
إقليم  يف  العسكرية  عملياته  الرتيك  الجيش  يواصل  فيام 
مستخدما  السابق،  من  اوسع  وبنطاق  العراق،   - كردستان 
الخاصة يف عمليات متشيط داخل  الحريب والقوات  الطريان 
نية  عن  الرتيك  الداخلية  وزير  يعلن  العراقية،  االرايض 
دهوك  مبحافظة  متينا  منطقة  يف  قاعدة  انشاء  حكومته 
»للسيطرة عىل الوضع« قرب حدود تركيا الجنوبيًة!! مؤكدا 
يف الوقت نفسه ان العمليات العسكرية ضد حزب العامل 

الكردستاين  داخل ارايض العراق ستستمر اىل امد مفتوح.
ومل يأت عىل لسان الوزير الرتيك أّي ذكر للحكومة العراقية 

طرف  من  تنفيذها  تركيا  تنوي  التي  القرارات  يعلن  وهو 
العراقيتني.  والسيادة  لالرايض  كاملة  استباحة  يف  واحد، 
فعل  رد  اي  العراقية  الحكومة  عن  يصدر  مل  املقابل  ويف 
القامة  الرتكية  الخطط  وازاء  الترصيحات  هذه  عىل  رسمي 
دون  من  العراق،  داخل  جديدة  ثابتة  عسكرية  قاعدة 
العراقية ناهيك عن استحصال  الحكومة  التداول مع  مجرد 

موافقتها !
ازاء  واضح  موقف  باعالن  مطالبة  العراقية  الحكومة  ان 
انتهاكات تركيا هذه، املستمرة والفاضحة للسيادة العراقية، 

بني  ما  للعالقات  الناظمة  القواعد  ابسط  احرتامها  وعدم 
دابرها  وقطع  لدرئها  ملموسة  اجراءات  وباتخاذ  الدول، 

وحفظ سيادة العراق وحرمة اراضيه. 
السكوت  حالة  تجاوز  اىل  مدعوة  السياسية  القوى  ان  كام 
الوطنية  بالسيادة  االستهتار  هذا  ازاء  السائدة  العام 
تستهدف  التي  العدوانية  العسكرية  االعامل  واستمرار 

املناطق والقرى العراقية، ورفع صوتها تنديدا واستنكارا.

 2021 - 5 - 1

بغدادـ  عبدالله لطيف 

ذكر عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، 
الرفيق عيل صاحب، يف ترصيح لـ”طريق الشعب”، 
بشكل  الحديث  االن  يجري  ان  املؤسف  “من  ان 

علني عن امكانية بيع مؤسسات الدولة ورشكاتها”.

وقال صاحب، إن نتيجة هذه الخطوة ستكون معروفة 
مسبقا “حيث ستباع هذه الرشكات باسعار بخسة اىل 

الفاسدين، بعد ان جرى تعطيلها بصورة متعمدة”.
وأضاف صاحب، ان “عىل مدى األعوام املاضية، ادت 
إىل  اعتمدت،  التي  والخيارات  االقتصادية  السياسة 
وازدياد  العراقي،  لالقتصاد  االحادية  السمة  تعميق 

اعتامده عىل العائد النفطي، الذي ميثل يف املتوسط 
أكرث من 90 يف املائة من ايرادات املوازنة، وانحسار 
انعكس يف  ما  اإلنتاجية، وهو  والنشاطات  القدرات 
تراجع مساهمة قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة 
وأنشطة الخدمات اإلنتاجية، التي ال متثل مساهمتها 

مجتمعة اكرث من 10 يف املائة”.

وزاد الرفيق انه “بعد التغيري اطلقت سلطة االحتالل 
يحتل  الذي  العراقي  االقتصاد  بنية  تحويل  عملية 
فيه قطاع الدولة ورشكاته الحكومية واملختلطة دورا 
مهامً، إىل )اقتصاد سوق(، بدأ بإزالة جميع القيود عن 
التجارة الخارجية، وفتح األسواق العراقية أمام تدفق 

السلع األجنبية دون عوائق”.

استحضار األدب
في نقد رأس المال

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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افكار

هكذا يجري تسييس
الرعاية االجتماعية !

 
اتخذ مجلس الوزراء  الثالثاء املايض قرارا بزيادة  رواتب الرعاية االجتامعية 
)٢٥ الف دينار شهريا للفرد يف كل الحاالت(، وهو ما قلنا عنه انه زيادة ابعد 
من ان تكفي لكن الجانب  األهم يف املوضوع هو ما يقال عن ان وزارة العمل 
والشؤون االجتامعية  حرصت التقديم للحصول عىل هذه املنحة او الراتب 

عرب النواب، وال آلية او قناة أخرى. 

الرعاية  القرار غري املنطقي، فهو يكرس  راتب   وال نعرف الحكمة من هذا 
املعني،  النائب  لهذا  واملنسوبني  املحسوبني  من  معينة  ملجاميع  االجتامعية 
وتبليط  السبيس  رش  قضية  مثل  له،  االنتخابية  للدعاية  تستغل  ويجعلها 

الشوارع يف هذه األيام. 
قضية  االمر من  بذلك حولوا  فانهم  ابوا،  ام  القرار  اتخذوا هذا  الذين  وشاء 

إنسانية مستحقة اىل قضية سياسية بامتياز. 
وان  الطلبات؟  الستقبال  أبوابها  الوزارة  تفتح  ال  ملاذا  هنا:  املنطقي  السؤال 
التقديم  شاءت  ان تخفف الزحام فيمكن ان تعدد املراكز، كذلك ان تفتح 

الكرتونيا. 
عىل وزارة العمل مراجعة القرار عاجال، وانصاف جميع من يحتاجون الدعم 

والرعاية والتعامل معهم مبارشة.
راصد الطريق 

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: 

كفى صمتا إزاء االنتهاكات التركية

علي صاحب: المتنفذون يتعمدون تعطيل الشركات العامة

في مناسبة األول من أيار 

ال بديل عن بناء اقتصاد متعدد
قادر على توفير فرص عمل

بالدنا  يف  والكادحني  الشغيلة  وعموم  العاملة  الطبقة  احتفلت 
أوضاع  يف  وهي  العام  هذا  أيار  من  باالول  العامل  دول  وبقية 
االقتصادية  الصعوبات  اعباء  من  تعاين  جميعا  لكنها  متباينة، 
وفقدان  االغالق  وحاالت  كورونا  وباء  تداعيات  ومن  واملالية، 
ما  ملصادرة  متواصل  رأساميل  زحف  اىل  إضافة  العمل،  فرص 
من  ومنارصيهم   وحلفائهم  العامل  الشعوب وجامهري  حققته 
مكاسب وضامنات اجتامعية وصحية، ومن حقوق مجّسدة يف 

قوانني يجري االلتفاف عليها. 
أيار يف بالدنا وهي تعاين من أزمة اقتصادية ومالية  وحل أول 
تلقي بثقلها عىل حياة املواطنني، خاصة الفقراء والشغيلة وذوي 

الدخل املحدود. 
اليوم، وال مرتبطة مبجرد انخفاض   وليست هذه االزمة وليدة 
للوقاية من جائحة  املتخذة  النفط عامليا،  وباإلجراءات  أسعار 
البلد  إدارة  مبنهج  مرتبطة  مرتاكمة  أزمة  هي  وامنا  كورونا. 
الليربالية  وبالتوجهات  للتنمية،  وطنية  اسرتاتيجية  وبغياب 
الدولة وتصفية ممتلكات ورشكات  التخيل عن دور  املفرطة يف 
وتحقيق  املنافسة  عىل  القدرة  “عدم  بذريعة  العام  القطاع 
الوطنية،  املنتجة  للقطاعات  التدريجي  وباالضعاف  الربحية“، 
توفري  وعدم  العشوايئ  وباالسترياد  والزراعة،  الصناعة  خاصة 
الحامية للمنتج الوطني، وبتشجيع النزعات االستهالكية وإنفاق 
املليارات عليها، اىل جانب تفيش الفساد وهدر األموال العامة 
األموال  عىل  االستحواذ  او  االستثامرية  املشاريع  مئات  ،وفشل 

املخصصة لها بسبب كونها وهمية.
من جانب آخر ورغم الحديث عن دعم القطاع الخاص وتشجيعه، 
بقيت حصته متواضعة من اإلنتاج الوطني، ما ضاعف من ضآلة 
فرص العمل، فيام ظل ماليني العاملني يف القطاعات غري املنتظمة 
من دون حامية ترشيعية وال تأمني ضامنات اجتامعية، فيام أثّر 
املواد  أسعار  ارتفاع  منهم،  الحرفيون  خاصة  عملهم،  سلبا عىل 
الخام وشحة او ندرة الطاقة الكهربائية وعدم تقديم القروض 

امليرسة لهم. 
يوفر  ان  ميكن  وما  والتشييد،  السكن  قطاع  الدولة  وأهملت 
من فرص عمل ومن تحريك للعديد من النشاطات االقتصادية 

املرتبطة به.
وأمنية  بيئة سياسية  توفري  املتعاقبة يف  الحكومات  كام فشلت 
وترشيعية مناسبة النطالق عملية استثامر حقيقي وجاد، سواء 
إنتاجية  الخارجي، يف مشاريع  ام  الوطني  الرأسامل  من جانب 
صناعية وزراعية وخدمية، ميكن ان تشكل ركائز للنهوض ولبناء 

اقتصاد متنوع ومتعدد املداخيل، وتوفري فرص للعمل . 
العراقي  الريعي لالقتصاد  الطابع  وقد أدى هذا كله اىل تعمق 
العائدات  استخدام  سوء  بجانب  هذا  أسهم  فيام  ووحدانيته، 
أداء  عن  مؤسساتها  وعجز  الدولة  هيبة  وتغييب  النفطية 
املتمردة  املسلحة  املجاميع  وتغّول  الخدمات،  وتأمني  واجباتها 
تفاقم  اىل  ادى  املسترشي،  والفساد  اإلدارة  وسوء  الدولة،  عىل 
ظواهر االزمة االقتصادية واملالية وتداعياتها، واشتداد التوترات 
الغنية  األقلية  بني  الهوة  واتساع  الطبقي،  والفرز  االجتامعية 
والغالبية املسحوقة واملحرومة، وتردي حياة االخرية ومعيشتها.

وترك هذا تأثريه عىل العامل وعموم الكادحني، وشمل قطاعات 
واسعة من أبناء الشعب، وطال حتى الفئات الوسطى . 

النقابية  العاملة وحركتها  الطبقة  ان هذه األوضاع تتطلب من 
الفاعل، والسعي  والتنسيق  املواقف  العمل وتوحيد  املزيد من 
العمل  اىل  االنحياز  النقابية عىل أسس  الحركة  الجاد اىل وحدة 
الضغط  ومواصلة  عنها،  والدفاع  قضاياهم  وتبني  والعامل، 
النتزاع الحقوق ومنها قانون جديد للتقاعد والضامن االجتامعي 
وتأمني حرية  النافذ،  العمل  لقانون  السليم  والتطبيق  الشامل، 

العمل يف املؤسسات الحكومية وغريها. 
املالية  األزمة  تبعات  إلقاء  عدم  عىل  نشدد  األحوال  كل  ويف 
واالقتصادية عىل كاهل الفئات والرشائح الفقرية واملعدمة وذات 
الدخل املحدود والكادحني عموما، وهم الذين تزداد الحاجة اىل 
تقديم الدعم واإلسناد لهم، وتحقيق قدر من العدالة االجتامعية 

يضمن للمواطنني احتياجاتهم املعيشية األساسية.
لقد حان الوقت العتامد سياسة اقتصادية ومالية بديلة ملرشوع 
ملصلحة  تأيت  سياسة  الليربايل،  والنهج  املنفلتة  السوق  اقتصاد 
يف  اليوم  املتحكمة  األقلية  ملصلحة  وليس  الشعب  أبناء  غالبية 
إطالق  ويف  البلد  موارد  ادارة  يف  متاما  فشلت  والتي  كل يشء، 

تنمية مستدامة.

على طريق الشعب

الشيوعي الهندي: كونوا 
مع الناس.. اخدموا الناس

عربية ودولية



المحكمة االتحادية تصدر حكمها النهائي
بشأن عمل مجالس المحافظات 

بغداد – طريق الشعب
اصدرت املحكمة االتحادية العليا، أمس االحد، حكام بعدم دستورية املادة ١٤/ اوال من قانون التعديل الثالث لقانون املحافظات غري 

املنتظمة بإقليم.
وأفاد املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت “طريق الشعب”, نسخة منه، بأن “املحكمة االتحادية العليا اصدرت قرارا 

بالدعوى املرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ يف ٢/٥/٢٠٢١ والخاصة مبجالس املحافظات”.
واضاف البيان، أن “املحكمة قررت الحكم بعدم دستورية املادة ١٤/ اوال من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ )قانون التعديل الثالث لقانون 

املحافظات غري املنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨( واملتعلقة باستمرار عمل مجالس املحافظات واالقضية”.
وبحسب متخصصني فأن قرار املحكمة يعني ان مجالس املحافظات لن تعود اىل عملها اال بعد اجراء انتخابات جديدة لها، اما الغاؤها 

بشكل نهايئ فيحتاج اىل تعديل دستوري.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

منهج فاشل 
يتوجب التخلي عنه

محمد عبد الرحمن 

ورضورة  أهمية  عن  وأخرى  آونة  بني  الحديث  يجري 
هيبتها  الدولة  الستعادة  الفرصة  وكونه  الوطني،  الحوار 
وقدرتها عىل فرض القانون. وترتفع اصوات تقول ان العقد 
يعد  مل  املاضية  عاما   ١٨ الـ  طيلة  اعُتمد  الذي  االجتامعي 
فيام  املستجدات،  يراعي  آخر  اىل  وان هناك حاجة  مناسبا، 
يعلن سياسيون معنيون ان “ الرشاكة بني الشيعة والكرد مل 

تعد قامئة “ . 
إيجاد  اىل   والهادف  املسؤول  الجاد  الحوار  ان  املؤكد  ومن 
مخارج من االزمة العامة املتشعبة التي مير بها بلدنا، والتي 
افضل   ، املواطنني  أوضاع  وتفاقم  واستقراره  بأمنه  تعصف 
اذا  خاصة  وتقاطعها،  املواقع  تقابل  حالة  من  يقاس  ال  مبا 

امُتشق السالح فيها وهو املتوفربكثافة وخارج السيطرة . 
ان تساؤالت مرشوعة تطرح يف شأن  اىل  اإلشارة  والبد من 
العقد الذي يجري الحديث عنه، وهن كنهه وتفاصيله، وما 
اذا كان هناك حقا عقد اجتامعي معتمد، ومن الذي وقعه 

ومن هي األطراف التي تبنته. 
 .٢٠٠٥ يف  اعتمد  دستورا  هناك  ان  هو  املعروف  لكن   
ورغم ان ما لهذا الدستور كثري وما عليه قليل، فقد حدث  
بنحو  مواده  ُفرست  او  جانبا،  ركنه  تم  ان  كثرية  أحيان  يف 
االنتقائية يف  ذاك، كام سادت  او  الطرف  مصلحي من هذا 
يتذكرون  املتنفذين  ان  شائعا  وصار  به.  وااللتزام  تطبيقه 
او  يتخذونه  معني  موقف  لدعم  يحتاجونه  حني  الدستور 

لتربير  إقدامهم عىل اجراء ما.
كذلك لجأ املتنفذون، بدل التعامل مع روحية الدستور، اىل 
والرسية،  املعلنة  والصفقات  واالتفاقات  التفاهامت  آلية  
دون  من  وجامعات  مكونات  ممثيل  باعتبارهم  وتفاوضوا 
تفويض من احد، واختزلوا االمر يف نهاية املطاف اىل ضامن 
شخوصهم،  وحتى  بل  السياسية  واحزابهم  كتلهم  مصالح 
العراقيني،  غالبية  ومرض  وفقر  وجوع  مصالح  حساب  عىل 
تسبب  التي  األزمة  ساعة  وكل  يوم  كل  تسحقهم  الذين  
املتنفذين، يرفضون  انهم، هؤالء  املتنفذون ذاتهم. وها  بها 
التعمية  اشكال  عليه مبختلف  ويغطون  بل  بفشلهم  اإلقرار 
الفضفاضة  املشاريع  تقديم  يف  املتناهية،  والخفة  والتورية 

ذات االهداف واملقاصد املعروفة سلفا . 
كال، ليس هناك عقد اجتامعي يك نقول انه فشل، بل هناك 
انه  تقول  التي  القرائن  ماليني  وهناك  اعُتمد،  فاشل  منهج 
أّس الكوارث واملآيس والنكبات املتواصلة، واملسبب االرأس 

لألزمة التي تطحن املواطن والوطن. 
إن أية  نقطة رشوع جادة البد ان تؤرش ذلك، واال سيبقى 
فيها  النفوذ  وتقاسم  السلطة  ترتيبات  حول  يدور  الحوار 
ويِف  حلول،  اية  اىل  يفيض  ولن  وذاك،  هذا  مصالح  وضامن 
احسن األحوال لن يخرج عن دائرة تدوير االزمة. وهذا ما 
املحاصصة  منظومة  فنهج  األوضاع،  تفاقم  اىل  اال  يقود  لن 
والفساد واّلد لالزمات، ما ان تخفت إحداها حتى تستفحل 

أخرى وعىل نحو اشد واقىس. 
الدولة  تقوية  الحوار  اىل  الدعوة  مربرات  من  كان  واذا 
ومتكينها، فان الالفت ان جّل الداعني اليه هم ممن بيدهم 
خلت.  عديدة  سنوات  منذ  واالقتصادي  السيايس  القرار 
فلامذا يا ترى مل يعملوا عىل تحقيق ذلك؟ وهل من بهدلة  
اقىس عىل الدولة من تلك التي يسببها املتنفذون انفسهم، 
عرض  والضاربة  املارقة  املسلحة  الفصائل  أصحاب  خاصة 

الحائط بكل األعراف والقوانني؟ 
عليه   يجمع  ما  وذلك  الوضع،  هذا  استمرار  يصعب  حقا 
اآلن  حتى  يعرقلون  ممن  يرتجى  أمل   ال  ولكن  الكثريون. 
الكشف عن قتلة املتظاهرين مثال ومحاسبة حيتان الفساد. 
من  والخالص  التغيري  عناوينه  جاد  لحوار  نقولها  نعم  اذن، 
ومبارشة  معه،  التامة  والقطيعة  الفاشل   املحاصصة  منهج 
اآلمن  الطريق  الدميقراطية،  املدنية   الدولة  بناء  طريق 
العراقيون  واملفيض اىل حياة أخرى مختلفة متاما، يستحقها 

وينتظرونها بصرب نافد.

 بتطبيق القرار 315اضاءة
ًَ

مطالبة

تتصاعد  االحتجاجات 
وأصحاب العقود واألجور يغلقون دوائرهم 

وقال املتظاهر نعيم حسني لـ”طريق الشعب”, 
املوظفني  رواتب  باستقطاع  قامت  “الوزارة  ان 
مؤكدا  شهر”,  لكل  الف   100 اىل   50 بني 
مل  كونهم  بحقهم،  املجحف  االجراء  “رفضهم 

يتقاضوا رواتبهم منذ 11 شهرا”.
رصف  بعدم  املعنية  “الجهات  حسني  وطالب 
مستحقاتهم وفقا للسلم الجديد الذي اعلن من 
ارضاب  بـ”تنفيذ  مهددا  الكهرباء”,  وزير  قبل 

عن العمل يف حال عدم االستجابة ملطالبهم”.
يف  العقود  بنظام  العاملني  من  عدد  ودشن 
من  بالقرب  تظاهرة  البرصة,  بلدية  مديرية 
مجلس  قرار  بتنفيذ  مطالبني  املحافظة،  ديوان 
املوظفني  مينح  والذي   315 رقم  الوزراء 
املالك  موظف  وامتيازات  حقوَق  املتعاقدين 

الدائم.

غلق للدوائر في ذي قار والديوانية
من  محتجون  أغلق  قار,  ذي  محافظة  ويف 
توزيع  رشكة  اليومية،  واالجور  العقود  اصحاب 
تخفيض  قرار  عىل  احتجاجا  املحافظة,  كهرباء 

رواتبهم.

عن  بالعدول  الوزارة  املحتجون  وطالب 
اجورهم  ورصف  ملطالبهم،  واالستجابة  قرارها، 

ومستحقاتهم وفقا للعقود املوقعة معهم.
واالجور  العقود  اصحاب  من  العرشات  ونصب 
خيمة لالعتصام، امام مبنى دائرة صحة ذي قار, 
 315 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بتفعيل  مطالبني 

لسنة 2019.
لـ”طريق  العكييل  حمزة  املتظاهر  وذكر 
تحملهم  ورغم  العقود  “اصحاب  ان  الشعب”, 
ظروف عملهم الصعبة وتقاضيهم أجورا زهيدة, 
ما زالت الحكومات املتعاقبة تعمد اىل تهميشنا، 

وسلبنا حقوقنا عرب عدم تطبيق قراراتها”.
يف  االجور  اصحاب  من  العرشات  ان  اىل  يُشار 
للمطالبة  الدائرة،  مبنى  اغلقوا  النارصية,  بلدية 

بشمولهم ضمن قرار 315.
العقود  اصحاب  من  العرشات  أقدم  ذلك,  اىل 
واالجور اليومية يف محافظة الديوانية, عىل غلق 
مبنى دائرة املاء، احتجاجا عىل عدم تطبيق قرار 

رقم 315.
وزارية،  عقود  اىل  بتحويلهم  املحتجون  وطالب 
وفق قرار مجلس الوزراء, مهددين بالتصعيد يف 

حال عدم االستجابة ملطالبهم.

اغالق جامعة واسط
العقود  اصحاب  من  العرشات  اغلق  االثناء,  يف 
لجامعة  الرئيسية  البوابة  اليومية،  واالجور 
واسط، احتجاجا عىل عدم تفعيل قرار رقم 315.

“اغالق  إن  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
التسويف  سياسة  بسبب  هو  الجامعة  بوابة 
واملامطلة التي مورست بحقهم من قبل الجهات 
اىل  مشريا  املاضية”,  الفرتة  هذه  طيلة  املختصة 
ان “اللقاءات التي متت من قبلهم مع املسؤولني 
إىل  اضطرهم  الذي  األمر  نتيجة،  بأي  تؤت  مل 

القرار  للضغط عىل أصحاب  الجامعة  بوابة  غلق 
مطالبهم”. لتحقيق 

من جانبهم, جّدد عدد كبري من اصحاب العقود 
مبنى  امام  التظاهر  املثنى،  صحة  دائرة  يف 
الدائرة، للمطالبة بضامن رصف رواتبهم، استنادا 
استمرارهم  مؤكدين   ,315 الوزراء  لقرار مجلس 
تحقيق  لحني  االعتصام  إىل  واللجوء  بالتظاهر 
من  بأقرانهم  أسوة  رواتبهم  ورصف  مطالبهم 

العقود. موظفي 

احتجاج واسع في ميسان
من  عدد  اغالق  ميسان،  محافظة  وشهدت 
االجور  اصحاب  قبل  من  الحكومية  الدوائر 
عقود  اىل  بتحويلهم  للمطالبة  والعقود،  اليومية 

وزارية.
“العرشات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 

بلدية  يف  اليوميني  واالجراء  العقود  اصحاب  من 
دجلة،  شارع  يف  املديرية  مبنى  اغلقوا  العامرة, 
للمطالبة  نظموها  تظاهرة  خالل  ميسان،  وسط 
وزارة  مالك  عىل  وتحويلهم   315 قرار  بتطبيق 
توزيع  دائرة  “اغالق  اىل  مشريا  البلديات”, 
كهرباء ميسان من قبل نفس الرشيحة، للمطالبة 
مستحقاتهم  ورصف  رواتبهم  سلم  بتعديل 
لعدم  التعاقد  قرار  فقرات  وتعديل  املتأخرة 

لهم”. انصافها 
واالجور  العقود  اصحاب  من  العرشات  أن  يُذكر 
احتجاجية  وقفة  نظموا  املجر,  قضاء  يف  اليومية 
بتطبيق  للمطالبة  القضاء،  قامئقامية  مبنى  امام 

قرار 315. 
من  عقودهم  املفسوخة  من  املئات  وتظاهر 
يف  املالية  وزارة  مبنى  امام  الشعبي،  الحشد 

بغداد، مطالبني بإعادتهم اىل الخدمة.

بغداد ـ طريق الشعب
لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  أكدت 
أمس، ان العدد الفعيل للمرشحني بلغ اكرث من 
3500 مرشح، فيام أشارت اىل ان التنسيق جاري 
للتحقق من أهلية املرشح،  الجهات املعنية  مع 

وسنعلن عن النتائج بعد 15 يوما.   

العدد ليس نهائيا
املفوضية  باسم  الرسمية  املتحدثة  وقالت 
الغالي  جامنة  لالنتخابات،  املستقلة  العليا 
إّن  الشعب”،  لـ”طريق  خاص  ترصيح  يف 
قوائم  واستقبال  التسجيل  فرتة  انتهاء  “بعد 
املرشحني البالغة اكرث من 3500 مرشح، سيتم 
التنسيق مع الجهات ذات العالقة، منها وزارة 
الوطنية  والهيئة  الجنائية  واالدلة  الداخلية 
ووزاريت  النزاهة  وهيئة  والعدالة  واملساءلة 
أهلية  من  للتحقق  العايل،  والتعليم  الرتبية 

املرشح”. 
عدد  أن  أمس،  يوم  املتحدثة  وأضافت 
بعد  إال  نهائيا،  املذكور “ليس عددا  املرشحني 
مجلس  ومصادقة  املرشح  اهلية  من  التحقق 

املفوضني عىل اسامء واعدد املرشحني، عندها 
نعد قامئة نهائية”.

ال وقت جديدا.. للتحديث
غرفة  تشكيل  “تم  أنه  إىل  الغالي  وأشارت 
ووفقا  الوزراء،  رئاسة  من  بتوجيه  عمليات 
لقانون االنتخابات”، مؤكدة أنه “خالل 15 يوما 

سوف يتم التحقق من اهلّية املرشحني”. 
مؤخراً  طالبت  االنسان  مفوضية حقوق  وكانت 

بتمديد فرتة تحديث البطاقة البايومرتية. 
وأكدت الغالي، ان “ال ميكننا متديد فرتة تحديث 
البطاقة البايومرتية، كون ان التمديد يؤثر عىل 
الزمنية  والتوقيتات  املفوضية  اعامل  جدول 
التي عدتها املفوضية سلفاً”، مبينًة ان “مرحلة 
ثالثة  حوايل  كانت  الناخبني  سجل  تحديث 
لتحديث  للمواطنني  كافية  فرصة  وهي  اشهر، 

سجالتهم”.
يكون  التي  االوىل  املرة  هي  “هذه  ان  وذكرت 
ان  حيث  املدة  بهذا  التحديث  فرتة  فيها 
تحديث  فرتة  تعطي  كانت  السابقة  املفوضيات 

ال تتجاوز الشهر و عرشة ايام”.

