
بغداد – طريق الشعب
من  فريقا  السبت  االول  امس  مساء  الجيش  من  قوة  اعرتضت 
اثناء  ببغداد،  الجامعة  حي  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  نشطاء 
التي تتحدث عن مقاطعة  الشعب”  توزيعهم منشورات “طريق 
الحزب لالنتخابات، وجاء االعرتاض بحجج غري واقعية ومن دون 

مسوغ قانوين.
وقال سكرتري اللجنة املحلية للحزب يف منطقة الكرخ األوىل عبد 
فوج  آمر  “معاون  ان  الشعب”  “طريق  لـ  عيل  ابراهيم  الرزاق 
من  االعالمي-  فريقنا  منعوا  والضباط  الجنود  من  وعدد  املنطقة 

توزيع املنشورات بحجة عدم وجود رخصة امنية”.
وأوضح الرفيق ابراهيم انهم “ قدموا اىل الضباط نسخة من إجازة 
الحزب وهويات تعريفية واوضحوا حق الحزب دستورياً وقانونياً 
من  جزء  هو  النشاط  هذا  وان  للجامهري،  مبواقفه  التعريف  يف 
األنشطة اليومية التي تقوم بها منظامت الحزب يف جميع مناطق 

العاصمة وبقية املحافظات”.
العمليات  قيادة  تعليامت من  تلقت  األمنية  القوة  ان   “ وأضاف 
مبنعنا من مواصلة توزيع املنشورات، وان افرادها اشاروا اىل منع 

نشاطنا السيايس الننا نريد مقاطعة االنتخابات”.

بغداد – طريق الشعب 
الرفيق  العراقي  الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب  عضو  عّقب 
بالكرخ،  الجامعة  حي  يف  امنية  قوة  منع  عىل  التمن  ابو  عزت 
مجموعة من ناشطي الحزب من توزيع منشورات توضح موقف 
قانوين  معّوق  يوجد  “ال  انه  بقوله  لالنتخابات  املقاطع  الحزب 
ولكن  دستورياً،  املكفولة  السياسية  نظرنا  وجهة  عن  للتعبري 
الجهات  التعامل من جانب  ان هذا  املتوفرة  املعطيات  وحسب 
الجوالة يف مناطق أخرى، ويبدو ان هناك  األمنية تواجهه فرقنا 

توجيها بذلك”.
وذكر ابو التمن يف ترصيح لـ “طريق الشعب” ان “هذا أمر بالغ 
الخطورة ألن من حق أي حزب ان يحدد موقفه من االنتخابات 
سواء باملشاركة او املقاطعة، ومن حقه ان يعرب سلمياً عن ذلك”. 
ولقانون  الدستوري  للحق  “انتهاكا  الحق  هذا  حجب  واعترب 

األحزاب”.
وأضاف ابو التمن ان عىل مفوضية االنتخابات الحرص عىل تأمني 

الجهات  ومثلها  وعليها  جوانبها،  جميع  من  االنتخابية  العملية 
الرسمية االخرى اتخاذ موقف ازاء هذا االجراء التعسفي. 

وبنّي ان هناك “الكثري من الشواهد عىل وجود مرشحني يقومون 
كسب  اجل  من  املفوضية  وتعليامت  االنتخايب  القانون  بخرق 
املال  استخدام  اىل  باإلضافة  االنتخابية،  دوائرهم  يف  أصوات 
يف  الفساد  حالة  يعكس  وهذا  ملصلحتهم.  الدولة  وموارد  العام 
مواردها ألغراض  استخدام  لهم  تتيح  التي  الحكومية  املؤسسات 

انتخابية”. 
واضاف الرفيق ابو التمن ان “هذا يعد كذلك التفافاً عىل إرادة  
من  حقيقي  اجراء  أي  نشهد  مل  لكننا  للقانون،  وانتهاكا  الناخب 
يوقف  االخرى  املعنية  والجهات  االنتخابات  مفوضية  جانب 

املنتهكني عند حدهم”.
الحقوق  عىل  التجاوز  الحكومية  للجهات  يجوز  “ال  انه  واكد 
والحريات الدستورية او السامح مبثل هذا التجاوز، مام قد يؤدي 

اىل تداعيات غري مرغوبة”.

بغداد – طريق الشعب
املركزية  اللجنة  سكرتري  فهمي  رائد  الرفيق  ألقى 
موضوعة  عىل  أضواء  العراقي  الشيوعي  للحزب 
محدد  غري  املفهوم  هذا  أن  اىل  مشريا  )اليسار(، 
السياسية،  القوى  تركيبة  حيث  من  سواء  ومتغري، 
اطالق  اشكالية  اىل  منوها  املضمون،  حيث  من  أو 

تعميامت يف هذا السياق.
وآفاق(  تحديات   .. )اليسار  ندوة  يف  ذلك  جاء 
الدميقراطي  التقدمي  املنرب  نظمها  التي  االفرتاضية، 

الفلسطيني املستقل مساء السبت املايض، والتي أدار 
الحوار فيها الرفيق الدكتور مرض قسيس مدير معهد 
)مواطن(، واألستاذ املحارض يف دائرة الفلسفة وبرنامج 

الدميقراطية وحقوق االنسان يف جامعة بريزيت.
التي بثت عىل  الفعالية  الرفيق فهمي، يف  وتحدث 
التقدمي  املنرب  والفيسبوك يف موقعي  الزوم  منصة 
الدميقراطي الفلسطيني املستقل والحزب الشيوعي 
العراقي، عن مضمون اليسار الذي يدعو اىل التغيري 
قضايا  ويتبنى  واالجتامعي،  الوطني  البعدين  يف 

العدالة االجتامعية والطابع املدين للدولة واملساواة 
يف الحقوق.

أن بعض  الرفيق فهمي  أوضح  اليسار  أزمة  وبشأن 
قوى اليسار أفلحت يف التعامل مع األزمة، اذ قامت 
مبراجعات نقدية ودرست تجارب األنظمة االشرتاكية 
والتقدمية، مؤكدا عىل أنه اذا كان لليسار مستقبل 
الفكر  ميادين  يشمل  الذي  بالتجديد  مرتبط  فهو 
بعض  عىل  يعاب  أنه  مضيفا  والتنظيم،  والسياسة 
قوى اليسار أنها تتعامل وفق رؤية جاهزة ال تأخذ 

والقراءة  العميقة  البنيوية  التغيريات  بالحسبان 
الطبقية للتحوالت االجتامعية.

للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  الرفيق  واختتم 
أسئلة  أثارت  التي  ندوته،  العراقي  الشيوعي 
الحركات  إن  بالقول  املتابعني،  من  ومداخالت 
سياسات  وعواقب  العوملة  ضد  االجتامعية 
الرأساملية تشكل قوى تغيري يتعني عىل قوى اليسار 
التنسيق  صيغ  أنسب  وايجاد  معها  التعامل  اتقان 

والتعاون وصوال اىل التحالفات.

 ال.. لم يحصل دعم برلماني! 

يف لقاء مع ضحايا التظاهرات  قال رئيس الوزراء: “حاولنا ان نبحث عن 
حقوقكم كاملة غري منقوصة ،واصدرنا قرارا من مجلس الوزراء لتعويض 
ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى ، ومام يؤسف له ان الربملان رفض“. 
لكن اللجنة املالية الربملانية ردت بلسان عضوها محمد الشبيك تقول: 
“الربملان مل يلغ او يرفض أي تخصيص مايل يخص ضحايا التظاهرات”. 

واضاف: “هذا االمر غري صحيح ، بل ان الربملان عمل عىل دعم التظاهرات 
واملتظاهرين بكافة الطرق املمكنة”. 

