
سبات تشريعي
صحفي،  ترصيح  يف  حمدان،  جواد  املجلس  عضو  يقول 
النيابية  الدورة  بداية  منذ  النواب  مجلس  “رئاسة  ان 
ملف  خصوصا  الرقايب،  للعمل  أهامما  تعط  مل  الحالية، 
االستجوابات”، مبينا أن “السنة األخرية من عمر مجلس 
الترشيعي”،  الربملاين  للعمل  سبات  سنة  كانت  النواب، 
ومتهام املجلس بـ”الفشل يف قيامه بدوره الرقايب الفعيل”.

لت البرلمان
ّ
الكتل عط

عمل  تعطيل  املسعودي,  رياض  النائب  ويرهن 
الربملان بـ”تحديد موعد االنتخابات املبكرة”، مشريا 
مرشحون  هم  الحاليني  األعضاء  من  “الكثري  ان  اىل 
ملوضوع  االن  من  تفرغوا  لذا  املقبلة،  لالنتخابات 

الدعاية والرتويج االنتخابيني”.

االنتخابية  “التحالفات  ان  اىل  املسعودي  ويشري 
جلسات  عقد  عدم  موضوع  يف  آخر  سببا  كانت 
االن  منهمكة  السياسية  الكتل  ان  حيث  الربملان، 
هذه  يخص  ما  يف  واملباحثات  التفاهامت  يف 

التحالفات”.

ترجيح استمرار الفشل
الحايل  الشهر  من   22 الرئاسة  هيئة  تحديد  ورغم 
شاكر  ندى  النائبة  فإن  الجلسات,  الستئناف  موعدا 
جديد  من  النواب  مجلس  اخفاق  ترجح  جودت، 
معللة  لها،  موعد  تحديد  برغم  جلسته،  عقد  يف 
بالدعاية  السياسية  والكتل  النواب  بـ”انشغال  ذلك 
لغرض  جمهورهم،  واقناع  وتنظيم  االنتخابية 

املشاركة يف االنتخابات الربملانية املبكرة”. 
سياسية  ارادة  توجد  “ال  أنه  اىل  جودت  وتشري 
ملفات  تفعيل  من  خشية  الجلسات،  هذه  لتفعيل 
يراد  الذين  الوزراء  أن  خصوصاً  االستجوابات، 
متنفذة،  سياسية  كتل  اىل  ينتمون  استجوابهم 

نوابها  مبقاطعة  الجلسة،  عقد  نصاب  عىل  تؤثر 
للجلسات”.

وتنتقد جودت “عدم قدرة هيئة رئاسة الربملان عىل 
اجبار النواب عىل حضور الجلسات من خالل تفعيل 
الداخيل  النظام  وفق  املتغيبني،  بحق  العقوبات 
ان  مؤكدة  النائب”،  فصل  اىل  تصل  والتي  للربملان، 

“األمر يخضع ملجامالت سياسية”.

منهج فاشل
الشعب”,  لـ”طريق  الناشط املدين حسن احمد  ويقول 
ان “مجلس النواب فشل يف اداء مهامه منذ اول جلسة 
للربملانات  الفاشل  املنهج  نفس  اعتامد  خالل  من  له 
الطائفية,  املحاصصة  منهج  ترسيخ  وذلك  السابقة, 

وتغليب الهويات الفرعية”.
اىل جعل  السياسية عمدت  “الكتل  ان  أحمد،  ويضيف 
املجلس،  أجنداتها داخل  لتنفيذ  اداة  النائب عبارة عن 

بعيدا عن االرادة الوطنية”.
ويتساءل: “ماذا حقق مجلس النواب يف دورته الحالية؟ 

عن  فضال  الرف،  عىل  زال  ما  والغاز  النفط  فقانون 
من  وغريه  العراقية  االموال  اسرتداد  قانون  مرشوع 

القوانني املهمة”.

الكتل المتنفذة تتحمل المسؤولية
ويحّمل الخبري القانوين محسن كريم يف حديثه لـ”طريق 
عن  مبارشة  “مسؤولية  الربملان  رئاسة  هيئة  الشعب”, 
ضبط حضور اعضاء املجلس وانتظام جلسات املجلس، 
الحضور  ما يخص  الداخيل يف  النظام  من خالل تطبيق 
والغياب”، مردفا ان “غياب االرادة السياسية, وخضوع 
املجلس  جعل  املنهج،  هذا  اىل  ترشيعية  سلطة  اعىل 

معطال، ودون فائدة تذكر”.
من  البالد  شهدتها  التي  “االوضاع  ان  كريم  ويضيف 
احتجاجات متواصلة طيلة الفرتة املاضية, مل يستفد منها 
الربملان يف ترشيع القوانني املهمة, واستجواب املسؤولني 
السياسية  “الكتل  ألن  الفساد”,  ملفات  يف  والتحقيق 
خالل  من  مكتسباتها،  عىل  الحفاظ  تحاول  املتنفذة 

تسرتها عىل الفاسدين وعدم ترشيع القوانني املهمة”.

يف اربعني الشهيد ايهاب الوزين أمس يف كربالء، والدته املكلومة تجلس بجانب صورته عىل الرصيف امام محكمة كربالء، مطالبة بكشف قتلته بعد ان منعتها قوات االمن من نصب خيمة اعتصام.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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7 والحلول غائبة 485
أخبار وتقارير أخبار وتقارير

٥٧ الف مصنع.. معظمها متوقف ! 

 
توقف  اىل  األول  أشار  والسوري،   العراقي  الصناعة  لوزيري  لقاء  يف 
حرب  أية  عن  ييوضح  ومل  الحرب!  بسبب  العراقية  املصانع  معظم 

يتحدث؟ 
من جانبه ذكر رئيس اتحاد الصناعات العراقي الذي كان ضمن الوفد 

اىل سوريا، ان هناك “57 الف مصنع عراقي، معظمها متوقف”. 

وليس اقل غرابة ان وزيرنا وهو يزور بلدا يعاين لآلن من ذيول الحرب 
الدولة،  سيطرة  خارج  فيه  واسعة  مناطق  زالت  وما  املاحقة،  املدمرة 

يريد ان يستعني بالخربة السورية الحياء مصانعنا املتوقفة! 
لكن  االشقاء،  من  خاصة  بالخربات،  االستعانة  عىل  بالطبع  اعرتاض  ال 
معامل  الحياء  سياسية  إرادة  حقا  هناك  هل  التساؤل:  يلزم  هذا  قبل 
بلدنا ومصانعه والرشكات اململوكة للدولة؟ وهل استنفرنا وحشدنا ما 
هو متوفر من الخربات العراقية، يف الداخل والخارج، قبل ان نستعني 
بالغري؟! وهل تم تأمني األجواء املناسبة لالستثامر الوطني والخارجي؟!   
العراق  مبعامل  يعصفان  اللذين  واالستياء،  األمل  نعرف حجم  وجميعنا 
نعلم  كام  الهام،  القطاع  هذا  اهامل  بسبب  فيها  والعاملني  ومصانعه 

انهم ال يزالون ينتظرون املنقذ!
راصد الطريق 

البرلمان عاجز عن عقد جلساته.. واستمرار الفشل هو المرجح

الكتل السياسية تعطل السلطة التشريعية

الحظر مستمر.. والصحة 
تهدد بإجراءات أشد

ـ طريق الشعب بغدادـ 
الجزيئ  الحظر  اجراءات  تطبيق  باستمرار  الصحة  وزارة  لوحت 

يف البالد، بسبب الوضع الوبايئ “غري املستقر”.
مختلفة  اوساط  بني  جدال  تثري  الحكومة  قرارات  تزال  ال  بينام 

عّدتها “غري  منطقية”.
وشهدت منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد, تظاهرة حاشدة 
التجارية،  املحال  واصحاب  املواطنني  من  كبري  عدد  فيها  شارك 
التجارية،  اعاملهم  ترضر  بسبب  الجزيئ,  الحظر  برفع  مطالبني 

وتوقف الحياة يف هذه املناطق الحيوية من العاصمة.
ان  الشعب”,  لـ”طريق  محمد  عبدالله  املدين  الناشط  يقول 
الحكومة حولت بغداد اىل مدينة اشباح، من خالل  “اجراءات 
مساء,   9 الساعة  قبل  منازلهم  اىل  العودة  عىل  اهلها  اجبار 
اىل  مشريا  كورونا”,  بفايروس  االصابات  من  التقليل  بحجة 
ليال  لكن  النهار,  يف  الطبيعية  حياتهم  ميارسون  “العراقيني  ان 

متنعهم الحكومة من ذلك، خشية من تفيش وباء كورونا!”.
مرهون  الجزيئ  الحظر  رفع  فان  النيابية  االزمة   لخلية  ووفقا 
وزيادة  لالصابات،  البياين  الخط  كبري يف  انخفاض  بأمرين، هام 

امللقحني. نسبة 

عراقيون في رحلة نزوح 
ـ طريق الشعب  بغدادـ 

وجهت وزيرة الهجرة واملهجرين إيفان فائق جابرو، يوم أمس، 
العراقيني، مبناسبة  اللجوء  العامل بشأن طالبي  رسالة لحكومات 
حقوق  مببادئ  “االلتزام  اىل  فيها  دعت  العاملي،  الالجئ  يوم 
اإلنسان واملواثيق واملعاهدات الدولية يف التعامل مع الالجئني 

وطالبي اللجوء”، مؤكدة رفضها “العودة القرسية لالجئني”.
وداخليا، ال يزال ملف النزوح يرهق آالف العوائل من النازحني، 
يف  العنف  استمرار  بسبب  ديارهم  إىل  العودة  يخشون  الذين 
تدمري  بعد  اإلعامر  إعادة  عمليات  انطالق  ولعدم  مناطقهم، 
من  األساسية  الخدمات  انعدام  شبه  إىل  باإلضافة  منازلهم، 

كهربا وماء ورعاية صحية.
وكانت وزيرة الهجرة قد ذكرت يف فرباير املايض أن وزراتها قد 

أعادت حوايل مليون و500 ألف نازح إىل مناطقهم.
اقليم  يف  الالجئني  بشؤون  املتخصصة  القمة  مؤسسة  ونرشت 
كردستان والعراق، مؤخراً، احصائية عن عدد الالجئني العراقيني 

يف 35 دولة بالعامل خالل السنوات الخمس املاضية.
ويقدر الهالل األحمر العراقي واملفوضية العليا لالجئني التابعة 
لألمم املتحدة، عدد الذين نزحوا داخل العراق أو غادروه إىل 

دول مجاورة بنحو 4.2 ماليني شخص.

النظام الداخلي
للحزب الشيوعي العراقي

وثيقة للمناقشة

حياة الشعب
كهرباء متدهورة وحرارة 
»تفقد اإلنسان صوابه«!

تواصل الجرائم
ضد اليسار في تركيا

عربية ودولية

بغداد ـ علي شغاتي

رغم تحديد اكرث من موعد لعقد جلسات مجلس النواب، ال يزال عدم تحقق النصاب 

رافقت  كثرية”  “إخفاقات  مراقبون  فيه  سّجل  وقت  يف  االنعقاد،  يعرقل  القانوين 

عمل الربملان يف ما يخص ترشيع القوانني املهمة وتفعيل ملف استجواب املسؤولني 

التنفيذيني.



وزير الداخلية: حققنا تقدما 
في ملف المغيبين واغتياالت الناشطين

ـ طريق الشعب بغدادـ 
كشف وزير الداخلية عثامن الغامني، أمس، عن اخر تطورات ملف املغيبني، فيام اشار اىل تحقيق تقدم يف هذا امللف.

وقال الغامني يف ترصيح صحايف تابعته “طريق الشعب”، انه “تم تسجيل تقدم مبلف املغيبني الذي يحقق يف حاالت سجلت منذ احداث 
تنظيمي القاعدة وداعش اإلرهابيني، ولغاية الوقت الراهن، والذي شمل ملف الناشطني بعد أحداث تظاهرات ترشين واغتيال ضباط 

املخابرات”.
واضاف ان “امللف عميق جداً وتم توحيده مبلف واحد وتتم متابعته بشكل مستمر، وهناك حاالت مكتشفة كثرية والجهات املتورطة 
فيها معروفة”، الفتا إىل ان “لجنة وزارة الداخلية قدمت توصيات متقدمة بهذا املجال اىل لجنة القضاء، وبالتايل توحدت. علام أن ملف 
املغيبني يعترب كبريا وعميقا جداً، ودخل عليه ملف اغتيال الناشطني والتظاهرات األخرية وكذلك اغتيال ضباط يف جهاز املخابرات، وجميع 

من قدم طلبات بشأن حاالت املغيبني”، منوها بأن “الجهات املتورطة بتلك الحاالت هي جهات معروفة”.
وما زال ناشطون ومتظاهرون ينتقدون البطء يف الكشف عن املتورطني، فيام يصفون الترصيحات الحكومية بأنها لكسب الوقت، ما 

جعلها محط تشكيك وانتقاد، ما مل تقرتن بنتائج حقيقية، بحسب قولهم.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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محمد عبد الرحمن 

والفساد،  املحاصصة  منظومة  من  والخالص  التغيري  اىل  الدعوة 
والعمل من اجلها، ليست ترفا  فكريا وسياسيا، بل هي مطلب 
ملح وحاجة ماسة. فهذه املنظومة هي التي أوصلت بلدنا اىل 
وتعرقل  تكبح  التي  وهي  وازمات،  تدهور  من  اليه  وصل  ما 
مبختلف االشكال والطرق، كل مسعى إلحداث تغيري يستهدف 
عمل  وآلية  ومنط  نهج   وتغيري  ومؤسساتها،  الدولة  بناء  إعادة 
أسس  عىل  ليقوم  والقضائية،  والترشيعية  التنفيذية  السلطات 
مغايرة لهذه املعتمدة منذ ٢٠٠٣ حتى اآلن، والتي ثبت فشلها 
الكامل عىل شتى الصعد، مصحوبا بتفاقم معاناة املواطنني يوما 

بعد آخر. 
فوقية  شكلية  اجراءات  يف  ينحرص  ال  املطلوب  والتغيري 
وادعاءات إعالمية وتغيري يف مسؤولية املواقع والشخوص، عىل 
من  االنتقال  لتحقيق  متكامال  منهجا  يتضمن  بل  ذلك،  أهمية 
دولة املكونات اىل دولة املواطنة والعدالة االجتامعية. وهذا ال 
يتقاطع وال ينتقص من أي اجراء  تراكمي يقود يف نهاية املطاف 
والتوسل  الهدف  يف  الوضوح  يفرتض  ولكنه  ذاتها،  النتيجة  اىل 
مبختلف االدوات السلمية والدميقراطية والدستورية لبلوغه .     
وسياسيا  أخالقيا  يربره  ما  املنظومة  هذه  من  للخالص  ان 
فهذه  املستقبل.  ويف  االن  البلد  حاجة  تفرضه  وما  ومنطقيا، 
السلطة  تحتكر  املطلق،  الحكم  بيدها  اقلية  غدت  املنظومة 
والقرار السيايس واملايل وتؤثر بوضوح حتى عىل القضاء، فضال 
اغلبية  تقابلها   .. بقانون  املنظم  السالح  معظمها  امتالك  عن 
البنيوية  االزمة  ثقل  تحت  تنوء  الشعب  أبناء  من  ساحقة 

الشاملة . 
وال شك ان قوى اإلعاقة متعددة وعابرة  للقوميات والطوائف،  
والفساد  املحاصصة  قوى  انها  مصالحها.  يف  متداخلة  لكنها 
مركز  يف  موجودة  اآلن  وهي  واملنتفعني،  واملرتشني  والفاسدين 
القرار السيايس، وهناك من كبار أصحاب املال والبنوك واالعالم  
معها،  يتعشق  من  الدولة  عىل  املتمردة  واملليشيات  والتجار 
أحد  يشكل  مكشوف  خارجي  بدعم  تحظى  عموما  انها  علام 

العنارص املهمة يف ادامة هيمنتها وفرض سطوتها . 
حال،  باية  حاكمة  متنفذة  اقلية  قلنا  كام  وهم  مقابل هؤالء،  يف 
طريقها  يف  او  وصلت  واسعة  وجامهري  اجتامعية   فئات  هناك 
بأن  يشء،  كل  قبل  الخاصة  تجربتها  بحكم  قناعة  اىل  للوصول 
الشامل، وهو  التغيري  اىل  تتطلع  لهذا  الحال،  استمرار  املحال  من 

سيايس بامتياز وميس اس منهج اإلدارة والحكم وبناء الدولة. 
وهنا  يربز واضحا أمام القوى التي تنشد التغيري، أن موازين القوى 
حتى اآلن )وجزء غري قليل منها يستند اىل السالح املنفلت والدعم 
الفرعية   العناوين  واىل  للدين،  السيايس  والتوظيف  الخارجي 
قوى  لصالح  مختلة  املغتصب(،  واملال  الدولة  مواقع  واستخدام 
اإلعاقة. لكن الواقع املوضوعي يدفع للقول بوجوب عدم النظر اىل 
االمر عىل نحو ميكانييك جامد، وهنا يأيت الحديث عن العامل الذايت 
باستمرار،  العامل   تنمية هذا  ذاتها، واهمية  التغيري  املتعلق بقوى 
ويبقى  واحد.  مجرى  يف  لتصب  صغرت،  مهام  النجاحات  ومراكمة 

الرشط  الحاسم هنا، من جديد ، هو وضوح الرؤية والهدف . 
واالحتجاجي  الشعبي  الضغط  ربط   الواجب  من  فان  لذا 
ومتقنا  سليام  ربطا  واملناطقي،  العام  الصعيد  عىل  والجامهريي 

بتحقيق خطوات اىل االمام عىل طريق التغيري الشامل . 
القيام  اىل  املتواصل  السعي  التغيري  قوى  من  يتطلب  وهذا 
العالقة  وتطوير  واالحتجاجية،  الشعبية  الحركة  يف  فاعل  بدور 
والفالحية  العاملية  االتحادات  ومع  الجامهريية  القطاعات  مع 
واألكادمييني  املثقفني  وعموم  املهنية  واالتحادات   والنقابات 
ضاغطة  وقوى  عام   راي  تكوين  أجل  من  والعمل  واملتخصصني، 
القوى  عىل  تسليطه  املطلوب  الضغط  مستوى  اىل  ترتقي  مؤثرة، 
السيايس  العمل  تحفيز  عىل  تعمل  وان  والكابحة،  املعرقلة 
ذلك،  باإلقدام عىل  الشعبية  األوساط  أوسع  وإقناع  والجامهريي 

ومغادرة السلبية اىل فضاء العمل النشط والفاعل. 
ان من الالزم ان تتوفر عند قوى التغيري اإلرادة والقناعة بإمكانية 
صفوفها  وتوحد  النفس،  وطول  بالصرب  تتحىل  وان  ذلك،  تحقيق 
وتعزز عنارص القوة عندها، وتهجر حالة القنوط والرتدد واليأس، 
هام  التغيري  موضوعة  لجعل  املثابر  العمل   ديدنها  يكون  وان 
وطنيا عاما، تعبأ كل الطاقات لتحقيقه بخطوات واثقة ومدروسة 
وتحقيق  املتنفذة،  األقلية  منظومة  تفكيك  اىل  وصوال  بعناية، 

األهداف املنشودة املعربة عن تطلعات جامهري واسعة.

لىاضاءة 
ْ
ك

ُ
بعثة االمم المتحدة تجاهلت األم الث

والدة الوزني تسأل القوات األمنية: 
“أال تعرفون من قتل ابني؟”

تجاهل أممي
يف  املتحدة  األمم  لبعثة  تابعة  عجالت  وتجاهلت 
الوزين،  ايهاب  الناشط  والدة  “يونامي”  العراق 
إىل  والحديث  البعثة  موكب  ايقاف  حاولت  التي 

أعضائها.  
ويُظهر مقطع فيديو صّوره مشاركون يف االعتصام، 

والدة الوزين وهي تطرق عىل باب سيارة البعثة، 
بينام يواصل املوكب طريقه.    

“دم ابني غالي”
الناشط  والدة  بني  مشادة  اخر  مقطع  وأظهر 
حاولت  التي  األمن،  وقوات  الوزين  إيهاب 
أال  غايل..  ابني  “دم  بالقول:  لتخاطبهم  منعها، 
من  زين  بيهم  تدرون  ابني..  قتل  من  تعرفون 

قتل ابني..؟”.
أمام  الوزين، وهي تفرتش األرض  وقالت والدة 
منعتها من  األمنية  القوات  ان  كربالء:  محكمة 
مؤكدة  املحكمة،  أمام  اعتصام  خيمة  نصب 
بكشف  املطالبة  يف  االستمرار  عىل  إرصارها 
باب  أمام  بالجلوس  ستقوم  وأنها  ولدها،  قتلة 

املحكمة يف كل يوم من الساعة 8 صباحاً وحتى 
انتهاء الدوام لحني الكشف عن القتلة.  

شقيق  الوزين،  مروان  أوضح  صحفي،  ترصيح  ويف 
ِصدام معهم  األمنية دخلت يف  القوات  إن  الشهيد: 
التصعيدية، وصادرت  ومنعتهم من تنفيذ خطوتهم 
هيكل ومحتويات الخيمة التي أرادت والدته االعتصام 
أن  إىل  وأشار  الشمس.  أشعة  تحت  وتركوها  فيها، 
قوات األمن حرمتهم من مامرسة حقهم القانوين يف 
االحتجاج واملطالبة بالكشف عن القتلة، مبينا أنهم 
امتنعوا عن إلقاء البيان لإلعالن عن موقفهم من هذه 

التطورات، إىل حني نصب الخيمة واالعتصام فيها.

صمت حكومي
وانتهت يوم امس, املهلة املمنوحة من والدة الشهيد 

املسؤولني  املجرمني  عن  الكشف  اجل  من  للقضاء 
عن جرمية اغتيال الوزين, مع ذكرى أربعينية مقتل 
الشهيد إيهاب الوزين، وما زالت عائلته ترفض إقامة 
مجلس عزاء له، إال بعد كشف الحكومة عن هوية 

قاتل ابنها، وكشف نتائج التحقيق يف الحادث. 
زالت  ما  الحكومة  ان  يبدو  العائلة  ارصار  ومع 
عاجزة عن كشف الجناة وتقدميهم للعدالة, وسط 
صمت امني ورسمي عن تقديم أية معلومات حول 

مجريات التحقيق.

تظاهرات في النجف وذي قار
عوائل  من  العرشات  تظاهر  النجف,  محافظة  ويف 
شهداء انتفاضة ترشين، مطالبني بالكشف عن قتلة 

املتظاهرين.
“ناشطني  إن  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
ضحايا  عوائل  وبحضور  النجف،  يف  ومتظاهرين 
ثورة  ساحة  وسط  تظاهروا  ترشين،  تظاهرات 
العرشين، مطالبني بالكشف عن قتلة املتظاهرين”, 
مؤكدين مواصلتهم االحتجاج لحني تحقيق مطالبهم 

وتقديم الجناة للعدالة.
يف  املتظاهرين  من  العرشات  جدد  جانبهم,  من 
ساحة  يف  االسبوعية  تظاهراتهم  النارصية,  مدينة 
الحبويب، مطالبني بالكشف عن مصري الناشط املدين 

املختطف سجاد العراقي.
املدين  الناشط  باسم  الجمعة  هذه  وسميت 
املختطف منذ 9 اشهر سجاد العراقي, حيث طالب 
األمنية  والجهات  املركزية  الحكومة  املتظاهرون 
التسويف  وعدم  املختطف،  الناشط  ملف  بحسم 

بالوعود السابقة.
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بغداد ـ طريق الشعب

منعت القوات االمنية والدة 
الشهيد ايهاب الوزين، من نصب 

خيمة اعتصام أمام املجمع 
الحكومي وسط محافظة كربالء، 

للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها. 
وتناقلت وسائل االعالم مقطع 
فيديو لوالدة الشهيد الوزين، 

يرافقها عدد من الناشطني 
املتجمعني حولها, وهي تحاول 

االتصال باملسؤولني املحليني 
واالمنيني يف املحافظة, بعد ان 

منعتها القوات االمنية من نصب 
خيمة اعتصام أمام املحكمة.

اغالق طرق ودوائر حكومية في ذي قار

رقعة االحتجاجات المطالبة بالخدمات وفرص العمل في اتساع
بغداد ـ طريق الشعب

شهد عدد من محافظات البالد، خالل االيام املاضية, 
العمل  فرص  بتوفري  تطالب  احتجاجية  تظاهرات 
والخدمات, ومعاقبة الفاسدين واقالتهم من مناصبهم 
الخدمية, وتعيني شخصيات نزيهة، كفوءة إلدارة ملف 

الخدمات يف عدد من االقضية والنواحي.

احتجاج في ذي قار
واملعاهد  الجامعات  خريجي  من  املئات  يواصل 
باستثنائهم  مطالبني  قار,  ذي  محافظة  مبنى  اغالق 
من رشوط التقديم عىل االستامرة االلكرتونية. وقال 
من  كبرية  “اعدادا  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل 
خريجي الكليات الهندسية والعلوم والقانون واملعاهد 
ونصبوا  قار  ذي  محافظة  مبنى  اغلقوا  التقنية 
أمام  اعتصامهم من  نقلهم  خيمة لالعتصام بعد 
يف  املحافظة  مبنى  إىل  النفطية  املنشآت  أبواب 
تصعيد احتجاجي، لعدم إيفاء الجهات الحكومية 
بوعودها بعدم شمولهم يف إجراءات قيد االستامرة 
االلكرتونية”. واضاف, ان “العرشات من املحتجني 
النفايات  جمع  عىل  اقدموا  النارصية,  مدينة  يف 
املدينة ورميها يف ساحة مبنى دائرة  من شوارع 
واقع  لرتدي  رافض  احتجاجي  أسلوب  البلدية يف 
يف  العاملني  رشيحة  إنصاف  وعدم  الخدمات 

مرشوع التنظيفات”.

قطع للطرق في االصالح
االصالح  قضاء  يف  الشعبي  االحتجاج  ويتواصل 
الرابع عىل  التابع إىل محافظة ذي قار، لألسبوع 
التوايل من خالل قطع جرسي املدينة وعدد من 
احتجاجا  املحرتقة،  باإلطارات  الرئيسة  الشوارع 
لتنفيذ  املحلية  الحكومة  استجابة  عدم  عىل 
مطالبهم بإقالة جميع املسؤولني يف القضاء. وقطع 
املحتجون جرسي املدينة وحركة املركبات باتجاه 
استمرار  مع  املحافظة،  ومركز  ميسان  محافظة 

غلق جميع الدوائر الحكومية لحني االستجابة ملطالبهم 
واملتمثلة بإقالة قامئمقام القضاء ومدراء الدوائر عىل 
العرشات  ان  اىل  يُشار  الخدمات.  واقع  تردي  خلفية 
من اصحاب العقود يف منشآت نفط ذي قار, نظموا 
تظاهرة امام مبنى املحافظة، مطالبني بتثبيتهم عىل 

املالك الدائم.