اإلعالن عنهم بعد التدقيق والمصادقة

الغالي لـ”طريق الشعب”: 
أكثر من 3 آالف مرشح لالنتخابات
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بغداد ـ طريق الشعب

اغلق عدد من أصحاب العقود 
واالجور اليومية يف رشكات وزارة 

الكهرباء بالبرصة، يوم امس,  
مبنى رشكة إنتاج ونقل الطاقة 

للمنطقة الجنوبية, احتجاجاً عىل 
تخفيض اجورهم.

تهنئة
االخوة األعزاء يف التيار االجتامعي الدميقراطي املحرتمون 

تحية طيبة 
يسعدنا ملناسبة انعقاد املؤمتر التاسييس  لحزبكم وفق 
متطلبات قانون األحزاب العراقية النافذ ان نتقدم اليكم 
والخروج  النجاح  ملؤمتركم  متمنني    ، التهاين  بخالص 
بقرارات وتوصيات تعزز مسرية  حزبكم ، وعموم القوى 
املدنية والدميقراطية ، يف نضالها املفعم بالتضحيات من 
العراقي  االنسان  وكرامة  وحريته  الوطن  سيادة  اجل 

والدميقراطية الحقة والعدالة االجتامعية . 
نتطلع يف املستقبل أيضا اىل العمل معا لتعزيز واستنهاض 
للتحالف  النجاحات  وتحقيق  الدميقراطي،  التيار  دور 
املدين الدميقراطي يف االنتخابات القادمة ليكون ممثلوه 
املجتمعي  الحراك  اشكال   اخر مضافا  ملختلف  صوتا 
الجوانب  املتعدد  والنشاط  واالحتجاجي،  واملطلبي 
البلد عىل  القوى  ووضع  انعطافة يف موازين  لتحقيق 
الدولة املدنية الدميقراطية، دولة  التغيري، وبناء  طريق 

املؤسسات والقانون وحقوق االنسان . 

 مع خالص  التقدير 

المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي 
٢٩-٤-٢٠٢١

مواساة 
حبه  آل  وعائلة  حبه  عادل  العزيز  الرفيق 

املحرتمون
تلقينا بأمل وأىس نبأ وفاة املربية الرائدة السيدة 
فخرية محمد حسن حبه، إثر اصابتها بفايروس 

كورونا.
التي  الفاضلة،  الفقيدة  مناقب  جيدا  نتذكر 
دار  من  شبابها  تخرجت يف  منذ  حياتها  كرست 
الجديدة  االجيال  لتعليم  االبتدائية  املعلامت 
وتربيتها، فعرفتها مدارس بغداد والحلة معلمة 
ومديرة ناجحة. وبعد ثورة 14 متوز انغمرت يف 
النشاط املهني واصبحت عضوا يف مجلس نقابة 

املعلمني  ببغداد. 
وهي  غدت،  الطويلة  حياتها  مسرية  وخالل 
للمواطنة  امنوذجا  حبه«،  آل  بيت  »حكيمة 
وشعبها،  لوطنها  املحبة  املخلصة،  العراقية 

والحريصة عىل خدمتهام وإعالء شأنهام.
رفيقنا  اليكم  نتوجه  الحزينة  املناسبة  هذه  يف 
جميعا  الكرمية  االرسة  واىل  سالم  ابا  العزيز 

بخالص املواساة، راجني لكم الصرب والسلوان.
وللعزيزة الراحلة عاطر الذكر

المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٠٢١/5/١
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كربالء ــ هشام سالم

ان  دون  العام،  هذا  العاملي  العامل  عيد  احتفال  مّر 
تتحقق مطالب الشغيلة لألعوام السابقة. وزادت االمور 

سوءا مع تفيش وباء كورونا، وتردي الوضع االقتصادي.
طور  يف  الوطنية  “الصناعة  فإن  نقابيني  وبحسب 
لهذا  املتعاقبة  الحكومات  اهامل  بسبب  االضمحالل 

القطاع الحيوي”، وان “اوضاع العامل قاهرة”.

ظروف العمال.. قاهرة
ويقول رئيس االتحاد العام لنقابات عامل العراق يف كربالء، 
ناظم جواد الشاهر: “لألسف الشديد ان الوضع مزٍر يف ظل 
أثر  عىل  الوطني،  واملنتج  القانون  وغياب  كورونا  جائحة 

االستريادات العشوائية”.
ويضيف أن “التنظيم النقايب ليس بالشكل املطلوب يف ظل 
وعدم  التموين  وغياب  واإلداري  املايل  والفساد  املحاصصة 

وجود مراكز الثقافة العاملية”.
ويؤكد الشاهر وجود غياب شبه تام للقطاع العام، مع اغالق 
مئات املصانع، لعدم جدية الحكومات املتعاقبة يف تطوير 
عمل املصانع وتحديثها، لجذب العامل والقضاء عىل البطالة 
وتداولها  األموال  عىل  والحفاظ  العشوائية  واالستريادات 

داخل البلد”.
ويصف عضو نقابة الصناعات الغذائية يف كربالء عيل الحلو، 
بـ”القاهرة”،  والخاص  العام  القطاعني  يف  العامل  ظروف 
لعدم توفر ادىن الضامنات مثل الخطورة ومخصصات زيادة 

وقت العمل، اىل جانب االستغناء والطرد التعسفي. 
وتابع “ال توجد يف كربالء مصانع منتجة تابعة للقطاع العام، 
امنا هي متوقفة عن العمل، اال ما ندر، وان الكثري منها تعرض 

لالندثار”.
الغذائية، عن أن “العامل  ويكشف عضو نقابة الصناعات 
الغذائية،  بالصناعات  وتحديدا  الخاص  القطاع  يف  العاملني 
يتم تجاهل تسجيلهم يف دائرة العمل من قبل ارباب العمل، 
لتجنب دفع مبالغ الضامن، اىل جانب ضعف االهتامم من 

قبل الجهات الرسمية املعنية”.
ويجري  موجود،  والضامن  العمل  “قانون  أن  اىل  ويشري 
العاملني يف  لكنه محدود وال يغطي جميع  تطبيقه بحزم، 

القطاعات الصناعية والخدمية”.
إّن  عباس،  احمد  النجف  نقابات عامل  اتحاد  رئيس  وقال 
“القطاع العام يف املحافظة، يشهد تراجعاً ملحوظاً بسبب قلة 
الدعم من قبل الحكومتني املحلية واالتحادية، باإلضافة اىل 
فتح باب االسترياد، ما يؤدي اىل صعوبة املنافسة بعد توقف 

الدعم للمشاريع الصناعية الصغرية يف القطاع الخاص”.
واتّهم عباس “املسؤولني الحكوميني بعقد صفقات تجارية 
يف  العمل  فرص  “تدين  اىل  منبهاً  املجاورة”،  الدول  مع 
املحافظة خصوصاً بني رشيحة الشباب مع استمرار الظرف 

الصحي اليسء”.
وقال املتحدث ان “بعض النقابات العاملية مسيطر عليها 
من قبل بعض القوى السياسية املتنفذة، ما يشكل ذلك عائقا 

امام التعددية النقابية”.
يعمل  وهو  الحكاك  مصطفى  يتحدث  السياق،  نفس  ويف 
اغلب  معاناة  عن  النجف،  محافظة  يف  للسيارات  حدادا 
اضافة  العمل،  فرص  وانعدام  املاضية،  السنوات  يف  العامل 
انتظام  عدم  بحجة  للعامل  املحلية  الحكومة  “محاربة  اىل 

االسواق”.
ويضيف الحكاك يف حديثه لـ”طريق الشعب”، إن “اجور 
العامل بشكل عام متدنية”، مؤكدا أن الكثري من العاملني 

يبتعدون عن التسجيل يف الضامن “الرتفاع نسبة االقتطاع، 
التي تصل اىل ١٧ يف املائة. إن هذا املبلغ كبري جدا يف حال 
ال  العامل  من  الكثري  اجور  وان  خصوصا  التسجيل،  ارادوا 

تتجاوز  ٣٠٠ الف دينار شهريا”.
عليهم،  اثرت  االجنبية  “العاملة  أن  إىل  الصناعي  ويلفت 
الرقابية  “الجهات  مطالبا  العمل”،  فرص  بتدين  وساهمت 
والتنفيذية مبتابعة موضوعهم والضغط عىل اصحاب العمل، 

لتسجيلهم يف دائرة العمل لضامن حقوقهم”.

جهل بالحقوق وخوف من البطالة 
عضو الهيئة االستشارية لغرفة صناعة بابل صالح الغزايل، 
الكثري  تعاين  املحافظة  العاملة يف  “الطبقة  ان  يشدد عىل 
للعامل،  العمل  اصحاب  واستغالل  والتهميش  الظلم  من 
دوري،  بشكل  رواتبهم  رصف  عدم  يف  ذلك  ويتمثل 
حق  وبخس  زهيدة،   بأجور  للعمل  األطفال  واستغالل 
اىل  والخاص،  العام  القطاعني  مصانع  غلق  بعد  العامل 
جانب انعدام فرص العمل  خصوصاً مع تغيري سعر رصف 
العملة”. واضاف أن “اغلب رشكات القطاع العام متوقفة 
املتعاقبة  الحكومية  السياسة  بسبب   وذلك  العمل  عن 
وغياب القيادة املهنية  للنهوض بالقطاعني العام والخاص”، 
الفتا إىل أن “الرشكات املحلية ال تستطيع منافسة املستورد، 
بسبب الفرق السعري، وعدم فرض رضائب عىل البضاعة 
املستوردة، وشح غياب الطاقة الكهربائية واملواد األولية”.

بابل،  صناعة  لغرفة  االستشارية  الهيئة  عضو  وبحسب 
فإن “اغلب العامل يف املحافظة غري مسجلني ضمن وزارة 
العامل،  تسجيل  من  العمل  ارباب  تهرب  بعد  العمل، 

والغاية من ذلك )استغاللهم(”. 
والضامن  العمل  دائرة  يف  املسجلني  العامل  نسبة  وتبلغ 

االجتامعي يف محافظة بابل، 25 يف املائة، بحسب إحصائية 
جواد  بابل،  محافظة  عامل  نقابات  اتحاد  رئيس  بها  أدىل 

كاظم ناجي النداوي لـ”طريق الشعب”.
ارباب  عىل  تضغط  ال  العمل  “وزارة  إن  النداوي،  ويقول 
اتحاده  ان  بالقول  العامل لديها”، مضيفاً  العمل لتسجيل 
“ليس لديه متثيل يف الوزارة للضغط بهذا الشأن” حسب 

قوله.
ويشري النداوي اىل أن “العامل يف املحافظة  ال يطالبون 

بحقوقهم يف قانون العمل، وما يدفعهم لذلك الخوف من 
تسجيلهم  من  العمل  ارباب  تهرب  اىل  باإلضافة  البطالة، 

بهدف زيادة االرباح”. 
وبشأن دعم رشكات ومصانع القطاع العام للمنتج املحيل 
يف االسواق، يؤكد رئيس اتحاد نقابات عامل بابل، أنه “ال 
يوجد لهذا القطاع اي دور يف املحافظة عىل ارض الواقع”، 
الفتا إىل أن “جميع املصانع واملعامل متوقفة منذ سقوط 

النظام املباد، مبا يف ذلك القطاع املختلط”.
للحكومات  الخاطئة  “السياسات  أن  النداوي  ويتابع 
املتعاقبة من بعد 2003 ساهمت برتدي الواقع االقتصادي 
يف املحافظة”، مشريا اىل “توقف حوايل 50 اىل 55 معمال 

معامل،  ثالثة  عدا  ما  العمل،  عن  خاص(  )قطاع  للنسيج 
والتي عملت عىل ترسيح االف العامل”. 

المحاصصة وهيمنة احزاب السلطة
ويتهم رئيس اتحاد نقابة النقل يف الديوانية مالك الربقعاوي، 
الحكومة بعدم الجدية يف معالجة قضية املعامل املتوفقة 
العامل  “عدد  إن  الربقعاوي،  ويقول  العمل.  اىل  وإعادتها 
املسجلني يف دائرة الضامن االجتامعي يف املحافظة يبلغ نحو 
مل  املعامل  اغلب  ان  اىل  ذلك  ويرجع  فقط”.  عامل   3000
تسجل العاملني فيها، وان اللجان التفتيشية املشرتكة يف وزارة 
العمل واالتحادات والنقابات العاملية ال تستطيع معالجة 

ذلك، “بسبب املحاصصة وهيمنة احزاب السلطة”.
ويجهل باقر طاهر العامل يف فرن إلنتاج الخبز يف محافظة 
الديوانية حقوقه واالمور املرتتبة عىل صاحب العمل، قائال: 
“مل اسجل يف دائرة العمل والضامن، بسبب عدم معرفتي 

بأهميتها. كام ان صاحب العمل مل يذكر ذلك بتاتا”.
ويضيف طاهر يف حديث لـ”طريق الشعب”، أن “معاناتنا 
تكمن يف أن مداخيلنا ال تكفي الحد االدىن من احتياجاتنا، يف 

ظل ارتفاع االسعار يف السوق”.

“طريق الشعب” تواصل متابعة اوضاع العمال في المحافظات

نقابيون: الحكومات المتعاقبة اهملت بالصناعة الوطنية

لبرنامج “يحدث في العراق”

نقابيون: تخادم المتنفذين ورأس المال 
يعيق تطبيق قانون العمل

المركز: ما هي أوضاع العمال في العراق، وما 
هو دور النقابات في هذا المجال؟

الصفار: يتطلب من السلطات ومن االنظمة الحاكمة واملعنيني ان 
الوطنية،  الصناعات  منتجي  الخريات،  منتجي  مع  منصفني  يكونوا 
العراق  عىل  مرت  التي  الظروف  االسف  مع  لكن  الحياة،  منتجي 
لعقليات  نتيجة  مستقرة،  غري  العامل  اوضاع  جعلت  عام،  بشكل 
وسياسات هذه االنظمة، وموقفها من الطبقة العاملة ومن قضية 
العامل. وهذا تجسد من خالل مجموعة القوانني التي صدرت خالل 
السنوات املاضية. الحركة النقابية وتاريخ الطبقة العاملة العراقية، 
عمرها اكرث من تسعة عقود. وبالتايل لها تأريخ نضايل مجيد، حيث ان 
ما تم تحقيقه من قوانني هو نتيجة نضال الطبقة العاملة، وليس مّنة 
من أحد، اال ان هناك صعوبات غري قليلة كنا نأمل ان تكون مرحلة 
ما بعد 2003 مرحلة جديدة. مرحلة افضل بكل الجوانب. لكن مع 
العام والخاص  القطاعات  االنتاجية يف  االسف، تعطلت مؤسساتنا 
واملختلط، فضال عن زيادة كبرية يف القطاع غري املنظم. أملنا كحركة 
نقابية، عىل االقل التوجه للترشيعات التي اصدرها النظام السابق، 
وهي ترشيعات جائرة، ابتداًء من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، 
كان هناك قانون خاص بالقطاع الخاص واملختلط، قانون بائس، ال 
يلبي احتياجات املواطنني. ايضا هناك قانون 39 لسنة 1971، لغاية 
هذا اليوم مل يتم تغيريه. اضف له قانون التنظيم النقايب لعام 1987، 
وهو من اسوأ القوانني، الذي عرب عن طبيعة السلطة آنذاك: حزب 
االتحاد  تشكيلة  طبيعة  وبالتايل  واحد.  اتحاد  واحد،  توجه  واحد، 

كانت واضحة املعامل، وهو جزء من اجهزة السلطة آنذاك. 

المركز: كيف يمكننا اليوم ايصال رسالة واضحة 
للعمال بأن هناك قانونا تم تشريعه في سنة 

2015، في سبيل نيل حقوقهم؟
العمل  قانون  بترشيع  انجازه  تم  ما  وهذا  نعم،  الصفار: 
بالدفاع  مهمة  وفصوال  مواد  يحمل  قانون   .37 رقم  الجديد 

لعاملنا،  كاملة  توعية  يتطلب  وهذا  العامل،  حقوق  عن 
ومصالحهم.  حقوقهم  عن  يدافع  القانون  هذا  ان  وافهامهم 
املعنية  الجهة  من  ابتداًء  تنفيذ،  أداة  اىل  يحتاج  هذا  لكن 
وهي وزارة العمل واملؤسسات املرتبطة بوزارة العمل، دائرة 
دائرة  املهني،  التدريب  دائرة  االجتامعي،  والضامن  التقاعد 
حقيقية  ومتابعة  جهود  اىل  تحتاج  املهنية،  والسالمة  الصحة 
قصور  هو  الفرتة  هذه  خالل  ملسناه  ما  القانون.  هذا  النفاذ 
االتحادات  التعامل مع  وامنا رفض  ليس فقط قصورا،  واضح، 
رشيك  هي  والنقابات  االتحادات  كون  العاملية،  والنقابات 

فاعل يف اي نشاط لوزارة العمل.

المركز: ما هي المعوقات التي تعيق تطبيق 
قانون العمل الجديد؟

افضل  هو   ،2015 لسنة   37 الحايل  العمل  قانون  عباس: 
املنطقة. ويحتوي عىل  العراق وامنا يف  ليس فقط يف  القوانني 
ضامن كامل للحقوق، التي من املفرتض ان يتمتع بها العامل، 
بوزارة  واملمثلة  املركزية  الحكومة  الشديد  االسف  مع  لكن 
العمل.  قانون  تنفيذ  عىل  واالمكانية  القدرة  متلك  ال  العمل، 
االول  همها  امنا  مبارش،  بشكل  العامل  اجل  من  تعمل  ال 
النقابية  التعددية  اىل  يشري  العمل  قانون  مصالحها.  واالخري 
العراق،  النقابية بشكل صحيح يف  التعددية  اردنا تطبيق  وان 
تشكل  ان  حقها  من  كانت  مجموعة  املجال ألي  نفتح  سوف 
املركزية  الحكومة  حاليا  لكن  املوجودة،  الرشوط  وفق  نقابة 
الترشيعات  اصدار  عىل  يؤثر  وهو  واحد،  اتحاد  مع  تتعامل 
بشكل صحيح.  العمل  قانون  تطبيق  التي تضمن  والتعليامت 
مثل  العامل،  طموحات  يلبي  قانون  لهكذا  بحاجة  العامل 
الضامن االجتامعي، دون اية معوقات تفرض عليه، كأن تكون 
او 30 سنة،  الخدمة تصل اىل 20  او فرتة  النسبة عالية جدا، 
املفرتض ان يكون هناك تطبيق فعيل، يك نضمن حقوقا كاملة 

للعامل.
نحن يف النجف عىل سبيل املثال من اجل ايصال فحوى قانون 
العامل،  مع  واللقاءات  الدورات  من  بالعديد  قمنا  العمل، 
ايضا  هناك  لكن  القانون،  الفهامهم  توعوية  بحمالت  وقمنا 
ان  للعامل  يسمح  ال  العمل  العمل، رب  ارباب  من  معوقات 
بأن  له  يسمح  ال  االجتامعي.  الضامن  يف  للتسجيل  يذهب 

يطالب بحقوقه ويهدده بترسيحه من العمل.

المركز: هناك نوع من التخادم بين صاحب العمل 
وبين أصحاب القرار بالتالي ال يحصل العامل على 
حقوقه، كنقابات معنية كيف تتعاملون مع هذا 

األمر؟
املال  رأس  الحالية،  السياسية  الظروف  ظل  يف  االمري:  عبد 
ال  فهي  للقوانني  بالنسبة  اما  معه.  تتامهى  والدولة  مسيطر 
تطبق لالسف، وحتى االن هم متمسكون بقانون 52 ملجلس 
املنحل والذي فيه قرار 150، والذي دمر قطاع  الثورة  قيادة 
سبعة  لدينا  نينوى  يف  حقوقهم.  وسلبهم  والعامل  العمل 
نحن  الوطني.  االمن  قبل  من  العمل  عن  موقوفة  اتحادات 
هذا  لألسف  لكن  العامل،  مطالب  اليصال  وسطية  حلقة 
القوانني  ورشحنا  كثريا  ذهبنا  بتفعيله.  الدولة  تقوم  ال  الدور 
احرتامي  ومع  املوضوع.  املسؤول  ينىس  نخرج،  عندما  لكن 
للتعددية النقابية لكن اصبح هناك نوع من العشوائية. هذه 
املثال  سبيل  عىل  املشاكل.  من  الكثري  اىل  تؤدي  العشوائية 

املسؤول ال يعلم مع من يتعامل.

المركز: النقابات التي تتعامل معها الجهات 
المسؤولة، هل استطاعت تحقيق شيء للعمال؟

شذر: يف الحقيقة كل همهم هو االستحواذ عىل املنافع املالية 
وضامنهم  العمل  وساعات  العامل  مشاكل  اما  والشخصية. 
ورواتبهم، فهي غري معرتف بها نهائيا. هم ميتلكون الكثري من 
العقارات التي تدر عليهم املاليني وال يفكرون بالعامل. همهم 
ارضاء رئيس اتحادهم العام وارضاء الجهة السياسية املتنفذة، 
العاملة  بالطبقة  نهائيا  يهتمون  وال  خدمتها،  يف  ويكونون 
ليست  االساسية  قاعدتنا  ان  واقول  اعول  دامئا  انا  ومشاكلها. 
والطبقة  واملعامل  الشارع  بل  االموال،  وال  االتحادات  مقرات 

العاملة، الذي ميثلنا العامل وليست االمتيازات.

بغداد – طريق الشعب
يف مناسبة االول من ايّار، عيد العامل العاملي، وما تواجهه الطبقة العاملة يف العراق عىل وجه الخصوص، من معاناة ومشاكل، قّدم 
املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي، حلقة خاصة يف املناسبة، عرب برنامجه االسبوعي “يحدث يف العراق”، والتي ضّيف فيها، 
أمني عام اتحاد نقابات العراق عدنان الصفار، ورئيس اتحاد نقابات النجف احمد عباس، ورئيس اتحاد نقابات عامل نينوى مقداد 

عبد االمري، وعضو مكتب اتحاد نقابات ذي قار عامد شذر. فيام أدار الجلسة االعالمي بسام عبد الرزاق.

مع حلول 1 أيّار  )عيد العامل العاملي(، تنرش  “طريق الشعب” 
سلسلة تقارير، تسلط الضوء عىل اوضاع العاّمل واملصاعب املعيشية 

واملشكالت التي يتعرضون لها يف العمل.

ـ وكاالت سليمانيةـ 
نظم العرشات من العامل واملثقفني واملنظامت العاملية، السبت املايض، 
بتطبيق  للمطالبة  السليامنية،  مبدينة  سامل  شارع  يف  احتجاجية  تظاهرة 

القوانني النافذة التي تؤمن حقوق العامل وتحميها.
يف  سعيد،  حمه  عثامن  السليامنية،  يف  البناء  عامل  اتحاد  رئيس  وقال 
للمطالبة  نتظاهر  "اليوم  الشعب"،  "طريق  تابعته  صحفي،  حديث 
لحامية  العراقي  القانون  وتطبيق  كردستان  اقليم  يف  العامل  بحقوق 
حقوق العامل، الذي ال نرى من حكومة االقليم التعامل به، ملنح حقوق 

العامل من الضامن االجتامعي وحاميتهم من اية اصابات".
العراقية  الحكومة  تتبعها  التي  االقتصادية  "السياسات  أن  وأضاف 
تطبيق  "عدم  إىل  مشريا  العامل"،  اوضاع  عىل  اثرت  االقليم،  وحكومة 
السالمة املهنية ادى خالل العام املايض اىل مرصع 19 عامال، بسبب عدم 

السالمة". بالتعليامت  التزامهم 
من جانبه، قال احد املشاركني يف الظاهرة عطا احمد "نريد ايصال رسالة 
وحياتنا،  اوضاعنا  يحمي  قانون  بوضع  العاملية  والنقابات  الحكومة  اىل 
او  اية ضامنات  وليس هناك  واملصانع  الرشكات  قبل  نستغل من  فنحن 

حقوق لنا". 
وأضاف "نتعرض لإلصابات واملوت دون تعويض او تخصيص تقاعد لنا".

تظاهرة عمالية 
في السليمانية

من تظاهرة الحزب الشيوعي الكردستاين يف مناسبة عيد العامل
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ـ طريق الشعب بغدادـ 
شامل  املتواصلة،  واملالحقة  التطهري  حمالت  رغم 
الدين  وصالح  دياىل  محافظات  ويف  بغداد،  العاصمة 
وكركوك وغريها، ال يزال تنظيم “داعش” االرهايب يشكل 
تهديدا حقيقيا لقوات االمن، ومن قبلهم املدنيون؛ إذ، 
تسجيل  دون  من  مضت  أيام  عرشة  خالل  يوٌم  مير  مل 
عن  الحكومة  تنفك  مل  بينام  وهناك.  هنا  أمنية  خروق 
ضد  جديدة  عمليات  وتدشني  بـ”العقاب”  التهديد 

“خاليا داعش”.

جرائم إرهابية مستمرة
إىل  األمنية،  القوات  املاضية، تعرضت  الجمعة  ففي يوم 
إىل  أدت  الطارمية،  منطقة  يف  ناسفتني  عبوتني  انفجار 

استشهاد عدد من عنارص الجيش.
الذي  االنفجار  “حصيلة  فإن  أمني،  مصدر  وبحسب 
استهدف دورية الجيش، سّجلت استشهاد عرشة عنارص 
نفس  يف  آخر  تفجري  أدى  فيام  اثنان،  ضابطان  بضمنهم 

املنطقة إىل إصابة عنرص من قوات الصحوة”.
وبعد ساعات من الجرمية، أكد الناطق باسم القائد العام 
اللواء يحيى رسول، يف ترصيح متلفز،  املسلحة،  للقوات 
تابعته “طريق الشعب”، أن الهجوم اإلرهايب يف الطارمية 

“لن مير دون عقاب”.
موجعة  رضبات  تحقق  األمنية  القوات  “أن  أن  مضيفا 
الجهد  عىل  عملياتها  أكرث  يف  وتعتمد  اإلرهابيني،  ضد 

االستخباري”.
ويف اليوم التايل للهجوم اإلرهايب يف الطارمية، أفادت أنباء 
باستشهاد 7 عنارص من قوات البيشمركة، بينهم ضابط، 
أثناء اشتباكات حصلت مع عنارص داعش يف قضاء الدبس 

التابع إىل محافظة كركوك.
واسع،  نطاق  عىل  االجتامعي  التواصل  مواقع  وتناولت 
صورا للشهداء الذين خاضوا بحسب مصادر أمنية “اشتباكا 
مع العنارص اإلرهابية يف محاولة لصد هجوم يف منطقة 
التالل املطلة عىل التون كوبري. حيث إن قوة من جهاز 
مكافحة اإلرهاب يف كردستان وصلت إىل موقع الحادث 
خالل  اإلرهابيني  من  كبريا  عددا  وقتلت  الهجوم  لصد 
)ج(  اإلنذار  حالة  الحقا  املحافظة  لتدخل  االشتباكات، 

لكافة القطعات األمنية”.
ويف دياىل، أصيب ضابط ومنتسبني اثنني يف وقت الحق، 
للجيش قرب منطقة  انفجرت عىل دورية  ناسفة  بعبوة 

البيجات جنوب ناحية كنعان.
داعش  تنظيم  من  عنارص  بقيام  أيضا  األنباء  وأفادت 
محيط  خانقني ضمن  قضاء  يف  اثنني  مواطنني  باختطاف 

قرية القاية، لترشع القوات األمنية الحقا بعملية بحث 
عن املختطفني من خالل تفتيش التالل والبساتني مبشاركة 

االستخبارات والفرقة التكتيكية والرد الرسيع.
ومن قبل ذلك، وقع اعتداء ارهايب يف محيط قرية الجيزاين، 
ادى إىل استشهاد 4 أشخاص واصابة 6 آخرين، من العنارص 

األمنية ومدنيني.

