املروج

لقد منحِت األلحاُن رِئَتيِه َجناحني

فاخرتَق السامَء املفخورَة بأفراِن اآلُجّر

لُيعلَّم براكنَي تشييل كيف تتفّجُر عسالً

*

غيابُُه ِكذبٌة 

فالزوابُع ال تُحَبُس يف ِجرار

رمبا َصَمَت حتى ميتيلَء فُمُه ورئتيِه بالبنزين

لكنُه ما إْن يضُع يَدُه عىل املِنضدة

حتى تصبَح أصابُعُه جوقَة راقصني

*

بثالثِة آآلِف حنجرٍة 

إخرتَق الدباباِت املُتنكّرَة بتنوراٍت ُمَهلهلة

وحاَم مغرياً عىل الثكنات التي أصيبْت بالدوار

فتقّيأْت يف برييات الجنود

ثّم عاَد واستقّر يف بالزما الدم

ويف نخاع العظام

حاوَل الَجرناالُت اقِتالَعُه 

لكّنهم وجدوا أّن اقتالَع أسنانِهم 

أهوُن من إقتالعِ املسيحِ من الَصليب

فقد تسللِت القصائُد إىل املياِه الَجوفّية

وصارْت تتدفُق من حنفياِت البيوت

*

مل يرتك حقل أبيه يتيّبس اشتياقاً

أخَذ الرتاكتوراِت مَعُه إىل املَعهِد الفني

الشعبّي الرقَص  ليعلَّمها 

وفتَح مدارَس لحقول الذرة 

يعلمها كيَف تُرضع وتفطم العرانيس

منذ ذلك اليوم صارِت السواقي تستعريُ َصوتَُه

لترضَب مع بعِضها َموعداً غرامياً 

ماذا لو َعّبأ بآهاتِِه األلغاَم

لسقطِت األسناُن من َفِم الَحرِب 

ومنَْت مكانَها َشتالُت زنابق

*

لن يدوَم َموتُُه طويالً

حتى لو َهّدَد الجرناالُت املالئكَة باالغِتصاب

فقد ترَك وراَءُه جراَحُه ُمعلقًة عىل ُسفوحِ األنديز

تخيُط منها الرياُح ثياَب زفاٍف للمراعي املقبلة عىل الزواج

بينام تُجرُّد ألحانُه أمواَج املحيِط من ملوحتها

وتُخّمُرها

ثّم تخزنُها للَتعتيِق يف قناين الخمور

منذ تلك األياِم وسانتياغو ال تعاين الغربَة 

ما دامِت الشوارُع مبلطًة ب ) 44 ( إطالقة 

وما دامِت األصاِبُع املكسورة 

تسكُب صوتَُه للُسكارى يف كؤوس 

فيكتور ليديو جارا ماترينيز )1932 – 1973(  هو ناشط سيايس واجتامعي 
و وأكادميي و مخرج مرسحي و مغن و كاتب أغان وشاعر ومثقف من طراز 
رفيع من تشييل ، ساند حكومة الوحدة الشعبية التي فازت بانتخابات عام 
1970 برئاسة سلفادور اللندي ، وسّخر مواهبه للدفاع عنها ، ودفع حياته 
الدكتاتور  قاده  والذي  عليها  الدموي  العسكري  اإلنقالب  بعد  لذلك  مثناً 
أوغستو بينوشيه يف 11 أيلول 1973 بدعم وتخطيط من وكالة االستخبارات 
من  واحد  يوم  بعد  الفنان  عىل  القبض  ألقي  حيث   ، األمريكية  املركزية 
حوله  الذي  العاصمة  سينتياغو  يف  الريايض  امللعب  يف  وأودع   ، اإلنقالب 
اإلنقالبيون إىل مركز احتجاز ، وهناك تعرّض الفنان لتعذيب مميت كُرست 
عىل أثره أصابع يديه ثّم أطلقت عليه من )30 – 44( إطالقة بندقية رشاش 

وألقيت جثته يف أحد شوارع العاصمة .
فكتور  )ستاد  األخرية  أيامه  فيه  الذي قىض  امللعب  سّمي   2003 عام  يف 
ثّم  التحقيقات،  الفنان الستكامل  جثة  اسُتخرجت   2009 عام  جارا(. ويف 

