
الحكومة في عامها االول
إخفاقات كثيرة 

بغداد – علي شغاتي 
نواب  أّش  الحكومة،  يوما من عمر  أكرث من 365  بعد مرور 
عن معالجة  واضحاً  وعجزاً  كبرياً  إخفاقا  ومراقبون وناشطون، 
غالبية امللفات، التي وعدت يف معالجتها، لكن “مل تتغري حياة 
املواطنني، بل صارت اسوأ مام كانوا عليه”, بحسب املتحدثني.

وقال متحدثون، لـ”طريق الشعب” ان الحكومة “فشلت” يف 
تحقيق أي تقدم ملموس يف ملفات الفساد، السالح املنفلت، 
املتظاهرين.  االغتياالت، وتحقيق مطالب  املحاصصة، ظاهرة 
من  عدد  عن  حكومي  تقرير  تحدث  املناسبة،  هذه  ويف 
الخطوات املتحققة يف الجوانب االقتصادية والتنموية. وأعلنت 
خلية اإلعالم الحكومي، امس االول، عن املتحقق يف الجوانب 
االقتصادية والتنموية من قبل وزارة التخطيط خالل عام من 

عمر الحكومة الحالية.

في الطريق الثقافي
    • جسر الزيتون

      مسرحية علي عبدالنبي الزيدي

    • خيبة انكيدو
       قصيدة يحيى السماوي

جواد  ايهاب  املدين   للناشط  الغادرة  االغتيال  جرمية  صدمت 
وانها  االعامق، خصوصا  من  بشدة وهزتها  الوزين جامهري شعبنا 
ارتكبت من قبل فرق كاتم الصوت لدى الجامعات املسلحة، وبعد 
االمنية  القوات  وإبالغه  املأل  امام  الشهيد  اعالن  وقت قصري من 
يف محافظته كربالء، انه يتعرض للتهديد بالقتل من جهات عدة. 
وبالفعل متت جرمية االغتيال بدم بارد، ومن دون ان يوّفر للشهيد 

أّي نوع من الحامية.
املتغنية  الحرة  االصوات  الجديدة ضد  الشنيعة  الجرمية  ان هذه 
وبالتغيري  االساسية  املواطنة  بحقوق  واملنادية  الوطن،  بحب 
القتلة  ومبحاسبة  واملحاصصة،  الفساد  منظومة  من  والخالص 
والفاسدين واملسؤولني عن الخراب الذي حّل ببالدنا وعن املعاناة 
امنا تأيت يف سياق مسلسل االغتياالت  الشديدة لشعبنا وشبيبته، 
وصنوف االعتداءات التي طاولت الكثري من الناشطني واملحتجني 
السلميني، وبطرق ووسائل متامثلة من طرف جهات  واملنتفضني 
متتلك حرية تحرك واسعة، ومتارس نشاطها االجرامي من دون أي 

رادع.

الحكومة واجهزتها  الجديدة فشل وعجز  الغادرة  العملية  وتؤكد 
قتلة  عن  الكشف  يف  بوعودها  االيفاء  عن  فقط  ليس  االمنية 
املتظاهرين واملنتفضني ومحاسبتهم، وضامن سالمة من يجاهرون 
برفضهم للفساد والفاسدين، ويف شّل ايدي من يستخدمون السالح 
املزيد من  الحيلولة دون سقوط  بل حتى عن  املواطنني،  لرتويع 
الشهداء ودون استمرار مالحقة الناشطني  السلميني واستهدافهم. 
عن  الحديث  يعد  مل  باملخاطر،  املحملة  االجواء  هذه  ظل  ويف 
توفري اجواء مواتية الجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسمح للناخب 
الخيال،  اال رضبا من  بحرية وأمان،  آرائهم  بالتعبري عن  واملرشح 

وكالما تدحضه الوقائع واالحداث يوميا.
الدميقراطية،  العملية  تعزيز  عىل  حرصه  دوما  حزبنا  اكد  لقد 
وعىل تحقيق التغيرياملنشود الذي يفرضه الواقع املأزوم للبالد عرب 
الطرق الدستورية االنتخابية. ومن هذا املنطلق شدد الحزب عىل 
النزيهة،  الحرة  االنتخابات  اجراء  ومناخات  توفري شوط  وجوب 
النزيهة واملستقلة فعالً  العادلة  ويف صدارتها املنظومة االنتخابية 
واشاف  آمنة  سياسية  بيئة  وتأمني  املتنفذة،  القوى  عن  قوالً  ال 

ومراقبة دوليني، وتطبيق دقيق لقانون االحزاب الذي متنع مبوجبه 
مشاركة االحزاب ذات االذرع املسلحة، والذي ينص عىل الكشف 
التي  واالحزاب  القوى  واقصاء  ومحاسبة  التمويل  مصادر  عن 
تستخدم املال السيايس لرشاء االصوات وإفساد العملية السياسية. 
اال ان توايل االغتياالت، وغياب االجراءات الرادعة لَحَملة السالح 
املنفلت، وعدم الكشف عن القتلة ومحاسبتهم، اىل جانب استمرار 
تدفق املال السيايس، وعدم تطبيق قانون االحزاب .. ان هذا كله 
املهيمنة  والقوى  السلطة  ورغبة  قدرة  يف  حقيقية  شكوكا  يثري 
غياب  ويف  ولهذا  ونزيهة.  حرة  انتخابات  اجراء  ضامن  يف  عليها 
هذه الرشوط لن تكون املشاركة يف االنتخابات االّ تواطُؤاً العادة 
انتاج املنظومة السياسية  ذاتها، املسؤولة عن الحال الكاريث الذي 
انتهت اليه البالد. وستتحمل القوى املاسكة بالحكم واملتحاصصة 
ما سيرتتب عىل اغالق الباب امام التغيري السلمي الدميقراطي من 

عواقب وخيمة تهدد السلم األهيل ومصائر الشعب والوطن. 
نعلق مشاركتنا  العراقي  الشيوعي  الحزب  فاننا يف  االسباب  لهذه 
يف االنتخابات عىل ما ستتخذه الحكومة والسلطة الترشيعية من 

اجراءات حازمة ورادعة،  لوضع حد ملسلسل االغتياالت والجرائم 
االخرى، بدءاً بالكشف عن قتلة املتظاهرين ومن يقف وراءهم، 
خاصة قتلة الشهيد ايهاب الوزين الذي ما زال دمه املسفوح حارا، 
وفرق  املنفلت   السالح  ظاهرة   وإنهاء  القضاء،  اىل  وتقدميهم 
الحر  للتعبري  مامرسة  أيّة  بوجودها  تستقيم  ال  التي  االغتيال 

واملنافسة االنتخابية. 
وعموم  واملنتفضني  السلميني  الناشطني  ندعو  نفسه  الوقت  ويف 
الحكومة  عىل  اشكالها  مبختلف  الضغوط  مامرسة  اىل  املواطنني 
املجموعات  مواجهة  يف  بواجباتهام  القيام  اىل  لدفعهام  والربملان، 
تخريبها  دون  والحيلولة  املنفلت  والسالح  املتمردة  املسلحة 
اآلفاق  جديدة خطرية  دوامة  اىل  البالد  ودفع  االنتخابية  العملية 

واملآالت.

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
2021/5/9

اغتيال الوزني
يشعل الغضب
في بغداد والمحافظات
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2
أخبار وتقارير

هي ذي الحّية .. فمن يقطع رأسها؟

خرج قطار محمل مبشتقات نفطية، االسبوع املايض، عن مساره بني منطقتي 
املشاهدة والدجيل، فوقعت لحسن الحظ ارضار مادية فقط. وقالت وزارة 
النفط عىل  بالتعاقد مع وزارة  الحادث جاء بعد نجاحها  ان  بيان  النقل يف 

النفطية. نقل املشتقات 
يف السياق نفسه قال سائقون لشاحنات تنقل النفط الخام، انهم يتعرضون 
فيدفعون  متنفذين،  مع  متواطئني  سيطرات  مسؤويل  طرف  من  لالبتزاز 

ازاء ما يحصل يف  بامكانهم السكوت، خصوصاً  من جيوبهم، لكنهم مل يعد 
مصفى بيجي، فلجأوا للتظاهر احتجاجا.

واملستفيدون من مثل هذه الحوادث هم املتنفذون، الذين يكدسون املال 
بيدهم  االمر  يبقى  يك  التحتية،  البنى  وتخريب  االبتزاز  طريق  عن  الحرام 

وحدهم، فتتعزز ارصدتهم وتكرب كروشهم عىل حساب ولد الخايبة.
والحال نفسه يف بقية القطاعات. فمن يريد االستحواذ عىل شكات الكهرباء 
الحكومية يعطل انتاج الكهرباء، ومن يريد تهريب البضائع يخرب “ القبان 

االلكرتوين” قرب املنافذ، وهكذا. 
“مثل  انه  يقول  مشكلة،  اية  يف  املكشوف  الفاعل  عن  متوارث  قول  هناك 

الحّية، تكرص وتضم راسها”. 
واليوم ايضا نحن بحاجة اىل من يقطع رأس الحّية. 

راصد الطريق 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي:

اكشفوا قتلة إيهاب الوزني ومن يقف وراءهم وحاسبوهم 
فال مشاركة في االنتخابات من دون ذلك

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي: 

نستنكر بشدة جرائم االحتالل 
االسرئيلي في القدس

ضد  الوحشية  اعتداءاتها  االرسائييل  االحتالل  قوات  تواصل 
اإلدانة  اصوات  تصاعد  رغم  القدس،  مدينة  يف  الفلسطينيني 
واالستنكار الدولية لهذه الجرائم، واملطالبة بوقفها فوراً، وانهاء 
وتهجريهم  املقدسيني  املواطنني  منازل  عىل  االستيالء  عمليات 

القرسي من ديارهم.  
وتشهد القدس املحتلة منذ بداية شهر رمضان تصعيدا للجرائم 
وأدت  املستوطنني.  وعصابات  االرسائيلية  القوات  تنفذها  التي 
العامود  وباب  األقىص  املسجد  يف  املصلني  عىل  االعتداءات 
واملواطنني يف حي الشيخ جراح خالل اليومني املاضيني اىل اصابة 

حوايل 250 شخصا. 
وحذرت مفوضية حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة من ان 
هذه االعتداءات “قد ترقى إىل مستوى جرائم حرب”. وطالبت 
عمليات  لجميع  الفوري  بـ”الوقف  االرسئييل  االحتالل  سلطات 

التهجري القرسي ضد الفلسطينيني”. 
جراح  الشيخ  حي  شهده  ما  أن  املتحدة  األمم  اعلنت  كذلك 
واألنشطة  الطرد،  خطر  اىل  فلسطينية  أرس  وتعرض  القدس  يف 
االستيطانية جميعا مبا فيها االجالء والهدم، غري قانونية مبوجب 
القانون الدويل. وكان قرار مجلس األمن رقم 2334، الصادر يف 
أواخر 2016، قد طالب بوقف االستيطان االرسائييل يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية. 
ان اعتداءات االحتالل االرسائييل املتواصلة عىل مدينة القدس، 
الفلسطينيني  االصليني  سكانها  من  إفراغها  اىل   والهادفة 
سيئة  القرن”  “صفقة  تنفيذ  يف  أخرى  حلقة  متثل  وتهويدها، 
لتصفية  العربية،  التطبيع  أنظمة  من  مفضوح  بتواطؤ  الصيت، 
منطقة  عىل  االمريكية  الهيمنة  وتعزيز  الفلسطينية  القضية 

الرشق االوسط من خالل تحالف اقليمي بقيادة ارسائيل. 
الصهيونية  الهجمة  بقوة  العراقي  الشيوعي  حزبنا  يدين  واذ 
الرشسة يف القدس، ويحّيي مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه 
يؤكد  واالحتالل،  والضم  الصهيوين  التوسع  لعمليات  البطويل 
من  العادل  الفلسطيني  النضال  مع  الثابت  التضامن  مجدداً 
الوطنية  الدولة  البغيض، وإقامة  انهاء االحتالل االرسائييل  اجل 

املستقلة عىل أرض فلسطني وعاصمتها القدس.  

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
8 ايار 2021

من دولة الرعاية
الى النيوليبرالية

افكار

مشيعو الشهيد ايهاب الوزين يهتفون يف كربالء مطالبني برحيل نظام املحاصصة الطائفية



محلية الشيوعي العراقي في كربالء :
ندين جريمة اغتيال ايهاب الوزني

هزّنا من االعامق نبأ اغتيال الناشط املدين الصديق إيهاب جواد الوزين، صباح هذا اليوم األحد املوافق 9 أيار، فها هي يد الغدر والجرمية 
متتد من جديد لتسكت صوتاً آخر حرا. ال ذنب له سوى أنه يدعو لبناء وطن آمن، كامل السيادة وخال من الفساد والفاسدين.  

اننا يف اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف كربالء، إذ نعرب عن الغضب والسخط عىل إسكات صوت مدين، وعن شديد اإلدانة 
للجرمية الشنعاء، نطالب الحكومة املحلية والجهات األمنية العمل، بجد، بإلقاء القبض عىل الجناة، وتقدميهم اىل القضاء لينالوا القصاص 

العادل.
املجد والخلود لشهداء الحركة االحتجاجية
والخزي والعار ألعداء الوطن والشعب.
اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي/ كربالء

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

  

الواقع ال يعرف المجاملة
محمد عبد الرحمن 

مع  لقاءاتها  عادة  الفضائيات  تكثف   رمضان  شهر  يف 
الشخصيات السياسية وممثيل الكتل واألحزاب والناشطني 

يف الحراك واملتخصصني . 
يتولد  حتى  العايل،  النقد  تسمع  اللقاءات  هذه  ويف 
او  ذاتهم  املتحدثني  هم  ليسوا  املسؤولني  ان  االنطباع  
منذ  والعباد  البالد   إدارت شؤون  التي  وكتلهم،  احزابهم 

عام ٢٠٠٥ يف االقل حتى يومنا هذا .  
للذات  النقد  من  الشحيح  القليل  ذلك  خالل  وتالحظ 
وإالستعداد  لتحمل املسؤولية، واذا جاء فمغلفا بعبارات 
وكالم وحوادث تجعله باهتا بال طعم وال رائحة: الظروف 
ضآلة  وداعش،  اإلرهاب  البلد،  بها  مر  التي  الصعبة 
التخصيصات واملوارد، الرتكة الثقيلة للنظام املباد، املحتل 
عاىن  أمور  وتلك   . الخ   .. الخارجية  التدخالت   ، ودوره 
منها البلد حقا، لكن هناك مقابل  كل قول وعبارة حزمة 
تاثريه  لهذا  كان  نعم،  وعريضة:   طويلة  مرشوعة  أسئلة 
بشكل او بآخر، لكن انتم ماذا كان دوركم؟ ماذا فعلتم؟ 
وهل خففت افعالكم من وطاة الظروف ام زادت الطني 
املقاييس ويف  بكل  أسوأ  ما هو  اىل  األمور  ودفعتم   بلة، 

مختلف املجاالت؟   . 
الفساد،  حول  يدور  الذي  الحديث  اىل  تستمع  وعندما  
تتخيل ان كل من توىل املسؤولية كان نزيها، يداه نظيفتان 
وأبعد ما تكون عن التالعب باملال العام والتلوث بالسحت 
الحرام! فاذا كان هؤالء املتحدثون جميعا يدينون الفساد 
حل  عام  املسؤول  الفاسد  هو  ياترى  فمن  والفاسدين، 

بالعراق من كوارث؟ 
ليس  االمر  ان  يعرف  وهو  بالطبع،  ساذجا  ليس  املواطن 
حكومية  تقارير  اكدت  املتنفذين  من  فالكثري  كذلك. 
رسمية غرقهم يف رذائل الرسقة والتطاول عىل املال العام 

وارتكاب جرائم الفساد اإلداري واملايل والسيايس . 
فإن  وعجيبة.  غريبة  قضايا  املتحدثني  من  البعض  ويثري 
عىل  خري  فاالمور  والربملان،  الحكومة  يف  متثيل  له  كان 
يبدا   ما  فرسعان  خارجهام  كان  اذا  اما  العال.  وعال  خري 
متثيل  عدم  من  والشكوى  السخط   عن  والتعبري  التذمر 
هذا املكون او ذاك، فيام هو يف الواقع يندب حظه لعدم 

حصوله عىل الفرصة! 
القومية،  او  الطائفة  تلك  ومسكينة  املكون  هذا  مسكني 

فكم تتم املتاجرة باسامئها! 
من  بني  الغريب  العجيب  الخلط  هذا  هو  اآلخر  واالمر 
وبني  واألمني،  واالقتصادي  السيايس  القرار  عىل  هيمن 
كتل وأحزاب وشخصيات أخرى حرصت عىل عدم إهدار 
دينار  اىل  أيديها  امتداد  وعدم  واحدة،  عراقية  دم  قطرة 
واحد، بل ومل تكن يف موقع املسؤولية أصال. فمن الظلم 
عاجزا  البعض  كان  واذا  واحدة،  خانة  يف  الكل  يوضع  ان 
عن  قول الحق وتسمية األشياء باسامئها، فاالفضل له ان 

يسكت، فالسكوت هنا من ذهب .
البعض،  يصب  ان  املذكورة  اللقاءات  يف  ايضا  ويحدث 
وتيارات  أحزاب  جام غضبه عىل  او سند،  مربر  دون  من 
الحقيقة  فتغيب  أخرى،  من  االقرتاب  من  ويحذر  معينة، 

ويضيع التقييم املوضوعي . 
الذي  وهو  ترشين،  بانتفاضة  يتغزل  من  تجد  ان  واالنىك 
ناصبها العداء وقتل شبابها. فهو كمن يدعي وصال بليىل، 

وهي ترفضه وتلفظه.  
ان من شأن استمرار هذه االزدواجية يف الحديث والتقييم، 
للمراجعة  االستعداد  ومن  املسؤولية  من  التهرب  وهذا 
والتخيل عن النهج الخاطيء والسلوك الضار،  ان يؤديا اىل 
تضبيب املواقف والتسرت عىل النواقص والعورات الجدية. 
اال انه ويف كل االحوال، يبقى ناصعا ما قيل منذ الِقدم من 

ان “شعاع الشمس ال يحجبه غربال”.   

مفوضية حقوق االنسان يؤشر “فشل” المنظومة األمنية اضاءة

اغتيال الوزني يشعل الغضب في بغداد المحافظات

عملية جبانة
اقدم  امس,  يوم  صباح  من  األوىل  الساعات  ويف 
مسلحان مجهوالن يستقالن دراجة نارية عىل اغتيال 
الناشط املدين ورئيس تنسيقية كربالء للحراك املدين, 
امام  مسدس,  بواسطة  عليه  الرصاص  اطالق  عرب 

منزله يف منطقة حي الحداد، وسط املحافظة.
بيان  يف  األمني،  االعالم  خلية  أعلنت  ما  ورسعان 
املحافظة  “رشطة  ان  الشعب”,  “طريق  طالعته 

عمل  فريق  بتشكيل  الحادث  وقوع  فور  رشعت 
مختص لجمع األدلة واملعلومات يف هذه الجرمية”, 
عن  للبحث  الجهود  كل  “استنفارها  اىل  مشرية 
نصيف  املقدسة،  كربالء  محافظ  أكد  فيام  الجناة”. 
األمنية  القوات  وضع  األحد،  امس  الخطايب،  جاسم 
يف االنذار واالنتشار ملالحقة مرتكبي جرمية االغتيال.

الشرطة تصد المشيعين  
اخبارا  عيان،  وشهود  محلية  اعالم  وسائل  وتناقلت 
عن منع قيادة رشطة كربالء, دخول حشود املحتجني 
تشييع  اجل  من  املحافظات  بقية  من  القادمني 
الشهيد, حيث قامت القوات األمنية باغالق مداخل 

املدينة، خوفا من الغضب الجامهريي.
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  وّجه  جانبه,  من 
قتلة  عن  الكشف  برسعة  الداخلية،  وزارة  أجهزة 

الناشط إيهاب الوزين.
الوزراء،  مجلس  لرئيس  االعالمي  املكتب  ونقل 
ان  الوزراء،  مجلس  جلسة  خالل  الكاظمي  كلمة 
“قتلة الناشط املدين إيهاب جواد الوزين موغلون يف 
الجرمية، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة 
العدالة”، الفتا اىل “اننا سنالحق القتلة ونقتص من 

كل مجرم سولت له نفسه العبث باألمن العام”.
برسعة  الداخلية  وزارة  “أجهزة  الكاظمي  ووجه 
ان  اىل  مشريا  الوزين”،  الناشط  قتلة  عن  الكشف 
الفوىض،  خلق  محاوالت  من  أفلسوا  “املجرمني 
القانون  العّزل، لكن  النشطاء  واتجهوا اىل استهداف 
سيحاسبهم مثلام سقط آخرون يف قبضة العدالة من 

قبل”.

احتجاجات غاضبة
وعىل خلفية حادثة االغتيال, خرجت جموع غاضبة 
للتظاهر وسط مدينة كربالء, حيث اقدم املحتجون 
عىل حرق اإلطارات وقطع الشوارع الرئيسة املؤدية 
النقيب  زيد وشارع حي  وفلكة  املحافظة  فكلة  إىل 
اىل  املؤدية  الطرق  وغلق  والسدة  الحسينية  وطرق 
للمطالبة  فيها,  الرتبية، ونصب خيم االعتصام  فلكة 

“مبالحقة القتلة، والكشف عن مالبسات الجرمية”.
ويف النارصية, قام متظاهرون غاضبون بقطع جرسي 
الزيتون والنرص وسط املدينة، احتجاجا عىل اغتيال 
االغتياالت,  مسلسل  واستمرار  الوزين,  الناشط 
بتحمل  األمنية  واألجهزة  الحكومة  مطالبني 
هوياتهم  عن  والكشف  القتلة  ومالحقة  مسؤوليتها 

والجهات التي تدعمهم.
والديوانية,  وواسط  بابل  محافظات  وشهدت 
الوضع  انفالت  استمرار  عىل  غاصبة,  احتجاجات 
تطال  التي  االغتيال  عمليات  واستمرار  األمني 
الناشطني، معربين عن تضامنهم مع عوائل الضحايا, 
القوات األمنية والحكومة برضورة اخذ  فيام طالبوا 

زمام املبادرة والسيطرة عىل السالح املنفلت.

70 عملية اغتيال خالل عام
عيل  االنسان،  حقوق  مفوضية  عضو  عّد  جهته,  من 
هذا  يف  الوزين  إيهاب  الناشط  “اغتيال  ان  البيايت، 
يف  التظاهرات  بساحة  مؤثراً  لكونه  جاء  الوقت، 

كربالء”.
 70 من  “أكرث  ان  صحفي،  ترصيح  يف  البيايت  وذكر 
منذ  التظاهرات  يف  ناشطني  طالت  اغتيال  عملية 

ترشين االول لعام 2019 وحتى اآلن حيث أدت اىل 
مقتل 25 ناشطا، وجرح العدد اآلخر”.

وأشار اىل “وصول أعداد املغيبني يف ظروف التظاهرات 
التساؤالت  اىل ما ال يقل عن 80 شخصا، وهذا يثري 
حول وعود الحكومة بالكشف عن الجناة والفاعلني”.
التحقيق  وأضاف، أن “4 لجان ُشكلت لحسم ملف 
اية  تظهر  مل  اآلن  حتى  ولكن  االغتيال،  بعمليات 
نتائج”، مشريا اىل “امتالك الحكومة وأجهزتها األمنية 
االمكانيات للكشف عن الجناة، لكنها تفتقد الجدية 

واإلرادة”.
ودانت املفوضية العليا لحقوق االنسان، أمس األحد، 
االغتياالت  أن عودة مسلسل  مؤكدة  الوزين،  اغتيال 
يدل عىل “فشل” املنظومة األمنية يف حامية املدنيني.
وقالت املفوضية يف بيان ورد لـ”طريق الشعب”، إن 
اغتيال الوزين يأيت “استكاماًل ملسلسل االغتياالت ضد 
“اسفها  مبدية  الحرة”،  الكلمة  وأصحاب  الناشطني 

البالغ ملا جرى”.
االمنية يف حامية  باملنظومة  وجود “ضعف  وأكدت 
العراق،  ملغادرة  منهم  العديد  اضطر  ما  الناشطني، 
الحوادث  لهذه  فريسة  أصبحوا  منهم  واملتبقي 

املأساوية”.
املسلحة  للقوات  العام  القائد  املفوضية،  وطالبت 
الناشطني  لحامية  املناسبة،  اإلجراءات  باتخاذ 
واالعالميني واملدونني واصحاب الكلمة الحرة، وتقديم 
األمني واالستخبارايت،  الجهد  للعدالة وتعزيز  الجناة 
فيام شددت عىل أن تكون التحقيقات “عاجلة وتعلن 
للرأي العام بشكل مبارش، وان ال تكون كسابقاتها مثل 

حادثة استشهاد الصحفي هشام الهاشمي”.

بغداد ـ طريق الشعب
واالجور  العقود  اصحاب  من  العاملون  يواصل 
اليومية  يف دائرة ماء الديوانية ارضابهم عن العمل 
لألسبوع الثاين, للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 

رقم 315 لسنة 2019.
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “العامل يطالبون 
بتحويلهم اىل عقود وزارية,  وضع هيكلية جديدة 

للرواتب وزيادة التخصيصات املالية”.

رفض لسلم الرواتب
اصحاب  من  العرشات  جدد  املثنى,  محافظة  ويف 
الكهرباء,  وزارة  مديريات  دوائر  يف  العقود 
الجديد  الرواتب  لسلم  الرافضة  احتجاجاتهم 

املوضوع من قبل الوزارة.
“مطالب  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وذكر 
املقرور  السلم  وفق  اجورهم  رصف  هي  املحتجني 
يف عام 2020, وعدم تخفيضها”, مكدا ان “اصحاب 
العقود عاقدي العزم عىل مواصلة احتجاجهم لحني 

االستجابة ملطالبهم”.

صرف الرواتب المتأخرة
يف  العقود  اصحاب  من  عدد  نظم  جانبهم,  من 
واملعادن  الصناعة  لوزارة  التابعة  ماجد  ابن  رشكة 
بوابة  امام  احتجاجية,  وقفة  البرصة,  محافظة  يف 
للمطالبة برصف رواتبهم املتأخرة منذ العام املايض, 

وتجديد عقودهم.
اىل ذلك, نظم عدد من اصحاب العقود يف جامعة 
البرصة )مجمع كليات باب الزبري(, وقفة احتجاجية, 
ملطالبة وزارة التعليم العايل, بشمولهم ضمن قرار 
315 والعدول عن قرارها فيام يخص استثناء األشهر 

الثالثة االخرية من العام املايض.
وهدد املتظاهرون خالل وقفتهم بالتصعيد يف حال 

ورغم  انه  اىل  مشريين  ملطالبهم,  االستجابة  عدم 
للتعاقد معهم  والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات  إمتام 
كان  الثالثة  األشهر  باستثناء  الوزاري  القرار  ان  إال 

مجحفا بحقهم.

تنفيذ قرار 315
العقود  العرشات من اصحاب  من جهتهم, يواصل 
الجامعة  بوابة  أمام  االعتصام  واسط  جامعة  يف 
لهم  املالية  املبالغ  بتخصيص  للمطالبة  الرئيسية 

ضمن قرار 315.

لـ”طريق  حديث  يف  قاسم,  عيل  املعتصم  ورهن 
ملطالبهم  باالستجابة  اعتصامهم  “انهاء  الشعب”, 
رقم  قرار  لتطبيق  مالية  ضامنات  توفري  خالل  من 
تسويف  حال  يف  “التصعيد  من  محذرا   ,”315

مطالبهم”.

تظاهرة للمعلمين والفالحين
الرتبوية  الكوادر  من  العرشات  تظاهر  املقابل,  يف 
امام مبنى مديرية تربية محافظة ميسان, للمطالبة 

باطالق العالوات ورصف اجور مراقبة االمتحانات.