من جانبنا نقول ان مثل هذا الدعم من قبل الربملان مل يحصل لألسف.  
لكن  املتظاهرين،  مع  متعاطفة  محدودة  ترصيحات  هناك   تكون  قد 
الربملان مل يتخذ اية خطوة  لوقف فلتان قمع وقتل املنتفضني واختطافهم 

وتعذيبهم وانتزاع الرباءات منهم.   
يقدم   ومل  الحكومة،  ملساءلة  واحدة  وقتها جلسة  الربملان  يعقد  مل  كام 
أّي نائب  سوى النائبني الشيوعيني رائد فهمي وهيفاء األمني استقالته 
مبهامه  القيام  عن  الربملان  عجز  عىل  واحتجاجا  املنتفضني  مع  تضامنا 

ووقف املجزرة الدموية. 
راصد الطريق 
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أخبار وتقارير

قوة امنية تعترض نشطاء شيوعيين من دون مسّوغ قانوني

379 في الذكرى الثانية 
النتفاضة تشرين

موازنات مالية
غير منتجة

مساهمات في مناقشة 
برنامج الحزب

وثيقة للمناقشةاقتصادأخبار وتقارير

رائد فهمي في ندوة )اليسار .. تحديات وآفاق(:

مستقبل اليسار مرتبط بالتجديد

الشيوعيون يواصلون حملة التعريف بمقاطعتهم االنتخابات
طريق الشعب ـ خاص

يف  تجوالها  العراقي  الشيوعي  للحزب  امليدانية  االعالمية  الفرق  تواصل 
مواقف  إيضاح  بهدف  العامة،   والشوارع  واالسواق  املناطق  مختلف 
مقاطعة  قرار  وآخرها  الراهنة،  بقرارته  والتعريف  السياسية  حزبهم 
االنتخابات الربملانية املقبلة. وحظيت فعاليات الحزب املستمرة يف عدد 
أبدى  الذين  املواطنني،  قبل  من  إيجابية  أفعال  بردود  املحافظات،  من 
الكثري منهم تأييدهم ملواقف الشيوعي العراقي من االنتخابات واالوضاع 
الناس،  من  واسع  لجمهور  الفرق  تلك  ورشحت  واالمنية.  االقتصادية 
أسباب مقاطعة االنتخابات التي من املقرر إجراؤها يف ظل وضع أمني 

غري مستقر، ينترش فيه السالح املنفلت، فضال عن أسباب أخرى تسمح 
امليدانية  الجوالت  وشكلت  السلطة.  إىل  نفسها  املحاصصة  قوى  بإعادة 
االنتخابات  من  موقفه  بخصوص  الحزب  عن  الصادرة  البيانات  توزيع 
الربملانية املقبلة، مثل “موقف مبكر واضح من االنتخابات”، و”منظومة 
انتخابية بديلة مطلب مستحق”، و”ملاذا نقاطع االنتخابات هذه املرة؟” 
و”ما بعد املقاطعة مهامت جسام”، والتي حظيت بتفاعل كبري من قبل 
قانون  بإيجاد  االقرتاع  يف  مشاركتهم  معظمهم  رهن  الذين  املواطنني، 
املنفلت  السالح  عن  بعيدا  مستقر،  أمني  عادل، ويف ظل وضع  انتخايب 

واملال السيايس غري املرشوع.

التميمي عدسة: محمد 

التقدم واالشتراكية 
المغربي: سنشكل فريقًا 

برلمانيًا كفؤًا
الرباط – طريق الشعب

قال عضو اللجنة املركزية لحزب التقدم واالشرتاكية، املصطفى 
لربميي، لـ “طريق الشعب”، إن “االنتخابات العامة يف املغرب 
ان  سبق  ترصفات،  عدة  شهدت  ولكنها  عاديا،  مناخا  شهدت 

نبهنا اليها”.  
وأضاف أن “هذه السلوكيات والترصفات املثرية للجدل متثلت 
باستعامل املال بصفة قبلية أثناء العملية االنتخابية، وهذا قد 

يعطل تطور الدميقراطية يف البالد”. 
وحقق حزب التقدم واالشرتاكية يف انتخابات املغرب، مؤخراً، 
 23 عىل  الحصول  من  متكن  ان  بعد  مسبوقة”  غري  “نتائج 
مقعداً برملانياً بفارق 7 مقاعد برملانية عام حصده يف انتخابات 

.2016
مالحظات  فيه  سجل  بالغا  واالشرتاكية،  التقدم  حزب  وأصدر 
التهاين اىل جامهريه ونوابه  عديدة عن االنتخابات. فيام قدم 

الفائزين. 
وتوقف املكتب السيايس للحزب عند “املناخ العام الذي جرى 
فيه هذا االستحقاُق الوطني، وعند األدوار التي اضطلعت بها 
االنتخابية  العملية  هذه  إجراء  أجل  من  العمومية  السلطات 
ناتجة أساساً عن  النظر عن خروقاٍت  ِبَغضِّ  يف أجواء سليمة، 

ترصفاٍت محلية غري قانونية محدودة”. 
الشعب”، عىل  “طريق  تحصلت  الذي  بالغه  يف  الحزب  وقال 
من  ينطلق  لالنتخابات  االويل  الحزب  “تقييم  إن  منه،  نسخة 

تطلعه نحو توطيد البناء الدميقراطي يف البالد”. 
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اتفاق مائي بين العراق وتركيا بانتظار التنفيذ 
بغداد ـ طريق الشعب

كشفت وزارة املوارد املائية، امس األحد، عن تفاصيل املذكرة املوقعة مع تركيا بشأن تقاسيم املياه.
وقال مدير عام املركز الوطني الدارة املوارد املائية حاتم حميد، إن “وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداين، تلقى دعوة لزيارة تركيا، 

كونه املبعوث الرسمي لرئيس الوزراء، وعقد عدة اجتامعات مع املبعوث الرسمي للرئيس الرتيك”.
وأوضح، أن “االجتامعات أمثرت عن قرار االرساع بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2014 والتي صادق عليها مجلس النواب 
الرتيك يف اذار املايض، ورئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان”، مبيناً أن “هذه االتفاقية أصبحت نافذة وسيتم ارسالها رسميا عن طريق 

القنوات الدبلوماسية اىل العراق، من اجل تفعيلها”.
وأشار إىل أن “املذكرة تشمل التعاون يف ادارة حويض دجلة والفرات، وفيها االطر العامة التي ممكن استغاللها من الدولتني لقسمة 

املياه”.
الجانب الرتيك لسد  الوزارة “سبقت تفعيل هذه املذكرة بارسال بروتوكول خاص لتشغيل نهر دجلة، السيام بعد تشغيل  وأضاف، أن 
اليسو”، موضحا أن “الربوتكول حاليا يف طور املناقشة والدراسة من قبل الجانب الرتيك، ومن املؤمل تسلم مالحظاتهم الخاصة عليه 

قريبا”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

هل نحن متوجهون نحو 
ديمقراطية المال والسالح ؟!