أعيد دفنها يف املقربة الوطنية يف جنازة حاشدة افتقد إىل مثلها القتلة.
بتاريخ 3 من متوز عام 2018 ُحكم يف تشييل عىل مثانية ضباط متقاعدين 

بالسجن خمسة عرش عاماً الشرتاكهم يف قتله قبل خمسة واربعني عاماً.
ترنر  كتبتها جوان  التي  املذكرات  عنوان  تنويع عىل  القصيدة  عنوان   )*(
زوج الفنان ونرشتها عام 1984 تحت عنوان )أغنية ال تنتهي: حياة فكتور 

جارا(

أغنية فكتور جارا األبدية *

نصير الشيخ

شهدت الشعرية العراقية متثالت واضحة وجلية لثيمة” 
واقع  من  وفجائعها  صورها  انتقلت  التي  الحرب” 
اللحظة  املايض،وحتى  القرن  مثانينيات  شهدته  محتدم 
رسدية  الحرب  الشظايا.وكانت  أطرافها  تالمس  والبالد 
شكلت  الشباب،  الشعراء  من  اجياال  رافقت  كربى 
مقاتلني  أنخرطوا  قد  جلهم  تعبريحيث  خالصة  لديهم 
لثامن  نارمستعره  مبواجهة  فكانوا  جباهاتها،  عند 
والندم  بالوجع  مغمسه  نصوصا  لنا  سنوات،انتجت 
أدمنت  جريحة”  ذاتا   “ الشعراء  لدى  وتركت  والدم، 
التي يحبون من  الحياة  الفقدان بعد ان ترسب طيف 

بني أصابعهم.
يلتقط  العراقية  الشعرية  الذات  موشور  كان  هنا  من 
فجاءت  العاكسة،  ومراياها  الحرب  فداحة  إشعاعات 
“خطابا” حمل الكثري من الصورالفادحة والفاتكة للروح 
اإلنسانية،حاملة دهشتها عرب عملية متثٍل مذهل وتصوير 
إدهاشية  اىل  الحدث  وقائعية  من  ،منطلقا  بانورامي 
ّدون  شعرياً  نصياً  خطابا  عنها  الشعرية..تسح  الصورة 
حد  واملنكرسعىل  منها  املضئ  والتقط  الفداحات  تلك 
سواء، من لسان الذات ألكتامل عملية التدوين.فكانت 
كتبت  شعرية  مجاميع  يف  إصطفت  شعرية  نصوصا 

تاريخها عىل بوابات املشهد الشعري العراقي.
بفعلها  املستعادة  وصورها  الحرب  ترسبات  زالت  وما 
املواجهة  الحدود/  الجبهة/  من  انتقالها  عرب  الآلنساين 
حرب  بسرتاتيجيات  مدجج  عدوُمعرف  ضد  املحتدمة 
العدومجهوالً  حيث   / املدن  ــ  الداخل   / اىل  مواجهة 
ولحظة إنفالق” مفخخة” الحساب له يف عدد الساعات 

واأليام.
راسخ  إمنوذج  الشيال،  عيل  للشاعر  الخذالن  وكاهن 

أن  بعد  الحرب  اوجاع  تدون  ،وهي  الشاعرة  للذات 
عاشت أهوالها.فبعد إنجالء غبار املعارك وجد الشاعر 
عليه  فكان  حروبها!!  أدمنت  لبالد  أطالل  أما  نفسه 
مسائلة التاريخ والقدر عىل حد سواء. بعد أن سلخت 
الشباب  إرادة  بزوغ  فيه  وأماتت  الكثري  منه  الحرب 

وتجدد طاقة الحب وقوة بعث الحياة التي يريد.
“كاهنا”  نفسه  وجد  الخاكية”   “ بدلته  خلع  أن  فبعد 
من  الضاج  العامل  هذا  الكلامت،متأمال  محراب  يف 
حدث..وملاذا  شئ  كل  عن  ومتسائال  حوله،مسائال 

