
شكل انعقاد مؤمتر بغداد للتعاون والرشاكة، ونجاحه يف جمع 
الذي تواجه  الوقت  املنطقة حول طاولة واحدة يف  قادة دول 
فيه دولها وشعوبها تحديات كبرية سياسية واقتصادية وأمنية، 
وتشهد العالقات بني عدد منها توترا، حدثا مهام وانجازا سياسيا 
نفسه  الوقت  يف  وهو  املؤمتر.  راعي  العراق  لصالح  يسجل 
والدولية،  اإلقليمية  العراق  االيجايب يف عالقات  التطور  يعكس 
واألمن  العراق  مكانة  يعزز  مبا  للعامل  مهمة  رسالة  ويحمل 

التعاون والعمل بني  واالستقرار يف املنطقة، ويؤدي اىل تطوير 
الوطنية  السيادة  واحرتام  املشرتكة  املصالح  أساس  بلدانها عىل 

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية. 
املؤمتر  مخرجات  تجد  أن  اىل  تطلعنا  عن  هنا  التعبري  ونوّد 
بدعم  يتعلق  ما  يف  اإليجابية،  الختامي  البيان  ومضامني 
العراق واحرتام سيادته، والسعي اىل توحيد الجهود اإلقليمية 
والتسويات  الحلول  إيجاد  يف  العملية  ترجمتها  والدولية، 

السلمية للنزاعات املسلحة يف املنطقة، ويف مكافحة اإلرهاب، 
السياسية  املجاالت  يف  املنطقة  دول  بني  التعاون  وتطوير 
عىل  العراق  مع  تعاونها  وتطوير  واالستثامرية،  واالقتصادية 
أساس احرتام السيادة الوطنية العراقية وتعزيز لحمة الشعب 
البناء  جهود  ودعم  السيايس،  استقراره  ومقومات  العراقي 
إىل  والنازحني  املهجرين  عودة جميع  وتأمني  االعامر،  وإعادة 

مناطقهم.

ويف الوقت نفسه نؤكد رضورة مواصلة سياسة االنفتاح عىل دول 
وتكثيف  واملشرتكة،  املتبادلة  املصالح  أساس  عىل  والعامل  الجوار 
القامئة،  املشكالت  حل  اجل  من  والدبلوماسية  السياسية  الجهود 

والتي نأمل ان يساهم هذا املؤمتر ومخرجاته يف تذليلها. 
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/8/28

بغداد – طريق الشعب
أعامل  السبت،  أمس  أول  بغداد،  يف  اخُتتمت 
رضورة  عىل  بالتأكيد  والرشاكة  التعاون  مؤمتر 
لتحقيق  والدولية،  االقليمية  الجهود  توحيد 

استقرار املنطقة.
فيه  شاركت  الذي  ـ  بغداد  قمة  مؤمتر  واستمر 
تسع دول مجاورة وإقليمية إىل جانب املشاركة 
النقاشات  تركزت  ساعات،  ست  ـ  الفرنسية 
يف  املشرتك  العمل  من  حالة  خلق  عىل  خاللها 
بدل  بالحوار  املشكالت  وحل  االقليمي،  املحيط 

الرصاعات.
مصطفى  الوزراء  لرئيس  بكلمة  املؤمتر  وافتتح 
أو  للاميض  عودة  »ال  انه  فيها  أكد  الكاظمي 
الجريان  العبثية مع  املتوترة والحروب  للعالقات 

واألصدقاء«. 
وشدد عىل رفض العراق استخدام اراضيه »ساحة 

للرصاعات«. 

الدويل  املجتمع  من  »طلبت  حكومته  ان  وبنّي 
دعم انتخابات ترشين، وتلقينا دعام دوليا إلجراء 

االنتخابات«.
وأكدت الدول التسع املشاركة يف املؤمتر يف ختام 
الشعب«،  »طريق  طالعته  بيان  يف  اجتامعاتها، 
مبا  والدولية،  االقليمية  الجهود  توحيد  رضورة 
ينعكس ايجابا عىل استقرار املنطقة وأمنها، مشيدة 
بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول اىل ارضية 

من املشرتكات مع املحيطني االقليمي والدويل.
وأضافت ان احتضان بغداد للمؤمتر دليل واضح 
والتعاون  التوازن  سياسة  العراق  اعتامد  عىل 

االيجايب يف عالقاته الخارجية.
وتضحياته  العراق  جهود  عىل  املشاركون  وأثنى 
الكبرية يف حربه عىل االرهاب، مبساعدة التحالف 
االنتصار،  لتحقيق  واالصدقاء  واالشقاء  الدويل 
االرهاب  واشكال  انواع  لكل  رفضهم  مجددين 

والفكر املتطرف.

بغداد ـ طريق الشعب
والبيئة  للطاقة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  حذر 
للكوارث  العراق  تعرض  من  املناخي،  والتغري 
وإهامل  الحاد  البيئي  التدهور  نتيجة  الطبيعية، 

الحفاظ عىل البيئة. 
التغري  يفرضها  عديدة  تحديات  العراق  ويواجه 
املناخي، كارتفاع درجة الحرارة وقلة األمطار وشح 
العواصف  نسبة  وزيادة  االرايض  وملوحة  املياه 

الرملية والرتابية والكوارث الناجمة عنها، عىل مدار 
العام.

ووفقا لوكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفالحي فان 
البلد يعاين بشكل مطرد من ظاهرة التغريات املناخية، 
الناتجة عن ازدياد االنبعاثات الكربونية، الفتا اىل ان 
بالعامل  دول  خمس  أكرث  من  واحدا  صنف  “العراق 
وذلك  املناخية  التغريات  مبوضوع  وتغريا  هشاشة 

بسبب ارتفاعات مطردة بدرجات الحرارة”.

العراق  يف  مواقع  ثالثة  بـ”وجود  الفالحي  وافاد 
من بني عرشة يف العامل صنفت كأعىل درجة حرارة 
بسبب قلة الغطاء النبايت وتناقص التساقط املطري 
خصوصا  التحتية  البنية  وتقادم  املائية،  وااليرادات 
مجاالت  يف  القدمية  التكنولوجيات  باستخدام 

الصناعة والزراعة”.
فيام يقول املختص يف الشأن البيئي عيل الخفاجي: 
هناك “أكرث من عرشين منطقة يف العراق تحتاج إىل 

اىل  مشريا  البيئية”،  مشاكلها  لحل  الرسيع  التدخل 
“وجود مناطق زراعية واسعة يف محافظات األنبار 

واملثنى وذي قار، انتهت بيئياً” 
ويتوقع الخبري االسرتاتيجي رمضان حمزة محمد أن 
درجات  يف  كبرياً  ارتفاعا  واملنطقة  العراق  “يشهد 
موسم  لنهاية  الصيف  موسم  واستمرار  الحرارة 
الخريف، لتزيد هذه الضغوط املناخية من احتامل 

مستقبل أكرث سخونة وجفافا يف البالد”.

عام دراسي على األبواب
ومشاكل تنتظر الحلول

بغداد ـ طريق الشعب
يرتقب طلبة واساتذة املدارس والجامعات واألهايل بداية العام 
دراسيني  عامني  انقضاء  بعد  وتوجس،  بحذر  الجديد  الدرايس 
جائحة  فرضتها  التي  الجسيمة  والتحديات  باملشاكل  حافلني 
التحتية  البنى  تشهده  الذي  الرتدي  ذلك،  إىل  ويضاف  كورونا. 
التدريسية  الكوادر  يف  والنقص  والتعليم،  الرتبية  لقطاعي 
مؤسسات  عن  تغيب  التي  الرضورية  واملستلزمات  واملختربات 

معنية كثرية. 
النظام  اعتامد  امكانية  الرسمية مؤخرا عن  الترصيحات  وأثارت 
قدرة  حول  واملخاوف  الشكوك  الجديد،  الدرايس  للعام  املدمج 
الوزارات املعنية عىل استيفاء متطلبات هكذا نوع من التعليم، 
األمر  من  ويزيد  العراق.  مثل  بلد  عىل  جديدا  يعترب  الذي 
االقتصادي،  والوضع  االنرتنت  خدمة  يف  الكبري  الرتدي  تعقيدا، 
من  الخصوص،  وجه  االبتدائية عىل  املدارس  طلبة  يحتاجه  وما 
من  أفضل  تعليم  عىل  حصولهم  تضمن  رصينة  وخطط  جهود 

املاضيني.  العامني 
درايس  عام  انطالقة  أمام  عائقا  تقف  التي  املشاكل  ابرز  ومن 
جديد بصورة مريحة يف املدارس، هو النقص الذي تعانيه وزارة 

الرتبية يف األبنية املدرسية. 
لفك  مدرسة  آالف  مثانية  إىل  بحاجة  إنها  الوزارة  وتقول 
ثنائيا  دواما  معظمها  يشهد  التي  املدارس,  داخل  االختناقات 
وثالثيا، وبالتايل ال بد من حلول مجدية تراعي حياة ومستقبل 

التالميذ والطلبة يف ظل العودة اىل الدوام الحضوري.
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عن بارالمبياد طوكيو

نريد طحينا ال جعجعة ! 

ويتم  الجنايات  ومحاكم  النزاهة  تتخذها  التي  اإلجراءات  هي  عديدة 

االعالن عنها، كذلك ما تتخذه الحكومة من قرارات وتشكل من لجان 

بخصوص قضايا مختلفة. 

ويكاد يخيل ملن يراقب قرارات املحاكم بشأن قضايا الفساد، اننا نوشك 

التي  األخرى  القضايا  ينطبق عىل  . وهذا  اآلفة  الخالص من هذه  عىل 

تصدر فيها احكام، منها مثال الحكم أخريا عىل قاتل مدير بلدية كربالء. 

وكانت الحكومة عرضت علينا فيديو مخرجا بعناية، ظهر فيه احد قتلة 

التي تقف  الجهة  انه مل يقل شيئا عن  الهاشمي. ورغم  الشهيد هشام 

وراء القاتل، وال حتى عن الغاية من االغتيال، فان اخبار الفيديو اختفت 

بالقاتل؟ مثلام مل نسمع عن مصري قاتل الشهيد  مذذاك ومعها ما حّل 

إيهاب الوزين. 

 وبرغم ما يعلن ويقال، يبقى السؤال الكبريعن مدى تنفيذ اإلجراءات 

املعلنة، امنا يف الغالب االعم تظل القضايا معلقة. 

ان يتدخل “الوسطاء” ومنهم  من هم من  ويحدث يف حاالت كثرية  

العيار الثقيل املدجج بالسالح واملال والنفوذ..

 وعندها ويف غمضة عني يصري األسود ابيضا وبالعكس! 

راصد الطريق 

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

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

انعقاد مؤتمر بغداد حدث مهم وإنجاز سياسي

كلشي ماكو في بغداد
كلشي ماكو في سرايفو

ثقافة

568 شّح المياه يداهم 
الزراعة

من أجل تشريع قانون 
ضريبي عادل

المقاطعة االيجابية 
وفعلها السياسي المؤثر

وجهات في النظراقتصادحياة الشعب

تحذير أممي: العراق معّرض لكوارث طبيعية

 
بمشاركة 9 دول مجاورة وإقليمية

مؤتمر قمة بغداد: توحيد الجهود
لمصلحة استقرار المنطقة وأمنها

ارتفاع أسعار املواد الغذائية.. تحّد ٍ جديد امام العراقيني 



“يونيسيف”: شح المياه يهدد صحة األطفال العراقيين
بغداد – طريق الشعب

حذرت منظمة الطفولة التابعة لألمم املتحدة “يونيسيف”، أمس، من تعرض صحة األطفال العراقيني للخطر جراء عدم حصولهم عىل 
املياه الصالحة للرشب.

وذكرت املنظمة يف بيان، إن “3 من كل 5 أطفال يف العراق ال يحصلون عىل املياه الصالحة للرشب؛ ما يهدد تغذيتهم ويعرض صحتهم 
للخطر. علام أن أقل من نصف عدد املدارس يف العراق فحسب متتلك خدمات املياه األساسية”.

وبحسب البيان، قالت شيام سني غوبتا، ممثلة اليونيسيف يف العراق، إن “شح املياه يف العراق ينذر بالخطر، ألن األطفال ال يستطيعون 
النمو ليبلغوا كامل طاقاتهم بدون مياه”، مضيفا “أن موسم األمطار يف العراق لعام 2020 - 2021 هو األكرث جفافا خالل 40 عاما مضت، 

ما تسبب يف نقص حاد لتدفق املياه يف نهري دجلة والفرات، بلغت نسبته 29 و 73 يف املائة بالرتتيب”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

مقاطعة االنتخابات
هل حقا تؤدي الى الفوضى ؟

محمد عبد الرحمن 

رسمية  حكومية  جهات  ترصيحات  األخرية  الفرتة  يف  توالت 
وقوى متنفذة متحكمة  بالقرار السيايس واالقتصادي واألمني 
انتخابات  تأجيل  حال  يف  املحتملة  الفوىض  عن   ،٢٠٠٥ منذ 
خرّي  البعض  ان  بل  مقاطعتها.  او  املقبل  األول  ترشين 
اىل  الذهاب  او  ترشين،  انتخابات  عرب  التغيري  بني  املواطنيني 

االقتتال الداخيل  والفوىض .
القوى  بعض  مواقف  عىل  فعل  رد  وغريه  هذا  يكون  قد 
التي أعلنت مقاطعتها لالنتخابات. وعىل تعدد ما  واألحزاب  
موقفهم،  خلف  تقف  وعوامل  أسباب  من  املقاطعون  أعلن 
فانهم كادوا يجمعون  عىل ان االمر الهام يتجىل يف عدم توفر 
موعدها  يف  الجرائها  مناسبة  امنية  سياسية  انتخابية  بيئة  
املعلن، فضال عن التأكيد ان امليض فيها يف الظروف الراهنة لن 
يحقق التغيري املنشود، وهو الهدف األساس ملطالبة املنتفضني 
باجراء  الشعب  أبناء  وعموم  الجامهريي  والحراك  واملحتجني 
وبترشيع  والتسويف  باملامطلة  انه  ذلك  مبكرة.  انتخابات 
مفوضية  وتشكيل  منصف  وال  عادل  غري  انتخابات  قانون 
االفادة  إمكانية  وتقويض  اجهاض  جرى  املحاصصة،  مبقاسات 
من االنتخابات كأداة دستورية لفرض إرادة الشعب وتحقيق 
التغيري، بدال من إدامة املنهج املرفوض ذاته وإبقاء الشخوص 

أنفسهم، وهم املثقلون بالفساد والفشل عىل كل صعيد . 
القوى  تناشد  راحت  مختلفة  أوساطا  ان  االنتباه  ويلفت 
املقاطعة العدول عن موقفها واملشاركة يف االنتخابات، بدعوى 
الرسمية  فيها  مبا  االوساط  هذه  لكن  ذلك،  عن  بديل  ال  ان 
او  املقاطعة  دوافع  يف  تتمعن  ومل  املجردة،  باملناشدة  اكتفت 
مطالب  وهي  املقاطعني،  ملطالب  تستجيب  إجراءات  تتخذ 
عامة ال تخصهم وحدهم . علام ان العديد من القوى املقاطعة  
ما  عىل  األوضاع  بقاء  مخاطر  من  طويل  وقت  منذ  حذرت 
عدم  اىل  يقود  اشد  تدهور  حصول  امكانية  ومن  عليه،  هي 
اىل مزيد  االستعصاء، ويدفع  االستقرار واىل حالة شديدة من 
اشكاال يصعب  يأخذا  ان  اللذين ميكن   ، والسخط  التذمر  من 

بها وبنتائجها.  التكهن 
من  الكثري  يحمل   االنتخابات  عرب  التغيري  ابواب  غلق  ان 

التعقيدات واالشكاالت، لكن من املسؤول عن ذلك ؟! 
الواضح ان املطالبني بالحقوق واملتطلعني اىل حياة افضل  من 
التدخل  وإيقاف  وسيادته،  واستقراره  البلد  امن  تحقيق  واىل 
والضغط  املنفلت،  السالح  عبث  ووقف  شؤونه  يف  الخارجي 
باتجاه وقف الفساد واهدار املال العام والعمل عىل توظيف 
إيرادات البلد النصاف الفقراء واملحرومني وتحقيق التنمية .. 
والفوىض  االنسداد  حالة  املسؤولون عن  ليسوا هم  ان هؤالء 

ان حصلت . 
ويتوجب القول أيضا ان من يحمل السالح املنفلت ويستخدمه 
لفرض مواقف وإرادات سياسية، ومن يفرض ارادته عىل الدولة  
الدولة وهيبتها ويشيع  ومؤسساتها والقضاء، هو من يضعف 
السلميني   املواطنني املحتجني واملنتفضني  الفوىض، وليس  حالة 

املطالبني بحقوقهم، التي كفلها  لهم الدستور النافذ . 
عىل  واإلرصار  باألزمات،  املثقل  الراهن  الوضع  استمرار  ان 
التغيري  امام  األبواب  وغلق  ذاته،  املدمر  الخاطي  النهج 
مقاطعة  خيار  وليس  الفوىض،  اىل  يقود  ما  هو  السلمي، 
االنتخابات الذي هو مثل  خيار  املشاركة مامرسة دميقراطية 
العملية  يرفضون  ال  املقاطعني  سواد  وان  خصوصا  دستورية، 
االنتخابية بحد ذاتها، بل ان جّل همهم هو استكامل الرشوط 
التي تضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة، تتأّمن فيها الحرية 
الشعب  إرادة  عن  صادقا  تعبريا  وتكون  واملرشح،   للناخب 

وتطلعاته  . 
الفوىض   هو  عليه  هي  ما  عىل  األمور  بقاء  ان  نقول  وأخريا 

بعينها، اآلن ويف املستقبل . 

“طريق الشعب” ترصد اخبار االحتجاجات في مختلف المحافظات اضاءةش
بغداد ـ طريق الشعب 

اال  الشعب”،  “طريق  جريدتنا  من  عدد  يصدر  ال 
كبرياً  الفعاليات االحتجاجية املطلبية حيزاً  واخذت 
عن  نعجز  كثرية  احيان  ويف  الثانية.  صفحتها  من 

تغطيتها كلها، ألسباب مختلفة.
رفع  منذ  السلمية  املطلبية  الفعاليات  تتوقف  ومل 
ترشين  انتفاضة  اعتصام  ساحات  من  خيمة  اخر 

املجيدة.
أغلب  يف  الشعبية  االحتجاجات  وتواصلت 
املحافظات خالل االيام املاضية، نتيجة لرتدي واقع 
مطالبة  جانب  اىل  العمل،  فرص  وشح  الخدمات 

الخريجني بشمولهم يف العقود الحكومية. 

تظاهرات في ذي قار 
مستشفى  حريق  ضحايا  ذوي  من  عدد  وتظاهر 
عن  بالكشف  مطالبني  قار،  ذي  محافظة  يف  الحسني 

نتائج التحقيق يف الحادثة.  
أمام  “املحتجني  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
القضائية  السلطة  طالبوا  قار،  ذي  استئناف  محكمة 
التحقيق  مجريات  عن  بالكشف  املعنية  والجهات 

ومحاسبة املقرصين”.
كام تظاهر العرشات من أهايل أحياء التحرير والزهراء 
وسط  املجاري  محطة  أمام  والثانية،  األوىل  والبقاع 
الخدمات  النارصية، احتجاجا عىل تردي واقع  مدينة 

يف مناطقهم.
عدم  هو  التظاهرة  سبب  ان  اىل  املحتجون  ونوه 

إكامل  بعد  التبليط  ملرشوع  املنفذة  الرشكة  مبارشة 
الخدمات  نقص  أن  إىل  مشريين  املجاري،  مرشوع 

يؤرق األهايل كثريا.

البصرة تتظاهر 
الكهرباء  وزارة  العقود يف  وأغلق عدد من أصحاب 
للطاقة  واإلنتاج  والنقل  التوزيع  البرصة، رشكات  يف 
الجنوبية، احتجاجاً عىل عدم  الكهربائية يف املنطقة 
موافقة الوزارة عىل تحويلهم اىل عقود وزارية، وفقا 
لـ”طريق  كريم  نعيم  املتظاهر  وذكر   .315 للقرار 
املايل  التخصيص  كتاب  وجود  “رغم  أنه  الشعب”، 
املحافظة  من  موافقة  وكتاب  املحلية  الحكومة  من 
الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  قبل  من  املوقع 
ورصف  معنا  التعاقد  ترفض  الكهرباء  وزارة  أن  إال 
العرشات من موظفي  االثناء، نظم  مستحقاتنا”. يف 
مقر  أمام  احتجاجية،  وقفة  العراقية  الحفر  رشكة 
الرشكة يف الربجسّية غرب البرصة، رفضا الستدعاء 8 

من ممثيل تنسيقية التظاهرات إىل الوزارة.
أن  املحافظة،  يف  الشعب”  “طريق  مراسل  وبنّي 
الوقفة تأيت احتجاجا عىل قرار الوزارة بإحالة ممثيل 

تنسيقية التظاهرة إىل لجنة تحقيقية.
تقاعد  مديرية  موظفو  واصل  ذاته،  الوقت  ويف 
البرصة إرضابهم عن العمل املستمر منذ ما يقارب 
واألرباح،  الحوافز  باحتساب  للمطالبة  الشهر، 
املعنية  الجهات  استجابة  عدم  اىل  مشريين 

ملطالبهم. 

ميسان أيضا
األوائل  الخريجني  من  آخر، جدد عدد  من جانب 
ضيافة  دار  أمام  تظاهراتهم  ميسان،  محافظة  يف 
الوزراء  مجلس  قرار  بتطبيق  مطالبني  املحافظة، 
بالتعيني  وشمولهم  بتفضيلهم  القايض   67 رقم 
دوائر  يف  واالستحداث  الحذف  درجات  ضمن 
الدولة. وطالب الخريجون، ديوان املحافظة ببيان 
الدولة  دوائر  يف  واالستحداث  الحذف  درجات 
اجل  من  االتحادي  الخدمة  مجلس  اىل  وإرسالها 

توفري درجات وظيفية للخريجني األوائل.
املهندسني  من  عدد  أغلق  أيضا،  املحافظة  ويف 
نفط  رشكة  بوابة  العمل،  فرص  عن  الباحثني 

ميسان، مطالبني بشمولهم يف عقود الرشكة.

تربويو المثنى يحتجون
ونظم عدد من خريجي الكليات الرتبوية يف محافظة 
املحافظة،  تربية  مبنى  أمام  احتجاجية  وقفة  املثنى، 

مطالبني بالتعاقد معهم أسوة باملحارضين.
التظاهرة  “هذه  بان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وافاد 
هي الثانية خالل 10 أيام، وتهدف اىل إيصال مطالبهم 

بالحصول عىل عقود أسوة بباقي الرشائح األخرى

.. وخريجو ديالى 
وواصلت محافظة دياىل سلسلة االحتجاجات املندلعة 

يف محافظات عدة.
يف  العاطلني  التدريسيني  من  العرشات  وتظاهر 

املحارضين  بدل  بإدراجهم  مطالبني  دياىل،  محافظة 
املستبعدين.  وبحسب مراسل “طريق الشعب”، فإن 
املحتجني تجمهروا وسط املحافظة ودعوا إىل تعويضهم 
نتيجة  استبعادهم  جرى  الذين  املحارضين  من  بدال 
الحذف  درجات  بإطالق  وطالبوا  الوظيفي.  التقاطع 

واالستحداث وتعويض الدرجات الشاغرة.

مطالبة بمخصصات خطورة
وتظاهر العرشات من العاملني يف املؤسسات الصحية 
صحة  دائرة  أمام  الصحية،  املهن  ذوي  ،من  بابل  يف 
املحافظة، مطالبني  برفع مخصصات الخطورة وإلغاء 
الردهات  يف  العاملني  سيام  ال  الوظيفي  التسكني 
الوبائية وشمولهم بقطع األرايض السكنية أسوة بباقي 
يف  الشعب”  “طريق  مراسل  وبحسب  املحافظات”. 
الحلة، فإن “املتظاهرين طالبوا ايضاً بشمول الشهداء 
مؤسسة  بقانون  كورونا،  وباء  بسبب  املنتسبني  من 

الشهداء”.

موظفو بلدية السليمانية 
إىل ذلك، أعلن املوظفون والعاملون يف بلدية محافظة 
نفى  فيام  الرسمي،  الدوام  مقاطعتهم  السليامنية 
مسؤول يف البلدية تهديد أي موظف، يف حال اإلقدام 
أن  املحتجون،  املوظفون  وطالب  املوقف.  هذا  عىل 
يبقى الدوام مستمراً بنظام التناوب وان تبقى ساعات 
العمل كام هي عليه، ال أن تتم زيادتها كام جرى بعد 

تفيش فريوس كورونا يف اإلقليم. 

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 8 Monday 30 August  2021 العدد 8 االثنني 30 آب

No. 38 Thursday 7 January 2021 العدد 38 الخميس 7 كانون الثاين

تواصل االستنكار 
الستهداف مقر حزبنا في النجف 

بغداد ـ طريق الشعب
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  منظمة  تلقت 
جديدة  تضامنية  مواقف  مؤخرا،  النجف،  يف  العراقي 
بعد تعرض مقرها إىل اعتداء اجرامي هو الثاين خالل 

العام الحايل.

زيارة اتحاد األدباء وحزب االمة
العراق،  العام ألدباء وكتاب  وزار وفد كبري من االتحاد 
عىل  لالعتداء  استنكاره  مبديا  النجف،  يف  الحزب  مقر 

مقر الحزب يف املحافظة.
التضامن  أكد  والكتاب  األدباء  “وفد  إن  مراسلنا،  وقال 
تحقيق  أجل  من  والسري  العراقيني  الشيوعيني  مع  التام 

الحياة املدنية لعراق دميقراطي آمن”.
كام زار وفد من حزب األمة العراقية، مقر حزبنا أيضا، 

للتأكيد عىل التضامن التام.
وفد  إن  عباس،  احمد  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
عضو  الفتالوي،  هيثم  برئاسة  كان  الذي  األمة  حزب 

أعرب  النجف،  مكتب  ومسؤول  السيايس  املكتب 
مقر  عىل  “االعتداء  ضد  معهم  تضامنه  عن  للشيوعيني 

الحزب”.

تضامن من هنغاريا وفنلندا
يف  عراقية  ومنظامت  أحزاب  أصدرت  آخر،  جانب  من 

هنغاريا، بيانا مشرتكا بشأن االعتداء. 
الحزب  مقر  استهدفوا  “الظالميني  أن  البيان  وذكر 
الشيوعي يف النجف، ونحن كأحزاب سياسية ومنظامت 
مجتمع مدين وشخصيات دميقراطية مدنية يف هنغاريا 

نستنكر هذا العمل الجبان”. 
ويف غضون ذلك، ذكرت منظمة الحزب يف فنلندا، عرب 
بيان صحفي أن “خفافيش الظالم يعتقدون ان عملهم 
عن  ويوقفهم  الشيوعيني  يرهب  ان  ميكن  الجبان 
الدميقراطية  املدنية  الدولة  وبناء  التغيري  النضال ألجل 
ال  الشيوعي  الحزب  وأن  االجتامعية.  العدالة  وتحقيق 

ميكن ان تخيفه أفعال جبانة كهذه”.

مواساة 
الرفيق العزيز راهي مهاجر )ابو ربيع( املحرتم

احزننا خرب وفاة الوالدة الغالية بعد معاناة طويلة مع املرض.
تقبل خالص مواساتنا برحيلها، راجني لك وللعائلة الكرمية جميعا الصرب والسلوان عىل هذا 

املصاب االليم.
والذكر الطيب دامئا للفقيدة العزيزة.

المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي
2021-8-27

 الرفيق العزيز ابو عليوي .. وداعا
بأمل ممض وحزن شديد، تلقينا نبأ وفاة املناضل الباسل عبد الحسن احمد بشري )ابو عليوي( 

يوم الخميس 2021-8-26 يف مغرتبه مبدينة “ماملو” جنويب السويد. 
الحر  الوطن  اجل  بالفطرة من  مناضالً  فكان  كادحة،  لعائلة  ابنا  وترعرع  الغايل  الفقيد  نشأ 
والشعب السعيد. وتجذر وعيه يف الدفاع عن مصالح الكادحني واملحرومني منذ انتامئه املبكر 

للحزب الشيوعي العراقي، والتحاقه عامالً يف رشكة نفط البرصة.
الكويت ثم اىل كردستان، حيث  الحزب اىل  للبعث عىل  الفاشية  الهجمة  اثناء  العراق  غادر 
الحزب،  لخدمة  والطباعية  االعالمية  مهاراته  كل  ووظف  االنصارية  الحركة  بصفوف  التحق 
بنكران ذات يدعو اىل االعجاب. وقد عرف دامئا برصاحته ومالحظاته النقدية من اجل االرتقاء 

بالعمل الحزيب واالنصاري، وظل شخصية محبوبة حتى آخر لحظة يف حياته.
الصرب  الكرث، راجني لهم  الكرمية، ولرفاقه واصدقائه ومحبيه  الحارة الشقائه وعائلته  تعازينا 

والسلوان.
والذكر العطر دوماً وابداً للمناضل الشجاع رفيقنا ابو عليوي.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
28 آب 2021

بغداد – خاص
اللجنة  سكرتري  نائب  الجزائري  مفيد  الرفيق  استقبل 
شمريان  والرفيقة  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية 
آب   26 الخميس  يوم  السيايس،  املكتب  عضو  مروكل 

2021، وفدا من الحزب الوطني اآلشوري.
واستعرض الجانبان يف اللقاء التطورات السياسية يف البالد 

ومستجداتها، وما يتعلق باالنتخابات املقرر اجراؤها يف 
الرفيق  بنّي  االنتخابات  شأن  ويف  املقبل.  االول  ترشين 
تنفيذا الرادة  الحزب مقاطعتها جاء  ان قرار  الجزائري 
شاركوا  الذين  اعضائه،  من  الغالبية الكربى 
املايض.  متوز  يف  املوضوع  حول  الداخيل  االستفتاء  يف 
واوضح ان قرار املقاطعة قاطع ويعني عدم املشاركة يف 

االنتخابات بأي شكل من االشكال، ال يف الرتشيح وال يف 
التصويت. وشهد اللقاء تبادال لآلراء يف شأن استنهاض 
دعوة  عىل  اطرافه  وعزم  العراقي،  الدميقراطي  التيار 
وشدد  املقبلة،  الفرتة  خالل  لالنعقاد  الثالث  مؤمتره 
الجانبان عىل رضورة تكاتف القوى املدنية والدميقراطية 
خاصة  التغيري،  اجل  من  جهودها  تطوير  اىل  والحاجة 

والذكرى الثانية النتفاضة ترشين املجيدة عىل االبواب..
وضم وفد الحزب الوطني اآلشوري كال من السيد منري 
نيسان هيدو والسيدة فريال ايليشا شليون والسيد يؤيل 

طليا ترمزران.
لجنة  املوسوي عضو  فاضل  الرفيق  أيضا  اللقاء  وحرض 

العالقات املركزية للحزب الشيوعي العراقي.