وطالب املعلم محمد عيىس, عرب “طريق الشعب”, 
باالستجابة  املركزية  والحكومة  الرتبية  “وزارة 
املالية  مستحقاتهم  ورصف  املرشوعة  ملطالبهم 

واطالق الرتفيعات بدون اي تأخري”.
قضاء  يف  املزارعني  من  العرشات  نظم  االثناء,  يف 
احتجاجية   وقفة  ميسان,  محافظة  شامل  الكميت 
للمطالبة  القضاء,  يف  البذور  تنقية  معمل  أمام 
ميسان  محافظة  يف  البذور  الستالم  رشكة  بفتح 
وبقية محافظات الجنوب, بسبب وفرة االنتاج من 

محصويل الحنطة والشعري.

احتجاجات متواصلة لذوي العقود والمعلمين والفالحين 
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بغدادـ  محمد التميمي

أثار الشارع العراقي يوم أمس, 
ردود فعل غاضبة، عىل خلفية 
اغتيال الناشط املدين ورئيس 

تنسيقية كربالء لالحتجاجات، 
إيهاب جواد الوزين؛ حيث أقدم 

محتجون يف محافظات عدة عىل 
قطع الطرق واحراق اإلطارات، يف 
ردة فعل عىل العملية االجرامية, 

مطالبني بإيقاف مسلسل 
االغتياالت، والقاء القبض عىل 

الجناة ومحاسبتهم.
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في ندوة الكترونية نظمتها صفحة »حوار التنوير«

عامر حسن فياض حول بناء الدولة المدنية في العراق
بغداد- طريق الشعب

بالفيديو  ندوة  اخريا  التنوير”  “حوار  صفحة  نظمت 
تحت عنوان “افكار اولية لبناء الدولة املدنية.. العراق 
عامر  د.  والباحث  االكادميي  فيها  ضّيفت  منوذجا”، 
اقامة  تناول اهم سبل ومعوقات  الذي  حسن فياض، 

الدولة املدنية يف العراق.
وقال د. فياض يف بداية حديثه ان بناء دولة “يقودنا اىل 
الحديث عن مسارات وقرارات عدة يجب اتخاذها”، 
موضحا ان “بناء دولة مدنية ليس رغبة او نزوة، بل 

هو عملية تحتاج من الصرب الكثري”.
وتطرق اىل قول الفيلسوف هيغل “ان الدولة معطى 
من معطيات الحداثة”  يف اشارة اىل ان مفهوم الدولة 
كاإلمارة  اخرى  مسميات  سبقته  وقد  املنشأ  حديث 

والوالية واإلمرباطورية واململكة وغريها.

الثقة .. الثقة
هو  واملحكوم  الحاكم  بني  الثقة  “تعزيز  ان  واضاف  

املفتاح االساس للتفكري والعمل لبناء الدولة املدنية”.
االطاريح  احدى  يف  ورد  ما  الشأن  هذا  يف  واستحرض 
الصينية القدمية حول بناء الدولة، ومفاده ان تالمذة 
والعنارص  الصالح  الحكم  عن  سألوه  صيني  حكيم 
الواجب توفرها فيه، فقال انها  ثالثة عنارص: القوت 
الحاكم  بني  الثقة  وأخريا  والجند)القوة(  )الغذاء( 

واملحكوم .
سأله احد طالبه: هل نستطيع التخىل عن احد هذه 

العنارص ويبقى الحكم صالحا؟ أجاب: نعم، ميكن ان 
نتخىل عن الجند )القوة( ويبقى الحكم صالحا.

عندها سأله طالب آخر: وهل ميكن ان نتخىل عن احد 
العنرصين الباقيني ويبقى الحكم صالحا؟

فقال: نعم، نستطيع التخىل عن القوت )الغذاء( ويبقى 
الحكم صالحا فالثقة بني الحاكم واملحكوم مثلها مثل 
الحصان الذي يجر العربة، فهو يجلب القوت والقوة.

سيادة القانون
الدولة  بناء  يف  وأهميتها  القانون  سيادة  وبخصوص 
اليوم بحاجة ماسة اىل سيادة  قال فياض ان “العراق 
القانون يك يبني دولته”. واستحرض يف هذا الخصوص 
ان  لتالمذته  قال  الذي  اليونان  حكامء  احد  حكاية 
وحني  لحاميتها،  ثان”  سور  بناء  اىل  بحاجة  “املدينة 
الذين قىض  آبائهم  يتذكرون  امتعاضهم وهم   الحظ 
كثريون منهم او تعوقوا وهم ينقلون الصخور الكبرية 
لبناء السور االول، بنّي لهم انه ال يقصد بناء سور آخر 
من الحجر، فالسور الثاين الذي يعنيه لحامية املدينة 

هو سور القانون اي سيادة القانون.
“لتحقيق  انه  وقال  التمدن  مبدأ  اىل   فياض  وتطرق 
واخرى  للعبادة  دور  وجود  نلمس  ان  لنا  بد  ال  ذلك 
وشاغلوها  قاطنوها  يتمتع  للمعرفة،  وثالثة  للعدالة 

والعاملون فيها ومراجعوها جميعا باالحرتام”.
ولفت د. عامر فياض اىل الجدليات يف بناء الدولة قائال 
“ان عملية بناء الوحدة السياسية  تتحكم فيها  قوانني 

واخريا  والتوحيد،  التجزئة  وجدلية  والخارج،  الداخل 
قانون تنازع الهويات”.

حتى  يؤخذ  والخارج  الداخل  قانون  “ان  ان  واوضح 
االن يف بناء وتشكيل الدولة العراقية، وأمامنا التدخل 
الخارجي يف االرادة العراقية الداخلية”. وتابع انه فيام  
نفسه  عن  عرب  فانه  والتوحيد  التجزئة  بقانون  يتعلق 
اىل  العراق  تقسيم  اىل  الدعوات  يف   2003 عام  بعد 
اكرث من دولة، وايضا يف الفدرالية التي متيل يف بعض 

االحيان اىل دائرة التفكك”.
وبخصوص قانون تنازع الهويات بنّي ان “العراق يضم 
كيانات وديانات وقوميات وهويات متعددة، وال ميكن 
تشكيل الدولة اذا مل تكن لها هوية سياسية موحدة”. 

مستلزمات بناء الدولة
ومن الرضوري يف رأي  د. فياض توفر اربعة مستلزمات 
سياسية،  مستلزمات  وهي  املدنية،  الدولة  لبناء 

واجتامعية، واقتصادية، وفكرية.
نظرا  املستلزمات،  تلك  اهم  من  “السياسية  ان  وقال 
املوضوعي)من  النهج  توفري  يف  عليها  املعّول  لكونها 

خالل هيئة او جامعة( يف بناء الدولية املدنية”.
 واضاف ان من الرضوري “ان يتضمن املستلزم السيايس 
اإلقرار  منها  مبادئ،  عدة  يحتضن  اجتامعيا  عقدا 
بالتعددية السياسية، ومبدأ التمثيل عرب  االنتخابات، 
واحرتام حقوق االنسان وحرياته، وكل هذا عىل اساس 

استقالل القضاء والتداول السلمي للسلطة”.

ورأى د. فياض ان املستلزم االقتصادي يف بناء الدولة 
مستقر  اقتصاد  اىل  بحاجة  لكونه   االصعب  “هو 
التي  االساسية  املتطلبات  توفري  عىل  يعمل  ومتوازن 
االنتاج  اساس  عىل  ويقوم  املواطن،  كرامة  تحفظ 

واالستهالك”.
هناك  الفياض”ان  ذكر  الفكري  املستلزم  وبخصوص 
دوال قامئة رغم ان مستلزماتها الفكرية غري مكتملة” 
انه “يتطلب  قائال  االجتامعي  املستلزم  وتابع يف شأن 
تتصف  التي  الوسطى،  بالطبقة  االهتامم  الدولة  من 

بكونها ميسورة الحال ومتعلمة”. 

عناصر بناء الدولة المدنية
عنارص  ثالثة  هناك  ان  فياض  حسن  عامر  د.  وقال 
“الفرد  يف  تتمثل  وهي  الدولة،  لبناء  اساسية 

والسلطة”. والجامعة 
افراد  اىل  نحتاج  املدنية  الدولة  “لبناء  انه  وقال 

موصوفني”، مبعنى ان يكونوا ذوي صفات محددة.
)من  تقليدية  تكون  ال  ان  “فينبغي  الجامعات  اما 
مثل العشائر، والجامعات الدينية، والقوميات(، وامنا 
املدين  املجتمع  كمؤسسات  تقليدية  غري  جامعات 

النزيهة”. واالحزاب السياسية 
املدنية  الدولة  لبناء  املطلوبة  السلطة  عنرص  وحول 
عرب  مقبولة  تكون  ان  “يجب  انها  فياض  قال 
تستمر  ليك  ذلك  تنجز  ان  لها  بد  وال  االنتخابات، 

وتثبت رشعيتها”.

معوقات البناء
بناء  تحول دون  التي  املعوقات  اىل  فياض  د.  وتطرق 

دولة مدنية يف العراق، واشار اىل:
*العوز يف الترشيعات التأسيسية لبناء الدولة املدنية 

الحديثة 
البنى  وخدمات  والتعليمية  الصحية  الخدمات  *عجز 

التحتية بصورة عامة 
*العوق املؤسسايت 

*العشق للاميض 
* العمى ازاء االولويات

*العبث باملال العام )الفساد(
*العقم يف االنتاج والخصب يف االستهالك.

*العرج املعريف 

آلية تجاوز المعوقات
وشدد د. عامر حسن فياض وهو يختتم حديثه يف اطار 
ماسة  بحاجة  اليوم  “العراق  ان  عىل  التنوير”  “حوار 
دولة  رجال  سياسة،  رجال  اىل  وليس  دولة  رجال  اىل 
ميتلكون ثقافة االستقالة ال ثقافة االستطالة، محصنني 
مع  التعامل  كيفية  جيدا  ويعرفون  املعارضة،  بثقافة 

االولويات والعمل عىل تحقيقها”.
ان  الدميقراطية  يف  ما  “اخطر  ان  اىل  الختام  يف  ونّبه 
الدميقراطيني، فال ميكن  تجري مامرستها من قبل غري 
ميكن  وال  استقالل  دون  من  تتحقق  ان  للدميقراطية 

لالستقالل ان يتحقق من دون دميقراطية”.

بغداد ـ علي شغاتي

بعد مرور أكرث من 365 يوما من عمر الحكومة، أرّش نواب ومراقبون وناشطون، 
إخفاقا كبرياً وعجزاً واضحاً عن معالجة غالبية امللفات، التي وعدت يف معالجتها، 
لكن “مل تتغري حياة املواطنني، بل صارت اسوأ مام كانوا عليه”, بحسب املتحدثني.

نواب ومراقبون يؤشرون »إخفاقات كثيرة« لدى الحكومة 

عام مّر.. »الورقة البيضاء« أنهكت الناس

ويف استعراض بسيط للربنامج الحكومي، علّق ناشطون 
عليها  عملت  تذكر”,  ال  تكاد  بسيطة  “تفاصيل  بأن 
البيضاء  الورقة  املتحدثون  ونعت  الحالية.  الحكومة 
بأنها “سيف ُسلط عىل رقاب العراقيني، من خالل فرض 
الرضائب ورفع سعر رصف الدوالر امام الدينار العراقي”.
تحقيق  يف  “فشلت”  الحكومة  ان  املتحدثون،  وقال 
املنفلت،  السالح  الفساد،  ملفات  يف  ملموس  تقدم  أي 
مطالب  وتحقيق  االغتياالت،  ظاهرة  املحاصصة، 

املتظاهرين.

“إنجازات الحكومة”
تقرير حكومي عن عدد من  املناسبة، تحدث  ويف هذه 

الخطوات املتحققة يف الجوانب االقتصادية والتنموية.
وأعلنت خلية اإلعالم الحكومي، امس االول، عن املتحقق 
يف الجوانب االقتصادية والتنموية من قبل وزارة التخطيط 

خالل عام من عمر الحكومة الحالية.
أن  الشعب”،  “طريق  طالعته  بيان  يف  الخلية  وذكرت 
املهمة  الخطوات  من  عددا  حققت  التخطيط،  “وزارة 
التنموي  واتخذت املزيد من اإلجراءات املتعلقة بالواقع 
املشاريع  “جميع  ان  اىل  مشرية  البالد”,  يف  واالقتصادي 
املستمرة واملتوقفة، تم حرصها ضمن الربنامج االستثامري 
واإلجراءات  املعالجات  وإيجاد  األقاليم،  تنمية  وبرنامج 
أو  إلغائها  أو  العمل  إىل  املشاريع  املطلوبة إلعادة هذه 
استثامرها، كام تم حرص مبالغ االلتزامات املالية الخاصة 

بإكامل املشاريع االستثامرية “.
الفنية  املشكالت  عالجت  “الوزارة  ان  البيان,  واضاف 
والتعاقدية ألكرث من )70( مرشوعاً، وأعدت دليل فحص 
استكامل  يف  مستمرة  وهي  للمركبات،  املطابقة  وتقييم 
مرشوع الرقم الوظيفي ملوظفي الدولة العراقية”, مؤكدا 
للسكان  العام  التعداد  لتنفيذ  االستعداد  يف  “االستمرار 
عندما تسمح الظروف الصحية واملالية بإجرائه, فضال عن 
اعداد اسرتاتيجية تطوير وتحسني القطاع العام يف العراق، 
وإعداد خطة الدراسات العليا عىل مستوى البلد وخطة 

القبول يف املجموعة الطبية”.
انتقادات برلمانية

الشيخ  ريزان  النواب  مجلس  عضو  وصفت  جانبها,  من 
تحقيق  عىل  القادرة  وغري  بـ”الضعيفة”,  الحكومة  دلري, 

الوعود التي قطعتها للمواطنني.
عام  “ّمر  الشعب”,  “طريق  تلقته  بيان  يف  دلري,  وقالت 
الحكومة, قطع خاللها رئيسها وعودا كبرية  عىل تشكيل 
للشعب العراقي فور تسلمه املنصب وجعل من الشعب 
العراقي يعلق اماله عىل تلك الوعود ولكن بعد مرور 365 
كانوا  مام  اسوأ  صارت  بل  املواطنني  حياة  تتغري  مل  يوما 
عليه”, مشرية اىل ان “ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وعد يف بداية تسلمه يف تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة 
عن املحاصصة, ولكن حصل العكس منذ الخطوة االوىل 

عندما قبل يف مرشحي الكتل السياسية وتوزيع املناصب 
الطائفية والقومية وبهذا فشل يف  الحكومية عىل اساس 

تنفيذ وعده االول”.
واضافت دلري، ان “التحدي الكبري امام حكومة الكاظمي 
كان حرص السالح يف يد الدولة, لكن املليشيات واملجاميع 
الحكومة  ظل  يف  اقوى  اصبحت  القانون  عن  الخارجة 
قلوب  اثلج  للكاظمي  االول  “البيان  ان  مبينا  الحالية”, 
قتلة  مبحاكمة  وعد  عندما  ترشين  ومتظاهري  النشطاء 
املتظاهرين والقناصني, لكن لغاية اللحظة الشباب الطامح 
بالتغيري مازال عىل امل محاكمة عادلة للمسلحني الذين 

واجهوا املتظاهرين السلميني بالرصاص الحي”.
االنتخابات  حامية  الحكومة  عىل   “ أن  النائبة،  وأكدت 
العام  املال  وهدر  والسالح  السلطة  هيمنة  من  املقبلة 
الضعيفة”,  الحكومة  هذه  ظل  يف  وهذا صعب  للدولة، 
مستبعدًة “قدرة الحكومة السيطرة عىل السالح املنفلت 
ومنع تغيري االرادة الحقيقية للناس من صناديق االقرتاع 
بني  الربملان  كرايس  وتوزيع  املظلمة  الغرف  اتفاقات  اىل 

املستفيدين”.
وشككت دلري يف “عملية تشكيل مفوضية االنتخابات وآلية 
مراقبة االنتخابات وعدم اعطاء ضامنات من قبل املفوضية 
بعدم تكرار سيناريو انتخابات 2018، وهذا يجعلنا امام 
الحالية، لن  شك واقعي ان االنتخابات يف ظل الحكومة 

تكون اكرث عدالة ونزاهة من االنتخابات السابقة”.

ال انجاز يذكر
من جهتها, اكدت عضو االمانة العامة لحزب )نازل اخذ 
حقي( أمرية الجابر, ان الحكومة مل تحقق اي منجز رغم 

مرور عام عىل تشكيلها.
وذكرت الجابر, يف حديث لـ”طريق الشعب”, ان “الربنامج 
الحكومي املقدم تضمن تعهدات كان من ابرزها كشف 
السيايس  النظام  واصالح  املتظاهرين  قتلة  ومحاسبة 
وتقويض سلطة السالح املنفلت, ولكن ماحدث هو  غري 
االتجاه”,  هذا  يف  جدية  خطوات  نلمس  ومل  ذلك,  كل 
سوى  يشء  منه  ينفذ  مل  الحكومي  “الربنامج  ان  مؤكدة 
بعض التفاصيل البسيطة التي التذكر, ولو سعت الحكومة 
قتلة  وكشف  الدولة  بيد  السالح  حرص  مطالب  لتنفيذ 

املتظاهرين لساندها الشارع العراقي”.
وأضافت الجابر, أن “الربنامج الحكومي هو اداتنا ملراقبة 
الحكومة، وتقييم عملها، وكان يفرتض عدم وضع برنامج ال 

تستطيع الحكومة تنفيذها”.
االصالح  ورقة  لوضعها  “الحكومة  الجابر،  وانتقدت 
بـ)السيف(  وصفتها  التي  البيضاء(  )الورقة  االقتصادي 
الرضائب  فرض  خالل  من  العراقيني  رقاب  عىل  املسلط 
مبينة  العراقي”,  الدينار  امام  الدوالر  سعر رصف  ورفع 
أن “الحكومة ال ميكن لها ان تنجح بسبب سيطرة القوى 

املتنفذة عليها”.

ال ايفاء بالوعود
بدوره, اشار الناشط املدين حسن املياحي, اىل ان الحكومة 
الحالية مل تِف بوعودها للمتظاهرين والشعب، عىل حد 
ان  الشعب”,  لـ”طريق  حديث  يف  املياحي  وقال  سواء. 
“املسؤولني عن قتلة املتظاهرين، تم تكرميهم وتعيينهم 
العمد،  القتل  محاسبتهم عىل  تتم  ومل  عليا،  مناصب  يف 
ضد  الكيدية،  التهم  موضوع  معالجة  عدم  اىل  باالضافة 

املحتجني ومالحقتهم”.
وال يزال مسلسل استهداف الناشطني حارضاً، برغم الوعود 
مسلحون  قام  إذ   الجرائم،  هذه  مبكافحة  الحكومية 
البارز  الناشط  باغتيال  االحد،  السبت/  ليلة  مجهولون، 
الوزين. وقد فرضت قوات  إيهاب  احتجاجات كربالء،  يف 
االمن، عىل أثر ذلك، انتشارا مكثفا يف املحافظة بحثا عن 

الجناة.
التواصل  ابواب  “اغلقت  الحكومة  فإن  للمياحي،  ووفقا 
توجد طريقة  املحتجني، وال  السابق مع  فتحتها يف  التي 

للتفاهم معها عىل مطالب املواطنني املرشوعة”.
وأضاف املياحي, أن “الحكومة عجزت عن معالجة ملفات 
اهلها،  قار، بسبب إرصار  املحافظني، سوى محافظة ذي 
بقية  اما  أهدافهم,  تحقيق  سبيل  يف  للدماء  وتقدميهم 
املحافظات فام زالت خاضعة للقوى املتنفذة التي تتقاسم 
السلطة يف ما بينها”. ويعزو املياحي العجز الحكومي اىل 

“نظام املحاصصة والفساد, وانتشار السالح املنفلت”.

ال حلول اقتصادية
اىل ذلك, علّق الخبري االقتصادي، احمد خضري، عىل موضوع 
فرص  وتوفري  االقتصادية،  للمشاكل  الحكومة  معالجة 
“الحكومة  ان  الشعب”,  لـ”طريق  خضري  وقال  العمل. 

الحالية خضعت بشكل كبري اىل توصيات صندوق النقد 
الدويل من خالل فرض سياسات اقتصادية، حملت املواطن 
ملوارد  االدارة  وسوء  والفساد  الفشل  مسؤولية  البسيط، 
الدولة وثرواتها”, مشريا اىل ان “الحكومة عالجت العجز 
يف انخفاض اسعار النفط من خالل القروض، ولو عادت 
اسعار النفط لالنخفاض مجددا فانها سوف تعود لالقرتاض, 

نتيجة لغياب الرؤية االقتصادية الصحيحة”.
واضاف, ان “الحكومة الحالية تعمد اىل خصخصة وبيع 
اىل  الرشكات  هذه  ملكية  وتحويل  الرابحة  الرشكات 
الفاسدين يف مشهد غريب، ال يخدم سوى القوى الفاسدة 

واملتحكمة يف البلد منذ عام 2003”.

تردي التعليم
وحول وضع الرتبية والتعليم, واوضح عضو اتحاد الطلبة 
مع  تعاملت  الحالية  الحكومة  ان  غالب,  عبدالله  العام 
ملف الرتبية والتعليم “بصورة غري علمية وعملية”، ومن 
دون تخطيط، ما تسبب يف تراجع مستوى التعليم يف البالد 
بشكل كبري. وذكر غالب لـ”طريق الشعب”, ان “الحكومة 
الدرايس  العام  بدء  كيفية  حول  واضحة  رؤية  متلك  ال 
واالنتهاء منه, وقامت باستئناف الدوام وايقافه يف مرات 
عديدة، يف مشهد خلق ارباكا كبريا لدى الطلبة وذويهم”.

تراجع الخدمات
يف غضون ذلك, تراجع مستوى تجهيز الكهرباء والخدمات 
بصورة عامة، ما تسبب بخروج العديد من االحتجاجات يف 

مناطق متعددة من البالد.
وحول هذا االمر, اكد الناشط املدين سجاد جواد لـ”طريق 
خالل  تراجعت  الكهرباء  تجهيز  “ساعات  ان  الشعب”, 

األمر  مألوف،  غري  مشهد  يف  العام،  هذا  الشتاء  فصل 
مشريا  صيفيا”,  للكهرباء  سّيئ  مبوسم  مبكرا  أنبأنا  الذي 
كبري  عدد  يف  االسالة  مياه  انقطاع  مشكلة  “استمرار  اىل 
من املناطق، وتراجع مستوى الخدمات وانتشار النفايات 

بشكل كبري”.
واضاف جواد ان “الحكومة عجزت عن تحديد سعر ثابت 
للكهرباء من املولدات االهلية, وعجزت عن السيطرة عىل 
اسعار املواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبري، بعد قرار 

خفض قيمة الدينار، امام الدوالر االمرييك”.

النازحون والمنافذ الحدودية والمياه
وتحدثت الصحفية ايناس الحسن عن عدم ايفاء الحكومة 
زال  ما  حيث  مناطقهم,  اىل  النازحني  بعودة  بتعهداتها 

هناك حوايل 29 الف عائلة تسكن املخيامت.
ولفتت الحسن اىل “وعود الحكومة بالسيطرة عىل املنافذ 
الحدودية وزيادة ايرادات الدولة منه, ولكنها توقفت عن 
الحديث عن ذلك، بسبب عجزها عن السيطرة عليه، برغم 

ارسالها عنارص امنية مدربة”.
كام أبدت استغرابها من “تلكؤ عملية امتتة الكامرك من 

اجل القضاء عىل الفساد، وايقاف هدر املال العام”.
وفيام يخص ملف املياه وحصة العراق من نهري دجلة 
فالح  حسن  السابق  االستشاري  املهندس  اكد  والفرات, 
لـ”طريق الشعب”, ان “الحكومة ورغم ادعائها بامتالكها 
عالقات حسنة مع دول الجوار، لكنها عجزت عن الحصول 
عىل حصة معقولة من مياه النهرين، بسبب رفض تركيا 
اطالق املياه صوب نهر دجلة، وقيام ايران بقطع عدد من 
االتجاه  هذا  يف  الحكومة  تحرك  “عدم  مؤكدا  الروافد”, 

وفشلها الذريع”.

طلبة العراق خالل مشاركتهم يف انتفاضة ترشين 2019



بغدادـ  عبدالله لطيف 

يصطدم العاملون يف القطاع الخاص باملامطلة من قبل 
قانون  عىل  بتسجيلهم  يطالبون  عندما  العمل  اصحاب 
خطر  يواجهون  انهم  ويؤكدون  االجتامعي،  الضامن 

الترسيح ما ان يطالبوا بذلك.
جانب  من  تحايال  هناك  ان  نقابيون  ناشطون  ويقول 
اصحاب الرشكات واملعامل يف ما يخص قانون الضامن، 
فهم ال يسجلون عدد العامل الحقيقي يف مواقع العمل، 
التفتيش  لجان  داخل  فساد  وجود  اىل  بذلك  مشريين 

التابعة لوزارة العمل. 
العراق  عامل  نقابات  ألتحاد  العام  االمني  ووصف 
بأنهم  الخاص  القطاع  يف  االموال  رؤوس  اصحاب 
يبحثون عن الربح اكرث مام يحاولون الحفاظ عىل ارواح 
التي  املالحظات  احدى  ان  ويذكر  العاملني،  ومستقبل 
تطبيقه  عدم  هي  القطاع  هذا  عىل  النقابات  تسجلها 

قانون الضامن االجتامعي. 

لم يعترفوا بالقانون 
احمد صادق، الذي كان يعمل يف مطعم هارديز التابع 
مطالبته  بعد  للترسيح  تعرض  ثم  امريكانا،  لرشكة 
“عندما  انه  يقول  االجتامعي،  الضامن  قانون  بتطبيق 
من  مسجل  أنني  علمت  معهم،  العمل  عقد  وقعت 

خالله عىل الضامن االجتامعي والصحي”.  
ويضيف صادق يف حديث لـ”طريق الشعب” انه “بعد 
مرور ثالثة اشهر عىل بدء عميل، اجتاح فايروس كورونا 
الشامل  التجوال  حظر  فرض  الحكومة  وقررت  العراق 
ذاته  الشهر  نهاية  وعند   .2020 آذار  شهر  منتصف  يف 
مخالف  وهذا  فقط،  شهر  نصف  اجور  الرشكة  سلمتنا 

للقانون”. 
ببنود  “وابلغتهم  العامل  زمالئه  عىل  تحرك  انه  وتابع 
القانون وقلت لهم ان الرشكة ارتكبت مخالفة قانونية، 

لكنهم مل يستجيبوا يل”.
الرشكة  مواجهة  ذلك”  بعد  قرر  انه  صادق،  ويوضح 
بالقانون لكنها مل تعرتف بالقانون. بعدها قدمت شكوى 

خطوطها  عرب  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  اىل 
الساخنة، لكنهم حتى االن مل يفعلوا شيئا، ومل يقوموا 
زماليئ  اخربين  ما  بحسب  املطعم،  عىل  تفتيش  بجولة 

الذين واصلوا عملهم هناك”. 
الرشكة  مقر  تزور  التفتيش  “لجان  ان  صادق  ويبنّي 
وتحسم كل يشء يف املقر، من دون ان تذهب اىل موقع 
العمل يف املطعم، ألن اصحاب  الرشكة مل يسجلوا كل 
العاملني يف الضامن، وبقي التسجيل من نصيب العاملني 

االوائل يف املطعم فقط”. 