حدث،وما سيحدث الحقا.
)) كل هذه الحرب يل ولك حرية التأ ويل((ص10

حامال  القادم،  املصري  أسئلة  مبواجهة  ذات  هي  إذاً 
عذاباته ككاهن يف معبد سومري يقرأ الغيب ويستجلب 

ما سيأيت،وغبار الحرب مازل يغطي أسوار معبده.
)) يف حرب قادمٍة/ قُتلُت بنريان صديقة(( ص15 

وقد شكلت املجموعة “قاموسا” ملفردات الحرب ظاهرا 
ومعنى، وأعتمدت بتشكيلها الشعري التكثيف اللغوي 
لرص أكرث من طبقة “ خياالً وجسدا ومعنى” لرسم صور 
تضمرتأويال  بل  الواضحة  بتعبرياتها  التكتفي  شعرية 
مهامت  من  واحدة  هي  قراءة،وتلك  كل  يف  يتجدد 
الشعرالذي اليستنفذ معناه،بل يحفل عىل الدوام بطاقة 

قصوى يف إيصال شفراته الداللية.
اعتمدت  شعرية”  مصفوفة   “ الخذالن  كاهن  أن  قلنا 
توقيعات إنسانية يف معامرها الفني وبنائها النيص عىل 
استدعاءتها  يف  املخيلة  سحب  حملت  الورق،توقيعات 
مركبة عىل صدمات الواقع يف جساراته، عرب لغة راشحة 
وتوكيدها  كثافتها  بكل  الشعرية  الصورة  مقطيعة  من 
اختار  الشيال  عىل  الشاعر  ومعنى.  مبنى  الشعري 
منطقته الكتابة كاهنا،متامال يف معبده، يرقب ماتقاطر 
من صور شعرية لحظة نزولها عىل مذبح اآللهة.. فيقبض 

منها النابض بلحس الوجودي ةالطافح عىل مرايا األيام، 
مصفوفة  إياها  مدونا  الوجع،  حد  حدته  يف  والباذخ 
شعرية أرخت لنا فجائعية الحرب ومتوالياتها،وأيقنت 

لنا أن الشاعرهنا موقفاُ وشاهداً ومدوناً.
املصري  الخروج من رشنقة  الشعر  تبقى مهمة  من هنا 
النص  القصيدة/  التعبريفكانت  فضاءات  اىل  املحتوم 
قصيدة  إنجازات  أهم  من  واحدة  وأثراً.وتلك  شاهداً 
من  الشعراء  من  ))حيث  العراق  يف  النرثالتسعينية 
مخيلته،فقد  عمل  يف  واسعة  مساحة  الصورة  شغلت 
بني  تجمع  حسية  مشاهد  عن  عبارة  قصيدته  كانت 
ماهوحيس واقعي،وماهو ذهني متخيل،لكنها يف الوقت 
الواقع  يواجه  الشاعروهو  إحساسات  عن  تعرب  نفسه 
عن  تبحث  يائسة  تارة،وأخرى  ممزقة  بروح  املعيش 
بصيص أمل وسط صحراء معتمة(( د.جاسم الخالدي/ 

الكتابة عىل جدا أخرض/ص 54.
كاهن   “ منت  شكل  شعري  مقطع  وواحد  مائة  ــ 
الخذالن” تدرجت هذه املقاطع يف أيقاعها الدرامي من 
)قصيدة الصورة اىل النص الوجيز اىل نص نرثي مكتفي 
بداللته وبالغته إن صح التعبري.متزامنا نفسيا يف تراتب 
إيقاعي بنّي عىل “ أسطر ثالثة أختزلت اىل جمل ثالث” 
املبنى لقول ماتريد متأٍت  حملت قوة املعنى ورشاقة 
من إدهاش صوري مستعرية جذرها املعامري من تشكل 

“األبوذية” بأبياتها ولغتها وتوريتها.
رائحة  من  الفصول/  نعرف  ان  الحروب/  علمتنا   ((

الجثث(( ص27
)) هل تحب الحرب/ نعم ياسيدي/ أحبها كزوجة أيب(( 

ص28
ــ وألن الذات اإلنسانية يتصاغر حجمها أحيانا امام هول 
مايحدث، بسبب إستالبها من قبل أخرغائب عن املشهد 
الروح  لقيادة  نزوع  بسلطاته وجربوته،ذو  لكنه مدجج 

البرشية كقطيعٍ مدخالً إياه حقول الغام املعارك،من هنا 
تظل الروح تنشد خالصها عرب التجيل مع الذات اآللهية..