الشيوعي العراقي يستقبل وفدا من الوطني اآلشوري



التربية تحدد الموعد
من  األول  تحديد  عن  مؤخرا  الرتبية،  وزارة  وأعلنت 
الدرايس  العام  النطالق  موعدا  املقبل،  األول  ترشين 
يف  التدريسية  الهيئات  ستبارش  بينام   ،2022  -  2021

األول من أيلول املقبل.
إنه  القييس،  فالح  للوزارة  اإلداري  الوكيل  وأوضح 
مديريات  خالل  من  املدرسية  اإلدارات  توجيه  “تم 
التالميذ  من  الكتب  باستالم  واملحافظات  بغداد  تربية 
والطلبة بنسبة 100 يف املائة. كام سيتم استالم الكتب 
الدرايس  للعام  استعدادا  السابقة،  الطريقة  غرار  عىل 

املقبل 2021 ــ 2022.

دوام حضوري 
اإلعدادية  املدارس  إحدى  مدير  كشف  السياق،  ويف 
يف بغداد، سالم عبد الله، عن استعداد الوزارة للدوام 

الحضوري يف العام الدرايس الجديد.  
اىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  الله  عبد  وأشار 
الذي  بحق  شديدة  “إجراءات  باتخاذ  الوزارة  تلويح 
التدريسية”، الفتا  الكوادر  اللقاح من  تلقي  ميتنع عن 
إىل أن “العام املايض شهد مصاعب كبرية جدا بسبب 
كثرية،  أحيان  يف  يوصل  مل  الذي  االلكرتوين  النظام 

املعلومات الدراسية إىل الطلبة والتالميذ”.
ولفت إىل أن “مالكات الوزارة تلقت دورات تعليمية 
برأيي  هذا  لكن  االلكرتونية،  واملنصات  االنرتنت  عىل 
القادم  املوسم  احتياجات  يسد  ولن  كافيا  يكن  مل 
فضال  مؤهلة،  غري  االلكرتونية  التحتية  البنى  ألن 

الطلبة  من  للكثري  توفره  وعدم  االنرتنت  ضعف  عن 
مع  التعامل  لكيفية  كثريين  مدرسني  استيعاب  وعدم 
الحضوري  الدوام  يعود  أن  يجب  ولهذا  األمر.  هذا 
تحل  أن  رشيطة  األساسية،  وللمواد  جزيئ  بشكل  ولو 
الدروس  بقية  لتقديم  جيدا  ويخطط  اللقاحات  أزمة 

الكرتونيا وبشكل أفضل من السابق”.
فأكد  فاروق،  الرتبية، حيدر  وزارة  باسم  املتحدث  أما 
يف ترصيح صحايف أّن “الوزارة هّيأت أن يكون الدوام 
عدد  توّجه  بعد  الجديد،  الدرايس  العام  يف  حضورياً 

كبري من املواطنني ألخذ اللقاحات”. 
يكون  أن  عىل  محددة  آليات  ضمن  “نعمل  وأضاف: 
عن  غنى  ال  نفسه  الوقت  يف  لكن  حضورياً،  الدوام 
للتعليم  مرافقاً  سيكون  الذي  اإللكرتوين  التعليم 

الحضوري”. 
وتابع “ستكون لدينا قاعدة قوية مستقبلية يف التعليم 
مرافق  من  مرفق  أي  يف  نحتاجها  التي  اإللكرتوين 
الحياة”، الفتاً إىل أّن “التعليم اإللكرتوين أصبح وسيلة 

مهمة جداً يف حياة الشعب العراقي”. 

ضرورة تطوير الجانبين
وتعليقا عىل ذلك، قال أيوب محسن، عضو فرع بغداد 
تجربة  أن  العراق،  جمهورية  يف  العام  الطلبة  التحاد 
الدراسة االلكرتونية حملت إشكاالت كثرية، ولو أرادت 
إنهاء  من  بد  فال  مدمجا،  الدوام  تجعل  أن  الوزارة 

املشاكل االلكرتونية بشكل جاد.
مناطق  “يف  قائال:  الشعب”  لـ”طريق  محسن  وتابع 

فقرية،  واقضية  ونواحي  مدن،  وأطراف  كثرية،  ريفية 
يعانون  الطلبة  من  بالقليل  ليس  عدد  هناك  كان 
فيام  االنرتنت.،  خدمة  عىل  الحصول  إمكانية  عدم 
وأوضح  وضعفها”.  الخدمات  سوء  من  آخرون  شكا 
نظر  يف  املشاكل  هذه  تضع  أن  يجب  “الحكومة  أن 
االعتبار بعدما لوحت باحتاملية اعتامد النظام املدمج 
يف التعليم. وهذا لن يأيت عرب الترصيحات وإمنا بوجهة 
واضحة ومقرتحات وخطوات عملية ملموسة النتائج”. 
ويف املقابل، علقت وزارة الصحة عىل الدوام الحضوري 

للجامعات واملدارس يف العام الدرايس الجديد.
وقالت عضو الفريق اإلعالمي يف الوزارة رىب فالح، إن 
تتوقف عىل تحقيق  الحضوري  الدوام  “إمكانية عودة 
النسبة املطلوبة من امللقحني وتراجع أعداد اإلصابات 

بفريوس كورونا”. 
يف  البت  أو  تقييم  املبكر  “من  أنه  عىل  شددت  فالح 
والتعليم  الرتبية  وزاريت  إىل  يعود  انه  إال  األمر،  هذا 

العايل”. 

بهذا  قرار  أي  “اتخاذ  أن  صحايف،  ترصيح  يف  وتابعت 
املصابني  وأعداد  الوبايئ،  باملوقف  مرهون  الشأن 
كاملة  املختصة صورة  الجهات  أمام  لتكون  وامللقحني، 

قبل البت يف األمر”.

التعليم تلتحق بالتربية
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  والتحقت 
بوزارة الرتبية يف ما يتعلق بحسم الجدل بشأن الدوام 

الحضوري يف العام الدرايس الجديد. 
نبيل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وقال 
الدرايس  العام  يف  “الدوام  إّن  الصاحب،  عبد  كاظم 
صحايف  مؤمتر  خالل  داعياً  حضورياً”،  سيكون  الجديد 
أساتذة وطلبة الجامعات إىل “تلقي اللقاحات املضادة 

لكورونا”. 
وأشار إىل “افتتاح مراكز لقاح داخل الجامعات من أجل 
توفري بيئة صحية منسجمة متكاملة، وبالتايل الذهاب إىل 
الوزراء مصطفى  رئيس  أّن  الحضوري”، موضحاً  الدوام 

يف  املؤسسات  احتياجات  بالوقوف عىل  وّجه  الكاظمي 
املحافظات، من أجل تحقيق خدمة للمجتمع”. 

بتخويل  املستنرصية  الجامعة  الشأن، وجهت  ويف ذات 
من الوزارة كتابا تناقلته املنصات الخربية يقيض بـ”منع 
بطاقة  معه  يجلب  مل  ما  طالب  أو  استاذ  أي  دخول 
التلقيح، أو فحص أسبوعي مستمر لثبوت عدم اإلصابة 

بالفريوس”. 
وتحدث الطالب أحمد بهاء، الذي تلقى الجرعة األوىل 
من اللقاح داخل الجامعة لـ”طريق الشعب”، قائال إن 
“عودة الدوام الحضوري يف الجامعة باتت رضورية، ألن 
ومل  مريرة جدا،  كانت  االلكرتونية  املايض  العام  تجربة 

توفر العدالة للطلبة يف الكثري من األوقات”. 
ودعا بهاء، الطلبة واالستاذة اىل “تلقي اللقاح واالرساع 
اىل  الطلبة  عودة  أجل  من  الوبايئ  املوقف  تحسني  يف 
مقاعدهم الدراسية، أو االستمرار بدوامة املشاكل التي 
فائدة  أي  دون  الطلبة  من  جديد  عدد  فيها  سيتخرج 

علمية تذكر”.
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»طريق الشعب« تتابع المستجدات

التربية: نحتاج 8 آالف بناية لفك اختناقات المدارس

أولياء االمور متخوفون
يف  بالغة  صعوبة  )مواطنة(  فاضل  زينب  وواجهت 
ان  معتربة  اإللكرتوين،  التعليم  مع  اوالدها  ترويض 
خطوة  املدارس،  لطلبة  الحضوري  الدوام  “عودة 
هذا  بأن  كالمها  تردف  لكنها  تحقيقها”،  من  بد  ال 
مع  تتناسب  تعزيزية  “اجراءات  اىل  بحاجة  القرار 

خطورة الوضع الصحي”.
“املدارس  ان  الشعب”،  لـ”طريق  زينب  وتقول 
من  تعاين  الشعبية  املناطق  يف  سيام  ال  الحكومية 
الصفوف  امتالء  عن  فضال  والثاليث،  الثنايئ  الدوام 
يفوق  بشكل  التالميذ،  من  هائلة  باعداد  الدراسية 

االستيعابية”. الطاقة 
امليض  وقبل  الرضوري  “من  انه  املواطنة  وتضيف 
تشييد  عىل  العمل  الحضوري،  الدوام  بخطوة 
داخل  االختناقات  لفك  ـ  الجاهز  البناء  ـ  مدارس 

الصفوف”.

70 طالبا في الصف الواحد
الرياضيات عبري عادل، موقف مع  وكان ملدرسة مادة 
“الحظت  املتوسط  الثالث  لطلبة  النهائية  االمتحانات 
طلبة وأساتذة مصابني” لكنهم حرضوا تلك االختبارات.
وتؤكد لـ”طريق الشعب”، ان الكثري من الطلبة الذين 
االصابة،  من  يعانون  كانوا  النهائية،  االمتحانات  ادوا 
بل أن بعضهم تعرض اىل االغامء، وذلك بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة”.
قائلة  الحضوري،  الدوام  عودة  جانب  اىل  عبري  وتقف 
“انها خطوة لصالح الطلبة والتعليم، اال انها يجب ان 

يرافقها الكثري من االجراءات”.
وتضيف ان “االبنية املدرسية تعاين من كثافة التالميذ 
يف  تلميذا   70 اىل   65 بني  ما  أعدادهم  ترتاوح  الذين 

الصف الواحد”.
أية  تشييد  يتم  مل  فانه  عبري  مشاهدات  وبحسب 
ان  مؤكدة  ـ،  البلديات  ـ  منطقتها  يف  جديدة  مدرسة 

انها  تربير  تحت  تهدميها،  تم  مدرسية  أبنية  هناك 
بنائها،  اعادة  عىل  العمل  يجر  مل  بينام  للسقوط،  آلية 

وتحولت اىل أراض لكب النفايات، بحسب وصفها.

اهمال متعمد
جملة  التعليمي،  للشأن  مراقب  بخت،  عيل  ويؤرش 
قلة  بينها  من  الحضوري،  الدوام  ترافق  قد  مشكالت 
الصفوف  اكتظاظ  مقابل  واالبنية  التدريسية  الكوادر 

والتالميذ. بالطلبة 
وزارة  “قرارات  ان  الشعب”،  لـ”طريق  بخت  ويقول 
الفعل  ردود  عىل  مبنية  تكون  بالعادة،  الرتبية، 
والعاطفة”، مشريا اىل ان واقع حال املدارس ال ينسجم 
الحني  بني  تطالب  التي  الصحة،  وزارة  قرارات  مع 
واالخر بفرض حظر للتجوال، ومنع التجمعات والتزام 

االجتامعي. التباعد 
املتعاقبة  الحكومات  ان  الرتبوي،  الناشط  ويضيف 
أن  والتعليم، كام  الرتبية  أهملت بشكل متعمد قطاع 
الضغط املجتمعي لالرتقاء بهذا امللف ال يزال ضعيفا.

ويشري اىل ان الكثري من االهايل عالجوا تلك املشكالت 
اليه  تسعى  ما  وهذا  االهلية،  املدارس  نحو  بالذهاب 
استنزاف  تعتاش عىل  التي  السياسية،  املحاصصة  قوى 

جيوب املواطنني.

الدوام.. حضوري والكتروني
ونقلت “طريق الشعب” أحاديث أولياء االمور والكوادر 
التدريسية اىل مقر وزارة الرتبية، حيث عّقب املتحدث 
باسم الوزارة حيدر فاروق، عىل تلك الطروحات، بأنهم 
يعتزمون تدشني حملة تلقيح لطلبة املدارس املشمولني 

باللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة، قبل بدء الدوام.

وأكد فاروق أن الدوام سيكون حضوريا للعام املقبل، 
اىل جانب استمرار التعليم االلكرتوين.

“ذلك  ان  قال  والثاليث،  الثنايئ  الدوام  أزمة  وعن 
الحكومي  لإلهامل  واضحة  نتيجة  وهو  حال،  واقع 
املالية حالت  التخصيصات  “قلة  ان  املتعاقب”، مردفا 

دون اكامل بناء املدارس”.
واضاف ان “هناك توجها لدى رئيس الوزراء مصطفى 
واعادة  بناء  ملف  عىل  شخصيا  باالرشاف  الكاظمي، 
لبناء  مساعي  هناك  ان  اىل  اضافة  املدارس،  تأهيل 
1000 مدرسة ضمن مرشوع املدارس الوطنية يف عموم 

املحافظات بعد تحديد االرايض الخاصة بها”.
بنائها،  استكامل  يتم  مل  التي  الحديدية  املدارس  وعن 
ذكر فاروق ان وزارته “تعمل عىل معالجة املعوقات” 

أمام تلك املشاريع.
وأحىص فاروق وجود 100 مدرسة حديدية يف بغداد، 
ومثلها يف املحافظات مل يتم استكاملها اىل االن، مشريا 
 8 من  اكرث  اىل  بحاجة  التعليمية  املنظومة  ان  اىل 
فك  الجل  العراق،  محافظات  عموم  يف  مدرسة  آالف 

االختناقات.
مدارس  لبناء  ملحة  اصبحت  “الحاجة  ان  اىل  وخلص 
اضافية، نتيجة للكثافة السكانية وارتفاع اعداد الطلبة، 

فضال عن تأزم الواقع الصحي”.
املسؤولية تتحمل  املحافظات 

النائب  الربملانية،  الرتبية  لجنة  عضو  حّمل  جهته،  من 
املحافظات  يف  املحلية  الحكومات  الغنام،  صفاء 

“مسؤولية التلكؤ يف اكامل بناء املدارس”.
ـ  البرصة  محافظة  عن  نائب  وهو  ـ  الغنام  وقال 
اىل  بحاجة  لوحدها  محافظته  ان  الشعب”،  لـ”طريق 

ما يقارب 700 مدرسة، لفك الدوام املزدوج.

واضاف ان موازنة 2021 مل تتضمن تخصيص مال كاف 
العادة تأهيل وانشاء املدارس.

للعام  الدوام حضوريا  جعل  الرتبية  وزارة  اعالن  ومع 
االجراءات  كافة  اتخاذ  “برضورة  الغنام  طالب  املقبل، 

الوقائية والصحية لصالح طلبة املدارس”.

تصريحات سابقة.. ولكن؟
وزيرها  أصدره  بيان صحفي،  يف  الرتبية  وزارة  وبّينت 
السابق محمد إقبال يف آب 2017، إن “العراق يعاين 
من نقص حاد يف عدد املدارس بسبب تراكم األزمات 
حيث هناك حاجة إىل أكرث من 20 ألف مدرسة بحلول 
عام 2022 نتيجة النمو السكاين السنوي”، موضحا أن 

“امللف يحتاج ألفكار جديدة وخطط استثنائية”. 
العدد  بشأن  االرقام  تضاربت  اخرى  ترصيحات  ويف 
النقص  لسد  مدارس  من  انجازه  املطلوب  الفعيل 

الحاصل.
الدليمي،  صباح  نوري  السابق  التخطيط  وزير  وكان 
قال يف ايار 2020 إن “عام 2020 سيشهد نهاية ملف 
املدارس الطينية، واستبدالها مبدارس قادرة عىل توفري 

للتعليم”. املناسبة  الظروف 
ويف أيّار 2019 أعلنت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسيف( يف بيان لها أن 50 يف املائة من املدارس 
إىل  وأشارت  والرتميم”.  التأهيل  إىل  “بحاجة  العراقية 
يف  والتعليمية  الرتبوية  والكوادر  “املدارس  نقص  أن 
العراق أسفر عن ازدحام الصفوف املدرسية بالتالميذ”.
“طريق  حاولت  والترصيحات،  البيانات  هذه  ومع 
الشعب” رصد أي انجاز يذكر لحل املشاكل التي تعيق 
بناء املدارس وفك االختناقات، فوجدت آالف الشكاوى 

وعرشات الترصيحات دون انجاز واحد حقيقي.

أخبار وتقارير

بغداد - نورس حسن

تحتاج وزارة الرتبية لثامنية آالف مدرسة لفك االختناقات داخل املدارس التي 
يشهد معظمها دواما ثنائيا وثالثيا، وبالتايل ال بد من حلول مجدية تراعي حياة 

الطلبة والتالميذ يف ظل العودة اىل الدوام الحضوري. وكشفت الوزارة عن خطتها 
للعام الدرايس املقبل، التي تشمل تنشيط الحمالت التلقيحية ال سيام لطلبة 

املدارس والكوادر التدريسية، قبل بدء الدوام، الذي مل يحدد موعده من قبل 
الوزارة حتى االن.   

بغداد ـ سيف زهير

يستعد طلبة وطالبات املدارس والجامعات خالل األسابيع القادمة إىل البدء بالعام 
الدرايس الجديد، الذي عىل ما يبدو لن يختلف عن سابقه من ناحية الظروف التي 

فرضتها جائحة كورونا، واالضطرار إىل اعتامد املنصات االلكرتونية من أجل تقديم 
املواد الدراسية. 

ويرافق العام الدرايس الجديد مجموعة من التساؤالت بشأن طبيعة الدوام 
والتحديات التي ما زالت قامئة، وتتطلب حلوال جدية؛ فالحديث الرسمي عن 

إمكانية اعتامد النظام املدمج )حضوري والكرتوين( ليس سهال ايضا، نظرا ملشاكل 
االنرتنت وخطورة الوضع الوبايئ.

العام الدراسي الجديد والتحديات الكبيرة التي تواجهه

مدارس مكتضة بالتالميذ.. وبنى تحتية متهالكة
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اخبار وتقارير

قلة الغطاء النباتي
يف  الفالحي  جاسم  والبيئة  الصحة  وزارة  وكيل  يقول 
ترصيحات تابعتها “طريق الشعب”، ان “العراق يعاين 
بشكل مطرد من ظاهرة التغريات املناخية، الناتجة عن 
الصناعي  النشاط  بسبب  الكربونية  االنبعاثات  ازدياد 
وبشكل  أثر  والذي  عاما   250 منذ  بدأ  الذي  لإلنسان 
مبارش عىل كوكب االرض”، الفتا اىل ان “العراق صنف 
وتغريا  هشاشة  بالعامل  دول  خمس  أكرث  من  واحدا 
ارتفاعات  بسبب  وذلك  املناخية  التغريات  مبوضوع 

مطردة بدرجات الحرارة”.
العراق  يف  مواقع  ثالثة  بـ”وجود  الفالحي  وافاد 
حرارة  درجة  كأعىل  صنفت  العامل  يف  عرشة  بني  من 
املطري  التساقط  وتناقص  النبايت  الغطاء  قلة  بسبب 
خصوصا  التحتية  البنية  وتقادم  املائية،  وااليرادات 
باستخدام التكنولوجيات القدمية يف مجاالت الصناعة 

والزراعة”.
الجوية  باألنواء  متخصصة  دولية  محطة  ونرشت 
قامئة  األمريكية(  كاليفورنيا  يف  “بالسريفييل”  )محطة 
متوز  شهر  بداية  العامل  سجلها  درجة   15 أعىل  تضم 
العامرة  وهي  عراقية،  مدن  ثالث  كانت   ،2021 العام 
العامل.  يف  حرا  االكرث  املدن  بني  من  والفاو  والبرصة 
عراقية،  منطقة   12 االمريكية  املحطة  سجلت  وأخريا 
درجات  يف  معدل  أعىل   ،25/8/2021 االربعاء  يوم 

الحرارة يف العامل.
املتحدة  األمم  عن  الصادرة  التقارير  تتحدث  كام 
وبعض املراكز الدولية لألرصاد الجوي، عن وجود أكرث 

من منطقة ساخنة بيئياً يف البالد. 
هو  العراق  فإن  للبيئة،  املتحدة  األمم  لربنامج  ووفقاً 
تغريات  مع  التكيف  من حيث  الدول هشاشًة  خامس 

املناخ.

انعكاس التغير المناخي
هناك  الخفاجي:  عيل  البيئي  الشأن  يف  املختص  يقول 
“أكرث من عرشين منطقة يف العراق تحتاج إىل التدخل 
“وجود  اىل  مشريا  البيئية”،  مشاكلها  لحل  الرسيع 
واملثنى  األنبار  محافظات  يف  واسعة  زراعية  مناطق 

وذي قار، انتهت بيئياً” 
محمد  حمزة  رمضان  االسرتاتيجي  الخبري  ويتوقع 
درجات  يف  كبرياً  ارتفاعا  واملنطقة  العراق  “يشهد  أن 
موسم  لنهاية  الصيف  موسم  واستمرار  الحرارة 
احتامل  من  املناخية  الضغوط  هذه  لتزيد  الخريف، 

مستقبل أكرث سخونة وجفافا يف البالد”.
فصل  املستمر خالل  الحرارة  درجات  الرتفاع  بالنظر 
تأثري  من  والبيئة،  الصحة  وزارة  حذرت  الصيف، 
لإلنسان،  العامة  الصحة  عىل  املناخية  التغريات 
وخاصة ارتفاع درجات الحرارة عرب نرشاتها االعالمية 

املتواصلة.
املناخية  التغريات  “ظاهرة  ان  عن  الفالحي  وكشف 
الصحة  عىل  مبارش  تأثري  لها  الحرارة  درجات  وارتفاع 
اجواء  يف  للشمس  املبارش  التعرض  جهة  من  العامة 
ما  اذا  الجسم،  فيزيائية  عىل  كبري  بشكل  تؤثر  حارة 
عىل  كذلك  يؤثر  وهذا  مئوية،  درجة   50 عىل  زادت 
زيادة  عىل  مهمة  انعكاسات  وفيه  املياه،  نوعية 

معدالت الجهاز الهضمي وكذلك التنفيس”.

حلول ومبادرات 
عىل  الحر  وطأة  من  للتقليل  املطروحة  املشاريع 
املواطنني يقرتحها املتنبئ الجوي صادق العطية ويؤيدها 
العديد من املختصني بالبيئة منها “البحريات الصناعية، 
واستمطار الغيم، وزيادة الغطاء النبايت؛ اذ ان النباتات 

تقلل من امتصاص االرض ألشعة الشمس”.
أن  اىل  العلمية  والتقارير  املقاالت  من  العديد  وتنبه 
زيادة حجم الغطاء النبايت، وزراعة املزيد من األشجار، 
لها دور مهم يف التخلص من غاز ثاين أكسيد الكربون، 

وكذلك تلطيف الجو، وتربيده.
الشبابية  الحمالت  العديد من  انطلقت  الخصوص  بهذا 
قار  وذي  بغداد  أبرزها  مدن،  عدة  يف  األشجار  لزراعة 
والبرصة ودياىل ونينوى؛ اذ عمد الناشطون واملتطوعون 
واألرصفة،  الوسطية،  الجزرات  يف  األشجار  زراعة  إىل 
الحايل  العام  خالل  الفارغة  واملساحات  والحدائق، 

والفائت. 
ومن بني تلك املشاريع أيضا مرشوع )دلبند رواندوزي( 
إقليم كردستان حيث يسعى اىل زرع مليون شجرة  يف 
هناك ملواجهة التغري املناخي ومن اجل اعادة الحياة إىل 

غابات اإلقليم.

40 مليار شجرة
وال بد من االشارة هنا اىل مبادرة الرشق األوسط األخرض، 
التي أعلنت عنها السعودية نهاية اذار من العام الحايل، 
والتي تهدف اىل زراعة 40 مليار شجرة إضافية يف الرشق 
من  املبادرة  وتعد  اإلقليم.  دول  مع  بالتعاون  األوسط 

أبرز املشاريع البيئية يف العامل. 
املتحدث  يقول  السعودية،  املبادرة  تلك  عىل  وتعليقا 
باسم وزارة الزراعة حميد النايف: “إذا ما متت فستعترب 
“السعودية  أن  مضيفا،  للعراق”،  بالنسبة  تحول  نقطة 
مليارات  )العرشة  ضمن  العراق  ادخال  يف  أسهمت 

شجرة( لكن االموال ماتزال ضعيفة”.
شجرة  مليار   14 لـ  العراق  “حاجة  إىل  النايف  واشار 
إىل وجود 10 ماليني دونم صالحة  بيئته”، الفتاً  إلحياء 

للزراعة لكنها مل تستغل.

اتفاق باريس للمناخ 
الخرضاء  “األحزمة  ان  اوضح  خالد  زيد  املدين  الناشط 
للحفاظ  املستخدمة  العلمية  األساليب  أهم  من  تعترب 
عىل بيئة صحية يف املدن، فهي تسهم يف تخفيف نسبة 
ثاين أكسيد الكربون املسبب لظاهرة االحتباس الحراري، 
مشاريع  “انشاء  أن  مضيفا  األوكسيجني”،  غاز  وتزيد 
التزامات  من  يعززان  الغابات  وتشجري  الخرضاء  الرقع 
العاملية  االتفاقيات  وتنفيذ  الدولية  باملبادرات  العراق 

الخاصة بالحد من التغري املناخي”. 
يوم  اعلنت  الجمهورية  رئاسة  ان  اىل  خالد  واشار 
عىل  صالح،  برهم  الرئيس  مصادقة  عن   13/1/2021
قانون انضامم العراق إىل اتفاق باريس للتغري املناخي، 
بعد تصويت الربملان العراقي يوم 22 كانون الثاين للعام 
اتفاق  إىل  العراق  انضامم  قانون  مرشوع  عىل   ،2020
لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم  باتفاقية  امللحق  باريس 

املناخ.
شامل حول حامية  دويل  اتفاق  أول  هو  االتفاق  وهذا 
املناخ، تم التوصل إليه يف كانون األول 2015 بالعاصمة 

الفرنسية باريس، بعد مفاوضات مطولة بني ممثلني عن 
195 دولة. وتُلزم املعاهدة الدول املوقعة باحتواء معدل 
االحتباس الحراري، عرب السعي إىل ضبط ارتفاع معدل 
درجتني  من  بكثري  أقل  بحدود  األرضية  الكرة  حرارة 

مئويتني ومواصلة الجهود يك ال يتجاوز 1,5 درجات.
وهذا يفرض تقليصاً شديداً النبعاثات الغازات املسببة 
استهالك  من  للحد  إجراءات  باتخاذ  الحراري  لالحتباس 
تشجري  وإعادة  البديلة  الطاقات  يف  واالستثامر  الطاقة 

الغابات.

ما هو الحزام االخضر؟
أشجار  عن  عبارة  هو  الخرضاء،  األحزمة  مرشوع  ان 
متتد  أرشطة  أو  أحزمة  شكل  عىل  تزرع  الخرضة  دامئة 
إيجاد  منها  عديدة،  فوائد  ولها  املدن،  حدود  عىل 
مصدات للرياح القوية، التي تحمل معها األتربة واملواد 
العالقة األخرى، زيادة املساحات الخرضاء، تثبيت الرتبة 
فضالً  املدن،  مراكز  إىل  الصحراء  زحف  إيقاف  الرملية، 
عن تلطيف املناخ وتوفري كميات من األوكسجني النقي، 
التابعة  البيئي،  واإلعالم  التوعية  دائرة  ايضاح  حسب 

لوزارة الصحة العراقية.

.. أهميته
البيئة  أداء  بتحسني  األخرض  الحزام  أهمية  تنحرص  ال 
معالجة  يف  النفسية  الصحة  عىل  فوائد  له  وإمّنا  فقط، 
الجو شديد الحرارة الشائع يف بلدنا، إضافة إىل املنفعة 
العمل واملساهمة  بتوفري فرص  تتجىل  التي  االقتصادية 
زيادة  بواسطة  الزراعية  املنتجات  أسعار  خفض  يف 
الخرضاء. كذلك يسهم بشكل كبري  املشاتل واملساحات 
يف الحد من ارتفاع درجات الحرارة يف املناطق املحيطة 
السياحة  لرتويج  جاميل  كمظهر  ويستغل  واملجاورة، 

وبناء ضواحي ومشاريع عمرانية سكنية وغريها.