محمد عبد الرحمن 

العراقيون  تطلع   ٢٠٠٣ سنة  الدكتاتوري  النظام  من  الخالص  بعد 
من  الدميقراطية  كلمة  يف  ما  بكل  دميقراطي  بديل  إقامة  اىل 
السلطة سلميا عرب  وتداول  الحكم  نظام  ما يخص  وبكل  معنى،  
انتخابات عادلة ونزيهة، ومجموعة  متكاملة من الحريات العامة 
والتجمع  واملعتقد  والفكر  الرأي  حرية  املقدمة  ويف  والشخصية، 
والتظاهر. نظام بديل يؤمن الحقوق واساسا الحق يف الحياة الحرة 
ومتنوعة،  ومتينة  متطورة  اقتصادية  قاعدة  اىل  ويستند  الكرمية  
عىل  العام  بالنفع  تعود  مستدامة  تنمية  لعملية  ديناميكية  توفر 
املواطنني. وهذا يستلزم أيضا وجود منظومة فاعلة تؤّمن العدالة 
للمواطنني جميعا، من دون متييز الي  الفرص  االجتامعية وتكافؤ 

سبب كان . 
واملواد  التوجهات  من  كثريا  النافذ   ٢٠٠٥ دستور  يف  ان  والحق 
اُثقل بعضها  الحقوق والحريات، واْن  السليمة وال سيام يف مجال 
والتقاليد«  و«العادات  االجتامعية«   »األعراف  مثل  بعبارات 
لكن  القانون«.  تتعارض مع  ان »ال  القول  او  العامة«  و«املصلحة 
هذه  كلها بقيت مفتوحة ومن دون توافق واتفاق عليها، وعىل 
»عرب  الدستور  مواد  بعض  تنفيذ  تعليق  اىل  إضافة  يحددها،  من 
اىل  الحاجة  استمرار  اىل  نظرا  يتحقق  ما مل  قانون«،  وهو  ترشيع 

ترشيع ٥٠ قانونا. 
دميقراطي  نظام  بناء  نحو  الجاد  التوجه  من  وبدال   ،٢٠٠٥ ومنذ 
حقيقي، نشهد باستمرار وفق  ترشيعات او بفرض امر واقع تحت 
وتضييقا  الدميقراطية  لهامش  متواصال   تقزميا  متنوعة،   عناوين 
محاصصايت  نظام  بناء   تم  فيام  للحقوق،  وغمطا  الحريات  عىل 
السيايس  بجانبيها  الدميقراطية  أسس  من  اساس  باي   له  صلة  ال 

واالقتصادي – االجتامعي . 
وقد قاد هذا النظام املحاصصايت ليس فقط اىل تشويه الدميقراطية 
الذين  والفاسدين  للفاشلني  الحامية  ووفر  بل  ومعانيها،  وقيمها 
املستفيدة  العنارص  بني  تخادم  وحصل   ، كبرية  حيتان  اىل  تحولوا 
من هذا النظام املحمي  بعنارص القوة والعنف والسالح، وبعضها 
مغطى  بـ »رشعية الدولة »، لكنها  بعيدة جدا عن االلتزام بقوانني 
الدولة وسياساتها العامة وبضمنها يف املجالني العسكري واألمني . 
افرز  الدولة،  من  واملرسوقة  املنهوبة  األموال  ومعه  النظام  هذا 
اقلية  حاكمة  هيمنت عىل القرار السيايس واالقتصادي واألمني، 
هذه  وقامت  واالعالم.  والسالح  واملال  السلطة  عىل  واستحوذت 
األقلية الواعية ملصالحها، مستندة اىل وجودها الطاغي يف الربملان 
وتخادم املصالح،  بترشيع عدد من القوانني او تعديل ما موجود 
ومن  وجودها.  وتأبيد  وسطوتها  نفوذها  ادامة  ملصلحة  منها، 
مل  الذي  مثال،  النواب  انتخابات مجلس  قانون  مع  ما حصل  ذلك 
يستقر عىل حال. ففي كل دورة انتخابية تتم مراجعته، ودفعه اىل 
والعادل  الحر  للتنافس  الفعلية  اإلمكانية  التضييق عىل  مزيد من 

واملتكافئ.  
فبعد ان كان العراق دائرة انتخابية واحدة مع اعتامد نظام  الباقي 
األقوى يف توزيع املقاعد، جيء بنظام سانت ليغو الذي شوه الحقا 
الجديد  القانون  اىل  وصوال  بصلة،  اليه  متت  ال  عراقية  نسخة  يف 
ومفرداتها  الحاكمة  األقلية  مقاسات  عىل  ُفصل  الذي  لالنتخابات 
وعناوينها املكوناتية. فهذا القانون  يغذي النزعات الوالئية املحلية 
عىل حساب املواطنة العراقية الجامعة، وكمحصلة يضاعف فرص 
أصحاب املال والنفوذ والسالح. وميكن القول انه يعزز يف حال عدم 
توفر الظروف السياسية واألمنية املناسبة، فرص فرض  دميقراطية 
املال والسالح. وهذا ما نشاهد  مالمحه  خصوصا يف االنتخابات 

الحالية! حيث يتعانق املال السيايس والسالح ويتشابكان. 
النتائج  معروفة  انتخابات  قضية  من  اكرب  املوضوع   ان  والحال  
، وابعد من امر املقاطعة او املشاركة. فهو يتعلق مبستقبل  سلفا 
طريق  عىل  السري  فرض  ملصلحة  الخيار  حسم  وبإمكانية  البلد، 
التغيري الشامل ،الذي يشمل  النظام املحاصيص – املكونايت ومنهج 

إدارة الدولة  وحتى الشخوص . 
وواضح  منظم  واسع  جامهريي  نهوض  عىل  يعتمد  يقينا  وهذا   
وتبني  التوجهات  رسم  عىل  قادرة  قيادة  وميتلك  األهداف، 
الشعارات  يف كل مرحلة ، ومنفتحة عىل كل املتطلعني والعاملني 
منظومة  ودحر  السلطة  احتكار  كرس  بهدف  التغيري،  اجل  من 
املحاصصة والفساد والسالح املنفلت، وتحقيق امل عموم العراقيني 

يف إقامة  دولة املواطنة والدميقراطية والعدالة االجتامعية.

احتجاجات الخدمات وفرص العمل تتواصلاضاءةش
بغداد ـ طريق الشعب

يكن  مل   ،2019 العام  يف  ترشين  انتفاضة  اندالع  منذ 
الشارع قد هدأ يوما من صخب التظاهرات الشعبية 
التي تندلع هنا وهناك، احتجاجا عىل تردي الخدمات 
االساسية وانعدام فرص التعيني وعدم انصاف العاملني 
يضطرهم  الذي  االمر  مختلفة،  حكومية  قطاعات  يف 
اىل تنظيم اعتصامات غالبا ما تنتهي بقمع أمني، دون 

إيجاد حلول للمشكالت.

شهداء االنتفاضة التشرينية
ونظمت محلية املثقفني يف الحزب الشيوعي العراقي، 
العاصمة  وسط  كهرمانة،  ساحة  يف  احتجاجية  فعالية 
هادي  االعالمي  قتلة  عن  بالكشف  للمطالبة  بغداد، 

املهدي وشهداء االنتفاضة الترشينية.
ورفع املحتجون الفتات تدعو اىل “محاكمة املجرمني، 
وان السالح املنفلت ما زال يغتال النشطاء منذ عرشة 

أعوام”.

اعتداء في ميسان
محافظة  يف  الهندسة  خريجي  من  العرشات  وأغلق 
بتوفري  مطالبني  االنتخابات،  مفوضية  مكتب  ميسان، 
ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال  العمل.  فرص 
املعتصمني  الهندسة  كليات  خريجي  من  “العرشات 
مفوضية  مكتب  اغالق  عىل  أقدموا   ،2019 عام  منذ 
بتوفري  املتعلقة  مطالبهم  تجاهل  بسبب  االنتخابات 
“القوات  ان  اىل  مشريا  والتعيينات”،  العمل  فرص 
األمنية قامت باالعتداء عىل املهندسني املحتجني بصورة 
باعتقال  قامت  األمنية  “القوات  ان  وأضاف  عنيفة”. 
عدد من املتظاهرين، قبل ان تقوم باإلفراج عنهم يف 

وقت الحق”.
فيام نظم عدد من األطباء املقيمني والدوريني العاملني 
أمام  وقفة  املحافظة،  يف  الصدر  الشهيد  يف مستشفى 
مدخل املستشفى، للمطالبة برصف مستحقاتهم املالية 
كورونا،  جائحة  خالل  عملهم  ضمن  لهم  املخصصة 

واملتأخرة منذ 6 أشهر.