بال  املقدسة/  الكتب  نحفظ  ان  الحروب/  علمتنا   ((
معلم(( ص31

شئ  جسدي/  من  يبق  ومل  ياأبتي/  جائعٌة  الحرب   ((
ليطعمها(( ص34

الخذالن”  كاهن  ل”  الشعري  الحدث  تنامي  يف  ــ 
تلمس  الشاعر،مع  أراده  الذي  املعنوي  املنت  يكتمل 
الحرب ومخلفاتها،وفضح  إدانة  تصاعد  التعبرييف  ذروة 
أرادها  لغة شعرية  جرائها يف  التي حصلت  املامرسات 
عيل الشيال متساوقة مع شدة األمل الذي حمله كذات 
د.حاتم  الناقد  الحي.يرى  وجودها  تستشعر  إنسانية 
الصكريف كتابه ) الثمرة املحرمة(  ص37،ما قوله )) وال 
أظن أن أحدا يتجاهل خصوصية الحالة العراقية القامئة 
منذ عقود وما تفرزه من أمل ومعاناة تتيح الحديث عن 

هوية خاصة بالقصيدة العراقية((..
والشاعر عيل الشيال كان مدوناً مخلصا للحالة العراقية 
عدة  مراحل  هي  الصكر،والتي  عنها  تحدث  التي 
الحب  جدلية  يف  واقعا  شعرية،  طاقة  قواه  مستجمعاً 
الروح  تشوفات  الحرب،هناك  فبقدرفجائعية  والحرب، 
هذه  يف  الحبيبة   / املرأة  بوجود  ممثال  خدشت  التي 
ينضو عن  ان  الخذالن،وبعد  الشعرية كاهن  املصفوفة 
جسده ثوب الحرب الخايك، مستعيداً بعضا من أدميته 
يف  الحرب  تخالف  أرشاقا  اكرث  صورة  الشاعر  يرسم 

املقداروتساويها يف املحصلة النهائية “املوت”...
)) سيتوقف هذا القلُب قريباً/ هذا القلب..

الذي كان يحتويِك من كل الجهات/
وسريمى هذا الجسد األسمر/يف حفرة بعيدة
عن أرساب البالبل/ سيكتبون عىل الشاهدة:

“ هذا القربلشاعرمجهوٍل انتظرك طويال” ((.ص73
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فوتوغرافيا / علي طالب .. العربات أجساد
بهذا العنوان، صدر كتاب جديد لالستاذ : ناحج املعموري الذي عرف بتخصصه يف دراسة االسطورة والتوراة 

، فضالً عن دراسته االدبية والفنية املعمقة.
املعموري.. تنبه اىل عطاء الفنان الفوتوغرايف العراقي الراحل عيل طالب وذلك عن طريق 

)منح الوجود للجسد / العربة( مجسداً  “شخصية )العتال( قيمة تبادلية وداللية”.
اقرتنت هذه الدراسة بصور فوتوغرافية عديدة للعتال وعريته..

وقد صدر الكتاب عن دار املدى – بغداد / بريوت.

قراءة
»كاهن الخذالن«

تنويعات الحب والحرب على مدرج معبد

وداعًا

بسام فرج
مات مبتسمًا

يف بودابست، تويف فنان الكاريكاتري البارز: بسام 
فرج.

وقد عرف بريادته لهذا الفن النقدي الساخر.
و)املدى(  الشعب(  )طريق  يف  رسومه  وكانت 
العربية،  املطبوعات  من  والعديد  و)مجلتي( 
السلبية  الظواهر  نقد  يف  متميزة  عالمة  تشكل 
فرج  بسام  العراقي.  الشعب  منها  يعاين  التي 
عىل الرغم من عيشه خارج العراق، ظل متالحامً 

ومتفاعالً مع قضايانا الساخنة.