تخبط
محافظ  رّصح  الحايل،  العام  من  الثاين  كانون   17 يف 
بغداد محمد جابر العطا، للوكاالت االخبارية عن خطة 
بهدف  بغداد،  العاصمة  حول  االخرض  الحزام  إلنشاء 
التشجري  عمليات  إجراء  عقب  وذلك  البيئة،  تحسني 
التي ستتكفل بتنفيذها دائرة بلديات بغداد بعد استالم 

االشجار من وزارة الزراعة.
ويف منتصف حزيران، كشفت أمانة بغداد عن تفاصيل 
إىل  وأشارت  العاصمة.  حول  األخرض  الحزام  مرشوع 
العواصف  وتقليل  الحرارة  بخفض درجات  انه سيسهم 

الرتابية. 
خط  عىل  الربملانية  واملياه  الزراعة  لجنة  دخلت  وقد 
أن  واعتربت  الخرض.  املساحات  إحياء  ملشاريع  الدعم 

الحزام األخرض خطوة مهمة لتدعيم البيئة.
يف املقابل، صّوت مجلس الوزراء منتصف شهر حزيران 
لدعم  الرفيل  مدينة  إنشاء  عىل  الحايل،  للعام  املايض 

التوسع السكاين يف بغداد واملحافظات. 
ندى  الربملانية  واالستثامر  االقتصاد  لجنة  لعضو  ووفقا 
عىل  إنشاؤه  سيتم  املرشوع  “هذا  فإن  جودت  شاكر 
مناطق زراعية منتجة، وبالتايل سيساهم بتدمري وإنهاء 

الزراعة يف بغداد”. 
إنسانية  كارثة  “أكرب  بأنه  مختصون  خرباء  وصفه  فيام 

عازين  املعارص”،  تاريخها  يف  بغداد  ستشهدها  وبيئية 
حزام  من  كبرية  مساحات  “ستزيل  أنها  اىل  السبب 
بغداد االخرض، وتسبب مشاكل بيئية ضارة بسبب تغيري 

االرايض الزراعية الخرضاء واستبدالها بطرق وابنية”.

االحزمة الخضراء في المحافظات 
ويؤكد عضو مجلس محافظة كربالء، نارص الخزعيل، أن 
الحزام  اندثار  وراء  املايل  والفساد  الحكومي  “اإلهامل 

األخرض الشاميل والجنويب يف املحافظة”.
إن  محلية،  إعالم  لوسائل  ترصيح  يف  الخزعيل  وقال 
مرتا  كيلو   50 بطول  الشاميل  األخرض  الحزام  “مرشوع 
األقاليم،  تنمية  مشاريع  ضمن  نفذ  مرت،   100 وبعرض 
توقف  وبعد  دوالر،  مليارات   9 من  أكرث  عليه  ورصف 
اندثرت   2017 عام  يف  املركزية  الحكومة  من  التمويل 
من  كبرية  محاصيل  وهلكت  رصفت،  التي  املليارات، 

األشجار، وأيضاً تسبب بعطل املحطات”.
الشأن،  بهذا  كربالء  زراعة  مديرية  تأكيدات  وجاءت 
بانها مل تعد معنية بإدارة الحزام األخرض وليس يف نيتها 
الزراعة  وزارة  قدرة  عدم  بسبب  به،  للمطالبة  العودة 

عىل ادارته واحيائه من جديد.

 في واسط
دائرة  أوضحت  سنوات،   6 من  أكرث  دام  توقف  وبعد 
اإلنجاز  أن نسب  يوم 23 آب 2020،  البيئة يف واسط، 
يف املرحلة األوىل من مرشوع الحزام األخرض، وصلت إىل 
85 يف املائة  من أصل طول املرشوع الكيل البالغ 18 كم.

يقع يف  “املرشوع  ان  عباس:  الدائرة صباح  وقال مدير 
الشامل الرشقي ملركز مدينة الكوت )الطريق الحويل(”، 
الفتا إىل حصول تراجع كبري يف نسب اإلنجاز حاليا مع 
الري  منظومات  مثل  إنجازها  تم  التي  املراحل  اندثار 

بالتنقيط وأحواض املياه.
العمل باملرشوع هو األزمة  وأشار إىل أن سبب توقف 
داعيا   ،2014 سنة  خالل  البالد  شهدتها  التي  املالية 
الجهات املعنية اىل رضورة استئناف العمل بهذا املرشوع 

ملا يساهم يف حامية البيئة.

والحال في مدينة الديوانية
وقامت حكومة الديوانية يف عام 2007 بتشجري الجزرات 
بالنخيل بينها وبني محافظة بابل عىل امتداد  الوسطية 
طريق دغارة شوميل بقيمة مليار دينار. وقد اريد لهذا 
النخيالت  تلك  لكن  اخرض،  حزاماً  يكون  أن  املرشوع 
اطالل  اىل  املرشوع  وتحول  الحياة،  فارقت  ما  رسعان 
يتندر بها الناس، تعبرياً عن االستهزاء مبشاريع التشجري 

يف العراق.

بابل
بابل سابقا  الزراعية يف مجلس  اللجنة  وتحدثت رئيسة 
سهيلة عباس عن وجود محاوالت عدة من قبل الحكومة 
الفرات  الخاص مبحافظات  الحزام األخرض  انجاز  لغرض 
االوسط. وقد خصصت اموال لهذا الغرض تجاوزت حينها 
قبل  من  به  الخاصة  التصاميم  ووضعت  دينار،  مليار 
العمليات  وزيادة  األمني  الظرف  تدهور  لكن  الخرباء، 
االرهابية يف املنطقة املحصورة بني مناطق جرف الصخر 

واملسيب وعامرية الفلوجة حالت دون ذلك.

بابل،  بيئة  مديرية  من  نوري  صباح  طالب  جهته،  من 
الجهات املختصة بإعطاء مشاريع الحزام األخرض اهمية 
العراق،  يشهده  الذي  البيئي  التلوث  ظل  يف  قصوى 
السامة وعمليات احرتاق  الغازات  انبعاث  بفعل زيادة 
نفسه  االنسان  فعل  اىل  اضافة  للنفط،  املصاحب  الغاز 
ومحاوالته العبث مبرتكزات الصحة العامة ومنها البيئة.
انشأت حول مدنها حزاماً  العامل  واكد “ان غالبية دول 
اخرض، وأخذت تجني مثار ذلك اال يف العراق، فان الوضع 
يتدهور من سيئ اال اسوأ، غري مكرتثني بالنتائج الكارثية 

التي يواجهها املواطن”.

 الموصل وتخريب الغابات
اذار  يف  االعرجي  زهري  املوصل  مدينة  قامئمقام  وأعلن 
من  بدالً  االشجار  لزراعة  جديدة  حملة  عن  املايض 
االشجار التي ترضرت خالل الحرائق التي طالت غابات 
التطوعية  الفرق  مع  وبالتعاون  املايض،  العام  املوصل 
منطقة  يف  االشجار  هذه  بزرع  للمساهمة  والناشطني 

غابات املوصل.
اىل  تعرضت  قد  املوصل  “غابات  ان  االعرجي  أكد  اذ 
الكثري من االرضار عىل يد داعش، واثناء عملية التحرير، 
وهناك نية بإعادة الحياة اليها؛ اذ ال ميكن التفريط بشرب 

من هذا املكان الجميل”.
الغابات يف  اشجار  لقطع  وتجري محاوالت هنا وهناك 
تؤدي  بافتعال حرائق  او  وبيعها  املتاجرة  بغية  املوصل 
القنوات  من  عدد  نقل  وقد  بالبيئة،  كبرية  خسائر  اىل 
غابات  طال  مفتعل  حريق  عن  خربا  املحلية  االخبارية 
مديرية  أعلنت  حني  الحايل،  العام  منتصف  املوصل 
يف  حريق  إخامد  عن   ،)2021 متوز   6( املدين،  الدفاع 
عىل  حاصل  خشب  تاجر  “افتعله”  املوصل،  غابات 

مناقصة لتقطيع خشب االشجار امليتة وبيعها.

مآسي الحروب في البصرة
يف  وبخاصة  النخيل،  أشجار  من  املاليني  العراق  فقد 
مدينة البرصة، فهي تعترب موطن النخيل يف العامل، حيث 
العرب  شط  مد  يسقيها  التي  النخيل  غابات  تناقصت 
عندما  كليا  أبيدت  منها  غابات  إن  بل  ملحوظ،  بشكل 
العراقية  الحرب  إبان  معركة  إىل ساحة  املدينة  تحولت 

اإليرانية يف أكرب كارثة بيئية تعرض لها نخيل العراق.
اعداد  يف  ملحوظا  تراجعا  البرصة  مدينة  شهدت  وقد 
اشجار النخيل، فبعد ان كان هناك 35 مليونا من اشجار 
النخيل وصل إىل ما يقرب 16 مليون نخلة خالل العقود 
الثالثة املاضية. ويُرجع املسؤولون يف وزارة الزراعة األمر 
خاضها  التي  العبثية  الحروب  أبرزها  عدة  أسباب  إىل 

العراق والتوسع السكاين واالبنية. 
يف  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  يشكو  ذلك،  مقابل  ويف 
البرصة من غياب الدور الحكومي يف دعم زراعة النخيل. 
فإنه  السهر  عزيز  رايض  اإلدارية  الهيئة  عضو  وبحسب 
الواقع  “ال توجد هناك أية مبادرات جدية لتغيري هذا 

املرتدي”.
األقضية  لشؤون  البرصة  محافظ  معاون  قال  حني  يف 
خطة  املحافظة  “لدى  إن  الجزائري:  عرب  والنواحي 
مدروسة ومهيأة لتطوير زراعة النخيل والنهوض بواقع 
الزراعة والبساتني، إال أن التخصيصات املالية وعدم منح 

السيولة الكافية تقف حائال امام التنفيذ”.

المدن تزداد سخونة في ظل تلكؤ المبادرات الزراعية وغياب الغطاء النباتي

إلصالح البيئة .. العراق بحاجة الى 14 مليار شجرة
بغداد ـ طريق الشعب

“يواجه العراق تحديات عديدة يفرضها التغري 

املناخي، كارتفاع درجة الحرارة وقلة األمطار وشح 

املياه وملوحة االرايض وزيادة نسبة العواصف 

الرملية والرتابية والكوارث الناجمة عنها”، هذا ما 

أرشه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للطاقة والبيئة 

والتغري املناخي. وأكد الربنامج ان “العراق أصبح 

البلد املعرّض للكوارث الطبيعية، أكرث عرضة 

للمخاطر نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهامل 

الحفاظ عىل البيئة، وضعف األطر القانونية 

والتنظيمية لإلدارة البيئية، وضعف الرتتيبات 

والقدرات املؤسسية”. ما يخص ارتفاع درجات 

الحرارة امللحوظ يف البالد، تبني النرشات االعالمية 

لهيأه االنواء الجوية والرصد الزلزايل العراقية 

الدورية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة يف عموم 

البالد خالل فصل الصيف، والحال يتكرر منذ اعوام 

مضت، ما يؤثر عىل الصحة العامة للمواطن، وعىل 

نوعية املياه والرتبة وزيادة الجفاف وغريها.
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نهر ديالى 
كان يمر من هنا!

حسين المندالوي 

كانت دياىل مع إرشاقة كل صباح تطل عىل نهرها الذي 
مرآة  يف  زينتها  تتأمل  عاشقة  كزهرة  اسمها،  يحمل 
واملدينة  الساحر  النهر  تآلف  وهكذا  أزرق!  بلور  من 
نبض  ليبدو  والدهور،  االزمنة  مدى  عىل  الخرضاء 

حياتهام نابعا من قلب واحد. 
أرسار ورموز عصية عىل الوصف. فال الكلامت وال حتى 
القصائد استطاعت رسم لوحة وافية ملا يدور بني النهر 

املتيم واملدينة العاشقة. 
قبل سنوات باغتنا النهر بفيضان كبري. امتد املاء جرساً 
ما بني الضفة والضفة، قدم كموجة عشق ليبث الوجد 
يف القلوب.  فهب اهل املدينة يف مهرجان بهيج مهللني 
للفيضان القادم من بعيد، استقبلوه كزائر أثري، كضيف 
ثم  سداده،  عىل  ورقصوا  له  غنوا  طويال..  انتظروه 
البساتني  بني  يتموج  وهو  البعيدة  القرى  حتى  رافقوه 

موزعاً قبالته عىل اشجار الربتقال!
أرى  الفيضان،  ذلك  عىل  سنوات  مرور  وبعد  اليوم، 
ومل  الزرقاء  البلورية  مراياه  فقد  كثرياً،  شاخ  قد  النهر 
جريحة  أفعى  وكأنه  فبدى  البساتني،  بني  يتموج  يعد 

تتخفى بني األشنان والصخور. 
ال  لغة  وله  روحاً،  للنهر  إن  أظن  كنت  طفولتي  يف 
أحسب  وكنت  الربتقال.  وأشجار  النخيل  اال  يفهمها 
املزدحمة  الليايل  بعض  يف  إين  حتى  يتنفس،  النهر 
أسمع  لعلني  العايل،  الجرف  اىل  أذهب  بالنجوم، كنت 

هسيس صدر النهر. 
ذات يوم وأنا يف أعايل النهر، عند املنابع، روت يل سيدة 
مسنة أسطورة عن فتى وسيم من نسل اآللهة عشقته 
أناهيتا )آلهة املياه(. ومن فرط حبها له سحرته فتحول 
الفتى الوسيم اىل نهر ساحر يجول بني أعمدة معبدها 

الكبري يف “كنجاور”.
كثرية هي أحزان األنهار، لكن ال حزن كحزن هذا النهر. 
عذوبته  يفقد  واليوم  أناهيتا  معبد  يف  أحالمه  فقد  إذ 

ومل تعد يف ضفافه طراوة االيام الخوايل.
كم أخاف أن يأيت يوم أرى فيه النهر شيخا عجوزا، يطل 
وهو  العميق،  الوادي  عىل  العتيق  الجرس  ناصية  من 

يروي ألحفاده قصة نهر عذب كان مير من هنا!

أگـول من شّح المياه إلى تأخر دفع المستحقات 

الخطر يداهم زراعة العراق والفالحون يهجرون أراضيهم 

)شركة غاز الشمال / شركة عامة(
تعلن رشكة غاز الشامل )رشكة عامة( الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه:

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :
الخاصة  املواصفات  الستالم  بيجي(   – كركوك  طريق  كركوك/  محافظة  يف  الكائن  الرشكة  مقر  مراجعة   -1

باملناقصة اعاله.
او  وتكون عىل شكل صك مصدق  الحكومية  الرشكات  عدا  ما   )%1( قدره  مببلغ  أولية  تأمينات  تقديم   -2
خطاب ضامن صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوماً 

من تاريخ الغلق.
3- تقدم الرشكات كتاب عدم املامنعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنون اىل 

رشكة غاز الشامل )النسخة االصلية( مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.
4- ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية 
التجارية  امللحقية  التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من  العراقية و/أو هوية غرفة  بالنسبة للرشكات 

العراقية يف بلد الرشكة.
5- عىل كافة املشاركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا ويتطلب 
الغلق لغرض ملئها وتوقيع  القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد  الوثائق  القرص )CD( واملتضمن  استالم 

املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
6- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات 
وبحضور اصحاب العطاءات املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رسمي 

هو يوم غلق املناقصة.
7- ان رشكة غاز الشامل غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
الوثيقة  تتطلبه  مبا  العطاء  بتقديم  االلتزام  عدم  حالة  ويف  االلكرتوين  بالربيد  املرسلة  العطاءات  تهمل   -8

القياسية ورشوط  اإلعالن.
9- ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علامً ان مثن املناقصة غري قابل للرد 

اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا.
10- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

عرب  مراسلتنا  وميكن   )www.ngc.oil.gov.iq( االلكرتوين  موقعنا  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد   -11
الربيد االلكرتوين

)ngc_info.iqoil@yahoo.com( )ngcoil.gov.iq@gmail.com( )ngc_contract@ngc.oil.gov.iq(
  

عـ/ مدير هيئة الخدمات والمواد

محكمة األحوال الشخصية يف املحمودية

العدد 338

التاريخ 2020/3/11

اعـــالن
داره  الذي خرج من  العبيدي(  عبيد محمد مظهور  )عباس  املدعو  فقدان  املحكمة عن  تعلن هذه 

بتاريخ 2006/1/27 ومل يعد لحد نرش اإلعالن فعىل من تتوفر لديه أي معلومات عن املفقود مراجعة 

هذه املحكمة خالل ثالثة أيام من تاريخ النرش وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات القانونية وفق األصول.

القايض/ خضري سلامن خضري

محكمة األحوال الشخصية يف املحمودية
العدد 336

التاريخ 2020/3/11

اعـــالن
تعلن هذه املحكمة عن فقدان املدعو )عبيد محمد مظهور 
خضري العبيدي( الذي خرج من داره بتاريخ 2006/1/4 ومل 
معلومات  أي  لديه  تتوفر  من  فعىل  اإلعالن  لحد نرش  يعد 
من  أيام  ثالثة  خالل  املحكمة  هذه  مراجعة  املفقود  عن 
تاريخ النرش وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات القانونية وفق 

األصول.
القايض/ خضري سلامن خضري

فقدان وصل
رشيد  )عباس  بإسم  االرساء  كلية  من  الصادر  الوصل  فقد 
الف   )950.000( مببلغ   )120017( واملرقم  الفرج(  خلف 
عليه  يعرث  ممن  يرجى   2020/2/22 اصدار  بتاريخ  دينار 

تسليمه اىل جهة اإلصدار.

فقدان وصل
مببلغ  الجامعة  االرساء  كلية  من  الصادر  الوصل  فقد 
بتاريخ   )122861( واملرقم  دينار  مليوين   )2.000.000(
الطالب )كرار محمد عبد زبون(  اصدار 2020/6/16 باسم 

يرجى ممن يعرث عليه تسليمه اىل جهة اإلصدار.

محكمة األحوال الشخصية يف املحمودية
العدد 337

التاريخ 2020/3/11

اعـــالن
محمد  عبيد  )عيل  املدعو  فقدان  عن  املحكمة  هذه  تعلن 
مظهور العبيدي( الذي خرج من داره بتاريخ 2006/1/27 
ومل يعد لحد نرش اإلعالن فعىل من تتوفر لديه أي معلومات 
من  أيام  ثالثة  خالل  املحكمة  هذه  مراجعة  املفقود  عن 
تاريخ النرش وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات القانونية وفق 

األصول.
القايض/ خضري سلامن خضري

فقدان وصل
رشيد  )عباس  بإسم  االرساء  كلية  من  الصادر  الوصل  فقد 
خلف الفرج( واملرقم )137536( مببلغ )1.180.000( دينار 
تسليمه  عليه  يعرث  يرجى ممن   2020/12/2 اصدار  بتاريخ 

اىل جهة اإلصدار.

فقدان وصل
فقدان مني وصل امانة بإسم )رضا عيل شاكر( رقم الوصل 
بلدية  مديرية  من  الصادر   2009/8/22 بتاريخ   )177318(
تازه مببلغ قدره )450.000( اربعامئة وخمسون الف دينار 

فقط، يرجى ممن يعرث عليه تسليمه اىل جهة اإلصدار.

 بغداد – وكاالت 
الذايت  االكتفاء  تحقيق  من  يقرتب  العراق  كاد  بعدما 
ماليني   5 قرابة  بإنتاج  والشعري،  القمح  محصويل  يف 
بدأت  التوايل،  عىل  املاضيني  العامني  خالل  منهام  طن 
من  الزراعة  مجال  يف  واختصاصيني  مزارعني  تحذيرات 
يف  الحايل،  املوسم  خالل  القطاع  لهذا  حاد”  “تراجع 
حال مل تعالج الحكومة مشكلتي شح املياه وتأخر دفع 

مستحقات الفالحني، وغريهام.
حفاظ  دون  تحول  عدة  أسبابا  أن  التحذيرات  وتؤكد 
العامني  حققها  التي  اإلنتاج  معدالت  عىل  العراق 
تأخر دفع  منها  القمح والشعري،  املاضيني، يف محصويل 
للموسم  الفالحني  من  كبري  قسم  مستحقات  الحكومة 
املايض، رغم تسلمها املحصول منذ شهور طويلة، ما حال 
للموسم  واالستعداد  أراضيهم  إدامة  من  متكنهم  دون 

الجديد.
املستلزمات  احتكار  ظاهرة  تنامي  ظل  يف  ذلك  يأيت 
تراجع  بسبب  منها  املستورد  أسعار  وارتفاع  الزراعية، 

قيمة الدينار أمام الدوالر.

غرقوا في ديونهم!
“زراعة  فإن  الحسوين،  فالح  الزراعي  للمستثمر  وفقا 
القمح والشعري من أفضل املهن التي تدّر أمواالً جيدة 
للفالح واملستثمر، إال أنها بدأت ترتاجع شأن القطاعات 
األخرى”، مضيفا يف حديث صحفي، أن “أعداداً كبرية 
هذا  أراضيهم  زراعة  عن  الكف  قرروا  املزارعني  من 
دفع  عدم  نتيجة  الديون  يف  غرقوا  أن  بعد  املوسم 

الحكومة مستحقاتهم املالية”. 
معداتهم  ببيع  قاموا  املزارعني  “بعض  أّن  إىل  ولفت 
ديون  تسديد  لغرض  وآليات،  مضخات  من  الزراعية 

املوسم املايض”.
“املناطق  اّن  البلداوي،  عيل  املزارع  قال  جهته،  من 
التي تشتهر بزراعة القمح والشعري، كمحافظات صالح 
الدين واألنبار وكركوك ودياىل ونينوى، وبعض مناطق 
الوسط والجنوب، اعتادت يف مثل هذه األيام أن تشهد 
التحضريات  هذه  أّن  إاّل  الزراعي،  املوسم  تحضريات 
انخفضت بشكل كبري قياسا بالسنوات السابقة، بسبب 

ضعف السيولة النقدية لدى أغلب املزارعني”.
املائة من  وأضاف قائال، أن “ما يقارب 30 إىل 40 يف 
املوسم،  هذا  أراضيهم  زراعة  عن  امتنعوا  املزارعني 
ومنهم من انتقل إىل مناطق أخرى، بسبب عدم توفر 
الكهرباء واالضطرار إىل االعتامد عىل الوقود يف تشغيل 
مضخات املياه، ما جعل الزراعة مكلفة إىل حد كبري”.

سوء اإلدارة 
الربملانية،  واملياه  الزراعة  لجنة  رئيس  أكد  وفيام 
سالم الشمري، أن “مستحقات املزارعني يف جميع 
للقليل،  سوى  اآلن  لغاية  ترصف  مل  املحافظات 
أسوة  املالية  باملوازنة  النفقات  يف  تضمينها  رغم 
إىل  صحفي،  بيان  يف  لفت  املوظفني”،  برواتب 
املحاصيل  إيرادات  يف  واضح  “تراجع  وجود 

االسرتاتيجية”.
إدارة وزارة  الرتاجع إىل “سوء  الشمري هذا  وعزا 
املالية والوزارات املعنية األخرى”، مبينا أن “عدم 
محصويل  إنتاج  برتاجع  يهدد  املستحقات  دفع 
طن،  ماليني   3 إىل  املوسم  لهذا  والشعري  القمح 

بعدما كانت أكرث من 5 ماليني العام املايض”.

إهمال متعمد 
جانبها  من  شكت  الفالحني  واتحادات  جمعيات 
قبل  من  املزارعني  لرشيحة  املتعمد”  “اإلهامل 

الحكومة والجهات املعنية بالقطاع الزراعي.
الفالحني يف صالح  الصدد، قال عضو جمعية  وبهذا 
الدين، ناهض الجبوري، إن “تأخر دفع مستحقات 
الشتوية،  الزراعية  الخطة  يهّدد تحضريات  الفالحني 
واملعدات  واألسمدة  الحبوب  رشاء  تتطلب  التي 
يف   90 مديونية  أن  كام  وتهيئتها.  األرايض  وحرث 
الزراعية  والرشكات  للمكاتب  املزارعني  من  املائة 
بسبب  قضائية  بإجراءات  تهددهم  باتت  األهلية، 

تأخر دفع الديون املرتتبة عليهم”.
واإلهامل  “التقصري  بـ  الحكومة  الجبوري  واتهم 
العراق  سلة  ميثل  الذي  الزراعي،  القطاع  تجاه 

الغذائية”.

كارثة زراعية واقتصادية
إىل  املختار،  عادل  االقتصادي،  الخبري  أشار  جهته،  من 
والفرات،  دجلة  نهري  يف  املياه  مناسيب  “انخفاض  أن 
ستكون له تداعيات كبرية عىل القطاع الزراعي، خصوصاً 
إعادة  “أهمية  والشعري”، مشددا عىل  القمح  محصوال 
النظر يف السياسة الزراعية عىل أساس انخفاض مناسيب 
املياه، وتحديد املحاصيل التي يجب أن تُزرع، واالعتامد 

عىل محاصيل ال تُهدر عليها كميات كبرية من املياه”.
وحذر املختار من مغبة تأخر دفع مستحقات الفالحني، 
منسوب  انخفاض  ملعاجلة  ناجعة  حلول  إيجاد  وعدم 
املياه، واملحافظة عىل ما تبقى من املياه الجوفية “ففي 
اقتصادية  كارثة  مقبال عىل  العراق  الحال سيكون  هذا 

وزراعية كبرية”.

• تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء الهندية/ اللجنة 

املحلية للحزب يف كربالء، الرفيق سعد عيل الوائيل، الذي تويف بعد 

معاناة مع مرض مل ميهله طويال. 

للفقيد الذكر الطيب ولذويه ورفاقه الصرب والسلوان.

وبلجيكا  العراقي يف هولندا  الشيوعي  الحزب  منظمة  تتقدم   •

بخالص العزاء واملواساة للرفيقة العزيزة نبال شمخي الخمييس 

)أم عراق(، بوفاة أختها املربية الفاضلة السيدة نجاة شمخي يف 

أمريكا، بعد معاناة طويلة مع املرض.

الذكر العطر للفقيدة، والصرب والسلوان لعائلتها. 

• تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الثورة، الرفيق 

العزيز كريم شامخ بوفاة أخيه كاظم شامخ.

الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان لذويه وأصدقائه ومحبيه.

• مبزيد من الحزن واألىس، تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي 

يف سوق الشيوخ صديق الحزب، السيد هالل عمران املوسوي.

للفقيد الذكر الطيب وألهله ومحبيه الصرب والسلوان.

رفيقها  السويد،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  تنعي   •

بشري  أحمد  الحسن  عبد  العاميل،  الشيوعي  والكادر  املناضل 

)أبو عليوي(، الذي فارق الحياة الخميس املايض يف مدينة ماملو 

السويدية، جراء مضاعفات فريوس كورونا.

وظل الفقيد سنوات طويلة، وفياً ومخلصاً للمبادئ الوطنية وحب 

الطغاة وجورهم شكيمة  تُضعف سجون  ومل  والشعب.  الوطن 

عزمه، وال ظروف األنصار الصعبة وأوجاع املنايف بعيدا عن الوطن 

واألهل واألحبة. 

املواساة والعزاء لعائلة الفقيد وأهله ورفاقه وأصدقائه، وله الذكر 

الطيب عىل الدوام. 

• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الكرخ الثانية، 

ولجنة سعدون األساسية، الرفيق عادل شمخي الطايئ )ابو مناف(، 

الذي فارق الحياة صباح األربعاء املايض، إثر ازمة قلبية مفاجئة.

وكان الفقيد مثاال للرفيق الشيوعي امللتزم مببادئه، ومحبا لوطنه. 

له السالم والسكينة والذكر العطر، وألهله وجميع رفاقه ومحبيه، 

الصرب والسلوان. 

• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف بابل، الصديق 

حادث  اثر  تويف  الذي  املعروف،  املحسن  عبد  صادق  املهندس 

مؤسف. 

 والفقيد ابن شقيق فقيد الحزب املناضل جبار املعروف، وابن 

خالة الرفيق حسني توفيق عالوي.

 للفقيد الذكر الطيب وألرسته الكرمية خالص العزاء.

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى  شديدين  وحزن  بأمل   •

العراقي يف ميسان،

الرفيق املناضل حسن كامل، الذي تويف يوم 21 آب، إثر مرض 

عضال. 

الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان لعائلته ورفاقه.

مواساة

الناصرية – وكاالت 
عبد  مهيدي  النظافة  عامل  يتوجه  الشمس،  طلوع  مع 
تنظيف  إىل عمله يف  عاما،  العمر 76  البالغ من  الحسني، 
النفايات  النارصية. إذ يقوم بجمع  الشوارع وسط مدينة 
فيها  يضع  التي  الصغرية  الحديدية  عربته  يدفع  وهو 
مكنسته، يف صورة تعكس روح العصامية والتحدي للعيش 

بكرامة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة.
يقول عبد الحسني، إنه يعمل بعقد مؤقت يف دائرة بلدية 
ألف   300 قدره  شهري  وبراتب  عاما،   16 منذ  النارصية 
دينار، بعدما تم استقطاع 45 ألفا منها أخريا، مؤكدا يف لقاء 
صحفي، أنه يعمل مدة 5 ساعات يوميا. رجل النظافة هذا 

يفتقر إىل السكن. فهو يتخذ من غرفة يف أحد الفنادق مأوى 
له. فيام يحلم باإلحالة عىل التقاعد، بعد سنوات طويلة من 
الخدمة، وأن تكون له غرفة سكنية يقيض فيها آخر أيام 
عمره، موجها نداءه إىل الجهات الحكومية، لعلها تستجيب 

له.
ويشري عبد الحسني، إىل أنه يعاين ظروفا صحية تتطلب منه 
توقف،  بدون  عمله  يواصل  لكنه  باستمرار،  العالج  تلقي 
تأمني  أن  ذلك،  من  وبالرغم  الحايل.  براتبه  يكتفي  كونه 
الضامن  هو  والتقاعد،  السكن  توفري  خالل  من  معيشته 
وظهره  املتعرثة  بخطواته  النظافة  رجل  ومييض  الوحيد. 
املتحدب من ثقل الحمل الذي يدفعه بيديه املرتعشتني، 

وكأنه يقول للزمن: "مهام فعلت يب األيام، سأبقى صامدا مع 
الحياة يف مهنة صناعة النظافة والجامل".