اغالق للطرق في ذي قار
املحتجني  من  العرشات  قطع  قار،  ذي  محافظة  ويف 
يربط  حيويا  الشيوخ، جرسا  قضاء سوق  الغاضبني يف 

احدى النواحي مع القضاء.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “العرشات من أهايل 

بني مركز سوق  الرابط  الجرس  اغلقوا  البطاط،  منطقة 
الشيوخ وناحية العكيكة بإطارات السيارات املحرتقة”.

وقال ان “املحتجني يطالبون دائرة ماء القضاء بإيصال 
املاء الصالح للرشب، بعد انقطاعه منذ يومني”.

تظاهرات عمالية
وتظاهر عدد من العاملني يف القسم الزراعي يف بلدية 

الساموة، احتجاجاً عىل نقلهم إىل قطاع التنظيفات.
وقال العامل: إن إجراءات نقلهم تعد مخالفة لطبيعة 
عملهم يف القسم الزراعي ال سيام أن عددا منهم يحمل 
عددهم  ان  اىل  مشريين  وجامعية،  اعدادية  شهادات 

يصل اىل ١٥٠ عامال، بينهم ٢٠ امرأة.

وأكد املحتجون استمرارهم يف التظاهر لحني الرتاجع عن 
تلك اإلجراءات، واعادتهم مرة أخرى اىل عملهم السابق.

من جانبهم، تظاهر عدد من ذوي املهن الصحية ممن 
دائرة  امام  و٢٠٢٠،   ٢٠١٩ سنة  خالل  تعيينهم  جرى 
صحة البرصة، احتجاجاً عىل تأخر رصف رواتبهم منذ 

اربعة أشهر.
اىل ذلك، طالب عدد من األطباء البيطريني يف محافظة 
فرص  وتوفري  الطبي،  التدرج  قانون  بتطبيق  واسط، 

للخريجني منهم.
من  “العرشات  بان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأفاد 
االطباء البيطريني نظموا تظاهرة أمام مستشفى الطب 
البيطري يف واسط، احتجاجا عدم تلبية مطالبهم بتطبيق 
قانون التدرج الطبي وتوفري التعيينات”، منوها اىل ان 
“املحتجني هددوا بتنظيم ارضاب مفتوح عن العمل، يف 

حال عدم تلبية مطالبهم”.

مطالبات بالخدمات
فيام جدد عدد من أهايل منطقة اململحة يف محافظة 
املثنى، تظاهرتهم للمطالبة بتحسني الخدمات األساسية، 

ورفع الدرجة اإلدارية للمنطقة إىل مستوى ناحية.
وأشار األهايل اىل أن “املنطقة تعاين سوءا يف الخدمات 
والطرق  الكهرباء  القطاعات:  كافة  يف  عام  بشكل 
والرتبية، وهي تستحق ان تكون مبستوى ناحية، نظراً 
لوجود الكثافة السكانية وحصول املوافقات األولية من 
وزارة التخطيط”. ويف محافظة السليامنية، دشن عدد 
عىل  احتجاجية  تظاهرة  “ژالەی”،  منطقة  أهايل  من 
تردي الخدمات. ووفقا ملراسل “طريق الشعب”، فإن 
“املنطقة تضم أكرث من 400 منزل، وتعاين من نقص 
حاد يف مياه الرشب والكهرباء”، مشريا اىل أن “املنطقة 

شهدت تظاهرتني خالل الشهر الحايل”.
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ذوو االحتياجات الخاصة

 4 ماليين مواطن في مواجهة االهمال الحكومي
بغداد ـ نورس حسن

برتا  يعاين  الذي  الرحمن،  عبد  مصطفى  يقف 
إلحدى ساقيه، يوميا منذ ساعات الصباح االوىل، 
ما  لبيع  بغداد،  غرب  جنوب  الرشيد  معسكر  يف 
بغية  الورقية،  املناشف  علب  من  جعبته  تضم 

إعالة عائلته وتوفري متطلباتها املعيشية.
عمل  جراء  من  اليمنى  ساقه  الرحمن  عبد  وفقد 
العاصمة  الرشقي، وسط  الباب  منطقة  ارهايب يف 
بغداد، يف العام 2007، ما اضطره اىل ترك العمل 

يف البناء.

اطراف الحكومة “رديئة”
انه  الشعب”،  لـ”طريق  الرحمن  عبد  يقول 
من  تسلمه  الذي  الصناعي  الطرف  يرتدي  ال 
صناعته  “رداءة  بسبب  الحكومية  املراكز  أحد 
ملن  جلدية  تقرحات  يسبب  فهو  وزنه.  وثقل 
يستخدمه”، مردفا “هناك نوعيات جيدة تنتجها 
يصل  فقد  الثمن،  باهظة  لكنها  خاصة،  مراكز 

سعر الطرف الواحد لـ 20 الف دوالر”.
من  بدال  عكازا  االن،  الرحمن،  عبد  ويستعمل 

الطرف االصطناعي.
يف  الطاولة  لتنس  الوطني  املنتخب  العبة  اما 
الباراملبية، نجلة عامد )16 عاما(، فإنها تعاين برتا 
ثالثيا نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعت 
التسوق،  اىل  ذهابهام  اثناء  والدها  سيارة  تحت 

وهي بعمر ثالث سنوات.

االطراف  ان  الشعب”،  لـ”طريق  نجلة  تقول 
املراكز  من  عليها  حصلت  التي  الصناعية 
ميض  بعد  مؤملة  جروحا  يل  “سببت  الحكومية 
نصف ساعة من ارتدائها”، مشرية اىل ان “املادة 

االولية التي تدخل يف صناعة تلك االطراف رديئة 
النوعية”.

دياىل،  محافظة  يف  تسكن  التي  نجلة  واضطرت 
بغداد،  يف  االهلية  املراكز  احد  مع  التعامل  اىل 
جيدة  تكن  “مل  مناسبة  اطراف  عىل  للحصول 
االف   6 لـ  يصل  الذي  سعرها  من  برغم  متاما، 

دوالر”.

بغداد وطوكيو
البنى  حال  واقع  اىل  املنتخب  العبة  وتطرقت 
“ان  قائلة:  الهمم،  الصحاب  املخصصة  التحتية 
الحكومات املتعاقبة أهملت توفري البنى التحتية 
الحركة  تيسري  يف  كبري  وبشكل  تساهم  التي 
والتنقل من مكان اىل اخر، سواء يف الطرق العامة 
الرتفيهية  واالماكن  الحكومية  املؤسسات  وحتى 
الكرايس  اماكن خاصة ملرور مستخدمي  )كوجود 

املتحركة او وجود حاممات خاصة لهم(”.
وبني  واقعها  بني  بسيطة  مقارنة  نجلة  وتطرح 
التي  طوكيو،  اليابانية  العاصمة  يف  شاهدته  ما 
االعداد  من  الرغم  “عىل  بالقول:  مؤخرا،  زارتها 
مقارنة  الهمم،  اصحاب  من  لديهم  التي  القليلة 
اال  العراق،  يف  الحروب  خلفتها  التي  باألعداد 
فالطرق  والرعاية؛  االهتامم  كامل  يولونهم  انهم 
انواع  مختلف  امام  يسرية  والداخلية  الخارجية 
اصحاب االعاقات”، وهذا ما مل تالحظه يف بغداد 

وغريها من املحافظات.

كراسي متهالكة
وعامة  الهمم  اصحاب  يشكو  الطب،  مدينة  ويف 
اغلب  وتلف  تهالك  من  املرىض،  من  املواطنني 

املتحركة. الكرايس 
يقول املواطن عيل خزعل )57 عاما( الذي يعاين 

الشعب”،  لـ”طريق  ساقيه،  احدى  يف  تورم  من 
املستشفى  داخل  املتحركة  الكرايس  “اغلب  ان 
نتيجة  املرىض،  قبل  من  لالستخدام  صالحة  غري 

تكرسها”.
ويالحظ خزعل ان الكثري من املرىض ـ سواء من 
اصحاب الهمم او غريهم ـ يقاسون كثريا صعوبة 

يف التنقل عرب تلك الكرايس الرديئة واملتهالكة.