•••••

د. كمال مظهر أحمد 
تاريخ بهي

فقدت النخب االكادميية  والثقافية واملعرفية يف 
العراق مؤخراً املؤرخ د. كامل مظهر احمد 
) 1937 – 2021 ( القامة التقدمية الجليلة.

وقد عرف عن الراحل العزيز تفرده يف الجمع بني 
ثقافته وتخصصه ومواقفه ، لقد كان مناضالً فذاً 

وصاحب رؤية ثاقبة ومنظور تاريخي تنويري.

•••••

د. شفيق مهدي.. مات 
! 

ً
طفال

برباءته ونقاء سريته وابتسامته الطفولية العذبة 
أحد  االطفال  بأدب  املعنية  الثقافة  ودعت   ،
مهدي  شفيق  د.  باملبدع  ممثلة  الكبار  أعالمها 
الطفل  مكتبة  أغنى  الذي   )  2021  –  1946  (
العراقي والعريب مبئات القصص والسيناريوهات 
تخاطب  التي  والتلفزيونية  االذاعية  والربامج 
وذائقتهم  بوعيهم  لالرتقاء  وتسعى  االطفال 

االنسانية املرشقة .
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السليمانية – وكاالت 
مدينة  يف  والنشاطات،  االعامل  غالبية  كانت  إذا 
بشكل  تأثرت  العراق،  السليامنية وغريها من مدن 
فالحفالت  كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب  كبري 
بشكل  ألغيت  واملوسيقية  الغنائية  والفعاليات 
انتشار  من  للحد  الصحية  لإلجراءات  إذعانا  تام، 
سوق  عىل  ملحوظ  بشكل  انعكس  ما  الفريوس، 

برزان  راكدة.  اصبحت  التي  املوسيقية  اآلالت 
عارف، وهو صاحب متجر لبيع اآلالت املوسيقية يف 
السليامنية، يقول أن “عملنا توقف بشكل شبه تام 
منذ تفيش الفريوس”، مضيفا يف حديث صحفي، أن 
الجهات  من  املفروضة  الصحية  واإلجراءات  القيود 
الحفالت  التجمعات وإقامة  الصحية، والتي منعت 
الفنية، سببت ركودا كبريا يف بيع اآلالت املوسيقية، 

اىل  لجأوا  والفنانني  العازفني  “أغلب  أن  إىل  منوها 
متطلبات  تأمني  يستطيعوا  يك  اخرى،  ومهن  اعامل 

معيشتهم. لذا باتت أسواقنا خالية من زبائنها”. 
إىل ذلك، يشري اركان ساز، وهو اآلخر صاحب متجر 
عملهم  ان  إىل  املدينة،  يف  املوسيقية  اآلالت  لبيع 
الخالص  ينتظرون  اليوم  وهم  متوقفا،  يكون  يكاد 
“األجواء  تعود مجددا  “البالء”، يك  الوباء  من هذا 

أو  قلق  أو  خوف  دون  والغناء  بالفرح  املفعمة 
مرض”.

السابق  يف  مكتظة  كانت  “أسواقنا  أن  ويوضح، 
اآلالت  لرشاء  يأتون  الذين  واملوسيقيني  باملطربني 
املوسيقية”، مبينا أن هذه اآلالت معظمها مصنوع 
يف تركيا وإيران والصني، وال يوجد بينها ما مصنوع 

محليا، إال نادرا. 

بغداد – طريق الشعب
غذائية  سالت  العراقية،  املرأة  رابطة  وزعت 
منطقتي  يف  املتعففة  العائالت  من  العديد  عىل 
يف  وذلك  بغداد،  جنويب  والزعفرانية  الرستمية 
أطلقتها  التي  االجتامعي  التكافل  سياق حمالت 
لغرض  للمرأة،  العاملي  اليوم  مناسبة  الرابطة يف 
مساعدة الفقراء والذين ترضرت أعاملهم بسبب 

تطبيق الحظر الوقايئ.  