حكومة ذي قار تخصص له قطعة أرض
وعىل إثر هذا اللقاء الصحفي الذي نرشته وكالة أنباء "املربد" 
قار، قطعة أرض  املحلية يف ذي  الحكومة  مصورا، خصصت 
سكنية لعامل النظافة مهيدي عبد الحسني.  وأوضح مكتب 
املحافظ يف بيان له، أنه استقبل عبد الحسني ووجه بتخصيص 
لرشيحة  املخصصة  األرايض  ضمن  له  سكنية  أرض  قطعة 
العامل "تكرمياً له عىل مثابرته وتفانيه يف العمل". كام وجه 

املكتب دائرة بلدية النارصية مبراعاة ظروف العامل املادية.

عامل نظافة مسن يحلم بـ “تقاعد” وغرفة للسكن
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اقتصاد
ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. تحدٍّ آخر امام العراقيين 

العراق يحتل المرتبة 65 
 مؤشرات الجوع ترتفع عالميًا

بغداد ـ طريق الشعب 
الفقراء والكادحون  مل يستفق املواطنون وخصوصاً 
مقابل  الدوالر  رصف  سعر  رفع  صدمة  من  بعد 
املواد  ألسعار  جديد  بارتفاع  فوجئوا  حتى  الدينار، 
كبريا  استياء  ذلك  اثار  ما  واملحروقات،  الغذائية 

لديهم.
وما يلفت االنتباه أن االزمة جاءت يف أعقاب إعالن 
من  ثانية  وجبة  لتوزيع  استعدادها  التجارة  وزارة 
السلة الغذائية )التي ضمنتها ألول مرة أنواعا معينة 
من البقوليات ومعجون الطامطم(، التي من شأنها 

أن تحافظ عىل استقرار أسعار املواد الغذائية. 
وكانت الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية قالت 
يف بيان لها قبل اسابيع، إن مالكاتها الفنية واالدارية 
تواصل العمل ليال ونهارا من اجل ايصال املفردات 
اىل املواطنني، ضمن مفردات مرشوع السلة الغذائية.
وذكر مركز بحثي، ان العراق احتل املرتبة 65 عامليا 
ضمن مؤرش الجوع للعام 2020، من بني 107 دول.

ابنية كردستان ال متنح الخبز 
عني  قضاء  سكنة  من  مواطن  منهل،  رامي  ويقول 
ال  اإلقليم،  يف  الكبري  العمراين  “التطور  إن  كاوه، 
يعكس واقعا حياتيا جيدا للمواطنني، وان البنايات 
يف  متنفذين  لناس  هي  هناك  املوجودة  الجميلة 

االقليم”. 
ليس  “العمران  أن  الشعب”،  لـ”طريق  ويضيف 
بإمكانه ان مينح الخبز للناس، وال فرص عمل، وال 
التي  املستشفيات  اىل  الذهاب  تكاليف  يغطي 
املستشفيات  كون  جدا،  عالية  تكاليفها  أصبحت 
األجهزة  اىل  تفتقر  هياكل  عن  عبارة  الحكومية 

واألدوية والكادر الطبي”. 
ويؤكد املواطن ان “ غالبية سكان اإلقليم يعانون 

الفقر الذي انعكس سلباً عىل الواقع االجتامعي”. 
ويقول املواطن عيل فريدون، وهو من سكنة قضاء 
شقالوه يف أربيل، إن “اإلقليم فيه طبقتان: الفقراء 
جداً واالثرياء، بعد أن عجزت السياسات االقتصادية 
املتبعة يف بغداد واربيل عن تحسني الواقع املعييش 

لعموم املواطنني”. 
ويضيف لـ”طريق الشعب”، أن “املرافق السياحية 
الوسط  أبناء  يشاهدها  التي  العمراين  والتطور 
والجنوب عند زيارة اإلقليم، ال يستفيد منها شيئا 
الطبقة  أبناء  من  معظمهم  كون  اإلقليم،  مواطنو 

املعدومة”. 
ويشري املواطن إىل أن “املعيشة يف اإلقليم أصبحت 
صعبة جداً، ألن التحديات كبرية وفرص العمل تكاد 
ارتفع  البنزين  “سعر  أن  مبيناً  معدومة”،  تكون 
املاء  انعدام  عن  الواحد، فضالً  للرت  دينارا  اىل 850 
الصالح للرشب، ما زاد من تكاليف الحياة، واصبح 
ملء الخزانات يكلف 25 الف دينار للخزان الواحد. 
فيام اقترص إيصال املاء عىل املجمعات السكنية التي 

يقطنها األغنياء”. 
الدوالر  “تغيري سعر رصف  أن  اىل  فريدون  ويشري 
رفع كل أسعار املواد يف السوق، ووصل سعر كيس 
الطحني اىل 40 الف دينار. ويف ظل كل ذلك ال ميكن 
أصبحت  التي  املعيشية  التكاليف  سداد  للمواطن 

باهظة جداً”. 

ضنك العيش يطال الخبز
وإضافة اىل أزمة الكهرباء التي استعىص حلها عىل 
الحكومات املتعاقبة، والتي يبدو أن الناس وضعوا 
هذا املطلب عىل رّف النسيان، يواجه املواطنون يف 
إضافية  معيشية  تحديات  العراق،  وجنوب  وسط 
أصبحت تثقل كاهلهم بالتزامات مالية جديدة، ال 
ميكنهم سدادها.  يقول مراسلنا من البرصة “حافظ 

اسعار  يف  ارتفاعا  شهدت  محافظته  إن  جاسم”، 
والخرب  والطحني  الخرضاوات  منها  الغذائية،  املواد 
والبيض”، ويعود السبب يف ذلك اىل اغالق الحدود 

امام البضائع املستوردة”. 
عرب  االسترياد  عىل  “االعتامد  أن  جاسم،  ويضيف 
كردستان يشكل عبئا اضافيا يساهم يف رفع اسعار 
املواد؛ اذا بلغ سعر كيلو الطامطم والخيار 2000 

دينار، بعد ان كان ال يتجاوز 500 دينار”. 
ويتابع يف حديثه، أن سعر طبقة البيض ارتفع اىل 
 ٥,٥٠٠ أسابيع   قبل  كان  ان  بعد  دينار،   ٧,٥٠٠

دينار تقريباً.
ويؤكد أن “االرتفاع شمل هذه املرة الخبز”.

فتح منفذ الشالمجة
البرصة  محافظ  لجأ  األسعار،  ارتفاع  حالة  وأمام 
اسعد عبد االمري العيداين اىل فتح منفذ الشالمجة 
الحدودي، امام دخول املواد الغذائية والخرضاوات، 

يوم السبت.
قراره  ان  املنفذ،  زيارته  خالل  املحافظ  وذكر 
املنافذ  وهيأة  الزراعة  وزارة  بني  بالتنسيق  “جاء 

الحدودية”. 

جولة في المحافظات
وادي،  حسني  قار،  ذي  يف  املدين  الناشط  ويقول 
أسعارها،  تتغري  مل  املحروقات  مستوى  “عىل  انه 
البنزين،  يف  كبري  نقص  من  تعاين  املحافظة  ولكن 
وخصوصاً املحسن الذي اصبح الحصول عليه شبه 
ارتفعت  االنشائية  “املواد  أن  مؤكداً  مستحيل”، 
ورفع  الرشاء،  عملية  عىل  ذلك  وأثر  كبري،  بشكل 

سعر العقار”. 
الغذائية  “املواد  أن  الشعب”،  لـ”طريق  وأضاف 
 30 بحوايل  األخريين  األسبوعني  خالل  ارتفعت 
الرشاء محدودا من قبل  املائة، وهذا ما جعل  يف 
ان  مبيناً  فقط”،  حاجتهم  قدر  وعىل  املواطنني، 

ذلك “زاد األسواق كسادا”. 
أما يف النجف، فيكاد يكون الوضع أفضل مقارنة 
محطا  النجف  كون  وذلك  املحافظات،  من  بغريه 

الطغمة المالية
اعداد: د. صالح ياسر

هي حفنة ضئيلة من كبار الراسامليني املاليني الذين يعتربون املالكيني الفعليني لالحتكارات الصناعية واملرصفية، ويضعون ايديهم عىل اهم فروع 
االقتصاد، ويسيطرون اقتصاديا وسياسيا. وتعني كلمة “ طغمة “ باليونانية سيطرة االقلية. وتنشأ الطغمة املالية يف مرحلة االمربيالية، اذ يحتل 
عدد قليل من اضخم االحتكارات مركز السيطرة يف جميع فروع االقتصاد الراساميل. ويتكون الراسامل املايل بنتيجة اندماج الراسامل الصناعي مع 
الراسامل املرصيف االحتكاري. وتستخدم الطغمة املالية لتوسيع نفوذها مختلف االساليب والطرق التي تتيح لطواغيت املال الترصف بعرشات ومئات 
املؤسسات والرشكات. وعن طريق “ نظام املشاركة “ و “ االتحاد الشخيص “، واخضاع جهاز الدولة لسيطرة االحتكارات الراساملية، تسيطر الطغمة 
املالية عىل العديد من الرساميل الغريبة عنها. ويجني كبار املاليني االرباح الهائلة، ال من نشاطهم كأرباب عمل فحسب، بل ومن مختلف العمليات 
املالية ايضاً: كاصدار االسهم وسندات القرض، والقروض الحكومية، واملضاربة بقطع االرايض. وتعترب طلبيات الدولة الحربية بشكل خاص، البيضة 
الذهبية بالنسبة اليهم. ان سيطرة الطغمة املالية تعني بروز البلوتوقراطية باحىل مظاهرها، هذه البلوتوقراطية التي تعني تركيز سلطة الدولة يف 
ايدي اغنى ممثيل الطبقة املسيطرة، وحرمان الشعب من حقوقه، تقيض عىل الحريات الدميقراطية الربجوازية. ان سيطرة الطغمة املالية، يف العديد 
البلدان الراساملية، والسعي لخنق املنظامت الدميقراطية، سمتان مميزتان للبلوتوقراطية يف مرحلة االمربيالية. كام تدل هذه السيطرة عىل  من 

طفيلية الرأساملية، وتعفنها.

 مفاهيم 
اقتصادية 

مبسطة

من أجل تشريع 
قانون ضريبي عادل 

ابراهيم المشهداني

قانون  مسودة  إلعداد  تتوجه  املالية  وزارة  أن  إىل  االخبار  تشري 
رضيبي جديد يتناسب مع الواقع العراقي. ومع أن هذا القانون من 
حيث املبدأ يشكل أهمية كبرية يف تحقيق توازنات بنوية اجتامعية 
أفضل إذا ما أحسنت إدارته وطورت ترشيعاته لتكون أداة فعالة 
يف تضييق الفجوة بني الطبقات االجتامعية التي تعاين من فوارق 
التي  االقتصادية  األزمات  معالجة  منه  الهدف  يكون  أن  ال  قاتلة 

تكمن أسبابها يف صلب النظام االقتصادي االجتامعي املضطرب.
يف  واحد  نسبة  تشكل  حاليا  املتحصلة  الرضائب  نسبة  أن  صحيح 
املائة من الناتج املحيل االجاميل  حسب تسبيب وزير املالية، غري 
أن املشكلة ليس يف تواضع هذه النسبة وامنا يف الطرق واألساليب 
تعكس  ال  النسبة  هذه  أن  كام  الرضيبة،  بها  تجبى  التي  البالية 
الحكومية   السجالت  تدخل  أن  دون  تجبى  التي  الرسوم  حقيقة 
االخر  والبعض  كإتاوات  يجبى  فبعضها  الرضيبة،  بدوائر  الخاصة 
خدماتها  تقديم  مقابل  مفاصلها  بكل  الوزارات  قبل  من  يجبى 
العراق  لها  التي تعرض  للمواطنني وخاصة بعد األزمة االقتصادية 
ولجأت  مريع،  بشكل  النفط  اسعار  انخفاض  بعد   2014 عام  يف 
الحكومة بناء عىل نصائح صندوق النقد الدويل للتعويض عن نقص 
االنفاق الحكومي، فضال عن ذلك تزايد حجم الرضائب غري املبارشة 
والبضائع  السلع  أسعار  ارتفاع  نتيجة  املواطنون  يتكبدها  التي 
نتيجة  السوق  يف  التضخم  معدالت  وارتفاع  اليومية  االستهالكية 

لتخفيض قيمة الدينار.
ومن الجدير بالذكر أن تدهور الرضيبة كمصدر للتمويل بعد عام 
ومنها  ذكرنا  ما  إىل  باإلضافة  األسباب  من  جملة  إىل  يرجع   2003
يف  أسايس  بشكل  النفطية  املوارد  عىل  االعتامد  املثال  سبيل  عىل 
يف   94 عن  اللحظة  لهذه  تقل  مل  التي  السنوية  املوازنات  متويل 
املائة، باإلضافة إىل كرثة االعفاءات والحوافز الرضيبية التي تطبق 
بشكل عشوايئ زد عىل ذلك ضعف أو غياب البيانات واملعلومات 
اإلدارة  إىل ضعف  فقط  ليس  أدى  مام  املكلفني  لحرص  الرضورية 
وامنا النتشار الفساد املايل واالداري يف كافة حلقات الجهاز الرضيبي 
فضال عن ضعف الرقابة الحكومية حيث أن انعدام الرقابة الدورية 

عىل الجهاز الرضيبي وفر البيئة املناسبة للتهرب الرضيبي.
ومن األهمية مبكان اإلشارة إىل أن النظام الرضيبي املنشود يجب 
من  للمواطنني  االجتامعية  العدالة  تحقيق  عىل  اساسا  ينصب  أن 
بني  الدخل  توزيع  إعادة  يف  عنها  غنى  ال  كأداة  توظيفه  خالل 
يف  التفاوت  أن  االقتصادية  النظرية  يف  املعروف  فمن  العراقيني، 
نصيب كل طبقة من الدخل القومي يعود إىل جملة من العوامل 
السائد  امللكية  وشكل  العمل  فرص  من  االنتفاع  أبرزها  لعل 
وتفاعالتها مع آليات السوق وسياسة الحكومات االقتصادية فضال 
عن النظام الرضيبي املطبق يف البلد املعني واإلعانات والخدمات 

العامة.
اتخاذ  عن  مسؤولة  الدولة  اصبحت  أسباب  من  تقدم  ما  لكل 
إىل  يتحول  ليك  الرضيبي  بالتحصيل  املتعلقة  الرضورية  التدابري 
مصدر مهم يف التمويل وإىل أداة لتحقيق العدالة يف توزيع الدخل 

بني املواطنني. ويف هذا املجال نقرتح االيت:
آخذة  املرنة  التدابري  من  بجملة  الرضيبية  االدارة  قيام  رضورة   •
ومسموعة  مرئية  إعالمية  وسائل  عرب  الدخل  مستويات  باالعتبار 
العايل  الشعور  الرضيبية وتحقيق  الثقافة  ومقروءة من أجل نرش 
من  واالستفادة  أوقاتها  يف  الرضيبة  بدفع  وااللتزام  باملواطنية 

الخصومات والفوائد التي يجنيها املكلف.
الرشائح  وتحديدا  التصاعدية  الرضائب  بفرض  الدولة  قيام   •
االجتامعية التي تنطبق عليها هذه املعايري ويف نفس الوقت إعفاء 
يحتاجها  التي  املستوردة  السلع  إعفاء  مع  الواطئة  الدخول  ذوي 
االنتاجية  والقطاعات  الصناعة  تطوير  لغرض  والدولة  املجتمع 
املهمة وتطبيق الترشيعات التي تلزم بكشف الذمم املالية لكبار 
يف  ثراء  األكرث  والطبقات  النواب  مجلس  واعضاء  الدولة  موظفي 

املجتمع.
الوعاء  تحديد  خالل  من  الرضيبة  استحصال  أساليب  تطوير   •
الرضيبي وادخال األساليب والوسائل الحديثة وخاصة التكنولوجيا 
الطبقة  وخاصة  باملكلفني  الخاصة  البيانات  لضبط  املتطورة 
املكلفة  االجتامعية  الرشائح  إىل  باإلضافة  واألثرياء  االوليغارشية 
بدفع الرضيبة والتشدد يف النظام املحاسبي مبا يسد الثغرات التي 

تساعد عىل اتساع نطاق التهريب.

وقفة اقتصادية

ارض العراق ال تنتج الخريات كام يف السابق.. وقوتنا اليومي مستورد

تأثر  من  مينع  ال  هذا  لكن  والوفود،  للزائرين 
بارتفاع سعر  املحدود،  الدخل  الكادحني وأصحاب 
املواد الغذائية، واملواد األخرى، التي معظمها هي 

مستوردة وتتأثر بسعر الرصف. 
ويقول الناشط زيد شبيب لـ”طريق الشعب”، إن 
“غياب سياسات دعم املنتج الزراعي الوطني الذي 
مينع ارتفاع أسعار الخرضوات، أدى اىل زيادة الوضع 
أثّر  الكهربايئ  التيار  اىل أن “انقطاع  سوءا”، مشرياً 

سلبا عىل الكثري من الحرف يف املحافظة”.
ارتفعت  الغذائية  “املواد  فإن  شبيب  وبحسب 
اسعارها بحوايل 20 يف املائة يف سوق الجزيرة الذي 

يعد السوق االرخص يف املحافظة”. 
ويف قضاء هيت التابع ملحافظة االنبار، الذي يعرف 
واالرايض  البساتني  من  كبرية  مبساحة  بإحاطته 
أن  يبدو  ال  الجيدة،  مبنتجاته  ويشتهر  الزراعية، 
االمر يختلف كثرياً عن املدن العراقية األخرى، فإن 
دون  العراق،  أرض  من  شرباً  ترتك  مل  الفساد  آفة 

العبث فيه. 
يقول املواطن احمد عبد السالم لـ”طريق الشعب”، 
يف  كبري  ارتفاع  لوحظ  االخري  االسبوع  “يف  إنه 
االسعار، وصل إىل الضعف: سعر الطامطم بـ 1500 

دينار للكيلو الواحد، و 4000 لكيلو البامية”. 
هذا  سبب  عن  االستفسار  “عند  انه  ويضيف 
االرتفاع  هذا  بأن  يجيبون  البائعني  فان  االرتفاع، 

يتكرر سنويا عند قدوم شهر محرم”.

خمسة محاصيل
السامح  مؤخراً،  أعلنت،  الزراعة  وزارة  وكانت 
باسترياد خمسة محاصيل زراعية النخفاض انتاجها 

محليا.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف يف بيان، 
الزراعة  لوزير  املخولة  للصالحيات  “استنادا  إنه 
بفتح ومنع االسترياد ويف ضوء وفرة وشحة املنتج 
الخامسية  اللجنة  اجتامع  اىل  واستنادا  الزراعي 
املحاصيل  لبعض  اإلنتاج  انخفاض  ناقشت  التي 
حصلت  اليومي،  قوته  يف  املواطن  يحتاجها  التي 
عىل  الخفاجي  كريم  محمد  الزراعة  وزير  موافقة 
)الثوم  التالية  الزراعية  املحاصيل  باسترياد  السامح 
املنافذ  ومن  والبطيخ(  والرقي  والبصل  والطامطم 
يكون  الطامطم  باستثناء محصول  كافة  الحدودية 
والشيب  زرباطية  منافذ  من  حرصا  استرياده 

والشالمجة واملنذرية”.

ارتفاع مضاعف لألسعار 
من جهته، قال الخبري االقتصادي نبيل جبار العيل 
املواد  أسعار  يف  “االرتفاع  ان  الشعب”،  لـ”طريق 
الغذائية ليس محليا فقط، امنا أصبح عامليا ألسباب 
اقتصادية معينة”، مستندا اىل تقرير منظمة الغذاء 
الذي  اشار اىل ان االرتفاع أصبح مبعدل  العاملية، 

18 اىل 20 باملئة.
املواد  أسعار  ارتفاع  بأن  كالمه  العيل  وأردف 
الغذائية، مرتبط محليا بتغيري سعر رصف الدوالر، 
املواد عامليا، كام  نقل  بأجور  االزمة  ترتبط  وعامليا 

شهدتها موانئ الصني وغريها.
وذكر الخبري االقتصادي انه كان من الرافضني بشدة 
التأثري  اليوم صار  الدوالر، “ألنه  لرفع سعر رصف 

عامليا”،  االسعار  ارتفاع  بعد  الفقراء  عىل  مضاعفا 
بحسب قوله.   

وخلص اىل ان “عملية تغيري سعر الرصف وتخفيضه 
مكافحة  الحكومة  حاولت  وقد  سهلة.  ليست 

االحتكار لكنها مل تنجح”.

690 مليون جائع 
بلدان  تعتمد عىل  عاملية  تؤكد مؤرشات  ذلك،  اىل 
سكانها  عدد  التي  والبلدان  املرتفع،  الدخل  ذات 
قليل، واألقاليم غري املستقلة، أن عدد الناس الذين 

يعانون الجوع بلغ 690 مليونا. 
ونرش مركز البيان للدراسات والتخطيط، املؤرشات 
جميع  يف  “الجوع  ان  عن  تحدثت  التي  العاملية 
أنحاء العامل يقف عند مستوى معتدل وفق املؤرش، 
األشخاص  من  جداً  كبري  عدد  يزال  ما  ذلك،  ومع 
مليون  نحو690  التغذية:  ونقص  الجوع  يعانون 
مليون   144 ونحو  التغذية،  نقص  يعانون  شخص 
نقص  عىل  عالمة  وهذا  بالتقزم،  مصابون  طفل 

التغذية املزمن”. 
وتبنّي املؤرشات، أن “47 مليون طفل يعاين الهزال، 
عام  ويف  الحاد.  التغذية  نقص  عىل  عالمة  وهذا 
2018، تويف 5.3 مليون طفل قبل بلوغهم الخامسة 

من العمر، نتيجة لنقص التغذية”.
يف العام 2020، تسببت جائحة كورونا واالنكامش 
االقتصادي الناتج عن ذلك، فضالً عن تفيش الجراد 
األفريقي  القرن  يف  واسع  نطاق  عىل  الصحراوي 
النزاعات  عن  الناجم  الجوع  مثل  أخرى،  وأزمات 
والظواهر املناخية املتطرفة والصدمات االقتصادية، 

باملزيد من األزمات يف ما يخص مؤرش الجوع.

الجوع يسود!
وبنّي مركز البيان للدراسات والتخطيط ان العراق 
يحتل املرتبة 65 عاملياً ضمن مؤرش الجوع العاملي 
لعام 2020، من بني 107 دول لديها بيانات كافية 
 ،)17،1( برصيد   ،GHI 2020 نتائج  لحساب 
يعاين العراق من مستوى معتدل من الجوع وهو 
منخفض عن عام 2012 الذي سجل فيه )21،1 ( 
يف املائة ومنخفض عن عام 2006 الذي سجل )24( 
يف املائة ومنخفض عن عام 2000 الذي سجل ايضا 

)24(  يف املائة.
ويؤكد تقرير اعده الباحث د. باسم عيل خريسان، 
لصالح املركز، انه عىل الرغم من التحسن املتمثل 
يف انخفاض مستوى الجوع يف العراق، لكن ما يزال 
جانب  اىل  مستقر  غري  العراق  يف  االمني  الوضع 
السيايس  الوضع  ذلك  يف  مبا  االخرى،  التحديات 
االجتامعية  واالضطرابات  الغامض،  واالقتصادي 
الخدمات  وتردي  البطالة،  معدالت  ارتفاع  بسبب 

العامة، واستمرار تدين املستويات املعيشية.
الحالة  استقرار  عدم  استمرار  اىل  التقرير  ويشري 
من  العديد  يف  باملخاطر  محفوفة  وهي  االنسانية 
الوضع  تفاقم  وقد  بالرصاعات،  املتأثرة  املناطق 
19، ما ادى اىل تباطؤ التنمية  بسبب جائحة كوفيدـ 
معدل  ومع وصول  الغذايئ،  االمن  انعدام  وزيادة 
الفقر فيه اىل )31،17( يف املائة يف عام 2020، يحتل 
مؤرش  يف  دولة   189 بني  من   123 املرتبة  العراق 

التنمية البرشية لعام 2020.



كابول ـ وكاالت  
الرابع  منذ  كابول  مطار  من  االجالء  عمليات  تستمر 
طالبان  حركة  فرضت  بعدما  الجاري  الشهر  من  عرش 

سيطرتها عىل العاصمة االفغانية. 
ان  بل  عشوائية،  تكن  مل  هذه  االجالء  عمليات  لكن 
عمليات  يف  استهدفت  طائراتها  ارسلت  التي  الدول 
مختلفة،  اختصاصات  من  االفغانية  الكوادر  االجالء 
لدرجة أن كلية اللغات اضطرت اىل إغالق قسم اللغة 
التدريسية اىل  الفرنسية بعد أن غادروا اعضاء هيئتها 

فرنسا. 
كلية  اضطرت  األفغانية،  بالعاصمة  كابُل  جامعة  يف 
أن  بعد  الفرنسية،  اللغة  قسم  إغالق  إىل  اللغات 
)حتى  فيه  والعاملني  التدريسية  هيئته  أعضاء  نُقل 
تقوم  التي  اإلجالء  عمليات  فرنسا، ضمن  إىل  الفّراش( 
معها  للمتعاونني  أجنبية  ودول  املتحدة  الواليات  بها 
واملواطنني األفغان منذ سيطرة طالبان عىل أفغانستان 

منتصف الشهر الجاري.
كابل،  جامعة  يف  اللغات  كلية  أساتذة  أحد  وحسب 
فإن نقصا كبريا تواجهه الجامعة واملؤسسات األكادميية 
أعداد  مغادرة  إثر  التدريس  هيئات  أعضاء  يف  عامة 

كبرية منهم.
وراح  كابل  مطار  يف  وقعت  التي  التفجريات  ورغم 
ضحيتها أكرث من 175 شخصا من األفغان، فإن الرئيس 

األمرييك جو بايدن أكد أن عمليات اإلجالء ستستمر.
ومع نهاية شهر آب الحايل، سُينقل أكرث من 130 ألف 
األمريكية،  املتحدة  كالواليات  غربية  دول  إىل  أفغاين 

وبريطانيا، وكندا وأسرتاليا وغريها.
ويف آخر تحديث للبيت األبيض، أُعلن إجالء نحو 113 
عىل  طالبان  سيطرة  منذ  كابل  من  شخص  و500  ألفا 
العاصمة األفغانية منتصف آب، و119 ألفا منذ نهاية 

متوز، عرب الرحالت الجوية األمريكية.
وال تشمل هذه األعداد املتعاونني مع القوات األمريكية 
وقوات حلف األطليس فحسب، وإمنا أيضا اآلالف من 
الدولية  املؤسسات  والعاملني يف  الحكومة  املوظفني يف 

واملؤسسات غري الحكومية.
من كل التخصصات

ووفقا لتقارير وأخبار وسائل اإلعالم األفغانية وشبكات 
العينية،  املشاهدات  عىل  وبناء  االجتامعي،  التواصل 
فإن أغلب الذين غادروا أفغانستان، يف إطار ما سميت 
الخربة  وذوي  املتخصصني  من  هم  اإلجالء”،  بـ”عملية 

والهندسة  واالقتصاد  اإلدارة  مثل  مهمة  مجاالت  يف 
والحقوق  والقضاء  والدبلوماسية  واإلعالم  والطريان 

واآلداب واللغات والرشطة واألمن وغريها.
ويُعّد قطاع اإلعالم أكرث القطاعات املترضرة من فقدان 
ففي  فيه.  العاملني  من  كبرية  نسبة  خرس  إذ  الكوادر، 
قناة مثل “طلوع نيوز” اإلخبارية الشهرية بأفغانستان، 
نرشات  ومذيعو  الربامج  ومقدمو  املخرجون  غادر 
إىل  القناة،  رئيس  فيهم  مبن  املراسلني،  وفريق  األخبار 

دول مثل فرنسا وتركيا وأوزبكستان.
املتاحة  للفرصة  استغالال  تأيت  اإلعالميني  مغادرة  ولعل 
للوصول إىل الغرب، والبحث عن مستوى حياة أفضل، 
ظل  يف  الوظيفي  مستقبلهم  عىل  خوفهم  عن  فضال 
طأمنة  من  الرغم  عىل  الجديدة،  األمنية  التحديات 
لعمل  تتعرض  لن  أنها  وتأكيد مسؤوليها  طالبان  حركة 
حرية  عىل  قيود  لفرض  تخطط  وال  اإلعالم،  وسائل 

التعبري.
وكان قطاع املال واألعامل من أبرز الخارسين لكوادره 
يف  واملوظفني  املسؤولني  من  كثري  ترك  حيث  أيضا، 
وغادروا  وظائفهم  والبنوك  واالقتصاد  املالية  وزاريت 

البالد إىل أمريكا وأوروبا.