تظاهرات في المثنى
من جانبهم, جدد املئات من اهايل مناطق “آل عبس” 
املثنى،  يف  املحلية  الحكومة  مباين  امام   تظاهراتهم 
األساسية يف مناطقهم.  الخدمات  تردي  احتجاجا عىل 
ان  الشعب”,  لـ”طريق  عبد  خالد  املتظاهر  وقال 
ايصال  بغية  طويلة  مدة  منذ  يتظاهرون  “االهايل 
مطالبهم للجهات املختصة”, مشريا اىل “عدم استجابة 
واضح  تردي  وسط  مطالبهم  اىل  املحلية  الحكومة 

للخدمات”.
 وكان عدد من اهايل منطقة “الرغلة” الواقعة يف أطراف 
الساموة تظاهروا أمام مبنى املحافظة، مطالبني بتحسني 
الخدمات األساسية يف مناطقهم وإكامل الطريق الرابط 

بني منطقتهم والشارع العام.

مطالبات بالخدمات
من جهتهم, طالب عدد من مواطني محافظة واسط 
املستشفى  انجاز  برضورة  احتجاجية  تظاهرة  خالل 
الرتيك بسعة 400 رسير، والذي توقف العمل به منذ 
سنوات. وقال مراسل “طريق الشعب”, عيل جبار, ان 
“العرشات من ابناء مدينة الكوت نظموا تظاهرة امام 

الواقعة يف حي الجامعة  موقع بناء املستشفى الرتيك 
املحال منذ العام ٢٠١١ عىل الرشكة الرتكية يونيفرسال”, 
مشريا اىل ان “نسبة انجاز املستشفى ال تتعدى 30 يف 
املائة”. يف غضون ذلك, طالب عدد من مواطني ناحية 
شيخ سعد رشق مركز الكوت )مركز محافظة واسط(، 
بإقالة املسؤولني عىل امللف الخدمي للناحية، بسبب 
املتظاهر  كبري.واوضح  بشكل  الخدمي  الواقع  تردي 
تشهد  “الناحية  ان  الشعب”,  لـ”طريق  قاسم  نعيم 
الذي  الطرق  موضوع  خصوصا  الخدمات  يف  تراجعاً 
باقي  إىل  إضافة  املواطنني،  أرواح  يف  بخسائر  تسبب 
الخدمات ومياه الرشب والواقع الزراعي فيها”، مطالبا 

بـ”إقالة مديري الناحية والبلدية”.

احتجاج على الفساد
موظفي  من  العرشات  تظاهر  ذلك,  غضون  يف 
الفساد  النجف، احتجاجا عىل تفيش  بلدية محافظة 
الشعب”,  “طريق  مراسل  وذكر  مديريتهم.  يف 
بلدية  مديرية  موظفي  “اغلب  ان  عباس,  احمد 
يف  الفساد  استرشاء  عىل  احتجاجا  تظاهروا،  النجف 
مديرياتهم”، مشريا إىل أن “املتظاهرين اغلقوا مبنى 
تظاهر  املقابل,  الفساد”.يف  عىل  احتجاجا  املديرية، 
نفط  اليومية يف رشكة  االجور  اصحاب  العرشات من 

الشامل، مطالبني برصف رواتبهم املتأخرة.
من  “العرشات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال   
اصحاب االجور اليومية يف رشكة نفط الشامل، تظاهروا 
امام مجلس محافظة كركوك للمطالبة برصف رواتبهم 

املتأخرة منذ اشهر”.

تعزية 
الحلفي  جاسم  العزيزان  الرفيقان 

وحسني النجار املحرتمان
الشقيقة  وفاة  خرب  وأىس  بأمل  تلقينا 
والخالة العزيزة ام عدنان، التي فارقت 

الحياة بعد رصاع مع املرض.
االحزان،  الكرمية  والعائلة  نقاسمكام 
راجني للجميع الصرب عىل هذا املصاب.

الغالية  وللفقيدة  املواساة  خالص  لكم 
أطيب الذكر.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/6/20
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ـ طريق الشعب  بغدادـ 
وزارة  يف  مسؤول  من  أكرث  لسان  عىل  يعلن  ما  مرارا 
بالعراق،  النازحني  مخيامت  غلق  سيتم  بأنه  الهجرة، 
لكن تلك الترصيحات تثري عادة موجة استياء وانتقادات 

الكثري من املعنيني.
وبحسب الوزارة، بقي اثنان فقط من مخيامت النازحني 
مبحافظتي نينوى واألنبار، تؤكد وزيرة الهجرة واملهجرين، 
إيفان فائق جابرو، أن هناك خططًا إلغالقهام خالل “فرتة 

قصرية”.
ويرتدد العديد من النازحني يف العودة إىل ديارهم بسبب 
عمليات  انطالق  ولعدم  مناطقهم،  يف  العنف  استمرار 
شبه  إىل  باإلضافة  منازلهم  تدمري  بعد  اإلعامر  إعادة 
انعدام الخدمات األساسية من كهربا وماء ورعاية صحية.
أن  املايض  فرباير  يف  ذكرت  قد  الهجرة  وزيرة  وكانت 
إىل  نازح  ألف  و500  مليون  حوايل  أعادت  قد  وزراتها 

مناطقهم.

وزيرة الهجرة تناشد..
ووجهت جابرو، يوم أمس، رسالة لحكومات العامل بشأن 
طالبي اللجوء العراقيني، دعت فيها اىل “االلتزام مببادئ 
حقوق اإلنسان واملواثيق واملعاهدات الدولية يف التعامل 
“العودة  رفضها  مؤكدة  اللجوء”،  وطالبي  الالجئني  مع 

القرسية لالجئني”.
تلقته  العاملي،  الالجئ  يوم  مبناسبة  للوزارة  بيان  ونقل 
العام  نهاية  “يف  قولها:  جابرو  عن  الشعب”،  “طريق 
املايض سجلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
العامل،  دول  مختلف  يف  الجئ  مليون  عرشين  من  أكرث 
أجربتهم  الذين  البرش  من  الضخمة  األعداد  هذه  وإزاء 
ومجاعة  وفقر  حروب  من  الصعبة  الحياة  ظروف 
اخرى،  دول  يف  أفضل  حياة  عن  البحث  عىل  واضطهاد 
وفقاً  امللف  هذا  مع  تتعامل  أن  الحكومات  عىل  يجب 
التي  الدولية  واملعاهدات  واملواثيق  اإلنسانية  للمعايري 
تنص عىل احرتام حقوق الالجئ، وخصوصاً يف ما يتعلق 
إلجراءات  إخضاعهم  وعدم  كرامتهم  انتهاك  بعدم 
تليق  ال  سيئة  أماكن  يف  واحتجازهم  مشددة  بوليسية 
بالنساء واألطفال، مع رضورة توفري الرعاية الصحية لهم 
وتثقيفهم وتوفري فرص العمل التي يحصلون من خاللها 

عىل لقمة عيشهم”.
العراقيني،  بالالجئني  األمر  يتعلق  ما  “وبقدر  وأضافت، 
من  أعداد  بلجوء  الداعشية  الهجمة  تسببت  فقد 

بقية  اىل  األعداد  هذه  لتضاف  الخارج،  يف  العراقيني 
الالجئني املتواجدين يف الخارج منذ مثانينات وتسعينات 

القرن املايض وفرتة ما بعد أحداث 2003”.
الالجئني  الكيل  املجموعة  أن  متخصصة  مؤسسة  وتؤكد 
العراقيني بلغ بني عامي 2015 – 2020، حوايل 562,293 

شخصا. 
والالجئون هم األفراد الذين يضطرون ملغادرة ديارهم، 
حفاظا عىل حرياتهم أو انقاذا ألرواحهم. فهم ال يتمتعون 
تكون حكومتهم هي  ما  غالباً  بل  ــ ال  دولتهم  بحامية 
السامح  عدم  حال  ويف  ــ  باالضطهاد  تهديدهم  مصدر 
حال  يف  تزويدهم,  وعدم  أخرى،  بلدان  بدخول  لهم 
قد  البلدان  هذه  تكون  واملساعدة،  بالحامية  دخولهم, 

حكمت عليهم باملوت، أو بحياة ال تطاق.

إحصائيات صادمة!
يف  الالجئني  بشؤون  املتخصصة  القمة  مؤسسة  ونرشت 
عدد  عن  احصائية  مؤخراً،  والعراق،  كردستان  اقليم 
السنوات  خالل  بالعامل  دولة   35 يف  العراقيني  الالجئني 

املاضية. الخمس 
الدول بني  الالجئني يف تلك  وتضمنت االحصائية تعداد 

عامي  2015 – 2020.
ويقدر الهالل األحمر العراقي واملفوضية العليا لالجئني 
التابعة لألمم املتحدة، عدد الذين نزحوا داخل العراق 

أو غادروه إىل دول مجاورة بنحو 4.2 ماليني شخص.
ويشمل هذا العدد نحو مليوين عراقي نزحوا قبل الغزو 

األمرييك الربيطاين لبالدهم عام 2003.

الجئو الداخل والخارج 
ومن بني 4.2 ماليني نازح، هناك مليونان داخل العراق. 
بينام يعتقد أن 1.4 مليون آخرين يف سوريا، إضافة إىل 

ما يرتاوح بني 500 ألف و750 ألفا آخرين يف األردن.
للحصول  بطلبات  تقدموا  الذين  العراقيني  عدد  ويقدر 
وأسرتاليا  وأوروبا  الشاملية  أمريكا  يف  اللجوء  حق  عىل 
 19800 بنحو   2007 عام  من  األوىل  الستة  الشهور  يف 
 1600 لنحو  املتحدة سمحت  الواليات  أن  شخص، كام 
ترشين  بداية  منذ  أراضيها  إىل  بالهجرة  عراقي  الجئ 

األول 2006.
أن  أمريكيون  مسؤولون  أعلنوا  املايض،  شباط  ويف 
هذا  لكن  عراقي   7000 نحو  استضافة  تعتزم  واشنطن 

الهدف، تقلص فيام بعد إىل 2000 الجئ فقط.

خوف على الحرية
عرشات  أن  بالعراق،  املهتمة  املنظامت  بعض  وتعتقد 
لدى  أنفسهم  تسجيل  تجنبوا  الالجئني  من  اآلالف 
العراقية، خشية  الحكومة  لدى  أو  املضيفة  الحكومات 

عىل سالمتهم وحرية حركتهم.
وقال مدير سياسة الالجئني يف منظمة هيومان رايتس 
ووتش، بيل فريليك، إنه ال يوجد يف الواقع حرص “ألن 
الالجئني خارج العراق يعاملون كمهاجرين غري رشعيني، 
وكثري من الناس يعتقدون أن أفضل ما يفعلونه هو أن 

مختبئني”. يظلوا 
عىل  نعتمد  البالد  داخل  “يف  قائالً:  فريليك  وأضاف 
أعداد  يضخمون  أو  يخفضون  قد  محليني  فاعلني 
أو  السياسية  االعتبارات  عن  ناجمة  ألسباب  الالجئني 

املنظامت  قدرة  ان  حيث  املساعدات،  عىل  للحصول 
للغاية  ضعيفة  املساعدات  توصيل  عىل  اإلنسانية 

بسبب األمن”.
املجموعة  يف  األوسط  الرشق  مرشوع  مدير  وقال 
بعد  نر  “مل  هلرتمان:  يوست  األزمات  ملعالجة  الدولية 

أزمة الجئني حقيقية”. 
الدفاع  جامعة  يف  العراق  شؤون  يف  الخبرية  وأكدت 
الوطني يف واشنطن جوديث ياف، أن “األعداد الفعلية 
ال تتفق عىل مستوى األرقام املتواترة أو عىل املستوى 

البحثي مع األرقام املعلنة”.
وتعتقد ياف، أن أعداد الالجئني الذين يعيشون خارج 
املفوضية  تقديرات  إىل ضعف  تقريبا  تصل  قد  العراق 

العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة.
مبنظمة  العراقي  الشأن  يف  الخبرية  اعتربت  جهتها،  من 
من  آخرين  آالفا  أن  الدك،  جريرب  دانا  الدولية  الهجرة 
الالجئني داخل العراق اختاروا أال يسجلوا أنفسهم لدى 

الحكومة، بسبب املخاوف األمنية عىل األغلب.

20 مهاجرا كل دقيقة 
أصقاع  يف  للمستضعفني  عديدة  تصنيفات  وهناك 
واحدا  خيطا  أن  إال  قرسا،  يرشدون  ممن  العامل، 
يجمعهم كلهم: ففي كل دقيقة، يفر عرشون فردا من 
كل  وراءهم  مخلفني  واإلرهاب،  واالضطهاد  الحروب 
السامية لشؤون  املتحدة  يشء. بحسب مفوضية األمم 
أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ويقول  الالجئني. 
العاملي  اليوم  مبناسبة  مكتوبة  رسالة  يف  غوترييش، 
امرأة  مليون   80 من  يقرب  ما  اضطر  لقد  لالجئني: 
وطفل ورجل يف العامل إىل ترك ديارهم ليصبحوا الجئني 
أو مرشدين داخلياً. واألدهى من ذلك أن عرشة ماليني 
املايض وحده. ويف  العام  يف  فروا  األشخاص  من هؤالء 
وسعنا  يف  ما  كل  ببذل  نتعهد  لالجئني،  العاملي  اليوم 
إلنهاء النزاعات ومظاهر االضطهاد التي تؤدي إىل هذه 

األعداد املروعة.
الالجئني،  بوضع  الخاصة   1951 العام  اتفاقية  وتوضح 
والتي أدت إىل إنشاء املفوضية، أن الالجئ هو كل من 
وجد “بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد 
فئة  إىل  انتامئه  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  عرقه  بسبب 
اجتامعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البالد 
يف  يرغب  ال  أو  يستطيع  وال  جنسيتها،  يحمل  التي 

حامية ذلك البلد بسبب هذا الخوف”. 

بغدادـ  عبدالله لطيف 

الدرايس باعتامد  العام  بإنهاء  الرتبية، مؤخراً،  أثار قرار وزارة 
بني  كبرية  استياء  موجة  نهائية،  كدرجة  السنة  نصف  درجة 
العملية  يخدم  مهني” وال  القرار “غري  معنية، عدت  أوساط 

الرتبوية.
اىل  املرتبكة”  “القرارات  أسموه  ما  ناشطون طالبيون  ويرجع 
“السياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات املتعاقبة يف هذا 

القطاع الحيوي”.
واالسبوع املايض، قررت وزارة الرتبية اعتامد درجات امتحانات 

نصف السنة، كدرجة نهائية للمراحل غري املنتهية.
حميد  عيل  الرتبية  “وزير  ان  لها،  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
الدليمي، أعلن من واسط، اعتامد درجة نصف السنة كدرجة 
الدرايس يف االول  العام  املنتهية، وانتهاء  نهائية للمراحل غري 

من شهر متوز لعام 2021”.
التدريسية  املالكات  جهود  “مثّن  الدليمي  أن  البيان  واضاف 
العام  انجاح  اجل  من  وعوائلهم  طلبتنا  بذله  وما  والرتبوية، 
الدرايس الحايل، ويؤكد انهم يصنعون بذلك مستقبل العراق 

املرشق”.

المسؤولون غير مهنيين 
فهد  الرسول  عبد  د.  بغداد،  املتميزين يف  ثانوية  مدير  وقال 
الرتبوي  القطاع  يف  العاملني  “كل  ان  الشعب”،  لـ”طريق 
البنية  يف  خلال  هناك  ان  املاضيني  العامني  خالل  يالحظون 
يخوضوا  ان  دون  من  جيلني  “تخرج  ان  مبيناً  الرتبوية”، 
مسألة  الدرايس،  العام  خامتة  يعد  الذي  النهايئ  االمتحان 

كارثية”.  
وأضاف “كل بلدان العامل حرصت عىل ان يكون هناك امتحان 
ان  عىل  يدلل  وهذا  العراق،  باستثناء  للطلبة  حضوري  نهايئ 

املعنيني يف العملية الرتبوية اشخاص غري مهنيني”. 
خوض  دون  من  أبنائهم  بنجاح  األهايل  “فرحة  ان  وأوضح 

امتحان، جاءت عىل حساب املنهج العلمي”. 
وأكد ان “هناك إمكانية إلقامه امتحان نهايئ؛ إذ كانت املدراس 
عىل اتم الجاهزية إلمتام ذلك”، مشرياً اىل ان “إدارات املدارس 
كان لديها العديد من املقرتحات والخطط، التي تتناسب مع 

مبدأ التباعد االجتامعي”. 

سياسات خاطئة 
من جهته، قال الناشط الطاليب، حسني عيل، ان “قرار الوزارة 

األخري كان مستعجال”.
كورونا  “وباء  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  عيل  وأكد 
قبل  كان  الذي  العراق،  يف  التعليم  وضع  عن  الستار  كشف 
الوباء عىل حافة الهاوية، ليأيت الوباء ويضع املؤسسة الرتبوية 

يف عمق الهاوية”. 
الرتبوية،  للمؤسسة  انهيار  من  االن  يحدث  “ما  ان  وأضاف 
الخاطئة  السياسات  نتاج  هو  بل  كورونا  ألزمة  نتيجة  ليس 
الحيوي  القطاع  هذا  نحو  املتعاقبة  الحكومات  مارستها  التي 
واملهم”، مشرياً اىل ان “الوزارة اهملت مفاصل مهمة يف هذا 
بكثري،  افضل  املؤسسة  أداء  لكان  عليها  عملت  ولو  القطاع، 

ومنها البنى التحتية واملنهاج وملف الطلبة النازحني”. 
وعّد عيل “قرار وزارة الرتبية األخري تأكيداً لفشل الحكومة يف 
“الوزارة رحلت طلبة من  ان  اىل  التعليم”، الفتا  إدارة ملف 
الصف الثاين االبتدايئ اىل الثالث، بينام هم ال يجيدون القراءة 

والكتابة، وسيعطلهم ذلك يف املراحل الدراسية املقبلة”.

قرار اتخذ قبل شهر 
رعد  الربملانية،  الرتبية  لجنة  عن  النائب  علّق  ذلك،  اىل 
املكصويص قائالً ان لجنته استضافت قبل اكرث من شهر وزير 
الرتبية واملالكات املتقدمة وتناولت العديد من القضايا خالل 
االستضافة، ومن ضمنها قضية انهاء العام الدرايس، للصفوف 

غري املنتهية.  
وأضاف املكصويص يف حديث لـ”طريق الشعب”، ان االجتامع 
مع  نهائية،  كدرجة  السنة  نصف  درجة  باعتامد  قرارا  “اتخذ 
استمرار العام الدرايس من دون اعالم الطلبة بذلك، ألجل ان 

يواصل الطلبة دراستهم االلكرتونية”. 
يشار اىل انه بعد إغالق املدارس يف أواخر شباط 2020 لعدة 
العراق، قررت وزارة  أشهر، بسبب تفيش فايروس كورونا يف 
الدراسية.  الصفوف  لبعض  اإللكرتوين  التعليم  اعتامد  الرتبية 
بداية  ومنذ  املدارس.  داخل  تُجرى  االمتحانات  كانت  فيام 
العام الحايل اجتمعت وزارة الرتبية عدة مرات للبت يف األمر 
وإصدار القرارات الالزمة مبا يتناسب مع مستجدات املوقف 

الوبايئ يف البالد. 

بغداد ـ طريق الشعب 
الجنيس،  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم  يف 
دعت األمم املتحدة، الحكومة العراقية إىل 
من  الناجيات  األيزيديات  وتعويض  دعم 

تنظيم داعش.
العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  نائبة  وقالت 
إنغيبيورغ  العراق،  يف  املتحدة  لألمم 
قانون  “ترشيع  ان  ِغيشالدوتري،  سولرون 
الناجيات األيزيديات يف شهر آذار من هذا 
احتياجات  تلبية  نحو  كبرية،  خطوة  العام 
داعش  ارتكبها  التي  الفظائع  من  الناجيات 

االرهايب”. 
التعويضات  تقديم  عىل  القانون  وينص 
يف  تأهيلهن  وإعادة  للناجيات  والرعاية 

املجتمع.
الكامل  “التنفيذ  ان  ِغيشالدوتري  وتؤكد 
متكني  وينبغي  رضوري،  أمر  للقانون 
املستحقات  كافة  عىل  للحصول  الناجيات 

ذات الصلة الواردة يف القانون”.
الدويل  اليوم  ملناسبة  بيان  يف  ذلك  جاء 
للقضاء عىل العنف الجنيس يف حاالت النزاع.
البيان،  بحسب  ِغيشالدوتري،  وتهيب 
جهودها  تكثيف  العراقية  “بالسلطات 
الجرائم  هذه  مرتكبي  محاسبة  لضامن 
الكافية،  املوارد  توفري  وضامن  الفظيعة، 
للوفاء  والبرشية،  املالية  املوارد  ذلك  يف  مبا 
الجنيس يف  العنف  كافة ضحايا  باحتياجات 

حاالت النزاع”.
االيزيديني يف  داعش هاجموا  ارهابيو  وكان 
الرجال  وقتلوا   ،2014 صيف  سنجار  قضاء 
والنساء الكبار يف العمر، فيام خطفوا النساء 
ونهبوا  وأحرقوا  أطفالهن،  مع  عمراً  األقل 

ودمروا منازل الضحايا.
االيزيدية،  اإلبادة  احصائيات  اخر  وبحسب 
ايزيديا،   6417 كان  املخطوفني  عدد  فان 
النساء واألطفال والرجال. وان عدد  وشمل 

يزال  ال  فيام   ،3649 هو  االن  اىل  الناجني 
2768 ايزيدية وإيزدي مصريهم مجهول اىل 

اآلن.
وكانت فائزة بابري مجو، البالغة 24 عاما، من 
بني الناجيات من بطش داعش. كانت حامال 
قرى  التنظيم  اجتاح  عندما  األول  بطفلها 
الثالث  ومجمعات االيزيديني يف سنجار، يف 
من آب عام  2014، حيث تم أرسها رفقة 

زوجها.
عائلة   18 معنا  “كان  فائزة:  الضحية  تقول 
جميعها من أقارب زوجي، واآلن وبعد مرور 
 4 سوى  منهم  ينج  مل  سنوات   7 يقارب  ما 
نساء مع أطفال صغار والبقية مفقودون”، 
مختلفة  مناطق  من  نقلنا  “تم  انه  مضيفًة 
زوجي  كان  الفرتة  تلك  ويف  اشهر   4 خالل 

معي وكذلك اقاربه”.
يف  كاالكيس  قاعة  يف  طفلها  فائزة  ولدت 
نقلهم مجددا،  قرروا  أيام   3 املوصل، وبعد 

واجربوها ان تذهب معهم.
معا  نهرب  ان  قررنا  مرة  “ذات  وتضيف: 
ولكن داعش كان لنا باملرصاد وامسكوا بنا، 

ويف نفس اليوم فرقوا النساء عن الرجال”.
ال  الوقت  ذلك  “منذ  قصتها  فائزة  وتكمل 

اعرف اخبارا عن زوجي”.
تقول فائزة انه بعد ذلك “اخذونا نحن النساء 
اىل مقرهم ملدة 8 ايام، لتأيت مجموعة منهم 
كسبايا  واخذهن  البنات  باختيار  وقاموا 
آخرهم  أشخاص،  لثالثة  يب  املتاجرة  ومتت 
أجرب خادمته عىل ان تنقش اسمه عىل يدي 
باإلبرة والكحل. مل اكن استطيع النوم بسبب 
طلبت  كندا  يف  هنا  يدي.  تورم  نتيجة  األمل 

مسح اسمه بالليزر”.
أنها  اال  النفيس،  العالج  فائزة  تلقي  ورغم 
وأخرى،  فرتة  بني  الرصع  نوبات  من  تعاين 
الصور،  يف  اال  والده  ير  مل  الذي  ابنها  لكن 

يدرس اآلن وهو بصحة جيدة.

الضحايا لم يتجاوزن الصدمة حتى االن 

االمم المتحدة: تنفيذ قانون الناجيات 
االيزيديات »أمر ضروري«

وزيرة الهجرة توجه طلبا الى حكومات العالم 

الالجئون العراقيون.. رحلة نزوح تتأرجح داخليا وخارجيا

تجاوز االمتحان النهائي »مسألة كارثية«

 معنيون ينتقدون إنهاء العام الدراسي: قرار مرتبك 
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التربية تالحق األميين
الدولية،  املنظامت  مع  “تعمل  وزارته  ان  فاروق  ويؤكد 
للوصول إىل أبعد األماكن يف العراق واملناطق النائية، ومن 
املتقدمني  وحتى  الشباب  أو  األرس  عن  البحث  املمكن 

بالسن، لتعليمهم القراءة والكتابة”.
يف  األمية  نسبة  فإن  لإلحصاء،  املركزي  الجهاز  وبحسب 
العراق بني السكان الذين تزيد أعامرهم عن 10 سنوات، 
تزيد  ممن  اإلناث  بني  النسبة  وترتفع   ،13% بلغت 
أعامرهن عن 10 سنوات، لتصل إىل %18، فيام تنخفض 

بني الذكور إىل 8%.
وذكر الجهاز املركزي لإلحصاء، مؤخراً، أن %87 من األفراد 
ممن تزيد أعامرهم عن ١٠ سنوات فام فوق، ليسوا أميني، 
من بينهم %82 من النساء، لسن أميات، مقابل %92 من 

الذكور، ليسوا أميني.
وبلغت نسبة االلتحاق بالدراسة االبتدائية %93، مقابل 
%57 هي نسبة االلتحاق بالدراسة املتوسطة، وتنخفض 

إىل %30 نسبة االلتحاق بالدراسة اإلعدادية.