الكرادة،  قاطع  املجتمعية يف  الرشطة  ومبساعدة 
ضمن  العشوائية  األحياء  يف  الرابطة  تجولت 
نساء  من  العديد  والتقت  املذكورتني،  املنطقتني 
اليوم  مناسبة  يف  وهنأتهن  الفقرية  العائالت 
الحاالت  بعض  تفقدت  كام  للمرأة.  العاملي 
ال  رعاية صحية  إىل  تحتاج  التي  بينهن،  املرضية 
تقوى عائالتهن عىل تأمني نفقاتها، بسبب الظرف 

االقتصادي الصعب. 

الموصل - وكاالت
رغم صعوبة ظروفه املعيشية، واضطراره للعمل 
يف مهنة مرهقة كعامل بناء، وانشغاله بالدراسة 
يف الوقت نفسه، إال أن ذلك مل مينعه من تحقيق 
الفنون  رياضة  يف  العاملية  بالنجومية  حلمه 

 .)MMA( القتالية املختلطة
الشاب عبيدة خزعل )21 عاما(، وهو من أهايل 
الخامس  الصف  يف  وطالب  املوصل،  مدينة 
يف  متمرسني  أبطاال  يهزم  أن  استطاع  اإلعدادي، 
بطولة  خالل  املختلطة  القتالية  الفنون  رياضة 

عاملية نظمت أخريا يف بيالروسيا.  
يقول خزعل يف حديث صحفي، إنه يتمرن عىل 
الفنون القتالية منذ 6 أعوام، وخالل هذه الفرتة 
مبحافظة  خاصة  واحدة  بطوالت،  بسبع  فاز 
باإلضافة  العراق،  مستوى  عىل  وأربع  نينوى، 
تحريرها من  بعد  املوصل  أقيمت يف  بطولة  إىل 

داعش، وأخرى للمحرتفني عىل مستوى البالد.
أن  استطاع  بيالروسيا،  بطولة  يف  أنه  ويوضح، 
الثانية،  الجولة  يف  االستسالم  عىل  خصمه  يجرب 
بالرغم من كونه من أبطال اللعبة يف بيالروسيا 

وحائز عىل بطوالت عديدة. 
العمل  بني  ما  وقته  يقسم  الشاب  هذا  وكان 
إىل  باإلضافة  ودراسته،  العيش،  ألجل  البناء  يف 
التمرين. ورغم ما يواجهه من صعوبات وإهامل 
حكومي، شأن أقرانه اآلخرين، إال أنه يؤكد رغبته 
الجامحة يف االستمرار بحصد البطوالت - عىل حد 

تعبريه.

بجهودي  يشء  كل  “صنعت  أنه  خزعل،  ويذكر 
عىل  الحصول  آمل  اين  ورغم  مدريب.  ومساعدة 
دعم حكومي، إال أنني سأستمر وسأحقق املزيد 

من اإلنجازات، متحديا جميع الظروف”.
من جانبه، يقول املدرب قيس حازم يونس، أن 
الفتا يف  عبيدة،  بإمكانات العبه  كبريا  أمال  لديه 
أن صعوبات كبرية واجهت  إىل  حديث صحفي، 
من  حققوه  مام  بالرغم  الذين  العبيه،  وتواجه 
إنجازات لنينوى والعراق بعامة، مل يحصلوا عىل 
أن  إىل  يونس،  ويشري  الكايف.  الحكومي  الدعم 
أول  املوصل، وأنه  العهد يف  اللعبة حديثة  هذه 
حصل  وقد  فيها،  للتدريب  أكادميية  افتتح  من 
عىل 3 ميداليات لنينوى يف بطولة العراق، مضيفا 
انه “رغم االنجاز الذي حققه عبيدة، مل تلتفت 

له الحكومتان املركزية واملحلية”.