تحايل ورشاوي  
وتقول الناشطة يف مجال الدفاع عن حقوق العامل رؤى 
بقانون  ليشملوا  مسجلني  العامل  كل  “ليس  انه  خلف 
ان “هناك تحايال من قبل  الضامن االجتامعي”، مبينًة 
اصحاب الرشكات واملعامل عىل قانون الضامن، فهم ال 
ويف  العمل،  مواقع  يف  الحقيقي  العامل  عدد  يسجلون 
السن  يف  كبار  عامل  وجود  يستثمرون  االحيان  بعض 

ومتقاعدين اصال لتجنب تسجيلهم يف الضامن”.
العمل  “ارباب  ان  الشعب”  لـ”طريق  قائلة  وتضيف 
يقدمون رشوة قدرها100 الف دينار اىل متفيش وزارة 
العمل، يك يوقعوا عىل سجل الضامنات االجتامعية من 
عىل  توقع  “اللجنة  ان  وتؤكد  وبحث”.  تدقيق  دون 
السجالت رغم رؤيتها عدد العاملني الحقيقي، الذي هو  

اكرب بكثري من عدد املوجودين يف السجالت”.
وتشري خلف اىل ان “عدد موظفي مديرية تفتيش وزارة 

العمل ال يتناسب مع عدد العاملني يف القطاع الخاص، 
حيث يبلغ 100 موظف فقط”.

اغالق 50 الف موقع عمل 
العراق  نقابات عامل  العام التحاد  االمني  يقول  بدوره 
يدعمون  انهم  الشعب”   لـ”طريق  الصفار  عدنان 
وجود القطاع الخاص “لكن هناك معوقات يعاين منها 
القطاع تتسبب يف ترسيح العاملني، ومنها اغالق املعامل 
والورش بسبب عدم توفر املواد االحتياطية والكهرباء، 
فضالً عن فقدان الجانب االمني اىل جانب املنافسة غري 

املتكافئة بينه انتاجه والسلع املستوردة”.
آالف  اغالق  اىل  “اضطر  الخاص  القطاع  ان  اىل  ويشري 
املعامل والورش واملؤسسات، وحسب احصاءات اتحاد 
الصناعات العراقي بلغ عدد مواقع العمل التي اغلقت 
ان هذا “ادى  وتعطلت حوايل 50 الف موقع”، مؤكداً 
اىل ترسيح آالف العامل، وتقليص اجور العامل اآلخرين، 
املتعلقة  االخرى  العمل  مقومات  فقدان  جانب  اىل 

بالصحة والسالمة املهنية”.
تسجلها  التي  املالحظات  من  “واحدة  ان  الصفار  وبنّي 
قانون  تطبيقه  الخاص هي عدم  القطاع  النقابات عىل 
حقوقهم”،  يضمن  الذي   ، للعامل  االجتامعي  الضامن 
اىل  تشري  التقاعد  دائرة  يف  الرسمية  “االحصائيات  وان 
الضامن  يف  العراق  عموم  يف  عامل  الف   400 تسجيل 
القوى  تعداد  الن  االجتامعي، وهذا يؤرش خلال كبريا  
نصفها  ماليني   10 حوايل  اىل  يصل  العراق  يف  العاملة 
اىل  العامل  دفع  ما  وهذا  الخاص،  القطاع  يف  يعمل 

البحث عن عمل يف القطاع العام، ضامنا ملستقبلهم”. 
شمول 208 آالف عامل 

يف  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  قالت  ذلك  اىل 
منه،   نسخة  عىل  الشعب”،  “طريق  حصلت  لها  بيان 
إن “عدد العامل املضمونني املسجلني يف دائرة التقاعد 

والضامن بلغ 570 ألفا حتى االن”.
“الوزارة متكنت من شمول 208  فان  البيان،  وبحسب 
عادل  الجديد،  الوزير  تسلم  فرتة  منذ  عامل  آالف 
العمل وخالل 6 أشهر من تشكيل  الركايب، مهام وزارة 
بذلها  التي  الكبرية  “الجهود  إىل  مشريا  الحكومة”، 
العاملون يف دوائر العمل والتدريب والتقاعد والضامن 
االجتامعي يف الوزارة، لشمول هذا العدد من العاملني 

بالقطاع الخاص بالضامن االجتامعي”.
كربى  تفتيش  بحملة  “ستبدأ  انها  الوزارة  وأكدت 
والضامن  التقاعد  صندوق  إيرادات  تعظيم  أجل  من 
تثقيفية  رسالة  نقل  أهمية  مع  للعامل،  االجتامعي 
الضامن االجتامعي”.  قانون  بأهمية  للمواطن  توعوية 
وبحسب ما أشار اليه البيان فان “الوزير  شدد خالل 
ترؤسه اجتامعا يف الوزارة عىل رضورة شمول العاملني 
الهاتف  مسمياتها ورشكات  مبختلف  اإلعالم  وسائل  يف 
األهلية  واملستشفيات  واملدارس  والكليات  النقال 
العمل  “أهمية  الوزير  وأكد  االجتامعي”.ى  بالضامن 
القانون،  احرتام  مفهوم  وترسيخ  املواطن  توعية  عىل 
خاصة مع قرب التصويت عىل مرشوع قانون التقاعد 

والضامن االجتامعي يف الربملان”.
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الضمان االجتماعي.. مطلب يهدد عاملي القطاع الخاص بـ »التسريح« 
مع حلول 1 أّيار )عيد العمال العالمي(، تنشر “طريق الشعب” 

سلسلة تقارير، تسلط الضوء على اوضاع العّمال والمصاعب 
المعيشية والمشكالت التي يتعرضون لها في العمل.

بغداد  ــ طريق الشعب
اللقاء  املشاركة يف  اللبناين، عن  الشيوعي  الحزب  اعتذر 
الذي دعا اليه وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، 
الطائفي  السيايس  النظام  من  موقفه  مؤكدا  مؤخراً، 

ومحاوالت إعادة تعوميه.
فيام اعلن الحزب الشيوعي السوداين تضامنه مع الشعب 
من  االحتالل  قوات  به  تقوم  ملا  ورفضه  الفلسطيني، 
اجراءات، هدفها السيطرة الكاملة عىل القدس الرشقية.

األمريكية،  املتحدة  الواليات  اعرتفت  آخر،  صعيد  عىل 
الجمعة، باتخاذ بعض اإلجراءات التي أدت إىل تقويض 

النظام الدويل خالل السنوات املاضية.

التحرر من الطائفية
دعوة  “رفض  انه  اللبناين،  الشيوعي  الحزب  وقال 

ايف  جان  الفرنيس  الخارجية  وزير  مع  لقاء  لحضور 
يف  الصنوبر  قرص  يف  املايض،  الخميس  يوم  لودريان، 
أحزاب  إىل  موجهة  دعوة  ضمن  من  وذلك  بريوت، 

وقوى ومجموعات أخرى”.
املتمّسك  املبديئ  موقفه  اللبناين،  الشيوعي  وأكّد 
وأّن  عبدالله،  جورج  األسري  رساح  إطالق  برضورة 
العالقات  تقدم  أمام  عائقاً  يشكّل  اعتقاله  استمرار 
“طريق  حصلت  بيان  يف  الحزب  وأكّد  البلدين.  بني 
الشعب” عىل نسخة منه “موقفه من النظام السيايس 
الطائفي ومحاوالت إعادة تعوميه، ورضورة أن يندرج 
تستلهم  دولة  إطار  يف  املنشود  الداخيّل  الحّل  أساس 
ُمُثل العلامنية والدميقراطية واملساواة، وتكون متحررًة 
املال  ورأس  الطائفية  الزعامات  تحالف  سطوة  من 

االحتكاري”.

تضامن مع فلسطين
اىل ذلك، عرّب الحزب الشيوعي السوداين، يف بيان صحفي 
حصلت “طريق الشعب” عىل نسخة منه، عن تضامنه 
الضفة  يف  العادل  الفلسطيني  الشعب  لنضال  الكامل 
الصهيوين  االحتالل  ضد  والقدس  غزة  وقطاع  الغربية 

ومحاوالت تهويد القدس.
وبشكل  وغزة  املحتلة  فلسطني  “تشهد  البيان  واضاف 
خاص مدينة القدس، مظاهرات جامهريية عارمة تأييداً 
وممتلكاتهم  منازلهم  عن  الدفاع  يف  املقدسيني  لحق 
املظاهرات  اندلعت  لقد  أجدادهم.  بأرض  ومتسكهم 
يهودية  ملجموعات  الرببري  الهجوم  ضد  القدس  يف 
متطرفة رفعت شعارات تتضمن )املوت للعرب، القدس 

يهودية(”.
مدينة  يف  الوضع  خطورة  اىل  السوداين  الشيوعي  ونبه 

أنفسهم  عن  الدفاع  يف  القدس  سكان  وحق  القدس 
الصهيوين  االحتالل  محاوالت  وجه  يف  وممتلكاتهم 
مبساندة امريكية وصمت عريب رسمي مريب لالستمرار 
يف مصادرة وتدمري بيوت الفلسطينيني يف القدس خاصة 

يف حي الشيخ الجراح يف القدس الرشقية.
“السلطة  الخطرية  التطورات  ضوء  عىل  الحزب  وطالب 
العدو  مع  التطبيع  سياسة  عن  بالرتاجع  السودانية 
دولة  بها  تقوم  التي  املتكررة  الجرائم  وادانة  الصهيوين 
السودانية  السياسية  القوى  كل  طالب  كام  االحتالل. 
بالتضامن مع الشعب الفلسطيني خاصة سكان القدس”.

امريكا: قوضنا النظام الدولي
األمريكية،  املتحدة  الواليات  اعرتفت  الفت،  اعالن  ويف 
الجمعة، باتخاذ بعض اإلجراءات التي أدت إىل تقويض 

النظام الدويل خالل السنوات املاضية.
أنتوين  األمرييك  الخارجية  لوزير  ترصيح  يف  ذلك  جاء 
الدويل،  األمن  ملجلس  نقاشية  جلسة  خالل  بلينكن، 

بعنوان “صون السلم واألمن الدوليني”.
وقال بلينكن: “أعلم أن بعض أفعالنا يف السنوات األخرية 
وجعلت  القواعد،  عىل  القائم  )الدويل(  النظام  قّوضت 

اآلخرين يتساءلون عام إذا كنا ال زلنا ملتزمني بها؟”.
وأضاف “يجب عىل الجميع تحمل املسؤولية عن والئهم 
ونطالب   )..( طوعي  بشكل  قطعوها  التي  لاللتزامات 

العامل أن يحكم عىل التزاماتنا من خالل أفعالنا.”
املناخية  باريس  اتفاقيات  إىل  “انضممنا  قائال  ومىض 
العاملية،  الصحة  منظمة  مع  للعمل  وعدنا  أخرى،  مرة 
التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إىل  العودة  عىل  ونعمل 

لألمم املتحدة.”

الشيوعي اللبناني يقاطع وزير خارجية فرنسا والسوداني يدعم الشعب الفلسطيني

الواليات المتحدة »تعترف«:  قّوضنا النظام الدولي

اللجنة الزراعية: مخطط لضرب »االكتفاء الذاتي«

عاد الصيف وعادت حرائق االراضي الزراعية  
النجف ــ طريق الشعب

من بني األشياء تُجرب العراقيني عىل أن يعتادوا 
عليها صيفا، اىل جانب ارتفاع درجات الحرارة، 

وتردي الطاقة الكهربائية، مسلسل حرائق 
االرايض الزراعية، والذي يقرأه نقابيون ونواب 

عىل أنه استهداف لالقتصاد الوطني واملنتج 
املحيل. 

وتحذر لجنة برملانية من أن هذه »املخططات 
الخبيثة« التي تشمل افتعال ازمات واحراق مزارع 

وحقول، ال تريد ملحاصيلنا ان تحقق االكتفاء 
الذايت، بل االبقاء عىل أبواب املنافذ الحدودية 

مرشعة أمام املنتجات املستوردة.

توجيه حكومي
ويف جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت امس االثنني، وّجه  رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، األمانة العامة ملجلس الوزراء واملحافظني 
بـ«اتخاذ االجراءات الكفيلة ملنع تكرار حوادث حرق املحاصيل الزراعية 
الشمري،  اللجنة سالم  السابقة«. وقال رئيس  األعوام  التي حصلت يف 
»اللجنة حذرت  ان  الشعب«،  »طريق  عليه  اطلعت  بيان صحفي،  يف 
من مخطط خبيث لرضب االقتصاد الوطني، عرب افتعال ازمات واحراق 

مزارع وحقول دون اجراءات فاعلة للحد منها او انهائها«.

االهمال هو السبب
هذه  ان  سوادي،  احمد  النجف  يف  الفالحية  الجمعيات  رئيس  عّد 
الحكومة  من  واضحا  وتقصريا  الزراعية،  للعملية  »استهدافا  الظاهرة 

لغياب الخطط الزراعية الخمسية والعرشية، مقارنة بدول الجوار«.
»ليس  املشخاب  ريف  يف  االخري  الحادث  يكون  ان  سوادي  وخّمن 
الدفاع  »وحدات  دور  مثن  فيام  لإلهامل«،  نتيجة  وامنا  فاعل،  بفعل 
املدين والفالحني الذين متكنوا من اطفاء الحريق ومنع انتشاره وانقاذ 

450 دومنا مجاورة«.
وطالب سوادي يف حديث لـ«طريق الشعب«، يوم أمس، بـ«تعويض 
املترضرين وتسليمهم امثان املحاصيل للمواسم السابقة، ليك يتمكنوا 
من ادارة شؤونهم«.  واقرتح وضع مفرزة دفاع مدين يف كل مقاطعة 

زراعية، ملعالجة الحوادث حال وقوعها.
عدم  رواية  منعم،  الزراعي  املهندس  النجف  زراعة  مدير  واكد 
الفالحني بوضع فواصل بواسطة  وجود فاعل جنايئ للحريق، مطالبا 

الديسك او الفدان بني أراضيهم للسيطرة عىل انتشار الحرائق.

خطة للمواجهة
وأكد املنسق اإلعالمي ملديرية الدفاع املدين يف النجف، عيل تويج، يف 
حديثه ملراسل »طريق الشعب« عدم وجود خسائر برشية يف الحادثة، 
مشريا اىل ان »املديرية وضعت خطة كاملة ملواجهة مخاطر الحرائق 
يف املزارع والحقول والتهيئة لنرش مفارز قريبة من االرايض الزراعية 

يف مناطق ريف املشخاب«.

محاولة لضرب االقتصاد الوطني
ويف هذا السياق، وصفت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، عودة 
الحرائق اىل األرايض الزراعية انه »مخطط لرضب االكتفاء الذايت من 

املحاصيل، خاصة االسرتاتيجية منها«.

وقال رئيس اللجنة سالم الشمري، يف بيان صحفي، اطلعت عليه »طريق 
االقتصاد  لرضب  خبيث  مخطط  من  حذرت  »اللجنة  ان  الشعب«، 
الوطني، عرب افتعال ازمات واحراق مزارع وحقول دون اجراءات فاعلة 

للحد منها او انهائها«.
واضاف الشمري، ان »ما تشهده بعض املحافظات منها دياىل وكربالء، 

واضح عىل  دليل  والشعري وغريها،  الحنطة  ملزارع  عمليات حرق  من 
خطة اجرامية، ال تريد للعراق االكتفاء الذايت من املحاصيل واملنتجات 
الزراعية«. وشدد الشمري عىل رضورة »العمل عىل انهاء هذه االفعال 
االجرامية، التي تبدأ وقت حصاد املحاصيل وغايتها رضب جهد الفالح 

واملزارع من جهة، واقتصاد البلد من جهة اخرى«.
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 بغداد ـ طريق الشعب
من  تنتشلها  حكومية  صحوة  البرصة،  محافظة  تنتظر 
سوى  أهله  يجن  مل  الذي  النفط،  مستنقعات  رشنقة 
ملوثاته البيئية، حيث ال تزال نريان انتاج النفط، تزيد 

حياتهم جحيام.
حكومية  مصانع  ألربعة  ميكن  املأساوية  الصورة  هذه 
إرادة  اىل  تحتاج  لكنها  البرصيني،  أن متحوها من حياة 
سياسية جادة، تتوىل تأهيل معامل )األسمدة الكياموية، 
الورق، البرتوكيامويات والحديد والصلب(، التي كانت 
لكن  املنطقة،  نوعها عىل مستوى  من  واألكرب  األحدث 

معظمها معطل اليوم.

مصنع الورق
الكربى  الحكومية  املصانع  أهم  أحد  هو  الورق  مصنع 
يف البرصة، ويعود تأسيسه إىل عام 1970، ويتكون من 
خمسة خطوط إنتاجية كانت تنتج آالف األطنان سنوياً 
من مختلف أنواع الورق، وعند إسقاط نظام صدام عام 
2003، تعرض املصنع للنهب والتخريب، وبقي معطالً 
منذ ذلك الحني مع احتفاظه بكوادره الهندسية والفنية 

اإلدارية.
حديث  يف  سلامن  عباس  رمضان  املصنع  مدير  ويروي 
صحفي تابعته “طريق الشعب”، أن “محاولتنا لتشغيل 
املصنع جزئياً من خالل التعاقد مع رشكة فرنسية لتأهيل 
ماكينة إنتاج الورق الصحي مل تتكلل بالنجاح، فالرشكة 
مرشوع  إنجاز  قبل   2014 عام  العمل  من  انسحبت 
سائدة  كانت  التي  األوضاع  من  قلقها  بسبب  التأهيل 
“نسبة  أن  مضيفاً  داعش”،  تنظيم  ضد  الحرب  ظل  يف 
إنجاز املاكينة 85 يف املئة، وهي مصممة إلنتاج 16 طناً 
العراقية بحاجٍة إىل أكرب من هذه  يف الساعة، والسوق 

الكمية بثالثة أضعاف لتغطية االستهالك املحيل”.
هو  املصنع  إلحياء  األمثل  “الحل  أن  سلامن  ويعتقد 
تأهيله  الخاص  للقطاع  ليتسنى  لالستثامر  عرضه 
أن  كاشفاً  الصدد”،  بهذا  قرار  اتخاذ  وتم  وتشغيله، 
“دراسات الجدوى جاهزة، وقريباً سنعلن عن املرشوع 
رشكاٍت  مع  مفاوضات  وإجراء  عروض  تلقي  أمل  عىل 

أجنبية أو عراقية ترغب يف االستثامر يف املصنع”.
أولية  كامدٍة  القصب  نبات  عىل  يعتمد  املصنع  وكان 
إلنتاج الورق، ولهذا كان محاطاً مبساحاٍت شاسعة من 
األرايض  هذه  لكن  لألهوار،  املتاخمة  القصب  مزارع 
القصب.  املياه عنها، فخلت من  تم تجفيفها عرب قطع 
وبحسب معاون مدير املصنع أحمد رشيف املنصوري، 
إعادة  إىل  سنلجأ  تشغيله  إعادة  حال  يف  “املصنع  فإن 
تدوير الورق املستهلك، ودوائر الدولة ُملزمة بتسليمنا 
من  وخزيننا  حكومي،  لقراٍر  وفقاً  الورقية  مخلفاتها 

الورق املستهلك ال يقل حالياً عن أربعة آالف طن”.

مصنع البتروكيمياويات
عند افتتاح مصنع البرتوكيمياويات يف أواخر السبعينات، 

كان من أضخم مصانع فئته يف الرشق األوسط، والفائض 
من إنتاجه كان يُصدر عرب املوانئ إىل دوٍل عدة. وعىل 
غرار مصنع الورق تعرض املصنع ألعامل تخريب خالل 
وبقي  اإلنتاجية،  خطوطه  بتعطل  تسببت   2003 عام 
 2018 عام  ومطلع  الحني،  ذلك  منذ  منتجٍ  غري  املصنع 
بدأت الحكومة خطواٍت إلعادة تشغيله بنصف طاقته 

التصميمية.
البرتوكيامويات  لصناعات  العامة  الرشكة  مدير  ويفيد 
اندبندت   “ لوكالة  صحفي  ترصيح  يف  املظفر  عقيل 
عربية” بأن “املصنع عىل وشك معاودة إنتاج الحبيبات 
أن  مضيفاً  سنوياً”،  طن  ألف   60 بطاقة  البالستيكية 
تجارية  طلبات  تلقى  اإلنتاج  يعاود  أن  قبل  “املصنع 
مسبقة بتجهيز كمياٍت من الحبيبات، ألنها ستكون ذات 

جودة أعىل وأسعار أدىن من الحبيبات املستوردة”.
منذ  العراقية تخطط  “الحكومة  أن  إىل  املظفر  ويلفت 
للبرتوكيامويات  جديد  صناعٍي  مجمعٍ  إلنشاء  أعوام 
الزاوية  حجر  مبثابة  مصنعنا  وسيكون  البرصة،  يف 
والفنية  الهندسية  الخربات  ضوء  يف  املرشوع  لهذا 
املتوافرة لدينا”، معترباً أن “املرشوع إذا ما أبرص النور 
صناعة  يف  الرائدة  الدول  مسار  عىل  العراق  سيضع 
العراق  أمام  األبواب  يفتح  أن  وميكن  البرتوكيامويات، 

لتطوير صناعات اسرتاتيجية أخرى”.

اتفاقية مع رشكة “شل”  الصناعة وقعت  وكانت وزارة 
الصناعي  “النرباس”  مجمع  لبناء   2012 عام  العاملية 
و800  مليون  إىل  تصل  إنتاجية  بطاقة  للبرتوكيامويات 
سابقة  رسمية  ترصيحات  وبحسب  سنوياً،  طن  ألف 
مصنع  أكرب  رابع  سيكون  االستثامري  املجمع  فإن 
الرشق  مستوى  عىل  واألول  العامل،  يف  للبرتوكيامويات 
األوسط، وال تقل الكلفة االستثامرية للمرشوع عن 11 
مليار دوالر. ومن املتوقع أن يحقق أرباحاً سنوية تزيد 
عىل مليار دوالر، ويوفر أكرث من عرشة آالف فرصة عمل 
يستغرق  أن  املخطط  من  الذي  املرشوع  لكن  مبارشة. 

تنفيذه خمسة أعوام مل يدخل حيز التنفيذ لغاية اآلن.

مصنع الحديد والصلب
تعود بداية مصنع الحديد والصلب إىل عام 1974 عندما 
تعاقدت الحكومة العراقية مع رشكة فرنسية لبنائه، وتم 
تشغيل  تم   1978 عام  ففي  تدريجاً،  معامله  تشغيل 
عام  ومطلع  الدرفلة،  معمل  عام  وبعد  الصلب،  معمل 
عند  املصنع  وكان  اإلسفنجي.  الحديد  معمل   1980
تدشينه أحد أهم ركائز الصناعة العراقية، ويغطي حاجة 
السوق العراقية من الحديد اإلنشايئ والحديد اإلسفنجي 
األوىل  الخليج  حرب  أجواء  لكن  الحديدية،  واألنابيب 
أسفرت عن تعطيل املصنع من عام 1980 حتى 1987، ثم 

عاود اإلنتاج بأقل من طاقته التصميمية، واستمر بالعمل 
لغاية 2003، إذ تعرض ألعامل تخريب أدت إىل تعطله.

ويف محاولٍة متأخرة إلعادة تشغيل املصنع تعاقدت وزارة 
لتجهيز  تركية  رشكٍة  مع   2012 عام  واملعادن  الصناعة 
ونصب أفران صهر ومعدات ومكائن جديدة بكلفة 700 
املرشوع خالل  يُنجز  أن  املقرر  من  وكان  دوالر،  مليون 
ثالثة أعوام، لكن املرشوع عىل أرض الواقع يسري ببطٍء 
املصنع  إدارة  وترتقب  بالتمويل.  تتعلق  ألسباب  شديد 
املرحلة  لتمويل  البرصة  يف  املحلية  الحكومة  من  قرضاً 
األخرية من مرشوع التأهيل. ويف حال حصولها عىل القرض 
فإن املصنع سيعاود اإلنتاج أواخر العام الحايل بطاقة 600 

ألف طن سنوياً.
وبغياب املصنع الحكومي عن حلبة املنافسة يشهد قطاع 
بناء  تم  فقد  االستثامرات،  يف  غزارة  والصلب  الحديد 
مصنع أهيل عام 2013 بجوار املصنع الحكومي املعطل يف 
منطقة خور الزبري، كام منحت هيئة االستثامر يف البرصة 
يف  مصنع  لبناء  عراقية  لرشكة  رخصة  عام 2020  أواخر 
املنطقة نفسها بكلفة 53 مليون دوالر، وبطاقة 127 ألف 
طن سنوياً، وتعتزم إصدار رخصة أخرى لبناء مصنع أكرب 
بطاقة مليون طن سنوياً، لكن املصنع الحكومي القديم 
يتفرد مبيزٍة تنافسيٍة تتجسد يف امتالكه خزيناً من الحديد 
عائديته  بحكم  وميكنه  طن،  مليون  إىل  يصل  الخردة 

الحكومية الحصول بسهولٍة نسبية عىل إمدادات منتظمة 
من الحديد الخردة، بينام تواجه املصانع األهلية املحلية 

تحديات يف تأمني احتياجها من الحديد الخردة.

مصنع األسمدة الكيماوية
مصنع األسمدة الكياموية هو أفضل املصانع الحكومية 
يف البرصة، عىل الرغم من تهالك معظم آالته ومرافقه 
اإلنتاجية، فاملصنع أنشأته رشكة “ميتسوبييش” اليابانية 
عام 1977، ودخل طور التشغيل التجريبي عام 1980، 
وأسفرت  األوىل،  الخليج  نشبت حرب  نفسه  العام  ويف 
عن توقفه عن العمل، ثم عاود اإلنتاج بعد انتهاء الحرب 
إنتاجية  خطوط  أربعة  من  يتكون  وهو   ،1988 عام 

أساسية تبلغ طاقتها التصميمية مليون طن سنوياً.
ويقول مدير قسم االستثامر يف الرشكة العامة لألسمدة 
الكياموية بديع عبدالله أحمد، إن “املصنع أعيد تأهيل 
قرٍض  من  بتمويل  عام 2015  اإلنتاجية  بعض خطوطه 
ياباين ُميرس، وحالياً يُنتج بنسبة 60 يف املئة من طاقته 
سامد  من  املُنتجة  “الكميات  أن  موضحاً  التصميمية”، 
الزراعة، لكن خالل  اليوريا تُجهز بشكٍل حرصي لوزارة 
عام 2016 واجهنا مشكلة ناجمة عن عدم سحب املنتج 
ألف طن من  تكدس 64  إىل  أدى  ما  الوزارة،  قبل  من 
مدى  عىل  تسويقها  من  وعانينا  املخازن،  يف  األسمدة 

ثالثة أعوام”.
ويشري أحمد إىل أن “الرشكة بصدد تشغيل خٍط انتاجٍي 
العراق  سيحقق  تشغيله  وعند  حالياً،  متوقف  آخر 
“خالل  أنه  مضيفاً  اليوريا”،  سامد  من  الذايت  االكتفاء 
عام 2019 وقعنا عقد مشاركة مع رشكٍة بريطانية إلنشاء 
الفوسفايت   )DAP( مصنع ملحق مبصنعنا إلنتاج سامد
العراق، وبطاقة 500 ألف طن سنوياً،  للمرة األوىل يف 
الزراعي من  القطاع  الكميات كافية لسد حاجة  وهذه 
هذا النوع من األسمدة، ومن املؤمل أن يفتتح املصنع 

الجديد قبل نهاية العام الحايل”.
ويرى اقتصاديون عراقيون أن مصانع البرصة الحكومية 
منشآتها  وتطويرها  خطوطها  تشغيل  حال  يف  املعطلة 
دوراً  تلعب  أن  ميكن  التكنولوجية  أنظمتها  وتحديث 
الوضع  وتحسني  البطالة  ظاهرة  تبديد  يف  محورياً 
االقتصادي، كام ميكن أن تحد من نزف العملة الصعبة 
تغطية  يف  االسترياد  عىل  يعتمد  فالعراق  الخارج،  إىل 
قرار  أدى  ولذلك  البضائع،  أنواع  معظم  من  احتياجاته 
مقابل  الدينار  رصف  قيمة  بتخفيض  أخرياً  الحكومة 
يف  البضائع  أنواع  جميع  أسعار  ارتفاع  إىل  الدوالر 
األسواق، مبا فيها املنتجات املحلية ألن تصنيعها يعتمد 
تستمد  ال  وبذلك  مستوردة،  أولية  ومواٍد  آالت  عىل 
اقتصادية  الحارض كعاصمة  الرسمية يف  البرصة مكانتها 
للعراق إال من ثروتها النفطية الهائلة وموانئها التجارية 
النشطة، مع أنها كانت مدينة زراعية بامتياز، ومصانعها 
املعطلة شاهدة عىل أهميتها الصناعية املهدورة منذ 18 

عاماً.