نسب مرتفعة
البالد  ان نسبة األمية يف  النيابية,  الرتبية  وكشفت لجنة 

وصلت اىل حدود 20 يف املائة من مجموع السكان.
ويقول عضو اللجنة الربملانية، النائب طعمة اللهيبي، يف 
“األميَّة  إن  الشعب”،  “طريق  طالعته  صحفي,  ترصيح 
ظاهرة موجودة يف العراق نتيجة مجموعة من الظروف 
التدريس  حقَّ  تعِط  ومل  املدارس  تعطيل  يف  أثَّرت  التي 

للطالب االعتيادي”، مبيناً أنَّ “التقصري ليس بسبب الوزارة 
التي  الراهنة  الظروف  بسبب  وامنا  املختصة  الجهات  أو 

مرت بالبلد من وباء كورونا وغريه”.
وأضاف أن “مدارس محو األميَّة موجودة، لكنها توقفت 

بسبب ظروف جائحة كورونا”.

تنصل من المسؤولية
أن  فاروق،  الرتبية، حيدر  وزارة  باسم  املتحدث  ويؤكد 
“وزارة الرتبية عملت عىل افتتاح ما يقرب من 20 ألف 
مركز ملحو األمية، شملت أكرث من مليوين شخص، إضافة 
جانب  اىل  متعلمني،  وأنصاف  متعلمني،  هناك  أن  إىل 

وجود أكرث من 600 ألف دارس”.
ويقول فاروق، ان وزارته “حريصة عىل أاّل يكون هناك 

تفٍش لألمية داخل العراق”.

ملف غير مهم؟
اسباب  احد  ان  يجدون  الرتبوي,  الشأن  يف  مختصون 
تفيش ظاهرة األمية يف البالد، يعود لـ”تقصري وال مباالة 

املؤسسات التنفيذية والرقابية”.
يقول الخبري الرتبوي احمد ابراهيم لـ”طريق الشعب”, 
انه “ال توجد خطة حكومية للقضاء عىل األمية يف البالد, 
يعتقدون  البالد  يف  السيايس  النظام  عىل  القامئني  كون 
ان هذا امللف غري مهم”، مستشهدا عىل كالمه “بعدم 
املوازنة  يف  الظاهرة  عىل  للقضاء  مالية  مبالغ  تخصيص 

العامة”.

أمّية الخريجين
واضاف ابراهيم, ان “االمية يف العراق ال تقترص عىل األمية 
االبجدية، فهناك نوع اخر اشد خطورة، وهو أمية املتعلمني 
والخريجني, التي اصبحت ظاهرة حقيقية”, منوها اىل ان 
جهل  هي  املتعلمني  أمية  تفيش  عىل  املالحظات  “اهم 
اعداد كبرية من الخريجني يف اختصاصاتهم, وبالتايل عدم 

تنمية قدراتهم, وضعف الثقافة العامة لديهم”.
العراق تحتاج  ابراهيم اىل ان “مكافحة األمية يف  واشار 
لجهد حكومي وإرادة سياسية للقضاء عليها”, مستبعدا 

“وجود توجه حكومي للقضاء عىل هذه الظاهرة”.

أبعاد اجتماعية واقتصادية
من جهته, قال عضو اللجنة التنفيذية التحاد الطلبة العام، 
واقتصادية،  اجتامعية  ابعادا  “للموضوع  ان  حسني عيل, 
املدارس  اىل  اوالدها  ارسال  عن  تعزف  العوائل  جعلت 

وخاصة يف املناطق الفقرية واملحرومة واملنكوبة”.
حملة  “مشاهد  ان  الشعب”,  لـ”طريق  عيل  واضاف 
للرضب  يتعرضون  وهم  والخريجني  العليا  الشهادات 
العوائل  من  بعضا  جعل  الحكومي،  والتجاهل  والعنف 
لهم  ميكن  مهنا،  اطفالها  تعليم  يف  جدي  بشكل  تفكر 

االستفادة منها اكرث من التعلم!”.

ارتفاع  يف  واألمية  االطفال  عاملة  “مؤرشات  بأن  ونّوه 
مستمر، نتيجة للفساد املسترشي، وضعف االداء الحكومي 
اعادة  مشددا عىل “رضورة  عام 1991”،  منذ  املتعاقب 
جانب  اىل  جدية  أكرث  بصورة  األمية  محو  برنامج  احياء 
تدشني حمالت توعوية بني ارس الفقراء وغريهم، برضورة 
لغرض  املدارس  اىل  منهم  االناث  السيام  اطفالهم  ارسال 

التعليم”.
ونبه اىل أن ذلك يستلزم أيضا “القيام بحملة واسعة لبناء 
املدارس وتوفري بيئة مناسبة للتعليم، وخاصة يف املناطق 

الفقرية يف عموم البالد”. 

ـ طريق الشعب بغدادـ 
اوساط مختلفة, بسبب فرضها  تثري جدال بني  الحكومة  تزل قرارات  مل 
اجراءات ال تبدو منطقية يف نظرهم، بسبب عدم جدواها صحيا، عدا 
أن  الصحة  وزارة  تؤكد  فيام  الناس”.  أرزاق  و”قطع  االمني  التضييق 
الحظر الجزيئ مرتبط بالوضع الوبايئ “غري املستقر”، مشرية اىل ان عدد 
امللقحني ال يزال دون مستوى الطموح، وبالتايل فإن “عدم التزام املواطنني 

باإلجراءات الصحية يدعونا إىل اتخاذ إجراءات شديدة”.

تظاهرة في الكرادة 
وشهدت منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد, تظاهرة شارك فيها عدد 
كبري من املواطنني واصحاب املحال التجارية، مطالبني برفع الحظر الجزيئ, 
بسبب ترضر اعاملهم التجارية، وتوقف الحياة يف هذه املناطق الحيوية 

من العاصمة.
“اجراءات  ان  الشعب”,  لـ”طريق  عبدالله محمد  املدين  الناشط  يقول 
عىل  اهلها  اجبار  خالل  من  اشباح،  مدينة  اىل  بغداد  حولت  الحكومة 
التقليل من االصابات  العودة اىل منازلهم قبل الساعة 9 مساء, بحجة 
الطبيعية  “العراقيني ميارسون حياتهم  ان  اىل  بفايروس كورونا”, مشريا 
الحكومة من ذلك، خشية من تفيش وباء  ليال متنعهم  النهار, لكن  يف 

كورونا!”.

حظر أمني
الخوف  سوى  تفسري  لها  ليس  الحكومة  “قرارات  ان  محمد,  ويضيف 
من عدم ضبط االمن, وتكرار الهجامت االرهابية عىل االماكن الرتفيهية 
والسياحية”، معتربا قرار فرض الحظر الجزيئ “دليال واضحا عىل عدم قدرة 

الحكومة عىل ادارة شؤون البالد”.
من جانبه, يقول الدكتور احمد بالل )مختص يف االمراض الوبائية(, ان 
“اجراءات الحكومة منذ تفيش وباء كورونا اعتمدت عىل ردة الفعل: ما 
تتخذه دول العامل, تقوم هي بتطبيقه بعد فرتة من الزمن عىل البالد, دون 

االعتامد عىل مؤرشات االصابات والخطر يف العراق”.
ويضيف بالل ان “اغلب دول العامل قامت بتخفيف االجراءات الوقائية 
بعد قيامها بحملة التلقيحات ملواطنيها, اال الحكومة العراقية التي تتعكز 

برفض املواطنني اخذ اللقاح”.

حملة تلقيح واسعة
ويدعو بالل الحكومة ودوائرها الصحية عرب “طريق الشعب”, اىل “ترك 
التذمر والقيام بحملة واسعة للتلقيح، تشمل طلبة الجامعات واملدارس 
واملوظفني والعاملني يف القطاع الخاص من خالل االعتامد عىل فرق جوالة. 
وميكن لها ان تطلب مساندة املتطوعني يف حالة عدم وجود عدد كاف 

من الفرق الطبية”. 
ويردف طبيب االمراض الوبائية كالمه ان “ما مينع الحكومة من القيام 
بهذه االجراءات، هو قلة اللقاحات املستوردة، التي رمبا ال تكفي للقيام 

بحملة واحدة يف إحدى املحافظات”.
من جهته, يقول املواطن عدي غافل )بائع مالبس(, ان “اجراءات حظر 
التجوال الجزيئ، يتحمل تبعاتها املواطن البسيط والكادحون من العاملني 
يف قطاعات غري منتظمة”, مؤكدا ان “اغلب العامل تم ترسيحهم بسبب 
عدم قدرة ارباب العمل عىل تحقيق فائدة اقتصادية من تشغيلهم، نتيجة 

لقرارات الحكومة الغريبة”.

ال تخفيف في االجراءات
يف املقابل, نفت وزارة الصحة والبيئة، رفع توصيات تتعلق برفع الحظر 

الجزيئ املفروض يف معظم محافظات البالد.
ويقول مدير الصحة العامة رياض الحلفي، يف ترصيح صحفي، إن “الوزارة 
أو  بأكمله  الجزيئ  الحظر  برفع  تتعلق  توصيات  أية  اآلن  ترفع حتى  مل 
تقليص ساعاته، ألن الوضع الوبايئ الحايل غري مستقر، وال يسمح بتحقيق 

هذا األمر”.
ويضيف الحلفي ان “عدد امللقحني اإلجاميل تجاوز 700 ألف شخص وهو 
رقم قليل وليس مبستوى الطموح”، محذراً من “وجود تهاون كبري من 
قبل املواطنني، وعدم االلتزام باإلجراءات الصحية وتعليامت اللجنة العليا 

للصحة والسالمة، ما يدعونا إىل اتخاذ إجراءات شديدة”.
ارتداء  من  الصحية  بالرشوط  االلتزام  “رضورة  عىل  الحلفي,  ويؤكد 
الكاممات والتباعد من أجل كرس سلسلة انتشار املرض، لكن هناك عزوفا 
إن  اىل  اإلصابات”, مشريا  عدد  ارتفاع  إىل  ئودي  ما  املواطنني،  قبل  من 
“خطة الوزارة املستقبلية تتضمن زيادة كمية اللقاحات اىل أكرث من عرشة 

أضعاف يف النصف الثاين من هذا العام، مع فتح جميع املراكز الصحية، 
إلتاحة الفرصة للمواطنني للتلقيح قرب محالت سكنهم”.

الصحية  املراكز  عىل  ضعيفاً  اإلقبال  كان  حال  “يف  أنه  الحلفي  ويبنّي 
خطة  “هناك  أن  اىل  مشرياً  للمنازل”,  تلقيحية  حمالت  اىل  فسنتوجه 
بالتعاون مع املؤسسات بارسال فرق تلقيحية ملؤسسات الدولة كالوزارات 

والدوائر والجامعات واملدارس، إذا كانت بعيدة عن املراكز الصحية”.
ويجري تطبيق الحظر الجزيئ حاليا يف بغداد واملحافظات من الساعة 9 
مساء حتى الخامسة فجرا يف كل ايام االسبوع، بحسب قرارات اللجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية.

رفع الحظر مرهون بأعداد المصابين
بدوره, أوضح عضو يف خلية االزمة الربملانية, أن رفع حظر التجوال الجزيئ 

مرهون بأمرين.
وقال مقرر اللجنة جواد املوسوي, ان “اللجنة توقعت قبل شهر انخفاضاً 
بأعداد اإلصابات، إال أن األعداد وفق الخط البياين لإلصابات املوجبة غري 
املتحسسة هي أكرث”، الفتاً اىل أن “اللجنة ال تعتمد عىل األعداد املعلنة، 
رشيحة  من  املوجبة  الحاالت  كم  وهي  )البوزتيف(،  عىل  تعتمد  وإمنا 

الفحوصات”.
ويشري النائب اىل أنه “يف املرحلة املقبلة ال نستطيع رفع الحظر الجزيئ، 
ألننا مل نر تحسناً أو انخفاضاً كبرياً يف اإلصابات”، مؤكداً أن “رفع الحظر 
لالصابات،  البياين  الخط  يف  كبري  انخفاض  بأمرين، هام  مرهون  الجزيئ 

وزيادة نسبة امللقحني”.

ترجيحات بارتفاع نسبتها إثر تفشي وباء كورونا

األمية.. ظاهرة تتفاقم والحلول غائبة

الوباء في حال سكون في النهار واستنفار في المساء!

استياء شعبي من استمرار الحظر الجزئي   
والصحة تهدد بإجراءات أشد

ـ طريق الشعب بغدادـ 

قبل تفيش وباء كورونا يف العراق وما رافق ذلك من إجراءات ألقت بتداعياتها عىل 
جميع القطاعات، كانت إحصائية وزارة الرتبية عن عدد األميني تشري اىل وجود 

قرابة 5 ماليني أمّي يف البالد، لكن الوزارة ال متلك حاليا رقام محددا عن األميني “ال 
توجد إحصائية دقيقة” يقول املتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق. 

اتحاد نقابات عمال واسط 
يعقد مؤتمره االنتخابي الرابع

انعقاد المؤتمر االنتخابي 
التحاد نقابات عمال النجف

بغداد – طريق الشعب
مؤمتره  املاضية،  الجمعة  واسط،  عامل  نقابات  اتحاد  عقد 
عامل  لنقابات  العام  االتحاد  هيكلية  ضمن  الرابع  االنتخايب 

العراق. 
وشارك يف أعامل الهيئة العامة للمؤمتر الذي انعقد تحت شعار 
اجل  من  نناضل   - املستقل  الحر  الدميقراطي  النقايب  “بتنظيمنا 
نقابات  خمس  مندوبو  عاملنا”  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع 
فرعية من مختلف املهن والقطاعات اإلنتاجية. فيام أرشف عىل 
املؤمتر كلٌّ من: املستشار القانوين، سجاد سامل حسني، فضال عن 
العراق،  عامل  لنقابات  العام  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضوي 
دميقراطية،  اجواء   وضمن  حاتم.  والشيخ  الخفاجي   سمرية 
انعقد املؤمتر الذي أكد دور العامل والكوادر النقابية يف متثيلهم 
احتياط،  واثنني  أعضاء  سبعة  انتخاب  وجرى  لتنظيامتهم.  
حني  يف  املحافظة،  عامل  نقابات  اتحاد  ملكتب  جديدة  كقيادة 

رشح للمشاركة 10 نقابيني.

النجف - احمد عباس 

عقد اتحاد نقابات عامل محافظة النجف، الجمعة املاضية، مؤمتره 
االنتخايب ضمن هيكلية االتحاد العام لنقابات عامل العراق. 

شعار  تحت  عقد  الذي  للمؤمتر  العامة  الهيئة  أعامل  يف  وشارك 
اجل  من  نناضل   - املستقل  الحر  الدميقراطي  النقايب  “بتنظيمنا 
الدفاع عن حقوق ومصالح عاملنا” مندوبون من 7 نقابات فرعية 
املؤمتر  عىل  وأرشف  اإلنتاجية.  والقطاعات  املهن  مختلف  من 
منظمة  وممثل  الفتالوي،  كامل  عالء  الدكتور  القانوين،  املستشار 
متوز ملراقبة االنتخابات، بالسم محمد، فضال عن عضويت املكتب 
التنفيذي لالتحاد العام لنقابات عامل العراق، علياء حسني وثناء 
مظلوم، فيام حرض وفد من اتحاد نقابات عامل كربالء برئاسة ثامر 

الحالوي. 
وأثناء األجواء الدميقراطية النقابية التي شهدها املؤمتر، تم انتخاب 
قيادة مكتب اتحاد نقابات عامل النجف، وهم 7 أعضاء واثنان 
احتياط، فيام رشح للمنافسة االنتخابية 10 نقابيني. يف حني اعيد 

انتخاب احمد عباس الجنايب رئيسا لالتحاد. 
للسكرتري،  نائبا  البديري  ساجت  سعد  من:  كل  انتخاب  وجرى 
رفاه عزيز أميناً للاملية، وبعضوية فرعون محمد الشبيل/ املتابعة 
النسوي،  املكتب  وانتصار شاكر/  االجتامعي،  والتفتيش والضامن 
الفتالوي/  العامة، وطيف  العالقات  اخالص محمد/  إىل  باإلضافة 
الثقافة واالعالم.  هذا وأكد املشاركون يف املؤمتر حرصهم وإميانهم 
مبسرية الحركة النقابية العاملية، والوقوف صفا واحدا مع االتحاد 
العام من اجل دميومة عمل االتحاد والدفاع عن مصالح الطبقة 

العاملة وحركتها النقابية. 
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الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي  وحزن  *بأمل 
الحسيني  كاظم  الرفيق  سكرتريها  النارصية  يف  العراقي 
)ابو محمد(، عضو اللجنة املركزية للحزب، بوفاة ولده 

املهندس أسعد متأثرا مبرض عضال مل ميهله طويال. 
الذكر الطيب للفقيد ولرفيقنا وعائلته الصرب الجميل.

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تعزي 
النجف، الرفيق جاسم الحلفي بوفاة شقيقته الكربى ام 

عدنان.

 للفقيدة الذكر الطيب وللرفيق الحلفي وعائلته الصرب 
والسلوان.

للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى  الحزن واالىس  *مبزيد من 
الشيوعي العراقي يف نينوى الرفيق سالم شيت )ابو خالد( 
الذي فارق الحياة يف املوصل بعد رصاع طويل مع املرض.
وتبقى ذكرى الرفيق أبو خالد باقية، مناضال محبا لشعبه 

وحزبه إىل آخر لحظات حياته.
الذكر الطيب لفقيدنا الغايل ولعائلته الصرب والسلوان.

*تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف كربالء 
الرفيق العزيز حميد الطايئ )ابو ماجد(، واحد من رفاقنا 

الرواد املخلصني لحزبهم املجيد. ورغم وطأة املرض الذي 
مل ميهله طويال، ظل وفيا حتى آخر يوم من حياته.

الصرب  ورفاقه  ولعائلته  دوما  الطيب  الذكر  للفقيد   
والسلوان.

وتنعى اللجنة املحلية أيضا، الرفيق عبد الجبار جامل )ابو 
ستار( الذي فارق الحياة بعد مكابدة طويلة مع املرض. 

لعائلته  والسلوان  والصرب  دوما  الطيب  الذكر  للفقيد 
ورفاقه.

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تعزي 
الرصافة الثالثة الرفيق العزيز ابو بشار بوفاة ابنه البكر 

)بشار( اثر مضاعفات فريوس كورونا.
للفقيد السالم والطأمنينة والذكر العاطر، ولرفيقنا الغايل 

ابو بشار وعائلته الكرمية مزيد من الصرب والسلوان.
* تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف بابل 
ومنظمة الحزب يف املحاويل الرفيق حسني نصيف بوفاة 

شقيقته.
للفقيدة الذكر الطيب ولعائلتها الكرمية الصرب والسلوان.

عائلة  العراقي  الشيوعي  للحزب  املثنى  محلية  *تعزي 
توىف  الذي  فاضل  حامد  والروايئ  القاص  الحزب  صديق 
اثر مرض عضال، والفقيد كان عضواً يف املكتب االعالمي 

مبحلية املثنى عام ٢٠٠٧وحاصل عىل عدة جوائز عربيه 
ومحلية وله عدة مؤلفات منها حكايات بيديا، رواية بلده 
يف علبه، ما ترويه الشمس...ما يرويه القمر وعدد من 

املرسحيات .
 للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان .

والجدير بالذكر أنه كان عضواً يف املكتب االعالمي مبحلية 
املثنى عام ٢٠٠٧وحاصل عىل عدة جوائز عربيه ومحلية 
يف  بلده  رواية  بيديا,  حكايات  منها  مؤلفات  عدة  وله 
من  القمر.وعدد  يرويه  الشمس...ما  ترويه  ما  علبه، 

املرسحيات .

مواساة

شكرا للمركز الصحي 
في “منطقة السباع”!

منعم جابر

واالهامل  الدولة  مفاصل  يف  املسترشي  الفساد  من  الرغم  عىل 
الحكومي، وحالة اليأس التي تسود املجتمع العراقي بسبب من 
ذلك، نجد ان البعض من العاملني يف املؤسسات الحكومية يقدمون 
صورا زاهية الخالصهم وتفانيهم يف عملهم. ونحن بدورنا كصحفيني 
واعالميني ال بد ان ننقل هذه الصور املتميزة واالعامل التي يقدمها 

البعض للوطن.
فقراء  يسكنها  منطقة  يف  يقع  صحي  مركز  انتباهي  جلب  فقد 
وكادحون وعامل، انها “منطقة السباع” املطلة عىل “شارع الشيخ 
التسعني  عمره  جاوز  جليال  شيخا  سألت  إذ  بغداد.  وسط  عمر” 
عاما، عام إذا كان املركز الصحي يف املنطقة يقدم خدمات جيدة 
إىل السكان؟ فأجابني: نعم، انه يقدم خدماته من فحص وتحليالت 

مرضية ودواء مجانا.
جذبتني إجابة الشيخ فقررت زيارة املركز، وهناك التقيت مديره  
د. أرشف قحطان عبد الكريم. فأكد يل أن املركز موجود لخدمة 
املراجعني  من  يستحصل  ال  وأنه  املحدود،  الدخل  وذوي  الفقراء 
من  يستحصل  فيام  والدواء.  املعاينة  أجور  كرث،  وهم  الفقراء، 

اآلخرين أجورا رمزية. 
ويف مكان آخر من املركز، وجدت بعض الزحام امام غرفة  د. حيدر 
سعدي، اختصايص االمراض الباطنية الذي ال يدخر جهدا يف تقديم 
اإلرشاد والنصح ملرضاه. ووجدت أيضا مراجعات نساء لدى د. دينا 

املتخصصة يف األمراض النسائية ورعاية األمومة. 
يضم املركز اقسام الطبابة واالسنان والتضميد والنسائية واالشعة 
واملختربات والسونار، فضال عن شعبة متخصصة بجائحة كورونا. 
ويف قسم املختربات وجدت املحللني ياس خضري ومحمد جاسم، 

اللذين يقدمان خدماتهام للمراجعني بهمة عالية. 
أقول نعم، ما زالت الدنيا بخري. فهؤالء األصالء يقدمون خدماتهم 

ألبناء وطنهم بالرغم من النقص يف املواد الطبية. لهم نقول: 
شكرا عىل خدماتكم التي تقدمونها للفقراء وذوي الدخل املحدود.

أگـول

بغداد – وكاالت 
دخول  مع  العراق  يف  الكهرباء  نقص  أزمة  تتجدد 
موسم الصيف كل عام، وهو ما يواجهه العراقيون 
اما بالخروج يف احتجاجات شعبية، خاصة يف مدن 
الجنوب والوسط، أو بالسخرية والتندر عىل مواقع 

التواصل االجتامعي.
عىل  رصفت  التي  الطائلة  األموال  من  وبالرغم 
الوقت  العراق، منذ 2003 حتى  الكهرباء يف  قطاع 
يف  تحسن  أي  يلمسوا  مل  العراقيني  أن  إال  الراهن، 
هذه الخدمة. فالكثري من التعاقدات التي أبرمت يف 
هذا الشأن، تكتنفها شبهات فساد – وفق ما يرصح 

به مسؤولون ومعنيون. 
وخالل األسابيع القليلة املاضية، شهدت مدن عدة 
تردي  عىل  احتجاجات  البالد،  وجنوب  وسط  يف 

الكهرباء. 
بعض  فيشّبه  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل  أما 
الكهربايئ  للتيار  املتكرر  االنقطاع  املستخدمني 
بـ”إشارة املرور”. فيام يبث آخرون مقاطع مصورة 
األربعني  تجاوزت  التي  الجو  حرارة  عن  تتحدث 

درجة، وحلول املواطنني للحد منها.
عىل  الحسيني”  “أحمد  كتب  اإلطار،  هذا  ويف 
مليئة  والطرق  حار  “الجو  ان  قائال  فيسبوك، 
وتجد  البيت  تصل  أنك  مرارة  واألكرث  بالقطوعات، 
محمد”  “نرصة  كتبت  بينام  مقطوعة”.  الكهرباء 
قائلة: “نرى الكهرباء نصف ساعة فقط كل ساعتني، 
آالف  عرشة  علينا  يفرض  البديل  الكهرباء  ومولد 
هذه  وقود  أن  من  الرغم  عىل  الواحد،  لألمبري 
دائرة  ان  الغريب  الحكومة.  توفرها  املولدات 
الكهرباء تختار يوميا وقت القيلولة ووقت منتصف 

الليل إلطفاء الكهرباء”.

إجازة مدفوعة
وينعكس ارتفاع درجات الحرارة سلباً عىل بعض 
يف  يعمل  مهندس  وهو  كنهار،  فعيل  األعامل،. 
ملنح  أحياناً  يضطر  بالبرصة،  للمقاوالت  رشكة 
عامله الذين ينفذون مرشوعاً يف “حقل الرميلة” 
“الحرارة  ألن  الراتب  مدفوعة  إجازة  النفطي، 
تفقد أي شخص مييش يف الشارع صوابه، فكيف 
معدات  وينقل  الشمس  أشعة  تحت  يعمل  مبن 

ويحركها!؟” – عىل حد تعبريه.
اإلمارات،  يف  سابقاً  عِمل  الذي  كنهار،  ويصف 
الوضع يف العراق بـ”الكاريث”، مبدياً، يف حديث 
الكهرباء  انقطاع  “تزامن  من  استغرابه  صحفي، 

األمر  وكأن  الحرارة..  درجات  ارتفاع  مع 
مقصود!”.

له  يبدو  إذ  الحد،  هذا  عند  استغرابه  يقف  وال 
الكهربائية  محطاته  تشغيل  يف  العراق  اعتامد 
عىل الغاز املستورد “أمر خارج حدود التصديق. 
تلبية  بواسطته  الذي ميكن  غازه  يحرق  فالعراق 
يف  الغاز  يستورد  ثم  للكهرباء،  املحلية  الحاجة 

الوقت نفسه!”.

عدم كفاية الغاز المستورد
املتكررة،  الصيفية  الكهرباء  مشكلة  طبيعة  لفهم 
بإحدى  كهرباء  دائرة  يف  يعمل  مهندس  يوضح 

صيف،  كل  بداية  “مع  أنه  الجنوبية،  املحافظات 
تورده  الذي  الغاز  قطع  أو  تقليل  إىل  إيران  تعمد 
لها”،  املبالغ  األخري يف تسديد  تأخر  للعراق بسبب 
تصدر  كانت  “طهران  أن  يف حديث صحفي،  مبيناً 
الغاز،  من  مكعب  قدم  مليون   50 يومياً  للعراق 
الوقت  يف  مليوناً   22 إىل  الكمية  خفضت  لكنها 
املواطنني  تجهيز  تقليل ساعات  إىل  أدى  ما  الحايل، 

بالطاقة الكهربائية”.