هيت - مائدة جميل

بادرت  آذار،   8 للمرأة  العاملي  باليوم  احتفاء 
العراقية  للجمعية  املنتسبات  العراقيات  النساء 
النساء  لتعليم  مشغل  افتتاح  إىل  الكندية، 
التابعة  البغدادي  بناحية  قرية جبه  الخياطة يف 

إىل قضاء هيت – محافظة األنبار.  
رابطة  فرع  مع  بالتعاون  املشغل  افتتاح  وتم 
مثلته  الذي  بابل،  محافظة  يف  العراقية  املرأة 

عضوا  جاسم،  وسهام  جميل  مائدة  الناشطتان 
نجاح  زميلتهن  إىل  باإلضافة  اإلدارية،  الهيئة 
الصفار. ويهدف هذا املشغل، الذي ساهم أهايل 
القرية، نساء ورجاال، يف نصب مكائنه وأثاثه، إىل 
تعليم املرأة مهنة تتيح لها كسب الرزق، خاصة 
أن هذه القرية شهدت ويالت ومعاناة كبرية أبان 
فرتة احتاللها من قبل عصابات داعش اإلرهابية، 
العديد من  وقتلت  املنازل  التي هدمت معظم 

الرجال، ورّوعت النساء واألطفال.

أبناؤنا والدوام 
المدرسي ..! 
عبد السادة البصري

مدريس  بدوام  ينتظموا  مل  وأبناؤنا  دراسيان  عامان 
وقرارات   ، اللعني  كورونا  وباء  بسبب   ، اعتيادي 
التدريسية  العملية  تربك  التي  وتعليامتها  الحظر 
والحياة بشكل عام ، ما يجعل الطالب يف دّوامة من 

التساؤالت واألفكار!
التالميذ فيام  وكلّنا يعرف أن للدوام املدريس والتقاء 
يف  كبريا  ودافعاً  خاصة  نكهًة  أساتذتهم  ومع  بينهم 

نفس الطالب واملدرس كليهام !
صداقة  عالقات  وتولد  التالميذ  يتعارف  املدرسة   يف 
منها  ُحرَِم   ، العمر  أجمل صداقات  تعترب من   ، متينة 

أبناؤنا لعامني متتاليني !
قبل يومني رافقت ابني إىل مدرسته ألداء االمتحانات 
بسبب وضعه الصّحي، وجلست انتظره لحني االنتهاء 
بني  الروحي  والتباعد  الغربة  فأبرصت  االمتحان  من 
ساعتها  أيضاً،  واملدرسني  وبينهم  بعضهم  مع  التالميذ 
كّنا  وكيف   ، الدراسية  أيامنا  إىل  الذكريات  أخذتني 
شلالً وجامعات متفاهمة ومتحابّة فيام بينها ، وكذلك 
أساتذتنا،  مع  والنفيس  الروحي  االنسجام  كان  كيف 
منذ  لالمتحان  سوية    وتحضرينا  واستعدادنا  وترّقبنا 
أول يوم درايس وحتى لحظة دخولنا قاعة االمتحان، 
مدرسونا  كان  التي  اإلضافية  الدروس  إىل  باإلضافة 
يعطوننا إيّاها خارج الحصص املقررة ، وماهّية هذه 

العالقة ووقعها يف نفوسنا !
فأصبت   ، اآلن  أبناؤنا  عليه  مبا  تلك  حالتنا  قارنت 
منّصات  عرب  دروسهم  يتابعون  وهم  كبرية  بخيبة 
التواصل االجتامعي وارتباكهم لحظة انطفاء الكهرباء 
أو ضعف االنرتنت أو ما شابه ذلك بعيدين كل البعد 

عن بعضهم!
منذ بدأ العام الدرايس املرتبك طبعا وأبناؤنا يف دوامة 
ألن  املطلوب،  باملستوى  ليست  دروسهم  التعليامت، 
مقررة،  منهجية  حصص  بتقديم  مطالبة  املدارس 
مخترصة  تكون  لهذا   ، كلياً  بها  يسمح  ال  والوقت 
من  الطالب  يستفيد  لن  جداً،  قليلة  موضوعات  عىل 
املنهج إالّ مبقدار ما مطلوب يف االمتحان  وما سيؤهله 

للنجاح فقط !
الحقيقي  التعليم  أبناؤنا  يتعلّم  لن  الحالة  هذه  يف 
جدا  ضئيل  مبقدار  إالّ  أدبية   أو  علمية  سواء  للامدة 

سينساه بعد خروجه من قاعة االمتحان حتام !
نسبة  ستزداد   ، عليه  هو  ما  عىل  الحال  بقي  إذا  و 