عىل  عام  مائة  مبرور  املرصي  الشيوعي  الحزب  يعتز 
تأسيس أول حزب شيوعي يف القارة األفريقية والساحة 
املاركسية  يتبنى  حزب  أول  تأسس  حيث  العربية، 
 28 يوم  املرصي”  االشرتايك  “الحزب  باسم  اللينينية 
أغسطس عام 1921. وكان حزباً علنياً عقد مؤمتره األول 
لألممية  لالنضامم  بطلب  وتقدم   1922 يوليو   30 يف 
مؤمتر  عقد  يف  الحزب  نجح  ثم  )الكومينترين(،  الثالثة 
تسميه  قرر  والذي   ،1923 يناير  و7   6 يومي  الثاين 
الحزب “بالحزب الشيوعي املرصي” وأقر الربنامج العام 

للحزب وانتخب لجنة املركزية.
الرتبة  يف  متجذراً  عميقاً  االشرتايك  النضال  وميتد 
محركاً  طويلة  عقود  عرب  ملرص  واالجتامعية  السياسية 
والفالحني  العامل  من  الكادحني  صفوف  بني  وفاعالً 
والطالب واملثقفني، مدافعاً بثبات عن حرية الوطن ضد 
االحتالل والتبعية، وحرية املواطن ضد االستبداد والقهر 

واالستغالل.
االشرتاكية  الدعوة  والدة  بأن  القول  ميكننا  وهكذا 

املرصية وطرح شعاراتها بقوة ملهمة أمنا هو نتاج لذلك 
مفكرين  وكتابات  نضاالت  بني  والخالق  الحي  التفاعل 
والوجدان  الفكر  صياغة  يف  جميعاً  أسهموا  ومناضلني 
املرصي الحديث منذ منتصف القرن الـ 19 وحتى اآلن؛ 
الوطني  بالعمل  الدوام  عىل  االشرتاكية  امتزجت  فلقد 
والوعي التقدمي والفكر العقالين وعربت طوال مسريتها 

النضالية عن روح شعب مرص وتطلعاته.
ولقد كان للشيوعيني املرصيني عىل الدوام إسهام أصيل 
وعرب   1919 ثورة  من  بدءاً  وثوراته،  الوطن  معارك  يف 
الشيوعيون  املمتدة حتى عام 1946 حيث نجح  الفرتة 
يف تأسيس “اللجنة الوطنية للطلبة والعامل” التي قادت 
انتهاًء  الشعبية ضد االحتالل  الوطني واملقاومة  النضال 
بجالء االنجليز وانحسارهم يف منطقة القناة، كام ساهم 
الضباط الشيوعيون من خالل حركة الضباط األحرار يف 
إنجاز ونجاح ثورة يوليو 1952، ولعب الشيوعيون دوراً 
حيوياً يف قيادة املقاومة الشعبية يف بورسعيد عام 1956 
املرصيني  للشيوعيني  وكان  الثاليث،  العدوان  مواجهة  يف 

العدو  مواجهة  يف  واملتواصلة  املشهودة  مواقفهم 
ومواجهة  الفلسطيني،  الشعب  نضال  ودعم  الصهيوين، 

االمربيالية األمريكية، ومقاومة التبعية.
الشيوعيون طوال مائة  وعىل الصعيد االجتامعي خاض 
عام معارك الطبقة العاملة املرصية والفالحني والطالب 
والفقراء  الكادحني  كل  مصالح  عن  مدافعني  واملثقفني، 
تراثاً  بتضحياتهم  مسطرين  املرصي،  الشعب  أبناء  من 
فيه  قدموا  الشجاع،  والوطني  الطبقي  النضال  من  غنياً 
عرشات الشهداء ومئات األبطال الذين تحملوا سنوات 
معتقداتهم  عن  دفاعاً  واملعتقالت،  السجون  يف  طويلة 

وأفكارهم النبيلة وعن الشعب املرصي العظيم.
الحزب  لعب  واإلعالمي  والثقايف  الفكري  الصعيد  وعىل 
الوطنية  الثقافة  إثراء  يف  األهمية  بالغ  دوراً  الشيوعي 
الصهيوين،  العدو  مع  التطبيع  ومقاومة  املرصية 
الوعي  الشيوعيون عىل نحو مشهود يف تشكيل  وأسهم 
كافة  عىل  واضحة  بصامت  وتركوا  املرصيني،  والوجدان 
ويف  والفني،  واألديب  والفكري  الثقايف  اإلبداع  مناحي 

األدب  ميادين  كافة  يف  املرصي  الثقايف  املشهد  تكوين 
والفن واملعرفة.

تأسيس  إعادة  عن  اإلعالن  تم   1975 مايو  أول  ويف 
الوجود  أهمية  عىل  تأكيداً  املرصي”  الشيوعي  “الحزب 
املستقل لحزب الطبقة العاملة، ورضورته إلنجاز أهداف 
لتحقيق  وصوالً  الدميقراطية  الوطنية  الثورة  مرحلة 
التاريخي  الخطأ  عميل  بشكل  وليصحح  االشرتاكية، 
امتداداً  وليمثل   ،1964 عام  الشيوعية  التنظيامت  بحل 
نضالياً لتاريخ نضال الحركة الشيوعية املرصية مستلهامً 
إيجابياتها وناقداً لسلبياتها وحافظاً لرتاثها ومخلصاً لكل 

تضحياتها وأرواح شهدائها.
ولقد ساهم حزبنا إىل جانب األحزاب والقوى الوطنية 
املعارك  خالل  من  والشعبية  الشبابية  والتجمعات 
نظام  ضد  املتصاعدة  الشعبية  واالحتجاجات  املتواصلة 
الردة والتبعية والفساد الذي جثم عىل صدر مرص منذ 
عاماً  أربعني  من  ألكرث  واستمر  السبعينات  منتصف 
طوال عهدي السادات ومبارك، مام مهد األرض لتفجري 

و30   2011 يناير   25 مبوجتيها:  املرصي  الشعب  ثورة 
يونيو 2013 والتي مل تحقق حتى اآلن كامل أهدافها يف 
تحقيق دميقراطية املشاركة الشعبية الحقيقية والعدالة 
االجتامعية وبناء الدولة املرصية املدنية الحديثة وإنهاء 

التبعية.
الثورة إعالن حزبنا استئناف  ولقد كان من نتائج هذه 
 2011 مايو  أول  يف  التحرير  ميدان  من  العلني  نشاطه 
تأسيس  إلعادة  والثالثني  السادس  العيد  مع  متواكبا 
الحزب والعيد العاملي للعامل. وهكذا يتضح مدى عمق 
ينطلق  التي  النضالية  والتقاليد  الفكري  الرتاث  وأصالة 

منها.
جعل  مام  املرصي،  الشيوعي  الحزب  مسريتها  ويواصل 
النضال  تاريخ الحزب ونضاله جزءاً ال يتجزأ من تاريخ 
لكل  حزباً  ليكون  وسعية  املرصي  للشعب  السيايس 
املرصيني املتطلعني إىل مرص حرة ودميقراطية واشرتاكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من صفحة الحزب الشيوعي املرصي يف فيسبوك
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عربية ودولية
بمشاركة نشطة لرئيس الجمهورية

كوبا.. حوارات مباشرة بين الحكومة وأوساط اجتماعية مختلفة

الجزائر.. التحقيقات تكشف 
حجم ثروة الوزير »اإلمبراطور«

استمرار هجرة الكوادر والعقول االفغانية الى مختلف البلدان 

مائة عام على تأسيس أول حزب شيوعي بمصر  

طريق الشعب ـ وكاالت
الرثوة  عن  الجزائرية  السلطات  أجرته  تحقيق  كشف 
للعالقات  السابق  الوزير  جمعها  التي  الهائلة  املالية 
مع الربملان الطاهر خاوة، عن طريق االبتزاز واالحتيال 

واستغالل نفوذ “قبة الربملان”.
ووجه قايض التحقيق للقطب الجزايئ االقتصادي واملايل، 
تهام ثقيلة لخاوة تتعلق باستغالل النفوذ للحصول عىل 
منافع غري مستحقة وجنحة الرثاء غري املرشوع وجنحة 
وجنحة  بالتشهري  التهديد  وجنحة  األموال  تبييض 
التظهري وقبول صكوك كضامن وجنحة اإلدالء بإقرارات 

وشهادات تثبت وقائع غري صحيحة.
فصيلة  به  قامت  الذي  التحقيق  استنتاجات  وحسب 
استفاد  السابق  الوزير  فإن  الوطني،  للدرك  األبحاث 
بدون وجه حق من فوائد مببلغ قدره 45 مليار سنتيم 
عىل شكل عقارات متمثلة يف املدرسة الخاصة ومدرسة 
“أجيال املستقبل” و3 فيالت من ضمن مرشوع إنجاز 
باسم زكرياء  ببلدية فيديس واحدة مسجلة  60 فيال 
والبقية بأسامء عبد الله وهيثم ووعيل ومرام، رغم أن 

خاوة دفع فقط ما بني 16.5 إىل 18 مليار سنتيم.

وكشفت جريدة الرشوق، أن التحقيقات حول الذمة 
يحوز  السابق  الوزير  أن  بينت  خاوة،  لطاهر  املالية 
الصندوق بقيمة 17 مليار  بنكيا وسندات  15 حسابا 
سنتيم سحب منها 7 مليارات سنتيم إىل جانب حسابني 

بريديني.
استفاد  املتهم  أن  الرشوق،  حسب  األبحاث،  وبينت 
من قرض عقاري، القتناء مسكن لدى الخواص بقيمة 
7200.000دج، وقرض متويل رشاء سيارة سياحية ملدة 
5 سنوات بقيمة 4293.650.00 دج، إىل جانب قرض 
متويل رشاء مسكن عىل شكل إيجار ملدة 10 سنوات 
بقيمة 2.562.760.78 دج مع تسجيل قرض لرشاء فيال 
فخمة عىل مستوى شارع شوقي أمني رقم 52 طريق 
بنك  مستوى  عىل  العاصمة،  بالجزائر  باألبيار  حيدرة 

خليج الجزائر بقيمة 65.000.000.00 دج.
وتوصل املحققون إىل حيازة خاوة لـ4 حسابات بنكية 
وهمية شهدت حركة أموال ضخمة خالل فرتات توليه 
ملناصب املسؤولية سواء تعلق األمر بالحقبة الربملانية 
مليار   90 عىل  يزيد  مبا  قدرت  الوزارية،  الحقبة  أم 

سنتيم، حسب الرشوق.

أخريا،  هافانا  جامعة  استضافت  الحملة،  سياق  ويف 
ميثلون  شبيبة  من  جمع  مع  الجمهورية  لرئيس  لقاًء 
طلبة،  مختلفة:  واجتامعية  اقتصادية  قطاعات 
معلمني، مزارعني، عاملني يف قطاعات الرعاية الصحية 
من  الخاص،  لحسابهم  عاملني  وكذلك  والخدمة، 

سكان العاصمة وبقية انحاء البالد.
تقريًبا عن كيفية  أربع ساعات  الشباب ملدة  تحدث 
ميكن  التي  املفيدة  التجارب  وعن  التغيري،  إحداث 
ويجب  تجاوزها،  ميكن  التي  واألخطاء  تعميمها، 
وعن  الشخصية،  الحياتية  ومشاريعهم  تصحيحها، 
الحاجة إىل تطوير الذات، واملشاركة يف إيجاد حلول 
حياة  غرّي  الوباء  أن  وكيف  الراهنة،  للمشكالت 
الناس، ورضورة توحيد القوى، والذهاب إىل األحياء 
والتحديات  تحدث،  التي  التغيريات  يف  واملشاركة 

العديدة التي تواجههم اليوم.
الشخيص،  مساره  عن  الرئيس  تحدث  جانبه،  من 
بالشباب،  يؤمن  إنه  وقال  السياسة.  عامل  ودخوله 
“مساحة  إىل  يحتاجون  وانهم  إرشاكهم،  ورضورة 
الشباب،  مع  يشء  كل  عمل  و”يجب  للمشاركة”. 
سيجلس  من  سنوات،  عرش  من  أقل  خالل  ألنه 
انهم شباب آخرون. وأنتم من  حيث تجلسون اآلن: 

سيجلس هنا حيث أجلس اآلن”.
وكان الرئيس الكويب قد التقى، يف وقت سابق، أعضاء 
الحضور  ركز  وقد  فيها  والعاملني  الكنائس  مجلس 
البالد،  به معا من أجل مصلحة  القيام  ما ميكن  عىل 
تعرتض  التي  العقبات  عىل  أيضا  الضوء  وسلطوا 

الرابطة  مع  لألفكار  مامثل  تبادل  وجرى  عملهم. 
حيث  كوبا،  يف  واملحاسبني  االقتصاد  لخرباء  الوطنية 
تنفيذ  يف  القصور  وأوجه  املشاكل  مناقشة  متت 

العديد من ابتكارات السياسة االقتصادية يف البالد.
الحزب  قيادي  من  عدد  برفقة  زار  قد  الرئيس  وكان 
الشيوعي الكويب هافانا القدمية. وبعد جولة ميدانية، 
الدينية،  املؤسسات  عن  ممثل   100 قرابة  التقى 
السكنية،  االحياء  وممثيل  الرياضية،  الثقافية، 
يف  الناشطني  والشباب  االجتامعيني  األخصائيني 
املبادرات  تعزيز  عىل  الحارضون  واتفق  املنطقة. 
ساعات  ثالث  من  أكرث  وخالل  املحلية.  الشعبية 
العراقيل  وادانوا  اإلنتاجية،  املشاريع  الحضور  تناول 
املدينة  أحياء  يف  اليومية  للمشاكل  الحلول  واقرتحوا 

القدمية.
غارسيا  رينالدو  هافانا،  العاصمة  محافظ  وأوضح 
ساباتا، يف االجتامع أن مفهوم الحكومة ليس التدخل 
يف حياة الناس، بل هو مساهمتها يف توفري ما يحتاجه 

الناس.
يتيح  أيضا،  للتعلم  طريق  هذا  أن  الرئيس  واكد 
التي  العامة  للسياسات  وتحسينا  دقة  أكرث  تخطيطا 
القطاعات  وتوعية  املشرتك  العمل  تعزيز  إىل  تهدف 
األضعف. وشدد عىل أن “البلديات يجب أن تعامل 
ستدعمها  الدولة  مؤسسات  إن  وقال  باحرتام”. 
توفري  التشخيصات، من خالل  أساس  للمشاركة، عىل 
رئيس  دعوة  جاءت  هنا  ومن  املحددة.  املعلومات 
إمنائية  اسرتاتيجيات  وضع  يف  للمشاركة  الدولة 

ودوافعها  “تطلعاتها  ومراعاة  البلديات،  يف  متكاملة 
وإمكانياتها، وكذلك سوء الفهم وحاالت عدم الرضا”.

للحوارات  الحايل  للتكثيف  النظر  ميكن  بالتأكيد 
 11 احتجاجات  خلفية  عىل  السكان  مع  واملناقشات 

كوبا.  يف  طويال  تقليدا  متثل  الواقع  يف  لكنها  متوز، 
منصبه،  مهام  كانيل  دياز  الرئيس  توىل  وعندما 
البقاء  منهم  وطلب  الحكومة.  أعضاء  جميع  دعا 
إىل  والسفر  السكان  جميع  مع  وثيق  اتصال  عىل 

يف  الوضع  وفهم  إدراك  لغرض  شهريا،  املحافظات 
رشح  وكذلك  الريفية،  واملناطق  واملدن  البلديات 
واملستويات  الحكومة  وتدابري  سياسات  ومناقشة 

املختلفة. اإلدارية 

عادل محمد

تشهد كوبا حملة مكثفة لتبادل األفكار والتصورات بني أعضاء الحكومة والسكان. 
ومبشاركة مبارشة من السكرتري األول للجنة املركزية للحزب الشيوعي الكويب ورئيس 

الجمهورية ميغيل دياز كانيل. 

الرئيس الكويب دياز كانيل اثناء جولة يف منطقة هافانا القدمية
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وجهات في النظر 

الشيوعية،  املبادئ  الزاوية يف  تُعد حجر  ماركس  كارل  فآراء 
كارل  بعد  من  جاء  ثم  املال”،  “رأس  كتابه  يف  بسطها  وقد 
يده  فعىل  لينني،  أهمهم  بدعوته  يدعون  له  أتباع  ماركس 
قامت الشيوعية وأضحت واقعا بعد أن كانت مجرد نظريات 
آراء  إىل  لينني  أضاف  العرشين  القرن  عىل ورق. ويف مطلع 
والعامل  الروس  الشباب  من  وكّون  جديدة  تعاليم  ماركس 
الحزب الشيوعي الرويس، ومن بعد ذلك ثارت روسيا سنة 
الحكم  عىل  البالشفة  واستوىل  القيرصي  الحكم  عىل   1917
نجحت  فهل  الشيوعي.  النظام  أنشأ  الذي  لينني،  بزعامة 

الشيوعية يف إقامة املدينة الفاضلة املاركسية.
الخصائص  ذات  الشيوعية  من  جديدا  نوعا  العامل  عرف 
الحاكم  الواحد،  الصينية، والدميقراطية عرب مسارات الحزب 
ألكرب دولة سكانا عىل وجه الكرة األرضية. ويف الوقت الذي 
السوفيتي  االتحاد  مثل  عتيقة  دولة  اقتصادات  فيه  انهارت 
مالية  الغربية ألزمات  الدول  وتعرضت  أوروبا،  ودول رشق 
التنمية  نحو  البالد  يقود  الشيوعي  الحزب  كان  عديدة، 
االقتصادي  والتطور  االجتامعي  واالستقرار  املستدامة، 
الشامل، بل ويقود تحوال يف األفكار والرؤى، مبا دفعه لتغيري 
دستوره، ووضع نظام جديد يحول دون استمرار قيادته يف 
واالجتامعي  املايل  الفساد  مظاهر  ويحارب  لألبد،  منصبها 
واالنحراف، من خالل نظم حديثة للرقابة عىل أعضاء الحزب، 

ومؤسساته الداخلية، وقياداته.
سنغافورة  بنك  يف  االقتصادي  الخبري  ليونغ،  كريس  يقول 
يف  الحكم  مقاليد  الشيوعي  الحزب  تسلم  “عندما  للتنمية، 
رشكاء  أي  لديها  يكن  ومل  جدا،  فقرية  البالد  كانت  الصني، 
تجاريني وال عالقات دبلوماسية واسعة، كانت الصني تعتمد 

كليا عىل االكتفاء الذايت”.
ولكن، ويف السنوات الـ 40 املاضية، اعتمدت الصني سلسلة 
الطرق  فتح  شأنها  من  كان  االقتصادية  االصالحات  من 
يف  أدت  خطوات  وهي  باالستثامرات،  والسامح  التجارية 

نهاية املطاف إىل إخراج املاليني من دائرة الفقر.
وشهدت الصني بداية محاوالتها يف خمسينات القرن املايض 

والتي تجسدت يف “القفزة الكربى إىل األمام”.
الزعيم  جانب  من  محاولة  األمام  إىل  الكربى  القفزة  كانت 
يعتمد  كان  الذي  الصيني  االقتصاد  لتصنيع  دونغ  ماو تيس 

عىل الزراعة.
وبعد وفاة ماو يف عام 1976، بدأت االصالحات التي قادها 
الزعيم دنغ شياوبينغ يف تغيري وجه االقتصاد الصيني. فقد 
منح املزارعون الحق يف استغالل أراضيهم الخاصة مام ساعد 
شح  ظاهرة  من  والتقليل  معيشتهم  مستويات  تحسني  يف 

املواد الغذائية.
أعيدت  أن  بعد  األجنبية  لالستثامرات  األبواب  فتحت  كام 
املتحدة يف عام  الصني والواليات  الدبلوماسية بني  العالقات 

.1979
الذين  املستثمرين  قبل  من  الصني  عىل  األموال  وتدفقت 
وااليجارات  الرخيصة  العاملة  من  لالستفادة  يتوقون  كانوا 

املنخفضة يف الصني.
بنك  يف  الدوليني  االقتصاديني  كبري  مان،  ديفيد  ويقول 
ستاندارد تشارترد، “من نهاية السبعينيات إىل اآلن، رأينا أكرب 

املعجزات االقتصادية يف التاريخ”.
ويف التسعينات، بلغت نسبة منو االقتصاد الصيني مستويات 
العاملية يف عام  التجارة  البالد إىل منظمة  قياسية، وانضمت 
انخفضت  فقد  إضافية،  دفعة  اقتصادها  منح  مام   2001
يف  الصينية  املنتجات  عىل  املفروضة  الكمركية  التعريفات 

شتى البلدان، مام أدى إىل انتشار هذه السلع يف كل مكان.
ويقول مان “أصبحت الصني ورشة العامل”.

يف مقابل ذلك ، يف الغرب مل تتعاف الثقة يف رأساملية السوق 
الحرة بعد االنهيار املايل لعام 2008، وتتنافس قوى جديدة 
من اليمني املتشدد واليسار الراديكايل عىل الشعبية، وهو ما 
الذي  اليمني  بني  الرصاع  حيث  األمرييك،  النموذج  يف  يتضح 
دونالد  السابق  األمرييك  للرئيس  املتشدد  الخطاب  يدعم 
بريين  “االشرتايك”  السيناتور  يقوده  الذي  واليسار  ترمب 
“بودميوس”  حزب  تقدم  عن  فضالً  األمر،  وهذا   ، ساندرز 
يقوده  والذي   ،2015 عام  إسبانيا  يف  العامة  االنتخابات  يف 
شيوعي سابق، ما يعتربه بريستالند من عالمات عودة ظهور 

القاعدة الشعبية لليسار.
فإن  تاميز”،  “نيويورك  لصحيفة  فوفقاً  فحسب،  ذلك  ليس 
كان   ،1848 لعام  الشيوعي”  “البيان  وإنجلز  ماركس  كتاب 
بائعو  أفاد  أملانيا،  ويف   .2015 عام  بريطانيا  يف  مبيعاً  األكرث 
صعدت  ملاركس  املال”  “رأس  كتاب  مبيعات  أن  الكتب 
بنسبة 300 يف املئة يف أعقاب األزمة االقتصادية أواخر العقد 
باعتبارها  للرأساملية  أساسياً  نقداً  يتضمن  والكتاب  املايض. 
املدى  عىل  الحتمي  واالنهيار  والبؤس  باالستغالل  “تتميز 
االقتصادية  العلوم  يف  املتخصص  تعبري  بحسب  الطويل”، 
رودولف هيكل. يف حني يشري آخرون إىل أنه ال ميكن املقارنة 
يف  اإلنتاج  ورشوط  ماركس،  ينتقدها  التي  الرأساملية  بني 

مجتمعات الدميقراطية وسيادة القانون.
واملنظامت  النسائية  الحركات  صعود  إن  مراقبون،  ويقول 
املدافعة عن املناخ، يعد عامالً آخر يف صعود شعبية األحزاب 
لوسائل  ووفقاً  األوروبية.  الدول  من  العديد  يف  الشيوعية 
كانت  الذي  والشعبي  العاميل  الحزب  فإن  إعالم سويرسية، 
بشعبية  يحظى   ،1940 عام  الفيدرالية  الحكومة  تحظره 

متزايدة، ويتزايد عدد أعضائه منذ عام 2019.
من  باالستياء  مدفوعة  تكون  رمبا  الشعبية  هذه  لكن 

الرأساملية أكرث من ارتباطها بتبني املاركسية.
يقول بريستالند يف صحيفة “نيويورك تاميز”، إننا ما زلنا يف 
فنظراً  كبري،  اجتامعي  واضطراب  اقتصادي  تغري  فرتة  بداية 
إىل أن الرأساملية التكنولوجية غري املتكافئة للغاية تفشل يف 
توفري ما يكفي من الوظائف ذات األجر الالئق، فقد يتبنى 
الشباب أجندة اقتصادية أكرث راديكالية. ويضيف يف املقال 
الخارسين من ذوي  توحيد  ينجح يف  قد  الجديد  اليسار  إن 
)العامل(،  الزرقاء  والياقات  )اإلداريني(،  البيضاء  الياقات 

األسايس  الدخل  مثل  فأفكار  الجديد.  االقتصادي  النظام  يف 
الدول  من  وغريهام  وفنلندا  هولندا  تختربها  التي  العاملي، 
لقدرة  ماركس  رؤية  من  الروح  يف  قريبة  االسكندنافية، 
الشيوعية عىل تلبية رغبات الجميع، “من كل حسب قدرته، 

ولكل حسب حاجته”.
وبدوره أعلن الرئيس الصيني يش جني بينج يف االحتفال مبرور 
مائة عام عىل تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، يف خطاب 
أَكَّـَد عىل الدور الذي اضطلع به الحزب يف دفع نجاح الصني، 
مبا يف ذلك نهوضها االقتصادي. لكن سجل الحزب الشيوعي 
املجال االقتصادي مختلط يف واقع األمر، وحتى  الصيني يف 
أولئك الذين يدركون هذا يتغافلون غالبا عن حقيقة مفادها 

أن نجاحاته وإخفاقاته تنبع من ذات األسس االقتصادية.
أصاب يش جني بينج عندما قال إن الصني حققت تحت قيادة 
الحزب الشيوعي الصيني “قفزة تاريخية” لتتحول من واحدة 
من أفقر دول العامل، يف ظل “قوى إنتاجية متخلفة نسبيا”، 
إىل دولة متوسطة الدخل وصاحبة ثاين أكرب اقتصاد يف العامل. 
الواقع أن قدرة الحزب الشيوعي الصيني عىل تعبئة املوارد 
واسع،  نطاق  عىل  العامة  املنافع  توفري  من  مكنته  بفعالية 
هنا  األبرز  العنرص  التنمية.  عجلة  دفع  يف  هذا  ساعد  وقد 
هو أن الحزب كان حريصا عىل تنفيذ استثامرات ضخمة يف 
الصحة العامة والتعليم، ابتداء من أوائل خمسينيات القرن 
أرسع  من  واحدة  الصني  حققت  لهذا،  ونتيجة  العرشين. 
الزيادات املؤكدة عىل اإلطالق يف متوسط العمر املتوقع عند 
الوالدة، من 35 أو 40 سنة يف عام 1949 إىل 77.3 سنة اليوم. 
السامء،  عنان  إىل  باملدارس  االلتحاق  معدالت  ارتفعت  كام 
من %20 إىل التعليم شبه الشامل يف املرحلة االبتدائية، ومن 
%6 إىل نحو %88 يف املرحلة الثانوية. وارتفعت نسبة معرفة 

القراءة والكتابة من %20 يف عام 1949 إىل%97 اليوم.
يذكر ان يف عرص اإلصالح بعد عام 1978، استثمرت الدولة 
أيضا يف النقل والطاقة املتجددة. وخالل الفرتة من 1988 إىل 
2019، كان إجاميل طول الطرق الرسيعة يف الصني ازداد ستة 
اضعاف؛ واآلن يتجاوز هذا اإلجاميل طول الطرق الرسيعة بني 

الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية.
محطات  من  خمسني  الصني  انشأت  ذلك،  عىل  عالوة 
موافقتها  تصدر  وكانت  الثالث،  الجيل  من  النووية  الطاقة 
ومؤخرا  سنويا.  جديدة  مفاعالت  مثاين  إىل  ستة  إنشاء  عىل 
اعلنت الصني عن متديد شبكة كهربائية فائقة الجهد العايل، 
أن  بضامن  الطموح  بالتعهد  الجهود  هذه  تسرتشد  وسوف 
طاقة الرياح والطاقة املائية والطاقة الشمسية متثل %25 من 

استهالك الطاقة األويل يف الصني بحلول عام 2030.
املنافع  املوارد لالستثامر يف  تعبئة  القدرة عىل  تعكس هذه 
مواطن  أعظم  من  واحدا  الواسع  النطاق  هذا  عىل  العامة 
القوة التي يتمتع بها الحزب الشيوعي الصيني. فهي تنطوي 
االقتصادية  بالسياسات  الدفع  عىل  السياسية  القدرة  عىل 
الخاص  للنمو اإلجاميل يف مجاالت حيث االستثامر  الداعمة 

دون املستوى األمثل.
استند تنفيذ سياسات القفزة العظيمة إىل األمام وسياسات 
تنظيم األرسة التي انتهجها الحزب الشيوعي الصيني ــ مثل 
أو  املتجددة،  الطاقة  أو  التعليم،  أو  الصحة،  يف  استثامراته 
البنية األساسية املادية ــ إىل قدرة الحزب عىل حفز التعبئة 
الرافضني. لكن األمر ال يخلو  الشعبية إلقناع األتباع وإكراه 

من متييز كبري يف األساسيات االقتصادية.
االهتامم  املئوي قدرا كبريا من  بينج  كرس خطاب يش جني 
“بناء  يف  املتمثل  وهدفه  باملستقبل  الخاصة  الحزب  لخطط 
الجوانب  يف  عظمى  حديثة  اشرتاكية  دولة  لتصبح  الصني 
كافة” بحلول عام 2049، الذكرى املئوية لتأسيس الجمهورية 
الشعبية. إلحراز النجاح، يتعني عىل الحزب الشيوعي الصيني 
أن يستخدم قوته السياسية للدفع بسياسات اقتصادية. مع 
عىل  يركز  وأن  بحكمة،  السلطة  ميارس  أن  املرء  يأمل  ذلك، 
املنافع العامة حيث تكون القيمة االجتامعية أعىل كثريا من 

القيمة الخاصة، ويرتك البقية للشعب الصيني.