أسعار باهظة
اسعار  ارتفاع  عاما(   60( محمد  إلهام  وتشكو 

املستلزمات الخاصة بذوي االعاقة.
الكريس  ان  الشعب”،  لـ”طريق  محمد  وتبنّي 
املتحرك العادي )غري الكهربايئ( يباع مقابل 250 
 3 اىل  سعره  يصل  الكهربايئ  بينام  دينار،  الف 

ماليني واكرث، بحسب املواصفات.
العراق  يف  الهمم  اصحاب  بان  الهام  وتنّوه 
“يعانون اهامال حكوميا مبختلف املجاالت، سواء 

الصحية،  والرعاية  العمل  فرص  مستوى  عىل 
وصوال اىل توفري آليات التنقل بسهولة”.

إحصائية
وينقل املتخصص يف مجال حقوق االنسان د. عيل 
العمل  البيايت، عن احصائية أعلنتها مؤخرا وزارة 
ماليني   4 بوجود  تفيد  االجتامعية،  والشؤون 
التهميش  “يعانون  الهمم  اصحاب  من  مواطن 

والتمييز وقلة فرص العمل”.
ويقول البيايت لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومات 
اهتامم  اي  تعر  مل  الشديد  ولالسف  املتعاقبة 
لالرتقاء بواقع الكثري من ذوي االحتياجات سواء 
بتوفري الرعاية الصحية والسكن واالهتامم بالبنى 

التحتية التي هم بامس الحاجة اليها”.
تعمل  سياسية  جهات  “وجود  اىل  البيايت  ويشري 
سواء  الهمم  اصحاب  حاجة  استغالل  عىل 
يف  أخرى،  مستلزمات  او  الصناعة  لالطراف 

الدعاية  االنتخابية”.

القوات االمنية تقمع املهندسني يف ميسان
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أخبار وتقارير

بغداد.. الكرخ الثانية

إعالمية  الثانية، فرقا  الكرخ  املحلية يف  اللجنة  وشكلت 
وأسواقهام،  و”الشباب”  “اإلعالم”  حيي  شوارع  جابت 

سريا عىل األقدام. 
ووزعت الفرق التي رافقها عضو املكتب السيايس للحزب 
الرفيق عزت أبو التمن، عىل املواطنني وأصحاب املحال 
التجارية مئات النسخ من البيانات األخرية الصادرة عن 
الحزب، والتي يوضح فيها موقفه من االنتخابات املقبلة، 

واألسباب التي دعته إىل مقاطعتها.
توضيحا  الناس،  من  واسع  لجمهور  الفرق  وقدمت 
مفصال عن أسباب املقاطعة، ومنها ان االنتخابات مقرر 
فيه  ينترش  مستقر،  غري  أمني  وضع  ظل  يف  إجراؤها 
السالح املنفلت، فضال عن أسباب أخرى تسمح بإعادة 

قوى املحاصصة نفسها إىل السلطة.

الرصافة األولى

ويف شارع فلسطني، احتشد فريقان من محلية الرصافة 
الحزب،  فولدرات  لتوزيع  راجلة  فعالية  يف  االوىل 
كريم  طلعت  للحزب  املركزية  اللجنة  عضوي  مبشاركة 
الشارع،  صويب  يف  الفريقان  وسار  الخزعيل.  ووسام 
الحزب  ملواقف  واسع  تأييد  عىل  حصلوهم  مؤكدين 
من  االخري  للموقف  كبرية  اشادة  وكذلك  السياسية، 

االنتخابات. 
ووزع الفريقان اآلالف من منشورات “طريق الشعب” 

االخرية.

الكرخ االولى

وشكلت محلية الكرخ األوىل ومبشاركة أعضاء من جميع 
منظامتها األساسية فرقة راجلة يف منطقة حي الجامعة، 
ووزعت الفرقة التي رافقها الرفيق حسني النجار، عضو 
اللجنة املركزية للحزب، أعدادا كبرية جدا من الفولدرات 
االنتخابات  نقاطع  )ملاذا  االنتخابات:  مبقاطعة  الخاصة 
هذه املرة؟( عىل املواطنني واصحاب املحال التجارية يف 

املنطقة. 
من  واسعة  جمهرة  مع  حوارات  الفريق  واجرى 
املواطنني، حول قرار حزبنا مبقاطعة االنتخابات بسبب 
اضافة  املنفلت،  املستقرة والسالح  األمنية غري  االوضاع 
حياة  مجاالت  كافة  ويف  الكربى،  األزمات  استفحال  اىل 

املواطنني.
وترحيبهم  رسورهم  املواطنني  معظم  أبدى  باملقابل، 
مؤكدين  القادمة،  االنتخابات  مقاطعة  الحزب  بقرار 
عزمهم، وبقوة، عىل عدم املشاركة يف هذه االنتخابات، 

من اجل عدم اعادة تدوير الوجوه السابقة.

مناطق مختلفة

فعاليات  الكرخ  جانب  من  مختلفة  مناطق  وشهدت 
وزعوا  االوىل،  الكرخ  منظمة  اعضاء  بها  قام  مامثلة 
مقاطعة  حملة  ضمن  الشعب”  “طريق  مقاالت  فيها 

االنتخابات.
منشورات  لتوزيع  فريقا  الكاظمية  منظمة  وشكلت 
قرار  حول  الناس  مع  أحاديث  وأجروا  الجريدة، 

افعالهم  ردود  وكانت  املقبلة،  االنتخابات  مقاطعة 
يف  املشاركة  عدم  منهم  كبري  عدد  وأعلن  إيجابية. 

املقبلة. االنتخابات 
وبالتزامن، انطلق فريق آخر يف منطقة الزهراء التابعة 
جريدة  افتتاحية  فولدر  توزيع  وبارش  للكاظمية، 
مع  واضحا  تجاوبا  الفريق  والقى  الشعب(،  )طريق 
سياسة الحزب من قبل الجامهري  وتضامنهم مع قرار 

املقاطعة.  
فريقا  املنصور،  منظمة  اعضاء  من  مجموعة  نظّم  كام 
الفريق  كادر  وتجاذب  االسكان،  منطقة  يف  جواال 
حول  املواطنني،  من  واسعة  جمهرة  مع  األحاديث 
اجراء  ورشوط  البداية  منذ  الواضح  حزبنا  موقف 

انتخابات حرة ونزيهة.
فريق  بتشكيل  الحرية  منظمة  من  فريق  قام  فيام 
جوال يف منطقة الحرية الثانية، تم خالله توزيع أعداد 
كبرية من افتتاحية جريدة )طريق الشعب(، )منظومة 
املواطنني  عىل  مستحق(  مطلب  بديلة..  انتخابية 

وأصحاب املحال يف املنطقة. 
منظمة  من  جوال  فريق  قام  ذاته،  القاطع  ويف 
جريدة  افتتاحية  من  كبرية  أعداد  بتوزيع  الشعلة 
)موقف مبكر واضح من   ٨  /٥ ليوم  الشعب(  )طريق 
وأصحاب  والصيدليات  املواطنني  عىل  االنتخابات( 

املحال يف منطقة رحامنية الشعلة.
 