ردود فعل
ويف املقابل، ووفقا لوكاالت األنباء، فإن “عملية عسكرية 
عىل  بعقوبة،  الخالص شاميل  قضاء  أطراف  يف  انطلقت 
محورين ملداهمة وتفتيش البساتني من الجهة الرشقية 
عىل ضفاف نهر دجلة. حيث إن العملية تهدف لتأمني 
الحدود الفاصلة بني محافظتي دياىل وصالح الدين، ومنع 

أي موطئ قدم للجامعات اإلرهابية يف تلك املناطق”.
الخروقات  عىل  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  وعلّق 

األمنية يف 3 محافظات، داعيا إىل تعزيز الدعم الدويل.
“طريق  طالعتها  “تويرت”،  موقع  عىل  تغريدة  يف  وقال 
الشعب”: “اختلطت دماء الجيش والبيشمركة والحشد 
الشعبي يف بغداد وكركوك ودياىل لصد محاوالت اإلرهاب 

استهداف امننا”. 
واجهزتها  الدولة  لدعم  الصفوف  رص  “واجبنا  وأضاف 

األمنية وعدم االستخفاف بخطر داعش، وتعزيز الدعم 
الدويل إلنهاء فلوله يف كل املنطقة”.

تأثيرات الصراع السياسي
من جانبه، عّد الباحث يف الشأن األمني لطيف الربيعي، 
رئيسة  “أسبابا  املستمرة،  والتقاطعات  السيايس  الرصاع 
أداء قوات  انعكست عىل  بعدما  األمني  امللف  تردي  يف 

األمن”.
الربيعي خالل حديثه لـ”طريق الشعب”، إىل أن  وأشار 
الكثري من قوات األمن “انشغلت بحامية املنطقة الخرضاء 
ومهام ثانوية أخرى، وهذا األمر أربك املشهد كثريا”، الفتا 
انشغل  حيث  آخر  دورا  لعبت  كورونا  “جائحة  أن  اىل 
قسم كبري من قوات األمن مبراقبة إجراءات منع التجوال 
شهدنا  لذلك  اإلطار،  هذا  تنطوي ضمن  التي  والقرارات 
التي  اإلرهابية  التنظيامت  مبراقبة  وخلال  أمنيا  تراجعا 
استثمرت هذه املعطيات، وأصبحت ترضب هنا وهناك، 
كام إن املسؤولية ملواجهة هذه املخاطر تقع بشكل مشرتك 

عىل أكرث من طرف وليس الحكومة وحدها”.
وأوضح الباحث أن “الخالفات والتجاذبات السياسية أثرت 
بشكل كبري عىل امللف األمني، وجعلت أولوياته مرتبطة 
بالرصاعات الجارية عىل السلطة ومواقع صنع القرار، بعيدا 

إىل  داعيا  البالد”،  يف  األمن  تحقيق  املهنية ورضورة  عن 
“القيام بجهود مكثفة من قبل أجهزة االستخبارات لوضع 
حد للشبكة اإلرهابية او مضافاتها القريبة من العاصمة، 
مع التأكيد عىل إعادة النظر بأساليب العمل وتغيري منط 
الذي يغري اسرتاتيجياته بشكل  وسياق مواجهة اإلرهاب 

مستمر”.
فاضل  االنسان،  أّش عضو مفوضية حقوق  السياق،  ويف 
التعامل  “عدم  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  الغراوي 
الجيد مع املعلومات االستخباراتية. كام ان تكرار الخروقات 
األمنية يف أكرث من مكان يجب ان ال يذهب ادراج الرياح، 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  طالبت مسبقا  واملفوضية 

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

الذي يتطلب القيام مبجموعة كبرية من الخطوات”.

بغداد- طريق الشعب
ابن  مستشفى  مأساة  اسباب  ان  ومعنيون  أطباء  يرى 
الخطيب وما تبعها يف مستشفيات اخرى وان كان بسيطا، 
الحكومي  الدور  الصحي وغياب  القطاع  انهيار  تكمن يف  
يف اعامل االصالح والتأهيل. وهم يوجهون اللوم اىل القوى 
املتنفذة يف البالد ومامرساتها املتمثلة يف ما يصفونه بالفساد 

واالستخفاف بحياة املواطنني وضمنهم الكوادر الصحية.

مدير مستشفى الكندي
مزهر  سامل  د.  بغداد  يف  الكندي  مستشفى  مدير  ويصف 
 “ أنها  بالقول  البالد،  يف  الصحية  املؤسسات  حال  واقع 
مؤسسات قدمية ال تلبي طموح املواطن العراقي من حيث 

الخدمة الفندقية والنوعية”.
عام  منذ  أية مؤسسة طبية  تشييد  يتم  “ مل  انه  ويضيف 

1985، يف مقابل زيادة يف السكان والكثافة السكانية”.
وقال د. مزهر لـ”طريق الشعب” ان هناك مستشفيات تم 
إخالؤها وخرجت من الخدمة منذ سنوات، مثل مستشفى 
الرشيد العسكري ومستشفى حامد شهاب وغريهام، ومل يتم 
انشاء مستشفيات جديدة بدال عنها، واكتفت الحكومات 

املتعاقبة مبا هو مشيد منذ عام 1951”.
باملواطنني،  يليق  ال  املستشفيات  حال  “واقع  ان  واضاف 
الذي يطالبون بتوفري خدمات طبية وفندقية متميزة، وان 
تحقيق ذلك ليس من مسؤولية ادارة املستشفى او الكادر 
الطبي”،  محمال يف الوقت ذاته الجهات التي تولت إدارة 
امللف الصحي طيلة سنوات متعاقبة، مسؤولية ما جرى يف 

مستشفى ابن الخطيب.  
شفاف  “تحقيق  اجراء  اىل  الكندي  مستشفى  مدير  ودعا 
مستشفى  حريق  فاجعة  حيثيات  االعتبار جميع  يف  يضع 
قراءات  نحو  الفعل  ردود  فضاء  ومغادرة  الخطيب،  ابن 

واقعية وموضوعية  وعدم إضاعة حقوق ارواح املواطنني 
التي أزهقت بال ذنب”، منبها اىل ان “اقل ما ميكن فعله 
جديدة  مؤسسات  وبناء  الطبية،  املؤسسات  تطوير  هو 

ترتقي بالواقع الصحي بصورة عامة”.

نقيب االطباء
ان  العزاوي  جاسم  د.  االطباء  نقيب  قال  جانبه  من 
منخفضة،  الصحي  للقطاع  املرصودة  املالية  “التخصيصات 
بكافة  الصحية  املنظومة  يف  الكبري  التخلف  اليها  يضاف 

جوانبها”.
واكد يف ترصيح لـ “طريق الشعب” ان “املؤسسات الصحية 
مل تخضع لعمليات صيانة وتطوير منذ سقوط النظام البائد 

حتى اآلن”. ووصف ما
تتخذه الحكومة من اجراءات بـانها “ترقيعية وبعيدة عن 

اساس املشكلة، التي راح ضحيتها اكرث من 80 شهيدا”.
وللنهوض بالواقع الصحي يرى العزاوي ان “الرضورة باتت 
ملحة لتشكيل “مجلس أعىل للصحة والسالمة” وبالتايل اقامة 
نظام صحي جديد ينسجم مع تطورات العرص ويستوعب 

الكثافة السكانية يف البالد”.
وتطرق نقيب االطباء اىل عمليات االستثامر وقال ان “الفساد 
والهدر املايل اديا اىل توقف بناء الكثري من املستشفيات التي 

كان مخططا لها ان تدخل الخدمة منذ عقود”.
وقال ان “االعتامد عىل بناء مستشفيات من “السندوج بنل” 
العادات  من  هام  القناين،  عرب  للمرىض  االوكسجني  وتوفري 

املتخلفة وال يرتقيان بواقع بلد مثل العراق”.

الصحة والبيئة البرلمانية
عن  الربملانية  والبيئة  الصحة  لجنة  كشفت  ذلك  اثاء  يف 
تقادم وتعطل أنظمة الحريق يف العديد من املستشفيات، 

فضال عن افتقارها إىل متطلبات معالجة الحرائق.  
ترصيح  يف  الشمري  وفاء  النائبة  اللجنة  عضو  وقالت 
املوجود  “االهامل  إن  الشعب”،  “طريق  عليه  اطلعت 
الرقابية  ووكاالتها  الصحة  وزارة  تتحمله  املستشفيات  يف 
والتفتيشية”، مؤكدة أنه “ال ميكن القبول بتكرار الفواجع 
املستشفى  يف  الحريق  “انظمة  أن  وموضحة  مرة”  كل 

معطلة منذ عام 2015”.

مستشار رئيس الحكومة
بدوره دعا املستشار املايل لرئيس الوزراء د. مظهر محمد 
النمو  تتناسب مع  اىل “وضع خطة صحية خمسية  صالح 

السكاين، وترشيع قانون التأمني الصحي”.
الشعب”  “طريق  عليه  اطلعت  ترصيح  يف  صالح  وقال 
من  تستقطع  مبالغ  تخصيص  الصحيح  من  “ليس  انه 
ان  وامنا يجب  بناء مستشفيات،  اجل  النفط  من  تصدير 
تكون هناك تخصيصات مالية كافية لوزارة الصحة ضمن 

املوازنة”.
سنوات  خمس  لـمدة  صحية  خطة  وضع  “ان  واضاف   
هذه  وان   .. البالد  يف  الصحي  الواقع  النتشال  رضوري 
الخطة يجب ان تعد من قبل الحكومة بالتعاون مع وزارة 

الصحة”.
 وبخصوص مرشوع قانون التأمني الصحي افاد صالح ان “ 
البالد بأمّس الحاجة اىل ترشيع قانون التأمني الصحي اسوة 
بباقي دول العامل”، منوها اىل ان اعتامد مثل “هذا القانون 
صحية  مؤسسية  وقوة  كبرية،  مادية  امكانيات  اىل  بحاجة 

تعمل عىل توفري كافة االمكانيات للحاالت الحرجة”.
وشدد عىل ان الحكومة مسؤولة عن “تطوير وتعزيز البنية 
الصحية واالمن الغذايئ، فضال عن توفري التأمينات الصحية 

بكافة اشكالها”.

سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والقوات األمنية

داعش ينشط في 4 محافظات.. والحكومة تتوعد

االهمال وراء حرائق المستشفيات 

مسؤولون طبيون: االجراءات الحكومية 
“ترقيعية” وبعيدة عن المشكلة 

بغداد ــ رسل جبار

تعاين محافظة بغداد من مشكلة تراكم النفايات يف الساحات واملناطق السكنية، برغم تخصيص 
أموال طائلة لهذا امللف، لكن يبدو ان الحكومات املتعاقبة عجزت عن حل هذه املشكلة، التي 

تستدعي مخاطر صحية وبيئية عىل املواطنني. بينام اتجه العامل اىل تدويرها واالفادة منها.

مشاهد مريعة
نحو مثانية ماليني نسمة، تعجز األمانة بكوادرها  التي يسكنها حالياً  العاصمة  القول إن  وميكن 
وآلياتها عن إدارة ملف نفاياتها. اضافة اىل ذلك، فإن مناطق سكنية تحال عملية رفع النفايات 
فيها إىل شكات اهلية، مل تقم بالالزم، االمر الذي فاقم مشاكل املواطنني، بسبب التلكؤ يف العمل.

تقول املواطنة ام حسني )من سكنة منطقة الطالبية(، ان “السيارات املخصصة لجمع النفايات ال 
تصل للمنازل داخل زقاقنا، ويتحجج أصحابها بضيق الشوارع الفرعية وحرصهم عىل عدم قطع 

األسالك املتشابكة أعىل الطريق”.
داخل  وتكدسها  النفايات  رفع  عن  املسؤولة  الجهات  “غياب  أن  الشعب”،  لـ”طريق  وتضيف 
أصحاب  إىل  يوميا  دينار  قدره 2000  مبلغ  يدفعوا  املنطقة ألن  أهايل  اضطر  السكنية،  املناطق 

مركبات التنظيف، لتخليصهم من النفايات وروائحها الكريهة”.
تنظيف  “إحالة ملف  الحسينية( عن  )من سكنة قضاء  املواطن عالء ستار  يتحدث  من جانبه، 

النفايات إىل شكات غري كفوءة، بينام تقوم آليات الدولة بعملية رفع النفايات”.
ويؤكد ستار لـ”طريق الشعب”، إن “بلدية مدينة الحسينية ال تقوم بواجبها بتنظيف النفايات 
التي أصبحت ترتاكم بشكل مريع يف مناطق سكنية كثرية، داخل مدينة الحسينية، التي تعد من 
أكرب أقضية العاصمة”، الفتا إىل أن “الجهة األهلية التي تقوم بهذه املهمة، تراوغ دامئا يف تقديم 

الخدمات 
الالزمة وتغيب أليام طويلة، وتأيت إىل البيوت يف األوقات القريبة من دفع االجور، ما ولد غضبا 

لدى االهايل ومشاكل كثرية”.

غياب الرقابة الحكومية
أماكنها  بغري  النفايات  رمي  البعض عىل  ما شجع  للحكومة،  تام  غياب  مواطنون عن  ويتحدث 

املخصصة.
ويقول املواطن احمد الفريجي )من منطقة الشعلة(، أنه “يف اآلونة االخرية انترشت داخل منطقة 
الشوارع،  ارصفة  النفايات عىل  بتجميع  والتي متثلت  الحضارية،  املناظر غري  الكثري من  الشعلة 

بسبب غياب الوعي لدى املواطنني وعدم قيام الدولة بواجباتها”.
امانة بغداد أوال أن تحل هذه األزمة  أنه “يتوجب عىل  الشعب”،  لـ”طريق  الفريجي  ويوضح 

الخطرية، وتفرض غرامات عىل كل من يرمي النفايات بغري اماكنها، للحد من هذه الظاهرة”.
ومن منطقة حسينية املعامل الواقعة شقي العاصمة، يتحدث املواطن رضا شيف عن تقصري 

الحكومي تجاه مناطق أطراف بغداد السكنية.
ويقول شيف لـ”طريق الشعب”، ان “سكان منطقتنا بان عليهم اليأس وخابت امالهم، بعد كل 
املناشدات البائسة التي مل تجد نفعا، ومل تخرجهم من الحال التي هم فيها، حيث انهم قدموا 
الكثري من املطالب إىل أمانة بغداد”، مبينا أن “األمانة ردت عىل املواطنني بقولها أن هذه املناطق 
هي خارج قطاعاتها املهنية وال تستطيع إرسال أي سيارات لرفع النفايات عنها، وما ميكنها فعله 

فقط هو اعطاء املواطنني حاويات للنفايات ال أكرث”.
ويتابع املتحدث ان “األهايل بعد أن ضاقت بهم السبل ومل يجدوا حال من أمانة العاصمة، توجهوا 
مجربين إىل التعاقد مع سيارات أهلية لرفع النفايات عن مناطقهم، وأصبحوا يدفعون مضطرين 

مبلغ 10 آالف دينار بشكل شهري، من كل منزل”.

مخاطر بيئية وصحية والجهود الحكومية غائبة

تراكم النفايات.. مشكلة تؤرق 
المواطنين في أطراف العاصمة

تكدس املرىض يف ردهات الطوارئ.. باملستشفيات العراقية

معدمون يعتاشون عىل اكوام النفايات



الرفيق العزيز عادل حبه )ابو سالم( والعائلة الكرمية..
شقيقتكم،  وفاة  نبأ  تلقينا  واألمل  الحزن  من  مبزيد 
الفاضلة  املربية  واالجتامعية  الوطنية  الشخصية 
عمر  عن  وذلك  حبه،  حسن  محمد  فخرية  السيدة 
بجائحة  اصابتها  مع  معاناة  بعد  عام  املائة  تجاوز 

كورونا.
ويف هذه املناسبة األليمة نتقدم بأحر التعازي اليك 
واىل  الفقيدة،  وأشقاء  أبناء  من  الكرمية،  وللعائلة 
محبيها واصدقائها الكرث يف الوطن وخارجه، متمنني 

لكم الصرب والسلوان، وللراحلة الذكر الطيب دوما.
منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف بريطانيا      

***
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى 
الشطرة، الفقيدة )ام فراس( ارملة الرفيق نعيم جمعة 
وزوجة اخ الشهيد طالب جمعة وعبد الكريم جمعة 
ووالدة الرفيق نرباس وخالة الرفيق فراس عبد االمري 
آل محيل وآل  ولعائلة  الطيب  الذكر  لها  التميمي.  

شالش وارستها الصرب والسلوان.
***

 ..) منار  أبو   ( شناوة  خضري  طالب  العزيز  الرفيق 
العائلة الكرمية..

عبد  د.  األكرب،  األخ  بفقدان  والحزن  األمل  نشاطركم 
من  معاناة  بعد  حيدر(،  )أبو  شناوة  خضري  األمري 

املرض.
املواساة لكم جميعاً يف محنة الفقدان املؤملة، والذكر 

الطيب للفقيد أبو حيدر.
منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف السويد

***
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي 
بوفاة  بشار(  )ام  األمري  عبد  ساهرة  الرفيقة  املثنى، 
أخيها عايد عبد االمري. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته 

الصرب والسلوان.
***

العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 
الذي تويف  )ابو مشتاق(،  الرفيق طالب كاظم  بابل، 
بعد معاناة مع املرض. والفقيد من الشيوعيني الذين 
املايض.  القرن  النضايل يف خمسينيات  العمل  واكبوا 
وقد اعتقل عدة مرات بسبب مواقفه الوطنية وظل 
وثيق الصلة بالحزب مساهام يف نشاطاته وفعالياته 
ولرفاقه  الطيب  الذكر  للفقيد  االخرية.  ساعاته  حتى 

وعائلته خالص العزاء واملواساة.
***

الرفيق العزيز سعدي النجار والعائلة الكرمية.. 
بحزن عميق تلقينا نبأ وفاة شقيقك يف العراق عبد 
والدميقراطية،  الوطنية  الشخصية  النجار،  اللطيف 
الذي عمل مبكرا يف صفوف حزبنا الشيوعي والحركة 
الوطنية العراقية وكان احد املقاومني االبطال النقالب 
شباط االسود يف الكاظمية ومن الوطنيني الذين ناضلوا 
بعالقة  لصيقا  العراق وظل  كادحي  اجل  من  طويال 

طيبة مع حزبنا طيلة حياته.
نتقدم إليك وللعائلة الكرمية، بأحر التعازي ومشاعر 
املواساة بهذا الفقدان والخسارة املؤملة، متمنني لكم 

الصرب والسلوان وللفقيد الذكر الطيب.
منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف بريطانيا

مواساة
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ملوحة شط العرب قد تسبب “كارثة”!

الناصرية 

منتسبو السكك يطالبون باألراضي المخصصة لهم

البصرة – وكاالت 
البرصة،  السيبة أقىص جنوب  ناحية  سجلت 
ارتفاعاً ملحوظاً يف ملوحة مياه شط العرب، 
والتي تجاوزت الـ 3100 “يت دي أس”. وفيام 
توقعت إدارة الناحية ارتفاع تلك النسبة أكرث، 
حذرت من حصول “كارثة” يف الناحية وقضايئ 
تحرك  عدم  حال  يف  والفاو،  الخصيب  أيب 

الحكومة املركزية ملعالجة هذه املشكلة. 
وقال مدير الناحية، احمد الربيعي، ان إدارته 
االرتفاع،  بهذا  الحكومية  الجهات  أبلغت 
الالزمة ملنع وصول  اتخاذ اإلجراءات  يك يتم 
جنويب  ومناطق  الناحية  إىل  امللحي  اللسان 
البرصة، موضحا يف حديث صحفي، أن املياه 
الراهن  الوقت  خالل  صالحة  السيبة،  يف 
لالستهالك البرشي والحيواين “لكننا نأمل أن 
ال ترتفع نسبة امللوحة أكرث، فيضطر األهايل 

إىل رشاء املاء”.
وأكد الربيعي، أن “الناحية مل تلمس من وزارة 

إجراءات ملعالجة مشكلة  أي  املائية،  املوارد 
امللوحة، ومل تصلها منها حتى رسالة تطمنئ 
املواطنني بأنها جادة يف إيجاد الحلول اآلنية 
للمشكلة هذا العام كحد أقىص”، الفتا إىل أن 
املوسم األخري، يستدعي  شح األمطار خالل 

من وزارة املوارد املائية التحرك باتجاه إيران 
عن  فضال  “الكارون”،  نهر  فتح  أجل  من 
“كارثة”  تفادي  بهدف  تركيا  نحو  التحرك 
مناطق جنوب  الصيف يف  تحصل خالل  قد 

البرصة، أو عموم املحافظة.

الناصرية – وكاالت 
نظم العرشات من منتسبي السكك الحديد 
احتجاج  وقفة  أخريا،  النارصية،  مدينة  يف 
طالبوا فيها الجهات املعنية، بالسامح لهم 
املخصصة  السكنية  األرايض  قطع  بإشغال 

لهم ضمن “حي السكك” يف املدينة. 

وذكر عدد من املشاركني يف الوقفة، خالل 
يف  طويلة  خدمة  لديهم  أن  صحفي،  لقاء 
السكك الحديد، وانهم كانوا قد حصلوا عىل 
أراض  بتمليكهم  سابقة،  رسمية  موافقات 
سكنية و”فراغات” يف “حي السكك”، لكن 

األمر مل يحسم لغاية اآلن.

أنهم يعانون ظروفا  املنتسبون، إىل  وأشار 
دعمهم  يتطلب  ما  صعبة،  معيشية 
واالهتامم بهم، داعني الجهات املعنية، إىل 
حقوقهم  ومنحهم  األرايض،  ملف  حسم 
أسوة بزمالئهم السابقني الذين تم متليكهم 

أراض سكنية.

بغداد – وكاالت 
يرى الكثري من العراقيني اليوم، أنه ال حل يف األفق ألزمة 
الكهرباء، أو “مشكلة القرن” كام يصفها البعض منهم. 
وإطالق  الدوالرات  مليارات  رصف  من  الرغم  فعىل 
عرشات التعهدات، مل يجد أي وزير كهرباء منذ 2003 

حتى اليوم، حال لهذه األزمة.

الغاز والحرارة واإلرهاب
تطوير  عن  عجزها  الكهرباء  وزارة  به  تربر  ما  أكرث  لعل 
املنظومة الكهربائية، هو قلة الغاز املستخدم يف تشغيل 
املحطات، وارتفاع درجات الحرارة، والعمليات اإلرهابية 

التخريبية.
يقول املتحدث باسم الوزارة احمد موىس، ان “لدى العراق 
عقودا مع الجانب االيراين لتجهيز محطات إنتاج الكهرباء 
الغاز”، مبينا أن  ما مقداره 50 مليون قدم مكعب من 
“إيران خفضت التجهيز ليصل اىل 5 ماليني قدم مكعب”.

أثر  التجهيز  “انخفاض  أن  صحفي،  حديث  يف  ويضيف 
سلبا عىل إنتاج املنظومة الكهربائية. حيث أفقدهاما بني 
5 اىل 6 آالف ميغا واط، لينعكس ذلك سلبا عىل ساعات 

التجهيز”. 
ويشري موىس إىل أن “ارتفاع درجات الحرارة، عامل آخر 
عىل  الطلب  زيادة  نتيجة  الكهرباء،  ضعف  عوامل  من 
تستهدف  التي  اإلرهابية  العمليات  عن  فضال  الطاقة. 

شبكات التوزيع واالبراج بني الحني واآلخر”.
وعىل الرغم من مساعي وزارة الكهرباء لحل أزمة الطاقة 
الكهربائية، من خالل مشاريع الربط الخليجي أو الربط 
حّيز  تدخل  مل  املشاريع  هذه  ان  إال  واألردن،  مرص  مع 
التنفيذ بعد، يف ظل عدم االنتهاء من عمليات الربط التي 

وصلت إىل 80 يف املائة بالنسبة للمرشوع الخليجي.

الفساد وغياب الشركات المتخصصة
 من جانبه،يرى عضو لجنة الخدمات الربملانية، جاسم 
متخصصة،  رشكات  وجود  وعدم  الفساد  ان  البخايت، 
إىل  صحفي،  حديث  يف  مشريا  الكهرباء،  ألزمة  سببان 
مليئة  “تعاقدات  عىل  بنيت  األزمة  هذه  حلول  أن 
الحاجة  ملعرفة  دراسات  توجد  ال  وانه  بالفساد”، 
الحقيقية للمحافظات من الطاقة الكهربائية، لتغطيتها 

بصورة كاملة.
كانوا   ،2003 منذ  الكهرباء  وزراء  كل  أن  ويتابع، 

أن  “إال  الكهربائية  الطاقة  بتحسني  الوعود  يقدمون 
تخبطا  ان “هناك  إىل  تراجع مستمر”، الفتا  الطاقة يف 
لدى الدولة يف حل ملف الكهرباء. فتارة نقوم باسترياد 
الغاز وتارة نذهب باتجاه الربط الخليجي، اال ان نتائج 

كل هذه االمور مل تكن ملموسة لدى املواطن”.