الشيوعية في عيون اقتصادية

علي الشيبان 

يف ظل الوضع السيايس الراهن وأقرتاب موعد االنتخابات املبكرة 
املزمع أجراؤها يف العارش من ترشين األول من هذا العام وفرض 
واقع سيايس جديد بعد انتفاضة  ترشين االول ٢٠١٩ تجسد يف 
قابضة  سياسية  وطبقة  واسعة  مهمشة  رشائح  بني  طبقي  رصاع 
غري  لشعبها  تقدم  مل  الفاسد  املحاصصايت  بنظامها  السلطة  عىل 
سياسيتان  رؤيتان  السطح  عىل  طفت  ذلك  إثر  والثبور،  الويل 
مبفهومني  يتمثل  القادم  االنتخايب  الواقع  مع  التعامل  لكيفية 
االنتخابات  يف  املشاركة  رضورة  االول  الفريق  يتبنى  مختلفني 
من  آلية  يعد  الذي  االنتخابات  صناديق  عرب  التغيري  ألحداث 
عىل  للسيطرة  السلطة  احزاب  ترك  وعدم  الدميقراطية  آليات 
محرتم  رأي  وهو  نفاياتهم  لتدوير  وانفرادها  الحكم  مقاليد 
الفريق األعم،  بالتأكيد، وهناك فريق ثاٍن يدعو للمقاطعة وهو 

خضم  يف  يطرح  الذي  السؤال  عىل  اإلجابة  علينا  يتحتم  وهنا 
النقاشات والحوارات الجارية هو هل أن املقاطعة كمفهوم عام 
هو ذات املفهوم لدى جميع املقاطعني؟ الجواب كال، فهناك من 
السيايس  بفعلها  التفكري  أو  الخوض  دون  املقاطعة  يقاطع ألجل 
رفضه  بسبب  املقاطعة  يرفع شعار  من  وهناك  عنها،  ينتج   وما 
بل  الحايل  النظام  بشكل  قناعته  وعدم  ككل  السياسية  للعملية 
بنظام حكم شمويل كالنظام البائد نتيجة االحباطات التي تولدت 
جراء السياسات الخاطئة والكارثية للحكومات التي تعاقبت عىل 
ادارة الدولة بعد عام ٢٠٠٣، والقسم اآلخر يرفع راية املقاطعة 
مفردة  قاموسه  يف  وليس  ضيقة  وفئوية  حزبية  مصالح  بسبب 
طرحت  املقاطعة  ألسباب  التنوع  هذا  كل  بعد  الوطن،  مصلحة 
الشيوعي  الحزب  رأسها  وعىل  والترشينية  الوطنية  القوى  بعض 
العراقي  خيار املقاطعة االيجابية  والذي يجدر بنا تسليط الضوء 

عليه وعىل فعله السيايس املأمول. 

المقاطعة االيجابية ترتكز على ثالثة مبادئ اساسية:
بأسباب  والتثقيف  الجامهريي  الوعي  زيادة  عىل  العمل   )1
املقاطعة وليس املقاطعة كمفهوم مجرد وصوالً لقناعات الجمهور 
لالنتخابات  آمنة  بيئة  توفر  عدم  ظل  يف  املشاركة  جدوى  بعدم 
تلبية مطالب  واشرتاطاتها          وعدم  تفتقد  لرشطها  والتي 
الوعود  عىل  وااللتفاف  والتنصل  الوطنية   والقوى  ترشين  شباب 
السالح  حرص  يف  تتمثل  والتي  وتسويفها  الحكومة  قطعتها  التي 
بيد الدولة، والكشف عن قتلة املتظاهرين ومحاسبتهم، ومحاسبة 
حيتان الفساد واسرتجاع األموال املنهوبة، وسن قانون انتخايب عادل 
ومنصف، وتشكيل مفوضية مستقلة نزيهة ومحايدة لالنتخابات، 
والدميقراطية  املدنية  القوى  لبعض  رشوط  من  أستجد  ملا  أضافة 
السيايس  املال  انتشار  عىل  كالسيطرة  االنتخابات   يف  للمشاركة 
الفاسد ورضورة حامية املرشح والناخب وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص 

للجميع وتفعيل قانون األحزاب . 

صناديق  عرب  للسلطة  السلمي  التداول  مببدأ  الراسخ  االميان   )٢
ضمن  املنشود  التغيري  إلحداث  االمثل  السبيل  وهو  االقرتاع 

الرشوط التي أرشنا أليها. 
عىل  والرتكيز  الصفوف  ورص  املقاطعني  كل  جهود  توحيد   )٣
جبهة  اىل  وصوالً  الثانوية  االختالفات  وترك  الجامعة  املشرتكات 
مقاطعة واسعة تصب يف بودق سيايس فاعل تتبنى فعالً سياسياً 
البديل  وتقديم  النظام  عورات  فضح  إىل  يسعى  وموحداً  مؤثراً 
السلمية  واالحتجاجات  الفعاليات  كل  عرب  الدميقراطي  املدين 

املتاحة وعىل كافة الصعد. 
النطاق هي  الواسعة  االيجابية  املقاطعة  ان  من كل هذا نستنج 
الخيار االمثل بفعلها السيايس لنزع الرشعية السياسية واألخالقية 

والدولية والدستورية 
العدالة  اساس  وعىل  املدنية  الدولة  يف  األسمى  للهدف  وصوالً 

االجتامعية

المقاطعة االيجابية وفعلها السياسي المؤثر

د. حيدر عبد االمير الغريباوي 

لوسائل  املشرتكة  امللكية  يقوم عىل  واجتامعي  نظام سيايس  عن  يعرب  الشيوعية مصطلح 
اإلنتاج.

تعود الشيوعية كنظرية سياسية متكاملة إىل أواخر القرن الثامن عرش عندما تبلورت عىل 
يد الفيلسوف األملاين كارل ماركس وصديقه فريدريش انجلز من خالل منشورات عديدة 
أشهرها بيان الحزب الشيوعي وكتاب رأس املال. وقد طبق فالدميري لينني نظرية ماركس 

وطورها بعد سيطرة البالشفة عىل السلطة يف روسيا عام 1917. ومن هنا جاءت النظرية 
املاركسية- اللينينية التي اعتمدها االتحاد السوفيتي سابقا.

أنقذوا التعليم العالي 
من االنهيار!!

محمد موزان الجعيفري 

يف كل دول العامل يخضع التعليم يف مختلف مراحله وأشكاله إىل ثوابت علمية تصاغ 
والرتبية  العلوم  يف  باع  لهم  وعلامء  مختصون  يضعها  تعليامت  أو  قوانني  هيئة  عىل 
املبارش  التأثري  العلمية ومخرجاتها ذات  الرصانة  لتعزيز  الرصينة  بهدف وضع األسس 
عىل حياة املجتمع ومبختلف النواحي. إن األمم تتالقح مع أمم اخرى لالستفادة من 
خرباتها يف زيادة ترصني تعليامتها وقوانينها واالرتقاء باملستوى العلمي للمجتمع وهذا 
الدولة  تأسيس  منذ  مراحله  مبختلف  العراق  يف  التعليم  اسرتاتيجية  عليه  دأبت  ما 
العراقية عام 1921 م، وكانت للمؤسسات التعليمية مخرجاتها التي اسهمت يف النمو 
الحضاري بالعراق ودول املنطقة املجاورة، بل الكثري منهم عمل يف أرقى الجامعات، 
وكانت جامعاتنا تزخر بالكثري من الطلبة األجانب عىل املقاعد الدراسية ويف مختلف 
يجوز  التي ال   ) القدسية   ( إىل  ترتقي  العراق  التعليم يف  مكانة  كانت  االختصاصات. 
فرصا  الجميع  منحت  التي  و  فردية،  أو  سياسية  ألهداف  تسخريها  أو  بها  التهاون 
متساوية بالتعليم دون منح االمتيازات ألي سبب كان بل ال مجال للسلطة الحاكمة 
يف التدخل يف الجوانب العلمية نتيجة الستقاللية الجامعات و رفضها للتدخالت، إال أن 
ذلك لألسف الشديد بدأ باالنحدار منذ اقرار الزحف املشهور عام 1959 م حيث  يعزى 
االمتيازات  االنحدار يف منح  التعليم بعد ذلك، واستمر  التدخالت يف شؤون  اليه كل 
لبعض الطلبة ألسباب مختلفة منذ عام 1968م إىل أن وصلنا اليوم يف عراقنا الجديد 

الذي استبيح به التعليم بشكل مل يحصل يف اي بلد من البلدان األكرث تخلفا .
املرقنة  ثالثا وعدم رسوب واعادة  االمتحان اصبحنا نعطي دورا  فبدال من دورين يف 
قيودهم بقرارات من جهات غري علمية مبنح 5 درجات و احيانا 10 درجات للطلبة 
الراسبني وامتيازات ألسباب مختلفة، أضف إىل ذلك التوسع يف التعليم االهيل بشكل 
غري مدروس أو معقول والذي مل يحصل مثله يف أغلب بلدان العامل، ناهيك اننا أنشأنا 
مؤسسات ملنح الشهادات العليا خارج الضوابط  فأصبحت الشهادات العليا متنح ملن 
هبة ودب، و لعل آخر ما أجهز فيه عىل التعليم العايل القانون الذي أصدره مجلس 
الحق مبنح األلقاب  بالتعليم  املعنية  للوزارات غري  الذي اعطى لنفسه فيه و  النواب 
العلمية حتى ملن مل يدخل قاعة الدرس ملحارضة واحدة، والغاء رشط التفرغ، و أصبح 
الوزير غري املختص والذي ال يحمل لقبا علميا يؤهله إلصدار أوامر الرتقيات العلمية 
ضاربا عرض الحائط رشوطها ومتطلباتها، و بذلك افرغت الشهادات و املراتب العليا 
من محتواها مام انعكس يف التعامل السلبي الجامعات األجنبية الرصينة مع شهاداتنا.

 وهنا من منطلق الحرص عىل رصانة التعليم نذكر القامئني والحريصني عىل مستقبل 
التي تطال  الهدم  القادمة الوقوف بوجه معاول  التعليم والذي هو مستقبل االجيال 
مؤسساتنا التعليمية، وهذه املسؤولية التاريخية اضعها امام كل مسؤول بالدولة ليك ال 

ينهار تعليمنا الذي بنيناه بشق االنفس.

ونحن عىل ابواب العام الدرايس الجديد.. 
متى تنفذ خطة وزاريت التعليم والصحة ملواجهة وباء كورونا؟
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والبالد غنية باملواد الخام )النحاس والفضة والزنك 
)املياه  أخرى  مهمة  طبيعية  وموارد  والذهب( 
ذلك  من  الرغم  وعىل  البرشية،  واملوارد  والزراعة( 
يعيش أكرث من 30 يف املائة من سكانه تحت خط 
الفقر وال متارس الدولة سيطرة كافية عىل االقتصاد. 
انتشار  بفعل  البالد،  يف  ضعيفة  القانون  وسلطة 
بشكل  املخدرات  تجارة  وتزايد  املنظمة،  الجرمية 

كبري.
للمرشح  املفاجئ  والفوز  الفائت،  نيسان   11 منذ 
اليساري بيدرو كاستيليو، زعيم حزب “بريو الحرة” 
املاركيس بالجولة األوىل النتخابات الرئاسية أصبحت 
بريو محط اهتامم سيايس اعالمي عاملي متضارب. 
يسار  بني  اليوم  الدائر  الرصاع  إن  القول  وميكن 
يصل للسلطة للمرة األوىل، وميني يهيمن عىل املال 
األقل،  عىل  لقرنني  سلطويا  تراكام  وميلك  واألعالم، 
يعكس جانبا من الصعوبات التي يعاين منها اليسار 
الرأساملية، واألنظمة  املراكز  العاملي يف رصاعه مع 
يف  العدالة  فقدان  من  انطالقا  التابعة،  االستبدادية 
نقطة الرشوع لخوض هذا الرصاع. وهذا األمر يكاد 
يشكل ظاهرة يف مناطق مختلفة من العامل. ولكرس 
إجابات  طرح  اليسار  عىل  يتوجب  املعادلة  هذه 
ال ميكن  واقعية، وهذه  وبدائل  الراهن  أسئلة  عىل 
ان تؤدي غرضها دون توفر األدوات واآلليات التي 
يسار  فان  وبالتايل  ملموسة،  مامرسة  منها  تجعل 
كبرية،  موضوعية  صعوبات  يواجه  واملنطقة  العامل 
تفرض عليه اعتامد مراجعة نقدية مستمرة، تجعله 

ذاتيا جاهز لخوض معارك التغيري املطلوبة.
يف هذه املساهمة سنحاول تقديم عرض لخلفيات 
الدائر  السيايس واالجتامعي  وطبيعة وآفاق الرصاع 
اليوم يف بريو، البلد الذي شهد آخر انتصارات اليسار 

االنتخابية املهمة. 

شيء من التاريخ
بعد مرور 200 عاما عىل تاريخ االستقالل الرسمي 
من  رئيس  أول  كاستيلو  بيدرو  أصبح  إسبانيا،  عن 
ووفق  بريو.  يف  منصبه  مهام  يتوىل  الريف  سكان 
الباحثة  ميندي،  جاستيلو  مينديز  سيسيليا  املؤرخة 
جمهورية  تاريخ  يف  األنديز  جبال  فالحي  دور  يف 
استقاللها،  تاريخ  تربط  املجتمعات  فإن  بريو، 
بحرصها عىل األحداث ذات الوزن األكرب عىل املدى 
البعيد، وعىل هذا األساس تم اختيار يوم 28 متوز 
1821، مع أن أول انفصال عن التاج االسباين حدث 
يف عام 1814، بعد انتفاضة كوكوز واعتقال الحاكم 

االسباين يف املنطقة.
وقد عملت النخب الحاكمة طيلة عقود عىل إخفاء 
التاريخ  يف  الريف  وسكان  األصليني  السكان  دور 
بعد  زخام  العملية  هذه  واكتسبت  للبالد.  الوطني 
انطالق الكفاح املسلح لحركة “سوندرو لوموينوشو” 

)الدرب امليضء(.
العسكريون  والقادة  املهيمنة  النخب  تتمكن  ومل 
عن  بعيدا  وبعده،  االستقالل  أثناء  دولة  بناء  من 
لحظتني  العرشون  القرن  شهد  وقد  الفالحني.  
مهمتني يف مسار إصالح الدولة حيث حصل سكان 
واعرتاف  حقوق  عىل  األصليون  والسكان  الريف 
 –  1919 ليغويا  برناردينو  حكومة  سنوات  هامني: 
1930، ارتباطا بتوجه شعبوي لتطوير التصنيع غداة 
االحتفال يف الذكرى املئوية لالستفالل، وكذلك بعد 
االنقالب الذي قاده الجرنال هوان فيالسكو يف عام 

.1968
اعرتف دستور عام 1920 ألول مرة بوجود مجتمعات 
إنشاء  وتم  الجامعية.  واألرايض  األصليني  السكان 
واالعرتاف  األصليني  السكان  سجل مدين ملجتمعات 
ويف  أفراد.  كمواطنني  وليس  قانونية،  ككيانات  بها 

ظل حكومة فيالسكو، تم تحويل هذه “املجتمعات 
األصلية” إىل “مجتمعات ريفية” عن طريق مرسوم 

اإلصالح الزراعي لعام 1969.
فكرة  الدولة  تبنت  ليغويا.  أوغوستو  عهد  ويف 
“حامية الهنود الحمر”. وأصدرت قانون “رعاية عرق 
وفوقيا،  أبويًا  ترشيًعا  كان  لقد  األصليني”.  السكان 
تنظر  التي  العنرصية،  النسل  تحسني  بلغة  صيغ 
بدونية للتنوع. ومع تنفيذ اإلصالح الزراعي يف عهد 
الرئيس فيالسكو، تم توسيع هذه الحقوق واالعرتاف 
التأثري  تجاوز  اجتامعي،  تأثري  لها  كان  ولقد  بها، 
سيسيليا  وتتحدث  الزراعي.  لإلصالح  االقتصادي 
االعرتاف  إىل  إشارة  يف  كربى”،  “مفارقة  عن  مندي 
واملجتمعات  األصليني  للسكان  املواطنة  بحقوق 
الفالحية التي حدثت يف عهود حكومات دكتاتورية.

المهمشون إلى سدة الحكم
القطاعات  من  القادم  كاستيلو،  بيدرو  بانتخاب 
بريو  تعيش  للجمهورية،  رئيسا  تاريخياً،  املهمشة 
يف  الرئيس  نجاح  حال  يف  جديدة،  تاريخية  لحظة 
اجراء  والتي ستجعل  أعلنها،  التي  التغيريات  تنفيذ 
وأهم  ممكنا.  أمرا  املدى  وبعيدة  عميقة  تغريات 
املحتملة  التغيريات  هذه  إن  اليه  اإلشارة  ميكن  ما 
جاءت من خالل الحق يف التصويت. أي انها أعطت 
زخام ألهمية املواطنة بالنسبة ملاليني املهمشني أكرث 
الرئيس  أن  هو  الثاين،  واألمر  مىض.  وقت  أي  من 
وتعتربه  املهمشة،  األكرثية  إىل  ينتمي  املنتخب 
عنها،  غريبا  تاريخًيا  البالد  حكمت  التي  النخب 

وبالتايل فان انتصاره ميثل قطيعة كبرية مع املايض.
التي  االجتامعية  والنخب  اليمني  قوى  لجأت  لقد 
متثلها للموروث العنرصي للحقبة االسبانية يف تاريخ 
البالد، وترى سيسيليا مندي، “أن هذا األمر مفهوم 
كان  جذرية،  أكرث  الدميقراطية  كانت  فكلام  متاًما، 
يف  النازية  إىل صعود  وأشارت  تطرفا”.  أكرث  رفضها 
املانيا، وإىل انتعاش حركات والنازية الجديدة فييها 

يف عام 2015.

المعادون للديمقراطية
يف رد الفعل املتطرف ضد الرئيس اليساري، ينعكس 
العنرصية  األيديولوجيا  بني  التضامن  بوضوح 
الربملان،  يبدو ذلك جليا يف  الفساد.  مافيا  ومصالح 
عن  الدفاع  ألهداف  الترشيعات  تخضع  حيث 
املافيا وجامعات املصالح املتحالفة مع حزب فورزا 
العام  املدعي  اتهم  لقد  أخرى.   وأحزاب  الشعبي، 
بتزعم  فوجيموري  كيكو  املهزومة  اليمني  مرشحة 
كواجهة.  الحزب  وباستخدام  إجرامية  منظمة 
كاستيلو عىل أرض عنرصية. وبعض  تقف معارضة 
الوقت نفسه، ما مينعه  املعارضة اآلخر ال يجد، يف 

من دعم املافيا. 
اإلسبانية  اإلمرباطورية  رمز  ترفع  التي  املجموعة 
حزب  مافيا  إىل  بالرضورة  ينتمون  ال  مجدها،  أيام 
ما.  بطريقة  توظيفهم  يجري  ولكن  فوجيموري، 
عن  للدفاع  حدود  ال  الدميقراطية،  تنترص  عندما 
القانون  املصالح والسلطة املفقودة، ويجري تجاوز 
بسهولة. ومن هنا جاء إرصار فوجيموريس عىل تهم 
دليل  تقديم  من  التمكن  دون  االنتخايب”  “التزوير 
واحد، لذلك خرست املعركة، وانكشف زيف ادعاء 
“شيوعية”  من  بالضد  “الدميقراطية”،  عن  الدفاع 

كاستيلو املزعومة.
املتطرفة  اليمينية  األيديولوجيات  بني  العالقة 
والعنف التاريخي ضد السكان األصليني والفالحني، 
عكسه شعار مظاهراتهم “: “كاستيلو، ليام ترفضك”، 
إنهم  الرئيس،  قبعة  يرتدي  ابيض  لفالح  صورة  مع 
يرسمون العنف الجسدي واالقتصادي املفتوح ضد 

الفالحني وسكان البالد األصليني.
تاريخ البالد منذ القرن التاسع عرش، تاريخ تحالفت 
التجار ومالك األرايض من أجل  الدولة مع مصالح 
رسقة املوارد من السكان األصليني: فقدوا أراضيهم 
واحتكرت أسواق السلع. واليوم يتحالفون الحتكار 
تصويت  من  الرغم  عىل  بأكملها،  العاصمة  هوية 
الرئيس.  العاصمة لصالح  مليوين مواطن من سكان 
يعني  فإنه  ترفضك”،  “ليام  اليمني  يقول  وعندما 

سكان حي سان إيسيدرو، األكرث ثراء يف البالد.

مطالب أساسية
تحول  ان  يف  اليسار  حكومة  عىل  معقودة  اآلمال 
إىل  الكرامة،  ضامن  عىل  القامئة  املواطنة،  حقوق 
تضمينه  من  الرغم  فعىل  بالكامل،  ملموس  واقع 
يف 11 دستور اقرت يف البالد منذ عام 1823. وعىل 
الرغم من أن الكثري قد تغري، إال أن هذا الحق تعرض 
سكان  اليمني  اتهم  لقد  غريه.  من  أكرث  لإلهامل 
كام  فقط،  فالحون  ألنهم  تواقيعهم  بتزوير  الريف 

تم اتهامهم باستخدام وثائق مزورة.
اتهم  االنتخابات.  هذه  يف  أخرى  مرة  ذلك  وحدث 
الناس من املناطق الريفية بتزوير التوقيعات، وانهم 
يتهم  اية فكرة، هكذا وببساطة  لديهم  أناس ليس 

املاليني بجرائم خطرية.

برنامج الرئيس
تحت  االنتخابية  حملته  اليساري  املرشح  خاض 
شعار: “ ال مزيد من الفقراء يف بلد غني”، وجسد 
البالد. وركز  الرئيس يف  التناقض االجتامعي  الشعار 
الربنامج االنتخايب عىل رضورة تدخل الدولة، لتجاوز 

سلطة االحتكار، التي متيز االقتصاد يف بريو.
وكان العنرص األساس يف الحملة االنتخابية ملنافسته 
السابق،  الديكتاتور  ابنة  فوجيموري،  كيكو 
الوحيدة  املمثلة  دور  استعادة  يف  نجحت  التي 
الشيوعي”  “الخطر  هو  االقتصادية،  األوليغارشية 
والتخويف من الرعب الذي يلوح يف األفق، يف سياق 
وعنرصية،  وأيديولوجية  عدوانية  انتخابية  حملة 
وصفت فيها أي ناقد القتصاد السوق املنفلت، بأنه 
“إرهايب” يساري. وظلت ترفض هزميتها االنتخابية.

اآلن،  حتى  االعتامد،  للرئيس  ميكن  الكونغرس،  يف 
عىل 37 نائبا لحزبه “بريو الحرة”، و5 مقاعد لحزب 
“معا من أجل بريو”. وسيضطر للدخول يف تفاهامت 
مع القوى الوسطية لتمرير قوانني، أو ملحاولة إلغاء 
وسيكون  اليمني.  حكومات  من  املوروث  الدستور 
العامل الحاسم هو نجاحه يف تعبئة وتنظيم واسع 
التعليم،  فرص  من  واملحرومني  للمستغلني  النطاق 
والحياة الحرة الكرمية. وباملقابل سيواجه مجموعة 
الكونغرس،  يف  اليمينية  األكرثية  املعوقات،  من 

إىل  باإلضافة  الدولة.  ومؤسسات  النافذ،  الدستور 
عدم وجود إطار جامع لقوى اليسار، باستثناء دعم 
ان  ميكن  والتي  اليها،  ينتمي  التي  املعلمني  نقابة 
تكون نواة لتجميع شبكة وطنية داعمة. ومن املهم 
أن تدافع الجامهري العريضة عن املنجز الدميقراطي 
وسيكون  االجتامعي.  محتواه  وتعميق  املتحقق، 
التضامن الدويل مطلوبا ايضا، لتحقيق شعار حملة 

الرئيس االنتخابية.

خطاب التنصيب
رئيسة  بحضور  الدستوري،  اليمني  أداء  حفل  يف 
الربملان وعدد من الشخصيات السياسية، وعدد من 
وكذلك  الالتينية،  أمريكا  لبلدان  الجمهورية  رؤساء 
امللك االسباين. خاطب الرئيس الشعب عرب “رسالة 
عرض  تضمنت  الساعة،  قرابة  دامت  األمة”  إىل 

الخطوط الرئيسة لسياسته حتى العام 2026.
البالد  بسكان  وأشاد  بالحضور،  الرئيس  رحب 
تاريخ  نظرة عىل  والقى  بريوفيني.  واألفرو  األصليني 
األمة، منتقًدا العالقات االستعامرية. ومذكرا بالغزو 
اإلسباين، وقرون من االستغالل و “النظام العنرصي 
السكان  حكم  الذي  امللك”،  نائب  فرضه  الذي 
كرقيق.  بالعنف  األفرو-بريوفيني  والسكان  األصليني 
اجداد  وعمل  الطبيعية،  املوارد  “استغالل  وان 

الكثريين منا جعل تطور وتنمية اوربا ممكنة”.
وذكر بانقالب عام 1992 “الذي وضع أسس تقليص 
تزال  ال  التي  والقواعد  الدولة  وإضعاف  الحقوق 
سارية حتى اليوم”. وهي إشارة إىل عهد الدكتاتور 
االنتخابات  يف  منافسته  والد  فوجيموري،  ألربتو 
األخرية، دون ان يذكره باالسم مبارشة. واكد عزمه 
مع  يحكم  “أن  يف  ورغبته  الدستور.  تعديل  عىل 
الناس ومن أجلهم لبناء بريو من األسفل إىل األعىل” 
األنديز  منطقة  من  بسيط  معلم  انه  عىل  وشدد 

املحرومة واملنسية.
الفساد،  الوباء  ومكافحة  الصحة  ملفات  وتناول 
وتطوير االقتصاد ونظام التعليم، وخاصة يف املناطق 
املناخ،  وتغري  والتعدين  الزراعة  وكذلك  الريفية، 
التحتية يف  البنية  النساء واألطفال، وتوسيع  حامية 
املناطق املهمشة. ووعد بتوفري اللقاح للجميع وبناء 
نظام صحي عام مجاين ال مركزي تشاريك، وعندها 
سوف ال يضطر املاليني للسفر إىل العاصمة للحصول 

عىل العالج.
والدخل  عمل،  فرص  توفري  إىل  بحاجة  البالد  وان 
منظام،  االقتصاد  يكون  ان  ويجب  للعائلة،  الكايف 
لقرارات  قاعدة  ليشكل  املسارات،  ومعروف 
االستثامر. وأن الدولة ستضمن حق العمل وامللكية 
بخصوص  التوجهات  من  حزمة  وعرض  املرشوعة. 
التعدين واملناجم، وتطوير املشاريع الصناعية عىل 

وتوسيع  تقدمية.  مناخية  وسياسة  اجتامعية  أسس 
املناطق  ويف  البالد  داخل  الحديد  السكك  شبكة 

الساحلية، لربط األسواق املحلية وتطوير السياحة.
القطيعة  “يريد  أنه  عىل  الرئيس  شدد  الختام  ويف 
مع الرموز االستعامرية”. وانه لن ميارس مهامه من 
القرص الرئايس “كاسا دي بيزارو” يف وسط العاصمة، 
اإلسباين  والطاغية  الغزاة   1535 عام  شيده  الذي 
“القرص  وان  بيزارو.   فرانسيسكو  لبريو  الدموي 
الجديدة  الثقافات  وزارة  مقر  سيصبح  الرئايس 
واألصلية  البريوفية  للثقافات  متحف  مبثابة  ويكون 

واألفرو-بريوفية املتنوعة”.

خطوات أولى ومواجهات متوقعة
الرئيس  أمر  الخارجية  السياسة  يف  األوىل  الخطوة 
باالنسحاب مام يسمى مجموعة ليام، تجسيدا ملبدأ 
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان األخرى. 
أسستها يف  التي  ليام”  وباالنسحاب من “مجموعة 
أمريكا  ليام، 14 دولة من  العاصمة  آب 2017، يف 
لدعم  والكاريبية  والجنوبية  والوسطى  الشاملية 
حذو  بريو  تحذو  فنزويال،  يف  اليمينية  املعارضة 
القرار  ويتمتع  واملكسيك.  وبوليفيا  األرجنتني 
العدوانية  املجموعة  ألن  خاصة،  بأهمية  البريويف 
تتبنى حكومة  حملت اسم عاصمة بريو. وباملقابل 
اليسار سياسة التكامل بني شعوب القارة والتعاون 
والتنسيق املشرتك مع األنظمة اليسارية والتقدمية.

من  املوروثة  الدولة  ومؤسسات  اليمني  يتأخر  ومل 
واتهام  الجديدة،  الحكومة  تشكيلة  عىل  االعرتاض 
الجديد وعدد من وزرائه باإلرهاب،  الوزراء  رئيس 
الكفاح  لحركة  سابقة  سنوات  يف  بعضهم  النتامء 
بالفساد  اتهامات  إىل  باإلضافة  املاوية.  املسلح 
بعد  الرئيس،  حزب  يف  وكوادر  قيادية  لشخصيات 
الحكومية.  ملهامهم  استالمهم  من  فقط  أسبوعني 
وعىل الرغم من عدم امتالك اليمني ألغلبية الثلثني، 
يف  محاوالته  أن  اال  الحكومة،  عن  الثقة  لحجب 
يخشاه  وما  ستستمر.  الربملانية  التوازنات  توظيف 
والدعوة  الربملان  حل  عىل  الرئيس  اقدام  اليمني 
مواتية  تبدو  ظروف  ظل  يف  مبكرة،  النتخابات 

لليسار.
تعمل  املبكرة،  املتاعب  إثارة  من  الرغم  وعىل 
الرئيسية  القضايا  من  عدد  عىل  بالفعل  الحكومة 
التي تضمنها الربنامج االنتخايب. وقال رئيس الوزراء 
بعض  يف  للمشاركة  تخطط  الحكومة  ان  بيليدو 
والطاقة  الطبيعي  الغاز  مثل  الرئيسية  الصناعات 
جديدة  رشكات  تأسيس  تريد  كام  الكهرومائية. 
ارتفاع  مع  للتعامل  لجنة  وتشكيل  للدولة  مملوكة 
التضخم وضعف العملة الوطنية “سول”. وسيرتأس 

وزير االقتصاد بيدرو فرانك هذه اللجنة.