ذريعة استيراد الغاز
تقدر “رشكة شل” النفطية العمالقة، أن كمية الغاز 
يف  ميغاواط   3500 انتاج  ميكنها  املهدور  العراقي 
اليوم، أي ما يقارب 70 يف املائة من إنتاج العراق 
حسني  املهندس  بحسب   – الكهرباء  من  اليومي 

صالح.
الغاز  ضغط  بأن  تتحجج  الكهرباء  “وزارة  لكن 
عملية  لتربير  العراقي،  نظريه  من  أفضل  اإليراين 
الذي  نفسه،  صالح  يراه  ما  حد  عىل   – االسترياد” 
التيار  “انقطاعات  أن  صحفي،  حديث  يف  يضيف 
تأيت وفق جدول منتظم، وهي تعود إىل  الكهربايئ 
 3 توقف  يف  تتسبب  التي  اإليراين  الغاز  خط  أزمة 

محطات ضخمة يف البرصة، عن العمل”.
محطات  أن  من  الرغم  “عىل  انه  قائال  ويتابع 
للفحص  تخضع  أنها  إال  كثرية،  العراقية  الكهرباء 
الصيف،  بداية  يف  مرة  سطحي  بشكل  والصيانة 
وأخرى يف نهايته. فتقع وطأة املشكلة عىل املواطن 
التربيد  أجهزة  كل  لتشغيل  اآلن  يعمد  بات  الذي 
النقطاعها  تحسباً  الكهرباء(  وصول  )عند  املنزل  يف 
رسيعاً، وهذا أمر ال فائدة منه ألن حرارة الجو متنع 

حفظ الربودة داخل املنازل”.

أزمة تتجدد في كل صيف

كهرباء متدهورة وحرارة “تفقد اإلنسان صوابه”!

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
مديرية الشؤون اإلدارية واملالية

قسم قوة الحامية
ر. م. ت

مذكرة قبض وتحري
اىل كافة السيطرات والدوريات وكل من تقع املذكرة بني يديه أنكم مأذونني بالقبض عىل املتهم:

1- االسم الثاليث واللقب: عيل احمد عبدالسادة ثابت الرششاحي
٢- التولد: 1991

3- اسم االم: عالية حسني
4- محل عمله: مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة/ قسم قوة الحامية

5- عنون السكن:
6- مهنته: مفوض رشطة

لسنة ٢٠٠8   14 رقم  الداخيل  االمن  قوى  عقوبات  قانون  من   )5( القانونية:  واملادة  الجرمية  نوع   -٧
)املعدل( وذلك الرتكابه جرمية الغياب الرسمي.

8- اوصافه:
واحضاره امامنا يف الحال لكونه متهم يف الشكوى املقدمة ضده.

الرائد الحقوقي/ محمد حمزة محسن
رئيس المجلس التحقيقي

اعـالن

قضائية  دعوى  عبداالمري حسني(  )صفاء  املواطن  قدم 
لتبديل لقبه وجعله )القرييش( بدالً من )الجبوري( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )٢٢( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة ٢٠16 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـالن
قدم املواطن )وليد حسني حامدي( دعوى يف هذه املديرية 
لتبديل لقبه من )العيايل( اىل )العبيدي( فمن لديه اعرتاض 
تاريخ  من  يوماً  املديرية خالل خمسة عرش  هذه  مراجعة 
يف  املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  الجريدة  يف  نرشه 
الدعوى وفق احكام املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة ٢٠16.
اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام



لماذا الدعوة 
إلى االقتراض الخارجي

ابراهيم المشهداني

من  الخارجي  االقرتاض  وخاصة  االقرتاض  ملف  يعترب 
يف  االقتصادية  السياسة  يف  املعقدة  امللفات  أهم 
وأكرثها  املتخلفة  البلدان  من  غريه  ويف  بل  العراق 
ما  بسبب  املستقبل  ويف  الحارض  الوقت  يف  خطورة 
سواء  الوطني  االقتصاد  عىل  ثقيلة  أعباء  من  ترتكه 
وبالتايل  خدماتها  أو  كأصول  الديون  هذه  تسديد  يف 
حرمانه من قروض نافعة ميكن أن توظف يف التنمية 

املستدامة.
القروض  إشكاليات  تناول  يف  للبحث  يدفع  ما  إن    
هو استعداد البنك الدويل لتقديم قرض إىل الحكومة 
القرض  هذا  من  الغرض  أن  الطبيعي  ومن  العراقية، 
والقروض السابقة هو سد العجز املضخم يف املوازنات 
التوجه  هذا  ومثل  العام،  هذا  يف  سيام  السنوية 
يتعارض مع طبيعة قروض البنك الدويل التي يفرتض 
سد  وليس  التنمية  عمليات  يف  لالستثامر  توظف  أن 
العجز الناشئ عن املبالغة يف االنفاق التشغييل والذي 
الكلف  وزيادة  واسعة  فساد  عمليات  إىل  يتعرض 

االقتصادية دعك من االرتهان للجهات الدائنة. 
  إن مجموع الديون املرتتبة بذمة العراق بلغت اكرث 
تستحق  دوالر  مليار   25 بينها  دوالر  مليار   134 من 
الدفع لألعوام 2020 – 2028 وديون اخرى استحقت  
من  سابقة  تعهدية  كالتزامات   2020 عام  يف  الدفع 
عن  فضال  دوالر  مليارات   6 مقدارها  واملانيا  اليابان 
وأن  وخارجه  باريس  نادي  داخل  املتبقية  الديون 
مقدار الدين الداخيل 60 مليار دوالر بني وزارة املالية 
ومرصيف  للتجارة  العراقي  واملرصف  املركزي  والبنك 
الديون  هذه  أثر  من  يخفف  وما  والرشيد،  الرافدين 
انها تدفع عرب املوازنات السنوية، مع العلم أن العراق 
مطالب ب 14 تريليون دينار تسديدا لخدمة الديون 
إىل  الداخلة  االيرادات  من  بالرغم    2021 موازنة  يف 
العراق ومقداره)1200(مليار دوالر منذ عام 2003. 

إن مخاطر هذه الديون عىل خزينة الدولة وامتدادها 
الجوانب،  العديد  يف  تتجىل  الوطني  االقتصاد  عىل 
لعل اخطرها اقرتابها من الخطوط الحمر لبلوغها 55 
وثانيا  أوال،  هذا  االجاميل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف 
العجز  تغطية  يف  توظيفها  خطر  ذلك  عن  يقل  ال 
االنفاق  يف  املبالغة  بسبب  السنوية  املوازنات  يف 
ترتفع  التي  استهالكية  ألغراض  واتجاهها   الحكومي 
عاما بعد عام، وكل هذه النفقات ال تؤدي إىل توسع 
يف الطاقات االنتاجية وبالتايل ال تؤدي إىل خلق فائض 
الصادرات  يف  زيادة  طريق  عن  التجاري  امليزان  يف 
التنمية  يف  تدخل  التي  الصعبة  العملة  وتوفري 
الخارجي مام يرتتب  الدين  أعباء  االقتصادية وخدمة 
املواطنني  بحاجة  املتعلقة  النفقات  تقليص  عليها 

الرضورية يف التعليم والصحة والعمل. 
خلق  عمليات  إىل  املدينة  الدول  تضطر  قد  وثالثا 
ازمتها  لتفادي  الرصف  سعر  طريق  عن  النقود 
كام  لالقتصاد  ادارتها  سوء  عن  الناشئة  االقتصادية 
الدينار  قيمة  خفض  يف  املركزي  البنك  قرار  يف  حصل 
أدت  تضخمية  حالة  ذلك  جراء  من  وأنتج  العراقي 
وستؤدي إىل مزيد من الضغط عىل املستوى املعييش 
لذوي الدخل املحدود والرشائح الفقرية وبالتايل اتساع 
ظاهرة الفقر التي تصل يف بعض التحليالت إىل 40 يف 
وانعكاس  االجتامعية  االزمة  تعميق  عن  فضال  املائة 
املقاوم لهذه  الجامهريي  الحراك  ذلك عىل ديناميات 

التغيري. باتجاه  السياسات 
معدالت  زيادة  عىل  الديون  مخاطر  تتجىل  ورابعا    
قبل  من  الدولة  عىل  الضغوط  بسبب  التضخم 
التنافسية  قدرتها  من  تضعف  مام  الدائنة  االطراف 
وبالتايل  االجاميل  املحيل  االنتاج  وإضعاف  لصادراتها 
حجم  عىل  وانعكاسها  االدخار  إىل  املوجهة  األموال 
االستثامرات، ويف ذات الوقت تؤدي إىل غلق العديد 
الذي  األمر  االنتاجية  العام  القطاع  مؤسسات  من 
يرتب عليها إعادة جدولة الديون ومضاعفة خدماتها 
التي  االقتصادية  باإلصالحات  أسمته  ما  إىل  واللجوء 
تنعكس سلبا عىل االوضاع املعيشية للطبقة الفقرية. 
الزاخرة  القامئة  هذه  تواجه  وهي  الدولة  إن    
بالضغوط مطالبة بقوة بالخروج عن هذه السياسات 
العلمي  التخطيط  أساليب  عىل  والرتكيز  الخاطئة 
االنتاج  قطاع  يف  التنموية  االسرتاتيجيات  واعتامد 
وشن  اخرى  متويل  مصادر  إىل  واالتجاه  الحقيقي 
االقتصادية  نتائجه  ومعالجة  الفساد  عىل  الحرب 
واالجتامعية والثقافية من خالل عقد اجتامعي جديد 
جديدة  مرحلة  وتدشني  املنتجة  الشعبية  القوى  مع 
يف  املنهوبة  العراقية  واألموال  األصول  فيها  تستعاد 

الداخل والخارج. 
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اقتصاد
العراق .. الثاني في العالم بحرق الغاز المصاحب

البصرة.. تخنق أهلها بالمليارات المحترقة يوميا

خبير يطرح “مشكلة فنية” في مشروع الفايبرتوهوم الوزاري

االنترنت “ضعيف”..  الشركات المزودة تعمل بال رقيب

ـ طالب نعيم  البصرةـ 

يهدر العراق من الغاز ما قيمته ٢,٥ مليار سنوياً، بينام 
يستورد من ايران غازا بقيمة ٤,٥ مليار دوالر، لتوليد 

3500 ميغا واط من الكهرباء.
املليارات  تلك  حرق  إيقاف  ان  النفط،  وزارة  تقول 
مصادر  تنويع  يف  تفكر  حاليا  لسنوات.  يحتاج 
استريادها، وعدم اعتامدها فقط عىل ايران، بل االتجاه 

لالسترياد ايضاً من دولة قطر.
يف  يدخل  ـ  انواعه  بجميع  ـ  الطبيعي  الغاز  أضحى 
العديد من الصناعات، باالضافة اىل كونه اهم مشغل 
يف الدول الصناعية، واهم بكثري من النفط والفحم، 
ورغم ذلك يتم حرقه بشكل كبري يف العراق وخصوصاً 
يف محافظة البرصة، حيث ان تقريرا للبنك الدويل يف 
الثانية  املرتبة  يف  يأيت  العراق  ان  يقول   2019 العام 
بالعامل بعد روسيا بحرق الغاز املصاحب، حيث بلغت 
كمية الغاز املحروق ١٧ مليار قدم مكعب سنوياً دون 

االستفادة منه.

هدر الغاز يتضاعف
الغاز  من  كبرية  كميات  البرصة  محافظة  ومتتلك 
متتلكها  ال  املصاحب،  الغاز  من  وايضاً  الطبيعي، 
هدر  كميات  تضاعفت  وقد  املتقدمة،  الدول  اغلب 
النفط  الستخراج  املصاحب  الطبيعي  الغاز  وحرق 
البرصة خالل  النفطية يف محافظة  الحقول  الخام يف 
املدة )٢٠٠٩ - ٢٠١٨( بحدود )٢,١( مرة، اذ ارتفعت 
 ٢٠٠٩ عام  يف  مكعب  قدم  مليون   )١٩٧٨٦٦( من 
 ٢٠١٨ عام  يف  مكعب  قدم  مليون   )٤٢٠٣٤٢( اىل 
بزيادة ٥٣٪، علامً ان يف عام ٢٠١٨ بلغت كمية الغاز 
املستثمر يف جميع حقول البرصة )٧٥٨٩٤٣( مليون 
قدم مكعب، حيث يحتل حقل الرميلة املرتبة االوىل 
بنسبة ٤٨,٧٪، ويأيت بعده حقل غرب القرنة بنسبة 

بنسبة ١٥,١٪، ويف  الثالثة  املرتبة  والزبري يف   ،٪١٩,٧
املرتبة الرابعة جاء مجنون بنسبة ٥,٧٪. وحقل نهران 
اللحيس  بن عمر خامسا بنسبة ٤,٩٪، واخري حقول 
يف  و٠,٨٪،  و١,٥٪،   ،٪٢,١ بنسب  والطوبة  وارطاوي 

عام )٢٠١٨(.

5 مليارات دوالر.. خسارة سنوية
يقول النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية صادق 
ميكن  كان  املهدورة،  الكبرية  املبالغ  ان  السليطي، 
استثامرها يف بناء صناعة غازية متقدمة تكفي حاجة 
الجوار،  دول  من  االسترياد  عىل  االعتامد  دون  البالد 
مضيفا ان “العراق يخرس من خالل إحراق الغاز مبالغ 
تبذير  عن  فضال  سنويا،  دوالر  مليارات   5 إىل  تصل 
السائل  الوقود  دوالر يف رشاء  ملياري  من  يقرب  ما 
شح  بسبب  وذلك  الكهرباء  توليد  ملحطات  املشغل 

الغاز يف البالد”.
يحتوي  الجو،  يف  املصاحب  الغاز  أن حرق  اىل  يشار 

عىل اثار عديدة مرضة بالبيئة وبحياة الكائنات الحية، 
ينتج عن  الخام،  للنفط  املصاحب  الغاز  فعند حرق 
مثال  ومرضة،  سامة  عديدة  غازات  االحرتاق  عملية 
غاز اول اوكسيد الكاربون CO وهو غاز سام ومميت 
جداً، يسبب ملن يستنشقه الخمول الجسمي والتلف 

الذهني وعندما تتفاقم اثاره يؤدي اىل الوفاة.
عدد  بأن  لألمراض(  العاملي  )العبء  دراسة  وتفيد 
الذين توفوا نتيجة تلوث الهواء يفوق عدد الوفيات 

املسجلة منذ الغزو االمرييك للعراق عام 2003.
 

2000 اصابة سرطانية 
أيار  شهر  اواخر  يف  الصحة  وزارة  إلحصائيات  وفقاً 
تسجل  بالرسطان  إصابة  حالة   2000 فان  املايض،  
التي تطلق  النفط  البرصة، بسبب مشاعل  سنوياً يف 
غازات سامة يف الهواء، نتيجة عمليات استخراج النفط 

بالحقول.
ويقول املتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إنه 

“عىل الرغم من حقيقة أن عمليات النفط واالنفجارات 
النفطية تلوث البيئة، إال أنه ليس من الصواب إقامة 
صلة بني حاالت الرسطان والتلوث النفطي، حيث مل 
يثبت علميا بعد أن هذا هو السبب يف ارتفاع حاالت 

اإلصابة بالرسطان يف املحافظات الجنوبية”.
أو  تتجاهل  التقارير  من  “العديد  أن  جهاد  ويرى 
تتغاىض عن آثار الحروب التي شهدها العراق، مبا يف 
ذلك الحرب اإليرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات 
وحرب الخليج التي استخدمت فيها أسلحة محظورة، 
مبا يف ذلك اليورانيوم املخصب، وكذلك ماليني القنابل 
تزال  ال  التي  امللوثة  الحرب  ومخلفات  واملقذوفات 

تهدد حياة سكان تلك املحافظات”.
ووفقا ملدير بلدية منطقة نهران بن عمر، التي تحتوي 
عىل واحد من اهم الحقول يف محافظة البرصة، فان 
“االصابات بالرسطان تتزايد خالل العقد املايض بنسبة 

٥٠٪، بوجود ١٥٠ حالة ضمن ١٦٠٠ ساكن”. 
فان   )  PAX ( الهولندية  السالم  ملنظمة  تقرير  ويف 
البرصة تحرق من الغاز ما يعادل ما تحرقه السعودية 
والصني والهند وكندا، النها موطن حقل الرميلة، ثالث 

اكرب حقل بالعامل.

البصرة غير صالحة للعيش؟
بحرق  استمرت  اذا  “البرصة  ان  التقرير،  وأضاف 
املصاحب  الغاز  من  الكبرية  الكميات  هذه  واهدار 
فإنها ستكون غري صالحة للعيش خالل ١٠ سنوات 

القادمة”.
السلبية  أكادميية اىل ان من “االثار  وتشري دراسات 
الحرارة،  درجة  ارتفاع  هو  املصاحب،  الغاز  لحرق 
حيث ان متوسط درجة حرارة العراق يرتفع مبقدار 
متوسط  مع  مقارنة  اضعاف،  سبعة  اىل  ضعفني 
امام  العراق  فإن  لذلك  ونتيجة  العاملي.  الحرارة 

مخاطر الجفاف وندرة املياه”.

بغدادـ  عبدالله لطيف   

يقاسيها  التي  املشكالت  أبرز  من  واحدة  لعل 
العراقيون عىل مدار الساعة، هي خدمة االنرتنت، 
العملية  تحول  مع  يوميا،  اليها  الحاجة  تزداد  التي 
إثر  السيرباين،  العامل  فضاء  اىل  والتعليمية  الرتبوية 

تفيش وباء كورونا.
ومع تعاظم هذه الحاجة تتفاقم املشكالت بشكل 
ردينة،  خدمة  املعادلة:  تلك  مؤرشات  بني  طردي 

أجور جنونية، غياب تام للرقابة الحكومية.
ان  مؤخراً،  االتصاالت،  وزارة  أكدت  ذلك،  وبرغم 
الرشكات  تزويد  يف  ساهمت  “الصدمة”  عمليات 
معها  أصبح  أكرب،  بسعات  الوزارة  مع  املتعاقدة 

االنرتنت “فائق الرسعة” متاحا لديها!
أسبابا  ومستثمرون،  تكنولوجي  خبري  يحدد  وهنا، 
بتهريب  تبدأ  الخدمة،  ضعف  وراء  تقف  كثرية 
الرشكات  بتالعب  تنتهي  وال  االنرتنت  سعات 

املزودة للخدمة بتلك السعات واألجور وغريها.  

إعادة 4 مليارات
رعد  االتصاالت،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
“طريق  تابعته  صحفي  ترصيح  يف  املشهداين، 
حاالت  لردع  الصدمة  “عمليات  إن  الشعب”، 
انطالقها يف حزيران  السعات مستمرة منذ  تهريب 
وجهازي  الوزارة  بني  بالتعاون  املايض  العام  من 
العديد  رصد  وتم  الوطني،  واألمن  املخابرات 
وأضاف  القضاء”.    إىل  واحالتهم  املخالفني  من 
مليارات   4 إعادة  يف  نجحت  الصدمة  “عملية  أن 
دينار عراقي مليزانية الدولة يف 3 محافظات، وهي 
حالة  من  أكرث  تأشري  وتم  وكركوك،  ونينوى  دياىل 
وحي  الدورة  منطقتي  يف  آخرها  وكان  بغداد،  يف 
وبالتعاون  الوزارة  “كوادر  أن  مبيناً  الجوادين”، 

بشكل  املتجاوزين  مع  تتعامل  األمنية  القوات  مع 
مبارش من خالل رصد املخالفات وهناك تعاون من 
الصدمة  “عملية  أن  املتحدث،  وأكد  املواطنني”.   
مستمرة، وهناك تفاعل يتم خالله رصد عدد أكرب 
واالبراج  الرشكات  أصحاب  من  املتجاوزين  من 
السعات،  لتهريب  حد  وضع  اليوم  واستطعنا 
 11 من  اعتباراً  الوزارة  قيام  إىل  مهد  الذي  األمر 
لكافة  السعات  من  أكرب  عدد  بتوفري  املايض  أيار 
فائقة  خدمة  لتوفري  معها،  املتعاقدة  الرشكات 

الرسعة”.  

مشروع جديد
أطلقت  “الوزارة  أن  اىل  املشهداين  وأشار 
هاتف  عن  عبارة  وهو  الفايربتوهوم  مرشوع 
هاتف  إىل  هاتف  من  االتصال  يؤمن  أريض 
تبلغ  مدعومة  بقيمة  بغداد  يف  آخر  أريض 
أريض  إىل  أريض  ومن  للدقيقة،  دنانري  خمسة 
من  أما  دينارا.   15 املكاملة  بقيمة  محافظات 
دينارا،   50 القيمة  فتبلغ  املوبايل  إىل  أريض 

وأصدرنا قامئة باألسعار”.  
وأوضح أن الوزارة “أصدرت كارتات تبدأ من 
اكرث  سعات  لتوفري  دينار  ألف   100 إىل   15
وانرتنت اكرث”، الفتا اىل أن “فايربتوهوم يوفر 
خالل  من  الصوت  وصورة.  صوتا  خدمتني: 
األلعاب  توفر  والصورة  الهاتف،  عرب  االتصال 
الفضائية،  والقنوات  اليوتيوب  عرب  والتصفح 

املشفرة”.    ومنها 
وأكد أّن “الخدمة انطلقت مبنطقة حي العدل 
املشاركني  أعداد  لكن  بغداد،  محافظة  يف 
اليه  تطمح  الذي  املقبول  بالشكل  ليست 

الوزارة. نأمل أن يكون االقبال أوسع”.
وبنّي أن “آلية التقديم تكون من خالل رشكات 

عرب  االتصاالت،  وزارة  اىل  التابعة  االتصاالت 
مديرية رشكة اتصاالت الكرخ أو الرصافة”.  

توحيد األسعار
االنرتنت،  يف  التكنولوجي  الخبري  قال  جانبه،  من 
“افضل طريقة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  أنور  عيل 
سعات  أسعار  تخفيض  هي  التهريب  من  للحد 

االنرتنت او توحيد السعر بني اإلقليم واملركز”.  
تفاوت  نتيجة  يحدث  “التهريب  ان  وأضاف 
املحافظات؛  وباقي  كردستان  إقليم  بني  األسعار 
حيث إن سعر االنرتنت يف اإلقليم اقل بكثري من 

سعره يف باقي املحافظات”. 
ويشري أنور اىل عامل آخر يقف وراء ارتفاع اسعار 
االتصاالت،  وزارة  موظفي  بعدد  يتعلق  االنرتنت 
أجور  من  جزء  عىل  تعتمد  الوزارة  ان  مبينا 
االنرتنت يف تغطية رواتب 15 الف موظف لديها.

“مدينة  لالتصاالت  العامة  الرشكة  ان  ويؤكد 
لصالح  دينار  مليار   400 اىل  تصل  بأموال  حالياً 
الدولة، وبالتايل فهي ايضاً تستفيد من رفع سعر 
كانت  التي  املبالغ  هذه  تسديد  بغية  االنرتنت، 

تقدر بـ700 مليار دينار”.  

االبراج تبتلع االنترنت
أسباب،  بجملة  االنرتنت  أنور ضعف خدمة  ويعلل 
عىل  كبرية  رسوما  تفرض  االتصاالت  وزارة  إن  قائال 
دخول سعات االنرتنت للبالد، بينام يتحمل املشرتكون 
البنى  “تردي  ان  مضيفا  االعباء،  تلك  املواطنني  من 
ففي  الخدمة؛  سوء  يف  سلبيا  دورا  يلعب  التحتية 
بينام  الضويئ،  الكيبل  يستخدمون  كردستان  إقليم 
غالبية املحافظات ما تزال تستخدم األبراج لتوصيل 

االنرتنت”.  
االنرتنت،  بضعف  عالقة  له  ثالثا  عامال  أنور  ويزيد 

االنرتنت،  توزيع  وعملية  األبراج  “تنظيم  وهو  اال 
األبراج  عمل  آللية  ضوابط  لديها  ليس  فالدولة 

وانتشارها”.  

الرخصة.. مشكلة فنية
الفايربتوهوم،  بخدمة  التكنولوجي  الخبري  ويشيد 
لكنه ينبه اىل وجود مشكلة تخص آلية منح الرخصة، 
الوطني  قائال “انطلقت رخصتان؛ واحدة للمرشوع 
عىل جانبي الكرخ والرصافة، والثانية بـ 16 رخصة 
عقد  يف  فنية  مشكالت  هناك  لكن  للمحافظات، 

الرخصة، تعرقل املرشوع”.  
إحالة  عملية  يف  “شكوك  وجود  املتحدث  ويالحظ 
املرشوع عىل الرشكات”، مبيناً انه “غري معلوم حتى 
التي ستنفذ هذا  املستثمرة  الرشكات  االن من هي 

املرشوع”. 

الشركات بال حسيب ورقيب
ويقايس املشرتكون يف جميع املحافظات من خدمة 
االنرتنت. يقول احد أصحاب أبراج خدمة االنرتنت يف 
بغداد، يدعى خالد عيل، ان “سوء الخدمة تتحملها 
الحكومة. فرشكات االنرتنت ال تواجه رقابة حكومية. 
وقد تركت لها مسألة تحديد سعات النت والكلف 
املالية. الرشكات باتت تتحكم بالفئات والسعات من 

دون رقابة او حساب”. 
التي  والرضائب  الدوالر  اسعار  ارتفاع  ان  ويضيف 
تفرضها الدولة عىل الرشكات له عالقة بالخدمة أيضا.
ويشري اىل ان “سعات االنرتنت يف العراق هبطت اىل 

40 يف املائة، يف الشهر األخري )أيار(”. 
الضغط عىل  زادت  الحظر  أيام  فإن  وبحسب عيل، 
خدمة االنرتنت املتاحة لديهم، بينام مل تقم الرشكات 
بتوفري املزبد من السعات لتغطية الحاجة. “انها مل 

توزع لكل مشرتك السعات املقررة له”.