هيئة المقرات

شارع  يف  جالت  جوالة  فرقا  املقرات،  هيئة  وشكلت 
ثم  النرص،  ساحة  إىل  وصوال  الصناعية  للورش  تونس 
خاللها  وجرى  الفردوس،  ساحة  حتى  السعدون  شارع 
عىل  الشعب”،  “طريق  مقال  من  نسخة   500 توزيع 
عن  املواطنني،  مع  احاديث  وتخللتها  والسكان،  املارة 
والقى  البالد.  يف  العامة  واألوضاع  االنتخابية  املشاركة 

الفريقان ردود فعل جيدة.
فيام توىل فريق آخر للهيئة، طرق األبواب وجرى توزيع 
منشورات الجريدة عىل املحال يف شارع النضال، مقابل 
والشارع  البتاوين   - الصناعي  والحي  الصناعة  وزارة 
كبري  عدد  وصف  وقد  األبيض.  القرص   - الصناعي 
االنتخابات  مقاطعة  يف  الحزب  موقف  املواطنني  من 
عن  املواطنني  مع  احاديث  الفريق  واجرى  بالشجاع. 
التغيري  اىل  يفيض  مبا  الجامهري،  استمرار ضغط  رضورة 

املنشود.

محلية الثورة

مدينة  يف  املحلية  رفاق  من  مجموعة  ووزعت 
االنتخابات  مقاطعة  فولدرات  الثورة،   - الصدر 
ورصدت  جميلة.  وعلوة  الصدر  مدينة  مناطق  يف 
املواطنني،  قبل  من  متفاوتة  فعل  ردود  املجموعة 
القوى  من  امتعاضهم  عن  عربوا  أغلبهم  لكن 
السياسية املتنفذة، معلنني تأييدهم ملوقف الحزب 

لالنتخابات. املقاطع 

ً
العمالية أيضا

وشكلت املحلية العاملية، فرقا جوالة، لتوزيع افتتاحيات 
“طريق الشعب” الخاصة مبقاطعة االنتخابات، ولتوضيح 

مواقف الحزب السياسية.
كام تجول فريقان يف منطقة الباب الرشقي، ويف شارع 
من  الحزب  مبوقف  املواطنني  لتعريف  عمر،  الشيخ 
االنتخابات، ومطالبته بتحقيق مطالب انتفاضة ترشين.

االفتتاحية،  املقاالت  فولدرات  اخر  فريق  وّزع  فيام 
يف  االنتخابات  مقاطعة  اسباب  حول  احاديث  واجرى 

مناطق الحيدر خانة وساحه الرصايف واملتنبي وامليدان.
الرشيد،  والسنك  الخيام  شوارع  يف  رابع  فريق  وطاف 
أبدى  الذين  املواطنني  عىل  ذاتها  املنشورات  لتوزيع 

أغلبهم تأييدا ملوقف الحزب من االنتخابات. 

محلية المثقفين

للحزب/  األساسية  هديل  أبو  الشهيد  لجنة  وشكلت 
جواال  إعالميا  فريقا  املاضية،  الجمعة  املثقفني،  محلية 

جاب شارعي الجمهورية واملتنبي، سريا عىل األقدام. 
التجارية،  املحال  وأصحاب  املارة  عىل  الفريق  ووزع 
عرشات النسخ من “طريق الشعب” ومقالها االفتتاحي 

املوسوم “منظومة انتخابية بديلة مطلب مستحق”.
وتبادل الفريق مع جمهور من املواطنني، حوارات حول 
القايض  وقراره  املقبلة  االنتخابات  من  الحزب  موقف 
مبقاطعتها، معرفا باألسباب التي دعت الحزب إىل اتخاذ 
هذا القرار، والتي من أبرزها أن “االنتخابات لن تعكس 
اإلرادة الشعبية يف ظل سطوة السالح املنفلت والتالعب 
باملال العام ووجود منظومة انتخابية مبنية عىل أساس 

املحاصصة”.
هادي  االعالمي  قتلة  بكشف  املطالبة  فعالية  وخالل 
املهدي التي نظمتها املحلية ذاتها، وزع أعضاؤها ١٢٠٠ 
نرشة مطوية لسواق العجالت واملارين بالقرب من ساحة 

كهرمانة.
من  ونسخا  املنشورات  لتوزيع  فريقاً  املحلية  وشكلت 
جريدة “طريق الشعب” يف شارع الشيخ عمر ومنطقة 

الشواكة يف ساحة الشهداء.
وبني الفريق، ان االقبال من قبل الجمهور القتناء الجريدة 
كان كبريا. كام أبدوا تفاعلهم وتأييدهم لخيار املقاطعة، 

معربني عن تأييدهم لسياسة الحزب ومواقفه الوطنية.

في النجف
 

املحلية  للجنة  التابعة  الجوالة  الفرق االعالمية  وتجولت 
املدينة  مركز  يف  النجف،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب 
من  الحزب  مبوقف  املواطنني  تعريف  بهدف  وأحيائها، 

االنتخابات الربملانية املقبلة. 
أحمد  النجف  يف  الشعب”  “طريق  مراسل  وبحسب 
املدينة  مركز  يف  تجولت  اإلعالمية  الفرق  فإن  عباس، 
وأحيائها الشاملية، فضال عن قضاء املناذرة وناحيتي الحرية 
والعباسية، ووزعت عىل املواطنني الكثري من الفولدرات 

التي تحمل بيانات صادرة عن الحزب بخصوص موقفه من 
االنتخابات الربملانية املقبلة، مثل “موقف مبكر واضح من 
االنتخابات”، “منظومة انتخابية بديلة مطلب مستحق”، 
“ملاذا نقاطع االنتخابات هذه املرة؟” و”ما بعد املقاطعة 

مهامت جسام”. 
الحزب  ملوقف  تأييدهم  عن  املواطنني  من  الكثري  وعرّب 
يف  املشاركة  يف  رغبتهم  عدم  مؤكدين  معه،  وتفاعلهم 
“انتخابات غري مدعومة بقانون عادل.. انتخابات تجرى يف 
ظل الرتدي األمني وتفيش الفساد، وعىل ضوء املحاصصة 

الطائفية”. 
يف  الحزب،  شبيبة  من  فريق  تجول  متصل،  سياق  ويف 
من  نسخا  الناس  عىل  ووزع  باملدينة.  الشاملية  األحياء 
إيجابيا  صدى  الفعالية  والقت  إليها.  املشار  البيانات 
واسعا من املواطنني، الذين ساهم العديد منهم يف توزيع 

البيانات عىل الناس. 
كذلك شكلت اللجنة األساسية للحزب يف قضاء املناذرة، 
املواطنني  عىل  وزعتا  إعالميتني  فرقتني  املاضية،  الجمعة 
ومنطقة  الحرية  ناحية  يف  التجارية  املحال  وأصحاب 

الهارمية، نسخا من بيانات املقاطعة. 
وتجاذبت الفرقتان الجوالتان، الحديث مع الكثريين من 
وأسباب  االنتخابات،  من  الحزب  موقف  املواطنني حول 

عدم مشاركته فيها ومقاطعتها.

في العمارة 
 

ومن جانب ذي صلة، شكلت اللجنة املحلية للحزب يف 
شوارع  من  العديد  جاب  شبابيا،  إعالميا  فريقا  ميسان، 

مدينة العامرة وأسواقها ومقاهيها، سريا عىل األقدام. 
ووفقا ملراسل “طريق الشعب” يف ميسان، مهند حسني، 
البيانات  من  نسخا  املواطنني  عىل  وزع  الفريق  فإن 
الصادرة عن الحزب، يف شأن قراره األخري القايض مبقاطعة 

االنتخابات املقبلة. 
الذين  املواطنني،  من  الكثريين  بتفاعل  النشاط  وحظي 
دارت بينهم وبني الفريق حوارات حول مواقف الحزب 

من األزمات الراهنة. 