ال مكان للفقر في بلد غني

خلفيات وآفاق انتصار اليسار في بيرو

نرفض التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان األخرى – الرئيس كاستليو يف 30 متوز

رشيد غويلب

بريو دولة تقع يف غرب أمريكا الجنوبية، تطل من الغرب عىل املحيط الهادئ. 
وعاصمتها لِياَم. وقبل قدوم كولومبس، كانت موطنا لحضارات قدمية، أصبحت 

تابعة للتاج االسباين. وبريو جمهورية برملانية، يبلغ عدد سكانها 32,5 مليون 
نسمة، ومقسمة إداريا إىل 25 منطقة، ومتتاز بتنوع جغرايف، سكاين وثقايف، واكرثية 
السكان من الهنود الحمر، والزنوج، الذين جلبهم الغزو األوريب. هذا التنوع شكل 

الحياة الثقافية واالبداعية يف البالد.



السيطرة االيديولوجية
الراساميل  النظام  يف  الطبقية  السيطرة  ليست 
مثال مجرد سيطرة اقتصادية لرأس املال عىل قوة 
العمل التي يستغلها، وسيطرة عىل إعادة انتاجها، 
وال مجرد الحفاظ عىل النظام القائم بواسطة آلة 
قمعية، بل هي سيطرة آيديولوجية. وقد شخص 
ان  عىل  أكد  حني  الشيوعي(  الحزب  )بيان  ذلك 
مل  العهود  من  عهد  يف  السائدة  واآلراء  “االفكار 
وملا  وآرائها”.  السائدة  الطبقة  افكار  سوى  تكن 
كان الرصاع اآليديولوجي شكال من اشكال الرصاع 
الطبقي الذي يستهدف السلطة السياسية، وجب 
اآليديولوجية  السيطرة  نظام  بني  العالقة  تحليل 
للطبقة  واالقتصادية  السياسية  السيطرة  ونظام 

املسيطرة يف حركة تجدد النظام االجتامعي. 
السياسية  السلطة  تستخدم  املسيِطرة  الطبقة  ان 
االجتامعية  البنية  اخضاع  بهدف  متتلكها  التي 
لسيطرتها الطبقية، أي إلبقاء هذا التطور يف اطار 
مسيطرة.  كطبقة  تجددها  التي  االنتاج  عالقات 
مجال  يف  الطبقية  سيطرتها  عىل  االبقاء  وبهدف 
اىل  تستند  املسيطرة  الطبقة  فان  اآليديولوجيا، 
يتم  الدولة،  اجهزة  هي  آيديولوجية،  اجهزة 
وال  املسيطرة.  آيديولوجيتها  إنتاج  اعادة  فيها 
انها  بل  فحسب،  االفكار  يف  اآليديولوجيا  تكمن 
الحياة”  “منط  والتقاليد،  العادات  لتشمل  تتسع 

التشكيلة  مامرسات  تجسد  انها  ما،  لتشكيلة 
االجتامعية. 

بصفتها  اآليديولوجيا،  تشكل  اخرى  جهة  ومن 
اآليديولوجية السائدة، سلطة رئيسية للطبقات يف 
السياسية  املامرسة  إن  معينة.  اجتامعية  تشكيلة 
بساطة،  بكل  اذن  تستهدف  املسيطرة  للطبقة 
لهذه  تحقق  التي  اإلنتاج  عالقات  إنتاج  إعادة 
وتأبيدها.  الطبقية  سيطرتها  استمرار  الطبقة 
ميكن  ال  نفسها  السياسية  السيطرة  كانت  وملا 
بل  فحسب،  الجسدي  القمع  بواسطة  تتم  ان 
لآليديولوجياـ  واملبارش  الحاسم  التدخل  تتطلب 
التي هي  التعريف املاركيس للدولة  وانطالقا من 
بوصفها  الدولة  تعريف  دولة طبقية وجب عدم 
فحسب  الجسدي  القمع  قوة  )حائزة(  مالكة 
االجتامعي  دورها  من  انطالقا  تعريفها  وامنا 
الطبقية هي  فالدولة  االوىل.  بالدرجة  والسيايس 
عىل  الحفاظ  عليها  يتعني  التي  املركزية  الهيئة 
االقتصادية  االجتامعية-  التشكيلة  وحدة ومتاسك 
االجتامعية  الرشوط  عىل  والحفاظ  املعنية، 
االجتامعية  الرشوط  انتاج  اعادة  وبالتايل  لالنتاج 
الطبقي ضامنة  انها يف ظل نظام الرصاع  لالنتاج. 
كام  املسيطرة،  للطبقة  السياسية  السيطرة  واداة 
يف  عامل  مهدي  الشهيد  بصواب  ذلك  اىل  اشار 
الفكر  اثر  لدراسة  نظرية  )مقدمات  الهام  عمله 

االشرتايك يف حركة التحرر الوطني، بريوت 1980(. 
عنرص  اآليديولوجية  السيطرة  هذه  ان  والحقيقة 
اسايس من عنارص السيطرة الطبقية، فال ميكن ان 
الطبقة  تستطع  مل  ما  الطبقية  السيطرة  تستمر 
املسيطرة ان تريس مؤسسات تتوافق مع افكارها، 
لهذه  العام”  “التقبل  طريق  عن  تكفل  وان 
وعىل  وحكمها.  ملؤسساتها  العام  التقبل  االفكار 
الطبقة املسيطرة ليك تبقى عىل سيطرتها املادية 
ان تبقي أيضا سيطرتها عىل اذهان الناس. فال بد 
بها، وتكفل  املجتمع  الفكرية يف  القوى  تربط  ان 
انتشار االفكار التي تعرب عن سيطرتها وبهذا متنع 

أي تحد لهذه السيطرة. 
مهمة  ان  القول  تتيح  السابقة  املالحظات  ان 
الوعي  تزييف  أو  تشويه  هو  املسيطرة  الطبقة 
املتواجدة  األخرى  والطبقات  للفئات  الطبقي 
جهازها  عرب  وذلك  للمجتمع  الطبقية  البنية  يف 
)جورج  بصواب  شخصه  ما  وهو  اآليديولوجي 
لوكاش( يف )التاريخ والوعي الطبقي( حني اشار اىل 
املسيطرة  الطبقة  نظام  البقاء  املصريي  الرشط  ان 
وعي  يف  وتبقى  تتوهم  األخرى  الطبقات  ان  هو 
الجهاز  عرب  تحقيقه  يتم  ما  وهذا  مشوش  طبقي 

اآليديولوجي للطبقة املسيطرة بكل عنارصه. 
لدراسة  نظرية  )مقدمات  عامل  مهدي  وحسب 
بالنسبة  اذن،  الفكر االشرتايك(، من الرضوري  اثر 
اآليديولوجية،  هيمنتها  ولبقاء  املسيطرة  للطبقة 
لتطور  املميز  اآليديولوجي  الطابع  يختفي  ان 
يظهر  وان  آيديولوجي،  كرصاع  الفكري  الرصاع 
الفكر  وكأن حركة  الرصاع عىل غري حقيقته،  هذا 
املوضوعية يف استقالله التام عن الرصاع الطبقي، 
أي ان استواءه املحايد فوق الطبقات االجتامعية 
وهمي  حياد  يف  يظهر  الدولة  كجهاز  املتصارعة، 
سياسية  كاداة  الحقيقي  لوجوده  رشط  هو 

وآيديولوجية يف خدمة الطبقة املسيطرة.

السيطرة الطبقية والفئة المهيمنة
يتم  ملاذا  معني:  تساؤل  اثارة  هنا  املمكن  من 
الطبقة  داخل  يف  مهيمنة  فئة  عن  الحديث 

املسيطرة، تكون هي املاسكة بزمام سلطة الدولة 
ومصالح  مصالحها  لخدمة  وتوجيهها  غريها  دون 

الطبقة املسيطرة ككل؟ 
باالعتامد  أعاله  السؤال  الجواب عىل  بلورة  ميكن 
املجتمعات  يف  املتفاوت  التطور  قانون  عىل 
الرأساملية كعينة تجيب عىل ذلك. ملا كان قانون 
فإنه  االقتصاد واملجتمع،  املتفاوت يحكم  التطور 
للمجتمع  الطبقية  البنية  عىل  انعكاسه  يجد 
الرأساميل  االنتاج  منط  بسيادة  تتمثل  التي 
االنتاج والتشكيلة  اسلوب  الرأساملية يف  وطبقته 
الربجوازية  فئات  لكن  االقتصادية.   – االجتامعية 
متساوية،  او  متجانسة  كلها  ليست  املسيطرة 
أيضا،  تطورها  يحكم  التطور  تفاوت  فقانون 
النظام  يف  تحتله  الذي  املوقع  اختالف  بسبب 
القيمة  فائض  من  حصتها  ونسبة  االجتامعي 
املنتج، معنى هذا ان مثة فئة منها هي املهيمنة 
بالرضورة. ان هذه الفئة هي التي تربط، بشكل 
النظام  مصالح  املبارشة،  الطبقية  مبصالحها  عام، 
مصالحها  تأمني  غري  املصالح  هذه  فتأمني  كله، 
هي. معنى هذا ان هيمنتها الطبقية تشكل اساسا 
ولدميومة   - كطبقة   – املسيطرة  الطبقة  لسيطرة 
الدولة هذه هي  القائم. وسلطة  الطبقي  النظام 
لتامني  الرئيسية  واآليديولوجية  السياسية  االداة 
الهيمنة الطبقية لهذه الفئة املهيمنة. معنى هذا 
الفئة  سلطة  عام،  بشكل  هي،  الدولة  سلطة  ان 

املهيمنة.
)او  املسيطرة  الطبقة  يف  املهيمنة  الفئة  لكن 
متسك  املهيمن(  االئتالف  يف  املسيطرة  الطبقة 
القمعي،  الدولة  جهاز  داخل  بالسلطة  عادة 
متسك  وحني  للدولة،  املركزية  النواة  لكونها 
بالسلطة داخل بعض فروعه، فئات )او طبقات( 
مركزيته   “  – الداخلية  وحدته  فان  مهيمنة،  غري 
اعادة تنظيمه داخليا )وحسب اشكال  “ – تتيح 
الدول( بحيث تصبح فروعه تحت هيمنة الفرع 
املسيطر عليه من قبل الفئة املهيمنة )او الطبقة 
الكالم  يصبح  تحديدا،  املعنى  بهذا  املسيطرة(. 

لسلطة  “تقاسم”  وليس عن  ملموسة  عن وحدة 
عدة  وجود  حال  يف  الدولة  جهاز  داخل  الدولة 

فئات او طبقات مختلفة يف السلطة.
بني  أسايس  فرق  هناك  يظهر  آخر  جانب  ومن 
لجهاز  النسبي  لالستقالل  املاركيس  املفهوم 
الشائعة  والنظرية  املسيطرة  الطبقة  عن  السلطة 
 “ نظرية  املسامة  الربجوازي  االجتامع  علم  يف 
سلطة اختصاصيي القمع “او عىل العموم سلطة 
Har- مثل معروفني  منظرين  وان   البريوقراطية، 
old Lasswell ، تحدثوا أكرث من مرة عن الناس 
خاص  وبشكل  ادارية،  وظائف  ينجزون  الذين 
اجهزة  أو  العسكري  بالجهاز  مبارشة  املرتبطني 
محددة  ظروف  يف  يصبحوا  ان  ميكن  الرشطة 
خلفية  التشخيص  لهذا  ان  مسيطرة”.  “طبقة 
“النخبة”  مفاهيم  يف  تعبريها  تجد  مظهرية 
مثل  معروفني  كتاب  قبل  من  قدميا  املطروحة 
جذور  ويف   .Mosca موسكا  أو   Pareto باريتو 
كل  ان  محددة،  قناعة  تتجسد  النظريات  هذه 
و”محكومني”،  “حاكمني”  اىل  ينقسم  مجتمع 
واكرث من ذلك، فان هذا التقسيم يشكل العنرص 
هناك  ليس  لذا  السلطة.  لهيكل  واملقرر  االسايس 
هذه  اسس  عند  انه  قلنا  ما  إذا  غرابة،  من 
حول  للحديث  عوائق  اية  توجد  ال  النظريات 
مفهوم  ضمن  القمع  اختصاصيي  فئات  ادراج 
يتم  املفاهيم  هذه  يف  املسيطرة”.  “الطبقة 
القرارات، أي مامرسة  اتخاذ  الهيمنة مع  مساواة 
السلطة. ان مؤيدي “نظريات النخبة” ال يحللون 
عادة القضية املهمة وهي أنه يف مصلحة من تُتخذ 
نشاط  مضمون  تشكل  التي  السياسية  القرارات 
سلطة الدولة. ولهذا فان التمييز بني املجموعات 
املسيطرة  والطبقة  للسلطة،  املامرِسة  الحاكمة، 
عىل  ممكن،  غري  النظريات  لهذه  بالنسبة  هو 
عكس ما هو عليه يف املاركسية، حيث التمييز بني 
يصبح  سابقا،  اليه  ارشنا  كام  والسيطرة،  السلطة 
يف هذا اإلطار أمرا رضوريا لفهم املفهوم املاركيس 
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أفكار 

ما هي أهمية األجهزة اآليديولوجية للطبقات الحاكمة ؟ 
د.صالح ياسر

إن أهمية هذه األجهزة – حسب العديد من املفكرين املاركسيني ومنهم )ألتوسري( 
و )بوالنتزاس( تكمن يف مامرستها “التضليل اإليديولوجي” لضامن استمرار النظام 
الطبقي السيايس القائم. وبهذا املعنى تكون األجهزة اآليديولوجية للدولة ال مجرد 
مروجة لألفكار فحسب بل رهان “الرصاع الطبقي” الذي تدور رحاه عىل مستوى 
البنية التحتّية. وبهذا املعنى تكون اآليديولوجيا “اسمنت التشكيلة االجتامعّية”، 

عىل حّد تعبري )بوالنتزاس(. 

د. إبراهيم إسماعيل

الديمقراطية والرأسمالية

بني الفينة واألخرى، تتعاىل أصوات املدافعني عن الرأساملية، العارفني منهم وغري 
العارفني، يف مسعى خائب لتوأمة الرأساملية مع الحرية. ولعل أفضل ما ميكن 

لهؤالء عمله إلكتشاف زيف ما يقولون، مراجعة عاجلة للتاريخ، الذي عرف، ويف 
أغلب حقبه، عداًء شديداً، بني تطور الدميقراطية السياسية وبني عتاة املحافظني 

والليرباليني، سواًء يف منح الحقوق املدنية للاملكني فقط وحجبها عن ماليني الناس 
ويف الصميم منهم النساء، أو يف تزوير نتائج اإلنتخابات وإستخدام كل أشكال 
العنف إلرهاب املعارضني أو يف إقامة أنظمة توليتارية أو ثيوقراطية أو فاشية 

)أيطاليا، املانيا، إسبانيا، الربتغال، اليونان، أمريكا الالتينية وغريها(. 

أفكار في الديمقراطية 

رصاعها  يف  الحريات،  الربجوازية  أستخدمت  لقد 
مع اإلقطاع، لكنها عمدت اىل قوننة هذه الحريات 
تحت  املالكة  غري  األغلبية  وتركت  املالكني  لصالح 
التطور  يكن  ومل  مريع.  وإقتصادي  سيايس  كبت 
الربجوازية  هبة  الرأساملية  البلدان  يف  الدميقراطي 
للناس، بل نتاج تراجعات، أُجربت عليها يف مواجهة 
الطبقيني.  وحلفائها  للربوليتاريا  الباسلة  النضاالت 
غري إن تلك الرتاجعات كانت دوماً مدروسة، بحيث 
جملة  وضع  عرب  الربجوازي،  اإلستبداد  عىل  تُبقي 
واإلقتصادية  والقانونية  اللوجستية  العوائق  من 
مسعى  أي  تحجيم  عىل  القادرة  واإلجتامعية 
للضغط عىل السلطة الربجوازية أو إستبدالها، األمر 
التأثري  بقدرتهم عىل  الناس  أثار شكوك  الذي طاملا 
أوهاماً  لديهم  وخلق  الدميقراطية  األليات  عرب 
ويأساً قاتالً، السيام بني الشباب والفئات الهامشية.

العمالقة  الرشكات  تحولت  العوملة،  عرص  ويف 
القوانني  من  أعىل  سلطة  اىل  للحدود،  العابرة 

عىل  حكومة  أية  تعجز  حيث  للدولة،  الناظمة 
يف  أو  الرشكات  هذه  إدارة  مجالس  يف  التدخل 
مهام  وإندماجها،  تفككها  يف  أو  اإلنتاجي  عملها 
أثار كارثية عىل إقتصاد  الفعاليات من  تركت هذه 
وكام  سكانها.  من  ملاليني  املعايش  واملستوى  البالد 
خصباً  مجاالً  “الحرّة”  املجتمعات  هذه  صارت 
لوالدة األفكار العنرصية والقومية املنافية للحرية، 
والحقوق  املكتسبات  مع  التعامل  أساليب  تطورت 
يضمن  مبا  والعاملة،  الوسطى  الطبقات  نالتها  التي 
من  شكلها،  عىل  املحافظة  مع  جوهرها  تقليص 
خالل تشديد البريوقراطية وتربير إستخدام العنف 
والتأثري  اإلرهاب(  ومحاربة  األمن  صيانة  )بذريعة 
الحركات اإلجتامعية وشيطنة  القضاء وإحتواء  عىل 

النقابات واملؤسسات املدافعة عن حقوق الناس. 
تعني  السياسية  الدميقراطية  كانت  فإذا  وعموماً، 
للرأساملية، إلن  ليست مالزمة  فهي  الشعب،  حكم 
ليست  وهي  الربجوازية،  حكم  تعني  الرأساملية 

الشعب  حكم  إن  منه.  صغرية  أقلية  بل  الشعب، 
خارجه.  من  يفرض  وال  داخله  من  ينبع  أن  يجب 
كانت  سواًء  أقلية،  حكم  مع  بالتأكيد  يتعارض  إنه 
أصحاب رأس املال أو أصحاب ياقات بيضاء أو عامئم 

أو قمصان خاكية. 
يف  يكمن  للدميقراطية،  الجوهري  الرشط  كان  وإذا 
التداول السلمي للسلطة، فإن هذا ال يعطي األغلبية 
بالرضورة  يعني  ذلك  بكل يشء، ألن  اإلستئثار  حق 
غياب حكم الشعب وتحوله اىل دكتاتورية األغلبية، 
بإحرتام  اإللتزام  عرب  تصحيحه  من  البد  الذي  األمر 
إرائها، وهو ما  األقلية والتشاور معها والتفاعل مع 
تفتقد اىل جوهره، العديد من األنظمة الرأساملية ، 

حتى وإن توفرت فيها بعض أشكاله. 
إستقطاب  من  الرأساملية،  الدول  تعيشه  ما  إن 
الدول  تعانيه  وما  القومي،  الدخل  توزيع  يف  شديد 
املزدوج  اإلضطهاد  ومن  وتخلف،  فقر  من  التابعة 
للنساء واألقليات واملهاجرين، ليس سوى بعض من 
األدلة الدامغة عىل التناقض التناحري بني الرأساملية 
النظام  اإلجتامعية، مام يكشف عجز هذا  والعدالة 

عن تحقيق الحريات لبني البرش.  

الديمقراطية و »اإلشتراكية« الفعلية
بعض  السوفيتي،  اإلتحاد  إنهيار  زلزال  وّفر  لقد 
بني  تعارض  وجود  عن  الزعيق  ليعلو  املربرات 
دكتاتورية  و  الحرية  وبني  والدميقراطية،  اإلشرتاكية 
وهمية،  تبقى  املربرات  هذه  أن  غري  الربوليتاريا. 
إستبدال  يوماً  تكن  مل  الربوليتاريا  دكتاتورية  ألن 
يحاول  كام  أخرى،  طبقة  بسلطة  الربجوازية  سلطة 
تتحرر  ثورية،  إنها عملية  بل  األمر،  تبسيط  للبعض 
الظروف  فتخلق جملة  أغاللها  من  الربوليتاريا  فيها 
اإلقتصادية واإلجتامعية والسياسية، الكفيلة بتخليص 
البرشية كلها )هل هناك أغلبية أكرب من هذه؟( من 

اإلستغالل ودمار الحروب. 
وتشمل هذه العملية أيضاً تقويض البنى اإلجتامعية 
السياسية  السيطرة  وإلغاء  للرأساملية،  واإلقتصادية 
الشاملة وبناء مجتمع مبدع مادياً  الحريات  وتوفري 
تكون  الذي  األحرار،  املنتجني  مجتمع  وثقافياً، 
ال  هنا  ومن  الجميع.  لحرية  فيه رشطاً  الفرد  حرية 
الربوليتاريا وبني حكم  تعارض بني دكتاتورية  يوجد 
الشعب. كام إن التخيل عنها مل يكن بسبب تعارضها 
التاريخي  بالتطور  تتعلق  ألسباب  بل  الحرية،  مع 
للمجتمعات الصناعية وبالتقدم التقني واالجتامعي 
والتغيريات الجوهرية يف الطبيعة الطبقية للربوليتاريا 

وحلفائها يف عرص الثورة املعلوماتية. 
تجربة  يف  هناك  بأن  القول،  الحق  ومن  لكن، 
القرن  من  سبعة  عقود  طيلة  العميل،  التطبيق 
دكتاتورية  تشويه  يف  فعالً  ساهم  ما  العرشين، 
كتب  كام  للدميقراطية،  متطور  كشكل  الربوليتاريا 
رأياً  األقلية،  غيُّبت  حيث  وأنجلس،  ماركس  عنه 
بذريعة  والنظام  القانون  وإنتهك  وتواجداً،  ودوراً 
بناء  من  وبدالً  الثورية!  للرشعية  الحاكمني  إمتالك 
هياكل اقتصادية حديثة وهياكل دميقراطية شاملة، 
امللكية  ظل  يف  كبريين  وإنتاجاً  إزدهاراً  تحقق 
الهيمنة عىل  من  العاملة  الطبقة  ومتكّن  الجامعية، 
مصدر  تصبح  بحيث  والثقافية  السياسية  الحياة 
البريوقراطية وغاب  جذب لغالبية الشعب، سادت 
للحزب وحظيت  الحقيقي  القيادي  الدور  أو حّجم 
قادة  بتبجيل  دميقراطيتها،  عنها  املنتزعة  املركزية، 
الكرملني! وهكذا، وكام غابت عن الدول الرأساملية 
الحرية الحقيقية بسبب غياب العدالة اإلجتامعية، 
ُحّجمت الحرية يف املجتمعات “اإلشرتاكية” بسبب 
عاجز  الحرية  فطائر  السياسية،  الدميقراطية  غياب 
السياسية  الدميقراطية  بدون جناحيه،  التحليق  عن 

اإلجتامعية.  والدميقراطية 

الديمقراطية في البلدان النامية
مدنية  دولة  قيام  من  املترضرين  أكرث  يسعى 
وّهم خطري،  اىل نرش  النامية  البلدان  يف  دميقراطية 
حزبية  حياة  وجود  تعني  الدميقراطية  بأن  يّدعي 
الحاكمني  تحدد  إنتخابات  وقيام  حّر  وإعالم 
بلداننا  تصبح  أن  ميكن  وبالتايل  واملرشعني، 
العاجلة  الخطوات  هذه  حقننا  ما  إذا  دميقراطية، 

الثالث!
معنى  حجب  يف  الوهم  هذا  خطورة  وتتجىل 
متواصلة  تاريخية  عملية  بإعتبارها  الدميقراطية 
املجتمع،  داخل  للرصاع  سلمي  لتنظيم  ومتدرجة 
التي  واألفكار  واملصالح  العالقات  كل  إلدارة  أي 
تتبناها الطبقات اإلجتامعية املختلفة وتدافع عنها، 
الدولة واملجتمع  أو بني  الناس  وتنظيمها يف ما بني 

أو بني مؤسسات الدولة ذاتها.
األحزاب  حرية  عىل  التحول  إقتصار  فإن  وعليه، 
واإلعالم وإجراء اإلنتخابات، ال يفيض اىل قيام الدولة 
املدنية الدميقراطية اال إذا إقرتن ذلك بتحقيق عدالة 
للناس،  متكافئة  إقتصادية  حقوقاً  تضمن  اجتامعية 
متكافئة. كام  قيام حقوق سياسية  أساس  بإعتبارها 
ونرش  للجامهري  الثقافية  الحياة  تطوير  من  بد  ال 
السلمي  والتنافس  والتسامح  والتعاون  الحرية  قيم 
ومكافحة األمية والتمييز ضد النساء وضد املختلفني 

فكرياً أو دينياً أو قومياً. 
تلك  حتى  التمثيلية،  املؤسسات  تكون  لن  وأخرياً، 
عىل  للتأثري  وحيداً  مجاالً  نزيهة،  بطريقة  املنتخبة 
من  بد  ال  بل  البالد،  إدارة  يف  واملشاركة  السلطات 
إعتامد وسائل أخرى كالحركات الشعبية ومنظامت 
واإلحتجاجات  والتظاهرات  املدين  املجتمع 
لألغلبية  املجال  يتيح  مام  وغريها،  واإلستفتاءات 
مستقبلها  رسم  يف  واملشاركة  أرائها  عن  التعبري  يف 

البالد. ومستقبل 
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جواد سليم والبحث عن الهوية 
للفنان التشكييل والناقد: د. قاسم محسن، صدر حديثا كتاب بعنوان )جواد سليم والبحث عن الهوية ـ الفن والسياسة( 

وقد وضع املؤلف يف مقدمة كتابه مقولة كانت قد وردت يف يوميات الفنان الراحل جواد سليم جاء فيها..
)يف كل زمان ومكان تسقط املعاول من ايدي الجالدين، لتقطف الرؤوس املثمرة( ويؤكد املؤلف ما اورده عن رينيه ويج: 
)الفن ليس لهوا او مجرد ترف، مهام يكن هذه الرتف رفيعا بل الفن رضورة ملحة من رضورات النفس البرشية يف حوارها 

الشاق واملستمر مع الكون املحيط بها(.

كلشي ماكو في بغداد.. كلشي ماكو في سرايفو 

نحن نواجه النظام الذي ميلك كل يشء، إعالما عاما وخاصا وأجهزة 
رشطة وتعليام وتوجيها ودعاية وتنظيام، وأنت حيالها ال متلك أي 
يشء غري نزاهتك ومهنيتك ومساحة صغرية عىل شبكات التواصل 
وعىل  النظام  ذلك  عىل  تتغلب  أن  تستطيع  فهل  االجتامعي، 

أكاذيبه ومربراته التي نرى جازمني أنها تهدد مستقبل أبنائنا؟”!
للطبيب  إنها  عراقي..  ناشط  او  لكاتب  ليست  أعاله  الكلامت 
وهو   Srdjan Puhalo البوسني  والكاتب  والناشط  النفيس 
البوسنة والهرسك  الحقيقة “ يف  يتحدث عن رؤيته “ ل “معركة 
يتوقفون  قومه  لجعل  سنوات  منذ  يخوضها  مازال  معركة     ..  “
األولوية  أن  مرددا  “اآلخر”  ضد  ارتكبوها  التي  الجرائم  أمام 
نكتفي مبطالبة  ال  وأن  لتنظيف “حديقة” شعبنا  تكون  أن  يجب 
الغارقني يف  نيابة عنا نحن  لتنظيف حديقته.. كان يتحدث  اآلخر 
نظمتها،  ورشة  أثناء  ذلك  والفقدانات،  والقسوة  العنف  من  بحر 
صحفيي  رابطة  مع  بالتنسيق   )ims( الحر  اإلعالم  دعم  منظمة 
البوسنة والهرسك يف العاصمة البوسنية رساييفو يف حزيران 2018، 
دروس  عىل  تركزت  والتي  وسوريني،  عراقيني  ونشطاء  إلعالميني 
االنتقالية،  واملرحلة   )1995-1992( البوسنة  يف  األهلية  الحرب 
ودور اإلعالم خالل فرتيت الحرب وإعادة بناء السالم. مام قد يكون 
العراق للقيام بدورها يف املشاركة يف  له فائدة لوسائل االعالم يف 
بناء جسور السلم االهيل والتعايش بني مكونات املجتمع العراقي.