انعدام التخطيط االستراتيجي
“أزمة  إن  عيل،  محمد  رضغام  االقتصادي  الخبري  يقول 
يف  اسرتاتيجي  تخطيط  وجود  عدم  عن  ناتجة  الكهرباء 

“الرتكيز  أن  صحفي،  حديث  يف  مبينا  الكهرباء”،  وزارة 
وزارة  مع  التنسيق  دون  من  التوليد  قطاع  عىل  جرى 
النفط لتحديد نوعية املحطات املستوردة، يك يتم تأمني 

حاجتها من الوقود املتوفر محليا”. 
ويضيف، أن “هناك مشكلة أخرى تتمثل يف عدم مواكبة 
قطاع النقل والتوزيع، التوسع يف قطاع التوليد. فتقادم 
الطاقة  املائة من  والتوزيع يضيع 40 يف  النقل  شبكات 
عىل  كبرية  تجاوزات  هناك  ذلك  عن  فضال  املتولدة. 

الشبكة”.

حلول ترقيعية
“العراقيني  ان  يرى  الحسني،  محمد  امري  املواطن 
مع  للكهرباء  التام  شبه  االنعدام  من  يتفاجأوا  مل 
حلول  هناك  تكن  مل  إذ  الصيف.  فصل  دخولهم 
مع  ترقيعيةتالشت  إمنا  الكهرباء،  ملشكلة  حقيقية 

ازدياد الطلب عىل الطاقة”. 
الكهرباء،  “وزارة  أن  صحفي،  حديث  يف  ويضيف 
يف  الوزارات  أكرث  السابقة  السنوات  خالل  كانت 
من  وبالرغم  املالية،  التخصيصات  عىل  الحصول 
مستوى  يف  تحسن  أي  املواطن  يلمس  مل  ذلك، 
الطاقة، ما يؤكد أن تلك األموال ذهبت إىل جيوب 

الفاسدين!”. 
“كل  أن  إىل  محمد،  سجاد  املواطن  يلفت  فيام 
نقصا  تعاين  ال  منها،  الفقرية  حتى  العامل،  دول 
مرجحا  العراق”،  يف  مثلام  الكهربائية  الطاقة  يف 
“وجود مافيات تقف وراء أزمة الطاقة الكهربائية 

يف البلد!”. 
ويشري محمد يف حديث صحفي، إىل أن “الكهرباء 
يعني  توقفها  فإن  وبالتايل  االقتصاد.  عصب  هي 
مطالبا  البلد”،  يف  االنتاجية  العملية  توقف 
الحكومة والربملان بإيجاد حل رسيع لهذه املشكلة 
الحكومات  كل  عىل  وعصية  ازلية  اصبحت  “التي 

املتعاقبة!”.
وجنوبه،  العراق  وسط  ومحافظات  مدن  وتشهد 
الكهرباء. فمع  احتجاجات عىل تردي  األيام،  هذه 
درجات  يف  بسيط  ارتفاع  وحصول  رمضان  حلول 
األمر  املربمج،  القطع  ساعات  ازدادت  الحرارة، 
الظروف  ظل  يف  املواطنني  معاناة  من  فاقم  الذي 

املعيشية الصعبة وتفيش وباء كورونا.

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة/ االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة

العدد 1845/ب/2019

التاريخ 2021/4/15

اعـــالن
اىل املدعى عليه/ غازي مشيفي بكال

بناًء عىل الدعوى البدائية املرقمة أعاله واملقامة امام هذه املحكمة من قبل 

املدعي/ امني بغداد/ إضافة لوظيفته والتي يطالب فيها بابطال قيد تسجيل 

امانة  باسم  تسجيله  وإعادة  حمدي(  مزرعة  م11   16174/4( املرقم  العقار 

بغداد.

ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا قررت املحكمة 

يوم  صباح  املحكمة  هذه  اىل  بالحضور  محليتني  صحيفتني  يف  اعالناً  تبليغك 

ستقوم  قانوناً  عنك  ينوب  من  ارسال  او  الحضور  عدم  وعند   2021/5/18

املحكمة باملرافعة غيابياً وعلناً حسب األصول.

فقدان إجازة فرن
فقدت إجازة فرن صمون العهد رقم االجازة 
لتصنيع  العامة  الرشكة  من  الصادرة   3955
)إبراهيم  باسم  بتاريخ 2019/9/23  الحبوب 
محلة  الزعفرانية  يف  الواقع  بطيخ(  موىس 
979، د32، محل 4/247/1، يرجى ممن يعرث 

عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.

اعـالن
حسني(  داود  )شاغي  قدم 

من  لقبه  لتبديل  الدعوى 

فمن  )الزركان(  اىل  )الجواري( 

ذلك  عىل  االعرتاض  حق  لديه 

خالل  املديرية  هذه  مراجعة 

عرش  )خمسة  أقصاها  مدة 

من   )22( املادة  وفق  يوماً( 

قانون البطاقة املوحدة رقم )3( 

لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

فقدان وصل
يف   )0059389( املرقم  الوصل  فقد 

ضنة  )عبدالكريم  بإسم   2012/11/7

جبار( وكيل محطة جرس االمئة املشيدة، 

يرجى ممن يعرث عليه تسليمه اىل جهة 

اإلصدار.

مكتب الرصافة ملكافحة رسقة السيارات
2021/4/29

اىل املتهم الهارب/ النقيب/ حيدر 
ناهي سباهي عيل

بحقك  تحقيقي  مجلس  تشكيل  تم  قد 
اجرام  مكافحة  مديرية  كتاب  مبوجب 
القانونية  الشؤون  قسم  بغداد/ 
يف  م28715/20   372 العدد  ذي 
احمد  املقدم  برئاسة   2020/12/20
جبار كاظم املنسوب اىل مكتب الرصافة 
يتم  ان  عىل  السيارات  رسقة  ملكافحة 
أعاله  ر.م.ت  امام  نفسك  تسليم 
اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  ذلك  وبخالف 

القانونية بحقك غيابياً.

املقدم/ احمد جبار كاظم
ر. م. ت

أشعلت احتجاجات في مختلف المدن 

أزمة الكهرباء تعود إلى الواجهة

الكوت – وكاالت 
ناحية  يف  العراقيني  املعلمني  نقابة  جددت 
مطالبتها  واسط،  شاميل  الشهداء”  “سيد 
وصيانة  ترميم  “رضورة”  بـ  املعنية،  الجهات 

املدارس الكرفانية املوجودة يف الناحية. 
معلمي  نقيب  قال  صحفي،  حديث  ويف 
املدارس،  هذه  أن  محمد،  سعيد  الناحية، 
يتطلب  ما  أرضار  إىل  تعرضت  ابتدائية،  وهي 
إعادة ترميمها وصيانتها وتزويدها بالخدمات 
الرضورية، يك تكون مؤهلة الستقبال التالميذ 
للمدارس  الحضوري  الدوام  عودة  بعد 

االبتدائية.
سابق،  وقت  يف  طالبت  قد  النقابة  وكانت 
املدارس  صيانة  بإعادة  املعنية،  الجهات 
الكرفانية يف الناحية، باإلضافة إىل بناء مدرسة 

نظامية، إال أن مطالبتها مل تلق استجابة. 

في “البدرية” مدرسة تحتاج إعادة بناء
سكان  من  عدد  طالب  صلة،  ذي  جانب  من 
بإعادة  الكوت،  مدينة  غريب  البدرية”  “منطقة 

بناء املدرسة االبتدائية الوحيدة يف املنطقة.
وقال السكان يف حديث صحفي، أن هذه املدرسة 
تحتوي عىل صفوف كرفانية ال تتوفر فيها “أدىن 
يتوجب  ما  التالميذ،  ألبنائهم  السالمة”  رشوط 

عىل الجهات املعنية، الرشوع بإعادة بنائها.

من يغيث الزعفرانية؟!
أمانة  تأكيد  من  وبالرغم  للنفايات.  مكب  إىل  أعوام،  منذ  الرشيد”  “معسكر  أرض  تحولت 
عند  سيقف  األمر  كان  ولو  جدوى.  دون  لكن  الظاهرة،  لهذه  باملرصاد  ستقف  انها  بغداد 
هذا الحد، لهان. فاألدهى من ذلك أن تلك النفايات تحرق ليال، فتهب منها روائح وغازات 
سامة تتسبب يف انتشار أمراض وحاالت اختناق بني الكثريين من سكان منطقة الزعفرانية 

القريبة.. فهل من مغيث يغيثنا!؟
    

نجاح منشد العلي 

 واسط 
مطالبات بترميم مدارس كرفانية  
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ذكرى

طريق الشعب – خاص

أقامت  أيار،  من  األول  العاملي،  العامل  عيد  مناسبة  يف 

منظامت الحزب الشيوعي العراقي يف بغداد واملحافظات، 

فعاليات ونشاطات ميدانية منوعة. 

المحلية العمالية: 
أعيدوا تفعيل القطاع الصناعي العام

 
اللجنة املحلية العاملية يف الحزب، علقت الفتات تحمل شعارات صادرة 
عن الحزب يف املناسبة، يف العديد من األماكن العامة مبدينة الحرية، وعىل 
أسوار “متنزه الزوراء” وجدران مقر الرشكة العامة للسكك الحديد ومعمل 
الغزل والنسيج القطني، فضال عن بعض أرجاء “شارع الصنايع” يف مدينة 
الكاظمية. وحّيت اللجنة املحلية، عرب الشعارات، الطبقة العاملة يف عيدها، 
داعية الحكومة إىل إعادة القطاع الصناعي العام للعمل، وتأهيل القطاع 
القوى  مطالب  تلبية  عن  فضال  وحاميته،  الوطني  املنتج  ودعم  الخاص، 
البيان  من  نسخا  املحلية  اللجنة  وزعت  آخر،  ميداين  نشاط  ويف  العاملة. 
وعامل  املحال  أصحاب  من  العديد  عىل  املناسبة،  يف  الحزب  عن  الصادر 
عمر”  الشيخ  “شارع  بـ  الصناعية  األحياء  يف  واملعامل،  الصناعية  الورش 

ومنطقتي “كرسة وعطش” وبغداد الجديدة. 

شيوعيو الكرخ األولى يرفعون الشعارات 
 

املحلية  اللجنة  إىل  التابعة  الحزب  منظامت  رفعت  صلة،  ذي  جانب  من 
يف الكرخ األوىل، الفتات تحمل شعارات تحيي الطبقة العاملة يف عيدها. 

املنصور  يف  العامة  األماكن  من  العديد  يف  الشعارات  املنظامت،  ورفعت 
والصالحية والشعلة والحرية والكاظمية. 

شيوعيو الشطرة يساندون حقوق العمال
 

ويف السياق، رفعت اللجنة املحلية للحزب يف قضاء الشطرة، الفتات تحمل 
شعارات صادرة عن الحزب يف املناسبة. 

وتساند  العاملة  الطبقة  تحيي  التي  الشعارات  املحلية،  اللجنة  وعلقت 
مطالبها وحقوقها، يف العديد من األماكن العامة مبركز القضاء. كام وزعت 

عىل املواطنني، نسخا من البيان الذي أصدره الحزب يف املناسبة. 

شيوعيو كربالء يقدمون وجبة إفطار للعمال 

دعت اللجنة املحلية للحزب يف محافظة كربالء، عامل الخدمات يف البلدية، 
إىل وجبة إفطار نظمتها يف مناسبة عيد العامل العاملي.

واعتادت اللجنة املحلية سنويا يف هذه املناسبة، أن تقيم احتفاال جامهرييا، 
تحويل  املتفشية،  كورونا  جائحة  من  احرتازا  العام،  هذا  قررت  أنها  إال 
نفقات االحتفال إىل وجبة إفطار توزعها عىل العامل، وذلك بالتعاون مع 
ادارة اعالم مديرية بلدية كربالء، التي وجهت الدعوة من جانبها إىل أكرث 

من مائة عامل. 
ووزع الشيوعيون، مع وجبة اإلفطار، نسخا من البيان الصادر عن الحزب 

يف املناسبة. 

 شيوعيو النجف يقيمون حفال

أمس  أول  النجف،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
السبت، حفال يف مناسبة عيد العامل العاملي. 

أدار الحفل، أحمد الجنايب، داعيا الحارضين إىل االستامع للنشيد الوطني 
والوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء الوطن والحركة النقابية. 

بعدها ألقى سكرتري اللجنة املحلية، الرفيق كريم بالل، كلمة يف املناسبة 
لطبقتنا  املجيد  “التاريخ  مستذكرا  العاملي،  بعيدهم  العامل  فيها  حّيا 
ثورة  دعم  يف  البارزة  ومساهامتها  وتضحياتها  ومآثرها  العراقية،  العاملة 

14 متوز 1958”.
ويف سياق الحفل، قلدت اللجنة املحلية نخبة من مناضيل الطبقة العاملة 
الرفيق  صدح  فيام  عادل.  سالم  الخالد  الشهيد  باسم  وساما  والنقابيني، 
عليوي امليايل، بباقة من األهازيج يف املناسبة، أعقبه الرفيق حسني حموزي 

بإلقاء عدد من قصائد الشاعر الكبري الجواهري. 
ووزعت اللجنة املحلية، سالت غذائية عىل العديد من العامل والعائالت 

الفقرية التي ترضرت بسبب جائحة كورونا. 

شيوعيو الديوانية يزورون اتحاد نقابات العمال 
 

اتحاد  مقر  الديوانية،  محافظة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  من  وفد  زار 
نقابات العامل يف املحافظة، ليقدم التهاين يف املناسبة. 

الرفيق حمزة  املحلية  اللجنة  الذي ضم سكرتري  الوفد،  استقبال  وكان يف 
سوادي وعددا من رفاقه، رئيس االتحاد ونائبه. 

شعارات  تحمل  الفتات  الديوانية  شيوعيو  رفع  صلة،  ذي  جانب  ومن 
وسط  العامة  األماكن  من  العديد  يف  املناسبة،  يف  الحزب  عن  صادرة 
عائالت  من  العديد  ونرشها،  الشعارات  توفري  يف  ساهم  وقد  الديوانية. 

شهداء الحزب. 

توزيع بيان الحزب في الحلة 

نظمت لجنة الشهيد قيود كاظم الجاسم األساسية التابعة إىل لجنة الشهيد 
حيدر القبطان الفرعية للحزب يف محافظة بابل، جولة إعالمية راجلة يف 

“مدينة الثورة” مبركز مدينة الحلة. 
من  نسخا  اآلخرين،  واملواطنني  العامل  عىل  الجولة،  يف  املشاركون  ووزع 

البيان الصادر عن الحزب يف مناسبة عيد العامل العاملي. 
كذلك رفع شيوعيو بابل، يف مركز مدينة الحلة وعدد من مدن املحافظة، 
التي  القوانني  وإقرار  العامل  بإنصاف  تطالب  شعارات  تحمل  الفتات 

متنحهم حقوقهم. 
ويف سياق متصل، زار اتحاد نقابات عامل بابل، العديد من العامل يف أماكن 

عملهم، وهنأهم بعيدهم ووزع عليهم الورود. 

شيوعيو ألقوش يوزعون بيان الحزب
 

شكلت منظمة الحزب يف بلدة ألقوش مبحافظة نينوى، فرقا جوالة جابت 
سريا  وتللسقف،  ألقوش  بلديت  يف  والتجارية  الصناعية  واألماكن  األسواق 

عىل األقدام. 
ووزعت الفرق، عىل العديد من العامل وأصحاب املحال التجارية والورش 
العاملي  اليوم  مناسبة  يف  الحزب  عن  الصادر  البيان  من  نسخا  الصناعية، 

للعامل. 

احتفلوا وهنأوا ورفعوا شعارات

الشيوعيون العراقيون يحّيون العمال في عيدهم العالمي 
ذكريات

من أيار بعيد
احسان جواد كاظم

مرّت عدة أشهر عىل انتسايب ملعهد تعلم اللغة يف 
دراستي يف  إلكامل  العاملية تحضرياً  )ووج(  مدينة 
احدى جامعات بولونيا الشعبية عام 1984. مدينة 
كتاباته وكذلك روزا  لينني يف  العاملية ذكرها  ووج 
الحركة  معاقل  من  معقالً  باعتبارها  لوكسمبورغ 
العاملية البولونية حيث تنترش فيها معامل النسيج 
نضاالت  بقصص  جدرانها  بني  تحتفظ  والزالت 

بطولية ضد الرأسامل.
كثيف،  لثلج  متوقع  غري  بانهامر  أيار  أول  فاجأنا 
للكرنفال  الدْفء،..أعطى  بالد  من  اآلتني  نحن 
املناسبة  تحيي  الفتات  انترشت  فقد  اضافياً.  رونقاً 
بألوان زاهية وأعالم حمراء ترفرف يف سامء املدينة 
وفاتنات  وشباب  شيب  من  املحتفلني  ومجاميع 

يوزعن زهور الخزامى الحمراء عىل الناس.
من  الناجي  املندفع  العراقي  الشباب  من  ثلة  كنا 
بالتفوق  األمل  يحدونا  البعث...  فاشية  أنياب  بني 
فكان  شعبه.  لخدمة  حر  لوطن  والعودة  العلمي 
من  اآليت  األسمر وجامل  البرصاوي  الزهرة  عبد  منا 
حارات االعظمية وكاكا صباح ابن كردستان ثم نشأت 
واحسان  راوندوز  قرب  ديانا  قصبة  من  الرسياين 
الرتكامين وزوجته وسليم الجنويب السحنة الباسم ابداً 
ورايض ابن مدينة الثورة، وعالء السامرايئ وزوجته 
املندايئ حفيد سومر  ويحيى  النارصية  من  القادمة 
الدارس يف اكادميية سينام ووج، ثم أنا ابن النجف 
العراقي  القزح  كان قوس  باختصار  بغداد...  عاشق 
حارضاً رغم الثلوج، أما القلوب فكانت عامرة بدفء 

حب العراق.
بدأت املسرية من أحد شوارع املدينة املهمة “شارع 
الجيش الشعبي البولوين” مروراً بشارع البرتوكوفسكا 
التأريخي لتنتهي بساحة الحرية. مظاهر الفرح تعم 
املكان. موسيقى.. ورود الخزامى.. كركرات أطفال.. 

رقص.. هتافات.. طيور سالم بيضاء.
الطبقة  تحيي  بالفتات  للمناسبة  تهّيأنا  قد  كنا 
العاملة العراقية والبولونية والسالم العاملي وبيانات 
واسقاط  اإليرانية  العراقية  الحرب  إليقاف  تدعو 

الدكتاتورية والبديل الدميقراطي.
كانت أجواًء احتفالية مفعمة مبشاعر األخوة األممية...

فكان بجنبنا الرفاق اليونانيون وعدة رفاق من راكاح 
أمريكا  من  رفاق  عنا  بعيداً  وليس  مغريب  ورفيق 
السنغايل  ويوسف  املرح  النيجريي  وزوو  الالتينية 
عاشق الشيوعيني العراقيني وأحمد الفلسطيني القادم 

من لبنان وفاركيس ورفاقه من الهند.
مكان  هناك  كان  هذه  البهجة  أجواء  غمرة  ويف 
طالب  اتحاد  رشاذم  تقاطرت  فقد  للمنغصات. 
تنظر  النظام  سفارة  من  بدفع  اإلرهايب  السلطة 
إلينا شزراً وتتوعدنا... يتفرسون مبالمحنا.. يصورونا 
العداء  سموم  ينفثون  الوطن..  يف  أهالينا  ملعاقبة 

للشيوعية بلكنة فاشية.
محاوالت  من  حذرونا  قد  ورفاقنا  زمالؤنا  كان 
االنجرار  وعدم  السفارة  أزالم  ميارسها  قد  استفزاز 
لكن  منهم،  غليلنا  إشباع  بودنا  كان  كم  اليها. 
اىل  االنجرار  عدم  صارمة..  كانت  التعليامت 
استفزازاتهم احرتاما ألصول الضيافة التي غمرنا بها 

البولوين. الشعب 
وأول من الحظ تحرشاتهم كان الرفاق من الشبيبة 
الشيوعية اليونانية، فجاؤا الينا وأبدوا استعدادهم 
ملعاقبتهم أشد عقاب بإشارة واحدة منا، ثم انضم 

إليهم شباب راكاح وزجروهم فانسلّوا خائبني.
إحدى  أمام  شقر  بجدائل  بولونية  طفلة  توقفت 
الفتاتنا التي كتبت باللغة العربية، بحلقت بها ثم 
استدارت ألمها متسائلة: ماما...ما هذه الشخابيط؟

اعتذار:  ابتسامة  مع  الينا  تنظر  امها وهي  اجابتها 
مكتوب هنا...عاشت الحرية!

صادق حسن النداوي

والطبقة  العراقيون  الشيوعيون  يف كل عام يحتفل 
التحرر  وحركات  العامل  عامل  مشاركني  العاملة، 

الوطني يف عيد العامل العاملي.
هو  العراق،  يف  جامهريي  احتفال  أول  وكان 
االحتفال باألول من أيار الخالد ١٩٥٩ بعد انتصار 
ثورة متوز ١٩٥٨ الخالدة، حيث شهدته كافة املدن 
وشاركت فيه جامهري غفرية، ومنها جامهري مدينة 

والحزبية  الدميقراطية  املنظامت  وكذلك  املحاويل، 
واملهنية.

تجمعت  اليوم  ذلك  من  الباكر  الصباح  ويف 
املحاويل من عامل وفالحني  الشعبية يف  الجامهري 
القرى  من  ومثقفني  املرأة  ورابطة  وطلبة  وشبيبة 
واألرياف التابعة لها. وكنت من املشاركني وعمري 
السيارات  وكانت  العام  الطريق  عىل  سنة،   ١٤
املناسبة.  والبوسرتات  والشعارات  بالالفتات  مزينة 
بالتصفيق  ا  املسرية  املدن تستقبل  وكانت جامهري 

والرتحيب.
انها  وعرفت  التجمع،  مكان  اىل  السيارات  وصلت 

الباب الرشقي )ألين ألول مرة اصل بغداد(.
حيث  بغداد  يا  أجملك  وما  يوم  من  أجمله  ما 
والصور  السامء،  تغطي  السالم  حاممات  كانت 
يف  املسرية  انطلقت  الجدران.  تزين  والشعارات 
والتصفيق  الهتافات  يل.  قيل  كام  الرشيد  شارع 
تجر  الكبرية  والسيارات  الفضاء  تخرتق  والزغاريد 
العربات التي يقام عليها شتى الفعاليات الشعبية 

رقصات  بينها  وفالحية  عاملية  نقابة  كل  قبل  من 
كردية وعربية وفعاليات للمرأة الريفية والحرضية 

املهنية. بكافة مجاالتها 
الهتافات  تعالت  الدفاع  وزارة  وصلنا  عندما 
من  يطل  الكريم  عبد  بالزعيم  وإذا  والتصفيق، 
رشفة قاعدة التحية يحيي الجامهري وخلفه الشهيد 

البطل وصفي طاهر.. 
ساعة  يف  املدينة  إىل  عدنا  الليل  منتصف  بعد 

متأخرة من الليل، تغمرين السعادة والفرح.

وكان أجمل وأسعد يوم يف حيايت وكان أوىل خطوايت 
ملسرييت يف طريق نضال حزب الطبقة العاملة وكل 
شارع  وعرفت  والفكر.  اليد  شغيلة  من  الكادحني 

الرشيد شارع املظاهرات واالحتجاجات.
الذين  الشهداء  املناضلني  ألولئك  والخلود  املجد 
خطوا بدمائهم مسرية الحزب الشيوعي الطويلة، 
طيلة سبعة ومثانني عاما.. وهنيئا للطبقة العاملة 
الطبقة  لشهداء  واملجد  والعاملية  العراقية 

العاملة.  

المحاويل وعيد األول من أّيار ١٩٥٩

العاملية املحلية 

كربالء

الكرخ األوىل

الديوانية

الشطرة

ألقوش



الربوفيسور  تحدث  املعتمة  الصورة  هذه  أمام 
وكبري االقتصاديني يف )آي اف ال ـ يس آي او( أكرب 
أجريت  مقابلة  يف  األمريكية  املهنية  االتحادات 
الصعوبات  كل  مع  وقال:   ٢٠٢١ العام  بداية  معه 
النقابات،  عىل  النفسية  والحرب  اإلحباط  وحاالت 
الوعي  بزيادة  تتجىل  مهمة  ظاهرة  هناك  أن  إال 
النقايب  العمل  إحياء  بأهمية  اليوم  الشباب  لدى 
الضامن  هو  ألنه  اآلن،  منه  املوجود  وتعضيد 
حقول  كل  يف  والشغيلة  العامل  لحقوق  الحقيقي 
الوعي  وهذا  اليوم،  القامئة  والخدمات  االنتاج 
أجربوا  الذين  ذويهم  موقف  تجاوز  الشباب  لدى 
القريبة  العقود  النقايب يف  العمل  الوقوف ضد  عىل 

املاضية.
انتشار  أمريكا مع  التي عاشتها  الوقائع  اثبتت  وقد 
منتظمني  كانوا  الذين  العامل  بأن  )كورونا(  جائحة 
بالحفاظ عىل مهنهم،  يف النقابات، هم األوفر حظاً 
وأن النقابات مل تكن تهتم فقط مبناقشة رفع األجور 
وزيادة مكاسب العامل فحسب، بل ساهمت بإيجاد 
اإلدارات  وبني  بينهم  املشرتك  للتعامل  أفضل  مناخ 
جائحة  ومنها  القاهرة،  االستثنائية  الظروف  ظل  يف 
)كورونا(، ووجود مثل هذا املناخ مكّن الرشكات من 

الخروج بنتائج أفضل من قريناتها.
أرقام  يف  خطرياً  تراجعا  شهدنا  نعم،  قائالً:  وأضاف 
عددهم  وصل  إذ  النقابات،  يف  املنخرطني  العامل 
 ٪١٠،٨ وبنسبة  عامل  مليون   ٧،٢( إىل   ٢٠٢٠ عام 
من قوى العمل(، ولعل من األسباب املهمة لذلك، 
الرشكات  من  الكثري  وغلق  العوملة،  تبعات  هي 
الترشيعات  إىل  إضافة  الفقرية،  للدول  ترحيلها  أو 
املعادية للتنظيم النقايب ومنها )قانون حق العمل( 

بالنقابات،  املنتظمني  غري  العامل  يشجع  الذي 
األزمات  إىل  باإلضافة  النقابيني،  العامل  ويحارب 
العرض  بني  النسبة  واختالل  املتتالية   االقتصادية 
الدماء  من  واالستفادة  العمل،  سوق  يف  والطلب 
أجور  أقل من  بأجور  للعمل حتى  العطىش  الشابة 

األجيال التي سبقتها.
أيضا  الوعي  يف  أحدثت طفرة  االزمات  لكن، هذه 
تجىل يف التطور النوعي لكفاءة العامل، ما منحهم 
امتيازات يف تحدي بعض أرباب العمل الذين كانوا 
تجىل  كبرش، وهذا  وليس  كآالت  الشغيلة  يعاملون 
وخاصة  اليوم  ناهضة  جنينية  عاملية  حركات  يف 
رشكة  مثل  املعلومات(  )تكنلوجيا  عامل  حقل  يف 
ومحاوالت  والكومبيوترات،  لالتصاالت  آبل  ـ 
تجد  التحركات  هذه  وأصداء  ايضا،  )كوكل(  برشكة 
انعكاساتها يف محاوالت جادة لتأسيس النقابات يف 
امريكا  يف  للعامل  رشكة   أكرب  مارت/  وول  )رشكة 
و)رشكة  موظف(  و  عامل  مليون   ٢،٣ بحجم 
بحجم  للعامل  رشكة  أكرب  ثاين  للخدمات/  أمازون 
٩٥٠ الف عامل و موظف( و)رشكة اوبر لخدمات 
التوصيل( وحتى يف مطاعم الوجبات الرسيعة مثل 

)ماكدونالد(.
النقايب  التنظيم  ومن األمثلة الصارخة عىل محاربة 
آالباما،  بوالية  )أمازون(  مؤسسة  يف  جرى  ما 
للعامل  نقابة  تأسيس  عىل  التصويت  جرى  حيث 
 ٥،٨٠٠ فيها  شارك   ،٢٠٢١ نيسان   ٨ يوم  يف  هناك 
صاحب  لكن   ،٪٥٥ اإلقبال  نسبة  وكانت  عامل 
بطاقات  من  بالكثري  وشكك  بالنتائج،  طعن  العمل 
القضاء!! هذا واحد من  بيد  التصويت واألمر اآلن 

االمثلة.