بغداد ـ طريق الشعب
الغاز  استثامر  يف  املتخصصة  الكربى  الرشكات  تبِد  مل 
تطوير  عىل  للمنافسة  واضحة  رغبة  للنفط،  املصاحب 
العمل يف الحقول العراقية، ويعود ذلك اىل جملة عوامل 
وأسباب داخلية وخارجية، بحسب ما حددها مسؤولون 

ومراقبون.
ومن جملة االسباب الداخلية، التي تعيق استثامر الغاز، 
تتعلق بآلية اختيار وزراء النفط، عىل مدى الحكومات 
يتقلده  مل  املنصب  هذا  ان  نواب  يذكر  إذ  املتعاقبة، 
سياسية  أفكارا  يحملون  وزراء  امنا  أكادميية،  شخصية 

وليست اقتصادية، بحسب قولهم. 
كام ان هناك جهات داخلية تستفيد من استرياد الغاز.

وخارجيا، يشري النواب اىل أن بعضا من دول الجوار ال 
دولة  وإبقاءها  للغاز،  منتجة  دولة  العراق  جعل  تريد 

مستوردة له.
وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط بأن العراق ميتلك 
احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، 
حيث أن نحو %70 من الغاز العراقي هو غاز مصاحب 
الستخراج النفط ملعالجته، ويحل العراق املرتبة الحادية 

عرش بني دول العامل الغنية بالغاز الطبيعي.
إىل وجود  أشار  الدويل، نرش سابقا،  للبنك  تقرير  وكان 
أربع بلدان من بينها العراق ما زالت تحرق الغاز، شملت 
كال من روسيا والعراق والواليات املتحدة وإيران، مبينا 
أن ذلك ميثل %45 من جميع عمليات حرق الغاز عامليا 

لثالث سنوات متتالية )2017-2019(”.
املرتبط  الغاز  حرق  يجري  الدويل،  البنك  وبحسب 
التنظيمية  أو  التقنية  القيود  بسبب  النفط،  باستخراج 
أو االقتصادية أو بسببها كلها، مشريا اىل ان “ذلك يؤدِّي 

إىل إطالق أكرث من 400 مليون طن من مكافئ انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون كل عام، وتبديد مورد مثني، إضافة 
إىل أنه يُخلِّف آثارا ضارة بالبيئة من جراء انبعاثات غاز 

امليثان غري املحرتق والكربون األسود”.
الغاز  استرياد  يف  كبرية  مبالغ  العراق  يدفع  وبينام 
الكميات  أضعاف   10 يحرق  فإنه  إيران،  من  الطبيعي 
واشنطن  معهد  بحسب  وذلك  منها،  يستوردها  التي 
لسياسة الرشق األدىن، وبهدر يصل إىل 2.5 مليار دوالر 

سنويا.

مشاريع عمالقة
ترصيحات  يف  كشف  الجبار،  عبد  إحسان  النفط  وزير 
الشعب” عن وجود “مرشوع  “طريق  تابعتها  صحفية 
عمالق تقوده )رشكة غاز البرصة( لبناء منشآت جديدة 
وهي قيد تنفيذ مرحلتها األولية وهو إنتاج 400 مليون 
مليون   1000 إىل  بعد  فيام  قيايس، وصوال  مكعب  مرت 

قدم مكعب قيايس”.
يف  أخرى  مشاريع  “هناك  أن  الجبار،  عبد  وأضاف 
محافظة ميسان ملعمل غاز بطاقة إنتاج 300 مليون مرت 
غاز  ملعمل  قار  ذي  محافظة  يف  وآخر  قيايس،  مكعب 

إلنتاج 200 مليون مرت مكعب قيايس”.
وينتج العراق معظم الغاز الذي يحصل عليه من النفط 
إلنتاجه،  عمالقة  رشكات  مع  تعاقد  ان  بعد  املصاحب 
بعيدة عن  الطبيعية  الغازية  الحقول  زالت  ما  يف حني 

االستثامر.
ويف هذا اإلطار، أوضح وزير النفط أن “الوزارة أجرت 
قبل عام مناقصة جديدة لالستثامر يف حقل املنصورية 
إكسون  )توتال،  مثل  الكربى  الرشكات  أن  إال  الغازي، 

التنافس  يف  رغبتها  تبد  مل  وشيفرون(  ايني،  موبيل، 
مبينا  األمنية”،  املشكالت  بسبب  الحقل  تطوير  عىل 
حاليا هي من  الحقل  تتنافس عىل  التي  “الرشكات  أن 

املستوى الثاين”.

شح المال
بغداد،  جامعة  يف  النفط  هندسة  أستاذ  رأى  بدوره، 
اعالم  لوسائل  صحفي  حديث  يف  الجواد  صالح  محمد 
محلية ، أن “بناء معامل إلنتاج الغاز التي تتكون من 
معامل تحلية وإزالة املياه وكبس الغاز، تحتاج إىل أموال 
كبرية، وبالتايل فإن املوازنة غري قادرة عىل تخصيص مثل 
بالرشكات  لالستعانة  العراق  يدفع  مام  األموال  هذه 

العاملية لبناء هكذا معامل”.
املعامل  هذه  بناء  “مشكلة  إن  الجواد،  صالح  وقال 
ما  بقدر  تكنولوجية  مشكلة  ليست  هي  العراق  يف 
املستخرج هو  الغاز  “معظم  أن  إىل  الفتا  مالية”،  هي 
مصاحب للنفط، حيث أن كل مليون برميل من النفط 

يتم الحصول عىل نصف الكمية من الغاز”.
تتم  واستخراجه  الغاز  فصل  “عملية  أن  إىل  وأشار 
حاليا، لكن العراق ما زال يقوم بحرق نصف هذا الغاز 

املصاحب”.

إهمال للثروة
محمد،  غالب  الربملان،  يف  والطاقة،  النفط  لجنة  عضو 
نوه بدوره إىل وجود “أسباب داخلية وخارجية تعيق 
األسباب  “أهم  أن  مبينا  العراق”،  يف  الغاز  استثامر 
منصب  تقلدوا  الذين  الوزراء  أن  إىل  تعود  الداخلية 
سياسية  وأفكارهم  أكادمييني  ليسوا  النفط  وزارة 

النفط  زيادة  عىل  يعملون  حيث  اقتصادية  وليست 
ويهملون إنتاج الغاز الطبيعي”.

الخارجي  “العامل  أن  وبني محمد يف حديث صحفي، 
دولة  العراق  جعل  تريد  ال  الجوار  دول  أن  يف  يكمن 
عن  فضال  له،  مستوردة  دولة  وإبقاءها  للغاز،  منتجة 

وجود جهات أخرى تستفيد من استرياد الغاز”.
ولفت إىل أن “العراق ميتلك احتياطيات غازية هائلة 
سواء كان هذا الغاز مصاحبا ام طبيعيا. وباإلمكان يف 
حال استثامره بشكل صحيح، ان يحقق االكتفاء الذايت 

منه، وحتى تصدير الفائض منه للخارج”.

معوقات انتاج الغاز
أن  الجواهري،  حمزة  النفطي  الخبري  أكد  جهته،  من 
أدت  العراق  يف  حاليا  تجرى  كبرية  مشاريع  “هناك 
“وزارة  أن  إىل  مشريا  يحرق”،  الذي  الغاز  ملعالجة 
للنفط  املصاحب  الغاز  انتاج  بزيادة  سترشع  النفط 
الفرتة  النفطي خالل  الزيادات املتوقعة يف االنتاج  بعد 
املقبلة، فضال عن استثامر الحقول الغازية الطبيعية يف 

املنصورية يف دياىل وعكاز يف األنبار”.
يف  الغاز  إنتاج  معوقات  أبرز  إىل  الجواهري،  وتطرق 
بعض  قبل  من  الكثرية  “التدخالت  إن  بالقول  العراق، 
املتنفذين او املليشيات أو ما تسمى “الدولة العميقة”، 
تعيق أي مرشوع تنموي بالعراق ومنها الغاز والكهرباء 

وإنشاء املصايف والبرتوكيامويات”.
الراغبة  العاملية  الرشكات  آالف  “هناك  أن  وتابع 
باالستثامر يف العراق، إال أن هناك من يعرقل قدوم هذه 
الرشكات ألسباب عديدة منها داخلية وأخرى خارجية”.

اتفاقيات جديدة

تقليل  باب  من  عامليا  بالغاز  االهتامم  تصاعد  وبعد 
الغاز،  أسهم  ارتفعت  الكربون،  أوكسيد  ثاين  انبعاثات 
نظرا ملا يتسم به من خصائص اقتصادية وبيئية جعلته 
مادة أولية يف صناعات مهمة، زد عىل ذلك خفته عىل 
إنتاج  زيادة  نحو  لالتجاه  النفط  وزارة  دفع  ما  البيئة 
الغاز وخاصة ان العراق يحتاج إىل الغاز الجاف لتشغيل 

محطاته الكهربائية الذي يستورده من دول الجوار.
ووقع العراق وعمالق الطاقة الفرنسية توتال يف 29 آذار 
الستثامر  تهدف  الغاز  مجال  يف  ثنائية  اتفاقية  املايض 

1000 ميغاواط من الغاز.
واكد وزير النفط رئيس املجلس الوزاري للطاقة احسان 
عبد الجبار، االتفاقية ستبدأ، وتوتال ستنشئ مجمع غاز 
ارطاوي بطاقة 600 مقمق / يوم و عىل مرحلتني لكل 
 ،  1 القرنة  يوم من حقول غرب   / مقمق   300 مرحلة 

مجنون ، بن عمر ، ارطاوي، طوىب، صبة، لحيس”.
لعمالق  قوية  عودة  اىل  تشري  التي  االتفاقية  وهذه 
الطاقة توتال بعد مائة سنة من االبتعاد عن االستثامر 
العراق، تشكل خطوة مهمة يف مجال تطوير قطاع  يف 

الغاز العراقي الواعد.
ترشين   23( يف  عقداً،  وقعت  قد  النفط  وزارة  وكانت 
املصاحب  الغاز  ملعالجة  شل  رشكة  مع   ،)2011 الثاين 
للنفط يف الحقول النفطية الجنوبية بعد موافقة مجلس 
الثاين 2011(، عىل تأسيس  الوزراء يف )15 من ترشين 
رشكة غاز البرصة التي ستتوىل معالجة الغاز املصاحب 
للنفط من حقول الرميلة والزبري وغرب القرنة باملشاركة 
بينها ورشكة غاز الجنوب اململوكة لوزارة النفط بنسبة 
وميتسوبييش   44% شل  داتش  رويال  ورشكتي   51%

اليابانية بنسبة 5%.

كانت األحدث واألكبر على مستوى المنطقة في السبعينيات

4 مصانع في البصرة تنتظر صحوة حكومية لكسر نمطية االقتصاد الريعي

متنفذون يعيقون انطالق مشاريع تنموية تشمل الغاز والكهرباء والبتروكيماويات  

شركات كبرى تتجنب المنافسة على استثمار الغاز العراقي

قاعة يف معمل الحديد والصلب الحكومي يف البرصة
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رشيد غويلب

تقويم وسط  أيار حسب  الثامن من  قبل 76 عاما، يف 
أوربا، والتاسع من أيار حسب التوقيت الرويس، انتهت 
الحرب العاملية الثانية يف أوربا باستسالم املانيا النازية. 
لهذا فان هذا اليوم من أيار هو يوم انتصار الحرية عىل 
الفاشية والعنف، وقد تحقق هذا النرص بفضل تحالف 
لشعوب  فيها  الرئيس  الدور  كان  واسعة،  عاملية  قوى 
االتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى والواليات املتحدة 
وفرنسا، وللمقاومة ضد الفاشية يف أوربا والصني ورشق 

آسيا، والتي كان الشيوعيون يشكلون قوتها األساسية.
ويجرى استذكار املناسبة هذا العام واالحتفال بها، فيام 
قوى السالم والتقدم يف العامل تستعد الحياء الذكرى الـ 
80 لغزو املانيا النازية لالتحاد السوفيتي يف 22 حزيران 
1941، ذلك االعتداء االجرامي الذي شكل نقطة تحول 
بداية  نفسه  الوقت  يف  وكان  الحرب،  مسار  يف  نوعية 
فالغزو  اليابانية.  والعسكرية  والفاشية  للنازية  النهاية 
تحقق  نزهة  سيكون  أنه  البداية  يف  هتلر  اعتقد  الذي 
لنظامه،  بالنسبة  كابوس  إىل  تحول  املريضة،  أحالمه 
نظامه  واسقاط  برلني  الحمر  الجيش  بدخول  وانتهى 

العدواين.
من  أكرث  سقوط  إىل  الثانية  العاملية  الحرب  أدت  لقد 
60 مليون ضحية من العسكريني واملدنيني، كان نصيب 
االتحاد السوفيتي منها 20 مليونا عىل األقل. وشكلت 
وحشية النازيني وحلفائهم وصمة عار يف تاريخ البرشية، 
اقرتفوها ماليني  التي  الجامعية  اإلبادة  وشملت جرائم 
األبرياء يف أوربا، ألسباب عرقية ودينية وثقافية، ولهذا 
فمن الرضوري ان تبقى الذاكرة الجمعية للشعوب حية 

وال تنىس ما حدث.
يف  تشكلت  قد  الفاشية  صعود  خطر  معامل  وكانت 
العرشين، يف سياق  القرن  والثالثينات من  العرشينات 
الكساد االقتصادي العظيم، وبدعم من قوى الرأساملية 
جبهة  ضد  هجومها  شجعت  التي   ، أوربا  يف  املهيمنة 
الدميقراطية والسالم، وبهدف القضاء عىل دولة البديل 

االشرتايك يف اإلتحاد السوفيتي.
التي  الحرب  هذه  ممهدات  التاريخ  ينىس  لن  وسوف 
متثلت يف االنقالب الفايش يف ايطاليا واحراق الرايشتاغ 
)الربملان االملاين( يف برلني، وغزو الحبشة وحرب الغازات 
فيها، واالنقالب الفايش يف اسبانيا، ومعاهدة الخيانة يف 
ميونخ يف ايلول 1938، التي عقدت يف 30 ايلول 1938 

بني أملانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا الفاشية،.
والنقابات  والتقدم  والسالم  اليسار  قوى  وتحتفل 
عامل  أجل  من  املناضلني  وكل  االجتامعية،  والحركات 
انتصارا  باعتباره  الفاشية  عىل  االنتصار  بيوم  أفضل، 
بعد  نورنبريغ  محاكامت  وكانت  املوت.  عىل  للحياة 
بحق  قراره  العامل  فيها  أصدر  تاريخية  محطة  الحرب 
ثانية”  للفاشية  ال  للحرب..  “ال  شعار  ووجد  الفاشية. 
صدى واسعا يف العامل. ومّثل عام 1945 عام انجاز كبري 
نضالها  طريق  عىل  والتقدم،  الدميقراطية  قوى  لصالح 

ضد القوى الرجعية واملحافظة.
بيوم  االحتفاالت  تكون  السطور  هذه  تنرش  وعندما 
لكن  العامل،  من  واسعة  مناطق  عمت  قد  النرص 
أهمية  يكتسب  وأملانيا  االتحادية  روسيا  يف  االحتفال 
خاصة تاريخيا وسياسيا وثقافيا، انطالقا من  أن روسيا 
النظام  يف  السوفيتي  االتحاد  وريث  هي  االتحادية 
الدويل السائد، وبالتايل فهي حريصة عىل تسليط الضوء 
عىل انتصارات الجيش األحمر ونضاالت شعوب االتحاد 
مواجهة  يف  االكرب  القسط  تحملت  التي  السوفيتي 
الغول النازي. ومن جانب آخر يلعب الدفاع عن تقييم 
الجيوسياسية  الرصاعات  يف  دورا  موضوعي  تاريخي 

الواليات  بزعامة  الرأساميل  الغرب  مع  املتصاعدة 
املتحدة األمريكية.

ويف املانيا ميثل االحتفال باالنتصار عىل الفاشية مناسبة 
ملسار  الصحيحة  التاريخية  القراءة  عن  الدفاع  لتأكيد 
الحرب، وملسؤولية النظام النازي عن اندالعها وجرامئه 
التقليدي  اليمني  ملواجهة سعي  املروعة. وهو رضوري 
واملتطرف وكل القوى املحافظة  أو التي ما زالت تعترب 

االنتصار عىل الفاشية هزمية قومية املانية.
 ويف هذا السياق جاءت الترصيحات الصادرة من قوى 
اليسار الجذري يف املانيا عىل اختالف مشاربها الفكرية، 
اعتبار  إىل  الدعوة  يف  املتمثل  املشرتك  يف  منسجمة 
باعتباره  رسميني،  واحتفال  عطلة  يوم  أيار  من  الثامن 
معسكر  قوى  ترص  حني  يف  الفاشية،  من  للتحرر  يوما 
اليمني وقوى واسعة يف الوسط، باستثناء حزب الخرض، 
الربملانية  الكتلة  تطرحه  الذي  املطلب  هذا  رفض  عىل 
لحزب اليسار يف الربملان االتحادي االملاين مرارا وتكرارا. 
واالستثناء الوحيد هنا هو قرار برملان والية برلني يف عام 
الفاشية،  عىل  لالنتصار   75 الـ  الذكرى  مبناسبة   ،2020

اعتبار هذا اليوم يوم عطلة رسمية ملرة واحدة فقط. 
يذكر أن حزيب اليسار والخرض طرفان يف التحالف الحاكم 

يف الوالية بزعامة الحزب الدميقراطي االجتامعي. 
الرئيس االملاين آنذاك ريتشارد  ويف عام 1985 استذكر 
النازي  الجيش  يف  كضابط  خدم  الذي  فايتسكر،  فون 
باعتباره  أيار   8 يوم  استذكر  الحرب،  سنوات  خالل 
“يوم التحرير من النظام الالإنساين لالستبداد االشرتايك 

القومي” )اي النازي(.
يوم  أن  عىل  اليسار  قوى  تشدد  ذلك  إىل  وباإلضافة 
العنرصية  أشكال  كل  ملكافحة  تفويض  هو  التحرير 
ونرش  التاريخ  تحريف  محاوالت  وملواجهة  والفاشية، 
األوهام. وأن نهاية الحرب العاملية الثانية كانت محفزا 

قويا للنضال ضد الحرب والنزعة العسكرية.
ويذكًر اليسار بان خطر اليمني املتطرف والنازية ما زال 
جرامئه،  جراء  خوف  يف  يعيشون  الناس  زال  وما  قامئا، 
حول  املخيفة  التفاصيل  من  واملزيد  املزيد  وينكشف 
الناس  من  الكثري  يزال  وال  اليمينية.  اإلرهاب  شبكات 
يعانون من اإلقصاء والعداء والحرمان بسبب أصلهم او 
او دينهم وخصوصياتهم. وتعمل  مظهرهم او جنسهم 
قوى اليسار للتغلب عىل هذه االنقسامات، واالعرتاف 
قدم  عىل  الناس  جميع  واحتياجات  بحقوق  وااللتزام 

املساواة.

د. ماهر الشريف

عائالت  أربع  تواجه  الجاري،  أيار/مايو  مطلع شهر  منذ 
فلسطينية، أو 30 شخصاً، خطر الطرد من منازلهم يف حي 
الشيخ جراح يف القدس الرشقية املحتلة، بعد أن رفضت 
الفائت،  فرباير  شباط/  منتصف  يف  إرسائيلية،  محكمة 

االلتامسات التي قدمتها ضد قرارات إجالئها من الحي.
كام من املتوقع أن تعاين ثالث عائالت أخرى من املصري 
نفسه يف مطلع شهر آب/أغسطس القادم، بعد أن رفضت 
محكمة إرسائيلية كذلك استئنافاً تقدمت به هذه العائالت 
ضد قرار إخالء منازلها يف الحي لصالح املستوطنني. ومتّثل 
الطرد هذه وما يتلوها من إحالل املستوطنني  عمليات 
اليهود يف املمتلكات املرسوقة من الفلسطينيني جزءاً من 
الخطة التي وضعتها سلطات االحتالل اإلرسائييل لتعزيز 

األغلبية اليهودية يف املدينة.

قصة حي الشيخ جراح
يسكن حي الشيخ جراح يف مدينة القدس الرشقية املحتلة 
الصهيونية من  املليشيات  فلسطينيون طردتهم  الجئون 
الحكومة  وكانت   .1948 نكبة  خالل  وقراهم  بلداتهم 
األردنية قد توصلت يف سنة 1956 إىل اتفاق مع وكالة 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم 
)األونروا( ، قىض بتوطني 28 عائلة فلسطينية من هؤالء 
بنتها  التي  باملساكن،  وتزويدها  القدس  يف  الالجئني 
العقارات  ملكية  نقل  يتم  أن  عىل  األردنية،  الحكومة 
تلقائياً إىل أسامئهم بعد موافقتهم عىل التخيل عن صفة 
أصحاب   ،1959 سنة  يف  السكان،  أصبح  بحيث  الجئني، 
الحني  ذلك  منذ  الـ 28  العائالت  عقاراتهم. ومنت هذه 
لتصل إىل حوايل 72 عائلة ونحو 550 شخصاً، غالبيتهم 

من األطفال.
بيد أنه بعد قيام إرسائيل باحتالل القدس الرشقية خالل 
عدوان حزيران/يونيو 1967، فوجئ سكان الشيخ جراح 
يف سنة 1972 بحصول منظامت استيطانية يهودية عىل 
جراح،  الشيخ  يف  الجاعوين  كرم  منطقة  يف  أرض  ملكية 
وطالبت هذه املنظامت بإخالء أربع عائالت فلسطينية 
الغائبني  أمالك  قانون  وكان  األرض.  هذه  عىل  تقطن 
من  اإلرسائيلية  الحكومة  مكّن  قد   1950 سنة  الصادر 
مصادرة ممتلكات الالجئني الفلسطينيني “الغائبني”، عىل 
الرغم من منعهم من العودة، كام سمح قانون صدر سنة 
1970 وحمل اسم “ قانون الشؤون القانونية واإلدارية”، 
اليهود باالستيالء عىل أمالك فلسطينية يف  للمستوطنني 
القدس الرشقية إذا متكنوا من “إثبات” أن عائالتهم كانت 
تعيش يف هذه املدينة قبل حرب سنة 1948، وهو أمر مل 

يكن صعباً عليهم]1[.
ويف سنة 2001، جرت أول محاولة لالستيالء عىل منازل 
من  نشطاء  اقتحم  عندما  الجاعوين،  كرم  يف  فلسطينية 
ثم  مغادرته.  ورفضوا  منزاًل  املتطرف  اليهودي  اليمني 
صدر يف سنة 2008، حكم من إحدى املحاكم اإلرسائيلية 
قىض بأن جزءاً من حي الشيخ جراح “كان مملوكاً لليهود 
السفارديم الذين استقروا هناك خالل العهد العثامين”، 
اإلرسائيليني  املستثمرين  من  عدد  فيه  سعى  وقت  يف 
إىل رشاء  اليهودية”،  “القدس  املدافعني عن  واألمريكيني، 
الحي. ويف شباط/فرباير 2010،  ممتلكات فلسطينية يف 
صادق مجلس بلدية القدس عىل مرشوع لبناء 16 وحدة 

سكنية للمستوطنني اإلرسائيليني يف الشيخ جراح ]2[.

تجارب معاناة الفلسطينيين
متثل تجربة نبيل الكرد الشخصية مع االحتالل اإلرسائييل خري 
مثال عىل معاناة الفلسطينيني عىل أيدي املستوطنني. فهذا 
الفلسطيني السبعيني، الذي يعاين من خطر الطرد من الحي، 
للمنزل الذي كان ميتلكه  بنى يف سنة 2001 منزاًل مجاوراً 
بالفعل، قبل أن تصادر سلطات االحتالل اإلرسائييل املفاتيح 
ومتنعه من االنتقال إليه. ويف سنة 2009، وصل مستوطنون 
مسلحون واحتلوا املنزل، فنصب خيمة عند مدخل املنزل 
ويهود  وأوروبيون  فلسطينيون  نشطاء  عليها  يرتدد  صار 
للتعبري عن دعمهم له. لكن املستوطنني قاموا مبضايقتهم، 
والخضار  الفاكهة  عليهم  الزبادي، ورشقوا  باللنب  ورّشوهم 
املتعفنة والقاممة. وبعد خمس سنوات أرضم املستوطنون 
النار يف الخيمة، ومل تتوقف املضايقات ضد األرسة حتى بعد 

أن أنهت اعتصامها.
ويقول نبيل ملوقع Middle East Eye: “كان املستوطنون 
يجردون أنفسهم من مالبسهم ويقفون عند النوافذ املطلة 
لحامية  القامش  من  قطعة  تعليق  عيّل  فكان  منزلنا؛  عىل 
زوجتي وبنايت”. ويؤكد الرجل أن املستوطنني ليس لديهم 
إلخراج  ويسعون  األرض  هذه  امتالكهم  عىل  دليل  أي 
اإلرسائيلية  التهويد  سياسة  مع  متاشياً  منها  الفلسطينيني 
أي  الحي ال ميلكون  إن سكان  الرشقية. ويقول  القدس  يف 
القانون، لكن  للدفاع عن أنفسهم ما مل يلجأوا إىل  وسيلة 
هذا املسار محفوف بالعقبات بعد أن “أظهر نظام العدالة 
اإلرسائييل بشكل متكرر تحيزه لصالح املستوطنني”. وكانت 
قريبة له تدعى فوزية الكرد، املعروفة باسم أم كامل الكرد، 
قد طردت قرساً من كرم الجاعوين يف سنة 2008، فصارت 
تزور الحي ثالث مرات يف األسبوع ومتيش أمام منزلها، الذي 
يسكنه املستوطنون حالياً، إلظهار صمودها وتأكيد رفضها 

للتخيل عنه.
وتقول: “عشت يف هذا املنزل أربعني سنة. كانت السنوات 
الخمس املاضية هي األصعب حيث استوىل اإلرسائيليون عىل 
نصف منزيل بالقوة قبل أن يرموين يف الشوارع مع زوجي 
املريض. وعىل الرغم من ذلك، مل أستسلم وعشت يف خيمة 

بجوار منزيل ملدة عام كامل”.
SaveSheikhJar� #أما كرمل القاسم ، أحد منسقي حملة 
rah ، الذي يعيش يف الحي، فيؤكد أن عائلته ُمنحت حتى 
أوائل أيار/مايو الجاري ملغادرة املنزل الذي عاشوا فيه منذ 

سنة 1956.
من  الحي  إلنقاذ  الحملة  هذه  من  الهدف  أن  إىل  ويشري 
التهويد هو إيصال صوت سكان كرم الجاعوين ومعاناتهم إىل 
بقية العامل وتوليد ضغط سيايس دويل إلنهاء تهجري وتشتيت 

سكانها مرة أخرى”. وقال “مطلبنا الوحيد هو السامح لنا 
بالعيش بسالم يف منازلنا مثل أي أرسة عادية يف أي مكان يف 
العامل، دون أن نكون مهددين باإلخالء والترشيد”. ويضيف 
أنه “لن يتنازل عن حقه يف مقاومة سياسة اإلخالء وسيواصل 
السري عىل خطى والدته الراحلة أمل القاسم الالجئة التي 
طردت من يافا عام 1948”. بينام قال عارف حامد، عضو 
 Middle لجنة إسكان الالجئني التابعة للشيخ جراح ، ملوقع
East Eye “إن عائالت السكايف والقاسم والكرد والجاعوين 
املحكمة  أمام  يستأنفون  والدجاين  والداودي  وحامد 
اإلرسائيلية العليا، وهي املالذ األخري يف معركة قانونية ضد 
مذكرات اإلخالء الصادرة يف الدرجة األوىل”. ووفقاً له، ، فإن 
169 من سكان الحي تلقوا إخطارات إخالء، بينهم 46 طفالً 

من 12 عائلة]3[.