 تشيرنيشفسكي نيكوالي 
غافريلوفيتش )1828 – 1889(

اعداد : صالح ياسر

دميقراطي ثوري رويس، وعامل وناقد، واكرب اقتصادي رويس يف مرحلة ما قبل الرأساملية 
. لقد تبلور يف مؤلفاته االقتصادية والفلسفية واالجتامعية الربنامج الدميقراطي الثوري 
لحل اكرث قضايا الحياة الروسية الحاحاً. ويشغل الحيز املركزي يف مؤلفات تشرينيشفسيك 
الليربالية،  الربجوازية  وايديولوجيي  االقنان  اصحاب  ضد  والنضال  القنانة،  نظام  انتقاد 

يف مرحلة تحضري وتطبيق االصالح الزراعي لعام 1861. وحني متكن تشرينيشفسيك من 
لالصالح  القّني  الطابع  فضح  الرقابة،  عراقيل  خالل  من  الشعبية،  الثورة  فكرة  اخراج 
الزراعي، ودعا اىل مصادرة ارايض االقطاعيني، وتأميمها، واعطائها للمشاعات الفالحية 
االقتصادية،  الراساميل،  االنتاج  اسلوب  نظريات  تشرينيشفسيك  وحلّل  الستثامرها. 
نظرياته  يف  كبريا  مكانا  التوزيع  ملسألة  كام خصص  العابر.  الراساملية  طابع  اىل  واشار 
االقتصادية. لقد وصف ماركس نقد تشرينيشفسيك الرائع لالقتصاد السيايس الربجوازي، 
تشرينيشفسيك  نشاط  عاليا  لينني  قدر  وقد  السيايس.  االقتصاد  هذا  الفالس  فضح  بأنه 
ومؤلفاته التي عبق منها شذى الرصاع الطبقي، والتي تعلم عليها جيل كامل من ثوريي 

روسيا. 
وقد بلغ الفكر الدميقراطي الثوري الرويس، يف مرحلة ما قبل الراساملية، ذروة تطوره 
كبريا  تأثريا  الجبارة،  الثورية،  تشرينيشفسيك  عظات  واثّرت  تشرينيشفسيك.  مؤلفات  يف 

عىل تطور الحركة الثورية يف روسيا.

اقتصاديون 
كالسيكيون 
ومعاصرون
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رشيد غويلب

الرتكية  الحكومة  الدميقراطي  الشعوب  حزب  حمل 
مقره  يف  والعاملة  الحزب،  عضو  اغتيال  مسؤولية 
رئيس  وقال  بويراز.  دنيز  أزمري،  مدينة  يف  الرئييس 
بعد  عقده  صحفي  مؤمتر  يف  سنجار  مدحت  الحزب 
البناية  دخل  الجاين  إن  املقر،  أمام  الجرمية  تنفيذ 
صباح  من  والنصف  العارشة  الساعة  يف  عالنية، 
الخميس الفائت، وبيده رشاش أتوماتييك. وقام بأخذ 
املبنى.  وأحرق  عليها،  النار  أطلق  ثم  رهينة،  ضحيته 
وشدد سنجار عىل أن الحزب سيحاسب الجاين قضائيا، 
ألفشال  الدميقراطية  الوسائل  كل  الحزب  وسيتبع 

سياسات االستفزاز العدوانية.

التخطيط لمجزرة
الحزب،  مقر  أمام  اآلالف  احتج  القتل،  جرمية  وبعد   
فهيمة  الضحية  والدة  أوضحت  الرشطة.  الذي طوقته 
بويراز: “رحلت دينيز، لكن دينيز ستعود ألف مرة”. 
قريتهم  من  إزمري  إىل  فرت  قد  الكردية  األرسة  كانت 
تهديدات  بسبب  التسعينات  يف  ماردين  منطقة  يف 
الجيش الرتيك. وسمت ابنتها عىل اسم الزعيم الطاليب 

االشرتايك دنيز جزميس الذي تم إعدامه عام 1972.
القاء  بعد  جينرس،  أونور  القاتل  بأدب  الرشطة  رافقت 
القبض عليه يف مكان الجرمية، ووفًقا لتسجيالت مصورة 
”كأخ عزيز”.  خاطبته الرشطة، أثناء اقتياده خارج املبنىـ 
وأشار متابعون أن صفحة الجاين يف الفيس بووك تثبت 
أنه من أنصار منظمة الذئاب الرمادية الفاشية. وميكن 
رؤية صورة جينرس أمام العلم الرتيك، رافعا يده بتحية 
للشاب  أخرى  صورة  تظهر  وكذلك  الفاشية،  املنظمة 
البالغ من العمر 27 عاًما، حمال سالحه، يف أحد خنادق 

القتال بالقرب من مدينة منبج شامل سوريا.
ادعى الجاين أنه عمل طبيبا يف شامل سوريا، لكن النائبة 
كشفت  كايا،  هدى  الدميقراطي  الشعوب  حزب  عن 

الجمعة، أن الفايش تلقى تدريبات عسكرية من وكالة 
يف   2012 عام  يف  اوردوغان  أسسها  التي  “السادات” 
إسالمية  تركية  تركيا، وهي نسخة  تحتلها  التي  املناطق 
مليشيات  بتشكيل  أردوغان  كلفها  ووتر”  “بالك  من 
وليبيا  سوريا  يف  الستخدامها  مرتزقة  وقوات  تركيا  يف 
حزب  مقر  عىل  لهجومه  السابق  اليوم  ويف  والقوقاز. 
الشعوب الدميقراطي، وصف الجاين، يف شبكات التواصل 
“حاضنة  بـ  الدميقراطي  الشعوب  حزب  االجتامعي، 

األرمن”.
وعند القاء القبض عليه، قال الجاين إنه كان يريد قتل 

املزيد من أعضاء حزب الشعوب الدميقراطي، انطالقا من 
مبشاركة  املدينة،  يف  الحزب  لقيادة  اجتامع  عن  اإلعالن 
أنقذ  االجتامع  تأجيل  ولكن  حزبيا،  كادرا   40 قرابة 
اآلخرين. ولذلك قال سنجار،” كان يجب أن تكون هناك 
ونوع  املبنى،  أصابت  التي  االرضار  إىل  مشريا  مذبحة”. 

الرشاش الذي كان يحمله الجاين.
املدن  من  العديد  شهدت  الجرمية  عن  اإلعالن  وفور 
الرتكية تظاهرات وتجمعات احتجاجية، وشهدت العديد 
من مدن العامل تجمعات تضامنية تندد بالجرمية وتطالب 

مبحاسبة القتلة والقوى السوداء التي تقف وراءهم. 

تواطؤ مكشوف
الدميقراطي  الشعوب  حزب  مقر  إن  سنجار  وقال 
لكن  الرشطة.  قبل  من  شهًرا   18 قرابة  منذ  محارص، 
القاتل  مرور  تجاهلوا  الرشطة  منتسبي  من  مئات 
وسالحه يف يده. وحذر من أنه نتيجة ملا كشفه رجل 
وكالة العصابات سيدات بكر عن العالقة بني الدولة 
قذرة،  دوامة  نفسها “يف  تجد  الحكومة  فإن  واملافيا، 
حالة  خلق  خالل  من  الناس  انتباه  تشتيت  وتحاول 
الهارب  املافيا  رجل  حذر  لقد  متعمدة”.  فوىض  من 
وزير  حاميه  مع  خالفه  بعد  العربية،  االمارات  إىل 

اليوتوب  عىل  قناته  وعرب  صويلو،  سليامن  الداخلية 
األكراد  العميقة” ضد  “الدولة  ستشنها  من هجامت 

والعلويني يف املستقبل القريب.
تركيا،  يف  الدستورية  املحكمة  تقرر  ان  املتوقع  ومن 
األسبوع املقبل، بدء اإلجراءات التي طالب بها االدعاء 
الدميقراطي.  الشعوب  حزب  نشاط  لحظر  العام 
الذي  اليساري،  الحزب  العام  املدعي  مكتب  ويتهم 
كتلة  أكرب  ثالث  وميلك  األساسية،  قوته  الكرد  يشكل 
اإلرهاب،  مامرسة  بتهمة  الرتيك،  الربملان  يف  برملانية 
الكردستاين  العامل  لحزب  سيايس  كذراع  والعمل 

املحظور. 

استهداف المشروع اليساري
الشعب  ضد  املكشوفة  العنرصية  حربه  جانب  إىل 
الرئيس  يقوده  الذي  االستبداد  نظام  يشن  الكردي، 
تحالف  إىل  واملستند  اوردوغان،  طيب  رجب  الرتيك 
فايش  حزب  مع  اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب 
الشعوب  حزب  ضد  مفتوحا  هجوما  قومي، 
املعارضة  أحزاب  ثاين  ميثل  الذي  الدميقراطي، 
الربملانية، ويقوم عىل فكرة تحالف التيارات التقدمية 
الكردية، وقوى اليسار الرتيك، يف مرشوع يساري حقق 
اردوغان وانصاره خطرا جديا عىل  نجاحات، ويعتربه 
املتحالف  السيايس  الدين  تطرف  متثل  التي  سلطتهم 

مع عنرصية قومية مكشوفة.
معظم  ابعاد  إىل  والتنكيل  القمع  حمالت  أدت  وقد 
الكثري  وزج  دميقراطيا،  املنتخبني  البلديات  رؤساء 
منهم يف السجن، وابدالهم بإدارات معينة. إىل جانب 
اعتقال العديد من نواب حزب الشعوب الدميقراطي 
الحزب  رئيس  عىل  والحكم  امللفقة،  اإلرهاب  بتهم 
الدين دميريتاش، وحجزه، منذ ترشين  املشارك صالح 
الحراسة.  أدرنة شديدة  أحد سجون  2016، يف  الثاين 
األوربية  املحكمة  قرار  الرتكية  الحكومة  وتتجاهل 

لحقوق اإلنسان بأطالق رساح دميريتاش فورا.

متابعة ـ طريق الشعب 
يبدو ان دول الخليج العربية، لن ترتاجع عىل األرجح 
عن الحوار لتحسني العالقات مع إيران، بعد فوز قاض 
من املحافظني بالرئاسة، لكن محادثاتها مع طهران قد 

تصبح أكرث صعوبة.
العالقات  تحسن  آفاق  إن  سياسيون،  محللون  وقال 
تتوقف  قد  الخليج،  يف  امللكية  واألنظمة  إيران  بني 
اتفاق  إحياء  يف  تقدم  إحراز  عىل  املطاف  نهاية  يف 
طهران النووي املربم عام 2015 مع الدول الكربى بعد 
جرت  التي  الرئاسة  انتخابات  يف  رئييس  إبراهيم  فوز 

الجمعة املاضية.

تحٍد صعب 
ويتوىل القايض ورجل الدين اإليراين، الخاضع لعقوبات 
املحادثات  تستمر  حني  يف  آب،  يف  منصبه  أمريكية، 
النووية يف فيينا يف عهد الرئيس املنتهية واليته حسن 

روحاين، وهو رجل دين أكرث براجامتية.
منذ  اإلقليميان  الخصامن  وإيران،  السعودية  وبدأت 
التوتر  نيسان الحتواء  بعيد، محادثات مبارشة يف  أمد 
العاملية يف  القوى  الذي انخرطت فيه  الوقت  يف نفس 

املفاوضات النووية.
وقال املحلل السيايس عبد الخالق عبدالله، ان  “إيران 
بعثت اآلن رسالة واضحة مفادها أنها متيل إىل موقف 
يجعل  قد  رئييس  “انتخاب  أن  مضيفاً  تحفظا”،  وأكرث 

تحسني العالقات مع دول الخليج تحديا أصعب”.
وتابع قائال “لكن إيران ليست يف وضع ميكنها من أن 
تصبح أكرث تطرفا... ألن املنطقة أصبحت صعبة للغاية 

وخطرة للغاية”.
وسارعت اإلمارات وسلطنة عامن بتهنئة رئييس. ومتثل 
إليران،  تجارية  بوابة  اإلمارايت،  التجاري  املركز  ديب، 
من  كثري  يف  اإلقليمية  الوساطة  دور  ُعامن  ولعبت 

األحيان.

الوحيدين  البلدين  والبحرين  السعودية  وباتت 
بالخليج اللذين مل يعقبا بعد عىل النتيجة.

وعرّب رئييس، وهو من أشد املنتقدين للغرب وحليف 
الذي  خامنئي،  عيل  الله  آية  اإليراين  األعىل  الزعيم 
ملواصلة  دعمه  عن  إيران،  يف  املطلقة  بالسلطة  يتمتع 

املفاوضات النووية.
العزيز صقر،  الخليج لألبحاث، عبد  وقال رئيس مركز 
مع  أفضل  الوضع  وكان  فيينا  محادثات  نجحت  “إذا 
وجود  ظل  يف  الوضع  يتحسن  قد  فعندئذ  أمريكا، 

املحافظني القريبني من الزعيم األعىل يف السلطة”.

تعزيز موقف رئيسي 
األمنية،  للسياسات  جنيف  مركز  يف  املحلل  وقال 
ورفع  النووي  االتفاق  “إحياء  إن  ريكيل،  مارك  جان 
يعزز  أن  شأنه  من  إيران  عن  األمريكية  العقوبات 
االقتصادية  األزمة  حدة  من  ويخفف  رئييس  موقف 

اإليرانية، ويكون له تأثري يف محادثات الخليج”.
وال ترغب إيران وال دول الخليج العربية يف العودة إىل 
حالة التوتر التي شهدها عام 2019 جراء سلسلة من 
الهجامت التي استهدفت ناقالت نفط يف مياه الخليج 
خالل  واشنطن  إقدام  ثم  سعودية،  نفط  ومنشآت 
حكم الرئيس السابق دونالد ترامب عىل اغتيال القائد 

العسكري اإليراين قاسم سليامين يف العراق.
اآلن  تنفصل  واشنطن  بأن  التصور  إن  محللون  وقال 
األمرييك  الرئيس  قيادة  تحت  املنطقة  عن  عسكريا 
جو بايدن يدفع إىل اتباع نهج أكرث واقعية يف منطقة 

الخليج.
برنامجها  من  بالحد  إيران  بايدن  طالب  ذلك  ومع 
الصاروخي والتوقف عن دعم وكالئها يف املنطقة مثل 
بدعم  تحظى  مطالب  وهي  اليمن  يف  الحويث  جامعة 

قوي من دول الخليج العربية.
يعد  مل  أنه  السعوديون  أدرك  “لقد  ريكيل،  وقال 

أمنهم،  أجل  من  األمريكيني  عىل  االعتامد  بوسعهم 
الوسائل ملامرسة ضغط حقيقي  إيران متتلك  ورأوا أن 
من  وأيضا  املبارشة  الهجامت  خالل  من  اململكة  عىل 

خالل اليمن”.
وتركز املحادثات السعودية اإليرانية بشكل أسايس عىل 
تقودها  التي  العسكرية  الحملة  تعد  مل  حيث  اليمن 
الرياض منذ أكرث من ست سنوات ضد جامعة الحويث 

املتحالفة مع إيران، تحظى بدعم الواليات املتحدة.
عام  منذ  طهران  مع  اتصاالتها  عىل  اإلمارات  وتحافظ 
عدو  إرسائيل  مع  أيضا  عالقات  تقييم  حني  يف   2019

إيران اللدود يف املنطقة.
يف  الباحثة  وكيل  سنام  كتبت  املايض،  األسبوع  ويف 
إنه كان من  تقول  الربيطانية،  مؤسسة تشاتام هاوس 
املتوقع استمرار املحادثات اإلقليمية ال سيام املتعلقة 
باألمن البحري ولكن “ال ميكن أن تكتسب )املحادثات( 

الزخم إال إذا أظهرت طهران حسن النية”.

عمان ـ  خاص 
الشعبية  املقاطعة  ان  االردين،  الشيوعي  الحزب  أكد 
التاسع  عرش،  النيايب  املجلس  النتخابات  الواسعة 
عربت عن رفضها النهج السيايس واالقتصادي املطبق، 
وعميقة،  جذرية  اصالحية  مطالبات  اىل  أشار  فيام 

تطال الدستور والبنية  الترشيعية يف البالد. 
حصلت  بيان  يف  االردين  الشيوعي  الحزب  وقال 
“االزمة  إن  منه،  نسخة  عىل  الشعب”،  “طريق 
السياسية  البالد  حياة  جوانب  مبختلف  تعصف  التي 
فئات  بقسوة  متس  باتت  واالجتامعية،  واالقتصادية 
“االزمات  ان  مبيناً  واسعة”،  اجتامعية  ورشائح 

استثنت الرشائح  التي ترتبط بالسلطة”. 
الواسعة  الشعبية  “املقاطعة  أن  الحزب،  وأضاف 
فرصة  هي  التاسع  عرش،  النيايب  املجلس  النتخابات 
عربت  القرار  صنع  لدائرة  قوية  رسائل  لتوجيه 
املطبق”،  واالقتصادي  السيايس  النهج  رفضها  عن 
تطال  وعميقة،  جذرية  إصالحات  بـ”تنفيذ  مطالباً 

السياسية  الدستور والبنية  الترشيعية املنظمة للحياة 
واالقتصادية”. 

عىل  االنفتاح  اىل  السياسية  “السلطة  الحزب  ودعا 
واليسارية  والقومية  الوطنية  املعارضة  أحزاب  وقوى 
ومحاورتها واالستامع اىل رؤاها وافكارها  وطروحاتها”، 
مؤكداً ان “السلطات مل تتفاعل مع هذه الدعوات”. 
يف  تغلغلت  التي  ليربالية،  النيو  “قوى  ان  وأوضح   
مفاصل  أساسية  عىل  وهيمنت  السلطة،  مؤسسات 
اإلداري  الفساد  مظاهر  إشاعة  يف  سبب  هي  فيها، 
للخربات  املمنهج  واملحسوبية  واالستبعاد  واملايل، 

والكفاءات والعنارص املعروفة بنزاهتها الوظيفية”. 
الذي  السيايس  “الحوار  أن  بيانه،  يف  الحزب  وأكد 
قوانني  تحديث  حول  امللكية،  السلطات  اليه  دعت 
احكام  وتعديل  املحلية  واإلدارة  واألحزاب   االنتخاب 
تكون  احدى  قد  القوانني،  بهذه  املتعلقة  الدستور 
التدهور  هذا  لوقف  تفيض  قد  التي  األخرية  الفرص 

الحاصل يف البالد”. 

أطرافاً  يضم  الحوار  “هذا  ان  اىل  الحزب  وأشار 
يحل  “هذا  مل  أن  اىل  الفتاً  االوىل”،  للمرة  متعارضة 
القوى  لصالح  نسبيا  تنحاز  ظروف  توفرت  عندما 

الشعبية”. 
الحوار  عقد  قبيل  مالحظات  مجموعة  الحزب  وقدم 
اهمها “تأمني الدعم الشعبي للجنة التي تدير الحوار، 
وإحسان اختيار رئيسها وعنارصها”، مشرياً اىل “غياب 
والقومية  اليسارية  األحزاب  ملمثيل  تفسريه  يصعب 

وقوى وشخصيات فاعلة  يف الحياة السياسية”. 
بتوسيع  “تطالب  ان  امكانية  اىل  الحزب   وأشار 
وباقي  الدستور  تعديل  يف  بالبحث   صالحياتها 

الترشيعات ذات الصلة بالحياة السياسية والعامة”. 
الحياة  يف  حقيقي  انفراج  “إحداث  ان  الحزب   ويرى 
املعتقلني  السياسيني  رساح  بإطالق  مرهون  السياسية 
بقوانني  العمل  وإنهاء  الرأي،  قضايا  خلفية  عىل 
الحريات  الدميقراطية، وخاصة حرية  الدفاع، واطالق 

التعبري عن الرأي باألشكال كافة”.

حزب الشعوب الديمقراطي حمل الحكومة المسؤولية 

تواصل الجرائم ضد اليسار في تركيا

كيف سيكون شكل العالقات الخليجية االيرانية بعد انتخاب رئيسي؟

طالب بتنفيذ اصالحات دستورية وتشريعية 

الشيوعي االردني: مقاطعة االنتخابات 
جاءت رفضا للنهج السياسي واالقتصادي 

يريفان ـ وكاالت 
االقرتاع  مراكز  إىل  االحد،  أمس  األرمينيون،  توجه 
النتخاب برملانهم الجديد يف انتخابات ترشيعية مبكرة، 
اثر  عىل  باشينيان،  نيكول  الوزراء  رئيس  إليها  دعا 
العسكرية يف ناغورين قره  الهزمية  احتجاجات أتبعت 

باغ مع أذربيجان. 
وفتحت مكاتب التصويت يف أرمينيا يوم االحد أبوابها 
انتخابات  يف  غرينيتش،  بتوقيت  الرابعة  الساعة  عند 
ترشيعية مبكرة محفوفة باملخاطر لرئيس الوزراء نيكوال 
الصغري  البلد  هذا  يف  عسكرية  هزمية  بعد  باشينيان، 

الواقع يف القوقاز.
ويتنافس الصحايف السابق الذي توىل رئاسة الحكومة 
يف 2018، إثر ثورة سلمية ضد النخب الفاسدة القدمية، 
الذي  كوتشاريان  روبرت  السابق  الرئيس  ضد خصمه 
يتهم منافسه بعدم الكفاءة ويطرح نفسه عىل أنه قائد 

يتمتع بخربة. 
ناخب  مليون   2,6 حوايل  ينتخب  ساعة،   12 وملدة 
أكرث من  التصويت، الختيار  إىل  أرميني متت دعوتهم 
مئة لوالية مدتها خمس سنوات يف تصويت يجري عىل 

أساس التمثيل النسبي. 

انتخابات مبكرة.. األرمينيون يتوجهون 
الى صناديق االقتراع 

تظاهرة يف اسطنبول بعد مقتل دنيز بويراز
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وثيقة للمناقشة

محمد حموزي

العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  الهامة  الوثائق  من  الداخيل  النظام 
املاركيس.  ونهجه  األساسية  مبادئه  فيه  يثبت  الذي  الدستور  فهو 
تلحق  التي  االربع  للسنوات  الداخلية  حياته  تنظيم  إىل  إضافة 
مؤمتره الوطني العام.  ومن أجل تنفيذ برنامجه املتعدد الجوانب 
والذي يسعى ويحث الخطى فيه نحو بناء املجتمع االشرتايك متبعا 
والتجارب  العاملي  االشرتايك  الرتاث  املاركيس ومستفيدا من  املنهج 

االنسانية. 
الداخيل  للنظام  )مسودات(  يقدم  أن  تأسيسه  منذ  الحزب  اعتاد 
قبل  الصيغة  منها  يستخلص  ثم  هيئاته  يف  لتناقش  مؤمتراته  قبل 

النهائية ويعرضها للتصويت يف املؤمتر لتقر الصيغة النهائية. 
والتجديد(  الدميقراطية  )مؤمتر  للحزب  الخامس  املؤمتر  منذ  لكن 
أخذ منحى النقاش لهذه املسودات من السعة بحيث أخذ ينرشها 
للعلن إىل عامة الشعب إضافة إىل مناقشاتها داخل هيئاته ونرش 
املالحظات التي ترده عليها أيضا يف وسائل اعالمه املختلفة. وصوال 

إىل الصيغة األفضل التي تقر يف املؤمتر الوطني.
من املالحظ يف هذه املسودة انها وضعت اللجنة املركزية يف نفس 
فقرة املؤمتر الوطني بوصفه أعىل هيأة يف الحزب أي أنها - اللجنة 
املركزية - يف نفس مستوى املؤمتر الوطني وهذا الوضع يتيح للجنة 
املركزية أن تتخذ القرارات خارج قرارات ومسارات املؤمتر الوطني. 
لنا تجربة سابقة اوقعت الحزب يف اشكالية عندما أقدمت اللجنة 
املركزية عىل تشكيل )الجبهة الوطنية والقومية( عام 1973 خارج 
اللجنة  الثاين للحزب عام 1970. لذا أرى ان تفرز  قرارات املؤمتر 
املركزية يف فقرة بعد فقرة املؤمتر الوطني سيام وإنها ملزمة بتنفيذ 
بعد  األعىل  الهيأة  بوصفها  األخرى  الحزب  هيئات  كباقي  قراراته 

املؤمتر واملجلس املركزي للحزب يف حالة انعقاده.
 - الفقرة 6  املادة 1  القيادية  الحزب  انتخاب جميع هيئات  حول 
هاء: ورد يف املسودة أن يكون باالقرتاع الرسي وباألغلبية املطلقة 
واألساسيات  الخاليا  يف  تذكرها  مل  ولكن  جيدة.  صيغة  وهذه 

تأويل وتفسري  الهيئات يف  لهذه  يتيح  واملحليات. مام  والفرعيات 
األعضاء  ثلثا  أم  البسيطة  االغلبية  أو  املطلقة  )األغلبية  الطريقة 
...الخ( مام يؤدي إىل التباين واالرباك يف العمل التنظيمي. لذا أرى 
أن تثبت نفس الصيغة أعاله املعتمدة يف الهيئات القيادية يف عمل 

الهيئات االخرى لتكون وحدة يف االرادة والعمل.
حسنا فعلت املسودة يف تكرار املبدأ الهام يف حياة الحزب الداخلية 
وهو )النقد والنقد الذايت( يف أكرث من مكان باعتباره رافعة لعمل 
الحزب لتجاوز الثغرات واالخطاء التي قد يقع فيها عضو الحزب او 

الهيأة اثناء تنفيذ الربامج والقرارات.
وبصدد حق االستقالة يف املادة 6 الفقرة 3. أرى أن ال يجوز إعادة 
من استقال مرتني اال مبوافقة اللجنة املركزية. فان تقديم االستقالة 
لعدة مرات دون تحديد عددها يؤدي إىل التأويل يف عددها مام 

يؤدي إىل التسيب واضعاف هيبة الحزب.
تشكل  التي  الخاليا  لعدد  االدىن  الحد  تحديد  الرضوري  من  أرى 
اللجنة االساسية وكذلك الحد االدىن لعدد االساسيات التي تشكل 

الفرعية. كأن يكون الحد االدىن 3 لكل منها.
للشباب  كوتا  هناك  تكون  أن  والتجديد  للدميقراطية  وترسيخا 
والنساء عند توفرها يف انتخابات مؤمترات اللجان املحلية عىل أن 
ال يقل العمر الحزيب للمرشح عن سنتني من تاريخ استحقاقه / ها 

عضوية الحزب.
وردت مهام سكرتاريي الهيئات ومكاتبها ولكن مل تذكر مهام نائب 
السكرتري. كأن يقوم مقام السكرتري يف حالة غياب األخري ألي سبب 
كان. وكذلك إناطة بعض املهام إليه لتكون تحت مسؤوليته إضافة 

إىل مسؤوليته التضامنية يف هيأته. 
سياسة  رسم  يف  الحزب  وهيئات  اعضاء  مشاركة  يف  وللشفافية 
الحزب. وكام مثبت يف حقوق وواجبات اعضاء وهيئات الحزب. أن 
تقوم اللجنة املركزية بالتشاور مع قواعد الحزب يف اتخاذ القرارات 
إىل  االجراء يؤدي  فان هذا  كالتحالفات وغريها.  املهمة واملصريية 
 21 املادة  ان  الجميع.  قبل  من  املسؤولية  وتحمل  العمل  وحدة 

الفقرة 1 تتناىف مع املادة 1 الفقرة 6 -ب.