جرى  لقد  بالقول:  سربكس  وليم  األستاذ  مييض 
السنوات  يف  املنافع  من  الكثري  من  العامل  تجريد 
العالقة  واختلت  ترامب(،  )والية  املاضية  األربع 
احرتامها  بعدم  متمثلة  والعامل  العمل  إدارات  بني 
فيام  الطرق.  بشتى  ومحاربتهم  العامل  إلرادة 
لذلك،  نتيجة  للخطر  االقتصادية  حياتهم  تعرضت 
ما دفع املزيد من العامل للهجوم بدال من الدفاع 
النقايب  التنظيم  الستعادة حقوقهم املسلوبة، ويأيت 

كأهم هذه املؤرشات.
عىل  الحفاظ  يف  اإلخفاق  بأن  التذكري  املفيد  ومن 
حقوق الشغيلة تتحمله جهتان، األوىل هي الحركة 
النقابية وما أصابها من خلل وتقلص، والثانية هي 
والتأويالت،  بالثغرات  املشبعة  وقوانينها  الحكومة 
ما جعلت من عملية تشكيل النقابات امرا مستحيال 

يف بعض الحاالت.
ويُكمل الحديث: وميكننا اليوم التعويل عىل الرئيس 
عىل  الدميقراطيني  سيطرة  وعىل  وإدارته،  )بايدن( 

العمل  )حامية  قانون  ترشيع  يف  الشيوخ  مجلس 
العام  النواب  ملجلس  م  قدِّ والذي  آكت(  برو  ـ 
تحديث  يف  عليه  نعول  الذي  القانون  هذا  املايض، 
من  العديد  من  والتخلص  البالد،  يف  العمل  قوانني 
جرى  التي  العاملية  للنقابات  املعادية  الترشيعات 

سّنها يف العقود الثامنية املاضية.
يف  خاصة  العمل(  حامية  )قانون  إىل  بحاجة  اننا 
حساب  عىل  ازدهر  والذي  الخدمايت  العمل  حقل 
حقل العمل االنتاجي سابقا، وبشكل خاص للعامل 

الذين ال ميتلكون مهارات كثرية.
)نعوم  االمرييك  الناشط  واملؤرخ  الفيلسوف  أما 
أوج  مازال يف  عاما،   ٩٢ فإنه ويف عمر  جامنسيك(، 
نشاطه وحيوته والتي تجسدت مؤخرا بإصداره آخر 
دعوة  والذي ميثل  للنشطاء(  )نداء جامنسيك  كتبه 
لحملة األفكار التقدمية للعمل الحثيث عىل إعادة 
الحياة والروح للحركة النقابية، أمل الطبقة العاملة 
واملجتمع  البالد،  إن   : ويقول  املستقرة،  الحياة  يف 

وجسيمة  كارثية  أخطاراً  تواجه  العاملة  والطبقة 
ولعل أهمها هو مخاطر البيئة، والتغريات املناخية، 
بكل مخاطرها،  والعوملة  التسلح  والحروب وسباق 
فهل سننجح بالحفاظ عىل الحياة عىل وجه األرض 

أم إننا ماضون للفناء واالنقراض!
كام  ثورية  حركات  اليوم  عاملنا  يف  ليس  نعم، 
الشعوب  وعي  مستوى  لكن  سابقا،  عرفناها 
التحرر  حركات  من  بكثري  أكرب  املدنية  والحركات 
التي سبقتها، إن البرشية متيض بثبات نحو الحرية 

ومحاربة االستبداد والتمييز والحروب.
تفتح  إمنا  هذه،  جامنسيك  الفيلسوف  دعوة  إن 
اآلفاق واسعة ورحبة أمام الحركة العاملية والنقابية 
ولعل  للمجتمع.  ومفيد  جديد  هو  عام  البحث  يف 
واالهتامم  البيئة،  منظامت  مع  املشرتك  العمل 
أرضية  سيوفر  املناخي  والتبدل  الخرضاء  بالتقنية 
لتبني هذه  ليس  املجتمع  من  أكرب  قطاعات  لدفع 

املطالب فقط، بل للعمل التضامني ايضا.

ريسان حسين

اتحاد  رئيس  سعيد،  الرزاق  عبد  الرفيقني  مع  لقاء  يف 
الجبار  عبد  وجامل  كركوك،  محافظة  عامل  نقابات 
النفط  قطاع  يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئيس  أكرم 
آيار ودور  األول من  للحديث عن  املحافظة  والغاز يف 
البداية  يف  والطبقي،  الوطني  النضال  يف  كركوك  عامل 
أيار،  من  األول  سعيد  الرزاق  عبد  االتحاد  رئيس  حّيا 
كاور  ملحمة  يف  كركوك  نفط  عامل  نضال  ومستذكرا 
من  العامل  متكن  وكيف   1946 عام  البطولية  باغي 
املحدودة...واستطرد  الشامل  نفط  رشكة  عىل  االنتصار 
قائال إن للطبقة العاملة دورا رياديا يف كل الفرتات التي 
مرت بها املحافظة وحتى اآلن ...رغم الظروف املعقدة 
منتفيض   مع  ساهمت  لكنها  املحافظة  تعيشها  التي 
االنتفاضة  شعارات  ورفعت   2019 عام  األول  ترشين 
كهرباء  يف  العقود  عامل  ساهم  كام  واملطلبية  الوطنية 
بلدية  عامل  وكذلك  بحقوقهم  مطالبني  أيضا  كركوك 
كركوك وإرضاب املهندسني والخريجني املحارضين أيضا 

والتي تصب جميعها يف مغزى ثورة ترشين. 
يف  العاملني  أن  أكد  فقد  الجبار  عبد  الرفيق جامل  اما 
القطاع النفطي كانوا املبادرين يف تظاهرة حاشدة يوم 
 2011 شباط   25 يوم  انتفاضة  قبل  أي   2011/  2/  11
العاملني  حياة  متس  وجميعها  عديدة  شعارات  ورفعوا 
نقل  توجيه عقوبة  تم  والغاز وبسببها  النفط  يف قطاع 
العاملية.  املطالب  بعض  تحققت  وقد  النقابة  لرئيس 
موظفني  إىل  العامل  حول  الذي   )150( قرار  وعن 
يف  النقايب  العمل  ومنع  الطبقية  صفتهم  من  وجردهم 
الحال  واستمرار   1987 منذ  )الحكومي(  العام  القطاع 
حتى بعد عام 2003 ، وبعدها تم اصدار قانون العمل 
النافذ رقم )37( لسنة 2015 والذي هو اآلخر ال يجيز 
العمل النقايب يف القطاع العام، ويبدوا أن هناك تغاضيا 
لسنة  رقم)87(  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  عن 
كل  يف  النقايب  العمل  حرية  عىل  اكدت  والتي   1948

التوقيع  وتم  النواب  مجلس  عليها  وصادق  القطاعات 
حرية  تكون  أن  ..املفروض  الحكومة  قبل  من  عليها 
العمل النقايب سارية املفعول ..ولكن مل يتم العمل بها 
موقع  والعراق  العربية  العمل  منظمة  اتفاقية  وهناك 

عليها إال أنها مجمدة. 
سعيد  الرزاق  عبد  قال  العاملية  االنتخابات  وعن   -
إىل  طلبا  قدمنا  حصل  الذي  االنشطار  إشكالية  بسبب 
االنتخابات..  قاضيا لإلرشاف عىل  ليعني  القضاء  مجلس 
اللجنة املشكلة  استنادا إىل قرار  الرد كان سلبيا  أن  إال 
يف زمن النظام املنحل والتي تؤكد عىل رشعية اإلرشاف 

عىل اتحاد واحد.
وأوجز الرفيقان مطالب العامل مبا ييل: 

تتعارض  والتي  صدرت  التي  القرارات  كافة  إلغاء   -1
قرار  ومنها  النقابية  والحريات  الدميقراطية  واملسرية 
حكومة  زمن  يف  صدر  الذي   )7850( وقرار   )150(

الجعفري.  ابراهيم 
وحسب  العام  القطاع  يف  النقايب  التنظيم  حرية   -2

قانون رقم )87( الدويل والذي صادقت عليه الحكومة 
يتم  ومل  النواب  مجلس  من  قانون  وصدر  العراقية 

العمل به ونطالب بتنفيذه. 
العمل  وزير  وتعليامت  توجيهات  عىل  نؤكد  كام   -3
مسافة  عىل  الوزارة  أن  اىل  فيها  اشار  والتي  الحايل 
واحدة من كل االتحادات والنقابات هي عني الصواب 

ومتثل العدالة ونطالب بتنفيذها.
4- الغاء قانون التنظيم النقايب رقم )52( لسنة 1987 
قانون  وإصدار  واحد  نقايب  تنظيم  عىل  يؤكد  والذي 
تنظيم نقايب يؤكد عىل تعددية االتحادات والنقابات. 

5- مطالبة رئيس الوزراء توزيع االرايض عىل املنتسبني 
والعاملني يف القطاع النفطي. 

6- ادخال املكائن واآلالت الحديثة لرفع انتاجية النفط 
يف حقول اإلنتاج. 

7- ان يتم توزيع الوظائف عىل أساس الكفاءة والخربة 
واملحسوبية  املحاصصة  أساس  عىل  وليس  والنزاهة 

واملكونات. 
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ذكرى

د. مزاحم مبارك مال الله 

العملية، مشاكل حقيقية  العامل يف حياتهم  تواجه 
العمل  عن  الناجمة  والعجز  بالبطالة  متمثلة 
كأفراد  تخصهم  ال  املشاكل  وهذه  والشيخوخة، 
تأكيد.  بكل  عائالتهم  عىل  تنعكس  إمنا  لوحدهم، 
ويسعى الحزب الشيوعي العراقي من خالل برنامجه 
ان  اىل   )2016 أول  كانون  العارش  املؤمتر  يف  )املقر 
يطرح تلك املشاكل وعواقبها والحلول لتالفيها، تحت 
االجتامعية”  “الضامنات  وهو  وكبري  واسع  عنوان 
العمل  العامل جراء  لها  التي يتعرض  كون املشاكل 
امنا لها مردودات اجتامعية قاسية. ويبدو ان التقدم 
بالعمر وما يرتتب عىل مرحلة الشيخوخة من تراجع 
يف قدرة العامل عىل تقديم األفضل باملقارنة بعمر 
الشباب وهو امر طبيعي جدا، فإن ذلك رمبا يكون 
سبباً يف االستغناء عن خدماته أو أنه مل يعد قادراً 

عىل العمل واإلنتاج.
الفئة من  الصورة تتطلب رعاية هذه  إن كل هذه 
يواجهون مصريهم  تركهم  اىل  اللجوء  العامل وعدم 
املجهول يف ظروف اقتصادية واجتامعية صعبة. لذا 
دعا الحزب اىل اصدار قانون ضامن اجتامعي شامل 

مبا فيها صناديق اإلعانات املالية.
بالخدمات االجتامعية،  الحزب اىل )االرتقاء  ويدعو 
ال سيام الصحية والتعليمية والدفاع عن مجانيتهام(، 
يف هذه الفقرة فإن الحزب يزاوج بني مبادئه بدفاعه 
العاملية  الجامهري  ومصالح  حقوق  عن  املستميت 
وبني ما أقره الدستور بواجب الدولة ضامن الخدمات 
باعتبارها  الشعب  أبناء  لعموم  والتعليمية  الصحية 
حقا من حقوق املواطن، بل يذهب الحزب اىل أبعد 
انطالقا  وذلك  مجانيتهام،  عىل  التأكيد  يف  ذلك  من 
وعائلته.  للعامل  املحدودة  املالية  اإلمكانيات  من 
ونالحظ هنا أن التأكيد عىل الخدمات “التعليمية” 

فاملقصود يف ذلك أبناء وبنات العامل.

للعاملني  املهنية  السالمة  وتثبيت رشوط  دعم  إن 
كافة ومبختلف املهن تعد اليوم احد اهم التحديات 
التي تواجه املنظامت املحلية والدولية املتخصصة 
فالعامل وخصوصاً  الحقوق..  النوع من  مبثل هذا 
يف قطاعات الصناعات الثقيلة والنفطية وقطاعات 
انتاج مواد البنى التحتية، تعد من أكرث القطاعات 
التي تعاين إصابات وحوادث العمل ورمبا تتفاوت 
اىل  تؤدي  والتي  اإلعاقة  او  اإلصابة  درجات  فيها 
فقدان طاقة ومهارة برشية، وهنا تتحّمل الجهات 
العامل  مسؤولية  الدولة  وكذلك  العالقة  ذات 
نسبة  يف  تتسبب  التي  للحوادث  يتعرضون  الذين 
من اإلعاقة او اإلصابة التي ستحدد مهارة املصاب 
صحية  رعاية  خدمات  وتأمني  توفري  وتستوجب 

مجانية سواء يف املدينة او الريف.
مسؤولية  عىل  يؤكد  ان  الحزب  برنامج  يغفل  وال 
بالعامل  والصحي  الالئق  السكن  توفري  يف  الدولة 

وعائالتهم.
هذه  انتزاع  سبيل  يف  النضال  استمرار  اجل  ومن 
الداعي  الحزب  برنامج  رشح  وكذلك  الحقوق 
العاملية  الجامهري  وتعبئة  األهداف  لتحقيق 
التنظيم  يف  العامل  حق  دعم  اىل  يدعو  فالربنامج 
الطبقة  جامهري  صفوفه  بني  يضم  والذي  املهني 
القوانني  بإصدار  املطالبة  تعمل عىل  التي  العاملة 
والترشيعات لحامية العاملني عىل مختلف فئاتهم.

الطبقة  تناضل  التي  والترشيعات  القوانني  إّن 
أعاله،  ورد  ما  اىل  إضافة  اجلها،  من  العاملة 

فتشمل:
البيوت  وربات  السن  لكبار  اجتامعيا  ضامنا   .1

واالرامل وااليتام.
2. الرعاية الصحية يف الوقاية والعالج.

املعاقني  رعاية  ترشيع  اصدار  يف  اإلرساع   .3
تعرضوا  الذين  الخاصة  االحتياجات  وذوي  منهم، 

لإلصابات جراء العمل.

الحركة النقابية األمريكية تصارع التوجهات المعادية لحقوق العمال

الضمانات االجتماعية للطبقة العاملةمطالب عمالية ملحة
في برنامج الحزب الشيوعي العراقي

كمال يلدو

تواجه الحركة العاملية األمريكية، ممثلة بنقاباتها واتحاداتها املهنية تحديات 
جّمة مع دخول العامل مرحلة العوملة وإحالل اإلنسان اآليل محل البرش يف الدورة 

االنتاجية، إضافة إىل التطورات التقنية الهائلة التي شهدتها وحدات االنتاج باعتامد 
أساليب ومعايري تتيح ألرباب العمل االستغناء عن األعداد الكبرية من العامل 

واالعتامد عىل عدد أقل، مام يوفر أرباحا أكرب للرشكات، ناهيك عن الترشيعات 
التي راعت مصالح الرشكات عىل حساب قضم املنجزات التي حققتها الحركة 

النقابية عىل مدى عقود من النضال، وجاءت أزمة )كورونا( لتزيد معاناة الطبقة 
العاملة أكرث، وكانت الحصيلة إما بتوقف عمل بعض الرشكات أو تقليص ساعات 

عملها أو حتى انهاء عقود الكثري من الشغيلة.

عبد الرزاق سعيد

امريكا بحاجة للنقابات العاملية

جامل عبد الجبار



املواد  لبيع  اسواق  صاحب  وهو  صالح،  حيدر  املواطن 
الغذائية يف منطقة الزعفرانية قال لـ”طريق الشعب” ان 
“حركة التبضع خالل شهر رمضان هذا العام انخفضت 
من  الرغم  املايض، عىل  العام  مع  باملقارنة  كبري  بشكل 
ارتفاع  “ان  وبنّي  الثاين”.  للعام  كورونا  جائحة  استمرار 
عىل  سلبا  أثّر  الدوالر،  سعر رصف  رفع  نتيجة  االسعار 
محدودة  خاصة  العوائل  من  للكثري  االقتصادية  الحالة 
الدخل التي تشكل الغالب األعم من العوائل العراقية، 
واالنتشار  الصحي  الواقع  يف  الكبري  الرتاجع  عن  فضال 

املخيف لفريوس كورونا”.
واشار اىل ان “حركة البيع يف السوق هذا العام ضعيفة 
الحاجات  يقترص عىل  البيع  وان  املايض،  بالعام  مقارنة 
األساسية مثل الرز والبقوليات وبعض املواد الرئيسية يف 

املوائد العراقية”.

ارتفاع بأكثر من الخمس
موظف  وهو  الله  عبد  جامل  املواطن  يرى  جهته  من 
“ارتفعت  الغذائية  املواد  البضائع، خصوصاً  أسعار  ان 
رصف  سعر  ارتفاع  بعد  باملائة   20 تتجاوز  بنسبة 
تتحملها  الغالء  “مسؤولية  ان  اىل  ويشري  الدوالر” 
سيطرتها  وعدم  الخاطئة  النقدية  وسياستها  الحكومة 
باألسعار  بالتالعب  للتجار  وسامحها  السوق،  عىل 

املواطنني”. واستغالل 
اسئلة  عىل  رده  يف  عبدالله  جامل  املواطن  ونبه 
اضعف  االسعار  “ارتفاع  ان  اىل  الشعب”  “طريق 
ثابتي  من  وهم  للموظفني  الرشائية  القدرة  كثريا 
الدخل، فكيف مبن ال دخل شهريا ثابتا له ويصارع 
الغالء  جحيم  ظل  يف  اليومية  متطلباته  لتوفري 

الحكومي؟”. والتهاون 

تجار يستغلون حاجة الناس
ويف السياق عدت املواطنة اميان محمد وهي ربة منزل 
السابقة،  السنوات  العام مختلفا عن  شهر رمضان هذا 
ويخرجون  السوق  اىل  يدخلون  “املتبضعني  ان  وقالت 
بأمس  هم  ما  برشاء  مكتفني  او  فارغة،  بيد  اما  منه 

الحاجة اليه ال غري”.
التجار  من  كثريا  “هناك  ان  الشعب”  “طريق  وأبلغت 
املواد  اىل  املناسبات  خالل  املواطنني  حاجة  يستغلون 
الغذائية، ويعمدون اىل رفع االسعار”. وقالت موضحة 
انه “قبل شهر رمضان كان السمك يف سوق الهوا مبنطقة 
وأحيانا  للكيلو،  دينار  آالف   4 بـسعر   يباع  الزعفرانية 

نحصل عليه بـ 3 آالف و 500 دينار. اما اليوم فهو يباع 
مقابل 6 آالف للكيلو، كام ان اسعار اغلب املواد الغذائية 

املستوردة مثل البقوليات شهدت ارتفاعا ملحوظا”.
املواطنة  افادت  التموينية  الحصة  مفردات  وبخصوص 
اميان انها “ال تسد شيئا من متطلبات العائلة العراقية، 
ال  النوعية  رديئة  مواد  ثالث  عىل  تقترص  وانها  خاصة 

اكرث”.

اين هو المنتج المحلي؟
املعنية  الجهات  املواطنة علياء عيل  من جانبها طالبت 
وقالت  املستوردة”.  املواد  اسعار  خفض  عىل  “بالعمل 

لـ”طريق الشعب” ان “الحكومة تتحجج باجراءات رفع 
الرغم  عىل  املحيل،  للمنتج  دعام  الدوالر  رصف  سعر 
من ان منتجات )صنع يف العراق( شحيحة جدا وبحكم 
الثمن  باهظ  منها  املتوفر  وان  السوق،  يف  املنقرضة 

مقارنة باملستورد”.
ترغب  التي  املحلية  املنتجات  عن  املواطنة  وتساءلت 
مصانعنا  “اغلب  ان  اىل  مشرية  دعمها  يف  الحكومة 
ومعاملنا متوقفة منذ عام 2003 اىل يومنا هذا، والذي 
املواد  من  املستورد  عىل  انتاجه  يف  يعتمد  منها  يعمل 

االولية؟”.
حرية  من  كثريا  حّد  االسعار  “ارتفاع  ان  اىل  ونبهت 
االكتفاء  عىل  وأجربه  فيه،  يرغب  ما  رشاء  يف  املواطن 
االجراءات  من  االبرز  املترضر  وان  يحتاجه،  ما  بتوفري 
الحكومية غري املدروسة هم املواطنون وال أحد غريهم”.
 وحول استعدادها الستقبال عيد الفطر قالت املواطنة 
نطمح  مبا  أطفايل  مع  افكر  كنت  عام  كل  علياء:”يف 
لرشائه من زينة العيد والحلويات وغريها، اما اليوم فال 
رغبة لنا بذلك خاصة وان هناك بوادر لفرض حظر شامل 
العام  هذا  العيد  ان  قائلة  العيد”،  ايام  خالل  للتجول 

سيقترص عىل مجرد تبادل التهاين هاتفيا”.
هذا فيام لفت عضو اللجنة املالية الربملانية جامل جوكر 
يف ترصيح اطلعت عليه “طريق الشعب” اىل ان “ أسعار 
ارتفعت  واالستهالكية  األساسية  الغذائية  املواد  بعض 
بنسبة 30 باملائة، رغم أن الزيادة يف سعر رصف الدوالر 

هي 18 باملائة فقط”.
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اقتصاد

بغدادـ  عبدالله لطيف 

سعت الحكومات املتعاقبة اىل بيع 

الرشكات اململوكة للدولة، بعد ان جرى 

تعطيلها بصورة متعمدة، واللجوء اىل 

النفط كمصدر وحيد للواردات املالية، 

وتكريس الدولة الريعية األحادية 

االقتصاد. ورفض مجلس النواب، مؤخراً، 

املقرتحات الحكومية ببيع امالكها، 

لتغطية العجز املايل عىل أثر انخفاض 

مبيعات النفط وزيادة النفقات 

الحكومية. ويف ترصيح سابق أدىل به 

املستشار املايل لرئيس الوزراء، د.مظهر 

محمد صالح، فإن 72 يف املائة من 

الرشكات الحكومية ال تحقق ارباحاً، فيام 

اشار اىل ان الرشكات املربحة هي التي 

تعمل يف القطاع النفطي. 

شركات خاسرة 
القطاع  رشكات  من  املائة  يف   72“ إن  صالح،  وقال 
العام خارسة، ويتقاىض نحو 400 ألف من العاملني 
فيها، منحا حكومية شهرية، عىل شكل رواتب، دون 

أداء أعامل منتجة منذ العام 2003”.
 173 بني  “من  أن  ترصيحه،  يف  املستشار  وأضاف 
رشكة عامة أو مملوكة للدولة، ال يوجد منها سوى 
املائة  يف  و72  أرباحا،  وتحقق  تعمل  املائة  يف   28

الباقية تعد رشكات خارسة”.
وبني صالح أن “وزارة املالية حاولت تشغيل املعامل 
أن  بعد  املتوقفة  ومصانعها  ورشكاتها  الحكومية 
قروض  شكل  عىل  تشغيلية  أموال  برؤوس  مدتها 
عىل  يذكر  يشء  يتحقق  مل  لكن  حكومية،  مرصفية 
تقدر  والتي  سدًى،  األموال  وذهبت  الواقع،  أرض 

قيمتها بنحو 16 ترليون دينار عراقي”.
وتابع بقوله: إن “تلك القروض واألموال مل تستطع 
تحريك عجلة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية وتعظيم كفاءة 
اإلنتاج السيام يف الرشكات الصناعية التي تزيد عىل 
80 يف املائة من الرشكات اململوكة للدولة، وبقيت 
الحكومة  قبل  من  سياديا  كفالتها  بسبب  القروض 
املديونية  إجاميل  من  يتحزأ  ال  جزءا  العراقية 

الحكومية الحالية، وتحسب معها حتى اللحظة”.
العراقية  “الحكومة  أن  املايل،  املستشار  وأردف 

الحالية يف إطار ورقة اإلصالح البيضاء التي تبنتها يف 
العام املايض كمنهج إصالحي اقتصادي، تعمل عىل 
املتوقفة  للدولة  اململوكة  الخارسة  الرشكات  تحويل 
ومنتجة  رابحة  رشكات  إىل  العمل  عن  املتلكئة  أو 
وتقليل  للعراق،  اإلجاميل  املحيل  الناتج  لزيادة 
الخسائر الفادحة التي يتكبدها االقتصاد العراقي”.