في البصرة 
 

ونظمت مختصة العمل الدميقراطي التابعة للجنة املحلية 
للحزب يف محافظة البرصة، أخريا، جولة إعالمية راجلة يف 

شوارع منطقة التحسينية يف مركز املحافظة. 
اللجنة  برفقته سكرتري  كان  الذي  الجوال،  الفريق  ووزع 
وأصحاب  املواطنني  عىل  الزيني،  جمعة  الرفيق  املحلية 
املحال التجارية، نسخا من البيانات الصادرة عن الحزب 

يف شأن مقاطعة االنتخابات املقبلة. 
إىل  الحزب  دعت  التي  األسباب  أبرز  لهم  أوضح  كام 
من  الكثري  أبدى  ذلك  مقابل  ويف  االنتخابات،  مقاطعة 

املواطنني تفاعلهم مع موقف الحزب، وتأييدهم له.
ومن املفيد ذكره أن عددا من املواطنني عربوا عن وجهات 
الفرق  استقبلت  وقد  الحزب.  سياسة  يف  مختلفة  نظر 

الجوالة تلك املالحظات وقدموها اىل اللجان املحلية.

شهدت تفاعال واسعا مع موقف الحزب

الشيوعيون يواصلون حملة التعريف بمقاطعتهم االنتخابات

طريق الشعب ـ خاص

انطلقت يف األيام املاضية الفرق الجوالة لنشطاء الحزب الشيوعي العراقي، بهدف 

إيضاح مواقف حزبهم السياسية والتعريف بقرارته الراهنة، وآخرها قرار مقاطعة 

االنتخابات الربملانية املقبلة.

وحظيت تلك الفعاليات بردود أفعال إيجابية من قبل املواطنني، الذين أبدى 

الكثري منهم تأييدهم ملواقف الحزب، بخاصة موقفه من االنتخابات، مؤكدين 

عدم التوجه إىل صناديق االقرتاع يف ظل تفيش السالح املنفلت، واسترشاء الفساد 

واملحاصصة الطائفية والحزبية.

وذكر مراسلو “طريق الشعب”، أن الفرق الجوالة وزعت آالف املنشورات الدعائية 

يف مناطق مختلفة من العراق، ضمن حمالت شارك فيها أعضاء من قيادة الحزب.

وبني مراسلنا يف بغداد، ان “املواطنني تفاعلوا مع النشاطات، وحرصوا عىل إقامة 

احاديث جانبية مع منظمي الحملة، وتقديم تصوراتهم حول املنظومة السياسية 

الحاكمة”.

البرصةالعامرة  النجف 

هيئة املقرات هيئة املثقفني  الرصافة االوىل 



مشاركة فاعلة

الهدى سعد، إن  السيايس نور  الشأن  الباحثة يف  تقول 
“الكثري  الدميقراطي  التحول  عملية  بعد  شهد  العراق 
النسائية  املشاركة  لكن  االحتجاجية،  الحركات  من 
كانت قليلة فيها او متذبذبة، خالفا النتفاضة ترشين”.
إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديثها  خالل  سعد  وتوضح 
“شهدت  االنتفاضة  فرتات  خالل  االحتجاج  ساحات 
االنتامء  عن  النظر  بغض  للنساء،  ونوعيا  كميا  وجودا 
املشاركة  تقترص  مل  كذلك  واالجتامعي.  السيايس 
يف  للنساء  املتنوعة  فاملشاركة  منهن؛  معينة  فئة  عىل 
واكدت  لالنتفاضة،  اضافية  قوة  اعطت  االحتجاجات 
من  ويساهمن  السيايس  الوعي  ميلكن  النساء  ان 
االختطاف  مواجهة  يف  جعلهن  ما  وهذا  التغيري،  أجل 
والقتل والرتهيب والتسقيط”، الفتة إىل أن “مثة نساء 
لكنهن  االحتجاج،  ساحات  اىل  الحضور  من  يتمكن  مل 
مساكنهن،  من  واللوجستي  املعنوي  الدعم  قدمن 
قدمن  الصحي  القطاع  يف  العامالت  أن  إىل  باإلضافة 
حيث  للمصابني،  واالسعافات  العالجات  من  الكثري 

تركت بعضهن وظيفتها بشكل مؤقت”. 
االنتفاضة  النساء يف  املتحدثة إىل أن “مشاركة  وتلفت 
قدرة عىل  لهن  النساء  بأن  الجميع  لدى  قناعة  وفرت 
العديد  رشح  حيث  السياسية،  الحياة  يف  املشاركة 
منهن لالنتخابات املزمع عقدها يف ترشين املقبل. كام 
التأثري  عىل  القدرة  لها  نسوية  نخبة  االنتفاضة  انتجت 
بعدما  السابق  عكس  السياسية،  العملية  يف  واملشاركة 
بالحياة  املشاركة  اىل  االفتقار  من  تعاين  النساء  كانت 

السياسية”.
التي  الضغوطات  اىل نفس  النساء تعرضن  أن  وزادت، 
واجهها الرجال؛ فالكثري منهن تعرضن ملحاوالت اغتيال 

تعرضهن  عن  فضالً  سمعتهن،  تشويه  او  خطف  او 
واجهت  كذلك  مندسني.  قبل  من  تحرش  ملحاوالت 
االنتفاضة،  يف  شاركن  اللوايت  املوظفات  النساء  بعض 

خطر االنفصال من العمل”.

دور فاعل للفتيات والطالبات 

من جانبها، تقول الناشطة يف االحتجاجات، يض مرض، أن 
عددا كبريا من النساء ترددن يف الخروج اىل التظاهرات، 
لكن بعدما شاركت الفتيات يف الحركة الطالبية، تحفزن 

وخرجن بدون خوف او تردد. 
الفتيات  أو  النساء  أن  الشعب”،  لـ”طريق  وتبنّي مرض 
السن،  يف  الكبار  شجاعة  تجاوزت  شجاعة  “امتلكن 
ودفعن األخريات للمشاركة ألنهن واجهن القمع الرشس 
وأظهرن صالبة ال مثيل لها”، مضيفة أن “الدور النسوي 
تطور  اطار  يف  كبريا  كان  املنتفضني،  مطالب  دعم  يف 

املطالب واالنتفاضة وسلميتها”. 
لعبت  االساسية  “املطالب  توحد  بعد  أنه  اىل  وتشري 
التي  الشعارات  ودعمن  جدا،  مهمة  أدوارا  النساء 
طالبت بالتغيري أو اإلصالح. ولهذا فإن مشاركتهن كانت 
تعزيز  مثل  مهمة  تغيريات  ايجاد  يف  وساهمت  نوعية 
سلمية التظاهر واستمراريتها وتغيري جزء ال يستهان به 
نسب  وانخفاض  للنساء  للمجتمع  النمطية  النظرة  من 

التحرش”.

األهالي يزجون ببناتهم في االحتجاجات 

عن  مدنية،  ناشطة  عودة،  صبا  تتحدث  السياق،  ويف 
دور النساء يف استمرار االنتفاضة والحفاظ عىل زخمها 

ألشهر طويلة.  
أن  إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثها  يف  عودة  وتلفت 

مشاركة النساء يف االنتفاضة “أعطت طابعا مدنيا جميال 
لالحتجاجات، وجعلت االهايل يتفاعلون بعدما شاهدوا 
بناتهم يف الساحات محط اعتزاز وتقدير كبريين. فبنات 
أّدين  واالمهات  الكبار  والنساء  واملوظفات  الجامعات 
أدوارا كثرية، وهذا ما شّجع بقية العائالت التي كانت ال 
تزج ببناتها يف مثل هذه األماكن املكتظة عىل أن يحرضوا 

معهن للمشاركة االحتجاجية”.  