حول مسودة النظام الداخلي

مؤيد عبد الستار

الوحيد  الحزب  هو  العراقي  الشيوعي  الحزب  ان  أجزم  أكاد 
يف  املساهمة  اىل  وأنصاره  أصدقاءه  يدعو  الذي  العراق  يف 
إبداء رأيهم يف نظامه الداخيل وشؤون الحزب التنظيمية رغم 
أنهم ليسوا اعضاء فيه ، وهذا االمر يحسب للحزب وقيادته 
وقواعده التي تتفهم هذا النشاط و التعده تدخال  يف الشؤون 
يل  تسنى  وامنا  خيال  عن  هذا  أقول  ،وال  للحزب  الداخلية 
املشاركة يف العديد من املساهامت يف برامج الحزب التي دعا 

فيها االصدقاء ملناقشة وثائقه وترشفت بذلك عىل الدوام .
النظام  عىل  االطالع  عند  الذهن  اىل  يتبادر  الذي  السؤال 
مستقبل  نقاش  يعني  والذي   ، للنقاش  املطروح  الداخيل 
لقيادته  االحداث  مسار  ورسم  مهامه  تحديد  و  الحزب 
وقواعده للمرحلة القادمة ، التي ال نشك بحرجها وصعوبتها 
املهام  إنجاز  أجل  من  الصحيح  الطريق  تلمس  اىل  والحاجة 
والتي  ومؤازريه  وكوادره  وقيادته  الحزب  عاتق  عىل  امللقاة 
أمام  يقف  الذي  للوطن  حقيقي  مبخاض   - املرحلة   - تتسم 
مفرتق طرق تتشابك فيها االحداث لدرجة قد تذهب بالبالد 
وفاسدة  متخلفة  قوى  تحكمت  أن  بعد  الخراب  متاهة  يف 
عام  الصدامية  الدكتاتورية  سقوط  بعد  السيايس  املشهد  يف 

.2003
ساتحاىش  شاملة  نظر  وجهة  تقديم  محاولة  أجل  ومن 
وجهة  ساطرح  وامنا  مفصلة  الداخيل  النظام  مواد  مناقشة 
وما  اململة،  االطالة  عن  أبتعد  يك  وعام  موجز  بشكل  نظري 

دام العديد من الزمالء افاضوا يف مناقشة املواد بالتفاصيل.
هوية  تحديد  هو  لالحزاب  الداخلية  االنظمة  اولويات  من 

الحزب من خالل النظرية التي يسري عليها ولذلك نرى رضورة 
التأكيد عىل ذكر الفلسفة املاركسية كمعلم يهتدي بها الحزب 
الشيوعي العراقي اذا ما اراد االحتفاظ باسمه الحايل - الحزب 
نظرية  او  بفلسفة  االهتداء  اراد  اذا  .اما   - العراقي  الشيوعي 
لذلك  تبعا  الحزب  اسم  وتغيري  اعتامدها  بيان  فيجب  اخرى 
االشرتايك  الحزب  اسم  فليتخذ  اشرتاكية  فلسفة  كانت  فان   ،

العراقي ، أو أي يشء آخر يقرره املؤمتر املنشود.
االعضاء  وكسب  التنظيمي  العمل  هي  الثانية  القضية 
وحشدهم يف طريق النضال من أجل عراق دميقراطي اشرتايك.

وزجهم  الشباب  لكسب  الحزب  سعي  يف  الحامس  نلمس  ال 
مثل  حديثة  وسائل  عن  البحث  يجب  لذلك  النضال،  يف 
االهتامم مبراكز االنرتنيت واستثامر لجنة من الحزب يف هذا 
تقربهم  للشباب  ومؤسسات  معاهد  بادارة  والبدء  املضامر 

من الحزب.

رقابة الهيئات القيادية 
 ورد يف املادة 4 من 1 -املبادئ التنظيمية، ماييل:

)رقابة الهيئات الحزبية املعنية عىل نشاط الهيئات القيادية، 
مواقفها  عن  تقارير  بتقديم  االخرية  مطالبة  يف  وحقها 

ونشاطها يف مختلف امليادين(  
حالة  يف  املتخذ  االجراء  اىل  يشري  ما  اليوجد  الفقرة  هذه  يف 
تسويف  يفيد  ما  الحزبية  الهيئات  قرارات  تنفيذ  عدم 

للرقابة.  القيادية  الهيئات 
الحادي  املؤمتر  بنجاح  التمنيات  اخلص  عن  نعرب  وختاما 
وتحقيق  والوطن  للشعب  الطريق  ييضء  منارا  ليكون  عرش 

الشعار التليد وطن حر وشعب سعيد.

ضرورة نجاح المؤتمر الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي

حول بعض نقاط تعديل 
النظام الداخلي

تيسير العتابي

املادة / 3 حقوق عضو الحزب 6 -  مامرسة الحق يف االنتخابات ويف 
ترشيح نفسه واخرين اىل مختلف الهيئات الحزبية ، 

اقرتح ان يكون ترشيح االخرين يف حالة حضورهم داخل كل مؤمتر 
انتخايب للحزب وال يحق ترشيح من هم غري حارضين يف املؤمتر 

املادة سادسا / االستقالة من الحزب  / 3 – الخلية الحزبية املعنية 
اعادة املستقيل اىل الحزب بعد مصادقة الهيئة املسؤولة عنها وال 
يجوز اعادة من استقال مرات اال مبوافقة  اللجنة املركزية او من 
ينوب عنها ، هنا اقرتح ان يتم  تحديد عدد االستقاالت ألي عضو 
يف الحزب عىل  ان تكون ثالث مرات ،  فال يجزز اعادته اال مبوافقة 

اللجنة املركزية.

مقترحات حول مشروع النظام 
الداخلي للحزب الشيوعي العراقي 

زهير كاظم عبود     

1- املادة )٢( رشوط العضوية نقرتح أن يكون النص: كل مواطن أو 
مواطنة اكمال الثامنة عرش. 

2- تضاف فقرة رابعة لفقرات املادة ٢ من رشوط العضوية أن ال 
يكون منتميا إىل حزب آخر.  

من  بدال  )مطالبهم(  كلمة  تبديل   ٤ املادة  من   ٦ الفقرة   -3
)مطاليبهم(. 

الحزب ملاذا ترتبط  الرتشيح لعضوية  الفقرة ب حول  املادة ٥   -4
العضوية باملطالبة الشخصية من قبل املرشح مادام املرشح أنهى 
التزاماته املنصوص عليها ومادامت الفقرة ٤ تقرتن باقرتاح اللجان 
املحلية ملنح العضوية للمرشح لذا نقرتح آن يناط أمر منح العضوية 

بعد استكامل الرشوط باللجنة املحلية للحزب.
5- املادة ٨ الخلية الحزبية نقرتح تبديل كلمة )السهر( إىل )بذل 

الجهد(. 
كلمة  تبديل  هـ  الفقرة  ومهامها  املحلية  اللجنة   –  ١١ املادة   -6
)لكنهم  إىل  للحزب(  العام  الخط  عىل  موافقني  مازالوا  )لكنهم 

منسجمني مع الخط العام للحزب(. 
7- املادة ٢١ مبا أن الفقرة ٢ ألزمت مؤمتر الحزب بتحقيق نسبة 
عنها  تقل  ال   ٣ الفقرة  فآن  الحزب  حل  أو  النشاط  إليقاف   ٪٩٠
خطورة وأهمية مام يستوجب ان يكون قرار دمج الحزب بنسبة 

٩٠٪ من املندوبني بدال عن الثلثني.

نحو المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

مالحظات أولية حول النظام الداخلي
د. محمود القبطان

بداية، لن أتطرق اىل رسد املواد املعنية 

بالنظام الداخيل، حيث انني اعتقدت خاطئاً 

ان ما نرش من مقرتحات للمؤمتر الـ11، هو 

فعال كان يف اطار املقرتحات، وليس مواد 

النظام الداخيل للمؤمتر الـ10.

أدون، هنا، ما يدور يف خاطري من افكار، 

رمبا تكون مكررة او جديدة:

ال  مطاطيا  مفهوما  اصبحت  التي  العضوية،  برشوط  ابدأ 
كل حسب وضعه  الشهري،  االشرتاك  يخص  فيام  له.  حدود 
او سمعت  رأيت  قلام  املحددة  النسبة  إن  راتبه.  او  املادي 
يدفع  االحوال  افضل  ويف  الرفاق  من  الكثري  بها  التزموا  ان 
الرفيق بشكل رمزي دون التقيد بالنسبة املقررة، وهنا يجب 
االعتامد عىل توصيف آخر، اضافة اىل ان البعض يتهرب او 

تهرب من دفع االشرتاك بحجج واهية. 
االلتزام  عدم  اىل  اقرب  اصبح  فقد  االجتامعات  حضور  أما 
ال  الذي  العمل،  او  الجغرايف  البعد  منها  كثرية،  ألسباب 
يتوافق مع اوقات االجتامعات التي يديرها سكرتري املنظمة، 
االجتامعات.  هذه  حضور  بدمقراطية  املبالغة  اىل  اضافة 
الحزب،  منظامت  احدى  يف  العمل  وهو  الرشوط  ثالث  اما 
فهو ال يرتقي اىل مستوى املسؤولية عىل االطالق، الن عدم 
منظامته.  احدى  العمل ضمن  عدم  يعني  املتكرر،  الحضور 
الرفاق الذين ال يجدون وقتا لحضور  يُرّحل  ولذلك ارى ان 
يف  عملهم  يعيق  مام  الجغرايف،  البعد  بسبب  االجتامعات، 
االهم  ان  عن  ناهيك  وفّعال،  سليم  بشكل  منظامته  احدى 

هو االقرار بربنامج الحزب ونظامه الداخيل.
هكذا  أو  الحزب,  حياة  يف  خطورة  اكرث  اصبح  أمر  هناك 
دون  الحزب  داخل  بالدميقراطية  املبالغة  وهو  اتصوره, 
يشمل  وهذا  الحزب.  قيادة  من  القرارات  مبركزية  االلتزام 
حضور االجتامعات والفعاليات الحزبية، مام يعطي انطباعا 
خاطئاً حول مفهوم الدميقراطية. بينام املنشود منها توسيع 
اية  دون  الحزب  قرارات  ملناقشة  والسامح  الرفاق  افق 

اجراءات تخل بهذا التوجه، لكن هذا ال يعني عىل االطالق 
نرش اآلراء والتشهري عرب تكتالت او لقاءات فردية وشخصنة 
االمور والعالقات وعدم االلتزام بتوجيهات القيادة الحزبية، 
الحزب  فعاليات  يف  الفعيل  االشرتاك  رضورة  اىل  اضافة 
يف  االحتفاالت  او  السلمية  التظاهرات  سواء  املتعددة، 

مناسبة وطنية او اممية.
الحزب  حياة  يف  باملركزية  الدميقراطية  مزاوجة  ان  اعتقد 
التسيب يف كثري من  املركزية يعني  الغاء  امر رضوري. وان 

االلتزامات.
مع  والداخل  الخارج  يف  املتعددة  لقاءايت  خالل  ومن  انني 
وتوجبه  العالقات،  يف  تسيبا  هناك  ان  اجد  الرفاق،  بعض 
وجود  من  والتذمر  الحزب،  يف  لقياديني  لها  اساس  ال  تهم 
من  وبالرغم  السبعني.  العقد  تجاوزوا  الذين  الرفاق  بعص 
هؤالء  ان  حيث  جانبي  من  املوضوع  هذا  حول  النقاشات 
اليه  يفتقر  ما  الحزيب،  العمل  يف  الخربة  من  لهم  القياديني 
تصورات  اية  يقدمون  وال  املؤمترات،  يحرضون  ممن  الكثري 
للعمل، وامنا فقط مجرد اقرتاح افكار عفا عليها الزمن، ومل 

تنل موافقة املؤمترين منذ املؤمتر الخامس. 
هناك من يقول ما عاد لنا فائدة من حفظ ما قاله فهد او 
لينني او ماركس, وقويل عىل ماذا نستند اذا حذفنا كل هؤالء 
الحزب،  اسم  بتغيري  يطالبون  والذين  حزبنا،  قاموس  من 
ويجهدون انفسهم لهذا االمر، امنا يريدون ان نقلب معادلة 
وهنا  العكس،  اىل  اشرتاكية(  دميقراطية  ال  شيوعي..  )حزب 
اتحدوا(  العامل  )ياعامل  شعار  حذف  ان  اقول  ان  يجب 
ليس  لعمري  وهذا  بامتياز.  خاطئاً  كان  ش  ط  جريدة  من 
شك.  دون  واملخلص  البعض  يتصور  كام  )ستاليني(،  فكر 
املؤمتر  منذ  عليها  غبار  ال  والدميقراطية  التجديد  عملية  ان 
الخامس، وتسري بخطى واسعة وكبرية، ولذلك ال يصح اطالق 

تسميات عفا عليها الزمن..
ال  غريب،  اقرتاح  اىل  ادى  الكتل  مفهوم  حول  يدور  ما  ان 
النساء،  وكتلة  الشباب  كتلة  وهو  واملامرسة،  والخربة  يتفق 
العراقي.  الربملان  وهذا نسخ من مفهوم ما اصبح شائعا يف 
اعتقد ان وصول الشباب اىل مواقع قيادية، ال يتطلب تثبيت 

مفهوم الكتل، الذي قد يجلب متاعب اكرث من الفوائد. 
من  املؤمتر  يتمكن  ان  بفكرة  أخذ  انه  املثال،  سبيل  عىل 
انتخاب رفيق، عمره الحزيب 3 سنوات للجنة املركزية! اقول 
وماذا  الحزب،  يف  قياديا  ليكون  الرفيق  هذا  خربة  هي  ما 
هكذا،  يكن  مل  االمر  القياديني:  الرفاق  احد  يقول  قدم؟ 

ميكن  حاصل(  )تحصيل  ولكن  للمؤمتر  رفيق  انتخاب  امنا 
انتخاب  يرتك  ان  ارى  املركزية!  للجنة  انتخابه  للمؤمترين 
عن  النظر  بغض  لالنتخابات،  للمؤمتر  والنساء  الشباب 
الرفيق  عمر  يكون  ال  وان  عملنا،  عىل  سقطت  تسميات 
عرش  من  اقل  املركزية  اللجنة  او  للمؤمتر  املنتخب  الحزيب 
الكثري يف مجاالت  املعني قدم  الرفيق  سنوات، حيث يكون 

عدة، ضمن العمل الحزيب، وقد ُصقلت تجربته فيه.
اما االمر املهم االخر، فهو ان يكون للعامل والفالحني موقع 
هو  ملا  واالحرتام  التقدير  جل  مع  الحزب،  قيادة  يف  متميز 

موجود االن يف مواقع قيادية. 
أراه  وكام  الحزب,  قيادة  يف  رأيي  أسجل  أن  أود  أخريا، 
ار  لقاء، ومل  بأكملها مفتوح ألي  القيادة  باب  شخصياً, فان 
التقيه منهم. وأرى من الرضوري ان  اي ترّفع من قبل من 
قبل  من  حتى  املختلفة،  اآلراء  عىل  ش  ط  جريدة  تنفتح 
اصدقاء الحزب، فام بالك برفاقه، وان يطرح النظام الداخيل 
التي ينفرد بها جزبنا من دون اي حزب  العامة,  للنقاشات 

عراقي.
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وزارة النفط
شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود

اعالن مناقصة عامة محلية
تعلن رشكة مصايف الشامل )مصفى الصمود( احدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن )مناقصة عامة محلية( وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ. فعىل 
الراغبني باالشرتاك من الرشكات املتخصصة ممن تتوفر فيها الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى الصمود اعتباراً من تاريخ نرش اإلعالن الستالم نسخة من جدول 
املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره )150.000( فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري أسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء 
بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهراً ليوم االثنني املوافق 2021/7/26 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام 
رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور نرش اإلعالن والرسوم القانونية، علامً انه سيتم عقد املؤمتر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف متام الساعة العارشة من صباح 

يوم االحد املوافق 2021/7/18 يف نفس مكان القطع.

اوالً : املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :-
1- هوية الرشكة )انشائية( نافذة لعام 2021 مع ارفاق )شهادة تأسيس - إجازة مامرسة مهنة – عقد التأسيس – النظام الداخيل للرشكة(.

2- التأمينات األولية حسب املبلغ املبني يف الجدول أعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضامن صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة 
مصايف الشامل عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القامئة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة او عند 

سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطائه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
3- جلب كتاب عدم مامنعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2021 )تصوير ملون( باسم الرشكة مقدمة العطاء )حرصاً( مع هوية رضيبية.

4- اعامل مامثلة بالتنفيذ عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات أعاله )بظرف مغلق(.
5- وصل رشاء وثائق املناقصة )األصيل(.

6- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب.
ثانياً: تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءاً ال يتجزأ من العقد:-

1- يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض حرصاً.
2- يكون التنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات.

3- يعترب العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة.
4- رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ األسعار.

5- يكون التسعري بالدينار العراقي حرصاً ويتم تثبيت األسعار رقامً وكتابة )طباعة الكرتونية او باملداد( عىل جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك والشطب وختمها ومصادقتها عىل 
جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقامً كام يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

6- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها.
7- ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية.

8- ال يجوز للمدير املفوض يف اكرث من رشكة تقديم اكرث من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.
9- تقديم الحسابات الختامية للسنتني األخريتني كحد ادىن.

10- ال يجوز مطلقاً بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص آخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكالً وتتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
11- يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.

12- العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة.
13- يخضع العقد لتعليامت تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية والرشوط العامة ملقاوالت الهندسة الكهربائية وامليكانيكية.

14- يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضامن للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل  خطاب ضامن صادر من مرصف 
حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشامل )ش.ع(.

15- عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والربيد االلكرتوين وبشكل دقيق وواضح.
16- يعترب مبلغ اإلحالة قطعياً وال يجوز التفاوض عليه.

17- املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليامت تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة والوثائق القياسية ومعايري التأهيل املرفقة طياً والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة مع 
مراعاة االسثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكرث من )20%( عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم )1( 

لسنة 2019.
18- لرشكتنا الحق يف متديد موعد غلق املناقصة او الغائها يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل أي تبعات مالية او قانونية.

19- يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب )I BAN( حسب نظام املدفوعات العراقي.
20- يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باإلعالن.

21- للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهامل أي عطاء يف حالة وجود أخطاء يف األسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.
22- يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة أيام األسبوع )ايام الدوام الرسمي( من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش اإلعالن.

23- بامكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتامع فتح العطاءات يف متام الساعة التاسعة من صباح من يوم الثالثاء املوافق 2021/7/27 يف مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى الصمود.
24- ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.

25- تدفع املستحقات بعد التنفيذ بالكامل عىل شكل ذرعات ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات والكميات الواردة بجدول الكميات.
26- الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات األولية استناداً اىل كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/19006/7 يف 2019/8/6.

.)https://nrc.oil.gov.iq( 27- لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة أعاله ميكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
28- يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.

)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq( 29- لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوين
قاسم عبدالرحمن حسين
المدير العام / رئيس مجلس اإلدارة
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د. صالح ياسر

املتبادلة  بالصلة  تتعلق  هامة  قضية  هنا  نناقش 
وبني  الفوقي  البناء  من  جزءا  باعتبارها  الدولة  بني 
السبب  ان  عليها.  تستند  التي  االقتصادية  القاعدة 
الجوهر  فهم  وألجل  أنه  حقيقة  يف  يكمن  ذلك  يف 
خاصة  اهمية  ايالء  الرضوري  من  للدولة،  الطبقي 
بعالقات  االقتصادية،  بالعالقات  الدولة  لصلة 
االنتاج. وهذه الصلة تتجىل، قبل كل يشء، يف كون 
اقتصادية  تشكيلة  اطار  يف  وتتطور  توجد  الدولة 
أهم  تحدد  التشكيلة  هذه  فان  معينة،  اجتامعية 
الدولة  صلة  ان  الجوهرية.  سامتها  جميع  سامتها، 
يف  تتجىل  االنتاج  بعالقات  االقتصادية،  بالعالقات 
كونها - أي الدولة- تربز بوصفها املنظمة السياسية 
هو  كام  الدولة  ان  األساسية.  االنتاج  وسائل  ملاليك 
معروف هي أهم قسم يف البناء الفوقي القائم عىل 
آخر  يف  تتوقف،  وهي  االقتصادي.  التحتي  البناء 
املطاف، عىل بنائها التحتي وتتحدد به. لكن الدولة 
يف  سواء  فعلها  تفعل  نشيطة  قوة  الوقت  نفس  يف 
الفوقي  البناء  اقسام  سائر  يف  او  التحتي،  البناء 
االخرى. ويف هذا الصدد اكد )لينني( عىل ان “الدولة 
فهي  جامدا،  شيئا  االحوال  من  حال  أي  يف  ليست 
ودامئا  والعزمية،  الهمة  ببالغ  فعلها..  تفعل  دامئا 

بصورة فعالة، وال تفعل فعلها بصورة سلبية “. 
الفعلية  القاعدة  هي  االقتصادية  الحياة  ان 
فوقها  ترتفع  التي  االجتامعية،  للحياة  والتناقضية 
الدولة(  بنية سياسية قانونية )خاصة  وعىل أساسها 
الحياة  وتناقضات  رصاعات  عىل  باالبقاء  مكلفة 
يقترص  وال  ضبطها.  بل  تقليصها  وليس  االجتامعية 
هذا الكشف عن طبيعة الدولة الفعيل عىل التذكري 
املوجز بل يساعد عىل استيعاب مفهوم الدولة عند 
الجدير  فكري طويل. ومن  ماركس وهو مثرة عمل 
بالذكر إن العالقة بني البناء التحتي والبناء الفوقي 
عالقة  ساكنة،  عالقة  ال  دينامية  عالقة  اساسا  هي 
االنتاجية  العملية  ملجموع  ينفصالن  ال  جانبني  بني 
وظيفة  ويؤدي  اآلخر  اساس  عىل  أحدهام  ويتطور 
اجتامعية تتعلق به. ملاذا يحدث ذلك؟ يحدث ألن 
لتطور  املوِحدة  الحركة  هي  الطبقي  الرصاع  حركة 
البنية االجتامعية. غري ان هذه الحركة ال تتم بشكل 
الطبقات  ارادة  ملجرد  خاضعة  يجعلها  منفلت 
االطار  داخل  تتم  إنها  بل  املتصارعة،  االجتامعية 
االسايس  االقتصادي  التناقض  يحدده  الذي  البنيوي 
لهذه  البنيوي  االطار  ان  االجتامعية.  البنية  يف 
وحدها،  االقتصادي  التناقض  بنية  يف  ليس  الحركة 
هذا  معنى  بكامله.  االجتامعي  البناء  بنية  يف  بل 
ليس  الطبقي  الرصاع  تطور  يحدد  الذي  االطار  ان 
او  ايضا،  الفوقي  البناء  بل  وحده،  التحتي  البناء 
)الجدلية(  املتبادلة  التعقد  دقة، عالقة  اكرث  بدرجة 
الشاملة  االجتامعية  البنية  يف  الرتكيبني  هذين  بني 
الفكر  اثر  لدراسة  نظرية  مقدمات  عامل،  )مهدي 

عىل  رد  هو  التشخيص  هذا  ان   .)88 االشرتايك، ص 
الفوقي  البناء  تطور  تعالج  التي  الشائعة  االفكار 
كعملية  التحتية  بنيته  االقتصادي،  اساسه  فوق 
آليا  نتاجا  ليست  واملؤسسات  االفكار  ولكن  آلية. 
نتاج  هي  بل  معني  وطبقي  اقتصادي  تحتي  لبناء 
نستطيع  وليك  ورصاعاتهم.  الواعي  الناس  نشاط 
ان  بد  ال  املحدد  وموقعه  الفوقي  البناء  تفسري 
دراسة محددة  والرصاع  النشاط  بدراسة هذا  نقوم 
صحيحا  ليس  هنا  من  املركب.  الفعيل  تطورها  يف 
كونفورت  موريس  بحسب  املنهجية،  الناحية  من 
 )  268 ص   ، الجدلية  املادية  اىل  )مدخل  عمله  يف 
اقتصادية  ظروف  وصف  من  االستنتاج  نحاول  ان 
القائم عىل  الفوقي  البناء  معينة ماذا سيكون عليه 
تفصيلية  خاصية  كل  نستنبط   ان  أو  االساس،  هذا 
ال  االقتصادي  لألساس  سامت  من  العلوي  للرتكيب 

تتوافق معها. 
وألهمية هذه القضية سنعالجها بيشء من التفصيل.