محاولة تصفية الشركات الحكومية
الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  عضو  وذكر 
لـ”طريق  الرفيق عيل صاحب، يف ترصيح  العراقي، 
الشعب”، ان “من املؤسف ان يجري االن الحديث 
الدولة  مؤسسات  بيع  امكانية  عن  علني  بشكل 

ورشكاتها”.
ستكون  الخطوة  هذه  نتيجة  إن  صاحب،  وقال 
معروفة مسبقا “حيث ستباع هذه الرشكات باسعار 
بخسة اىل الفاسدين، بعد ان جرى تعطيلها بصورة 

متعمدة”.
وأضاف عضو اللجنة املركزية للحزب، ان “عىل مدى 
األعوام املاضية، ادت السياسة االقتصادية والخيارات 
التي اعتمدت، إىل تعميق السمة االحادية لالقتصاد 
العراقي، وازدياد اعتامده عىل العائد النفطي، الذي 
ميثل يف املتوسط أكرث من 90 يف املائة من ايرادات 
اإلنتاجية،  والنشاطات  القدرات  وانحسار  املوازنة، 
قطاعات  مساهمة  تراجع  يف  انعكس  ما  وهو 

الخدمات  وأنشطة  والزراعة  التحويلية  الصناعة 
اإلنتاجية، التي ال متثل مساهمتها مجتمعة اكرث من 
10 يف املائة”.  وزاد صاحب انه “بعد التغيري اطلقت 
سلطة االحتالل عملية تحويل بنية االقتصاد العراقي 
الحكومية  ورشكاته  الدولة  قطاع  فيه  يحتل  الذي 
واملختلطة دورا مهامً، إىل )اقتصاد سوق(، بدأ بإزالة 
جميع القيود عن التجارة الخارجية، وفتح األسواق 

العراقية أمام تدفق السلع األجنبية دون عوائق”.
التي  وبنّي أن “سلطة االئتالف املؤقتة والحكومات 
تيرس  التي  الترشيعات  إصدار  عىل  عملت  اعقبتها 
األموال،  لرؤوس  الحرة  والحركة  التجارة  متويل 
وغري  بصورة رشعية  الخارج  نحو  تتجه  كانت  التي 
رشعية، وتالزمت هذه الوجهة مع توجه نحو تصفية 
الرشكات العامة الصناعية، عرب عدم تأهيلها واإلبقاء 
لخصخصتها،  متهيداً  معطلة،  االنتاجية  قدراتها  عىل 
لألنشطة  املتواصل  االنحسار  إىل  ادى  الذي  االمر 

االنتاجية الصناعية”.

شركات غير نفطية رابحة 
املشهداين،  ابراهيم  االقتصادي،  الخبري  علّق  فيام 
قدمها  التي  االحصائيات  عىل  الشعب”،  لـ”طريق 
“ال  انه  بقوله:  الوزراء  لرئيس  املايل  املستشار 
املعطلة  الرشكات  عدد  عن  دقيقة  احصائية  توجد 
قريبة  عنها،  تحدث  التي  االرقام  لكن  العمل،  عن 

ترصيح  عىل  االقتصادي  الخبري  وعّقب  للواقع”. 
النفطية هي  الرشكات  ان  اكد فيه  الذي  املستشار، 
املشهداين  اكد  حيث  ارباحاً،  تحقق  التي  الوحيدة 
خارج  اخرى  رشكات  “هناك  ان  حديثه  معرض  يف 
النقل  رشكات  منها  ارباحا  تحقق  النفطي،  القطاع 

والتجارة”.  
عدة  عىل  موزعة  الحكومية  “الرشكات  ان  وأضاف 
وان  والتجارة.  واالتصاالت  والنفط  للنقل  وزارات 
ارباحاً وقسام آخر يكون خارساً،  قسام منها يحقق 
غري  “من  انه  مبيناً  مختلط”،  قطاع  هو  والثالث 
املائة  الحكومة بخصخصة 72 يف  تقوم  ان  املعقول 
املستثمرين،  بيد  وتضعها  الحكومية،  الرشكات  من 

وفقاً للورقة البيضاء”. 
وانجاح  بتطوير  معنية  “الدولة  أن  املشهداين  وأكد 
الرشكات الحكومية، الن انشاءها كلّف الدولة 600 
مليار دوالر ومن غري املنطقي التفريط بها”، مشدداً 
طريق  عن  جهدا  الدولة  “تفرض  ان  رضورة  عىل 
املوازنة، من  املوجودة يف  التخصيصات االستثامرية 
الدعم  وتقديم  إدارياً  املؤسسات  أجل اصالح هذه 
جوهر  متثل  كونها  التحتية،  بناها  وتطوير  لها، 

االقتصاد العراقي”. 
وأردف قائالً “اننا ال منلك قطاعا خاصا منظام، وهو 
االنتاجية  القطاعات  اما  فقط،  التجارة  يقترص عىل 

االخرى فكلها متوقفة عن العمل”. 

كلفت الدولة أكثر من 600 مليار دوالر  

علي صاحب: المتنفذون يتعمدون تعطيل 
الشركات العامة.. كتباع للفاسدين

وقفة اقتصادية

خطر التصحر
يداهم أرضنا المعطاء 

ابراهيم المشهداني

الدراسات  من  العديد  يف  املتداول  التعريف  عند  التوقف  ميكن 
للرتبة  االنتاجية  القدرة  يف  تناقصا  بكونه  التصحر  عن  االقتصادية 
نتيجة لسوء استخدام االنسان لها أي طغيان الجفاف عىل األرايض 
العوامل  بني  واملتبادل  الدائم  التفاعل  عن  ينتج  مام  الزراعية 
الطبيعية والعوامل البرشية ينعكس عىل شكل تأثريات عىل األنظمة 

الحيوية الطبيعية عىل املدى الطويل. 
يف  فلها  ومسبباتها  بأسبابها  عاملية  كانت  وإن  التصحر  وظاهرة 
العراق اسباب تختلف ببعض النواحي عام يجري يف الدول األخرى، 
فالعراق يواجه هذه الظاهرة بوترية متصاعدة وهو يف قلب املشكلة، 
فإن من أسبابها نقص املياه، لكن نسبة التصحر يف االرايض املروية 
القطاع  الخطورة عىل مستقبل  تكمن  وهنا  املائة  يف   70 إىل  تصل 
الزراعي وبالتايل عىل االقتصاد العراقي ككل ومتتد اآلثار إىل مختلف 
القطاعات األخرى، واذا مل تتخذ الدولة االجراءات املنوطة بها فإن 
األرايض الصالحة ستصاب بداء التصحر كام أن األمن الغذايئ وهو 

املهم سيتعرض إىل نكبة حقيقية.
ألغراض  الخرضاء  واملناطق  البساتني  تجريف  فان  شك  دون  ومن 
االنشطة   يف  تراجع  أو  بالزراعة  ضارة  توجهات  أية  أو  السكن  
الزراعية يؤدي إىل إهامل االرض الصالحة للزراعة، كام أن  السياسة 
أسباب  أهم  من  تعد  عام  بشكل  االقتصادية  والسياسة  الزراعية 
إىل  املتعاقبة  الحكومات  تتوجه  حيث  الحارض  الوقت  يف  التصحر 
اللهاث وراء الريع النفطي مع إهامل القطاعات االنتاجية الحقيقية، 
وكل ذلك يشكل مظهرا من مظاهر التدهور الواسع لألنظمة البيئية 
ومن ثم تقلص الطاقة الحيوية  لألرض يف االنتاج النبايت والحيواين 
وتداعياتهام عىل العراقيني من خالل تعريض االمن الغذايئ إىل خطر 
التي ال تزيد  اليتيمة  التخصيصات املالية  محدق، واال كيف نفرس 
عن 300 مليار دينار عراقي للزراعة  يف موازنة 2021 واملبالغة غري 
أقل من  إىل  إال  تحتاج  اإلنفاق عىل مجاالت أخرى ال  املنطقية يف 
ثلث املبالغ املخصصة لها فأين الحصافة التخطيطية يف كل ذلك ؟ 

أخرى  اسباب  من  جزء  اال  هي  إن  أسباب  من  اليها  أرشت  ما  إن 
العراقية  االرايض  من  املائة  يف   90 فان  املعطاء  ارضنا  يف  للتصحر 
تقع ضمن املناخ الجاف وشبه الجاف وهذا املناخ ميثل حوايل 70 
يف املائة من مساحة العراق الكلية فضال عن ارتفاع درجة الحرارة 
يف الصيف وقلة تساقط األمطار يف الشتاء وتفاوت كمياتها بحيث 
الطبيعية  النباتات  موت  عىل  وتأثرياتهام  سم   15  -  5 بني  تنحرص 

وبالتايل انهيار املراعي التي تعتاش عليها الحيوانات.
إن تعاظم أسباب التصحر بعواملها التخطيطية والبرشية والطبيعية 
تفرض عىل الدولة إيالء االهتامم الكبري باتباع سياسة زراعية علمية 
وكفوءة ملواجهة خطر التصحر وتداعياته عىل حياة العراقيني مقرتحا 

ما ييل:
• قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات الساندة بالقيام بعمليات 
الزراعي  النشاط  التي تعرضت للتصحر وتفعيل  استصالح االرايض 
الحكومة  من  يتطلب  وهذه  التآكل  من  الخرضاء  املراعي  وصيانة 
زيادة التخصيصات الكافية املوجهة للقطاع الزراعي إن مل تكن يف 

موازنة هذا العام بطريقة ما فباملوازنات القادمة.
املناطق  لتشجري  املناسبة  والتخصيصات  الخطط  بوضع  الرشوع   •
املرتوكة املحيطة باألرايض الزراعية وجعلها مصدات للرياح الحية 
والتوزع الكفء للرثوة املائية املتاحة وتقليص الهدر فيها إىل الحد 

االدىن.
املرتوكة  االرايض  املشاركة الستغالل  نظام  االستثامر عرب  تشجيع   •

ألغراض االنتاج الزراعي والحيواين.

مواطنون: اين هي منتجات “صنع في العراق” ؟

حركة محدودة للمتبضعين في االسواق الشعبية خالل رمضان
بغداد - طريق الشعب

تزدحم األسواق باملتبضعني عادة خالل شهر رمضان من كل عام، اال ان واقع الحال 
هذا العام جاء عىل غري العادة. فالكثري من الناس اكتفى بتوفري ما يسد حاجته قبل 

شهر رمضان، او اكتفى مبا هو متوفر يف املنزل، معتربا ان ارتفاع نسب الفقر، التي 
تعززت كثريا بعد ارتفاع االسعار، احد االسباب الرئيسية لضعف القدرة الرشائية 

لدى املواطنني.
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رشيد غويلب

العمالقة فايزر وجونسون  وزعت رشكات األدوية 
فيها  األسهم  ملاليك  زينيكا  وأسرتا  جونسون  آند 
26 مليار دوالر كأرباح وإعادة رشاء أسهم العام 
الفائت، عىل الرغم من ذلك تتلقى هذه الرشكات 
مضادة  لقاحات  إلنتاج  ضخام،  عاما  متويال 
لكورونا. كتبت منظامت أوكسفام وامرجنيس غري 
الرشكات  يف  املساهمني  اجتامعات  اىل  الحكومية 
مليار   1.3 لتطعيم  يكفي  “مبلغ  انه  الثالثة:  

انسان، ميثلون جميع سكان إفريقيا”.
الشعب  لقاح  “تحالف  من  جزء  املنظمتان  و 
وناشطني  منظامت  من  تحالف  وهو  العاملي”، 
املضادة  اللقاحات  مع  التعامل  لضامن  يعملون 
مجاًن  عامة،  عاملية  منفعة  باعتبارها  لكورونا 
لكن  العامل.  انحاء  جميع  يف  للجميع  ومتاح 
الجنوب  بلدان  تتلق  نادرة ومل  اللقاحات املضادة 
ملنظمة  وفًقا  اآلن.  حتى  صغرية  كميات  سوى 
باملائة   76 10 دول عىل  العاملية، حصلت  الصحة 
لقد تم إجراء  املتوفرة عامليا.  اللقاح  من جرعات 
مثل  غنية  دول  يف  التطعيم  عمليات  معظم 
الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا. وانتقد األمني 
أدهانوم  تيدروس  العاملية،  الصحة  ملنظمة  العام 
غيربيسوس، توزيع اللقاح وأكد أن األزمة العاملية 
يبدأ  العاملي  “الحل  عاملية.  استجابات  إىل  تحتاج 

بالتضامن”.
املراكز  دول  تضامن  عن  الحديث  غاب  ولكن   
الرأساملية مع البلدان األخرى يف جولة املفاوضات، 
التجارة  منظمة  مقر  نيسان يف   22 التي جرت يف 
بحق  العمل  تعليق  حول  جنيف،  يف  العاملية 
املضادة  واألدوية  اللقاحات  اخرتاع  براءة  ملكية 

وجنوب  الهند  قدمته  مقرتح  مبوجب  للوباء، 
أ  ميكن  وبهذا  الفقرية.  الدول  وعرشات  إفريقيا 
الفقرية  البلدان  األدوية واألجهزة بحرية يف  إنتاج 

واوضعها برسعة أكرب يف خدمة الناس.
منظمة  يف  األعضاء  الغنية  البلدان  وتعارض   ,
الحتكار  املؤقت  الرفع  حتى  العاملية  التجارة 
األدوية.  صناعة  أجل حامية  من  االخرتاع  براءات 
له  سيكون  امللكية  حقوق  تعليق  بأن  ويدعون 
تأثري سلبي عىل الرغبة يف االستثامر. وان املشكلة 

تكمن يف عدم الكفاية يف إنتاج اللقاح.

مفاوضات منظمة التجارة العاملية تراوح مكانها
الحصار  وبسبب  املفاوضات،  من  أشهر  ستة  بعد 
الذي تفرضه حكومات البلدان الغنية، التي تتبنى 
تقدم  تحقيق  يتم  مل  الكربى،  الرشكات  مصالح 
إن  تقول  جنيف  من  الواردة  واملعلومات  يذكر 
املختلفة  مواقفها  أكدت  والغنية  الفقرية  الدول 
وقد  العاملية.  التجارة  املسؤولة ملنظمة  اللجنة  يف 
إفريقيا  جنوب  مثل  بالتعليق  املطالبون  وافق 
والهند من جهة، واملعارضني مثل االتحاد األورويب 
األقل  عىل  أخرى،  جهة  من  املتحدة  والواليات 

يناقش  أن  املقرر  ومن  املحادثات.  مواصلة  عىل 
يف  القرار  صنع  هيئة  ميثل  الذي  العام،  املجلس 
منظمة التجارة العاملية، امللف ثانية يف أيام -5 6 

أيار الحايل.

نقد ومطالبات
د. نغوزي أوكونجو إيوياال، رئيسة منظمة التجارة 
يف  السابقة  املالية  ووزيرة  الجديدة،  العاملية 
األول  يف  منصبها  مهام  استلمت  والتي  نيجرييا، 
من اذار الفائت، اكدت انه يجب أن تنتج رشكات 

يف  للجميع  يكفي  ما  اللقاح  تصنع  التي  األدوية 
العامل، أو تجعل تقنيتها يف متناول البلدان النامية ، 
“من غري املقبول” ترك البلدان الفقرية عند “نهاية 
السلسلة” للحصول عىل اللقاحات ، و: “إنني قلقة 
للغاية”. ان “نوع التفاوتات التي نراه يف الحصول 
عىل اللقاحات غري مقبول حًقا. ال ميكن أن تكون يف 
وضع تعطي فيه عرشة بلدان يف العامل 70 يف املائة 
من جرعات اللقاح، وهناك دول ليس لديها جرعة 

واحدة.”
بعض  “هناك  إيوياال:  أوكونجو  نغوزي  وذكرت 
 ، اآلن”  مستغلة  غري  النامية  البلدان  يف  القدرات 
يف إشارة إىل رشكة  اسرتازنيكا التي منحت تقنيتها 
إىل رشكة تصنيع لقاحات واسعة النطاق يف الهند. 
“الرتخيص  هذا  مثل  وان  الهند”،  مصل  “معهد 
الطوعي ميكن أن ينقذ الكثري من الناس ويجب أن 

تحذو جميع الرشكات اآلخر حذوها”.
سرييل  إفريقيا  جنوب  جمهورية  رئيس  ووصف   
رامافوزا تخزين اللقاحات يف البلدان الغنية ورفض 
عنرصي  “فصل  بأنه  اللقاح  انتاج  يف  مشاركتها 
أنه  وهي  املؤملة”  “املفارقة  إىل  وأشار  للقاحات”. 
الرسيرية  التجارب  فيه  تجري  الذي  الوقت  يف 
إىل  للحصول  اآلن  تناضل  القارة  فإن  إفريقيا،  يف 

اللقاح”.
العاملي”  الشعب  لقاح  “تحالف  رسالة  يف  وجاء 
املتحدة  األمم  )منظمة  لليونيسف  املوجهة 
ميكننا  ما  “تصوروا   :2021 شباط   9 يف  للطفولة( 
الجامعية  قوتنا  استخدام  اخرتنا  إذا  مًعا  تحقيقه 
إنتاجية  العاملي. ميكننا تعبئة قدرة  الوباء  ملحاربة 
جديدة واستخدام تكنولوجيا اللقاحات مع املصنعني 
املؤهلني يف جميع أنحاء العامل. ميكننا التغلب عىل 

الندرة والتقنني وضامن الوصول للجميع”.

يوسف أبو الفوز

الحلفاء  بني  الرصاع  نريان  اشتعلت  حاملا 
االجتامعي  الدميقراطي  الحزب  االعداء،  ـ 
مارين،  سانا  الشابة  الوزراء  رئيسة  بزعامة 
وحزب الوسط بزعامة وزيرة الثقافة والعلوم 
الحكومة  بانهيار  وهددت  ساريكو،  أنيكا 
أهو،  هاالــ  يويس  انربى  حتى  الحالية، 
املتطرف  اليميني  الفنلنديني  حزب  زعيم 
هو  ما  يحصل  ما  بكون  معلقا  بدلوه  ليدلو 
الوسط  حزب  قبل  من  سيايس  استعراض  إال 

انعكاسا للمشكالت الداخلية التي مير بها!
وألول مرة يجد املرء ما يتفق مع هذا الرجل 
فنلندا،  واملسلمني يف  األجانب  لوجود  الكاره 
إلسقاط  جهده  قصارى  حزبه  يبذل  والذي 
إثر  تشكلت  التي  الوسط،  يسارـ  حكومة 
حيث   2019 نيسان  يف  األخرية  االنتخابات 
نجحت قوى اليسار )الدميقراطي االجتامعي، 
الشعب  حزب  الخرض،  حزب  اليسار،  اتحاد 
بعد  اليها  الوسط  حزب  بضم  السويدي( 
حكومي  برنامج  عىل  واتفاق  مفاوضات 
مشرتك. ومن بعد مرور عامني، وكاستحقاق 
يتوجب  الدارجة  الحكومية  األعراف  ضمن 
وتدقيقه،  الحكومة  برنامج  مراجعة 
الستعراض  فرصة،  الوسط  حزب  فوجدها 
الحامي  الحزب  مبظهر  والظهور  العضالت 
حزب  اعرتاضات  وتركزت  الشعب،  لحقوق 
الوسط بشكل أسايس عىل نفقات الحكومة، 
وخصوصا النفقات يف مجال الطاقة املتعلقة 
بتحسن املناخ، باإلضافة إىل سياسة التشغيل 
حزب  أن  والطريف  العمل.  فرص  وتوفري 
الوسط  ـ  ميني  حكومة  وقاد  سبق  الوسط 
إىل  البالد  قادت  التي   ،2019-2015 للفرتة 
منها  عاىن  واقتصادية  اجتامعية  معضالت 
الدخل  ذوي  خاصة  الفنلندي  املجتمع 
يف  اليسار  قوى  فوز  سهل  مام  املحدود، 
انتخابات 2019 وتشكيل الحكومة الحالية. 
ويبدو أن الرصاع، بني حزب الوسط والحزب 
الحني  بني  يتصاعد  الدميقراطي،  االجتامعي 
للبطش  الفرص  يتحني  منهام  وكل  واآلخر، 
الدميقراطي  ينس  فال  باآلخر،  انتخابيا 
الوسط  حزب  زعيمة  فعلته  ما  االجتامعي 
خالل   ،2003 عام  ياتيناميك”  “أنييل 
نتائجها  أعلنت  التي  الربملانية،  االنتخابات 
حزب  حقق  حيث  العام  نفس  من  آذار  يف 
الوسط نجاحا بارزا إذ لعب قادته “الورقة 
ارتفاع  يف  سببا  فكانت  بدهاء  العراقية”، 
فحصد  مرشحيه،  لصالح  التصويت  نسب 
والنرص  الربملان.  مقاعد  من  األكرب  العدد 

بفضل  جاء  الوسط  حزب  حققه  الذي 
مبارشة،  الهواء  عىل  تلفزيونية،  مناظرة 
ياتيناميك”،  “أنييل  السيدة  فاجأت،  حيث 
الحزب  وزعيم  االسبق  الوزراء  رئيس 
بافو   “ السيد  الدميقراطي،  االجتامعي 
اجتامعه  الكثري عن  تعرف  بأنها   ،“ ليبونني 
مع الرئيس األمرييك “جورج ديبليو بوش”، 
والوعود التي قدمها بضامن مساندة فنلندا 
األوسط  الرشق  يف  األمريكية  للسياسة 
العراق،  عىل  العسكرية  حملتهم  وأيضا 
عىل  باملوافقة  فنلندا  بتوريط  واتهمته 
مخالف  وبشكل  األمريكية،  الحرب  سياسة 
لسياسة فنلندا الخارجية السلمية، وموقفها 
الذي يجب أن ينسجم مع سياسات االتحاد 
العراقية  األزمة  حل  إىل  والداعي  األوريب، 
من خالل األمم املتحدة وبالطرق السلمية. 
الدميقراطي  االجتامعي  الحزب  يسكت  مل 
املعلومات  كون  إىل  فتوصل  األمر،  عن 
قانونية،  غري  بطريقة  عليها  الحصول  تم 
الجمهورية،  رئاسة  مكتب  من  وترسبت 
عىل  الوسط  حزب  زعيمة  أجربت  حينها  
ومن  بل  الحكومة،  رئاسة  من  االستقالة 
املالية  وزير  محلها  يف  وجاء  حزبها،  زعامة 
وبعد  الذي  فانهانينني”،  “مايت   الحايل 
ورئاسته   2007 عام  بانتخابات  حزبه  فوز 
 2010 عام  أثريت حملة صحفية  للحكومة، 
خالل  كونه  املعلومات،  فيها  أكدت   ،
رئاسته رابطة شباب حزب الوسط )1980 ـ 
1983(، استغل منصبه واستخدم مواد بناء 
تعود إىل مؤسسة دعم الشباب لبناء بيته، 
واصبح  النسائية،  فضائحه  تتالت  وايضا 
ضيفا دامئا يف صفحات الفضائح، بحيث أن 

الشهرة والرثاء من  إحدى عشيقاته حققت 
كتاب فضاحي عن عالقتها به ضمنته رسائله 
اليها، فتوجهت اليه بشدة نريان االنتقادات 
وسياسية،  وكنسية  تربوية  مؤسسات  من 
باعتباره شخصية اعتبارية ويجب ان تكون 
رئاسة  لرتك  فاضطر  حسنة،  وقدوة  مثاال 

الوزراء للسيدة ماري كيفينمي .
زعيم  2019، شكل   ، األخرية  االنتخابات  يف 
الحكومة،  االجتامعي  الدميقراطي  الحزب 
توقعات  وسط  الوسط،  حزب  مبشاركة 
دور  سيلعب  وكونه  قادمة،  أزمات  عن 
عدة  بعد  األمر  وحصل  طروادة،  حصان 
يف  الرشيك  الوسط  حزب  استغل  اذ  شهور، 
ليشكك يف  الربيد  الحكومة، إرضابات عامل 
أنتي  السابق  الوزراء  رئيس  أداء  مصداقية 
االرضاب،  ألزمة  معالجته  وطريقة  ريني، 
مناورة  يف  منصبه،  عن  للتنحي  فأضطر 
الحكومة  من  الثقة  سحب  لتجنب  ذكية 
أن  الطريف  مبكرة،  النتخابات  والذهاب 
التي  مارين،  سانا  هو  رينيه  بعد  جاء  من 
االعالم  وسائل  واجهات  اسمها وصورها  غزا 
رئيسة  اصغر  باعتبارها  العامل  دول  كل  يف 
وزراء يف العامل، حيث كانت تبلغ يومها 34 
عاما، فكانت شخصيتها سببا الرتفاع الدعم 
والتأييد لحزبها والحكومة التي تقودها. ومل 
االجتامعي  الدميقراطي  رد  حتى  شهور  متر 
كاتري  أيامها،  الوسط  حزب  رئيسة  عىل 
حقيبة  الحكومة  يف  شغلت  التي  كوملني، 
الوزراء  لرئيس  نائبا  وكانت  املالية،  وزارة 
اإلطاحة  وتم  الفنلندية،  األعراف  حسب 
بها أثر كشف وسائل االعالم إلنفاق زعيمة 
أغراض  عىل  العامة  لألموال  الوسط  حزب 

فقاد  شخصية،  اعتربت  إعالمية  استشارات 
ذلك إىل استقالتها من الحكومة ومن رئاسة 
الذي عقد مؤمترا ليأيت برئيس جديد  حزبها 
والعلوم،  الثقافة  وزيرة  ساريكو،  أنيكا  هو 
يف  يضعها  البعض  ان  رغم  والتي  الحالية، 
يسار حزب الوسط، وعرف عنها مواقفها غري 
أن  إال  واللجوء،  الهجرة  قضايا  يف  املتشددة 
لعبة السياسة كام يبدو دفعتها إىل معاودة 
الحزب،  عضالت  عرض  يف  أسالفها  أسلوب 
أسلوب  اتباع  ويف   ، الشارع  كسب  ألجل 
فرصة  واستغالل  االذرع،  يل  مبحاولة  وصف 
سياسية  ازمة  لخلق  بامليزانية  النظر  إعادة 
حيث  انتخابية  كدعاية  منها  االستفادة 
االنتخابات البلدية عىل األبواب، كان مقدرا 
تتوقف  بان  البدء  املراقبني، من  لها، حسب 
الوسط  حزب  لصالح  فليس  ما،  مرحلة  يف 
عندها  األكرب  النتائج  فان  الحكومة،  انهيار 
الحقيقيني  الفنلنديني  حزب  إىل  ستذهب 

اليميني املتطرف واملنافس للجميع.
أخريا أعلنت رئيسة الوزراء يف مؤمتر صحفي 
“تم  بأن  الحكومة  أحزاب  زعامء  كل  ضم 
االتفاق مع جميع رؤساء األحزاب الحكومية 
جميًعا  اقرتبنا  لقد  املركزية،  القضايا  بشأن 
وكانت  الجميع  وتنازل  البعض،  بعضنا  من 
اإلرادة موجودة للتوصل إىل اتفاق(. امللفت 
التقطت صور  املصورين  ان عدسات  للنظر 
الوسط  حزب  زعيمة  حرصت  املؤمتر  لهذا 
أعضاء  بقية  من  مسافة  عىل  الوقوف  عىل 
الحكومة، فيا ترى إىل متى يستمر هذا الكر 
امللف  هو  وما  االعدقاء،  الحلفاء  بني  والفر 

القادم؟ 

استمرار احتكار حق الملكية

أرباح شركات انتاج اللقاح تكفي لتلقيح سكان افريقيا

  لكورونا صراع الحلفاء ـ األعداء في الحكومة الفنلندية
ً
تحديا

الشيوعي الهندي: كونوا 
مع الناس.. اخدموا الناس  

طريق الشعب ـ خاص  
وّجه األمني العام للحزب الشيوعي الهندي، دوريسامي راجا، رسالة اىل كوادر الحزب، 
يوم الخميس املايض، بعنوان “كونوا مع الناس.. أخدموا الناس”، دعا فيها اىل تعبئة 
جميع تنظيامته واملنظامت الجامهريية من اجل التصدي للجائحة والوقوف مع الشعب 

يف هذا الوضع الخطري. 
جاءت هذه الرسالة مع تصاعد املوجة الثانية لجائحة كورونا يف الهند، حيث اُعلن، أمس 

االول، عن تسجيل 400 ألف اصابة، و3500 حالة. 
وقال راجا يف رسالته: متر البالد بأسوأ أزمة صحية غري مسبوقة منذ فرتة مجاعة البنغال يف 
1943 عندما فقد 2,5 مليون شخص حياتهم. لقد أودت جائحة كورونا الحالية بحياة أكرث 
من 200 الف شخص. ويكاد الوضع يخرج عن السيطرة بسبب الفشل الشامل للحكومة 
االتحادية. وأدى عدم وجود أِسة كافية يف املستشفيات، وعدم وجود أوكسجني، وعدم 

وجود أدوية وندرة اللقاحات، إىل زيادة عدد الوفيات بشكل كبري.”
واضاف “يف فرتة األزمة هذه، ال ينبغي للحكومة أن ترتدد يف السيطرة عىل الرشكات 
الخاصة النتاج اللقاحات واألوكسجني لضامن توفري اللقاحات والرعاية الطبية املناسبة 

للجميع مجانا.”
وأكد انه “يف الوقت الذي سنواصل فيه مطالبة الحكومة املركزية وحكومات الواليات 
بالوفاء مبسؤولياتها، ال ميكننا كحزب أن نتجاهل مسؤوليتنا يف هذا الوضع الخطري. فحزبنا 
لديه تاريخ مجيد وخربة يف الوقوف إىل جانب الناس يف الفيضانات وغريها من الكوارث 

الوطنية، وتقديم املساعدة الطبية وكل املساعدة املطلوبة.”
واضاف “بالنظر إىل الوضع الخطري يف بلدنا، يجب أن تكون جميع تنظيامت الحزب 

واملنظامت الجامهريية مع الشعب وتعمل كمقاتلني ضد فريوس كوفيد19-.”