المحاكم اإلسرائيلية أداة طرد الفلسطينيين
يف كانون الثاين/يناير 2021، اعترب مايكل لينك، املقرر الخاص 
األرايض  يف  اإلنسان  حقوق  بحالة  املعني  املتحدة  لألمم 
الفلسطينية املحتلة منذ سنة 1967، أن أوامر الطرد التي 
تصدرها املحاكم اإلرسائيلية ترقى، عندما تنفذ، إىل مستوى 
انتهاك إرسائيل، السلطة القامئة باالحتالل، “لحظر التهجري 
اتفاقية  من   49 املادة  مبوجب  املحميني  للسكان  القرسي 
جنيف الرابعة”، مؤكداً أن املجتمع الدويل يتحمل مسؤولية 
كبرية، مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة، لضامن احرتام إرسائيل 
الكامل اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القدس 
الرشقية.أما منظمة “السالم اآلن” اإلرسائيلية فهي ترى أن 
املحاكم التي تصدر أوامر الطرد هذه ليست “سوى األداة 
سلطات  من  وثيق  وبدعم  املستوطنون،  يستخدمها  التي 
واستبداله  بأكمله  مجتمع  تهجري  جرمية  الرتكاب  الدولة، 
لدى  مشكلة  توجد  “ال  أنه  مضيفة  واحدة”،  مبستعمرة 
ترحيل  يف  اإلرسائيليني  واملستوطنني  اإلرسائيلية  الحكومة 
يؤكدون  بينام  العودة”،  “حق  باسم  الفلسطينيني  آالف 
بشكل قاطع أن آالف اإلرسائيليني الذين يعيشون عىل أراض 
ترحيلهم؛  ميكن  ال   1948 عام  قبل  للفلسطينيني  مملوكة 
مل يكن هناك مثل هذا الرتحيل من القدس منذ طرد حي 

املغاربة لتوسيع ساحة الحائط الغريب يف عام 1967 “.
ووفًقا لتقارير أصدره مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية )OCHA( ، فقد زادت يف اآلونة األخرية طلبات 
هناك  إن  إذ  املستوطنني،  منظامت  من  القرسي  اإلخالء 
طفالً،  بينهم 391  من  نحو 877 شخصاً  الحايل  الوقت  يف 
معرضون لخطر اإلخالء القرسي نتيجة هذه املطالب، وأن 
مئات  تطال  الرشقية  القدس  يف  القرسي  اإلخالء  عمليات 

العائالت الفلسطينية، مبا يف ذلك يف البلدة القدمية وأحياء 
الشيخ جراح وسلوان.

وتؤكد هيئة األمم املتحدة أن ما يدور من أحداث يف حي 
الشيخ جراح بالقدس الرشقية، وتعرض أرس فلسطينية لخطر 
الطرد، “هو غري قانوين مبوجب القانون الدويل”. وبحسب 
ستيفان دوجاريك الناطق باسم األمني العام لألمم املتحدة، 
فإن موقف املنظمة الدولية “مل يتغري، إذ إن جميع األنشطة 
االستيطانية، مبا فيها اإلجالء والهدم هي غري قانونية مبوجب 
القانون الدويل”، وأن قرار مجلس األمن رقم 2334، الصادر 
يف أواخر سنة 2016، طالب إرسائيل بوقف االستيطان يف 
األرض الفلسطينية املحتلة مبا فيها القدس الرشقية، مشدداً 
عىل أن املجتمع الدويل لن يعرتف بأي تغيري يطرأ عىل حدود 
اتفاقيات  بالقدس، “باستثناء أي  1967 مبا فيها ما يتعلق 

تتوصل إليها األطراف عرب مفاوضات”]4[.

مقاومة مستمرة ضد عمليات الطرد
وتندلع منذ سنوات احتجاجات أسبوعية يف حي الشيخ جراح 
يشارك فيها ناشطون وسكان فلسطينيون ومتضامنون يهود 
وأجانب. ويف األسبوع األخري من شهر نيسان/أبريل الفائت، 
املعتاد،  من  أكرث  األسبوعي  الحدث  هذا  يف  الحضور  كان 
إىل جانب  اليهود  اليساريني  النشطاء  املئات من  إذ شارك 
اإلرسائيلية  الرشطة  لها  تصدت  مظاهرة  يف  الفلسطينيني 
عن  الكنيست  نائب  مشاركة  املظاهرة  وشهدت  بوحشية، 
القامئة املشرتكة عوفر كاسيف الذي رُضب بقسوة من قبل 
ضباط الرشطة، التي أعلنت أنها فتحت تحقيقاً يف الحادثة، 
لكن كاسيف قال لتاميز أوف إرسائيل إنه يشك يف أن يؤدي 
“منحازة  الداخلية  التحقيقات  ألن  أي يشء،  إىل  التحقيق 

لصالح إرهابيي املستوطنني”]5[.
ويف مساء يوم االثنني يف 3 أيار/مايو الجاري وقعت صدامات 
بني محتجني وقوات الرشطة اإلرسائيلية عىل هامش مظاهرة 

دعم لعائالت فلسطينية مهددة بالطرد لصالح مستوطنني 
أن  الرشطة  وأعلنت  أشخاص،  عرشة  خاللها  ُجرح  يهود، 
املتظاهرين عرقلوا السري ورموا حجارة وزجاجات املاء عىل 
أفرادها. وقال صحايف يف وكالة فرانس برس إن قوات األمن، 
املاء  برش  املتظاهرين  فرقت  الخيالة،  رشطة  ذلك  يف  مبا 

عليهم]6[.
]1[ https://french.palinfo.com/
news/2021/3/12/Un�plan�isra�lien�pour�ta�
blir�deux�projets�juda�ques�dans�le�quartier�
de�Sheikh�Jarrah�J�rusalem
]2[ https://www.streetpress.com/su�
jet/1799�a�sheikh�jarrah�un�quartier�palesti�
nien�de�jerusalem�est�les�constructions�israe�
liennes�vont�commencer
]3[ https://www.middleeasteye.net/fr/report�
ages/jerusalem�sauver�sheikh�jarrah�palesti�
niens�colons�israel�expulsions
]4[ https://haitiliberte.com/arretez�lexpul�
sion�des�familles�palestiniennes�du�quart�
ier�de�cheikh�jarrah�a�jerusalem�est/La 
bataille de Jérusalem
]5[ https://fr.timesofisrael.com/protesta�
tion�contre�les�expulsions�et�les�violenc�
es�policieres�a�jerusalem�est/
]6[https://www.journaldemontreal.
com/2021/05/04/jerusalem�arresta�
tions�lors�dune�manifestation�contre�levic�
tion�de�palestiniens

* مؤسسة الدراسات الفلسطينية
** موقع “حزب الشعب الفلسطيني”

في مواجهة عمليات تزوير التاريخ ونشر األوهام

في يوم التحرير ..  ليتواصل النضال ضد الفاشية 
ومن أجل الديمقراطية والتسامح

الشيخ جراح: مقاومة التطهير العرقي .. قصص معاناة وصمود

األمم المتحدة: القدس الشرقية أرض 
فلسطينية وفق القانون الدولي

جنيف – وكاالت
حثت األمم املتحدة، إرسائيل عىل "الوقف الفوري لجميع عمليات التهجري القرسي ضد الفلسطينيني، خاصة يف حي 

الشيخ جراح بالقدس الرشقية"، محذرة من أن هذه اإلجراءات "قد ترقى إىل مستوى جرائم حرب".
وأشار املتحدث باسم مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، روبرت كولفيل، أثناء مؤمتر صحفي عقده، 
مساء السبت يف جنيف، إىل أن "األوامر بتنفيذ عمليات التهجري، إذا صدرت ونفذت، ستمثل انتهاكا من قبل إرسائيل 

اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل."
وتطرق املسؤول األممي إىل القانونني اللذين تستند إليهام إرسائيل يف تنفيذ عمليات التهجري القرسي، هام قانون 
أمالك الغائبني وقانون األمور القانونية واإلدارية لعام 1970، الفتا إىل أن إرسائيل تطبقهام بطريقة متييزية، بناء عىل 

جنسية املالك أو أصله، ما يتيح لها عمليا نقل سكانها إىل القدس الرشقية املحتملة.
وتابع انه "يحظر نقل مجموعات من السكان املدنيني التابعني للسلطة القامئة باالحتالل إىل األرايض التي تحتلها 

مبوجب القانون اإلنساين الدويل، وقد يرقى ذلك إىل مستوى جرمية حرب."
وحذر كولفيل من أن "970 فلسطينيا عىل األقل منهم 424 طفال، يواجهون خطر التهجري مبوجب دعاوى إخالء 
رفع معظمها مببادرة من جمعيات استيطانية"، مضيفا انه "نظرا للمشاهد املثرية للقلق يف الشيخ جراح خالل األيام 
املاضية، نود التأكيد عىل أن القدس الرشقية تظل جزءا من األرايض الفلسطينية املحتلة، ويرسي عليها القانون 

اإلنساين الدويل".
وطالب املتحدث السلطات اإلرسائيلية بـ"احرتام القانون واملمتلكات الخاصة يف األرايض املحتملة"، مشددا عىل أنه 

"ال يجوز إلرسائيل فرض قوانني خاصة بها يف األرايض املحتلة لطرد السكان الفلسطينيني من منازلهم".
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الفقراء بين مطرقة الفقر وسندان التفجيرات
مالذ الخطيب

مسلسل التفجريات يعود من جديد ليحصد العرشات 
من ارواح الفقراء بني شهيد وجريح، وهو نتيجة حتمية 
الحاكمة  املتنفذة  واالحزاب  الكتل  بعض  لرصاعات 
وهيمنتها،  سلطتها  عىل  للحفاظ  املحموم  سباقها  يف 
بعد ان هز ثوار ترشين عروشهم الفاسدة. والضحية 
يف  استهدافهم  يتم  الذين  األبرياء  الفقراء  هم  دامئا 
كسب  اجل  من  يتواجدون  حيث  املزدحمة،  األماكن 
العمل.  مساطر  او  االسواق  يف  عوائلهم  عيش  لقمة 

وما تكسبه الجامهري هو مجرد ترصيحات تصدر من 
عربة،  ناجم عن  االنفجار  ان  توضح  املسؤولني  بعض 

تحمل مواد شديدة االنفجار.
مالبسات  ملعرفة  تحقيق  لجنة  تشكل  وبعدها 
الحادث، وماذا بعد الترصيحات وتشكيل اللجان، هل 
التفجريات؟  ستتوقف حملة  الفاعل؟ هل  سيحاسب 
أرواح  حفظ  يف  دورها  األمنية  القوات  ستؤدي  هل 
الناس، التي هي من واجبها ومسؤوليتها؟ اين كانت 
االنتحاري  او  السيارة  تدخل  عندما  القوات  هذه 

مكان الحادث؟ 

عىل ما يبدو ان جميع هذه القوات بأصنافها مفتوحة 
وكام  حقوقه.  بأبسط  يطالب  من  عىل  فقط  عيونهم 
وبعد  امي!(..  عىل  بس  يكدر  ما  )ابوي  املثل  يقول 
كل تفجري تعمل ماكنتهم االعالمية عىل اثارة النعرات 
البسطاء،  والهاء  الجرمية  طمس  اجل  ومن  الطائفية. 
من  الشائعات  بث  فيبدأ  الذقون،  عىل  والضحك 
اللعبة  ان  متناسني  الطائفية،  وتر  عىل  اللعب  خالل 
يف  كرة  الطائفية  تكون  ان  مؤسف  مكشوفة.  باتت 
ملعب الفاسدين، ومؤمل ان يجري النيل من الطوائف 

واقحامها يف التفجريات والعمليات اإلرهابية. 

ذاتها،  بحد  جرمية  هو  الطائفي  الشحن  استغالل  ان 
بالتفجريات  االبرياء  أرواح  حصد  نتائجها  تكون 
والعمليات اإلرهابية.. ولو كانت هناك قوانني صارمة 
عىل  والتحريض  الكراهية  وخطاب  الطائفية  تجرم 
ان  احد  اي  استطاع  ملا  كانت،  جهة  أي  من  القتل 

يحاول متزيق النسيج االجتامعي للبلد.
تهدم  بيت  وكم  التفجريات،  جراء  عانت  عائلة  كم 
فقدت  ارملة  وكم  مأوى،  دون  العوائل  واصبحت 
معيلها وكم طفل تيتم؟؟؟ األعداد يف ازدياد مستمر.. 
هو  وغدا  االن  يحدث  ما  ان  القول  من  بد  ال  هنا 

اختلفوا  واذا  رسقونا  السياسيون  اتفق  “اذا  قيل  كام 
أكرث من  اىل  بلدنا  الفقر يف  عندما يصل حد  قتلونا”. 
يعني  الكفاف  عيشة  يعيش  والشعب  املئة،  يف   ٣٠
السلطة  وفساد  والنهب.  الرسقة  عىل  متفقون  انهم 
االخر  يهدد  وأحدهم  العلن.  يف  بل  مخفيا  يعد  مل 
سادة.  يا  يرسقونا  انهم  الفضائيات!  يف  فساد  مبلفات 
حلقات  عرض  يبدأ  بينهم  ما  يف  يختلفون  وعندما 
اتفاقاتهم  قليال  فلنرتك  ويقتلونا.  اإلرهاب  مسلسل 

واختالفاتهم.
هل حاولنا نحن يوما ان نتفق؟! 

احتراق الممتلكات العامة بين تدني األداء الوظيفي وفساد الذمم 
خليل ابراهيم العبيدي

نتابع  ونحن  املايض،  القرن  وستينات  منذ خمسينات 
خضم  يف  كنا  وقد  العراق،  يف  الوظيفي  األداء  تطور 
مرفق  تعرض  نشاهد  أو  نسمع  مل  العامة،  الوظيفة 
نادر،  هو  ما  حصل  رمبا  الرسقة،  أو  لالحرتاق  عام 
الحال بعد عام  ولكن أن يتحول إىل ظاهرة كام هي 
واالستقصاء.  للتأمل  بحاجة  موضوع  فهذا   ،2003
نذكر  أن  نود  هذا  بحثنا  تفاصيل  يف  الدخول  وقبل 
أدى  الذي  الريموك  مستشفى  بحريق  الصحة  وزارة 
آخر،  عدد  وجرح  خديجا  طفال  عرش  ثالثة  بحياة 
وذلك حسب الناطق باسم وزارة الصحة آنذاك، وقال 

الناطق إن الحرق كان متعمدا وذلك بسبب استعامل 
مواد حارقة، ومل تقدم وزيرة الصحة آنذاك أي اعتذار 
جراء  االردين  الصحة  وزير  قدمها  كام   ، االستقالة  أو 
وفاة ستة مرىض بكورونا لعدم توفر غاز األوكسجني 
، أننا هنا ال نتطرق إىل ثقافة االستقالة بقدر تطرقنا 
بحريق  العراق  يصعق  واليوم  التحقيق،  نتائج  إىل 
وجرح  مريضا   82 ومقتل  الخطيب  ابن  مستشفى 
110 ، والسؤال هنا ال يوجه فقط إىل وزارة الصحة، 
بل قبلها إىل وزارة الداخلية، رشطة الحراسات الخاصة 
والدفاع املدين، فلقلة احرتام املواطن املراجع للقانون 
املستشفيات  أن  تجد  املسؤول  الرشطي  ولتهاون 
والدوائر الحكومية كافة صارت مقاهي لكل من هب 

تغادر  ال  أن  املدين  الدفاع  مديرية  عىل  وكان  ودب، 
هذه املستشفى وغريها من دوائر الدولة إال وقد تم 
تنفيذ تعليامتها، وهنا أود أن اذكر هذه املديرية بأن 
موظفيها يف السابق كانوا يتعايشون معنا يف الحفاظ 
األموال،  هذه  حفظ  ومخازن  العامة  األموال  عىل 
مل  بقوانينها  العامة  الوظيفة  إن  أقول  أن  أود  وهنا 
املوظف  صار  العكس  عىل  بل  املوظف  ترهب  تعد 
إىل  النتامئه  الوظيفة  أو  الدائرة  منه  تخاف  من  هو 
يعد  مل  القضاء  أن  كام  الكتلة،  تلك  أو  الحزب  هذا 
جانب  إىل  بالسري  قام  بل  املعروف  العراق  قضاء 
املتنفذين الذين أغلقوا قضية حرق البنك املركزي، أو 
ترك دون حساب معلن ملن تسبب بترسب املياه التي 

تعرض عىل  مل  أو  دينار،  مليار  اتالف سبعة  إىل  أدت 
وزارة  يف  العقود  طابق  احرتاق  تحقيق  نتائج  العامة 
التقاعد  هيئة  حريق  إىل  أحد  يرش  مل  أو   ، النفط، 
نعم   .  2021 آذار   19 املوافق  الجمعة  يوم  العامة 
يوم الجمعة حيث ال تجد مراجعني، أو حريق وزارة 
الصناعات  رشكة  حريق  أو  عنه  املسكوت  الصناعة 
مسؤول  كل  نذكر  املزيد  يريد  ملن  أو  البرتوكياموية، 
رشيف بحريق مخزن وزارة التجارة يف الرصافة الذي 
عام  بانتخابات  الخاصة  االقرتاع  صناديق  يضم  كان 
إىل  نسعى  ولكن  الجروح،  فتح  نريد  ال  اننا   ،2018
مداواة واقع بلدنا املؤمل الذي صار بلد االلغاز واعذار 

ترسب الغار او اعذار التامس الكهربايئ.

العامة  املمتلكات  يف  االحرتاق  مناسيب  ارتفاع  إن 
الوظيفة  ووضاعة  الوطنية  منسوب  تدين  عن  ناجم 
أو تدين مستوى شاغلها من حيث الكفاءة واإلخالص 
العامل  والكل  عمله  مهام  استيعاب  عىل  القدرة  أو 
الخارج  من  يغلفها  العوامل  وهذه  ذلك،  يف  يشرتك 
الفساد الذي بات يبطش يف كل مرافق الدولة وصار 
واملدير  محابيا  القسم  ومدير  فاسدا  الصغري  املوظف 
وسيلة  الحريق  وصار  مزورا،  والوزير  متواطئا  العام 
إلخفاء الشواهد وصارت اللجان التحقيقية تدافع عن 
السارق، والقضاء مل يعد قادرا عىل اكتشاف الحقائق، 
كل هذه  إطفاء  قادرا عىل  املسكني  الشعب  يعد  ومل 

الحرائق..   

دولة مكونات أم دولة مواطنة؟

 الديمقراطية واالنتخابات والعبودية 

منعم جابر

ثورة  بعد  األوىل  الجمهورية  تجربة  عشنا 
وصفقنا  معها  وتفاعلنا   1958 متوز   14
ملواصفاتهم  وقادتها  بزعيمها  واعجبنا  لها 
النموذجية،  ونزاهتهم  العالية  الوطنية 
تاريخية  اياماً  العراقي  الشعب  وعاش 
فعالً  وكانت  وايامها  الثورة  مع  وتفاعل 
ومن  للشعب  جاءت  صادقة  وطنية  تجربة 
وتركامناً وصابئة وآثوريني  وكرداً  أجله، عرباً 
سمعت  الشعب.   اطياف  وكل  وايزيديني، 
وقتها أن زعيم الجمهورية األوىل كان يسعى 
لتسمية رئيساً لجامعة بغداد فوقع اختياره 
الله  عبد  الجبار  عبد  الدكتور  العامل  عىل 
االختيار  هذا  أثار  وقد  الصابئي(  )العراقي 
واملتعصبني  الدين  رجال  من  بعض  حفيظة 
كان  العامل  هذا  ألن  )القومجية(،  وبعض 
صابئياً. فقال زعيم الثورة للمعرتضني: “هل 
انه  ملسجد؟”،  إماماً  الرجل  هذا  عينت 
الفيزياء  يف  وعامل  عراقية  وطنية  شخصية 
واستاذه  العلوم  يف  عليا  شهادات  ويحمل 
يف  استاذاً  حينها  يف  وكان  انيشتاين،  العامل 
له  االمريكية وقد قدمت  الجامعات  إحدى 
املتحدة،  الواليات  يف  للبقاء  مالية  اغراءات 
إىل  وعاد  االغراءات  هذه  كل  رفض  أنه  إال 
الناشئة،  والجمهورية  الثورة  ليخدم  وطنه 
الله  عبد  الجبار  عبد  الدكتور  عنّي  وفعالً 

رئيساً لجامعة بغداد.

بناء  يف  الوطنيون  يفكر  أن  يتوجب  هكذا 
اختالف  عىل  سواسية  فاملواطنون  دولتهم، 
وعشائرهم  وقومياتهم  ومذاهبهم  اديانهم 
الكفاءة وأداء  ومدنهم، حيث يفرتض وضع 
اليوم  اما  األول.  املقام  يف  الوطني  الواجب 
وتراجعت  واألوفياء  املخلصون  ذهب  فقد 
حصتهم وسادت توجهات جديدة وأصبحت 
واملناطقية  والقومية  والعشائرية  الطائفية 
وتقدم  السائدة،  هي  الضيقة  والحزبية 
الصفوف الضعفاء واملحسوبون واملنسوبون، 
والخربات  واملعرفة  الكفاءة  عن  بعيدا 

امليدانية. 
يف  االحتجاجية  التظاهرات  اليوم  ونجد 
ألن  الخدمات  لسوء  الوطن  محافظات  كل 
العاملني يف هذه املجاالت ال يلبون مطالب 
ألن  وأيضاً  الفقراء،  واحتياجات  الجامهري 
قادة هذه املؤسسات ليسوا مبستوى الحدث، 
وال ميتلكون الكفاءة لقيادة هذه القطاعات، 
فهم نتاج املنهج الطائفي املحاصصايت، الذي 
مفاجئاً  فليس  اتباعه،  ونفذه  املحتل  رسمه 

أن نجد هذا الرتاجع الكبري واملخيف.. 
وليك نعود إىل دولة املواطنة علينا ان نعتمد 
اإلصالح الجذري ألنه صار مطلباً وطنياً ملحاً 
من  إال  تتم  أن  اإلصالح  لعملية  ميكن  وال 
من  والتخلص  املواطنة  مبدأ  ترسيخ  خالل 
منهج املحاصصة الذي يحارص النظام، وعىل 
القوى السياسية أن تواجه هذا النهج الخطري 

باتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية.

حاكم محسن محمد الربيعي

مصطلح الدميقراطية أصوله يونانية ويتكون 
وقد  الشعب،  حكم  معناهام  كلمتني  من 
عرفت كثريا بشكل أصبح الشعب العراقي 
الدميقراطية. كام علمته  تعني  ماذا  يعرف 
وبالتايل  مصطلحاتها  من  الكثري  السياسة 
مصطلح  العراقي  الشعب  عىل  غريبا  ليس 
الدميقراطية. رمبا الغريب هو أن الدميقراطية 
كمامرسة يف الحكومات العراقية غريبة، ألنه 
ليس هناك دميقراطية مبعناها الكامل رغم ما 
تتضمنه الدساتري من نصوص، ولكن الدساتري 
بقيت حربا عىل ورق، والتجارب العربية أو 
كثرية،  الثالث  العامل  دول  من  أو  العراقية 
التغيري قبل أقل من  ففي دولة حصل فيها 
يعلم  ال  مغيبون  هناك  مثال  عاما  عرشين 
أحد بهم إال الخاطفون هل هم احياء أو يف 
تظاهروا ورمبا  رمبا  فعلوا  ماذا  الغيب،  عامل 
قالوا كالما أو اي يشء من هذا القبيل وهذه 

الدول  بعض  دساتري  بها  وعملت  ضمنتها 
االوربية، لكن يف دول العامل الثالث، يحاسب 
أن  ويريد  دميقراطية  هناك  أن  يعتقد  من 
يقول ما يريد أو يحتج أو أي مامرسة وهي 
مامرسات أباحها الدستور، فأي دستور هذا 
املواطن  بإمكان  دميقراطي  اساس  وعىل  ؟ 
يف دولة أن ينتخب املرشح الذي يقتنع أنه 
أهل للرتشيح من خالل اطالعه عىل الربنامج 
الدميقراطية  للمرشح، وهكذا هي  االنتخايب 
سائد  هو  وما  االنتخابات،  تجرى  وهكذا 
لكن  معروفة،  والتجارب  الدول،  معظم  يف 
البعض يف بعض الدول ايضا أن من لهم حق 
أنه  يراه  ما  ينتخب  واالنتخاب  التصويت 
وخيانته ورسقته  بفساده  علمه  رغم  سيده 
للامل العام. ويذكرنا ذلك بأن اإلغريق الذين 
علموا الناس الدميقراطية كانوا مينعون العبيد 
من التصويت يف االنتخابات ألنهم يعلمون 
أن العبد سيصوت لسيده مهام كان فاسدا، 

ويتساءل البعض. هل مازال بيننا عبيد؟ 

عمالة األطفال ظاهرة يجب محاربتها!

مجيد إبراهيم خليل

منذ سقوط النظام الدكتاتوري يف 2003، ولحد اآلن تشهد 

الشباب،  بني  وخصوصا  البطالة،  معدالت  يف  تزايدا  بالدنا 

فرصة  عىل  الحصول  يف  بالغنب  منهم  الكثري  يشعر  حيث 

رزق،  مورد  عن  البحث  إىل  منهم  الكثري  ويضطر  عمل، 

الرمق.  العلمي، لسد  ولو شحيح، وال يتناسب وتحصيلهم 

وهذا األمر غري مقترص عىل الشباب، بل هو ظاهرة تعم 

املجتمع رجاال ونساء، فالنظام السيايس الحاكم، املتقاطعة 

املنشآت  بناء  إىل  يبادر  ال  الشعب  مصالح  مع  مصالحه 

اإلنتاجية الزراعية أو الصناعية، أو إعادة تشغيل املتوقفة 

الفاسدة، معتمدا  الفئات  االسترياد إلثراء  إىل  ويلجأ  منها، 

النفط،  يف  متمثال  الجانب،  أحادي  ريعي  اقتصاد  عىل 

والحاجة  الفاقة  دفعت  وقد  للتقلبات.  سعره  الخاضع 

ومنهم  الدراسة،  مقاعد  تاركني  العمل،  سوق  إىل  األطفال 

من فقدوا معيلهم ألسباب مختلفة يف ظل انعدام األمن، 

والوضع املزري للبالد، والبعض منهم ميارس أعامال شاقة، 

الكبار. منافسا 

الصحي  الورق  بيع  عىل  الصغار  عند  األمر  يقترص  ومل 

الكبار يف  األطفال  نافس  فقد  املاء،  والبالونات وزجاجات 

أو  والنجارة  الحدادة  مهن عديدة وأعامل شاقة يف ورش 

الثقيلة، وامتهن  العمل كحاملني، تحني ظهورهم األحامل 

بعضهم تلميع األحذية! فهذه فتاة يافعة تجلس، منكمشة 

عىل نفسها، أمام صندوق صغري، فيه معدات التلميع من 

دهون وفرشاة، وهي تنكس رأسها خجال من موقف الذل 

الذي وضعت نفسها فيه مرغمة. إن الذي يجب أن يخجل 

إىل  تلجأ  أن  الطفلة  هذه  مثل  جعل  من  هو  الحقيقة  يف 

هذه املهنة لتضمن اللقمة والكرامة املهدورة.

الشيوعي  الحزب  يرى  كام  يدعو،  الوطني  املوقف  إن 

و”مكافحة  األطفال  عاملة  ظاهرة  معالجة  إىل  العراقي 

للسياسة  الرئيسية  األهداف  من  ذلك  باعتبار  البطالة 

االقتصادية، وإعطاء األولوية إىل الربامج االستثامرية وإىل 

التمييز،  عانت  التي  والقطاعات  للمناطق  الحوافز  خلق 

و”ضامن االلتزام بجميع املواثيق الدولية املتعلقة بحامية 

املرأة وحقوق الطفل”.”