دفع  يف  يشبهوننا  اناسا  فيها  التقي  التي  األوىل  املرة  تلك  كانت 
الواحد.. كنت مندهشة  الوطن  أبناء  بني  للحروب  الباهظ  الثمن 
االخرى  الشعوب  تجارب  من  تتعلم  ال  الشعوب  أن  حقيقة  من 
ما  مكان  يف  يحدث  ما  وكان  كبري  بغباء  الحياة  من  الكثري  فتهدر 
أن  من  بالرغم  الكوكب..  من  آخر  مكان  يف  يحدث  أن  ميكن  ال 

املقدمات هي ذات املقدمات!  
Simic Goran البوسني  والربوفيسور  الكاتب  تحدث  حني 

الخبري بالعدالة االنتقالية عن ضحايا “االغتصاب” الاليئ ال تندمل 
ضحايا  مييض  حني  يف  طليق  واملغتصب  “القاتل  ألن  جروحهن 
االغتصاب ما يطلق عليه “حياة” بطريقة تجعل من املوت أفضل 
من  النساء  إحدى  بلسان  تحدث  عليه!، حني  تحصل  أن  ما ميكن 

ضحايا االغتصاب من خالل كتاب شعري بعنوان “تفكيك الروح” 
الاليئ  والرتكامنيات  اإليزيديات  بلدي  بنات  عن  يتحدث  كان 
وما  وتشرتى  تباع  سلعة  أي  مثل  بيعهن  وتم  واغتصنب  اختطفن 

يزال اآلالف منهن مفقودات!
لها  أن  هو  الحرب  يف  الوحيد  الجيد  اليشء  سيمك  كوران  يقول 
نهاية! .... لكن ماذا نفعل مع آالم املعتقلني السابقني وتشوهاتهم 
 ... الضحايا؟  عوائل  آالم  مع  نفعل  والروحية؟...وماذا  الجسدية 
نفعل  أن  ... وماذا ميكن  املفقودين؟  أمام آالم عوائل  نفعل  ماذا 
وسيحملون  لالغتصاب  تعرضوا  الذين  واألطفال  النساء  آالم  مع 
السنوات وإىل آخر  جراحهم وأوجاعهم معهم كل لحظة عرشات 
الصغار؟  والقتلة  الكبار؟  القتلة  عن  وماذا   ..... حياتهم؟  لحظات 
الطبيعية  حياتهم  يف  واملستمرون  القانون  يد  تطلهم  مل  الذين 
أمام  عاجز  -القانون  املشهد.!  يتصدرون  وهناك  هنا  وبعضهم 
كل ذلك ...... هو ال يعرف املشاعر اإلنسانية وال يعرف املعاناة! 
تحقيق  عن  عاجز  هو  والوقائع!....  بالحقائق  فقط  يهتم  هو   ...
أبداً  العدالة  يجدوا  لن  هؤالء  الضحايا...  آالف  لعرشات  العدالة 

ولن يجدوا العزاء يف أي يشء. 
كانوا  من  الضحايا،  هم  فالضحايا  انتامئك،  من  وتجرد  مهنيا  كن 
الضحايا  أن  آمنا  الحرب  سنوات  يف  عملنا  “خالل   ! كانوا  وأينام 
سواء  انتامؤهم  كان  مهام  بينهم  التمييز  يجوز  وال  الضحايا،  هم 
كان مامثال او مختلفا عن انتامئك، وحتى لو كانت عائلتك إحدى 
بأخالقيات  وتلتزم  بحيادية وموضوعية  تكتب  أن  فعليك  الضحايا 
العمل الصحفي، لتكون صحفيا حقيقيا وتحظى بثقة الجميع، وإال 
فستكتشف الحقا أنك ارتكبت خطأً كبرياً ومثنه كان غاليا”. تقول 
بوركا رودي  Rudic Bork التي عملت يف الصحافة قبل الحرب 
الخطرة  املهنة  تلك  واصلت  الحرب  سنوات  وخالل  البوسنية، 
يف  وشجاعة  بحيادية  وعملت  املعارك،  أخبار  الجبهات  من  ناقلة 
توثيق وقائع الحرب املأساوية وأحداثها وقصص ضحاياها من كل 
بقدرة  وإميان  بحامسة  اليوم  إىل  عملها  تواصل  وهي  األطراف، 
الكلمة الصادقة عىل التغيري، بوركا تشغل حاليا منصب أمني رابطة 

البوسنة والهرسك: صحفيي 

كتاب  قدمها  التي  والشهادات  بالتجارب  غنية  الورشة  كانت 
وصحفيون وناشطون ونقابيون خاضوا تجربة الحرب وآثارها التي 
ما  وأسمع  أرى  كنت  وبناته..  البلد  أبناء  روح  يف  تحفر  تزل  مل 
غريبا  وأراه  أسمعه  ما  يكن  ومل  واألمل  واألمل  املعاناة  يف  يشبهنا 
عام عشناه يف العراق من جراء االحتالل والحرب األهلية واجتياح 
تنظيم داعش ملدن عراقية واألعامل الوحشية التي اقرتفها التنظيم 
ومسلمني،  وتركامن  ومسيحيني  إيزيديني  من  املوصل  أهايل  ضد 

ورسقة وتدمري املدينة وتراثها واثارها. 
كانت فرصة جيدة لتوجيه الدعوة لبوركا وسريجي وكوران لحضور 
يف  “اآلخر  حول  كان  الذي  بغداد  جامعة  يف  اإلعالم  كلية  مؤمتر 
عام  اي  نفسه  العام  من  اكتوبر  يف  أقيم  الذي   “ االتصايل  النتاج 
2018. لقد عرض الثالثة خالصة تجاربهم ورؤيتهم لحرب البوسنة 
واملحاوالت املستمرة للخروج من حالة الالحرب والالسلم لتحقيق 

السلم الحقيقي ألبناء البلد وبناته..
كان لألصدقاء الثالثة فرصة للقاء باحثني وصحفيني من داخل 
فرصة  اإلعالم  وطالبات  لطالب  كانت  كام  وخارجه  العراق 
مدينة  إىل  األصدقاء  اصطحبنا  مهمة.  نقاشات  لخوض  ذهبية 
حيث  النارصية  يف  األثرية  أور  مدينة  وإىل  التاريخية  بابل 
إحدى  النارصية  قي  العراق  أهوار  ابراهيم وكانت  النبي  ولد 
الشيخ  زيارة  كانت  بغداد  يف   .. فيها  توقفنا  التي  املحطات 
القادر الكيالين ومكتبة الحرضة الكيالنية العظيمة فرصة  عبد 
النعامن  ابو حنيفة  بزيارة حرضة  ويوما جميال ختمناه  رائعة 

يف االعظمية..
عن  جي  الباجه  ميسون  املخرجة  العزيزة  الصديقة  أخربتني  حني 
عرض الفيلم يف رسايفو شعرت بان األمر يشبه تبادل املرايا: فهو 
سوف يخرب البوسنيني عنهم مثلام أخربنا االصدقاء والصديقات يف 

رسايفو عام 2018 عنا نحن العراقيني!  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسايفو  مهرجان  يف  عرض  عراقي  روايئ  فيلم  ماكو  كليش   *
اخراج  من  وهو  الجاري  الشهر  من  عرش  التاسع  يف  الدويل 

ميسون الباجه جي

قصتان قصيرتان
جمال نوري

ما جادت به البحارة

ما جادت به املحارة .. هكذا ارتأت ان تسمي كتابه الجديد الذي يضم بني دفتيه عرشات الرسائل 
وقالت اليشء ميكن ان يضاهي كلامتها املجبولة باللهفة واالشتياق غري ان تكون اشبه مبا تجود به 
املحارة ومع انه استغرب من العنوان قليال اال انه وافق اخريا عندما اطلع عىل بعض الرسائل التي 
كتبها يف ليايل االنتظار القاسية. تردد يف البدء واعترب هذه الرسائل هي نتاج قصة حب استمرت 
مواقف  عىل  أفعاله  وردود  وافكاره  ومشاعره  خلجاته  كل  ويسجل  يكتب  ان  فيها  دأب  العوام 
وحاالت كانا يعيشانها معا..قالت صاحبة العنوان ناصحة اياه بطبعها يف كتاب مع انه عاهد التي 
احب ان ال ينرش شيئا من هذه الرسائل ملا تنطوي عليه من خصوصية وتفاصيل محرجة بالنسبة 
نثيثا ..قصتنا اشبه بأية قصة  او  لها...وكان يقول لها مامزحا هل يخجل املطر حني يهمي مدرارا 
حب أخرى تحتشد بلحظات الفرح والتعاسة وتنتهي مثل كل القصص بسكاكني الغياب والفراق 
..ما الضري ان يطلع العشاق عىل كلامتها التي بذرها حبك يف روحي وقلبي وفرائيص وكانت تشيح 
العنوان_  امراة  العشاق..قالت  يتداوله  كتاب  اىل  الرسائل  تتحول  ان  فكرة  رافضة  جانبا  بوجهها 
الترتدد ..اقدم عىل نرشها ..لقد مىض زمن طويل عىل نهاية قصتكام ..من يدري اين هي االن .. 

فكر طويال ورشع بطباعة اول رسالة ريثام يأزف الوقت الرسال بقية الرسائل اىل املطبعة

 فناجين

اعطى ظهره للجالسني خلفه وانتبذ مكانا قصيا يف املقهى الذي كان يعبق برائحة القهوة التي رشعت تصطاد الزبائن 
الذاهبني والقادمني...الضجيج مل يقيض له ان يستغرق يف تأمالته واحالمه بيد انه انتبه لصوت رجل مل يدخر جهدا 
برفع صوته ليك يسمع احدا ما.. استبد يب الفضول والتفت ليتأكد من صاحب الصوت الذي اذهلني بالشبه العجيب 
بيننا .. حتى املالبس كانت تتشابه متاما ..بعد قليل صمت منصتا للمرأة الجميلة التي كانت تجلس امامه عىل نفس 
،الغيوم  ما  يتأمل مشهدا  وكأنه  منحنيا  يبدو  كتابا  ،يحمل  نحيف  مثة رجل   _ فنجانه  تتأمل  قالت وهي  الطاولة.. 
تحيط به من كل الجهات وتزاحمه زوبعة غاضبة ..هيا اقرتب وانظر.. صمت الرجل وهو يتطلع اىل فنجانه ومل يحر 
جوابا ...أدنت الفنجان واستدركت ..هذه العاصفة لن ترتك له متسعا من الوقت ليلملم جراحه ومييض ،ثم شيعته 
يرنو عن كثب اىل  الرجل وهو  .. قال  او تردد  اليهام دومنا وجل  اتطلع  ..كنت  ..حان اآلن دورك  بابتسامة وقالت 
فنجانها..ياه.. ما اصعب هذه التكوينات ،امراة تحمل حقيبة ثقيلة وتومئ اىل يشء بعيد ،قد يكون قطارا او غيمة 
ودودة ستقلها اىل جزيرة بعيدة ..ما هذه االسالك الشائكة التي متنعها من املواصلة .. أالمر يدعو للريبة والشك 
قليل  قبل  كانت  التي  الطاوالت  فناجينهم عىل  تركوا  الذين  اآلخرين  املقهى شانهام شأن  قليل وغادرا  بعد  ..نهضا 
تضطرم نقاشا وجداال واحالما مؤجلة.. وقبل ان أنهض قامتي مغادرا اقرتب رجل مكفهر الوجه ، رفع فنجانها ، تأمل 

التفاصيل وقال بصوت مسموع يا لبؤسهام.

من األدب الساخر

تعمية بشرية
د. احمد جارالله ياسين

ال تقلقوا.. أحبتي 

سنعالج مآسينا كلها بالشعر والروايات والقصص واملقاالت ..وسنتجاوز 

الصعاب واملحن والحروب  يف عاملنا العريب ..

لدينا ثروة كبرية من فن البيان 

واملبدعني واالوسمة االلكرتونية والشهادات التقديرية 

وذلك يغنينا عن النفط والغاز واملياه والزراعة والصناعة والصحة 

والتعليم والتكنلوجيا وكأس االمم االسيوية واالفريقية ..والكاممات ..

ال تقلقوا.. 

)فد(  يومني وأكتب لكم مايداوي ارواحكم املتعبة وجراحاتكم 

واذا )ماگدرت أسوي يش  

اكو خمسطعش( الف اديب يكتبون نيابة عني 

وتحت الطلب… وحسب املواصفات ...

فلدينا : 

شعر بأنواع مختلفة : عمودي أبو القافية العصامء ..

 حر كل سطرين قافية جديدة .. 

نرث فيه صورة شعرية  حداثية مثل ) نكاية بالسمچ رح اكل لنب ( 

ولدينا أيضا روايات كالسيكية البطل فيها  يتزوج من يحبها يف الخامتة.. 

رواية حداثية البطل فيها يتزوج صديقة من  يحبها ... 

 رواية مابعد الحداثية ام النهايات املفتوحة البطل فيها اليتزوج.. 

ال التي يحبها وال صديقتها و)يگعد( بالبيت يقرأ كتب جاك دريدا 

وادوارد سعيد ..ويلعب بخشمه..

قصص مثل التنورات 

قصرية ام الصفحتني 

وقصرية جدا ام النصف صفحة 

ومضة ام السطر و)گحة( يف األخري 

لدينا مرسحيات مختلفة.. دراما مأساة عىل كوميديا ...

وتتوافر لدينا مقاالت منوعة مثال عن مخاطر )التمن( وفوائد الربغل 

مع عرض خاص عن خواطر مع فناجني قهوة وصبغ اظافر 

كل يشء تجدوه يف امتنا املجيدة..

نفتح الساعة السادسة صباحا مع صياح )الديچ (

والنقفل حتى الرابعة فجرا ..مع آخر بيانات االحتجاج واالستنكار ..

ويف ايام الحروب 

يكون الدوام كامال )٢٥( ساعة..

هناك ) طخفيزات ( يف االسعار 

للنسوان فقط ..

لسنا االوائل يف الكتابة والبكاء واملواويل  لكننا االفضل يف العامل ..

إرادة الجبوري 

“انهم يقولون إننا مجرد مرتزقة، 
نكتب بدفع من جهات خارجية عدوة، 
ملجرد سعينا لكتابة الحقائق التي يتم 

تغييبها، تلك التي نعتقد أن إيرادها 
مهم لبناء مستقبلنا... يقولون إننا 

أعداء ملجرد أننا نحرص عىل تنظيف 
حديقة شعبنا، لو فعل اآلخرون ذلك 

وقاموا بتنظيف حدائقهم فسيكون 
هناك فرصة أكرب للتعايش السلمي 

والرشاكة بني مكونات هذا البلد!
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إبراهيم الخياط 
بعيوني ! 

عبدالسادة البصري

احاديثنا:  كّل  يف  ترتدد  الثالث  كلامته  تزال  وال  مّرا  عامان 
القادم  الطفل  حملها   ) عليك  ال   .. بعيوين   .. رايس  )عىل 
من منديل صوب مركز جمهوريته ، لتنعجن روحه برائحة 
املتوّشح  الوطن  بعشق  وتتعمد   ، الربتقال  وطعم  القداح 
باألحمر، يك ) يطّش ( روحه ) هيالً ( وزعفران يف دروب 

الصحبة والرفاق!
يف  معاً  نرشنا  عندما  شاعرا  عرفني  عزيز،  حيدر  إبراهيم 
عني  ليسأل  املنرصم،  القرن  تسعينات  يف  املجالت  إحدى 
صديقه سعد محمد رحيم ويرفق معه رسالة يرتكها عند أيب 
داود يف مقهى حسن عجمي، وما أن تسلّمتها حتى كتبت 
جواباً وتركته هناك ، لتستمّر الرسائل الورقية بيننا، ساعي 

الربيد صديقنا سعد، وحسن عجمي الصندوق!
توطّدت عالقتنا األخوية دون أن نلتقي، وما أن انقشعت 
املربد  مهرجان  وأقيم  الوطن،  سامء  عن  السوداء  الغيمة 
فندق  إىل  بغداد  وفد  ووصل  الفاشية،  سقوط  بعد  األول 
املربد يف البرصة، حتى جاءين صديقي مقداد مسعود قائال: 
إبراهيم الخياط يسأل عنك. قلت له: إبراهيم حيدر أينه 
وزيرها  زمن  يف  الثقافة  وزارة  إعالم  مدير  حينها  وكان  ؟! 
يلتقيا  مل  كشقيقني  فتعانقنا  إليه  ركضت  الجزائري!  مفيد 

منذ سنني!
ومهرجان  محفٍل  كل  يف  معاً  نفرتق،  مل  اللحظة  تلك  منذ 
قال شاعرنا  بغداد وكام  واجتامع وجلسة، صارت  وملتقى 
مقر  حيث  فقط،  األندلس  ساحة  لنا  بالنسبة  الحّجاج 
الحزب الشيوعي واتحاد األدباء، وما بينهام )برهوم( هذا 

االسم املحبب الذي أناديه دون غريي!
تعلّمت منه الكثري، فازددت طيبة وإنسانية وصرباً عىل كل 

يشء، وازددت تسامحاً وتضحية ومحبة للناس!
كان  ورؤى جديدة،  وأفكار  آفاق  تنفتح  بيننا  لقاء  كّل  يف 
يف  جديدة  ومقرتحات  مببادرات  التفكري  عن  ينفّك  ال 
املحبة  جسور  مّد  ونقابياً،  كتابياً  اإلبداعي  العمل  مجال 
بني الجميع، فرصنا كتلًة واحدًة من األشّقاء واألصدقاء، مل 
نفرتق أبدا، لقاءاتنا تتواصل، ومحّبتنا تكرب للوطن والناس!
كان يقول: اعمْل ودْع كالم اآلخرين، ال تعبأ بأي سهٍم يأتيك 
من غيوٍر أو حاسد، بل تجاوزه لتكون أكرب من راميه. كان 
هو كذلك، كم من السهام ُرميت عليه حسداً وغرية، لكّنه 
مل يعبأ بها أبدا، بل سام فوقها! هّمه الوطن والناس، أراد 
واندكاكاً  أن يبني جمهوريًة للربتقال تشّع محبًة وتسامحاً 

باألرض وماء الفراتني!
االتحاد بيته واألدباء أخوته، يسمو بهام، يسأل عن الصغري 
يشارك  واألوجاع،  املرّسات  يف  رسائله  تنقطع  مل  والكبري، 
الجميع يف كل يشء، ويقول: ال بّد أن تكون معهم كالدم 

ترسي يف رشايينهم!
يف كّل محفٍل كلمته قصيدة، يلقيها فتضّج القاعة بالتصفيق، 

واجبه العمل اليومي مع الناس ورفاقه وأصحابه!
ومواكب  االحتفاالت  يف  والوسط،  والشامل  الجنوب  يف 

العزاء!
كنت أقول له: برهوم اسرتْح ودْع من ينوب عنك يف هذا 
البد من حضوري ألنه جزء من  يجيبني:  ذاك،  او  املحفل 
رسالتي. كان يتصل يب يومياً، يرشكني يف هذا الرأي وتلك 

املسألة ويستأنس برأيي يف أية فكرة كانت!
األربعاء  نتبادلها، حتى  الصباحية كتحّية  أغانينا  تنقطع  مل 

الدامي قبل عامني !
وللثقافة  لهم  خادماً  كان  بل  لألدباء،  عاماً  أميناً  يكن  مل 

واألدب كام يقول!
لقد ذهب شهيد الواجب، حيث كان يف طريقه للمشاركة 
يف مهرجان تقيمه أمانة الشؤون الكردية، لهذا سنبقى نردد 

ما حيينا : 
“عىل رايس .. بعيوين ..ال عليك” .. ألنها جزء من بناء وطٍن 

حٍر وشعٍب سعيد !
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 46طقس اليوم

شكر من الشيوعيون 
في”مدينة الحسين” الطبية

 

كربالء - طريق الشعب
زار وفد من اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف كربالء، 
الشكر  لتقديم  الطبية،  الحسني”  القلب يف “مدينة  قسم جراحة 
قد أرشفت عىل عالج  كانت  التي  الصحية  الكوادر  إىل  والعرفان 

الرفيق عمو كاظم. 
والتقى الوفد الطبيبني د. أحمد قاسم الحيدري ود. حيدر جبار، 
بذالها يف عالج  التي  الجهود  مثمنا  والتقدير،  الشكر  لهام  وقدم 

الرفيق عمو كاظم. 
كام أعرب عن شكره إىل جميع املالكات الصحية العاملة يف القسم. 
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الفرقة الوطنية 
للتراث الموسيقي 

تنضم إلى وزارة الثقافة 

بغداد – طريق الشعب 
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، األسبوع املايض، عن ضم 
تشكيالتها،  إىل  رسميا  العراقي  املوسيقي  للرتاث  الوطنية  الفرقة 

أسوة بالفرقة السيمفونية الوطنية العراقية. 
عالء  املايسرتو  وقائدها  بالفرقة  ناظم  حسن  د.  الوزير  وأشاد 
مجيد، مشريا إىل أهمية هذا التشكيل الفني “الذي ميثل واجهة 

العراق املوسيقية الرتاثية يف الظروف الراهنة”.
يف  أقيم  املوسيقي خالل حفل  للرتاث  الوطنية  الفرقة  وانطلقت 
كانون األول املايض عىل “مرسح املنصور” يف ساحة االحتفاالت 
ببغداد، وعزفت الفرقة فيه وأدت أغنيات من املوروث العراقي. 
اآلالت  تستخدم  أنها  وقتذاك  مجيد  املايسرتو  قائدها  وذكر 
والعود  والناي  والجوزة  كالسنطور  األصيلة  العراقية  املوسيقية 
ضمت  انها  كام  متطور.  بشكل  التقليدية  اإليقاعية  واآلالت 
منشدين متخصصني يف أداء طوري “السويحيل” و”املحمداوي” 

وألوان “الخشابة” و”الدبكة” و”الجويب”.
االعتزاز  عن  جانبه  من  عرب  جاسم  عامد  الثقافة  وزارة  وكيل 
بوجود “فرقة موسيقية متثل هوية العراق ومتنح اإلبداع العراقي 

دفقا جديدا” ضمن الوزارة.
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يف  السياسات”  ودراسة  لألبحاث  العريب  “املركز  عن 
والثورات  “الدول  بعنوان  كتاب  أخريا  صدر  بريوت، 
االجتامعية/ دراسة مقارنة بني فرنسا وروسيا والصني”، 

من تأليف ثيدا سكوكبول، وترجمة نبيل الخشن. 
يتناول الكتاب بنى الدولة والقوى الدولية والعالقات 
الطبقية، ويبنّي كيف تستخدم هذه العوامل الثالثة يف 
وإنجازاتها.  الثورية  االجتامعية  التحوالت  أصول  رشح 
رئيسة  لحاالت  مقارنًا  تاريخًيا  تحلياًل  املؤلفة  وتبلور 
الروسية  اكتوبر  ثورة   ،1787 الفرنسية  الثورة  ثالث: 

1917 والثورة الصينية 1911. 

الدول والثورات االجتماعية 

إصدار

على قاعة “بيتنا الثقافي”

ندوة حول “مصلحة الطفل في الحضانة” 

بغداد – طريق الشعب 
التابعة  عقدت هيئة املحامني والحقوقيني 
إىل لجنة املثقفني املحلية للحزب الشيوعي 
قانونية  ندوة  املايض،  الخميس  العراقي، 
الحضانة”،  يف  الطفل  “مصلحة  بعنوان 
قحطان،  وليد  املحامي  فيها  ضّيفت 
بحضور جمع من الشيوعيني واملهتمني يف 

الشؤون القانونية واالجتامعية. 
قاعة  احتضنتها  التي  الندوة،  وجاءت 
ملناقشة  بغداد،  يف  الثقايف”  “بيتنا  منتدى 
اإلشكاليات املرتتبة عىل التعديالت األخرية 
االحوال  قانون  من   57 للامدة  املقرتحة 
الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، 
طالق  بعد  الطفل  بحضانة  تتعلق  والتي 

واجهت  التعديالت  هذه  ان  وكيف  األم، 
تزال  وال  نسوية  أوساط  بني  اعرتاضات 

املناقشات جارية حولها. 
الحقوقي  الناشط  أدارها  التي  الندوة 
محمد السالمي، استهلها الضيف املحامي 
مقدما ملحة عن قانون األحوال الشخصية 
أنه  إىل  مشريا  ترشيعه،  وبداية  العراقي، 
املحاكم  كانت  القانون  هذا  صدور  قبل 

تصدر أحكامها حسب املذاهب الدينية.
وأضاف قائال، أن هذا القانون تم تعديله 
عام 1959، وتلقى منذ ذلك الحني ولغاية 
اآلن، 16 تعديال، موضحا أن مواد القانون 
مستمدة من أفضل اآلراء الفقهية املالمئة 

للعرص.

طرحها  التي  األخرية  التعديالت  شأن  ويف 
مجلس النواب عىل املادة 57 من القانون، 
إشكاليات،  عىل  تحتوي  أنها  قحطان  رأى 

وال تنظر إىل مصلحة الطفل املحضون.  
نقاشات  والضيف،  الحضور  بني  وجرت 
حول املادة القانونية وتعديالتها املقرتحة. 
املتعلقة  النقطة  عىل  الرتكيز  تم  وقد 
أبويه،  قبل  من  الطفل  “مشاهدة”  بـ 
كانت  سواء  معه،  والتواصل  به  واللقاء 
اعتبار  عىل  األب،  أم  األم  عند  حضانته 
مل  للتعديل،  وجهت  التي  االعرتاضات  أن 
ومن  الحضانة  أمر  عىل  فقط  مرتتبة  تكن 
هو أحق بها من األبوين، إمنا تشمل أيضا 

موضوع تنظيم عملية “املشاهدة”.

النجف – أحمد عباس

استقبل مقر اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
املاضيني، وفودا عديدة من لجان  اليومني  النجف،  يف 
الحزب املحلية ومنظامته يف بغداد واملحافظات، والتي 
والتضامن  النجفيني  الرفاق  عىل  لالطمئنان  قدمت 
معهم، عىل إثر تعرض مقرهم فجر األحد قبل املايض 
أياٍد آمثة متجاوزة عىل  22 آب، إىل اعتداء جبان من 

القانون. 
يف  للحزب  املحلية  اللجان  من  وهي  الوفود،  وتلقت 

الكرخ األوىل وكربالء وبابل، استقباال وترحيبا حارا من 
سكرتري اللجنة املحلية يف النجف، الرفيق كريم بالل، 
الرفاق  مع  تضامنها  عن  وأعربت  اآلخرين.  ورفاقه 
تشكل  التي  االعتداء،  جرمية  واستنكارها  النجفيني، 

انتهاكا سافرا للقانون. 
وشهدت اللقاءات أهازيج حامسية ثورية أطلقها العديد 
وإرصارهم  الشيوعيني  صالبة  عن  تعبريا  الرفاق،  من 
عن  فضال  وشعبهم،  وطنهم  حقوق  عن  الدفاع  عىل 
معنوياتهم التي تبقى عالية رغم اعتداءات قوى الظالم.

                          تقرير واسع عن الفعاليات 

الموصل – وكاالت 
بدافع “منح السكان حياة أفضل وزيادة رقعة 
انخرطت نساء  الصالحة للعيش”،  املساحات 
واملخلفات  األلغام  إلزالة  فرق  يف  عراقيات 
الحربية غري املنفلقة يف محافظة نينوى، والتي 
تعود لفرتة سيطرة تنظيم داعش اإلرهايب عىل 

املحافظة.
نسائيا  فريقاً  عاماً(،   28( منذر  نور  وتقود 
باحثات  فهناك  أعضائه.  عىل  األدوار  تتوزع 
وأخريات  الحربية،  واملخلفات  األلغام  عن 
متخصصات بتوعية املدنيني حول خطر هذه 
يزاولن  نساء  إىل  إضافة  املتفجرة،  األجسام 

الطبابة. 
الحربية  املخلفات  من  الكثري  داعش  وترك 
مناطق  إغراق  إىل  أحياناً  يعمد  وكان  وراءه، 
نحوه،  األمنية  القوات  تقدم  إلعاقة  باأللغام 
إضافة إىل إنشائه معامل لصناعة املتفجرات 

يف نينوى.

من األلغام إلى النباتات 
كبرية  مساحات  تطهري  من  نور  فريق  ومتكن 
والذخائر  باأللغام  ملّوثة  كانت  األرايض،  من 
غري املنفلقة، ما يعني انها كانت غري صالحة 
للزراعة،  متاحة  “باتت  اآلن  لكنها  للحياة، 

وميكن لسكانها أن يعيشوا حياتهم دون خوف 
من املوت أو اإلعاقة” - كام تقول نور نفسها.

“هديف  قائلة:  صحفي  حديث  يف  وتضيف 
مساحة  أكرب  تطهري  يف  املساعدة  هو  األساس 
عرب  داعش  خربها  التي  األرايض  من  ممكنة 
نعمل  الناسفة..  والعبوات  باأللغام  زرعها 
لضامن عودة األهايل بسالم ومامرسة األطفال 
حياتهم بشكل اعتيادي”. وينضوي فريق نور، 
الشابة الحاصلة عىل البكالوريوس يف القانون، 
دولية  منظمة  وهي   ،”FSD“ منظمة  ضمن 
متخصصة يف إزالة األلغام واملخلفات الحربية.

نور:  تقول  املجال،  هذا  دخولها  كيفية  وعن 
“كان هذا قبل ستة أعوام. عملت أوالً كموظفة 
املخلفات  مبخاطر  التوعية  مجال  يف  ميدانية 
الحربية، وتدرجت عرب دورات تدريبية حتى 
نور،  جانب  إىل  فريق”.  قائد  لرتبة  وصلت 
تعمل نرسين قاسم يف مجال التوعية مبخاطر 
“كل  أن  تؤكد  وهي  عنها،  والبحث  األلغام 
النساء املشاركات معنا لهن هدف واحد، هو 
منح سكان املناطق املحررة فرصة ثانية للعيش 

بسالم”.

“أريد أن أطمئن األهالي”
سنجار  قضاء  من  وهي  نرسين،  وتستذكر 

فيها  قررت  التي  اللحظة  نينوى،  غريب 
االلتحاق بفرق إزالة الذخائر الحربية، وتقول 
يف حديث صحفي: “شاهدت الدمار والخوف 
سنجار.  يف  واألطفال  األهايل  بني  دب  الذي 
وودت أن أقدم شيئاً لعائلتي ومنطقتي، وأن 
يف  يساندهم  من  هناك  بأن  األهايل  أطمنئ 

العودة إىل منازلهم بأمان”.

العمل ال يخلو من متاعب
وال تأيت املخاطر أو املتاعب التي قد تواجه 
تقول  إذ  وحسب.  املتفجرات  من  الفريق 
توعية  يف  عملنا  نزاول  كنا  “مرة  نرسين: 
املوصل،  أطراف  من  قريبة  منطقة  سكان 
رضبنا  إىل  عمدوا  لكنهم  األلغام،  مبخاطر 
عىل  أريض  لغم  انفجار  بسبب  وفريقي  أنا 
حملونا  األهايل  وفاته..   يف  تسبب  طفل، 
نجونا  وبأعجوبة  االنفجار،  مسؤولية 

منهم!”.
وتعرض فريق نرسين التوعوي - كام تضيف 
هي ذاتها – ملتاعب كثرية، حتى أنه عّد ذلك 
جزءاً من مخاطر العمل: “ال نقف عند هذه 
األمور كثرياً، خاصة أننا نعلم جيداً ما قاسته 
تلك العائالت من أهوال خالل فرتة سيطرة 

داعش عىل مناطقها” – وفق تعبريها.

السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

استنكروا جريمة االعتداء على مقر المحلية  

شيوعيو بغداد والمحافظات يتضامنون مع رفاقهم النجفيين 

نساء يطهرن نينوى من “علب الموت”
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