إطالق حمالت 
ودعا زعيم الحزب الشيوعي الهندي، اىل اطالق حمالت من اجل “زيادة املرافق الطبية 
املناسب،  الوقت  ويف  املناسب  العالج  عىل  كورونا  مرىض  يحصل  يك  البالد،  ارجاء  يف 

باإلضافة اىل ضامن توفري األوكسجني واألدوية لجميع الواليات دون متييز”.
وطالب سكرتري الحزب بـ”التطعيم املجان للشعب الهندي ومعارضة مساعي الدول 
االمربيالية واملتقدمة لتخزين اللقاحات، اعطاء منحة شهرية قدرها 7500 روبية لجميع 
من  كيلوغرامات  “تقديم 10  مؤكداً رضورة  الدخل”،  تدفع رضيبة  ال  التي  العائالت 
الحبوب الغذائية املجانية مع جميع السلع األساسية األخرى لكل فرد شهريا اىل ان تتم 

السيطرة عىل تفيش الوباء وتستعيد كل عائلة وضعها املعييش”. 

متطوعون حمر
وتضمنت رسالة االمني العام للحزب الشيوعي الهندي اىل كوادره، مجموعة من املهامت 
العاجلة، من ضمنها: تشكيل “مجموعة املتطوعني الحمر” من الكوادر الشابة، وخصوصا 
من األطباء وطلبة الطب وغريهم من العاملني يف املجال الطبي، لتقديم أي مساعدة 

للمحتاجني.
ودعا السكرتري اىل “تأمني الغذاء وتوزيع الكاممات واملعقامت وغريها من املواد عىل 
واألوكسجني  املستشفيات  أِسة  وإيصال  نقل  يف  “املساعدة  عن  فضالً  املحتاجني”، 

للمحتاجني”.
والعمل عىل  األساسية،  السلع  أسعار  زيادة  تجري  ال  باليقظة يك  “التحيل  اىل  ولفت 
توفريها يف السوق. وعىل الحزب أن يشارك يف أعامل رشاء وتوزيع السلع األساسية من 

خالل تشكيل لجان شعبية”.

كارثة كورونا تتواصل يف الهند



10  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 71 Monday 3 May 2021 العدد 71 االثنني 3 أيار 

افكار

ثائر ديب

األدب  من  بصددها  يقتبس  أن  ملاركس  وميكن  إال  مناسبة  من  ما 
أولئك  ماركس  يهاجم  ما  نحو  عىل  خصم:  معاقل  لدّك  العاملي: 
بنامذج  يؤمنون  والذين  كروزو  روبنسن  مبثال  املغرمني  االقتصاديني 
مثن  »دفع  الذي  كيخوته  دون  شأن  شأنهم  زمنها  فات  ومقوالت 
جميع  مع  ذاته  بالقدر  تتالءم  الجوالة  الفروسية  أن  الخاطئ  تصوره 
فاقد  تجريد  يف  الحياة  لبث  أو  للمجتمع«)1(،  االقتصادية  األشكال 
ما  يصور  يك  لغوته  »فاوست«  من  يستعري  حني  يحصل  كام  للحياة: 
الرأساميل  »إن  امليتة:  باملواد  الحي  العمل  لقاء  من  الرأساميل  يجنيه 
عنارص  أي  ملنتوج جديد،  بناء  كمواد  تخدم  إىل سلع  نقده  يحول  إذ 
مادية لعملية العمل، ويلقح املادة املتشيئة امليتة بالعمل الحي، فإنه 
يحول القيمة، قيمة العمل املايض املتشّيئ، امليت، إىل رأس مال، إىل 
»العمل«  يف  يرشع  بالحيوية،  مفعم  وحش  إىل  بالقيمة،  حبىل  قيمة 
املال  بالغرام«)2(، أو كام يحصل حني يتكلم رأس  وكأنه جسد مولّه 
استغالل عمل األطفال يف املصانع: »احتج  ذاته بلسان شايلوك مربراً 
والصحة،  األخالق  اعتبارات  من  انطالقاً  املصانع،  ومفتشو  العامل 
القانون  رأيس!  أّم  عىل  أفعايل  عبء  فليقع  أجاب:  املال  رأس  لكن 
مبتغاي! الجزاء والرهن حسب العقد... أجل لحم قلبه / هكذا ينص 
ذلك  هو  النقد  أّن  يثبت  ما  نحو  عىل  يشء:  إلثبات  أو  العقد«)3(، 
املساوايت الراديكايل الذي ميحو جميع الفروق بإيراد خطبة من تيمون 
البرشي«،  الجنس  »مومس  بوصفه  الذهب  عن  لشكسبري  األثيني 
بني  شاع  يشء  من  »ما  لسوفوكليس:  )أنتيغونا(  من  خطبة  تتلوها 
بيوتهم.  من  الناس  ويطرد  املدن  يهدم  املال،  من  رشاً  أكرث  الناس 
يغوي ويفسد أجمل النفوس نحو كل ما هو عار، ويعلّم الناس إتيان 
الفسق والفجور«)4(، أو لُيحكم فكرة من األفكار يريد لها أن تبقى 
املال  رأس  إىل  العامل  يربط  الذي  القيد  يصور  حني  كام  الذهن:  يف 
تقييد  من  »أشد  بأنه  اآلخرين  لرثوة  رضورياً  رشطاً  بؤسه  ويجعل 
يصور  حني  أو  الصخرة«)5(،  إىل  لربوميثيوس  هيفايستوس  مطرقة 
اغرتاب العامل عن عمله يف )مخطوطات (١٨٤٨ فيلجأ إىل واحد من 
أحب األعامل إليه، أال وهو )فرانكشتاين(، حكاية املسخ الذي انقلب 
خارجية  »كينونة«  العامل  عمل  يغدو  كيف  يصور  يك  خالقه،  عىل 
كقّوة  مبواجهته  وتأخذ  عليه،  وغريبة  عنه  منفصلة  خارجه،  توجد 
معادية  كقوة  توجد  للموضوع  وهبها  التي  الحياة  أن  ذلك  مستقلة: 
وغريبة)6(، وهذا ما يتكرر يف )رأس املال( بعد أكرث من عرشين سنة 
خاللها  من  اإلنتاجية  الرأساملية  ترفع  التي  الوسائل  أن  يرى  حيث 
»تشوه العامل وتحيله إىل كرسة من حطام إنسان، وتنزل به إىل درك 
ملحق تابع لآللة، وتدمر املضمون اإليجايب لعمله مبا تضفي عليه من 
العمل...  عملية  يف  الكامنة  الذهنية  الطاقات  منه  وتستلب  عذاب، 
وأطفاله  امرأته  وتقذف  عمل،  وقت  إىل  كافة  حياته  أيام  وتحول 
دانتي  )جحيم(  يستحرض  حني  أو  املال«)7(،  رأس  عجالت...  تحت 

ليصف مصانع الكربيت اإلنكليزية، حيث نصف العامل من اليافعني 
ذلك  أن  لدرجة  مرعبة  والظروف  العمر(  من  السادسة  يف  )بعضهم 
الجزء األبأس من الطبقة العاملة واألرامل عىل حافة املجاعة وحدهم 
من يلقون أطفالهم فيها: »يرتاوح يوم العمل بني ١٢ و١٤ ساعة، أو 
الطعام  أوقات  انتظام  لييل، وعدم  ميتد إىل ١٥ ساعة، مقروناً بعمل 
والوجبات، وغالباً ما يأكلون الوجبات يف ورش العمل نفسها املسممة 
الصناعة ما  بالفوسفور. وكان حريّاً بدانتي أن يرى يف عذابات هذه 

يفوق أسوأ العذاب الذي تخيله يف جحيمه«)8(.

ماركس الناضج 
ليس ما سبق سوى غيض من فيِض حضور أدب اآلخرين 

يف أعامل ماركس. واآلن، ماذا عن أدب ماركس الراشد 
نفسه؟ ماذا عن املكانة األدبية ألعامله ذاتها؟

أول ما يلفت االنتباه هو أنه بدال من ماركس الفتى 
الناضج  ماركس  هنا  نجد  األديب  بإخفاقه  يقر  الذي 
يف  »واآلن،   :١٨٦٥ متوز  يف  إنغلز  إىل  يكتب  الذي 
بالحقيقة  إليك  أفيض  سوف  بعميل،  يتعلق  ما 
كتابايت،  يف  القامئة  العيوب  تكن  مهام  الواضحة. 
مثل  وإزاء  فني«)9(.  أنها كل  تكمن يف  مزيتها  فإن 

هذا القول الذي يتكرر بأشكال عديدة، يبقى مدهشاً 
بني  قليلة  قلة  عىل  ماركس  أدبية  التقطوا  من  اقتصار 
الكرثة الكاثرة التي كتبت عن حضور كل يشء يف أعامله 

ما عدا األدب.
هو  ما  “كّل  كتابه  يف  بريمان  مارشال  األمرييك  واملفكر  الناقد  يجد 

صلب يتحّول إىل أثري: تجربة الحداثة”)10( أن وصف ماركس الشهري 
ويتحول  يتحلل  صلب  هو  ما  »كّل   - الشيوعي«  »البيان  يف  للتحول 
لدى  نيتشه،  أو  رامبو  لدى  نجده  ألن  هّيئنا  مام  قريب   - أثري«  إىل 
تتداعى،  )التي(  »األشياء  عن  األخري  هذا  قاله  وما  ييتس  أو  ريلكه 
كتابه  يف  بريمان  ويرى  الثبات«)11(.  عىل  يقوى  ال  )الذي(  واملركز 
أعامل  يف  للنهايات  انفتاحاً  مثة  أن  املاركسية(  يف  )مغامرات  اآلخر 
التي  الحسنة  األعامل  يفوق  املال(  )رأس  وأن  يصله بعرصنا،  ماركس 
حداثة  باتجاه  ماركس  فيه  عاش  الذي  عرش  التاسع  القرن  شهدها 
القرن العرشين)12(. وأنه بدالً من اعتبار ما يف )رأس املال( من رسد 
ماركس،  فإّن  واالستغالق  الشواش  من  رضباً  جذري  وتقطع  متشظ 
حني كتب )رأس املال(، اندفع أبعد من النرث التقليدي باتجاه كوالج 
واألدب،  األسطورة  من  ومقبوسات  أصوات  بني  فيه  جاور  راديكايل، 
إزرا  طريقة  عىل  الخرافية،  والحكايات  املصانع  مفتيش  تقارير  من 

باوند يف )الكانتوس( أو ت. س. إليوت يف )األرض اليباب()13(.
أما مؤلف )رأس املال( فهو »واحد من العاملقة العظامء املعّذبني يف 
القرن التاسع عرش إىل جانب بيتهوفن وغويا وتولستوي ودوستويفسيك 
وإبسن ونيتشه وفان غوخ، ممن دفعوا بنا صوب الجنون، كام دفعوا 

أنفسهم، لكّن عذابهم ولّد قدراً كبرياً من الرأسامل الروحي الذي ال نزال 
نعتاش عليه«)14(. بيد أن ذلك كله يبقى كالما عاماً خارجياً ال يظهر 
عمل  عىل  الرتكيز  إىل  نحتاج  ولعلنا  ناصعاً.  إظهاراً  ذاته  ماركس  أدب 

بعينه تركيزاً مفصالً يك تظهر تلك األدبية بأكمل الوضوح.
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“االتحاد” الحيفاوية – 19 آذار 2021

 لتلقي ماركس 
ً
ماركس هّجاًء: األدب مدخال

استحضار األدب في نقد رأس المال

نصوص جديرة بالقراءة

دور العمل في التحول من القرد 
األعلى الى انسان 

اعداد: د. صالح ياسر

كتبه  وقد  املهمة  انجلز  مؤلفات  احد 
القوانني  فيه  ودرس   1876 عام  يف 
واملجتمع.  االنسان  ألصل  االجتامعية 
تعميم  طريق  عن   – انجلز  وبنّي 
علم  بواسطة  املجمعة  املعلومات 
االحياء وعلم الحفريات وعلم االنسان 
)االنرثوبولوجيا( – ان متطلبات العمل 
)قامة منتصبة، وتحرر االطراف العليا، 
القرود  لدى  للنفس  أعىل  وتطور 
خالل  تكونت  قد  باالنسان(  الشبيهة 
ويكتسب  البيولوجي.  التطور  عملية 
العمل سامت النشاط االنساين النوعي 
مع بداية صنع االدوات، وادى هذا اىل 
أخذا  اللذين  والتفكري،  الكالم  ظهور 
يتطوران مع تأكيد االشكال االجتامعية 
عىل  االنسان  ويسيطر  لهام.  للحياة 
يستخدمها  ال  فهو  الطبيعة،  قوى 
هو  كام   – مستهلكا  باعتباره  فحسب 

التي يحددها تحديدا  اغراضه  أيضا تخدم  للحيوانات – وامنا يجعلها  بالنسبة  الحال 
مسبقا. ويؤثر العمل والكالم والتفكري والتنظيم البدين كل منها يف االخر تأثريا متبادال. 
و”دور العمل يف التحول من القرد االعىل اىل انسان” مخطوطة مل تتم، كتبت أصالً 
الثالثة  الرئيسية  “االشكال  وهو  وضعه  ينوي  انجلز  كان  كبري  ملؤلف  مقدمة  لتكون 
للعبودية” وقد نرش ألول مرة يف عام 1896 باالملانية. ووضع فيام بعد ضمن كتاب 

“جدل الطبيعة”. 

فريدة النقاش

أمة  تصنع  وتلبس مام ال  تزرع،  تأكل مام  التي ال  األمة  “إن 
بالتبعية”. عليها  محكوم 

التعبري  هذا  أن  تعرف  حني  الجديدة  األجيال  تدهش  سوف 
القرن  بداية  يف  أطلقه  كامل”  “مصطفي  الوطني  للزعيم  هو 
من  لتوها  خرجت  قد  مرص  كانت  الوقت  ذلك  يف  العرشين. 
ليحل  ثم  مدحورا،  خرج  الذي  الفرنيس  االحتالل  مع  حربها 
محله االحتالل االنجليزي الذي قاومه املرصيون ببسالة ايل أن 
خرج بدوره مدحورا. وتصبح مرص دولة حرة مستقلة، ويشتعل 

الجدل حول مضمون كل من الحرية واالستقالل.
وافريقيا  اسيا  بلدان  العاملية يف  الوطني  التحرر  ونشأت حركة 
االستعامر  اشكال  كل  من  شعوبها  لتتخلص  الجنوبية  وامريكا 
ليحل  املبارش،  العسكري  االحتالل  عىل  تأسس  الذي  القديم 
محله االستعامر الجديد القائم أساسا عىل االقتصاد. ويف املرحلة 
الجديدة التي نعيشها اآلن يدور رصاع القوة حول السيطرة عىل 
املوارد والرثوات، وتسخري العلم بدال من العسكرية وصوال ايل 
هذه السيطرة، حتى ان من ميسك بزمام العلم ويطوره بوسعه 

ان يسيطر عىل العامل.
الستيعابها  التعليم  توسع  التي  الجديدة  األجيال  وتتساءل 
األعم، من  الغالب  وتخلصت، يف  معارفها وخرباتها،  فازدادت 
قيود العامل القديم لتصبح اكرث انفتاحا عيل العوملة وفضاءاتها 
جدا  قريبا  صغرية  قرية  بأنه  العامل  وصف  واصبح  ووعودها. 
للتساؤل  موضوعا  نشأته  لدى  كان  أن  بعد  الحقيقة  من 

واالندهاش فتوسعت وتعمقت أسئلة األجيال الجديدة.
وإذا كانت االنسانية قد نجحت بعد كفاح طويل يف التخلص 
فلسطني  احتالل  باستثناء  واالحتالل،  القديم  االستعامر  من 
امرا  العامل، بل واصبحت ارسائيل  الذي أخذ يرتاجع يف ذاكرة 
واقعا وهي التي قامت عيل نقيض كل ما دافعت عنه وضحت 

من أجله حركة التحرر، ومن ضمنه فصل الدين عن السياسة 
وعن الدولة، ورفض تأسيس القومية عىل أساس الدين مثلام 
هي  فلسطني  وأصبحت  يهودية”  “كدولة  إرسائيل  حال  هو 

آخر دولة محتلة يف العامل ويف وضع ال تلوح له نهاية .
أقول اذا كان ذلك كله قد حدث بتضحيات كبرية, فقد نشأت 
العنرصية عىل ركائز من النهم االستعامري واالنقسام الطبقي 
الطبقي-  واالنقسام  االستعامر  اي   – معا  بحثا  وقد  الهائل. 
التربيرية  الفكرية  املنظومة  لبناء  قوية  روحية  عن مسوغات 

عليها. املركبة 
عاجلة  وعلمية  عملية  حلول  عن  الباحثني  بعض  يجادل 
ملشكالت الحارض- وهي كثرية- يف جدوى الفكر النظري، وما 
يسمونه باملسائل الكربى التي رافقت البرشية بصور مختلفة 
املخلوقات  كل  عن  مميزا  االرض  عىل  االنسان  دب  أن  منذ 

االخرى ألنه يعي ويفكر.
يتصور  مام  أكرث  اهمية  الكربى  املسائل  لهذه  أن  والحق 
العمليون والداعون لرتك الدنيا تسري كام تهوي. وسوف نتذكر 
صغر،  أم  كرب  الواعي،  التخطيط  من  قدرا  ان  الصدد  هذا  يف 

مجاهل  يف  يخطو  وهو  القدم  منذ  االنسان  مسرية  رافق  قد 
الطبيعة ويصنع الحضارة والثقافة االنجازات واالفكار والقيم 

مادية ومعنوية وروحية.
لهذا كله الزمت فكرة التخطيط املسبق كل املرشوعات الكربى 
يف تاريخ البرشية. ان السد يتشكل يف ذهن املهندس قبل أن 
يرشع يف وضع رسوماته عىل الورق كذلك كل أداة وآلة اخرتعها 
الدنيا  جعل  أجل  من  الحياة  غامر  يف  يخوض  وهو  االنسان 

صالحة لطيب العيش.
الكربى  واملرشوعات  بالدول  للمستقبل  التخطيط  يتعلق  وال 
فحسب وامنا هو سمة بل أساس لكل عمل االنسان العرصي 
مثل هذا  ان يف  يرون  ومبدعون  فنانون  كان  وإن  واملتحرض، 
الطرح أو التصور النظري مصادرة للخيال وللجنون االبداعي. 
ظل  يف  خاصة  النفس،  علامء  أوساط  يف  واسع  جدل  ويدور 
االبداع  منابع  وأفكار جديدة حول  أدوات  من  يكتشفونه  ما 
وتقول  ومكوناته.  وتطوره  االنسان  عقل  وحول  ودوافعه، 
يوم  كل  الجديد  عىل  يطلعنا  الذي  الجدل  هذا  نتائج  بعض 
وأن  جدا،  صغريا  يزال  ال  االنسان  عقل  يف  الفاعل  الجزء  أن 
االبتكار  عىل  وقدرته  لتطوره  نهاية  بال  واسعة  آفاقا  هناك 
هذه  من  الطرح  هذا  صحة  عىل  ادل  وليس  واالكتشاف. 
وتطويعها  الذرة  اكتشاف  عىل  االنساين  للعقل  الفذة  القدرة 
قد  االستعامرية  والرشاهة  االطامع  كانت  واذا  واستخدامها. 
الروح  فإن  واالبادة،  لاليذاء  املكتشفة  الذرة  هذه  طوعت 
الطيبة االصلية الكافية يف كل البرش البد انها سوف تنجح ان 
الذرة بل وكل  اجال او عاجال- وكام حدث فعال- يف استخدام 
مازال خافيا علينا يف الطبيعة، ملصلحة الرقي االنساين والقضاء 
الظلم واالستغالل والعنرصية وهي اهداف االنسانية يف  عىل 

كفاحها املتواصل لالرتقاء.
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“األهايل” – 28 ننيسان 2021

دعوة للمستقبل

فريدة النقاش
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الضحك .. هدامًا!
“الضحك بوصفه تاريخاً هداماً – دراسة يف النقد الثقايف / الفجر املفاجيء”

عنوان كتاب جديد من تأليف: بريي ساندرز، ترجمة: سهيل نجم.
هذا الكتاب يعد اضافة نوعية لكتاب )الضحك( لربيجسون، حيث يقدم رؤية علمية للمعطيات التاريخية 

املتعلقة بالضحك .. عن طريق مؤلف مجد ومرتجم بارع.
الكتاب صدر عن دار الرافدين - بريوت.

نصير الشيخ

“وقد عملت املاركسية وما تزال 
تعمل يف سبيل تغيريالعامل وليس 
تفسريه فقط، لكون التفسري شئ 
والتغيري شئ آخر، فضال عن ان 

املاركسية اعتمدت معطيات الواقع 
يف التغيري الذي حصل ويحصل يف 

الكون منذ بداية الخليقة حتى 
اآلن” ص6.

الصادر  كتابه  مقدمة  من   مقتطعة  جملة 
واملعنون  املزدهرة  الرواد  مكتبة  عن  حديثا 
لنا  يقدم  العريب”  الوعي  وإشكالية  “املاركسية 
طروحاٍت  الساعدي  عيل  محمد  جاسم  الكاتب 
اىل  مجدداً  النظر  يف  تتخلق  األهمية  يف  غاية 
انها  ذلك  وتطبيقاً.  نظرية  املاركسية  مفهوم 
إنساين  وعٍي  إنتاج  يف  كبري  دور  للعب  سعت 
النظر اىل األشياء  السائد، يف كيفية  مختلٍف عن 
بأعتامدها  سبقتها،  التي  والفلسفات  واملفاهيم 
للوعي  متاما  املناقض  والعلمي”  “التفسرياملادي 
واملثالية.  الغيبية  للمفاهيم  املتبني  القديم 
وهذا ما نلمسه ــ والكالم للمؤلف ــ يف الوعي 
التي  يتبناه عقل اإلنسان يف شعوبنا  العريب وما 
واملفاهيم  األشياء  اىل  والنظر  الثوابت  أدمنت 
الباطل  اليأتيه  “مقدس”  باعتبارها  وإعتناقها 
يف  الكاتب  يخلص  هنا  ومن  جانب.  اي  من 
إحداث  مهمتهام  فكريتني  صيغتني  اىل  مقدمته 
التغيري يف وعي الناس عىل ضوء تحوالت الواقع 

اإلجتامعي، وهام:
التي  العقيمة،  املفاهيم  طرح  عن  اإلبتعاد  1ــ 

قاعدتها األمية املتفشية النسان الوطن العريب.

وعي  عىل  الغيبية  األفكار  تأثري  مدى  قياس  2ــ 
وهو  املقدس”،  تأثري”  تحت  املجتمع  يف  الناس 

يشكل إداة فاعلة تغيب عقل اإلنسان العريب.
“إشكاليات  الكتاب  من  اإلول  الفصل  تناول 
تشكالت  عن  هامة  إشارات  العريب”  الوعي 
مختلف  يف  اإلنسان  لدى  عموما  الوعي 
يف  والفالسفة  املفكرين  وأراء  املجتمعات، 
العقائد  إنعكاس  ومدى  اإلشكالية  هذه  فحص 
وامليول اإلجتامعية وتحوالتها السياسية يف عقل 
وتؤيده  تؤكده  التحليل  وهذا  العريب.  اإلنسان 
))ليس  ماركس  مقولة  العملية  الناحية  من 
ان  بل  وجودهم،  يحدد  الذي  هو  الناس  وعي 
وعيهم((  يحدد  الذي  هو  اإلجتامعي  وجودهم 

ص14.
الناس  لدى  الوعي  يصبح  ذلك  وفق  وعىل 
مستلم  وغريناقد،  فقط  متلٍق  كونه  “سالباً” 
بالرضورة  وهي  وغريمحتج.  مؤيد  رافض،  وغري 
الذي  العريب  االنسان  لدى  الوعي  اشكالية 

بقراءته  الكاتب  ليخلص  غيب دوره منذ قرون. 
اىل  اإلشكايل  العريب وطبيعة وعيه  العقل  لتطور 
يف  أنطبعت  التي  الصور  من  الكثري  “هناك  ان 
تفكيك  ذهنيته إجتامعيا وسياسيا ودينيا، وبعد 
عنارص مكونات هذه الصور نرى انها خليط من 
منها  تكونت  التي  املفاهيم  الوان  أي  األلوان، 

الصور يف وعي األنسان((. ص17.
عنوان  هو  املاركسية((  والنظرية  ))ماركس 
سرية  اىل  الكاتب  يتطرق  وفيه  الثاين،  الفصل 
والظروف  ماركس،  كارل  املفكروالفيلسوف 
املادية  ومنها  عائلته  واجهت  التي  اإلجتامعية 
القانون يف مدينتي  ان درس  له  تحديدا، وكيف 
بون وبرلني حتى حصوله عىل درجة الدكتوراه يف 
الفلسفة.. متتبعا فيها املؤلف جاسم محمد عيل 
التطور الفكري ملاركس وتنظرياته عن اإلشرتاكية 
برمتها،  املاركسية  الفلسفة  ثم  ومن  العلمية 
وصوالً اىل تأليفه “البيان الشيوعي” موضحاً فيه 
الرصاع الطبقي بقوله “إن تاريخ كل مجتمع اىل 
يومنا هذا مل يكن سوى تاريخ نضال الطبقات”، 
التي  الفلسفة  هذه  إستناد  قاعدة  عىل  معرجا 
للمفاهيم  الفعيل  الجوهر  خاللها  من  أكدت 

املادية حولها واملتمثلة يف مصادرها الثالثة:
الفلسفة األملانية الكالسيكية. 1ــ 
2ــ األقتصاد السيايس االنكليزي.