القوانني  سن   “ أن  الحزب  يرى  الطفل  حقوق  مجال  ويف 

الخاصة  الدولية  القوانني  مع  تتفق  التي  والترشيعات 

بحقوق الطفل، والتي تهدف إىل حامية الطفولة ورعايتها 

ومواهبها،  قدراتها  لتنمية  املناسبة  الظروف  وتوفري 

املدرسة  ويف  العائلة  يف  والتعسف  العنف  من  وحاميتها 

أشكال  جميع  وحظر  األطفال  عاملة  ومنع  واملجتمع، 

االستغالل التي متارس بحقهم”.

هذه  ومعالجة  القوانني،  هذه  مثل  سن  يتحقق  ولن 

املجتمع  عىل  الكارثية  عواقبها  ودرء  الخطرية،  الظاهرة 

جامهريي  وضغط  متصاعدة،  مطلبية  بنضاالت  إال  ككل، 

ونحن  ومحققا،  واقعا  أمرا  املطالبات  هذه  يجعل  واسع، 

السلطة  لسياسات  مغايرا  نهجا  تحتم  ظروف  يف  نعيش 

واإلثنية  الطائفية  املحاصصة  عىل  القامئة  الحاكمة، 

والفساد. ولنا أن نأخذ من دروس تجربة انتفاضة ترشين 

النضال من أجل تحقيق مطامح شعبنا يف  ما يحفزنا عىل 

حياة حرة كرمية يف وطن يسوده العدل واألمان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة: النصوص الواردة بين األقواس مأخوذة 
من برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقر في 

مؤتمره العاشر، كانون األول 2016.



مناطق)خانقني،  يف  زراعية  ومواد  بناء  مواد  تجهيز  مناقصه  إجراء  عن  اإلنسانية  الرحمة  أيادي  جمعية  تعلن 
سعدية,جلوالء( يف محافظة دياىل , ضمن برنامج عمل بالرشاكة مع برنامج االمم املتحدة االمنايئ يف العراق.

الية العمل:
آلية التجهيز: تكون عن طريق مرحلتني موزعة عىل اربعة اشهر, املرحلة االوىل تشمل تجهيز املواد يف 7 مواقع يف 
خانقني وموقع واحد يف جلوالء وموقعني يف ناحية سعدية )كام مبني يف الجدول ادناه( حيث سيتم تنفيذ العمل 
من قبل املستفيدين الذين تم اختيارهم من قبل جمعية ايادي الرحمة داخل املناطق املذكورة. واملرحلة الثانية 
تشمل 5 مواقع يف خانقني و موقعني يف جلوالء وموقع واحد يف ناحية السعدية مع مالحظة ان الكميات املطلوبة 
العمل  الية  التنفيذ و  النقصان بنسبة )20%( حسب احتياج  او  للزيادة  قابلة  الكميات هي تخمينية  يف قوائم 

لجمعية ايادي الرحمة.
آلية التسديد: تكون يف نهاية كل شهر، حيث يقوم املجهز بتقديم وصل باملواد التي تم تجهيزها خالل الشهر 

لجمعية ايادي الرحمة ليتم التحاسب عليها وتسديد قيمتها عن طريق حوالة مرصفية اىل حساب املجهز.
مدة العقد اربعة أشهـر , تبدأ من شهر حزيران 2021 لغاية نهاية شهر ايلول 2021.

املواقع:

الجدول الزمني الجراءات املناقصة والتنفيذ:

- تبدأ فرتة التقديم من تاريخ )10 أيار 2021( لغاية الساعة الثالثة ظهرأ من يوم 24 أيار 2021.

- تبدأ فرتة فتح العطاءات والتقييم من تاريخ 25 أيار 2021 و لغاية 30 ايار 2021.

- يتم اعالم الجهات التي رست عليها العطاء يف يوم 31 أيار 2021.

- يتم توقيع العقد يف يوم الثالثاء 1 حزيران 2021 يف املقر الرئييس للجمعية يف بغداد.

- عىل الجهات التي ترسوا عليها العطاء املبارشة بتزويد املواد بعد توقيع العقد مبارشة، عىل ان تكون جاهزة يوم 

6 حزيران 2021.

الية التقديم عىل املناقصة:

عىل الرشكات الراغبة يف أملشاركة بهذة املناقصة تقديم العطاءات اما يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة - تقاطع 

العطاء يف ظرف مغلق  العراقي – هاتف )07817359194( ويقدم  التجاري  املقابل للمرصف  الفرع   - املسبح 

ومختوم وعليه اسم الرشكة واسم مقدم العطاء ورقم املناقصة و ظرف يحتوي عىل الوثائق التاليه :

العرض الفني:-

1- السرية الذاتية واألعامل السابقة واملامثلة.

2- خطة التنفيذ والقدرة عىل تجهيز املواد الزراعية ومواد البناء مبيناً مصادر املواد املجهزة وخطة نقل املواد.

3- عينات او صور من املواد املطلوبة

العرض التجاري:-

قامئة باملواد املجهزة تبني مناشئها, العالمة التجارية للسلعة

الوثائق املطلوبة:-

1- شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتامع الرشكة.

2- براءة ذمه من الرضيبة لعام 2020.

3- امليزانية العمومية للرشكة لعام 2020 مصدقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

4- هوية غرفة تجارة.

5- مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.

6- تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة.

7- تقديم تعهد خطي بااللتزام بالتوصيات التي تتم مناقشتها بشكل شهري واملوافق عليها لكل من نوعية املواد, 

اسعار السلع, تقييم االداء.

مالحظات مهمة:-

• يهمل العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة

• ال يستلم العطاء بعد انتهاء مدة االعالن

• اليحق التقديم باكرث من عطاء يف املناقصة نفسها. 

procurement@mercyhands.org : لغرض الحصول عىل قوائم الكميات الرجاء التواصل مع الربيد االلكرتوين •

التزامات من ترسوا علية املناقصة:

1- تتحمل الجهة املنفذة تكاليف نقل املواد

2- يتكفل من ترسوا عليه املناقصة استحصال املوافقات االمنية لغرض نقل املواد

الرحمة وبرنامج االمم املتحدة  ايادي  التي يتم تحديدها من جمعية  الجهة املجهزة باالسعار واملواد  3- تلتزم 

االمنايئ. 

4- تقوم جمعية ايادي الرحمة بدفع املستحقات للرشكة املنفذة شهرياً بعد نهاية استالم كل وجبة مواد وال توجد 

دفعات اولية. 

5- طريقة دفع املستحقات تكون عن طريق حوالة مرصفية. وتكون عملية الدفع بعد تقديم الوصوالت االصلية 

ومطابقتها مع تقرير املرصوفات من قبل الجهة املمولة للربنامج.

6- ستقوم جمعية ايادي الرحمة و برنامج االمم املتحدة االمنايئ بتقييم اداء الجهة املنفذة وفقا للمعايري التالية: 

اسعار السلع, توفري السلع املطلوبة, الجودة, الخدمة, االمتثال لرشوط التنفيذ. 

للمعلومات واالستفسار.. الرجاء مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوين )info@mercyhands.org(، سيتم االجابة عىل 

جميع استفساراتكم خالل مدة اقصاها 24 ساعة عدا ايام الجمعة والسبت.
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اعالنات

وزارة الصناعة والمعادن
شركة ديالى العامة

 245 بالعدد  الشعب  طريق  جريدة  يف  املنشور  اإلعالن  اىل  إشارة 
من  بدالً   2021/6/1 لتكون  الغلق  فرتة  متديد  تقرر   2021/4/12 يف 

2021/5/19

المهندس
عبدالستار مخلف عليوي
معاون المدير العام/ وكالة

اعـالن

محمد  )حازم  املدعي  قدم 
تسجيل  فيه  يروم  طلباً  خضري( 
)الطايئ(  اىل  )فراغ(  من  لقبه 
الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة 
مدة اقصاها )خمسة عرش يوماً( 
بالدعوى   ينظر  سوف  وبعكسه 
من   )22( املادة  احكام  وفق 
 )3( الوطنية رقم  البطاقة  قانون 

لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام

مديرية شؤون األحوال املدنية
يف محافظة بابل

اعــالن

قبل  من  املقامة  الدعوى  عىل  بناًء 
محمد  غريب  )رأفت  املدعي 
تبديل  يطلب  الذي  عبدالقادر( 
)العزاوي(   اىل  )الكوي(  من  لقبه 
هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن 
املديرية خالل مدة أقصاها 15 يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
من   )22( احكام  وفق  الدعوى  يف 
 )3( رقم  املدنية  األحوال  قانون 

لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام

مديرية شؤون األحوال املدنية
يف محافظة بابل

اعــالن

قبل  من  املقامة  الدعوى  عىل  بناًء 
غريب  محمد  )مشتاق  املدعي 
لقبه  تبديل  يطلب  الذي  محمد( 
فمن  )العزاوي(   اىل  )الكوي(  من 
هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه 
املديرية خالل مدة أقصاها 15 يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
من   )22( احكام  وفق  الدعوى  يف 
 )3( رقم  املدنية  األحوال  قانون 

لسنة 2016.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام

إعالن مناقصه
تجهيز مواد بناء ومواد زراعية ,

مناطق )خانقين, سعدية, جلوالء( – محافظة ديالى
ICRRP/RPA/73/MH2021/001مناقصة رقم  ) ( لسنة ) 2021 (



افكار  
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لنقرأ ماركس وانجلز معا 

خطوط أولية لنقد االقتصاد السياسي
ثامر الصفار

خالفا ملاركس، مل يحصل انجلز عىل 

التعليم الجامعي، فقد كان والده، 

صاحب مصنع للنسيج، يرغب بأن 

يكون ابنه تاجرا مثله. لكن شغف 

انجلز باملعرفة والنشاط العميل دفعه 

اىل تعليم نفسه بنفسه ليبلغ صف 

املفكرين والكّتاب البارزين يف زمنه، بل 

ليتجاوزهم أيضا.

فرصة  1842 و1844  عام  بني  إنكلرتا  إلقامته يف  كان 
الذي  البلد  هذا  يف  االقتصادية  الحياة  لدراسة  له 
آنذاك،  الرأساميل  العامل  الصدارة يف  كان يحتل موقع 
اإلنجليزية،  العاملية  الحركة  عىل  قرب  عن  واالطالع 
ساعده  وقد  الشارتية.  الحركة  زعامء  عىل  والتعرف 
هذا يف تقديم تحليل علمي لعواقب امللكية الخاصة، 
خطوط  بعنوان  مقالة  الدراسة  هذه  نتيجة  وكانت 
عام  أواخر  يف  أنجزها  السيايس  االقتصاد  لنقد  أولية 
األول  العدد  يف  ونرشها   1844 عام  وأوائل   1843
التي  الفرنسية   – األملانية  الحوليات  من  والوحيد 
أصدرها ماركس بالتعاون مع صديقه الهيغيل الشاب 

أرنولد روغه عام 1844.
بعلم  السيايس  االقتصاد  بوصف  مقالته  انجلز  يبدأ 
اإلثراء الذي نشأ من »حسد التجار املتبادل وجشعهم 
هؤالء  معرفة  اىل  يتطرق  ثم  بالطمع«  ...املختوم 
التجار مع مرور الزمن ان »الرأسامل القابع بال حركة 
يف الصندوق هو رأسامل ميت...وليك ينمو يجب ان 
يرون  ال  التجار  بدأ  لهذا  السوق«  يف  تداوله  يجري 
رضرا من »دفع مبلغ أكرب من الالزم للسيد “ أ “ لقاء 
السيد “  البضاعة اىل  بضاعته ما دام ميكن بيع هذه 
ب “ بثمن أكرب أيضا. وعىل هذا األساس بني النظام 

التجاري«.
الذي تقيس  التجاري  امليزان  انجلز اىل مفهوم  ويشري 

الصادرات  زادت  غنية طاملا  فهي  ثروتها،  البلدان  به 
األخالق  كل  الجحيم  اىل  ولتذهب  االسترياد،  عىل 
فقد  ذلك،  وجه  يف  تقف  التي  اإلنسانية  واملعايري 
ومحاكمها  الصليبية  حمالتها  أيضا  »للتجارة  كان 

التفتيشية«.
وبرغم الثورة التي حدثت يف االقتصاد السيايس خالل 
القرن الثامن عرش »مل يخطر يف بال االقتصاد السيايس 
ان يطرح مسألة رشعية امللكية الخاصة«. وليك يزداد 
)توماس  مالثوس  الكاهن  نظرية  ظهرت  بلال،  الطني 
الذي  البارز  االنجليزي  االقتصادي  مالثوس،  روبرت 
 )1766-1834  – السكاين  التكاثر  عن  ببحوثه  اشتهر 
عن السكان )سنتطرق اىل تفاصيلها الحقا( التي يكمن 
فهذه  الطبيعة.  عن  الديني  مفهومها  يف  جوهرها 
النظرية هي »التعبري االقتصادي للدوغام الدينية، يف 
الناتج  والفساد  والطبيعة  الروح  بتناقض  يتعلق  ما 
بل  دينية،  دوغام  فقط  تكن  مل  لكنها  كليهام«.  عن 
الربوتستانتي مع  كانت أيضا محاولة لدمج الالهوت 
تقديم  أي  الرأساميل،  للمجتمع  االقتصادية  الحاجات 
تربير ديني يسمح باملتاجرة يف كل يشء، حتى األرض 
»احتكارها  من خالل  اإلنسان  وجود  التي هي رشط 
األفراد،  من  قليل  عدد  قبل  من  الخاصة(  )امللكية 

وحرمان البقية من الرشط األسايس لحياتهم«.
من  مالثوس  نظرية  موقف  بفضح  انجلز  يقوم  ثم 
الفقراء، إذ نستنتج منها »مبا ان الفقراء، تحديدا، هم 
عدا  أجلهم  من  يشء  أي  فعل  يتعني  فال  الفائضون، 
بأنه  وإقناعهم  اإلمكان،  قدر  جوعا  موتهم  تسهيل 
يستحيل تغيري أي يشء يف هذا الصدد، وبأن الخالص 
ما  أقل  التكاثر  يف  يتلخص  طبقتهم  ألجل  الوحيد 
ميكن«. وهذا بالضبط هو »ما يحفزنا عىل وضع حد 
امللكية  عىل  القضاء  طريق  عن  هذا  البرشية  إلذالل 

الخاصة واملزاحمة وتضاد املصالح«.
الفقر هي نتاج لقانون  القول بأن حالة  وبالتايل فأن 
طبيعي أو لحكمة ربانية هو قول كاذب وباطل. إنها 
بسبب »قانون اإلنسان الذي يقف بالضد من قانون 

الطبيعة«
انجلز  يبحث  السيايس  لالقتصاد  انتقاده  معرض  ويف 
الذي  التناقض  ويكشف  األساسية  املقوالت  بعض 
يولده نظام التجارة الحرة. من هذه املقوالت مقولة 
معنى  ال  ان  انجلز  يؤكد  التي  الوطنية«  »الرثوة 

أكرث  ونحن  قامئة«.  الخاصة  امللكية  دامت  »ما  لها 
البلدان  اغنى  من  فالعراق  لذلك،  تفهام  الشعوب 
الشعوب.  أفقر  من  لكننا  الوطنية  الرثوة  حيث  من 
مبارشة  »نتيجة  يعتربها  التي  التجارة  اىل  يعرج  ثم 
املتبادل  الثقة  عدم  عنها  نتج  وقد  الخاصة«  للملكية 
كل  تربير  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  التجار  بني 
األساليب الالأخالقية للوصول اىل الهدف، ان التجارة 
هي »خداع يجيزه القانون« وميكن أن نضيف ويحلله 

الدين.
التي  املقوالت  من  عددا  أيضا  انجلز  ويناقش 
يف  ماركس  عليه  يعتمد  الذي  األساس  ستغدو 

القيمة  وخصوصا  القيمة،  مثل  االقتصادية  كتاباته 
)عند  االستعاملية  القيمة  أو  اإلنجليز(  )عند  الفعلية 

التبادلية. القيمة  الفرنسيني( وكذلك 
العمل  ان  فكرة  مرة  وألول  انجلز  لنا  يقدم  كام 
العمل  مع  وحدة  يشكل  االخرتاع(  )قابلية  الذهني 
مقولة  تبدو  األساس  هذا  وعىل  الجسدي،  البدين 
التي نعتمدها هي األصح نظريا  اليد والفكر  شغيلة 
يف ظل التطورات الحاصلة واملتواصلة يف عاملنا اليوم.
فيكتب  الربا  ملامرسة  مضادا  موقفا  انجلز  ويتخذ 
عىل  الحصول  الأخالقية  املراباة،  أخالقية  ال  »ولكن 
جلية  قرض،  منح  ملجرد  العمل  بذل  بدون  دخل 

للعيان، وعىل الرغم من ان جذورها تكمن يف امللكية 
زمن  من  اكتشفها  الشعبي  الوعي  ان  إال  الخاصة، 
بعيد وهو عادة ما يكون عىل حق يف أمور من هذا 

النوع«.
األزمات  حدوث  عىل  تأكيدا  انجلز  لنا  ويقدم 
فأرسع  أرسع  بصورة  »ستزيد  التي  االقتصادية 
بالعمل؛  إال  تعيش  ال  التي  الطبقة  أفراد  تعداد 
عدد  ملحوظة  بصورة  تزيد  أن  من  بالتايل،  بد  وال 
األفراد الذين يحتاجون اىل عمل – األمر الذي يشكل 
معضلة إقتصاديينا الرئيسية، وأخريا البد لكل هذا ان 

يستتبع ثورة اجتامعية«.

تاريخ موجز للنيوليبرالية 

من دولة الرعاية الى النيوليبرالية
سوزان جورج*

لو أنك اقرتحت يف العام ١٩٤٥ أو ١٩٥٠ أيّاً من األفكار 
والسياسات التي تشكل اليوم عدة شغل النيوليريبالية 
الضحكات  ترافقك  املرسح  من  لطُردت  القياسية، 
ذلك  يف  للمجانني.  مستشفى  إىل  أرسلت  أو  الساخرة 
الوقت كان الجميع كينزيّاً )نسبة اىل العامل االقتصادي 
عىل   ،)1883-1946  – كينز  ماينارد  جون  الربيطاين 
أو  دميوقراطيا  اشرتاكيا  أو  الغربية،  البلدان  يف  األقل 
أو  منوع  إىل  منتميا  أو  اجتامعيا  دميوقراطيا  مسيحيا 
للسوق  السامح  فكرة  إن  املاركسية.  منّوعات  من  آخر 
الكربى،  والسياسية  االجتامعية  القرارات  يتخذ  بأن 
والفكرة القائلة بأنه يجب أن تتخىل الدولة طوعا عن 
دورها يف االقتصاد، وأنه ينبغي إطالق الحرية الكاملة 
وتقليص  النقابات  قمع  يجب  وأنه  الرشكات،  لكربيات 
 — زيادتها  من  بدالً  للمواطنني  االجتامعية  الحامية 
كانت مثل هذا األفكار أجنبية عن روح العرص. وحتى 
لو وافق أحدهم عىل تلك األفكار، فقد يرتدد، أو ترتدد، 
عليه  سيصعب  وكان  علنا  املوقف  ذلك  مثل  اتخاذ  يف 

كثريا العثور عىل جمهور.
هذه،  أيامنا  يف  التصديق  مستبعد  ذلك  يكن  ومهام 
إىل  النظرة  كانت  الشاب،  الجمهور  لدى  خصوصا 
أنهام  الدويل«  و»البنك  الدويل«  النقد  »صندوق 
مؤسستان تقدميتان. كانا يسميان »توأمي كينز« ولدا 
واألخري  وايت،  دكسرت  وهاري  كينز  ماينارد  جون  من 
نشأت  وعندما  روزفلت.  فرانكلني  مستشاري  أبرز 
النقد  )مؤمتر  وودز«  »بريتون  أعقاب  يف  املؤسستان 
الواليات  يف  بريتون  غابات  يف  انعقد  الذي  الدويل 
عىل  املساعدة  مهمتهام  كانت   ،)١٩٤٤ عام  املتحدة 
القروض  بتقديم  مقبلة  نزاعات  نشوب  دون  الحيلولة 
املشكالت  حل  أجل  ومن  والتنمية  اإلعامر  إلعادة 
املؤقتة التي تطرأ عىل ميزان املدفوعات. مل يكن لهام 
الفردية  للحكومات  االقتصادية  القرارات  يف  التحكم 

وال كانت مهمتهام تتضمن اإلذن بالتدخل يف السياسة 
الوطنية.

األمم  يف  الجديد«  و»العقد  الرعاية«  »دولة  انطلقت 
الغربية يف الثالثينيات من القرن املايض، إال أن الحرب 
األعامل  جدول  عىل  بند  أول  فكان  انتشارها،  أوقفت 
األخرى  البنود  أما  لها.  االعتبار  إعادة  الحرب هو  بعد 
التجارة  تحريك  فكانت  األعامل  جدول  عىل  الكربى 
العاملية – وقد تحقق ذلك من خالل »مرشوع مارشال« 
األكرب  التجاري  الرشيك  إىل  مجددا  أوروبا  حّول  الذي 
اقتصاد  أقوى  صاحبة  األمريكية،  املتحدة  للواليات 
ضد  النضال  رياح  هّبت  الوقت،  ذلك  ويف  العامل.  يف 

االستعامر، ونالت شعوب الحرية أكان عىل شكل تنازل 
كام يف الهند، أم من خالل الكفاح املسلح كام يف كينيا 

وفيتنام وسائر األمم.
عىل العموم، كان العامل قد رشع يف تنفيذ جدول أعامل 
رائعته  پوالنيي  كارل  الكبري  الباحث  تقدمي جدا. نرش 
عنيف  نقد  وهو   ،١٩٤٤ العام  يف  الكبري«  »التحول 
بواسطة  املسري  الصناعي  عرش  التاسع  القرن  ملجتمع 
القول  بهذا  پوالنيي  تنبأ  عاما،  خمسني  منذ  السوق. 
بأن  السوق  آللية  السامح  »إن  والحديث:  االسترشايف 
الطبيعية…  وبيئتهم  البرش  األوحد ملصري  املسرّي  تكون 
سوف يؤدي إىل تدمري املجتمع« )ص ٧٣(. وعىل الرغم 
من ذلك، كان پوالنيي مقتنعا بأن مثل هذا التدمري لن 
يحدث يف عامل ما بعد الحرب ألننا »نشهد داخل األمم 
املجتمع  يف  االقتصادي  النظام  تحكم  فيه  بطُل  تطورا 
وتأمنت أسبقية املجتمع عىل ذاك النظام«، عىل ما قال 

)ص ٢٥١(.
 – محله  يف  يكن  مل  پوالنيي  تفاؤل  إن  األسف،  مع 
السوق  آلية  متكني  عىل  تقوم  النيوليربالية  فكرة  فكل 
أن  االقتصاد  عىل  يجب  البرش.  مبصري  تتحكم  أن  من 
كام  ومتاما  العكس.  وليس  املجتمع،  عىل  قوانينه  مييل 
نحو  مبارشة  تقودنا  العقيدة  فهذه  پوالنيي،  استرشف 

املجتمع«. »تدمري 
فام الذي جرى؟ كيف وصلنا إىل تلك الحالة بعد نصف 
قرن من نهاية الحرب العاملية الثانية؟ والجواب املوجز 
يف  الحديثة  املالية  األزمات  من  جملة  »بسبب  هو 
املطروح  فالسؤال   – السؤال  يتفادى  هذا  لكن  آسيا«. 
األقلوي جدا  النيوليربالية من معزلها  هو »ملاذا نشأت 
يستطيع  ملاذا  اليوم؟  عامل  يف  الطاغية  العقيدة  لتصري 
كيفام  التدّخل  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق 
شاءا إلجبار البلدان عىل املساهمة يف االقتصاد العاملي 
يف  مهددة  الرعاية  دولة  ملاذا  مناسبة؟  غري  رشوط  يف 
البيئة  تقف  وملاذا  فيها؟  طُّبقت  التي  البلدان  جميع 
عىل حافة االنهيار وملاذا يوجد هذا العدد من الفقراء، 

فيه  توجد  مل  وقت  يف  الفقرية،  كام  الغنية  البلدان  يف 
اآلن؟  املوجودة  الرثوات  كمثل  أبدا  ضخمة  ثروات 
منظار  من  عنها  اإلجابة  يتعني  التي  األسئلة  هي  تلك 

تاريخي.
»ديسنت«  األمريكية  الفصلية  يف  حاججُت  وكام 
النتصار  التفسريات  فأحد  )االنشقاق(،   Dissent
واالجتامعية  االقتصادية  وللكوارث  النيوليربالية 
اشرتوا  قد  النيوليرباليني  أن  هو  لها  املالزمة  والبيئية 
»تحّولهم  من  والرجعية  املؤذية  الخاصة  نسختهم 
يدركه  مل  ما  أدركوا  فقد  مثنها.  ودفعوا  الكبري« 
نواة  من  ابتداء  مرتتبات.  لألفكار  أن  التقدميون، 
ويف  االقتصادي   - الفيلسوف  مع  شيكاغو  جامعة  يف 
مركزها فريدريش فون هايك وتالمذته أمثال ميلتون 
شبكة  وممولوهم  النيوليرباليون  نسج  فريدمان، 
األبحاث  ومراكز  واملعاهد  املؤسسات  من  ضخمة 
العالقات  وخرباء  والكّتاب  والباحثني  واملنشورات 
أفكارهم  وتعليب  بلورة  أجل  من  الدوليني  العامة 

وعقيدتهم ونرشها بال هوادة.
الفاعلية  بالغ  األيديولوجي  اإلطار  هذا  أنشأوا  لقد 
اإليطايل  املاركيس  املفكر  يعنيه  كان  ما  أدركوا  ألنهم 
الهيمنة  مفهوم  طّور  عندما  غراميش  أنطونيو 
البرش  أدمغة  احتالل  تستطيع  كنت  فإذا  الثقافية. 
الوقت  أملك  لست  واأليادي.  قلوبهم  تتبعها  فسوف 
العمل  إن  ولكن صدقوين:  هنا  أدلة  إلعطائكم  الكايف 
األيديولوجي والدعوي الذي قام به اليمني كان رائعا 
لكن  الدوالرات  من  املاليني  مئات  أنفقوا  باملطلق. 
جعلوا  ألنهم  أنفقوه  قرش  كل  تساوي  كانت  النتيجة 
من  وعادي  طبيعي  رشط  وكأنها  تبدو  النيوليربالية 
املتنوعة  الكوارث  عدد  يكن  ومهام  البرشية.  رشوط 
التي أىت بها النظام النيوليربايل عىل نحو مؤكد، ومهام 
تكن األزمات املالية التي قد تكون نتجت عنه، ومهام 
يكن عدد الخارسين واملنبوذين الذين خلقهم، بدا كل 
هذا وكأنه حتمي مثله مثل فعل من أفعال الرب، عىل 

اعتباره النظام االقتصادي واالجتامعي املمكن الوحيد 
املتاح لنا.