الجهل واألمّية يف األجيال القادمة طبعاً !
وكيفية  التعليم،  آلية  حول  حساباتنا  نعيد  ال  ملاذا 
مواجهة آفة الجهل بسبب هذه اإلجراءات، حيث أن 
االمتحان،  تؤدي  اآلن  التالميذ  من  العظمى  الغالبية 
ال ليشء سوى عبور املرحلة الدراسية فقط حتى وان 
كان ال يعرف القراءة بشكل صحيح ، أّما هل استفادوا 

من دروسهم شيئاً ، فهذا مرتوك ملا تفرزه األيام ؟؟!
الطالب  استيعاب  مدى  ملعرفة  عتبة  االمتحانات 
صحيح  بشكل  التعليم  آلية  تكون  عندما  لدروسه 
منذ الوهلة األوىل ، ال إسقاط فرض نؤديه ونرمي كل 

املعلومات وراء ظهورنا !
الرتبية والتعليم تحتاج إىل وقفة تأمل مثل الكثري من 
األزمات واملشاكل التي تعصف بالبالد ، علينا أن نقف 
اآلنية والفئوية  عندها ونرمي كل خالفاتنا ومصالحنا 
ستحاسبنا  قادمة  أجيال  أمام  ألننا  جانبا  والشخصية 
واالجتامعية  العملية  حياتها  يف  أخفقت  إذا  حتام 

بسبب ما نحن عليه وفيه اآلن !!

العدد 140 من »الشرارة«
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عن 
محافظة النجف، صدر أخريا العدد )140( آذار 2021 

من مجلة “الرشارة”.
ضم العدد، الذي جاء يف 104 صفحات، مقاالت وأخبارا 
وتقارير سياسية واقتصادية وثقافية وصحية ومنوعة، 

فضال عن ملحق “مرحبا يا أصدقاء” املوجه لألطفال.
يف  الدميقراطي  الشعوب  “حزب  العدد:  عناوين  من 
األطفال.. ضامن  “عاملة  مهمة”،  يسارية  تجربة  تركيا 
نضالية  “ملحات  لألحالم”،  ضياع ورسقة  أم  للمستقبل 
العمل  عن  “العاطلون  العراقية”،  للمرأة  وتاريخية 
وانتظار غودو”، و”املثقف العراقي بني أجنحة الطموح 

وضغوط العوز وغياب الحلول”.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
السبت من كل اسبوع

التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

غائم جزئيC° 27طقس اليوم

إصدار

د. نوال السعداوي.. الفكر المضيء شيوعيو النجف يوزعون الكمامات على المواطنين 
النجف - احمد الجنابي، عماد الجبوري

يواصل الشيوعيون العراقيون يف مدينة النجف، حمالتهم التطوعية امليدانية ملواجهة فريوس كورونا 
والحد من انتشاره. ويف هذا السياق، وزعت خلية محمد موىس التابعة إىل لجنة حسن عوينة األساسية 

للحزب، األيام املاضية، كاممات عىل املواطنني يف حيي “الوفاء” و”الجزيرة” وسط النجف. 
وحث الشيوعيون، املواطنني عىل االلتزام باإلرشادات الصحية للوقاية من الفريوس القاتل. 

سالت غذائية إلى فقراء الرستمية والزعفرانية 

الموصلي عبيدة خزعل 
من عامل بناء إلى بطل عالمي بالفنون القتالية 

مشغل لتعليم النساء الخياطة في ناحية البغدادي 

ودعت االوساط الثقافية العربية املناضلة والباحثة والروائية د. نوال السعداوي، زوجة املناضل الشيوعي رشيف 
الحرية  وموقفاً يف وعي  القوية فكراً  املرأة  .. كانت امنوذج  السعداوي  الــ )90( عاماً.  حتاتة عن عمر تجاوز 

ومقاومة الجهل.
يف اعاله صورة الفقيدة كام ظهرت قبل سنوات عىل غالف مجلة “تايم” االمريكية، التي عدتها ضمن اكرث 100 

امرأة تأثريا يف العامل خالل القرن العرشين.

من الرسوم الكاريكاتيرية االخيرة للفقيد الفنان بسام فرج

السليمانية.. كورونا يطبق الخناق على »غذاء الروح«
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