3ــ اإلشرتاكية الطوباوية الفرنسية.
“املاركسية  محور  وضمن  الثالث  الفصل  يف 
تتبع  العريب”  العامل  يف  الشيوعية  واألحزاب 
املنطقة  اىل  املاركسية  األفكار  دخول  الكاتب 
وكيف  األوىل،  العاملية  الحرب  بعد  العربية 
توسعت وصارت اساسا لكتل وأحزاب لها تأثريها 
الكادحة  الطبقات  وقاعدتها  العريب،  الشارع  يف 
التي كانت متثل النسبة العالية يف الوطن العريب، 
كتابه  يف  سباهي  عزيز  األستاذ  قول  اىل  مشريا 
/ العراقي  الشيوعي  الحزب  تاريخ  من  “عقود 

شعوب  نبهت  اكتوبراألشرتاكية  “ثورة  أن  ج1(( 
الرشق اىل ما كان يخططه لها اإلستعامر الغريب، 

ألوان  كل  من  للتخلص  النهوض  اىل  ودعتها 
ودلتها  الطبقي،  واالستغالل  القومي  اإلضطهاد 

اىل سبيل الخالص(( ص 80.
املؤسسة  الشخصيات  أبرز  الكاتب  تناول  ثم 
عىل  البداية  منذ  العراقي  الشيوعي  للحزب 
يف  مؤثر  كحزب  كيانه  اىل  وصوالً  خاليا،  شكل 
النظام  سقوط  حتى  العراقية  السياسية  الحياة 
الدكتاتوري يف العراق عام 2003. وجدير بالذكر 
البلدان  يف  الشيوعية  األحزاب  لتأسيس  ان 
العربية تأثريا كبريا يف تطور وعي الطبقة العاملة، 
الحقيقي  واملدافع  املرشد  دور  اخذت  حيث 
والكادحني،  والفالحني  الطبقة  هذه  مصالح  عن 
فضال عن قيادتها التظاهرات التي أستشهد فيها 
الكثريمن أعضائها وزج خرية كوادرها يف السجون 

وإعدام قادتها((. ص92.
“محاربة املاركسية والشيوعية يف العامل العريب” 
تسليط  تم  حيث  الرابع،  الفصل  مبحث  عنوان 
التي  والشخوص  واألفكار  العوامل  عىل  الضوء 
تصدت لهذا الفكر التقدمي، ودور اإلرستقراطية 
املد  هذا  أمام  الوقوف  يف  الطبقية  ومصالحها 

التحرري اإلشرتايك. 
عنوان  تحت  الخامس  الفصل  جاء  فيام 
ورصد  السوفيتية”  التجربة  وانهيار  “املاركسية 
األحزاب  عالقة  عن  هامة  تفاصيل  فيه  املؤلف 
قبل  ما  السوفييتي  الشيوعي  بالحزب  الشيوعية 

األنهيار..
تاريخية  تتبع  يف  متميز  جهد  باختصار  الكتاب 
التأثري املاركيس يف الشعوب العربية ودورالحزب 
الشيوعي العراقي الطليعي وقيادته للجامهرياىل 
علمي  توثيق  مع  واملساواة،  الحرية  منصات 
مام  رصينة،  مصادرثقافية  وفق  عىل  دونه  ملا 
مبراجعة  ومتلقني  كقراء  الدوام  عىل  يشعرنا 
الفلسفية  ومضامينها  الفكرية  الطروحات  هذه 

املصاحبة لتطور الوعي اإلنساين.
ــــــــــــــــــ
*كاتب عراقي

عباس عبد جاسم

توقفت الحافلة فجأة، كأنها أوشكت عىل اإلرتطام 
بحاجز عند منتصف الطريق، ظهر خمسة رجال 
تابوت  الربية  بال وجوه، صاح رجل من املؤخرة: 
ضج  األمان،  فرط  من  الخوف  تساقط  مفتوح، 
بكلامت  السائق  متتم  هجني،  لغط  يف  الركاب 
ضاعت وسط الضجيج، قال عسكري حارس الرأس 
طفل  تدهده  حذراً،  كْن  النزول:  حاول  لشاب 
منفاخية، جفل  كرة  يديه  بني  إنفجرت  املمر،  يف 
الركاب، صعد رجل ملثم، إستخفَّ به رجل كان 
نحوه،  امللثم  الرجل  إلتفت  الطريق،  يرثثر طوال 
عن  يكّف  مل  انه  غري  كالم،  دون  من  إليه  نظر 
ماذا  املقعد:  يف  يالزمه  صبياً  أعمى  سأل  الرثثرة، 
ترى؟ صعد رجل ثان، الحظ الصبي إصبع سبابة 
الرجل امللثم معقوفة عىل قنطرة الزناد، ردَّ الصبي 
بدهشة وغرابة: ياأبت أحدهم يدحو شيئاً يف فم 
الرجل الرثثار، إختلط دم الشمس برماد الغسق، 
فالربية  الصمت،  درجة  بلغ  مريب  هدوء  رسى 
فضاء وحيش وسافر، واألمان رساب كاذب، توّجس 
األعمى خيفة من أية حركة منزوعة من الصمت 
عىل  تنزلق  املعتمة  وجوههم  إستشعر  املخادع، 
زجاج النوافذ، وقد توقفت شاحنة أخرى محايثة 
شاحنة  تشبه  انها  لألعمى:  الصبي  قال  للحافلة، 
إرتبك  خائف؟  أنت  هل  األعمى:  سأله  املوىت، 
ردَّ  مذهلة،  لحظة  يف  إحساسه  إنكمش  الصبي، 
عليه بصوت خائف: أمل أقل لك ياأبِت أن الطريق 

هذه األيام خطرة؟ ضحك األعمى، وكأنه أراد ان 
يبّدد مخاوف الصبي، رصخت امرأة فجأة، جفل 
الصبي، إرتبك الركاب، إنكتم الصوت، كأنه سقط 

يف قاع عميق. 
بآذان منشغفة لغمغامت مبهمة  أنصت األعمى 
أو همهامت مكتومة، مل يشأ أن يسأل الصبي، رمبا 
كان يشعر بهم ينزلون من الحافلة أو يصعدون 
اىل الشاحنة، ثم ينحرشون يف جوف مظلم، أيقن 

انهم سيتجهون بهم نحو جهة مجهولة. 
قبل أن يجتاز الرجل الثاين مقعد األعمى والصبي، 
إرتعب  ثانية،  الصبي  جفل  ناري،  عيار  إنطلق 
ماتبقى من الركاب، إختلط الرصاخ بعويل النساء، 
كان الصبي يرقب عرب زجاج النافذة شاباً يرتدي 
بال  يركض  الجينز،  من  وبنطلوناً  أزرق  قميصاً 
تطّوح جسده يف  يتجه،  أّن  لعله اليعرف  إتجاه، 
أن  األعمى  إنتظر  األرض،  عىل  هوى  ثم  الهواء، 

يخربه الصبي مبا جرى. 
 أغمض الصبي عينيه، إنتهبه رعب مخيف، وكأنه 
ويصعد  الحافلة(  من)  ينزل  بيده،  األعمى  يقود 
به اىل الشاحنة، ثم يتوارى معه يف غيابة الجب، 
صاف،  ناعم  بصوت  عميق  رصاخ  إليه  تناهى 
ولفرط ذهوله مل ميّيز مصدر الصوت، أفاق لحظة 
رصاخ دهمه من جوف الشاحنة، رأى الرجل الثاين 
يدفع فتاة يافعة للنزول من الحافلة، بدا وجهها 
بعينني  تنظر  كانت  االنخطاف،  لحظة  شاحباً 
ذاهلتني، ميألهام الخوف واألىس والخذالن، سأله 

األعمى بدافع اليأس: 

هل حانت لحظة نزولنا من الحافلة؟ 
 أخذت املسافة تتقلص بني الصبي والرجل امللثم، 
مرّت لحظات متوترة بالصمت والرتقب واالنتظار، 
نسغ  يف  نازل  صاعد  نبض  اىل  األعمى  أنصت 
الصبي، يقيناً إستحوذ عليه الخوف من املجهول، 
إستشعر األعمى حركة الرجل، وقد صار عىل متاس 
معهام، نظر الصبي إليه من أسفل اىل أعىل، كانت 
الزناد,  قنطرة  حول  تلتف  الرجل  سبابة  اصبع 
متلمل الرجل الثاين، توّهم األعمى انه أشار للصبي 
بالنزول، كاد األعمى أن يرفع عصاه لوال تشبث 
الصبي بيده، جاز الرجل امللثم مقعدهام، وإصبع 

الصبي  رّد  الزناد،  عقرب  تالمس  التزال  سبابته 
الحافلة،  من  ننزل  لن  ياأبِت،  ال  راجف:  بصوت 
إرتخت أصابع األعمى التي كانت تتشبت بقبضة 

العصا، وكأنه تحّرر من كابوس خانق. 
أشاح الصبي بوجهه صوب النافذة، حطّت هالة 
من الحزن عىل كتفيه، كان أكرث الركاب يصطفون 
الأحد  أجسادهم  كأن  طويل،  طابور  هيأة  عىل 
للشاحنة،  الخلفية  البوابة  من  يصعدون  فيها، 
الصبي  حارصت  معتم،  قاع  يف  ينطمسون  حتى 
رغبة آرسة يف البكاء، رغبة قوية تدفعه اىل الرصاخ 

وسط الربيّة.

قراءة في كتاب »الماركسية واشكالية الوعي العربي« 

التلقي المعرفي للفكر التقدمي

قصة قصيرة

صراخ في البرّية

كل الدروب مطفأة..
وال أقمار تتمايل في المياه

قصائد
جواد وادي

-1
مثلام دامئا يظل

رأيس مدجج بالعواصف
والنهارات الحارقة

وارصفة املنايف
امسك وانا املتهالك جسدا وروحا

مبعويل القديم
وال فؤوس عندي لتحفر

ما تحّجر برأيس من ذكريات
متر مثل األنهار اليابسة

ولجج الوطن العاتية
وانا اثب من برزخ آلخر

ما حلمت يوما ان أصل لها
أو أطأ ابراجها

وأنا اليافع عشقا 
ليدخل محرقة الكبار 
لعيل أجد من يعينني

عىل ان افتح كوة يل
وكل الخيبات تحارصين

اظل ابحث عن وطن ضاع 
يف زوايا الذاكرة

وحمله الحطّابون يف ساللهم
فلم يعد بذات الرخاء

لكرثة ما متددت عروقه
يف تراب 

مل يعد بذات السواد القديم

-2
ال سبيل يل 

ألعرب كل هذي املدارات 
ألمسك بآمايل املتناثرة

كام املرايا املهشمة
املوزعة بني عقوق املسافات 

وضيق املعابر املسكونة بحقد الخفافيش
والطرق املوحلة
هكذا عاد وقتي

بال مسارب وال بوصالت
ألسري من تيه ألغرق يف صحاري ال حدود لها

كلام غرست فسيلة يف طريقي
رفعت يدي بنزول الغيث

وال من سبيل 
لجني قادم 

ألبقى متمرغا بجفاف روحي

-3
كلام مشيت صوب الفصول اليانعة

يهرم وقتي وتكرث طيات عمري
وأنا ابحث عن شجرة مورقة اتفيأ تحت ظاللها

كل الدروب مطفأة
وال أقامر تتاميل يف املياه 

التي كم كنت اعشقها
وأنا وظيل 

نجثو مكسورين ونائحني 
منهكني من لهاث ال يعرف غري سطوة الغبار

كام األفراس التي مل تعد تطيق خّيالتها
فتضيع الخطوات الكسيحة
بني اسيجة املدافن الحزينة

وُسعار الباحثني عن لحظة الخالص.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 37طقس اليوم

في الناصرية 

“هدوم العافية” 
لألطفال الفقراء واأليتام 

 
الناصرية – طريق الشعب 

املرأة  رابطة  فرع  وزع  الكندية،  العراقية  الجمعية  من  بدعم 
العراقية يف مدينة النارصية، مالبس العيد عىل العديد من أطفال 

العائالت الفقرية واأليتام.
وضّيف فرع الرابطة، يومي األربعاء والخميس املاضيني يف مقره، 
عددا من األطفال وعائالتهم، لغرض تسليمهم املالبس، وذلك يف 
الهدف منها رسم فرحة  العافية”،  فعالية حملت عنوان “هدوم 
لـ  الرابطة  به فرع  ما رّصح  الصغار – بحسب  العيد عىل وجوه 
“طريق الشعب”.  وأضاف، أنه مستمر يف تقديم الدعم للعائالت 

املتعففة، خاصة تلك التي تعيلها النساء. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعشيقة 

مباراة كرة قدم 
بين “الشبيبة” و”الفاروق”

فريق اتحاد الشبيبة 

بعشيقة – طريق الشعب
نظمت لجنة اتحاد الشبيبة الدميقراطي العراقي يف ناحية بعشيقة 
مبحافظة نينوى، أخريا، مباراة كرة قدم سباعية ودية، بني فريق اتحاد 
الشبيبة وفريق “الفاروق” الشعبي.  شاهد املباراة التي جرت عىل 

“ملعب الرومسينو” يف الناحية، جمهور من محبي كرة القدم. 
وانتهت املباراة بفوز فريق االتحاد عىل نظريه، بـ 6 أهداف مقابل5. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ضبط 31 قطعة أثرية معدة 
للتهريب في ميسان

 

العمارة – وكاالت 
أحبطت رشطة محافظة ميسان، أخريا، محاولة لتهريب قطع أثرية 

يف منطقة “سيد أحمد الرفاعي” جنوب غريب املحافظة.
وذكرت مديرية رشطة املحافظة يف بيان لها، ان “مفارز قسم رشطة 
مختلفة  أثرية  قطعة  من ضبط 31  متكنت  والرتاث  اآلثار  حامية 
األنواع واألحجام معدة للتهريب”، مبينًة أن “ضبط تلك اآلثار جاء 

من خالل تفقد املواقع األثرية يف عموم املحافظة”.
وأشارت إىل انه متت إحالة القطع إىل دائرة املتاحف العامة التابعة 
القانونية واإلدارية  اإلجراءات  اتخاذ  بعد  والرتاث،  اآلثار  إىل هيئة 

يف شأنها.
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املجلس  يصدرها  التي  املعرفة”  “عامل  كتب   عن سلسلة 
يف  صدر  الكويت،  يف  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني 
الكوارث:  “رأساملية  بعنوان  كتاب   ،2019 الثاين  ترشين 
طائلة  أرباحا  العاملية  والرشكات  الحكومات  تجني  كيف 
انتوين  تأليف  من  البرش”،  ومصائب  الحروب  ويالت  من 

لوينشتاين وترجمة احمد عبد الحميد. 
يتضمن الكتاب مقدمة وسبعة فصول موزعة عىل جزأين، 
الحرب  البحث عن  وافغانستان:  “باكستان  من عناوينها: 
الجديدة”، “اليونان: نحن مجرد أرقام ولسنا برشا”، “بابوا 
غينيا الجديدة: اكرسوا عظامنا ولكنكم لن تحطموا أرواحنا 
دولة  صارت  األحرار  أرض  املتحدة:  و”الواليات  أبدا” 

السجون”. 
يقع الكتاب يف 430 صفحة من القطع املتوسط.

رأسمالية الكوارث 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

في اول أيار

عبد السادة البصري

أذكُر اننا يف ستينات وسبعينات القرن املايض كّنا نستقبل 
تُطلقها  وهي  البواخر،  صّفارات  بسامع  ايار  اول  صباح 
منذ  أبراجها  فوق  الزينة  نرشت  كانت   ان  بعد  ابتهاجاً 
الليل وحتى اليوم الثاين. وكانت تعزف املوسيقى  وتُقاُم 
املسريات واالحتفاالت هنا وهناك وتُوّزع الحلوى وامللّبس 
وعوائلهم.  املوظفني  وزمالئهم  العاّمل  عىل  والجكليت 
وكنا نجد عاّمل امليناء يف أبهى حلٍّة و يف حركة دائبة وهم 

فرحون يرتدون بدالتهم الزرق محتفلني بعيدهم !
من  خاّصًة  امتيازاٍت  امليناء  لعاّمل  كانت  أنه  أذكر  كام 
 ، دوامهم  فرتة  خالل  أسبوعية  ومؤونة  وأحذية  مالبس 
باللون  تختلف  كانت  التي  الهوائية  الدّراجات  إىل  إضافة 
عن دّراجات املهندسني واملوظفني ذوي الدرجات األخرى، 
باللونني األصفر واألسود  فتجد  الشارع كلَّ صباحِ مزداناً 
وهم يذهبون اىل حيث بّوابة امليناء التي ُوِضعت عندها 

اسطوانات حديدية صغرية، لتكون مرآباً يركنونها فيه !
لكن بعد القرار الجائر والفاشل الذي أقرّه النظام الفايش 
املقبور بتحويل العاّمل إىل موظفني، اختفت هذه املظاهر 
الجميلة ومل نعد نُبرُص جامليات العمل وروحيته فيهم ، 
كام اختفت االمتيازات والحقوق وانتهت رمزية الفرح يف 

هذا اليوم أيضاً !
باملعنى  عاّمٌل  هناك  وليس  عيٌد  للعاّمل  يكون  كيف 

اللفظي للكلمة ؟!
ال  يومي  بأجٍر  كعاملني  وهم  عيٌد  لهم  يكون  كيف 
إذا  حقوٍق  أيّة  لديهم  وليس  امتيازاٍت،  بأيّة  يتمتعون 

تعرّض أحدهم إىل حادث ما أثناء العمل ومن جّرائه ؟!
أموٌر كثرية تغريت بفعل ذلك القرار، ولِحَق الحيف والغنب 
وال  صفة  بال  فهم    ، عامل  بدرجة  هم  ممن  بالكثريين 

حقوق وال امتيازات !
عرش  مثانية  من  أكرث  منذ  زلنا  ما  اننا  األمر  يف  والغريب 
فالسادة  الظامل،  القرار  ذلك  وفق  عىل  نعمل  عاماً 
يرفضون  النواب  مجلس  ويف  الحكومة  يف  املسؤولون 
من  الكثري  يبقون  مثلام  نصابه،  إىل  الحق  وإعادة  إلغاءه 
ويبقوننا  املقبور  النظام  اقرّها  التي  واألنظمة  القوانني 

نعمل عىل وفقها !
السنوات علينا أن نفكّر حقاً  اليوم وبعد مرور كّل هذه 
ضاعت  التي  العامل  حقوق  إعادة  كيفية  يف  وبجّدية 
أدراج الرياح. فكم من عامٍل أصيب أو تويف أثناء العمل، 

دون أن يحصل أو تحصل عائلته عىل أي تعويض ؟!
بإعادة  نطالب  أن  علينا  بعيدهم  نحتفل  ونحن  اليوم 
شئ:  كل  أساس  هم  فالعاّمل   ، إليهم،  املثىل  الصفة 
يحرّك  أن  درجة  بأي  موظف  اي  يستطيع  لن  بدونهم 
عمل،  رّب  أو  مسؤول  هناك  يكون  لن  وبدونهم  ساكناً، 
ألنهم هم  أبداً،  تزدهر  ولن  األوطان  تُعّمَر  لن  وبدونهم 

الذين  يرسون أوَل طابوقة يف البناء دامئاً !
هذه،  والعظيمة  الكبرية  صفتهم  إعادة  واجب  علينا  ان 
واعادة حقوقهم وامتيازاتهم وتخليصهم من أعباء األجور 
كلَّ  عيدهم  يف  ومعهم  بهم  لنحتفل  واألتعاب،  اليومية 

سنة!
وبأمان  خري  بألف  والعامل  العراق  وعاّمل  عام  وكّل 

وسعادة !

ليس مجرد كالم

الموصل - صباح سليم علي

شارع  النجفي”،  “شارع  تعرض  بعد 
املكتبات األول يف مدينة املوصل، للخراب 
اإلرهايب،  داعش  تنظيم  ضد  الحرب  جراء 
املكتبات  أصحاب  من  البعض  أضطر 
آخر  ملكان  االنتقال  إىل  الكتب  وبسطات 
هيبة  “جامع  مقابل  يقع  املدينة،  من 

خاتون” يف منطقة “املجموعة الثقافية”.
)أبو  كريم  الكتبيني،  هؤالء  بني  ومن 
)أبو  وحسن  الكريم  وعبد  وضياء  قتيبة( 
عرضوا  الذين  غانم(،  )أبو  ويارس  فالح( 
بسطات الكتب العائدة لهم، عىل رصيف 
يف املنطقة املذكورة، تحت أشعة الشمس 

ووسط ضجيج زحام السيارات.

مواصلتهم  الكتب، من خالل  باعة  ويؤكد 
غري  الظروف  هذه  يف  بسطاتهم  افتتاح 
رزق،  كمصدر  مبهنتهم  متسكهم  املالمئة، 
وحبهم لها وسعيهم إىل مواصلة نرش الزاد 
املعريف والثقايف. فيام يعربون عن رغبتهم 
النجفي”  “شارع  إىل  العودة  يف  الحقيقية 

الذي يشكل الذاكرة الثقافية للموصل.
وباملقابل، يأمل أهايل املوصل، من مثقفني 
وهواة مطالعة، أن يعود “شارع النجفي” 
للمكتبات  أساسيا  فضاء  عهده،  سابق  إىل 
القرطاسية  وباعة  واملطابع  النرش  ودور 
يكون  وأن  والخطاطني،  الكتب  ومجلدي 
“املجموعة  منطقة  يف  املكتبات  وجود 
الثقافية”، مؤقتا، كون هذه املنطقة تفتقر 
مؤهلة ألن  وليست  الخدمات،  أبسط  إىل 

تكون بديال عن “شارع النجفي”.
وقبل فرتة، تحول أصحاب بسطات الكتب 
إىل مكان آخر، يقع تحت “الجرس الثالث” 
مل  أنهم  إال  املوصل،  جامعة  نفق  عند 
يسلموا من حمالت البلدية. فقد منعتهم 
تشّوه  انها  بدعوى  بسطاتهم،  افتتاح  من 
مغادرته  إىل  اضطرهم  ما  املكان!  جاملية 
أخرى،  أرصفة  فراغات  عىل  ليتوزعوا 

وتحت الشمس الحارقة. 
محبو  يدعو  الشعب”،  “طريق  وعرب 
مقام  قائم  املوصل،  أبناء  من  الكتاب 
الكتب  لبسطات  السامح  إىل  املدينة 
الجامعة”،  “نفق  يف  مكانها  إىل  بالعودة 
يضطر  ال  يك  الصيف،  فرتة  األقل  عىل 

أصحابها إىل الجلوس تحت الشمس.

الموصل 

بسطات الكتب تحت الشمس!

 البصرة – طريق الشعب 
نظم فرع اتحاد الشبيبة الدميقراطي 
لجنة  البرصة/  محافظة  العراقي يف 
حداد  وقفة  أخريا،  القبلة،  منطقة 
عىل ضحايا فاجعة “مستشفى ابن 

الخطيب” يف بغداد. 
الوقفة،  يف  املشاركون  وأشعل 
الضحايا،  ذكرى  يف  الشموع 
مطالبني  الفاجعة،  واستنكروا 
فيها  تسبب  عمن  بالكشف 

ومبحاسبة املقرصين.
بنهج  تنديده  االتحاد،  فرع  وجدد 
الطائفية “الذي مل تكن  املحاصصة 
هذه الحادثة األليمة يف معزل عن 

نتائجه”. 

بغداد – وكاالت 
حل العراق يف املرتبة 11 عربياً و87 عاملياً من 
الرعاية  نظم  أفضل  مؤرش  يف  دولة،   89 أصل 
الصحية يف العامل لسنة 2021، الصادر عن مجلة 

“يس إي أو وورلد” األمريكية. 
ويستند هذا املؤرش إىل تحليل إحصايئ للجودة 
بناًء  وذلك  الصحية،  الرعاية  نظام  يف  الشاملة 

للرعاية  التحتية  البنية  هي:  متغريات،   5 عىل 
)األطباء  الصحية  الرعاية  اختصاصيو  الصحية، 
العاملني  من  وغريهم  التمريض  وموظفو 
للفرد  )دوالر  التكلفة  والكفاءات،  الصحيني( 
واالستعداد  الجيدة  األدوية  توافر  الواحد(، 

الحكومي.
مبا  أخرى،  عوامل  االعتبار  يف  املؤرش  يأخذ  كام 

املياه  عىل  والحصول  البيئية،  العوامل  ذلك  يف 
الحكومة  واستعداد  الصحي،  والرصف  النظيفة، 
استخدام  مثل  مخاطر  عىل  عقوبات  لفرض 

التبغ.
درجة،   32.55 العام  املؤرش  يف  العراق  وسجل 
معيار  ويف  درجة،   73.74 التحتية  البنية  ويف 
التكلفة  ويف  درجة،   14.59 والكفاءات  املهنيني 

درجة،   57.45 الدواء  توافر  ويف  درجة،   53.81
ويف استعداد الحكومة 88.36 درجة.

 22 املرتبة  ويف  أوالً  اإلمارات  جاءت  وعربيا، 
املرتبة  يف  الجنوبية  كوريا  حلت  فيام  عاملياً. 

األوىل عامليا.
 89 املرتبة  يف  بفنزويال  القامئة  تذيلت  وقد   

تسبقها باكستان يف املرتبة 88.

طالب بالكشف عن المتسببين 

اتحاد شبيبة البصرة يستنكر فاجعة “ابن الخطيب” 

في العراق.. ثالث اسوأ نظام رعاية صحية في العالم!