التجربة  هذه  أن  ندرك  أن  أهمية  عىل  أشدد  دعوين 
يف  بالعيش  ملزمون  نحن  التي  الواسعة  النيوليربالية 
ما  ذلك،  ندرك  إن  وما  قصد.  عن  برش  خلقها  قد  ظلها 
إن نفهم أن النيوليربالية ليست قوة مثل الجاذبية وإمنا 
البعض  نبدأ بفهم أن ما صنعه  بناء مصطنع كليا،  هي 
يستطيعوا  لن  لكنهم  اآلخر.  البعض  يغريه  أن  ميكن 
كل  مؤيدة  أنا  األفكار.  بأهمية  االعرتاف  دون  تغيريه 
أن  من  أيضا  أحذر  ولكني  القاعدية،  للمشاريع  التأييد 
الشامل  األيديولوجي  املناخ  كان  إذا  تنهار  سوف  هذه 

معاديًا ألهدافها.
معدومة  شبه  محبوبة  غري  صغرية  طائفة  فمن  وهكذا 
التأثري، باتت النيوليربالية الدين العاملي األساس بعقيدته 
األهم من  الترشيعية ورمبا  اليقينية وكهنته ومؤسساته 
والخطأة  الكفرة  بها  يتوعد  التي  جهنم  بنار  الجميع، 
الذين يتجرأون عىل وضع الحقيقة املنزلة موضع شك. 
الذي  السابق،  األملاين  املال  وزير  الفونتني،  أوسكار  إن 
لإلصالح«  يتعرض  مل  »كينزيا  تاميز«  الـ»نيويورك  سمته 
قد ألقي يف نار جهنم للتو ألنه تجرأ عىل اقرتاح رضائب 
عىل  رضيبية  وخفوض  الرشكات  كربيات  عىل  مرتفعة 

األرس املتواضعة ومحدودة الدخل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عالمة اجتماع وسياسة ومناضلة أميركية. 
والمجاعة  التخلف  حول  عديدة  كتابات  لها 
النيوليبرالية  نقد  وفي  والمديونية 
والبنك  الدولي  النقد  صندوق  وسياسات 
 Another World is أعمالها  من  الدولي. 
 Shadow Sovereignsو  )2004(   Possible
العابرة  الشركات  سيطرة  عن   )2015(

للقوميات على السلطة في العالم.
* المصدر: موقع مجلة “بدايات” )فصلية 

ثقافية فكرية( – العدد 30 - 2021

سوزان جورج
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الطريق الثقافي

الشخصيات
-سائق الستوتة

-شاب1
-شاب2

-هو

جنوب  النارصية-  مدينة  يف  الزيتون  جرس  املكان: 
العراق...

بدت  مبالبس  التظاهرات  داخل  )هو(  شخصية  -نرى 
املتظاهرين،  غريبة جداً، يرصخ ويلوح بعصاه مسانداً 
نراه  للدموع،  مسّيلة  غاز  قنبلة  بجانبه  تقع  ما  رسعان 
بصعوبة،  التنفس  يحاول  منه،  عصاه  تقع  يختنق، 
جموع  يخرتق  وهو  )الستوتة(  سائق  يأيت  أرضاً،  يقع 
داخل  يف  ويضعه  بصعوبة  )هو(  يحمل  املتظاهرين، 

سيارته الصغرية، ينطلق سائق الستوتة مرسعاً...(

سائق الستوتة: )لـ الغريب( ال تخف يا عم.. ُخذ نفساً 
طويالً...

هو: )يتنفس بصعوبة( أنا أختنق...
سائق الستوتة: ستعيش.

هو: قنبلُة الغاِز وقعت بالقرِب مني.
سائق الستوتة: تنّفسناه طويالً فصار هو األوكسجني يا 

عم.
هو: )يحاول مسح دموعه( دموعي ال تتوقف.

سائق الستوتة: ستفرح.
هو: يا رب...

سائق الستوتة: ماذا تعني؟
هو: أعني يا رب...

سائق الستوتة: مل أفهم!
هو: يعني يا الله...

سائق الستوتة: الله؟..................... ماذا تقصد؟!
هو: الذي خلقك فسواك...

سائق الستوتة: آسف.. ذاكريت معبأة بالدخاِن يا عم!
هو: ولكنه الله...

سائق الستوتة: سمعُت عنه كثرياً فأحببته أكرث قبل أن 
بأنه  تؤكُد  أمي  مّني،  عليك  أرحُم  هو  يقول  أيب  أراه، 
من  قريباً  بحثُت عنه  إليَك من عينيك.. ولكنني  أقرُب 
وذاك  القريبة(  للشوارع  )يشري  الشارع  ذاك  يف  دمائِنا 
يف  يناُم  الذي  الرصاِص  من  قريباً  الشارع،  وهذا  وذاك 
صدورِهم والدخان، قريباً من أنفاِسهم ونظراتِهم األخريِة 
هو؟  فأين  أجده..  ومل  الجراحات،  بكُلِّ  تودعنا  التي 
)يصيح( أين أنت يا ربَّ الشباب؟ يا ربَّ الزيتون وطور 
وكام  )بخيبه(  الجحيم!  يعيش  الذي  البلد  وهذا  سنني 

ترى.. كالعادة ال يجيبني!
بصدرِه  الرصاص  صدوركم  عن  يصدُّ  موجوٌد  هو  هو: 

الكبري، ويتنفس بدالً عنكم قنابل الغاز لتعيشوا...
سائق الستوتة: وهل يختنق مثلنا؟

هو: ال...
سائق الستوتة: أتدمع عيونه؟

هو: ال...
سائق الستوتة: ينزف دماً؟

هو: ال...
سائق الستوتة: ال فائدة اذاً.

هو: ولكنه ينزف مطراً من أجلكم!
سائق الستوتة: مطراً؟ هذا يعني بأنه يعلم مبا يحدث 

لنا؟
هو: هو العارُف بكُلِّ يشء.

سائق الستوتة: )يتلفت( وأين هو؟
هو: افتح قلبك وسرتاه.

سائق الستوتة: سلبوا قلبي يا عم.
هو: وروحك؟

ننزُف  هنا  لحظٍة  كُلِّ  نحن يف  روح؟  يا  الستوتة:  سائق 
ننزف  امهات،  ننزف  حكايات،  ننزف  عم،  يا  أرواحاً 

وطناً... )يهدأ، يتفحصه( تبدو غريباً!
هو: )يتنفس بصعوبة( كنُت غريباً يا بني وليس اآلن.

يبيعون هذه  الباالت ال  الستوتة: حتى يف سوق  سائق 
املالبس التي ترتديها!
هو: ال أملك سواها.

سائق الستوتة: أين تسكن؟
هو: ال بيت عندي.

سائق الستوتة: شكلُك...
جرس  عىل  وقفت  كلام  يُوجعني  قلبي  )يقاطعه(  هو: 

الزيتون هنا!
سائق الستوتة: وقلبه أيضا...

هو: من؟
سائق الستوتة: جرس الزيتون!

هو: )يتنفس بصعوبة( أكاُد أختنق...
سائق الستوتة: ال تخف.. هذه الستوتة حملت املئات 
قبلك، منهم من رحل اىل هناك طائراً بال جناحني )يشري 
للسامء( ومنهم من لفَّ جراحه بالوطن وعاَد مشياً اىل 

جرس الزيتون مرًة أخرى.
هو: أريد أن أفهم ما الذي يحدث؟

سائق الستوتة: وأين كنت أيها الغريب؟
هو: أنا مل أكن، أو أنا من زمٍن آخر ال يشبه زمنكم...

سائق الستوتة: )ينطلق بالستوتة بشكل أرسع( ال يشبُه 
زمننا؟ حرارتُك مرتفعة كام يبدو يا عم. 

هو: أنا بكامِل عقيل )يستدرك( اىل أين ستأخذين؟
سائق الستوتة: )يضحك( ملتنزه النارصية مثالً أو مدينة 
األلعاب، ال تقلق، شبيك؟ سآخذك اىل خيمِة املُسعفني يف 

ساحة الحبويب، ليست ببعيدة، اصرب قليالً يا عم.
هو: يا رب.. ما الذي يجري هنا؟

سائق الستوتة: تكرر يا رب كثرياً؟
هو: إنك ال تعرفه جيداً كام أعرفه.
سائق الستوتة: مل ألتِق به من قبل!
هو: كيف؟ وهو الروح التي فيك؟

سائق الستوتة: يفَّ؟ أكانت تجوع عندما مل أجد يف بيتِنا 
رغيفاً واحداً أوّزعه عىل أخويت يف لياٍل ال يشء يف البطون 
لوجعي  تتوجع  أكانت  الوجوه؟  وسخاِم  األحالِم  سوى 
مثالً وتتلقى سياط الحياة بدالً عن قلبي؟ أكانت مترض 
الروح  تلك  كانت  إذا  أو ترصخ مع رصاخي؟  تحلم  أو 
التي يفَّ هي الله كام تؤكد أنت؟ كيف وأنا لست عىل 

قيد الحياة!
هو: )يرصخ به( توقف وامسح هذه األفكار التي تنام 

يف رأسك...
سائق الستوتة: وما شأنك؟ لقد قررنا أن نُخيص أنفسنا 

نهائياً، ورفعنا شعاراً ال حّل سوى اإلخصاء!
تنجبوا  أن  أجل  من  أحياء  خلقكم  سبحانه  ولكنه  هو: 

أحياء.
سائق الستوتة: كنُت أعتقُد ذلك مثلك أيضا... )يتوقف 
سائق الستوتة فجأة، يصيح( ال بنزين يف الستوتة.. خرب 

حظي...
هو: ملاذا توقفت؟

تسري  الستوتة( وكيف  عربة  )ينزل من  الستوتة:  سائق 
دون بانزين؟ )يصيح( يا شباب أحتاج اىل بنزين، عندي 

حالة طارئة الله يخليكم...
السيطرة  يستطيع  ال  بصعوبة،  )يتنفس  البنزين؟!  هو: 

عىل دموعه( من أنت يا بني؟
سائق الستوتة: قلُت لَك سائق الستوتة التي تنقل القتىل 

والجرحى...
هو: وما اسمك؟

سائق الستوتة: نسيت اسمي يف زحام املوت!
هو: عمرك؟

سائق الستوتة: ليس مهامً.
هو: متزوج؟

سائق الستوتة: اعتقد ذلك.
هو: ماذا تعني؟

سائق الستوتة: أنا وزوجتي رفعنا يف بيِتنا شعار العقم 
واىل األبد.

هو: ولِــَم هذا الشعار؟
سائق الستوتة: حتى ال نُنجب أطفاالً يشبهوننا، ويعيشون 
التي  السخيفِة  األحالِم  بنفِس  ويحلمون  تشبهنا،  حياة 
السخيفة، حتى ال يشتموننا كام  القدمية  تشبه أحالمنا 

نشتم اآلن أباءنا السخفاء الذين نشبههم...
هو: وكيف ستستمر الحياة دون انجاب؟

سائق الستوتة: ُمشكلتها!
هو: من؟

سائق الستوتة: الحياة.
هو: حرام...

سائق الستوتة: )يرصخ به( اسكت الله يخليك، الحرام 
أن نولد!

هو: ال ترصخ.. الله يسمع دون رصاخ.
سائق الستوتة: وأين هو؟

هو: )يتنفس بصعوبة( أنت يف حرضة الله دامئا.
سائق الستوتة: )يتلفت( أين أين أين؟ )يتحسس جبينه 

بيده( ما زالت حرارتك مرتفعة كام يبدو يا عم.
هو: ال أقوى عىل التنفس...

سائق الستوتة: ما الذي جعلك تخرج للتظاهرات وأنت 
بهذا العمر؟

هو: )يشري للسامء( أرادين أن أرى.
سائق الستوتة: أرادك؟ وهل رأيت؟

هو: )يتنفس بصعوبة، مؤكداً( نعم رأيت...
سائق الستوتة: وماذا؟

هو: فرعوناً يسلم الراية لفرعوٍن آخر!
سائق الستوتة: فرعون؟ أيُّ فرعون يا عم، ما بك؟ إنها 
مجرُد قنبلِة غاٍز مسيلٍة للدموع، أمل تَر الشباب يصّدونها 

برؤوِسهم وصدورِهم...
هو: رأيت، والله رأيت...

هو: أنا جديٌد عىل حياتِكم.
سائق الستوتة: هل كنت مغرتباً؟

هو: ال.
سائق الستوتة: نائم وصحوت اآلن؟

هو: ال.
سائق الستوتة: أسريُ حرب؟

هو: ال.
سائق الستوتة: كنَت يف غيبوبة؟

هو: ال.
سائق الستوتة: حريتني...

هو: ال عليك، سأقول لك... )صمت، بعدها بهدوء....( 
أنا املوت!

سائق الستوتة: املوت؟! ماذا تعني؟
هو: أنا من يحتضن االرواح ويأخذها بعيداً عن حضن 

أمهاتهم!
سائق الستوتة: )يضحك( قل غريها يا عم. 

ق. هو: حاول أن تصدِّ
سائق: الوقت غري صالح للمزاح.
هو: أنا هو.. حاول أن تستوعب.

سائق الستوتة: أنت املوت الذي يف كلِّ مكان؟!
هو: واملسؤول عنه.

يا  يكفي  أما  تريد؟  وماذا  به(  )يرصخ  الستوتة:  سائق 

موت اذا كنت أنت املوت فعالً؟
هو: أنا أمارس عميل كام تعرف، وقد أرسلني الله هذه 
من  أحذركم  أنفسكم،  اخصاء  من  أحذركم  أن  املرة 

املوت!
سائق الستوتة: )يضحك بقوة( املوت يحذرنا من املوت؟

هو: نعم أحذركم يا سائق الستوتة...
املوت  أن  أشعر  لحظٍة  كُلِّ  يف  كنُت  الستوتة:  سائق 

يطاردين.
هو: أعرف.

سائق الستوتة: مل أعش بعد ليك أموت.
هو: أعرف.

سائق الستوتة: رمبا أكون قد مت وال أدري!
هو: رمبا...

سائق الستوتة: اذهب من هنا ومارس عملك يا موت.
هو: لن أمارس عميل، لقد تعبت...

سائق الستوتة: تعبت من ماذا؟
هو: من عيون األمهات التي تعاتبني دامئاً!
سائق الستوتة: قالوا أن ال رحمة يف قلبك.

هو: كُلُّ الرحمِة يف قلبي.
جرس  عىل  يجري  ماذا  بقوة(  )يضحك  الستوتة:  سائق 
حّولت  للدموع  املسّيلة  الغاز  قنابل  ريب؟  يا  الزيتون 
هذا الرجل اىل ملك املوت )يصيح( يا شباب، يا شباب 

الزيتون.. عندنا ملك املوت ضيفاً يف التظاهرات...
هو: ال ترصخ يا بني.

سائق الستوتة: دعهم يسمعون هذا التحشيش... 
هو: تحشيش؟

سائق الستوتة: وماذا تسمي أن أتحدث مع املوت؟
هو: فرصة للحياة...

يا  مستمراً  الضيم  القهر،  القتل،  مازال  الستوتة:  سائق 
موت.

هو: أنا يف مأزٌق...
سائق الستوتة: مأزق؟

هو: أرسلني الله سبحانه لكم.
سائق الستوتة: لنا؟

هو: من أجل أن تعيشوا ال أن متوتوا، وهذه مهمة خارج 
اسمه  بيشٍء  أومن  وال  املوت  أنا  الحقيقي،  عميل  عن 

الحياة.
سائق الستوتة: خذ أرواحنا واذهب...

هو: )يصيح بهم( قلُت لك جئُت ليك أبلغكم أن تتوقفوا 
عن عمليات إخصاء أنفسكم.

سائق الستوتة: جئَت يف وقٍت متأخر. 
)نسمع أزيز رصاص بكثافة، مع سقوط الكثري من القنابل 

املسيلة للدموع قريباً من /هو/ وسائق الستوتة...(
عم،  يا  نختبئ  دعنا  هو(  بـ  )يرصخ  الستوتة:  سائق 

الرصاص يشتد...
هو: وأين نختبئ؟

صالحاً  وقتاً  ليس  هذا  يختبئ؟  املوت  الستوتة:  سائق 
موت  يا  به(  )يصيح  عال...  بصوٍت  لضحكت  للضحك 

سنموت هنا، تعال معي، هيا برسعة...
)يركضان برسعة، يجدان باباً مفتوحاً فيدخالن اىل بيت 
بسبب  منه  هربوا  رمبا  أو  ساكنيه،  من  مهجوراً  يبدو 
وشاب2  شاب1  نجد  بيتهم،  عىل  الرصاص  اشتداد 

يختبئان يف غرفة النوم.. هي لزوجني حديثي الزواج(
- شاب1 وشاب2 ينهضان مبارشة...

شاب1: )يرصخ بهام( من أنتام؟
شاب2: وماذا تريدان؟

سائق الستوتة: ال يشء.. جئنا نختبئ من املوت خارج 
هذه الغرفة.

شاب1: ما زال املوت هناك.
سائق الستوتة: وأنتام ماذا تفعالن هنا؟

شاب2: ال يشء.. جئنا نختبئ من املوت لبعض الوقت!
هو: نختبئ مني؟!

شاب1: )يشري للغرفة( انظروا.. غرفة زوجني ما زاال يف 
شهر عسلهام.

سائق الستوتة: هو بيٌت هجرُه أصحابه كام يبدو.
شاب2: )لسائق الستوتة( من الرصاص!

هو: من الخوف...
سائق الستوتة: )ينظر لـ هو( من املوت...

شاب1: )يصغي باهتامم( الرصاُص يشتد... 

سائق الستوتة: دخلنا البيت بصعوبة.
هو: )يتنفس بصعوبة( ما الذي حدث؟

شاب1: )باستغراب يشرب لـ هو( من هذا؟
هو: أنا...

سائق الستوتة: اختنق بالدخان فحملته يف الستوتة...
شاب2: )لـ هو( كُلُّ هذه الكارثة وتسأل ما الذي حدث 

يا عم؟
هو: ال أستوعب هذا الحريق هنا!

شاب1: ماذا تعني؟ 
مسيلٍة  بقنبلٍة  أيضاً  العم  أصيب  الستوتة:  سائق 

للدموع...
شاب2: الدموع ال تنتهي...

شاب1: وال يشء سوى املوت يتجول من ساحة الحبويب 
اىل جرس الزيتون!

هو: املوت؟.............. أنا هو، أنا املوت.
الغاز  تأثري  هذا  أن  أعرف  هو(  )لـ  هو؟  أنت  شاب2: 

عليك.
هو: الال.. أنا املوت فعالً.

شاب1: املوت؟
شاب2: )يصغي( الرصاُص يشتد أكرث...

هو: املوت يشتد.
سائق الستوتة: )للشابني( لقد شاهَد فرعوناً جديداً كام 

يقول.
والغازات  الرصاص  صوت  يكفينا  أرجوكام..  شاب1: 

وقنابل الدخان، الوقت ال يبدو مناسباً للُنكات.
سائق الستوتة: قلت لك هو فعالً املوت كام يؤكد، انظر 

لشكلِه ومالبسِه...
شاب1: حتى يكتمل فلم الرعب عندنا.

شاب2: وماذا تريد يا موت إذا سلمنا بأنك املوت فعالً؟
هو: أن تعيشوا...!

شاب1: ال معنى هنا لكلمة تعيشوا.
شاب2: اإلخصاء يا موت مترٌد عىل سلطِة الحياة.

هو: وسنُة الله؟
سائق الستوتة: املوت فرصة للسعادة يا موت! هذه هي 

نة. السُّ
هو: ستنقرضون...

شاب2: )يضحك( نحن مل نعش أصالً حتى ننقرض.
هو: وهذي الحياة؟ 

سائق الستوتة: ومن قال بأنها حياة؟ 
منذ  ألرواِحنا  ه  املوجَّ الرصاِص  أزيز  تسمع  أما  شاب2: 
أخرى  لرصاصة  الراية  تسلم  رصاصة  طويلة؟  سنواٍت 

وأخرى...
هو: أسمعُه...

أسمُع هذي  وأنا  موت  يا  أمي  بطني  يف  كنُت  شاب1: 
وأعدُّ  دويِّها!  من  وأخاُف  بنارِها،  وأحرتُق  األصوات، 

الشهور يف بطِنها خوفاً من الخروج
هو: أسمعُه... 

شاب2: لقد زرعني أيب يف رحم أمي شجرة صفصاف ال 
تثمر سوى الحزن!
هو: قلُت أسمعُه.

سائق الستوتة: إنك ال تسمع ورمبا ال ترى، ألنك تريدنا 
أن ننجَب أطفاالً سيكونون نسخة طبق األصل من تأريخ 

أرواحنا يا موت؟
هو: كلامتك ال تلتقي مع هذه العربة التي تقودها!

أقودها،  التي  الوحيدة  أنها هي  يكفي  الستوتة:  سائق 
وهو قدُر الشباِب هنا أن يُوضعوا يف مكاٍن ال يشء فيه 
سوى الخراب بعد سنواٍت طويلٍة من الدرس والطباشري.

شاب1: وقدري أيضا يا موت.
شاب2: قدرنا كلنا...

هو: ولكن اإلخصاء... 
شاب1: )يقاطعه( ال ميكن للموىت أن ينجبوا أحياء، وال 

ميكن لآلباء التعساء أن يُنجبوا أوالداً سعداء.  
هو: ما الذي يجري؟ أين الخطأ يف كُلِّ هذا؟

شاب2: )للموت( قل من هو املسؤول عن كُلِّ هذا؟!
هو: )يصيح( ليس من مهمتي أن أجيب عىل األسئلة. 

أن  بعد  عملك  اىل  واذهب  اتركنا  اذن  الستوتة:  سائق 
يتوقف الرصاص.

مسرحية

جسر الزيتون
علي عبد النبي الزيدي

) تنديد (

هذا النص وثيقة مرسحية للتأريخ عن ما حدث يف ساحة التظاهرات واالعتصامات 
يف العراق عموماً ومنها ساحة الحبويب وجرس الزيتون يف مدينة النارصية/ جنوب 
العراق، وهي مدينة املؤلف. لقد حدثت مجازر لشباب العراق الذين ال يحملون 

سوى علم بالدهم، يقابلهم من الجانب اآلخر قوات أمنية مدججة بالسالح والحقد 
والكراهية ورصاص دولة القناصني، هذه الوثيقة تشري لشهر ترشين 2019 وما 

زالت االحداث مستمرة يف لحظة كتابة هذا النص عام 2020 !

)اإلهداء(

أهدي هذا النص املرسحي لروح الشهيد الشاب عمر سعدون الطالب يف كلية 
اإلعالم وكل الشباب الذين استشهدوا معه يف تلك الليلة املوجعة التي شهدتها 

مدينة النارصية، والتي استشهد فيها أكرث من 50 شاباً بعمر الورود وجرح املئات...

المؤلف



بـعـَد سـبـعٍ فـي نـعـيـِم الـغـابـِة الـعـذراِء

حـيـُث الـمـاُء والـخـضـرُة والـزيـتـوُن والـتـيـُن

وحـيـُث الـالبَــَشــْر

*

َشــدَّ أنـكـيـدو الـى أوروَك عـزمـاً..

حـاِســراً عـن َشــَبـِق الـفـحـِل   لـ “ شـامـاَت” )*(

ـِة لـثـٍم مـن إلـِه الـعـشـِق واألمـطـاِر “ إيـنـانـا “ وعـن زخَّ

وكـأٍس مـن نـبـيـِذ الـعـقـِل فـي حـانـِة “ ســيـدوري “ ..

تـخـّفـى ..

سـاَر كـالـلـصِّ ِبـُخـفٍّ مـن َحـَذْر

*

خـوَف أْن يُـلـقـي عـلـيـه الـقـبَض

ُحـّراُس إلـِه الـريـحِ واإلعـصـاِر “ إنـلـيـَل “ )**(

فـيـمـضـي الـعـمـَر فـي الالُمـْسـَتـَقـْر

*

جـاَز فـي عـودتِـِه ســبـعـَة أنـهـاٍر مـن الـخـمـِر

وسـبـعـاً مـن سـواقـي الـَمـنِّ والـسـلـوى

وغـابـاِت تـراتـيـَل ووديـاَن َســَهــْر

*

خـلـَع الـثـوَب الـذي كـاَن مـن الـعـشـِب

وأوراِق الـشـجـْر

*

وارتـدى مـايـرتـديـِه الـنـاُس فـي األمـِس بـأوروَك:

ثـيـاٌب مـن حـريـٍر تـحـَت قـفـطـاٍن ُمـوّشـًى

َرْر بـالـدُّ

*

طَـَمـَغ الـجـبـهـَة )***(

ـعـَر قـصَّ الـشَّ

واخـتـاَر لـُه إســمـاً جـديـداً

واكْـتـنـى غـيـَر الـذي كـان يُـسـّمـى..

فـهـو االَن “أبـو الـخـيـِر عـلـيٌّ “

و “ أبـو الـعـدِل ُعـَمـْر “ ..

*

ـبـُع وهـَو الـُمـنـِقـُذ والـحـامـي / الـقـويُّ / الـزاهـُد / الـُمـؤتَـَمـُن / الـسَّ

َد أوروَك خـطـْر إذا هـدَّ

*

جـاَل فـي أرجـاِء أوروَك طـويـالً

بـاِحـثـاً عـن أمـسـِه الـُمـشـِمـِس فـي أحـيـاِء عـدنـاَن

وطـيٍّ وُمـَضـْر

*

راَعـُه أنَّ دروَب األمـِس ال تُـفـضـي الـى الـيـوِم

وشـامـاَت قـَضـْت نـحـبـاً بـسـاطـوِر والِة األمـِر بـالـمـحـَشــِر

والـنـهـي عـن الـعـشـِق..

وإيـنـانـا اْســتـخـارْت غـيـَر أوروَك مـالذاً ..

والـمـغـانـي ال أثـْر

*

ورأى الـِفـتـيـَة والـصـبـيـاَن يـمـشـون حـفـاًة ..

بـعـُضـهـْم

يـبـَحـُث عـن بُـقـيـا طـعـاٍم فـي بـرامـيـِل الـنـفـايـاِت  ..

وبـعـٌض

يـبـسـُط الـراحـَة يـسـتـجـدي نـقـوداً  ..

وكـثـيـروَن عـلـى أرصـفـِة الـذلِّ يـبـيـعـوَن دخـانـاً ومـنـاديـَل

وأشـيـاًء أَُخـْر

*

ورأى بـعـضـاً مـن الـقـوِم ـ قـلـيـلـيـَن ـ يـسـيـروَن طـواويـَس

ويـمـشـي خـلـفـهـْم جـنـٌد كـثـيـروَن  ..

رأى ِمـْن ِبـَدعٍ فـي الـديـِن ما ال تُـغـَتـَفـْر

*

سـأَل الـمـاشـيـَن عـن “إنـكـي” و”أوتـو” )****(

: فـأتـاُه الـردُّ

“ أوتـو “ مـنـذ  ســاَد الـشـرُّ فـي أوروَك  َفـْر

*

وإلـُه الـحـرِف والـقـرطـاِس واألشـغـاِل “ إنـكـي “

كَـرَِه الـعـيـَش أسـيـراً لـَجـهـوٍل

فـانـتـَحـْر

*

فـزَّ أنـكـيـدو  ..

َســرَْت فـي قـلـبـِه رعـشـُة مـوٍت

لـم يـعـْد يـعـرُف

هـل ُمـبـتـدأً أضـحـى ألوروَك الـتـي َشـدَّ إلـيـهـا الـعـزَم

أْم مـحـَض خـبـْر!

*

كـلُّ َحـيٍّ دولـًة صـاَر

لـُه جـيـٌش وقـاٍض وإمـاٌم ُمـنـتـظَـْر

*

هـْم فـي مـجـَمـعِ اآللـهـِة الـزوِر كُـلُـّ

يـبـيـعـوَن عـلـى الـنـاِس األمـانـي والـَخـَدْر

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أديليد -أسرتاليا

الخميس 6 /5 /2021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( شامات: يف ملحمة كلكامش هي الحسناء التي أغوت أنكيدو فمكّنته 

 .. الحب والجامل واملطر  إلهة  وإينانا  توّحش.  بعد  فتأنسن  نفسها  من 

التي  وهي  الرأي،  وسداد  بالحكمة  املعروفة  الحانة  صاحبة  سيدوري: 

نصحت كلكامش ببناء السور العظيم. 

املدّمر  للوحش  راعيا  وكان  والعواصف  واألرض  الرياح  إله  إنليل:   )**(

خمبابا

كلمة  ـ وهي  مثال  الجبني  ـ كوشم  له عالمة  ، جعل  )***( طمغ: ختَم 

تركية معّربة .. إكتني: إتخذ له كنية / إسام مستعارا غري اسمه الحقيقي.

يف  الشمس  إله  وأوتو  والثقافة،  والصناعات  الِحرَف  إله  أنيك:   )****(

امللحمة.