بناء تحتي  الفوقي ويتوضع عىل اساس  البناء  ينشأ 
بناء  فوقي  بناء  لكل  انه  كام  به.  ويتحدد  معني 
تحتي متميز يتناسب معه بشكل عام )طبقا لقانون 
والبناء  االقتصادية  القاعدة  بني  الرضوري  التطابق 
هذا  ان  اىل  االشارة  املفيد  من  انه  عىل  الفوقي(. 
التوافق بني البنائني يجب ان ال يفهم كتوافق مطلق 
العالقة  للحركة والتغيري بحكم  انه قابل  وكامل، بل 
بني  التوافق  هذا  ان  كام  البناءين.  بني  الجدلية 
البناءين تحدده يف النهاية ارتباطات القوى املنتجة 
التوافق  بينهام.  العالقة  جدل  أي  االنتاج،  بعالقات 
أن  بل  التناقض،  غياب  او  التامثل  يعني  ال  هنا 
البناءين، او بني  التناقض قائم بالرضورة، سواء بني 
البنية االجتامعية. لقد اشار  التحتي يف  البناء  طريف 
االقتصادية  القاعدة  تغيري  ومع  انه  اىل  )ماركس( 
يف  كامل  انقالب  تنقص،  او  تزيد  برسعة،  “يجري 
التغيري  ان  يعني  وهذا  العريض”.  الفوقي  البناء 
مقارنة  اليشء  بعض  متأخرا  يأيت  الفوقي  البناء  يف 
بتغيريات البناء التحتي. ولكن متى حل هذا التغيري 
فان البناء الفوقي ال يبقى سلبيا، بل انه ميارس دورا 
يخدم مصالح الطبقة املسيطرة او االئتالف الطبقي 

املهيمن يف البنية التحتية )املسيطر اقتصاديا(. 
الفوقي  للبناء  العكيس  التاثري  توضيح  فان  وأخريا، 
يكتسب  الفعال،  دوره  وفهم  التحتي  البناء  عىل 
ويف  البناءين.  بني  التعامل  مجال  يف  خاصة  أهمية 
اهمية  تحتل  أنجلس   رسائل  فان  الصدد  هذا 
تجمع  التي  الرئيسية  الفكرة  وتتمثل  اساسية 
الفعال  الدور  عىل  التأكيد  يف  الرسائل  هذه  بني 
الجانب  ان  عىل  )أنجلس(  يؤكد  اذ  الفوقي،  للبناء 
النهائية  املحصلة  إال يف  يكون حاسام  االقتصادي ال 
تؤثر  الفوقي  البناء  وان عنارص  املطاف(،  نهاية  )يف 
عديدة  حاالت  ويف  التاريخي،  الرصاع  سري  عىل 
هو  التشخيص  هذا  ان  الرصاع.  هذا  شكل  تحدد 
تقول  وكأنها  للامركسية  املبتذل  التفسري  عىل  رد 

مبارشة  تنتج  املجتمع  يف  ومؤسسة  فكرة  كل  ان 
هذه  ان  وتخدمه.  مبارش  اقتصادي  احتياج  من 
تجريد  تريد  اقتصادية  انها جربية  ماركسية،  ليست 
الجدلية.ان  وروحها  املادي  طابعها  من  املاركسية 
يقول  كان  املبتذلني  هؤالء  عن  حديثه  يف  ماركس 
دوما “ان كل ما اعرفه هو انني لست ماركسيا”. ان 
ان  يتناسون  املبتذلني وتفسرياتهم للامركسية  هؤالء 
املادية التاريخية تشري اىل ان العنرص النهايئ املحدد 
ومل  املادية.  الحياة  انتاج  واعادة  انتاج  للتاريخ هو 
ومن  ذلك.  من  اكرث  )أنجلس(  وال  ماركس  ال  يؤكد 
هنا فاذا ما قام أحدهم بلوي هذا القول ليعني به 
الوحيد  املحدد  العنرص  هو  االقتصادي  العنرص  ان 
مجردة  حمقاء  عبارة  اىل  القضية  هذه  يحول  فانه 
كتب  الخصوص  هذا  ويف  اطالقا.  لها،  معنى  ال 
النحو  هذا  عىل  املسالة  “ليست  قائال:  )أنجلس( 
السبب  وحده  االقتصادي  العامل  ليس  أي  اطالقا، 
كال...  سلبية،  نتيجة  مجرد  العوامل  وباقي  الفعال، 
ان املهم هنا هو التفاعل القائم عىل اساس الرضورة 
االقتصادية التي تشق الطريق لنفسها دامئا يف نهاية 

املطاف “. 
اىل  يشريون  الكتاب  بعض  بان  التذكري  املفيد  من 
عالقة  هناك  ان  متناسني  الفوقي  البناء  استقاللية 
وطيدة بني القاعدة والبناء الفوقي. وهم مبقاربتهم 
املادية  مقوالت  فهم  يف  قصور  عن  يعربون  هذه 
البناء   – “القاعدة  مقولة  تعترب  التي  التاريخية، 
هذه  وان  االساسية،  مقوالتها  احدى  الفوقي” 
أي  لعنرصيها،  الجدلية  الوحدة  عن  تعرب  املقولة 
ان  التاريخ  ويشهد  اآلخر.  عىل  يؤثر  أحدهام  ان 
موقع  من   – القادة  بعض  فيها  يعتقد  ازمنة  هناك 
أو  الشخصية،  ورغباتهم  ارادتهم  ان   – السلطة 
تقرر  ان  ميكن  بهم،  يحيطون  الذين  أولئك  رغبات 
من  تتحرر  وان  العقبات،  كل  وتتخطى  يشء،  كل 
التي  املقررة  العوامل  متناسني  املوضوعية،  القوانني 
الحقيقة  يف  انهم ميضون  الفوقي.  البناء  لها  يخضع 
ان  اىل  خطوة  كل  يف  يحتاجون  املتآمرين،  مثل 
التعارض  للرد عىل  يجدوا كبش فداء، ميكن تقدميه 
يعني  هذا  ان  الفعلية.  واالمكانيات  خططهم  بني 
الشخصية  بالرغبات  يتحدد  ال  التاريخي  التطور  ان 
للشخصيات الجالسة عىل قمم السلطة وامنا بحركة 
ان  حلها.  وطرق  وتناقضاتها  ورصاعاتها  الطبقات 
عىل  يؤثرون  ما  طبقة  قادة  او  البارزين  الرجال 
ال  ولكنهم  حامقاتهم،  او  اعاملهم  بحكم  مصائرها 
يصنعون طبقة، والقائد التاريخي امنا يستمد مكانته 
وقوته من طبقة ما، وما مل يتمتع بتأييدها – إذ أنه 
ميثل مصالحها واتجاهاتها – فانه سيكون عاجزا وال 
يستطيع ان ميارس تاثريا حاسام. ولهذا ميكن القول 
والبناء  الفوقي  البناء  ملسالة  العملية  االهمية  ان 
يساعد عىل  املسالة  ان حل هذه  تكمن يف  التحتي 
الفوقي يف كل مرحلة  البناء  لدور  الصحيح  التقييم 

من مراحل التطور االجتامعي.

هامش  وعىل  واآلثار  والسياحة  الثقافة  لوزارة  الثقافية  األنشطة  ضمن 
معرض بغداد الدويل للكتاب وبالتعاون مع إدارة املعرض، أقيمت مساء 
عنوان  تحت  الهنداوي  للدكتور حسني  ندوة   ،2021 11 حزيران  الجمعة 
)مائة عام من الدولة.. مائة عام من الفلسفة ( قدمها وأدارها د. عارف 

الساعدي مدير عام دار الشؤون الثقافية.
العراقية،  الدولة  تأسيس  عىل  عام  مائة  مرور  مبناسبة  املحارض،  تحدث 
يف  مستعرضا،  الفلسفة،  وتطور  الدولة  ازدهار  بني  العميق  التالزم  عن 
ضوء ذلك، النشاط الفلسفي العراقي املعارص منذ والدة الدولة العراقية 
الهنداوي خالل محارضته ثالثة محاور اساسية،  الدكتور  الحالية. وتناول 
الجامعات  يف  للفلسفة  قسم  أول  تأسيس  قبل  ما  فرتة  عىل  االول  ركز 
العراقية، وشملت كل النصف االول من القرن املايض وجرى القاء الضوء 
العراقيني  والكتاب  املفكرين  من  عدد  ومنجزات  وجهود  مبادرات  عىل 
صدقي  جميل  مساهامت  السيام  البالد  يف  الفلسفي  النشاط  لتطوير 
الزهاوي وحسني الرحال ونهاد التكريل، فيام ركز املحور الثاين عىل فرتة ما 
التدريس  1949 وبدء  بغداد عام  الفلسفة يف جامعة  تأسيس قسم  بعد 
املنهجي للفلسفة يف تاريخ العراق الحديث، حيث تناول ااملحارض تطور 
تثبيت  من  ومتكنه  الالحقة  العقود  خالل  الرواد  االساتذة  ودور  القسم 
نفسه كموسسة علمية رصينة ما ساعدها عىل االنتقال اىل فتح آفاق منح 
علمية  اقسام  وتطور  والدة  اغفال  دون  والدكتوراه  املاجستري  شهادات 
واملوصل  البرصة  جامعات  سيام  ال  اخرى  عراقية  جامعات  يف  للفلسفة 

والسليامنية واملستنرصية والكوفة واربيل وواسط. 
العراقيني  الفلسفة  علامء  مساهامت  الهنداوي  تناول  الثالث  املحور  ويف 
وابرزهم  الحديثة،  العراقية  الدولة  عمر  من  املاضية  العام  املائة  خالل 
خليل،  وياسني  جعفر،  ونوري  اآللويس،  الدين  وحسام  مهدي،  محسن 
وجعفر آل ياسني، وكامل مصطفى الشيبي، ومدين صالح، وصالح الشامع، 

وناجي التكريتي، وعبد الرزاق مسلم املاجد، وكريم متي وغريهم.
مشهود  تقدما  حقق  العراقي  الفلسفي  النشاط  ان  الهنداوي  واستنتج 
العربية وكان ذلك واضحا بشكل  الدول  والغزارة مقارنة مبعظم  االصالة 
خالل  العراق  الفلسفي  العطاء  تراجع  حني  يف  الرواد،  فرتة  خالل  خاص 
هي  التي  الحرية  غياب  بسبب  السابق  الدكتاتوري  النظام  فرتة  مجمل 
تدريس  ان  من  الرغم  عىل  وهذا  الفلسفة،  الزهار  االسايس  الرشط 
والجامعات  الكليات  بني  االنتشار  من  واسعة  مساحة  أخذ  الفلسفة 
اقرار  بعد  السيام  للدارسني  جاذبة  الفلسفية  الثقافة  واصبحت  العراقية 
تطوير  يف  مهمة  خطوة  وكانت  الثانوية  املرحلة  مناهج  ضمن  دراستها 

والثقافية. التعليمية  حياتنا 
الراهن  العراقي  الفلسفي  “النشاط  إن  قائال  الهنداوي محارضته  واختتم 
الكم  وأسري  األكادميية  املنهجية  شكليات  يف  مستغرق  انه  اال  جدا  غزير 

عىل حساب االبداع الخالق لفكر نوعي متجدد”.!
فكرية  شخصيات  وبينهم  الحارضين،  من  عدد  قدم  الندوة  نهاية  ويف 

معروفة، مداخالت وطرحوا أسئلة أغنت الندوة باملناقشات النوعية.

طبيعة العالقة بين القاعدة االقتصادية 
والدولة باعتبارها جزءا من البناء الفوقي

د. حسين الهنداوي: تالزم بين ازدهار الدولة وتطور الفلسفة

تاريخ موجز للنيوليبرالية 

التحدي ممكن.. األفق مفتوح !

سوزان جورج*

ونحن نأخذ عىل محمل الجد التعريف النيوليربايل للخارس، بوسعنا القول إنه ميكن طرد أّي أحد من النظام 
يف أي وقت – بسبب املرض، السن، الحمل، ما يقرر أنه فشل، أو بسبب ظروف اقتصادية وما يقتضيه 
تحويل الرثوة من تحت لفوق بال هوادة. إن قيمة حامل األسهم هي كل يشء. مؤخرا كتبت »اإلنرتناشيونال 
هريالد تريبيون« أن املستثمرين األجانب »يستحوذون« عىل الرشكات واملصارف التايالندية والكورية. ال 

عجب يف أن يؤدي ذلك االستحواذ إىل رصف للموظفني عىل نطاق واسع.
بكلامت أخرى، إن نتاج سنوات من كدح آالف التايالنديني والكوريني يتحول إىل أيدي كربيات الرشكات 
األجنبية. والعديد منهم الذين كدحوا إلنتاج تلك الرثوة هم اآلن يف قارعة الطرقات أو سوف يكون هذا 
مصريهم عام قريب. فبناء عىل قوانني املنافسة وتعظيم قيمة ماليك األسهم، لن يرى مثل هذا السلوك 

عىل أنه ظامل عىل نحو إجرامي وإمنا طبيعي.
أزعم أن النيوليربالية قد غرّيت طبيعة السياسة من أساسها. كانت السياسة تتعلق بالدرجة األوىل بالسؤال 
حول من يحكم من ومن ينال أي حصة من الكعكة. بالطبع ال تزال جوانب من هذا وذاك موجودة لكن 
بات سؤال السياسة املركزي الكبري الجديد هو »من يحق له الحياة ومن ال يحق له الحياة«. إن اإلقصاء 

الجذري هو شعار املرحلة اآلن، وإين أعني ذلك بجدية كاملة.
لعيل قدمت لكم الكثري من األخبار السيئة ألن تاريخ السنوات العرشين األخرية ميلء بها. لكني ال أريد 
أن أنهي كالمي عىل هذه النربة املحبطة والتشاؤمية. يجري الكثري ملواجهة تلك التيارات التي تهدد الحياة 

ومثة أفق بعيد للمزيد من األفعال.
ساعد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عىل تحديد الكثري من تلك األفعال التي أعتقد أنها يجب أن 
تتضمن الهجوم األيديولوجي. لقد آن األوان لنقرر نحن جدول األعامل بدالً من أن نرتك األمر لـ»سادة 
الكون« يف دافوس. وإين آمل أن يتفهم املانحون أنهم ال ينبغي أن ميولوا مشاريع عادلة وإمنا عليهم أن 
ميولوا أفكارا أيضا. ال ميكننا االعتامد عىل النيوليرباليني ألن يتولوا هذا األمر، لذا علينا أن نصوغ أنظمة 

رضيبية دولية عملية وعادلة.
اسمحوا يل أن أكرر ما قلته سابقا: ليست النيوليربالية عنرصا من عنارص الطبيعة البرشية. وال هي قوة 
لسياسات  مستعدين  نكون  أن  علينا  ذلك.  يقتيض  فشلها  ألن  واستبدالها  تحّديها  ميكن  طبيعية.  فوق 
بديلة تعيد السلطة للجامعات وللدول الدميوقراطية فيام نحن نعمل لبناء الدميوقراطية، وحكم القانون 
والتوزيع العادل عىل الصعيد الدويل. لألعامل وللسوق مكانهام، لكن ال ميكن لهذا املكان أن يحتل كل 

نطاق الوجود اإلنساين.
املزيد من األخبار الجيدة أنه يوجد الكثري من املال حولنا وأن جزءا صغريا منه، بل نسبة ال تكاد تذكر، 
يكفي لتوفري الحياة الالئقة لكل إنسان عىل هذه األرض، وتوفري الصحة والتعليم الشاملني وتنظيف البيئة 
ومنع املزيد من تدمري الكوكب وردم الهوة بني الشامل والجنوب، أقلّه بناء عىل ما تقرتحه »وكالة األمم 

املتحدة للتنمية«، التي تقدر أن األمر يحتاج إىل ٤٠ مليار دوالر. وبرصاحة، هذا مبلغ زهيد جدا.
أخريا، أرجو أن تتذكروا أن النيوليربالية قد تكون رشهة ال تشبع ولكنها ليست كاملة املناعة. إن تحالفا 
لتحرير كل  يتخلوا، ولو مؤقتا، عن مرشوعهم  أن  باألمس فقط عىل  النيوليرباليني  أجرب  للناشطني  دوليا 
االستثامرات عن طريق »االتفاق متعدد األطراف حول االستثامر« MAI، وإن االنتصار املفاجيء لخصومها 
أغاظ دعاة حكم الرشكات وأكد أن شبكة محكمة التنظيم من الغواريني قادرة عىل كسب املعارك. واآلن 
علينا أن نعيد تجميع قوانا وأن نحافظ عليها ليك مننعهم من أن يحولوا »االتفاق املتعدد األطراف حول 

االستثامر«  MAI إىل »منظمة التجارة الدولية«.
لننظر إىل األمور من هذا املنظار: األرقام إىل جانبنا، ألن عدد الخارسين يف لعبة النيوليربالية يفوق بكثري 
عدد الرابحني. وإننا منلك األفكار، فيام أفكارهم بات مشكوكا بأمرها بسبب تكرار األزمات. ما ينقصنا، إىل 

اآلن، هو التنظيم والوحدة التي متكننا من االنتصار يف عرص التكنولوجيا املتقدمة هذا.
الواضح أن التهديد عابر للقوميات، األمر الذي يعني أن الجواب يجب أن يكون هو أيضا عابرا للقوميات. 
مل يعد التضامن يعني املساعدة، أو أنه مل يعد يقترص عىل املساعدة، بات يتطلب اكتشاف طاقات مخبأة 

يف نضاالت واحدنا واآلخر بحيث تستطيع قوتنا العددية وقوة أفكارنا أن تنترص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عاملة اجتامع وسياسة ومناضلة أمريكية. 
“بدايات” )فصلية ثقافية فكرية( – العدد 30 - 2021

د. حسني الهنداوي )اىل اليمني( و د. عارف الساعدي



جبار النجدي

إن صعوبة الجهد الشعري يف مجموعة )صبخة 
تكمن  گاصد  الكريم  عبد  للشاعر  العرب( 
الذاكرة   – الواقع   – مدينة  مترير  إمكانية  يف 
مدينة  يوتويبا  مالمح  إىل  العرب(  )صبخة   –
ليس  بينهام  قرائن  إيجاد  ومحاولة  الالمكان، 
عىل مستوى األدلة االقناعية، بل عىل مستوى 
التخييل يف الفعل الشعري الذي ينايف معطيات 
األمر  متاماً،  ويفارقه  ملدينة  املنفرد  الوجود 
من  العني  رؤية  عملية  تحويل  يتطلب  الذي 
فاصل  فثمة  تبرصية،  رؤية  إىل  برصية  رؤية 
اإلنسان  گاصد  الكريم  عبد  بني  يفصل  مرتام 
وبني  العرب(  )صبخة  مدينة  يف  عاش  الذي 
بالتحليق  املنهمك  الشاعر  گاصد  الكريم  عبد 
فذات  ذاتها،  العرب(  )صبخة  مدينة  أجواء  يف 
الشاعر  ذات  تنسخ  بالرؤى  املوصولة  الشاعر 
يواظب  فالشاعر  لذلك  بالرؤية،  املنشغلة 
رؤيوية  مشاهد  عرب  ودفعها  رؤاه  إيقاد  عىل 
عن  املدينتني  استقاللية  ليضمن  أرشيفية،  ال 
لذاته  منه  البد  انشطاراً  ويؤمن  بعضهام، 
الواحدة، ضامنة لالشتغال الشعري الذي يسعى 
مبا  للمدينة،  الفعيل  الحضور  يعادل  أن  إىل 
ينتج عن غيابها وتواريها، لتصبح املدينة مجرد 
حكايات مزاحة عن أصلها، يف حني تكون مخيلة 
الفرق  فنلمس  مدينته،  خارج  بأكملها  الشاعر 
بني أهمية أن نعيش قياساً ألهمية أن نتخيل، 
يتعامل  حيث  للشعر،  الفارقة  السمة  وهي 
الشاعر مع املدينة بطريقة الحوار مع النفس ال 
مع اآلخر، أما استبدال مدينة بأخرى فأنها تشري 
إىل قابلية االنفصال عن مركز مهيمن ما لصالح 
التخييل الشعري، وما يؤكد هذا أن اسم الشاعر 
يدل عىل مدينتني منفصلتني ومتغايرتني، حينها 
يكون بوسع الشعر أن يصنع من احدهن مدينة 
الفعل  حركية  أساس  وهو  ومختلفة  مغايرة 
الشعري الذي يسمو مبا ينجبه األريض ليكفل 
رقيه، محققاً وظيفة الشاعر فيام وراء مدينته 
وأدواته  التخييل،  يف  األبعد  املدى  يرتاد  وهو 
املتمثلة يف الرؤيا املنفلتة نزوحاً من عامل اليقني 
للشاعر  األوىل  الذات  من  النص  براءة  يرافقها 
رؤية  ثم  ومن  الحلمية  الرؤى  تغليب  يف  أمالً 
قاسم  إيجاد  يف  طلباً  املريئ،  يف  املاثل  الالمريئ 

أدىن لتحرير املدينة من وجودها الواقعي:
يا للفجر

حني متّر العربات
محّملة برائحة الحقول

تكاد متّس حواف السطوح الخفيضة
بأعراف خيولها

وقامات سائقيها
وهي تبتعد

خرضاء
تعبق بالرائحة

ألجراسها
رنة الشمس

الثانية  النسخة  استيالد  تتحقق عملية  أن  وما 
للمدينة حتى ينأى الشاعر بنفسه عن االجرتار 
إىل  املدينة  يعيد  أن  شأنه  من  الذي  الشعري 
مكانتها السابقة، فيرّص عىل دفعها إىل مكانتها 
يتجاوز  أن  بوسعه  الذي  الشعري  التخييل  يف 
اإلشكالية الناجمة عن ثنائية الحدين املتمخضة 
عن التضاد بني مدينة وأخرى، وغاية ما ينتجه 
الشعري هذا قراءة جديدة  انتقاله  الشاعر يف 
إقليم  وفصول  وأصقاع  وأحوال  لجغرافية 
آخر  مكان  يف  شعرياً  لتجسيده  بعينه  جغرايف 
غري معلوم، بقطع النظر عن زمن الشاعر الذي 
عكس  عىل  مجهوليته  بأىس  الشعر  يستأنس 
بالشعر  املدينة  استبدال  أن  متاماً،  التاريخ 
)مدينة صبخة  فأن  لذلك  ثانية،  اإلنتاج  يعني 
العرب( تتحول إىل يشء متوار أو ظالل هاربة 
صفحاتها،  سطور  وبني  الشعر،  مدينة  داخل 
وأطياف ذكرياتها املرسودة بكثافة الشعر، أن 
ظهور )امليتا – مدينة( أو املدينة الثانية ينتج 
عن دخول الشاعر يف عالقة استكشافية ملدينة 
تضيف  أنها  بعد،  حضورها  يكتمل  مل  أخرى 
عرب  النظر  أن  ذلك  )التخييل(  بداللة  وتتسع 
وجه  تقاطيع  إىل  الشعري  االشتغال  عملية 
لرؤية  تعدياً  يتطلب  زمانها  غادرت  مدينة 
جغرافيا املكان إىل رؤى جغرافية الوجود الحر، 
ولعلنا نلمس مستوى من مستويات )التخييل( 
ومهجور  منزو  زقاق  ملعاناة  الشاعر  برؤى 

انرصفت عنه أقدام املارة بفعل املطر:
أنا الزقاق الضّيق

من يغسلني
وقد وطئتني األقدام

وغطاين الوحل
من مينحني مرآة

ألرى عيني
أنا الزقاق الضّيق

ارتجف اآلن من الخوف
وقد انتصف الليل

أو:
املزاريب تصّب

والدروب تغيل باملاء
والبيوت تتجرد من ثيابها

وتعلقها عىل الحيطان
يتجه  صاعد  شعري  طريق  يف  الشاعر  يسري 
الرؤى  مدينة  إىل  الهابطة  الذاكرة  مدينة  من 
الصاعدة، وليك تقع املدينة يف فضاءات الشعر 
يتم ترحيل طقوسها إىل املراتب العليا يف سلم 
الرؤى، حتى إذا ما عاد الشاعر ذات مرة، إىل 
ذاكرته فأنه ال يضع قلمه إال بني سطور صفحات 
بيضاء، ذلك ان خزائن األكتناز الشعري آثرت 
األشياء  بغرائبية  االتصال  لنشدان  االرتفاع 
وأرسارها املتعالية لنقل إشارات املدينة وأشكال 
باتجاه  فيها، مبباهجها وأحزانها صعوداً  الحياة 
سعة التصور والتخييل، عرب عملية تحليق للعامل 
مدينة  طيات  بني  املتواري  الضمني  الجواين 

إلزالة ضبابيتها وتبيان توهجاتها:
بكوفيتِه الشبيهِة بالطائر

يلّوح بيديه
لحامماته السابحة يف الهواء

فجأة
تستحيل يداه جناحني

فيطري
–———

أو:
الشمس ترافقهم يف الليل

والقمر يف النهار
سائرين يف الهواء

ال أثر ألقدامهم عىل األرض
وحني يهبطون

تهبط الشمس والقمر معاً
أيها الفجر
أيها الغجر

الخيام تطري ..!
خارج  الشعري  االشتغال  يصبح  إذن  هكذا 
النامذج  تطرحه  ما  وأهم  الذاكرة،  مقدرة 
الشعرية يشء يتعلق بحالة االنفعال ال االتصال 
بني املدينتني، وينجم عن ذلك استغراق الشاعر 
يف أمكنة التواترات الشعرية، وحقائقها الطيفية 
للسمو بعامل الرباءة وسرب املساحات املحتشدة 
باملمكنات، غري أن هذا الالتصالح بني مدينتني، 
هو نوع من االحتفالية التي ال تتعلق بعملية 
إعادة اكتشاف الشاعر ملدينته بقدر ما تتعلق 

باكتشاف مدينة أخرى مرادفة لها:
ألن أحالمي كثرية ال تعّد

وذاكريت متعبة من الدخان والحطب
أتذكر أحداثاً مل تحدث

ومواضع مل أرها
مثالً:

مقربة عند منحدر
قالعاً تنفتح بلمسة يد
حيطاناً تتقدم زاحفة

أصداء ترتّدد
يف الليل
الخ …
الخ …
الخ …

———
وهكذا تضعنا قصائد الشاعر عبد الكريم گاصد 
مع  تواصل  يف  العرب(  )صبخة  مجموعته  يف 
تتجه  التي  التخيييل، وإشاراته  الشعري  الفعل 
مجاورة  شعرية  مساحة  من  حولها  ما  إلثارة 
بأصقاع  املوصولة  وخفاياها  باملضمرات  تعج 
وأرشيفات  فصولها  وتناوب  وأوضاعها  مدينة 
أمكنتها، وما يغرينا بأهلية هذه املضمرات عىل 
املجموعة  يف  الشعر  أن  هو  الشعري،  اإلنتاج 
مينح املدينة روح أخرى، فحينام يصبح املكان 
يشء آخر غري األرض يكون بوسعه قول اليشء 
مكاناً  املكان  فيه  ينتج  داليل  فضاء  يف  الكثري، 
الشعري  االشتغال  توجهات  فأن  وبالتايل  آخر، 
للشاعر عبد الكريم گاصد تتعامل مع املدينة 
بوصفها مكاناً متعدداً وتخييلياً وليس مساحة 
وأوضاعها  امتداداتها  أن  فحسب،  األرض  من 
العيش  الذاكرة وسبل  ومدارات فصولها تطال 

واألحالم:
ما أكرث الطرق الطالعة من الصبخة

وما أقل الطرق املوصلة إليها
طريق متّتد ومتّتد وال تنتهي أبداً

طريق تصطدم بجدار
طريق تختفي يف الرمل وال تظهر ثانية

طريق تختفي خلف النخل وتخرج عارية
طريق يوقفها كلب بنباحه

–————
طريق تثقب جدراناً

وتسري
فال يوقفها أحد

طريق متيض يف الصحراء
كم أرهقني السري عليها!