كتب ماركسية جديدة
بهدف نرش الثقافة املاركسية وتحقيق حضور ثقايف علمي تقدمي؛ صدرت مؤخراً عدة كتب ماركسية هي: 

- قصة حياة كارل ماركس/ تأليف فرنسيس وين وترجمة سعدي عبد اللطيف.
- االنسان يف الفلسفة املاركسية/ د. احمد حبيب كاظم. وكال الكتابني صدرا عن دار سطور/ بغداد.

- أطياف ماركس/ لجاك دريدا. ترجمة منذر العيايش - دار نينوي/ دمشق.
- ماركس 2020 بعد االزمة/ تأليف: رونالك وينك. ترجمة يزن الحاج- دار املتوسط.

- حكايات عن ماركس/ وليم ليبليخت وترجمة كامل نارص/ اصدار دارين الكتب.
- ماركس والطبيعة البرشية/ نقص األسطورة/ نورمان كريس/ ترجمة الطيب الحصني/ اصدار دار املتوسط.

- اقتفاء خطى املادية التاريخية/ رينيه اندرسون/ ترجمة: يزن الحاج. اصدار دار املتوسط.
- املاركسية واإلسالم املعارص/ عيل رشيعتي امنوذجاً. تأليف: د. عيل عبدون- دار الفارايب- بريوت.

- تأهيل الفلسفة للذين ليسوا بفالسفة/ و“ان تكون ماركسياً يف الفلسفة” كتابان من تأليف: لويس التوسري. ترجمة د. الياس شاكر- اصدار دار الفارايب - بريوت. 
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خيبة أنكيدو
يحيى السماوي

ً
 طويال

َ
جاَل في أرجاِء أوروك

 عن أمسِه الُمشِمِس في أحياِء عدناَن
ً
باِحثا

ْر
َ

وطيٍّ وُمض

هو: الله كلمني وأمرين أن أوقف قراركم، ولن أعود حتى 
تتوقفوا عن اخصاء أنفسكم.

شاب1: جئَت يف وقٍت متأخر.
هو: ماذا تقصد؟

شاب1: ال رجعة يف قرارِنا باملوت.
هو: )يصيح( يا رب تدّخل بنفسك، برحمتك.. فال قدرة يل 

عىل إيقاف هذه الفوىض.
شاب2: اتخَذ القرار باإلجامع.

سائق الستوتة: وأُفهَم علناً.
تُنجبوا جيالً  هو: ال حياة تستمر عىل األرِض من دون أن 

جديداً.
شاب1: وهل تُسمي هذه البالوعة أرضاً؟

هو: الله خلقها لتكون مستقراً لكم اىل حني.
ساخراً(  جسمه  )يهز  مستقراً؟  )يضحك(  الستوتة:  سائق 
نحن نهتزززززز... وكلام وقفنا للحظٍة واحدٍة وقعنا، وكلام 
قليال  رؤوسنا  ارتفعت  وكلام  سقطنا،  ننهَض  أن  حاولنا 
ركعنا، وكلام رفعنا أيدينا لربِّ هذي األرض مل يسمع منا... 

هو: الله الحكيم يسمع ويرى. 
سائق الستوتة: يتفرج!

هو: ال.
شاب1: يتمتع!  

هو: ال.
سائق الستوتة: يتأمل.

هو: ال.
شاب2: يصمت!

هو: ال...
سائق الستوتة: ماذا ينتظر إذاً؟

هو: ينتظركم...
يا  والدتنا  لحظة  مع  توابيتنا  ُخلقت  وقد  كيف  شاب2: 

موت؟
شاب1: نحن من ننتظره!

سائق الستوتة: من يُفرتض أن ينتظَر اآلخر؟
هو: هو ينتظُركم أن تكرسوا تلك التوابيت.

شاب2: ال منلك فأساً.
شاب1: أية مفارقٍة عجيبٍة أن يطلَب املوت منا أن نعيش!!

دعنا  موت،  يا  الخطابات  هذي  من  ملِلنا  الستوتة:  سائق 
نُخيص أنفسنا، وتلك ثورة.. أن ال يأيت أي جيٍل بعدنا.

وهذا  نسلكم.  ويتوقف  أنفسكم  تُخصوا  أن  حرام..  هو: 
يعني أنه احتجاٌج ضد الله.

الله  التي وضعنا  الحياة  نحتّج عىل  نحن  )لـ هو(  شاب2: 
فيها دون موافقة منا!

هو: )يصفع شاب1( اسكت.. إياك وتجاوز الحدود.
شاب2: )يضحك( املوت يصفع أيضا!

سائق الستوتة: )لـ هو( إنك ال تفهم ألنك مل تعش معنا.
ماذا  الوالدة  اسمها  بكارثة  ابتدأت  التي  الحياة  شاب1: 

تنتظر مثالً أن تكون النهاية؟
شاب2: الحياُة التي ماتت كُّل احالمنا فيها.
هو: ولكنكم ستذهبون بعدها لدار النعيم؟

شاب2: )يضحك( هي لهم أيضا يا موت...
شاب1: وحقك هي لهم.

سائق الستوتة: وسيقتلوننا هناك...
هو: قلوبكم متتلئ شكاً بعدالتِه سبحانه... 

الطويل؟  الدماء  رشيط  العدالة  ترى  أمل  الستوتة:  سائق 
تعددت األسباب وقتلنا واحُد، الكُلُّ يشهد بأننا مل نسكت، 
الرصاص،  الخوف، رفضنا، متردنا عىل سلطة  بوجه  رصاخنا 
وموتنا  األسباب  تعددت  كظّلِنا،  يالحقنا  ظل  الدم  ولكن 
واحد، واحد، وكأن هذا املوت ال يعرف غرينا، وكأن خارطة 
واخترص  نحن،  هو  واحٍد  بوطٍن  اخترصت  الكون  هذا 
بشباب هذا الكون بشبابنا، وبدماء العامل بدمائنا، وبقبور 
الدنيا بقبور احبائنا، )يرصخ وهو يرفع رأسه للسامء( ماذا 
يحدث هناك يا رب؟ ماذا نفعل حتى تتحقق تلك العدالة 

التي تتحدث عنها يا الله؟
نور  سرتون  النفِق  آخِر  ويف  العادلني،  أعدُل  هو  هو: 

الشمِس، تلك هي حكمُة الله دامئاً.
شاب2: يف آخر النفق سرنى ظالماً.

تعد  مل  شعاراٍت  ترفُع  أنت  الغريب(  )لـ  الستوتة:  سائق 
صالحة للحياة هنا.

شاب1: وقدمية جداً...
هو: كالمه.. اذا قال لليشء كن فيكون.

سائق الستوتة: فليقل...
شاب2: ماذا ينتظر؟

هو: هو يعرُف متى يفعل.
شاب1: نحتاُج اىل معجزة.

أن  دون  من  ربيعاً  تنتظروا  فال  الله،  معجزُة  أنتم  هو: 
. تزرعوا األرض بالحبِّ

سائق الستوتة: هذا يا حب؟
سمعتها  نكتة  أجمل  الحب..  عن  يتحدث  املوت  شاب1: 

يف حيايت.

أرواح  من  فالكثري  عملك  اىل  اذهب  )للغريب(  شاب2: 
الشباب تنتظرك اآلن!

هو: قلُت لكم جئُت ليك أمنعكم من اإلخصاء.
سائق الستوتة: ال سلطة لك علينا.

هو: البدَّ من جيٍل قادم، البدَّ من حياٍة أخرى...
سائق الستوتة: تِعبنا.. تِعبنا من عمٍر يابٍس ليس فيه سوى 
سنواٍت تأكل األخرى، وكلامٍت تافهٍة تنزُف األخرى، وأحالٍم 
جبانٍة تَقتُل األخرى ولياٍل موحشٍة تدفُن األخرى، تعبنا من 

كُلِّ أخرى وأخرى...
هو: )يرصخ بهم( ستنقرضون...

من  يتعبوا  حتى  متواصل  ضحك  بقوة،  يضحكون  )الثالثة 
ضحكهم.. يتوقفون(
هو: لِــَم تضحكون؟

شاب1: أنت تقول ستنقرضون.
هو: اإلخصاء.. يعني أن ال جيل بعدكم.

شاب2: نحن انقرضنا أصالً.
هو: وما ينفع اإلخصاء؟

اليشء، ونُعلن  قبورِنا دون هذا  نُدفَن يف  أن  نريُد  شاب2: 
رفضنا الحياة لجيٍل قادٍم حتى وأن كّنا يف قبورِنا!

هو: يا ريب.. دعني أرحل عن جرس الزيتون ملكان آخر؟ 
لنجد من  الرصاص  يتوقَف  أن  ننتظر  الستوتة: نحن  سائق 

يُخصينا.
هو: رأيت آالف الشباب تقف يف طوابري عند ساحة الحبويب.

شاب2: إنها طوابري اإلخصاء.
هو: )يرصخ( مترد مترد مترد...

سائق الستوتة: احتجاج...
شاب1: يف داخل كل واحد منا ألف حكاية وحكاية، وألف 

وجع ووجع.
التي  حبِّنا  ِة  ِقصَّ عن  هنا  للبناِت  تتحدث  سمعتُها  شاب2: 
كأنها  حبيِبها  عن  لهم  تحيك  سمعُتها  ة،  ِقصَّ كمثلِها  ليس 
تتحدث عن سلطاٍن من ذلك الزمان والكان يا ما كان، وُرغم 
خجيل ولكنني كنُت سعيداً ألننا كنا نحلُم معاً ان نكوَن يوماً 
ما تحت سقٍف واحٍد وحبٍّ واحد وأحالٍم واحدة، يجمعنا 
ملكة  البنت  هذه  وتُصبح  والضحكات  واألوالد  البيت 
مني  تستحي  لن  الرصاصة  تلك  ولكن..  بيتي،  يف  الجامل 
عندما يطلقها القناص! ولن تخجل من عرشين شمعة من 
عمري، وال تعرف أن هناك حبيبة ستموت بنفس الرصاصة 
قبل مويت )يصيح( يا الله.. سينقرض الحب يف هذي البالد، 

ولن تجد أحداً يتحدث عن قصِة حبِه بعد اآلن...! 
قلوٍب  عىل  عيان  شاهدة  الستوتة  هذه  الستوتة:  سائق 

كانت عاشقة.. ولكن كانت غرف الطب العديل بانتظارها.
شاب1: بعضهم كان يُحبُّ من طرٍف واحد.. وكل الشباب 

هنا عىل جرس الزيتون يعرفون قصصهم.
شاب2: كان الربُد والليُل الطويُل فرصة لتلك الحكايات. 

هو: مل أسمع من قبل بتلك القصص الجميالت...
سائق الستوتة: مل يبَق منهم سوى قصصهم.

شاب1: الذكريات يا موت.. ليس فيها سوى أزيز الرصاص!
شاب2: الرصاص.. دامئا بانتظار صدورنا...

سائق الستوتة: )يرصخ( الرصاص... 
التي  الغرفة  اىل  يدخل  دخاناً  نرى  الرصاص،  أزيز  )يشتد   
الجميع من  اآلخر، يخرج  ببعضهم  بها، يرصخون  يحتمون 
الغرفة باتجاه الشارع بعد أن يختنقوا بالغاز املسيل للدموع 
وهم يسعلون بقوة، يحاولون الوقوف وسط الشارع، يظل 
الدخان، وال نسمع  الرصاص متواصالً، يختفون وسط  أزيز 
سوى صوت /هو/ ينادي عليهم، يتوقف كل يشء، الرصاص، 
الدخان يتالىش، نرى )هو( وسط املكان وهو يشاهد الدماء 
بالقرب من الشباب الذين سقطوا أرضاً عىل جرس الزيتون 
الواحد  منهم  يقرتب  للجرس،  املؤدي  الشارع  امتداد  وعىل 

بعد األخر...( 
من  من؟  أرواحكم؟!  سلب  فمن  هناك  أنا  كنت  اذا  هو: 
تدخل يف عميل وأخذ دوري؟ أنا بريء من أرواحكم، صدقوين 
مهمتي  متوتوا،  ال  قليالً،  انتظروا  حدث...  مبا  يل  عالقة  ال 
الشباب،  لجثث  )يشري  الصغار...  األوالد  أيها  تعيشوا  أن 
اخصاء..  اخصاءهم...(  تم  جميعا  يجدهم  يتفحصهم، 
كلهم أخصوا أنفسهم! توقفُت عن مهمة املوت وجئت ليك 
أتفاوض معكم وايقاف طوابري اإلخصاء فوجدتني جئُت يف 
ما  أدرك  أعد  مل  رأسه(  )يرفع  فيه...  حياة  ال  ضائعٍ  وقٍت 
يحدث يا رب، مل أعد أفهم رس هذا املوت الذي ال يقطف 
سوى الورود. ما الحياة هنا؟ أ هي املوت وال أدري؟ فلامذا 
يولدون اذن اذا كنت أنا بنفيس أقف لهم يف أول الشارع.. 
أول الحياة ألمنعهم من االستمرار؟ ملاذا يأتون ويرحلون يف 
اآلن حتى  أنفسهم  يُخصون  إنهم  يا رب..  نفسها؟  اللحظة 
تتوقف تلك الوالدات وأتحّول اىل عاطل عن املوت! يا رب، 
جديدة  بثياب  وأعيش  املوت،  عن  عاطالً  أكون  أن  أفضل 
مع تلك الورود، أشاركهم التمرد والرفض وأحتج عىل كل ما 

يحدث لهم يف هذه الحياة...  
)يخرج املوت سكيناً من تحت مالبسه، يرفعه، يدير جسمه 

اىل الخلف ويقوم بإخصاء نفسه(.



  TAREEK AL SHAAB www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com No. 79 Year 86 Monday 10 May  2021 العدد 73 االثنني 10 ايار

16 صفحة  اخبار وتقارير  2 - 4 • اقتصاد 5 • عربية ودولية 6 • كتابات 7 • اعالنات 8 • افكار 9 • ثقافة 10 - 11

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 41طقس اليوم

اتحاد نقابات عمال النجف 
يهنئ باألول من أيار

 

النجف - أحمد عباس

يف مناسبة عيد العامل العاملي، نظم فريق من اتحاد نقابات عامل 
واألحياء  العامل”  “مساطر  ميدانية يف  النجف، جوالت  محافظة 

الصناعية و”علوة الخضار” يف مركز املحافظة. 
والتقى الفريق بالكثري من العامل، وهنأهم بعيدهم ووزع عليهم 
والعائالت  العامل  من  العديد  عىل  وزع  كام  وكاممات.  ورودا 
أصدقاء  بعض  من  تربعا  جاءت  غذائية  سالت  الفقرية،  العاملية 

االتحاد وداعمي الحركة النقابية. 
النجف،  وسط  العامة  األماكن  من  العديد  يف  االتحاد  ورفع 
املناسبة،  العاملة يف عيدها. كام طالب يف  الطبقة  الفتات تحيي 
الجهات الحكومية بتوزيع الحصة التموينية كاملة عىل املواطنني، 
وتخصيص مبالغ مالية شهرية لرشيحة العامل وكل الذين ترضرت 

أعاملهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيوعيو كركوك 
يوزعون الورد على العمال 

 

كركوك – طريق الشعب 
يف  راجلة  إعالمية  جولة  كركوك،  يف  العراقيون  الشيوعيون  نظم 
العاملي،  العامل  عيد  مناسبة  يف  وذلك  وأسواقها،  املدينة  شوارع 

األول من أيار. 
آغا”  “أحمد  ومنطقتي  العامل”  “ساحة  يف  الشيوعيون  وتجول 
وأصحاب  املساطر  عامل  من  الكسبة،  وهنأوا  الجرس”.  و”رأس 
الحرف اليدوية وباعة الخضار املتواجدين هناك، بعيدهم العاملي، 

ووزعوا عليهم الحلوى والورد ابتهاجا باملناسبة. 
كام وزعوا عليهم نسخا من بيان الحزب الصادر يف املناسبة تحت 

عنوان “الرضورة ملحة إىل سياسة اقتصادية بديلة”. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الديوانية 

اتحاد الشبيبة 
يختتم بطولته الكروية  

الديوانية - ميعاد القصير 
قدم  كرة  بطولة  الديوانية،  مدينة  يف  املاضية  الجمعة  اختتمت 
“سباعي”، كان قد نظمها فرع اتحاد الشبيبة الدميقراطي العراقي 

يف املدينة، مبشاركة مثانية فرق شعبية. 
الجاري،  أيار   4 الثالثاء  يوم  انطلقت  التي  البطولة  وشهدت 

مباريات بني الفرق املشاركة، وفق نظام خروج الخارس. 
وكانت املباراة النهائية بني فريقي “أكادميية الطلبة” و”أكادميية 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفني  األول  بفوز  انتهت  وقد  النهرين”. 

ليتّوج بكأس البطولة. 
من  جمهور  جبار،  خالد  الحكم  أدارها  التي  املباراة  وحرض 

الرياضيني ومحبي كرة القدم. 
ويف الختام، وزعت جوائز عىل الفريقني، وعىل أفضل العب وأفضل 
شهادات  وزعت  كام  البطولة.  يف  مرمى  حارس  وأفضل  هّداف 

تقدير عىل العبني رواد ومثقفني وداعمني لنشاطات الشبيبة.
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عن “دار ضفاف للطباعة والنرش والتوزيع” يف بغداد، صدر 
أخريا كتاب بعنوان “الشخصية العراقية يف نصف قرن”، من 

تأليف أ.د. قاسم حسني صالح. 
يقول املؤلف يف مقدمته ان الكتاب “يوثق أحداثا وقعت 
آراء  تستطلع  دراسات  بينها  قرن،  نصف  يف  العراق  يف 
مواطنني عراقيني، وأخرى تحلل عددا منها من منظور علم 
النفس السيايس، وأخرى من منطلقات سيكولوجية، وأخرى 
ما  البلية  )رش  نوع  من  ساخر  كوميدي  بأسلوب  نتناولها 

يضحك(”. 
يقع الكتاب يف 530 صفحة من القطع املتوسط. 

الشخصية العراقية في نصف قرن 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

نا ..؟! 
َ

لماذا نكَرُه بعض
عبد السادة البصري

منذ نعومة أظافري، وحني تفّتحت عيناي عىل القراءة 
والكتابة ، عرفت أن كّل كلمٍة متنحني شيئاً من الُخلُِق 
الَحِسن ، وتهّذب كالمي وترصفايت ومعاملتي مع الناس، 
وما أن عربُت أشواطاً يف القراءة والكتابة حتى سكنتني 
والتواضع  واملحبة  والتسامح  الوطن   وحب  الطيبة 
ونكران الذات ــ أمتنى أن ال يُحسب كالمي هذا غروراً 
، أو متلّقاً ، أو متسكناً أبدا ــ بل هو الحقيقة ، و حيايت 

التي أعيشها وأعمل بها مع الجميع !
ومنذ صغري وأنا أحمل الطيبة التي زرعاها يف روحي 
ملا  باإلضافة   ،  ) الله  يرحمهام   ( وأمي  أيب  ونفيس 
الشط  وماء  القرية  فضاءات  من  ورشبته  استنشقته 
البالبل وهديل  النخيل وسقسقة  ورائحة األرض وطلع 
الحامم ، وما صقلْتُه القراءة والسياحة يف أدب الشعوب 
واألمم ، وما توارثناه من عادات وتقاليد حميدة طبعا!

ألنني   ، األيام  هذه  وتحديداً   ، هذا  بكالمي  أفْضُت 
ممن  البعض  به  يتفوه  ما  عىل  والحرسة  باألمل  اشعر 
وسبيال  هدى  ومصباح  سالحا  الكلمة  شعار  يرفعون 
لحياتهم ،ألنني أقرأ هنا وهناك كلامت ال متت لألخالق 
من  نقتّص  أن  البّد  أعداء  وكأننا  بصلة،  واإلنسانية 

بعضنا!
والبغض  الكره  هذا  كل  يسكننا  أن  املعقول  من  *هل 

لبعضنا ؟!
*هل يعقل أن يحقد اإلنسان عىل أخيه اإلنسان لدرجة 

سفك دمه أو املطالبة بقتله دون أدىن سبب ؟!
* هل .. هل .. هل ...؟!

تساؤالت كثرية سكنتني وأوجعت قلبي وروحي !
والتسامح  املحّبة  من  جديدًة  صفحاٍت  نفتح  ال  ملاذا 
والتآخي، ونفّوت الفرصَة عىل مثريي النعرات والطائفية 
رشِّ  يف  ليسقطوا   ، الظالم  وخفافيش  الحرائق  ومشعيل 

أعاملهم ؟!
ال  وجراحكم  مشاكلكم  عىل  يرقص  َمْن   .. صدقوين 
بالكالم  لكم  متلّق  مهام  يحبكم   ولن   ! أبداً  يحبكم 
املعسول ، ودغدغ مشاعركم !! انتبهوا وانبذوا القاتلني 
، والسارقني ، واملخربني، األولني والحاليني ، ألن األولني 
واالعتقاالت  بالحروب  أعامركم  رسقوا  فاشست  
كل  رسقوا  فاسدون  والحاليني   ، والترشيد  واإلعدامات 
قتلوا  بعدما  الهوان  العباد  وأذاقوا  البالد  وخّربوا  يشء 

الشباب بدم بارد!
يريدون وطناً  للساحات والشوارع  نزلوا  الشباب  وألن 
يداً  نكون  أن  إالّ  علينا  فام   ، وأولئك  هؤالء  من  خاليا 
واحدًة  وروحاً  واحدًة  وكلمًة  واحداً  وقلباً  واحدة 
بنا  يليق  وطناً  لرنسم    ، واحداً  وعقالً  واحداً  وضمرياً 

حتامً!
بالحب والتسامح واإلخالص واالنتامء الحقيقي املخلص 
واملريض  واملنّدس  والحاقد  الخائن  سنجعل  للوطن 
نفسيا يف خانة الرفض والعزل بعيداً عنا ، ونبدأ بالبناء 
والعمران والزراعة والصناعة .. وقبل كل يشء التعليم  

والثقافة!

ليس مجرد كالم 

كربالء – عادل الياسري

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  ضّيفت 
املاضية،  الجمعة  صباح  كربالء،  يف  العراقي 
الكاتب واإلعالمي عبد املنعم األعسم، الذي 
املعارص/  “اإلعالم  بعنوان  محارضة  قدم 
من  جمع  بحضور  املتضاربة”،  الوظائف 

الشيوعيني واملهتمني يف الشأن اإلعالمي. 
أدار املحارضة سكرتري اللجنة املحلية الرفيق 
سالم القريني، الذي رحب بالضيف وتحدث 
بإيجاز عن سريته الذاتية ومسريته اإلعالمية. 
عن  بالحديث  محارضته  األعسم  واستهل 
اإلعالم باعتباره مفهوما واسعا يضم عناوين 
الجرمية  إعالم  عىل  الضوء  ملقيا  كثرية، 
العقود األخرية من  والرعب “الذي نشط يف 
خالل القنوات الفضائية واملطبوعات الهادفة 

اليه بطرق ووسائل متعددة”. 
العرص  يف  ظهر  الجرمية  “إعالم  ان  وأضاف 
من  ومعقدة  طويلة  سلسلة  إثر  الحديث 
اشاعة  يف  مساعدا  عامال  ليشكل  التحوالت، 
بحق  الخطايا  وتغطية  والرعب  الجرمية 
اإلعالمية  “الرسالة  أن  إىل  الفتا  الشعوب”، 
عرفت بأنها تعنى بتكوين رأي عام مبواجهة 
آراء  ملعرفة  مجسات  وتكوين  القرار،  سلطة 

املجتمع بشكل عام”.
املال  تأثري  ازداد  “كلام  انه  قوله  وتابع 
سلطة  استحواذ  ازداد  كلام  الصحافة،  عىل 
االستبداد، األمر الذي يتسبب يف ظهور رؤية 
انه  موضحا  الرعب”،  توازن  تسمى  جديدة 
“ليك نحلل اإلعالم نحتاج اىل حزمة من العلوم 

ووسائل التحليل النفسية واالجتامعية”. 
حديثة  تقنيات  “هناك  أن  االعسم  وأكد 
تتخذ  املخاتلة،  يف  غاية  إعالمية  واساليب 
الستهداف  و”موضوعيا”  هادئا  اسلوبا 

الرأي العام ووضعه تحت تأثري هذا اإلعالم. 
ليس  محموما  إعالميا  سباقا  هناك  ان  كام 
املال  لكسب  وامنا  فقط،  العقول  لكسب 
محارق  اىل  املاليني  وسوق  املذابح  وتنظيم 

الرصاعات”.
الحرب،  عن  الحديث  اىل  االعسم  وانتقل 
عليها  دخلت  التي  الحديثة  املفاهيم  وعن 
“الحرب  إىل  متطرقا  ذلك،  يف  اإلعالم  ودور 
الباردة التي عادت اآلن اىل ساحة املواجهة”، 
تخوضه  ما  يف  املثل  ذاته  الوقت  يف  وضاربا 
الواليات املتحدة األمريكية من رصاعات مع 
وكوريا  وروسيا  الصني  مثل  متعددة  أقطاب 

الشاملية وإيران وغريها.
والتي  للرصاعات،  املتعددة  األشكال  وتناول 
ورصاعات  والقومية  والعرقية  الدينية  منها 

الحدود والرصاعات االقتصادية.
الفوتوغرافية  الصورة  عىل  عّرج  كذلك 
دورا  لعبتا  انهام  وقال  الرقمية،  والصورة 
كبريا يف تسويق افكار الحرب وإشاعة الرعب 
الذي يستخدم من اجل كرس شوكة الحركات 
ان  وبنّي  الوطني.  التحرر  وحركات  الوطنية 
“الصورة مارست دورا يف اغتيال براءة العني. 
لذا  دمعت،  مذبحة  مشهد  رأت  إذا  فالعني 
نجد أن الصورة مارست دورا يف إخضاع العني 

للتزوير والكذبة”.
مداخالت  شهدت  التي  املحارضة  ختام  ويف 
سكرتري  قدم  الحارضين،  من  واستفسارات 
املكتب اإلعالمي للجنة املحلية، الرفيق عادل 
عبد  واإلعالمي  للكاتب  ورد  باقة  اليارسي، 

املنعم األعسم.

في ضيافة شيوعيي كربالء 

عبد المنعم األعسم متحدثا 
عن “اإلعالم المعاصر”

الحلة – مائدة جميل 

نظمت “جمعية املواطنة” لحقوق 
اإلنسان، أخريا يف حرم جامعة بابل، 
بازارا ملنتجات مشاغل الخياطة التي 
كانت قد افتتحتها الجمعية العراقية 
الكندية للنساء األرامل واملطلقات. 
فعاليات  ضمن  البازار  تنظيم  وتم 

الجامعة  أقامته  الذي  االحتفال 
وقد  تأسيسها.  ذكرى  مناسبة  يف 
تضمنت البضاعة املعروضة، أعامال 
من  ومفروشات  ومالبس  يدوية 
إنجاز عامالت املشاغل من األرامل 

واملطلقات. 
الكندية  العراقية  الجمعية  وكانت 
هذا  من  مشاغل  افتتحت  قد 

النوع يف محافظة بابل وغريها من 
بهدف  العراق،  ومدن  محافظات 
توفري فرص عمل للنساء الاليت يعلن 
وزعت  آخر،  جانب  من  أرسهن.  
الجمعية العراقية الكندية تجهيزات 
الفرق  من  العديد  عىل  رياضية 
الشبابية يف منطقة “حي  الشعبية 

العامل” ببغداد. 

في جامعة بابل 

بازار لمنتجات األرامل والمطلقات 

عبد املنعم األعسم وإىل ميينه سالم القريني

6
9 أيار 1945: جندي سوفييتي يرفع علم بالده يف اعىل الرايخشتاغ )الربملان( االملاين اعالناً عن االنتصار عىل النازية والفاشية.

يوم أمس 9 أيار 2021 احتفلت الشعوب بالذكرى الـ 74 لذلك الحدث التاريخي العظيم 