الشاعر أن يظهر  السياق استطاع  وضمن هذا 
من  اإلفالت  طريق  عن  الشعرية،  مهاراته 
تشكالت النمط الشعري الواحد ومن ثم سيادته 
انعكاس  هو  الشعري  النموذج  فهذا  كسلطة، 
املتحولة،  النسقية(  )وسامتها  املدينة  لظرفية 

ألهمية  املمتلك  العابر  دور  متثل  فالقصائد 
عبوره إىل ضفاف تخييلية أخرى، عىل الرغم من 
تلبية  التعبريي الشعبي  النمط  حملها لصفات 
لرشوط تجربة بعينها تتخذ من السمو الطيفي 
إيصال  أدوات  العرب(  )صبخة  مدينة  ملالمح 
لها، وليس بعجيب أن يبذل الشاعر جهداً وافياً 
النزياحات مقاصد النصوص ومعانيها ودالالتها 
مبوجب حراك متواصل وهابط يف العمق املكاين 
واالجتامعي، رشيطة أن تنخرط أشياء وأمكنة 
الشعر وما  املدينة وأحوالها وفصولها يف سرية 

تحفل له من أغطية تخييلية:
النعش يهتز فوق األكف

ويعلو ذراعني
أنظر!

مالئكة يف الهواء
أتبرصهم؟

أتبرص تلك الطوابري:
أحصنة
أم ترى

برش بقوائم أربع
أغربة وخفافيش

أجنحة لطيور تحط
وأخرى تطري

ويف آخر املوكب اآلن
يأيت النخيل بشعره

متمثالً  للشعر،  آخر  حضوراً  يؤمن  الشاعر  إن 
خلف  املتخفي  العميق  الشعري  بالنبض 
الظاهرة املرئية، بعبارة أخرى أن الشعر يف هذه 
التجربة يوهمنا بأنه منشغل باليومي والعقالين 
يجيد  انه  العقالنية،  إىل  افتقاراً  األكرث  انه  غري 
باألقدام واألفكار والكلامت، مبعنى أن  الرقص 
فاعلية  إىل  تتحول  النصوص  يف  الشعر  فاعلية 
لتامسك  ومفككة  تخييل،  محيط  يف  منتجة 
الشعر مع الذات يف سياق متنقل بني األمكنة 

واألشياء واملسافات وتناوب الفصول:
بأغانينا

نسحب النهار إىل الليل
وآالمنا إىل النهر

ونغتسل عائدين
بأقدام أخف من الهواء

واذرعه أرسع من رضبات الطبول
–————

يرحل النهر مبتعداً
يحمل الناس

تدنو الضفاف
تدنو الظالل البعيدة

والليل يدنو
وتستعر النار

أصفر لون السامء
الصناديق صفراء

ليل الچراديغ أصفر
والطبل يقرع

البيئة  تتشاطر  طقسية  وجوه  أربعة  مثة  إن 
يف  وتتسبب  العرب(  )صبخة  ملدينة  املتباينة 
انتقال أمكنة املدينة من طور آلخر، فالصيف 
هو رمز لتحول املكان واتساعه، أما سرية املكان 
الصيفي فتكمن يف داخلها رغبة يف االتساع، أمالً 
يف االنفالت من الحيز املكاين الضيق، أن الصيف 
اتساعها  يكفل  املدينة  طرقات  يلهب  الذي 
طرقاتها  وانحناءات  بيوتها،  سطوح  عرب  املريئ 
وبرانية وجودها  البرشية  األجساد  وخصوصية 
امللتحمة مع إغفاءاتها عن علو، وارتفاع مآذنها 

الصادمة لحدقات عيون من يرتقب:
يف الليل

متتلئ السطوح بالبرش
والسامء بالنجوم

ويتكئ القمر عىل السياج
السطوح طرق

تهبط وترتفع وقد تتعرج
وتستوي ثانية

ثم
فجأة:
مئذنة

صبخة  )مجموعة  تجربة  أن  القول  بوسعنا 
تعبري  الكريم گاصد هي  للشاعر عبد  العرب( 
هدفها  ولكن  الطفولة،  إىل  سعيدة  عودة  عن 
من  حمله  وما  الزمن،  قسوة  عىل  التعرف 
أن  بعد  التقبل  عىل  وعسرية  قاسية،  دورات 
طال الشوط وبعدت الغاية، وأصبح واضحاً أن 
ما ندركه يف النصوص ال يعد وان يكون سوى 
صورة متبقية من أرث مدينة ظلت عىل الدوام 
تطلق شحناتها اإلرسالية يف الشعر خلف حدود 

الزمان واملكان.

كتب جديدة
تحمل  سينامئية،  نقدية  مقاالت  الحسن:  جواد  عيل  سينامئية/  محطات   *

انتباهات ذكية لناقد دؤوب. اصدار: دار ضفاف بغداد 2021.
لشاعر  شعرية  مجموعة  العقايب.  حنون  عيل  املكان/  من  بعشقك  اعوذ   *
يعطي صوره زخامً من الحياة املثقلة بالهموم. اصدار اتحاد االدباء والكتاب 

يف العراق/ بغداد 2021.
* عابر القارات/ برهان الخطيب. رواية- سرية، يقدما روايئ بارع يوظف سرية 

حياته روائياً. اصدار دار الشؤون الثقافية/ بغداد 2021.
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نخبـَك
صديقي القريب البعيد
نخب حضورَِك الفاجعِ

يف مآتِم الغياب
والدموعِ والخسارات

*
نخبـَك

هل يكفي
 بينابيعِ الدمع ؟

أَْم يكفي
بنزيف دجلة املفجوعة كارملة جنوبية ؟

أم انه اليكفي
 حتى بفراٍت 

من الَدم والنحيب ؟
*

نخبـَك
من وحشِة الغروب

اىل نزيِف القلوب
وحتى سطوعِ شمِس

الحقيقِة والخالِص

من وجوِه فتياِن
 ترشين البسالء

ومن عيوِن صبايا
 بابل الجميالت

ومن اصابع الجنود 
النازفة عىل السواتر 
والرباري واملالجيء 
والحدود املنهوبة 

ومن قلوب الشهداء
املنسيني يف الجبهات 

واالهوار والقصبات
والصحارى والكهوف واملقابر الجامعية

*
نخبـَك

نخب الحياِة التي أرَهقْتنا
نخب أُمهاتِنا الطاعناِت

 يف التجاعيِد والسواْد
نخب أَصدقائِنا الذين أصبحوا

مجرَّد أَرقاٍم باهتٍة
يف ذاكرة البالْد

حسب الله يحيى

وزارة  تظاهرات  اتجاهل  يجعلني  واحدا  مسوغا  اجد  مل 
الثقافة ..ذلك انني وجدت يف مطالب املتظاهرين قدرا من 
الحق , و قدرا من املراجعة. اىل جانب ذلك وجدت ان لهذه 

الوزارة واجبات مثلام لها حقوق عىل موظفيها .
واحتساب  املتعاقدين  اسامء  تثبيت  يف  املتظاهرين  حقوق 
العالوات والرتفيعات ومخصصات الشهادات حال استحقاقها 
مرشوعة  حقوق  فهي   .. بشانها  االمر  صدور  عند  وليس 
والتعامل مع الحقوق التي تكفلها كل القوانني التي يفرتض 
ان تكون عادلة مع الجميع .. ولكن من الجفاء والغنب امللقاة 
عىل وزارة الثقافة ان يطلب منها ما ال قدرة لها عىل تنفيذه 
حقهم  من  املتظاهرون  الرواتب.  وزيادة  االرايض  كتوزيع 
ولكل  لهم  تسن  ان  ـ  الثقافة  وزارة  عىل  ال  ـ  الربملان  عىل 
لتحقيق   , االتحادي  املدنية  الخدمة  قانون  الدولة  موظفي 
يف  سكنية.  مشاريع  او  ارايض  تخصيص  ثم  ومن  العدالة 
التي  )املنجزات(  عن  التساؤل  من  لنا  البد  نفسه,  الوقت 
يتقاضونه  ما  مقابل  الوزارة  هذه  موظفي  من  كرثة  حققها 

من الرواتب.

 صحيح ان االمر يتطلب وضع خطط لطبيعة العمل والزام 
املوظف باألداء بدال من البطالة املقنعة التي تشمل اعدادا 
كبرية من بني )17( الف موظف ال يؤدي معظمهم اي عمل 
الزام  املسؤول  يقدمه  ما  و)افضل(   .. الدوام  انتظام  سوى 

موظفيه بالدوام القرسي من دون النظر يف كيفية االداء!
بهوية  تزويدهم  املتظاهرين  مطالب  يف  رضراً  نجد  ال  كام 
الوزارة فهو امر بديهي والوزارة ملزمة به ..كام ان للوزارة 
سلبيات اخرى منها عدم وضع الشخص املناسب يف املكان 
يف   , العمل  يف  وتجربته  ونزاهته  وخربته  لكفاءته  املالئم 
وقت وعدت الوزارة بابعاد كل املفسدين من ادارتها وعدم 
االستعانة بقوى كسولة وعدمية الخربة وكل ما متلكه عالقاتها 
االجتامعية. وهناك الكثري من دوائر الوزارة معطلة او تقدم 
عمال هامشيا ال يرقى اىل مستوى ما يرصف من رواتب يف 
نوعية ونشاطات  تقدم مطبوعات  ان  بالوزارة  حني يفرتض 
متميزة وقدرات ممكنة جدا يف توزيع مطبوعاتها واالستفادة 

من القوى البرشية التي متلكها يف تحقيق اعامل عديدة.
االمر يحتاج اىل تفاصيل فيام الكلمة املتاحة هنا محدودة, 
وما بني التفاصيل واملحدود.. مسافة ميكن تجاوزها بحكمة 

العمل ومصداقية االداء.

 نخبك.. نخب البالد والشهداء 
سعد جاسم

الى د. سالم حربه 

رأي

تظاهرات »ثقافية«!

عبد الكريم گاصد في »محلة الرؤى«

عبد الكريم كاصد
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

سالت غذائية إلى فقراء 
مدينة الثورة 

بغداد – طريق الشعب 
للحزب  املحلية  اللجنة  إىل  التابع  والطفل”  األم  “منتدى  وزع 
املاضيني،  اليومني  )الصدر(،  الثورة  مدينة  يف  العراقي  الشيوعي 
سالت غذائية عىل العديد من العائالت الفقرية يف املدينة، وذلك 
الشيوعيون  يواصل  التي  االجتامعي  التكافل  حمالت  سياق  يف 
الصعبة.  املعيشية  الظروف  ظل  يف  الفقراء  ملساعدة  إطالقها 
السالت  وتسلمت  املحلية،  اللجنة  مقر  عىل  العائالت  وتوافدت 

الغذائية بإرشاف مديرة املنتدى، الرفيقة إخالص حميد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األفالم القصيرة تعود
إلى البصرة مجددا

البصرة – وكاالت 
بعد توقف النشاط السيناميئ طيلة الشهور املاضية بسبب جائحة 
مجددا  البرصة  محافظة  إىل  السينامئية  العروض  عادت  كورونا، 
بفيلمني قصريين عرضهام أخريا قسم السمعية واملرئية يف نقابة الفنانني 
العراقيني باملحافظة.  الفيلامن اللذان شاهدهام جمهور من املثقفني 
ومتابعي السينام، من إخراج وسام إحسان، األول عنوانه “ال تقتلني 
لتفرح” واآلخر يحمل عنوان “عيل”.وقال إحسان، يف حديث صحفي، 
أن “الفيلمني توعويني يحمالن رسائل مهمة منبثقة من رحم الواقع 
بخطورة  الناس  توعية  إىل  يهدف  األول  الفيلم  أن  مبينا  العراقي”، 
إطالق النار العشوايئ خالل املناسبات، وما يسببه ذلك من حوادث 
الرتبويني،  إىل  يقدم رسالة  الثاين،  الفيلم  أن  قائال،  مميتة.  وأضاف 
تحثهم عىل معرفة األسباب التي تدعو الطالب للتغيب عن الدراسة، 
قبل معاقبته، وإىل الوقوف مع الطلبة يف محناتهم ومساعدتهم عىل 
حل مشكالتهم. وعقب انتهاء عرض الفيلمني، عقدت جلسة حوارية 

نقدية حول مضامينهام، ساهم فيها العديد من الحارضين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جولة إعالمية راجلة في الهندية
 

كربالء - حسن مهدي

شكلت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء الهندية مبحافظة 
من  العديد  جاب  جواال  إعالميا  فريقا  املاضية،  الجمعة  كربالء، 
عىل  الفريق  ووزع  األقدام.   عىل  سريا  وأسواقه  القضاء  شوارع 
من  نسخا  املقاهي،  ورّواد  التجارية  املحال  وأصحاب  املواطنني 
مع  للحزب  اإلعالمي  املركز  أجراه  قد  كان  حوارا  يتضمن  كراس 
سكرتري اللجنة املركزية، الرفيق رائد فهمي، حول التعليق املرشوط 

ملشاركة الحزب يف االنتخابات. 
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عن “دار سطور للطباعة والنرش” يف بغداد، صدر أخريا 
كتاب بعنوان “الفكر االشرتايك يف األدب العراقي 1918 
– 1958”، من تأليف الباحث الراحل عبد اللطيف عبد 

الرحمن الراوي وإعداد وتقديم سعدون هليل. 
يدرس الكتاب، الذي هو عبارة عن أطروحة تقدم بها 
الفكر االشرتايك  تأثريات  الدكتوراه،  لنيل درجة  املؤلف 

يف األدب العراقي، ومقدار متثل األدباء لهذا الفكر. 
ويستهل الراوي أطروحته، مببحث حول الفكر واألدب، 
ثم يتناول األدب االشرتايك يف تحديه الساخر للسلطات 
الكادحة،  الطبقة  معاناة  عىل  يعّرج  بعدها  الظاملة. 
االستعامر  ذيول  قارع  الذي  العراقي  الفالح  ومنها 
و”السلم”،  “الحرب”  مفهومي  إىل  لينتقل  واالقطاع، 

وإىل العناية التي أوالها الفكر االشرتايك باملرأة.

الفكر االشتراكي في األدب العراقي 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

الكهرباء
ليست المشكلة ؟! 

عبد السادة البصري 

يعاد  فيلٌم سيناميئ  وكأنها  لحظة  تتكرر كل  حكاية وغّصة 
عرضه باستمرار!

إنها حكاية الكهرباء التي مل تنتِه بعُد!
مجاالت  يف  العاملني  املهندسني  أحد  قّدمها  محارضة  يف 
الكهرباء والطاقة الشمسية قبل أيام يف ملتقى جيكور الثقايف 
مبدينة البرصة، تحّدث عن أهمية استخدام الطاقة الشمسية 
لتوليد الكهرباء ، واالستفادة منها يف مجاالت عديدة. كام 
أشار إىل كيفية استخدام األلواح والجدوى االقتصادية منها، 
مع  الكهربائية  الطاقة  من  جيدة  كمّية  متنحنا  أنها  مؤكداً 
توفري ماّدي واقتصادي كبريين. وذكر يف حديثه أن العراق 
بدأ استخدام هذه األلواح يف بعض مؤسساته الحكومية منذ 
أواسط الثامنينات ، لكّنها مل تُستغل بالشكل الصحيح كام 

يف مرص مثال وغريها!
الحق أقول: إّن محارضته عرصت قلوبنا أملاً وحرسة وأثارت 
أكرب  فائدة قصوى وتوفري  عميقة. ففي ما سمعناه  شجوناً 
من  ونقرأ  ونسمع  نعيش  مبا  مقارنة  والكهرباء،  للامل 
دون  من  مرعبة،  انفجارية  وموازنات  للامل  وهدٍر  معاناة 
انقطاعات  الكهربائية، بل  جديد يف تحّسن عمل املنظومة 
متكررة واسترياد طاقة كهربائية وغاز سائل من دول الجوار 
مبليارات الدوالرات دون أدىن فائدة تُذكر، والحال عىل حاله 

بل يتفاقم كل صيف!
منذ  العراقيني  قلوب  يف  أصبحت حرسة  سادة  يا  الكهرباء 

أكرث من ثالثة عقود وما تزال!
يجلس  َمْن  لكل  الناّرية  الترصيحات  رغم  حالها  ينصلح  مل 
عىل كريس املسؤولية،    والحقيقة املُرّة هي أننا نستوردها 
بيدهم  ممن  بعضنا  قام  تحسينها  من  وبدالً  نزال،  وال 
العاملية،  البنوك  يف  أرصدتهم  وزيادة  بتحسني  “الرصماية” 
وقمنا  بل  املساكني،  للمواطنني  أو  لها  اهتامم  اعارة  دون 
القتل  حد  إىل  األمر  ووصل  بتحسينها،  طالب  َمْن  مبعاقبة 

ملن يتظاهر مطالباً بتوفريها بالحد املعقول!
مشكلتنا ليست يف الكهرباء ويف عدم االهتامم بنصب ألواح 
توليدها من الطاقة الشمسية، بل هي يف الفساد املسترشي، 
االنتامء  وعدم  له،  املسبب  الطائفية  املحاصصة  وباء  ويف 

الحقيقي للوطن والناس!

ليس مجرد كالم 

بغداد – طريق الشعب 
املثقفني  لجنة  يف  الثقافية  اللجنة  أقامت 
الخميس  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املحلية 
السرية”،  “مرسح  حول  أصبوحة  املايض، 
مهدي،  عقيل  د.  املرسحي  املخرج  قدمها 
البيايت  زهري  د.  املرسحي  املخرج  فيها  ووقع 

كتابه املوسوم “مرسح السرية”. 
أدار األصبوحة التي أقيمت عىل قاعة منتدى 
د.  الناقد  األندلس،  الثقايف” يف ساحة  “بيتنا 
سرييت  عن  نبذة  قدم  الذي  الجابر،  صبيح 
إىل  مشريا  البيايت،  ود.  مهدي  د.  الضيفني، 
وأعامل  مبؤلفات  زاخرة  مسرية  له  األول  أن 
كام  واإلخراج.  التمثيل  بني  تنوعت  مرسحية 
آخرها  الوظائف،  من  العديد  يف  تدرج  انه 
يف  الجميلة  الفنون  أكادميية  عميد  منصب 

بغداد. 
انه  األصبوحة  مدير  ذكر  البيايت،  د.  وعن 
شارك يف تأسيس “مرسح الصداقة” و”فرقة 
العاميل”  املرسح  و”فرقة  املعارص”  املرسح 
و”فرقة املرسح الشعبي”، وانه عمل مدرسا 
يف معهد الفنون الجميلة، وأخرج العديد من 

األعامل املرسحية ومثل يف قسم منها. 
العديد  د. مهدي، استذكر يف معرض حديثه 
عكسوا  الذين  العراقي  املرسح  رّواد  من 
بدري  مثل  أعاملهم،  يف  الوطني  حسهم 

حسون فريد وإبراهيم جالل، مؤكدا رضورة 
االهتامم بتلك التجارب الكبرية. ثم تطرق إىل 

“مرسح السرية”. 
“العرض  بني  متايزا  هناك  أن  إىل  وأشار 
معالجتهام  عند  و”السرية”  التاريخي” 
البيايت  مرسحيا، الفتا إىل أهمية ما قدمه د. 
خربته  إىل  فيها  استند  مرسحية  أعامل  من 

الطويلة. 
كتابه  عن  البيايت  د.  تحدث  ذلك،  بعد 
بالسرية  يهتم  انه  موضحا  السرية”،  “مرسح 
يعكس  وانه  الخيال،  عن  بعيدا  الواقعية 

يف  السري،  من  النوع  هذا  عالجت  تجارب 
النصوص املرسحية. 

ويف سياق األصبوحة، أثار عدد من الحارضين 
الفني  املرسح  “فرقة  حول  نقاشات 
كـ  باملرسح  جميعهم  أشاد  فيام  الحديث”. 
إعادة  أهمية  إىل  داعني  ثر”،  ثقايف  “منبع 

تنشيط األعامل املرسحية. 
من  نسخا  البيايت  زهري  د.  وقع  الختام،  ويف 
كتابه ووزعها عىل الحارضين. فيام تسلم هو 
خيال  د.  من  ورد  باقتي  مهدي،  عقيل  ود. 

الجواهري، باسم اللجنة الثقافية.

في أصبوحة قدمها د. عقيل مهدي 

د. زهير البياتي يوقع “مسرح السيرة”

بغداد – عامر عبود الشيخ علي

كورونا،  جائحة  بسبب  شهورا  دام  انقطاع  بعد 
الجمعة  الثقايف،  املتنبي”  شارع  “تجمع  استأنف 
مبحارضة  األسبوعية  الثقافية  نشاطاته  املاضية، 
عنوانها “اللقاحات ضد جائحة كورونا”، ضّيف فيها 
خرب األوبئة والتدرييس يف الجامعة املستنرصية، د. 

باسم العضاض. 
الوردي”  عيل  “قاعة  احتضنتها  التي  املحارضة 
من  حشد  حرضها  البغدادي،  الثقايف  املركز  يف 
املثقفني واملهتمني يف القضايا الصحية. وقد أدارها 
الحقوقي محمد السالمي، مبينا يف كلمة قصرية له، 
بني  الصحية  الثقافة  نرش  إىل  تهدف  املحارضة  أن 
املواطنني، وحثهم عىل تلقي اللقاح املضاد لفريوس 

كورونا. 
كورونا  فريوس  عن  ملحة  الضيف  قدم  ذلك،  بعد 

انتشار  يف  تسببت  التي  العوامل  وسالالته. وحدد 
ساللته املعروفة بـ “كوفيد – 19” يف جميع بلدان 

العامل، بعد ظهورها أول مرة يف الصني.
منظمة  قبل  من  معتمدة  إحصائيات  قدم  ثم 
يف  بالفريوس  اإلصابات  عدد  عن  العاملية،  الصحة 
العامل، والتي وصلت إىل 170 مليون إصابة، منها 
مليون وربع املليون يف العراق، مشريا إىل أن عدد 
اعتبار  عىل  عنه،  املعلن  العدد  يفوق  املصابني 
علم  دون  منازلهم  يف  عالجهم  يتم  الكثريين  أن 
املؤسسات الصحية، لذلك ال يتم تسجيلهم رسميا. 
اللقاحات  إىل  حديثه  يف  العضاض  د.  وانتقل 
التي  بأنواعها  معرّفا  كورونا،  لفريوس  املضادة 
ومعرجا  العاملية،  الصحة  منظمة  قبل  من  أجيزت 
من  طرحها  قبل  وتجريبها  اختبارها  مراحل  عىل 

قبل الرشكات املصنعة.
اللقاح  املواطنون  يتلقى  أن  أهمية  عىل  وشدد 

بالفريوس،  اإلصابة  املضاد يك يكونوا يف مأمن من 
يعني  الذي  القطيع”،  “مناعة  أسلوب  عن  بعيدا 
تتشكل  حتى  الناس  بني  متفشيا  الفريوس  ترك 
لديهم مناعة منه، مؤكدا أن هذا األسلوب لو طبق 
يف العراق، سيحصد أرواح قرابة 160 ألف مواطن 
املائة.  يف   80 نسبتها  مناعة  إىل  الوصول  أجل  من 
وهي النسبة املرشوطة لتحقيق “مناعة القطيع”. 
التوجه اىل  وتابع الضيف حديثه داعيا إىل أهمية 
املواطنون  ليصل  اللقاحات،  واخذ  التلقيح  مراكز 

إىل هذه املناعة املنشودة، عن طريق اللقاحات. 
طرحها  وأسئلة  مداخالت  املحارضة  وشهدت 
العضاض  د.  عنها  وأجاب  الحارضين،  من  العديد 

بإسهاب. 
املتنبي”،  شارع  “تجمع  رئيس  قدم  الختام،  ويف 
باسم  الضيف،  إىل  تقدير  شهادة  مهدي،  عيل  د. 

أعضاء الهيئة اإلدارية للتجمع. 

في ضيافة “تجمع شارع المتنبي” 

د. باسم العضاض عن “اللقاحات ضد جائحة كورونا” 

د. عقيل مهدي )إىل اليسار( ود. زهري البيايت 

بغداد – وكاالت 
ما ال يعرفه كثريون، هو أن العراق ميتلك معامل 
نادرة  مبواصفات  تتمتع  وسياحية  طبيعية 

غريبة. 
من هذه املعامل، “بحرية ساوه”. فهذه البحرية 
الواقعة يف محافظة املثنى غريبة ألسباب عدة، 
منها مصدر مائها، وحائطها الكليس الذي يجدد 
التي  “غريالعادية”  والكائنات  بنفسه،  نفسه 

تعيش يف البحرية. 
فـ “ساوة” تعتمد يف تغذيتها باملاء عىل العيون 
وما يتدفق من مياه جوفية من تحت البحرية 
والشقوق  الصدوع  عرب  الفرات(  نهر  )منبعها 

التي يف أسفلها. 
يعيد  طبيعي  كليس  بحائط  محاطة  والبحرية 
تصلب  بسبب رسعة  عند كرسه،  نفسه  غلق 

املادة الكلسية املوجودة يف املاء.
بغرابتها  البحرية  يف  الحية  الكائنات  وتتميز 
أيضاً. إذ تحتضن “ساوة” أسامكا صغرية جداً 
بسبب  طبخها  محاولة  عند  بالكامل  تذوب 

كونها عالية الدهون. 
املعلم اآلخر هو “بحرية بيكوديان” التي تقع 
مدينة  شاميل  سكران”  “جبل  مرتفعات  بني 

الوصول  يصعب  وعرة  منطقة  يف  أربيل،  
إليها. وتتميز هذه البحرية بتصميمها الغريب، 
باإلضافة إىل كونها تتمتع بأجواء ثلجية حتى 

خالل الصيف الحار.
دوكان”  “سد  االخرى  الغريبة  املعامل  ومن 
أنشئ  والذي  السليامنية،  محافظة  يف  الواقع 
يف اعوام 1954 - 1959عىل نهر الزاب الصغري. 

 116.5 وارتفاعه  مرتاً   360 السد  طول  ويبلغ 
مرتاً، وعرضه عند القاعدة 32.5 مرتاً ويف األعىل 

6.2 أمتار.
وأغرب ما يف هذا السد هو وجود حفرة هائلة 
تبتلع املياه كأنها “ثقب أسود”! وقد تبدو مثل 
نفق يف أعامق األرض، لكنها مسيل قمعي، أي 

حفرة لترصيف املياه الزائدة من السد.

3 »غرائب« طبيعية في العراق!

د. باسم العضاض )إىل اليسار( ومحمد السالمي

بحرية بيكوديان