طابع ايجابي 
النسوية  املشاركة  إن  تقول عودة  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

الدول.  العام وبقية  الرأي  أمام  ايجابيا  “اعطت طابعا 
علينا عدم  يعيبون  أخرى  دول  اصدقاء من  لدينا  كان 
االنشطة  أو  االحتجاجات  يف  العراقيات  النساء  فاعلية 
املشاركة  ألن  حاليا  تغريت  األمور  لكن  االجتامعية، 
كرست النمط التقليدي باقتصار دور النساء عىل الطبخ 
والتنظيف، بعد ان أخذن أدوارا عظيمة ومهمة. كانت 
هناك نساء يقفن بخط الصد ملعالجة الشباب املصابني 

واملختنقني. مل نكن نتخيل اننا سرنى ذلك”. 
تهتم  النساء  تكن  مل  املدنية،  الوظيفة  عامل  يف  وحتى 
بذلك،  يهتمن  موظفات  هناك  اآلن  بينام  بالسياسة، 

للوصول  االنتخابية  للمنافسة  تقدمن  من  وفيهن 
غريهن  مشاركة  عن  فضال  القرار،  صناعة  مركز  إىل 
هذه  كل  والتطوعي.  والسيايس  املدين  النشاط  يف 

ايجابيات حققتها االنتفاضة وتدعو إىل الفخر. 
الجهات  أو  األحزاب  “بعض  أن  الناشطة  وتوضح 
حقيقيا  دورا  للمرأة  تعطي  ال  كانت  التي  السياسية 
أصبحت اآلن “تكلف اعضاءها من النساء مبهام تضعها 
والحقيقة  اإلعالمية وغريها.  املكاتب  مثل  الواجهة،  يف 
االنتفاضة  فرضته  الذي  للتطور  مجاراة  هو  ذلك  أن 

بخصوص الوضع النسايئ يف البالد”.
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اخبار وتقارير
»طريق الشعب« تفتتح االحتفال بذكراها الثانية

ناشطات: انتفاضة تشرين كتبت تاريخا جديدا للمرأة العراقية

انتفاضة ترشين 2019 

أبرز مضامين مشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال 

مقارنة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال المعدل النافذ

نطاق رسيان القانون الجديد – نصت املادة 3 من 
أصبح  بحيث  رسيانه  نطاق  توسيع  عىل  املرشوع 
املختلط  القطاعات  يف  )العامل  من  كال  يشمل 
الخاص  لحسابهم  والعاملني  والتعاوين  والخاص 
يف  والعاملني  العمل  قانون  باحكام  واملشمولني 
القطاع العام غري املثبتني عىل املالك الدائم( اضافة 
حسب  العراق  خارج  العاملني  العراقيني  للعامل 

اختيارهم.  
يف حني حددت املادة )3( من القانون النافذ نطاق 
رسيانه عىل )العامل املشمولني باحكام قانون العمل 
اضاف  املرشوع  فان  وبذلك   )1987 لسنة   71 رقم 
بشكل  تتمثل  بأحكامه  للشمول  جديدة  رشائح 
يف  والعاملني  الخاص  لحسابهم  بالعاملني  اسايس 
القطاع العام غري املثبتني عىل املالك الدائم(، اضافة 
ان  بعد  العراق.  خارج  العاملني  العراقيني  للعامل 
حرصت املادة )8( من قانون العمل رقم 71 لسنة 
يف  بـ)العامل  النافذ  القانون  رسيان  نطاق   1987

القطاعات الخاص واملختلط والتعاوين( فقط.
التأمينات  قانون  ترشيع  اليه  يهدف  كان  ما  وهو 
يف  العاملني  جميع  شمول  خالل  من  االجتامعية 
بالضامن  املنظم  وغري  املنظم  الخاص  القطاع 

من  واسعة  شبكة  عىل  احتوائه  مع  االجتامعي 
وغريها،  والرتبوية  والصحية  االجتامعية  الخدمات 
للترشيع  متقدمة  مراحل  اىل  وصل  والذي 
من  واسعة  قطاعات  انضاجه  يف  وساهمت 
أن  اال  العاملية  املنظامت  طليعتها  ويف  املجتمع، 
الترشيعية  للسلطتني  الفعلية  االرادة  توفر  عدم 
النظر  اىل رصف  ادى  القانون،  لترشيع  والتنفيذية 
الضامن  قانون  ترشيع  اىل  والذهاب  ترشيعه  عن 
بحث  موضوع  للعامل،  والتقاعد  االجتامعي 
املادة  وتوزيعها كام وردت يف  املعدلة  االشرتاكات 

)8( من املرشوع. 
يسددها  التي  االشرتاكات  نسبة  املرشوع  حدد 
اصحاب العمل عن العامل املضمونني مبقدار )13( 
 )12( نسبة  مقابل  العامل  يتقاضاه  مام  املائة  من 
من املائة مبوجب القانون النافذ. كام حدد املرشوع 
مبقدار  يتقاضاه  مام  العامل  يسددها  التي  النسبة 
مبوجب  املائة  من   )5( نسبة  مقابل  املائة  من   )7(
القانون النافذ. كام تم تحديد نسب توزيع املبالغ 
املائة  من   )9( لتكون  املرشوع  املستقطعة مبوجب 
لفرع ضامن التقاعد و)1( من املائة الصابات العمل، 
املائة  من  و)1(  العمل،  الصابات  املائة  من  و)1( 

لفرع  املائة  من  و)2(  العمل  عن  التعطيل  العانة 
يف  يقابلها  االجتامعية،  والخدمات  الصحي  الضامن 
القانون النافذ نسبة )9( من املائة لضامن التقاعد، 
ونسبة )1( من املائة للضامن الصحي و)3( من املائة 

إلصابات العمل. 
ومبوجب هذه النصوص متت زيادة نسبة االستقطاع 
من اصحاب العمل مبقدار )1( من املائة من اجور 
من  االستقطاع  نسبة  زيادة  متت  حني  يف  العامل 
تم  اجورهم، كام  املائة من  )2( من  بنسبة  العامل 
نسبة  واستحداث  الصحي  الضامن  نسبة  تخفيض 
اخر  جانب  ومن  العمل.  عن  التعطيل  إلعانات 
استمرت نسب االشرتاكات الصحاب العمل والعامل 
ممن  والخاص  املختلط  القطاعني  يف  العاملني 
والغاز  النفط  بيع  ارباحه عن  تنجم  ميارسون عمال 
القطاعني  يف  الهايدروكاربونية  املنتجات  وسائر 

الخاص واملختلط. 

ومن المواد المهمة في المشروع 
وما يقابلها في القانون النافذ:

املادة  حددت  حيث  التقاعدي،  الراتب  استحقاق 
)29( من مرشوع القانون استحقاق الرجل للراتب 
التقاعدي يف حالة بلوغه الثالثة والستني من العمر، 
وله خدمة مضمونة ال تقل عن )15( سنة، وللمراة 
التي تبلغ )58( من العمر، ولديها خدمة مضمونة 
)15( سنة، وللرجل الذي يبلغ )60( من العمر مع 
من  تبلغ  التي  واملرأة  سنة،   )20( مضمونة  خدمة 
العمر )55( سنة مع خدمة ال تقل عن )20( سنة، 
واملرأة  الرجل  من  كل  استحقاق  ذلك  اىل  يضاف 
للراتب التقاعدي عند بلوغهم )50( سنة من العمر 
مع خدمة للرجل )30( سنة وللمرأة )25( سنة. يف 

سنة   )60( الرجل  بلوغ  النافذ  القانون  اشرتط  حني 
منهام  كل  لدى  يكون  ان  عىل  سنة   )55( واملرأة 

خدمة مضمونة ال تقل عن )20( سنة.
القانون استحقاق  النافذ ومرشوع  القانون  وتضمن 
الوفاة  حالة  يف  للتقاعد  املضمونني  واملرأة  الرجل 
اثناء الخدمة بغض النظر عن خدمتهم الفعلية، يف 
حني استحدث مرشوع القانون حالة جديدة يستحق 
مبوجبها العامل املضمون للراتب التقاعدي، حتى يف 

حالة وفاته بعد االنقطاع عن العمل. 
القانون  مرشوع  يف  املستحدثة  الحاالت  ومن 
او االرملة او  العاملة املضمونة املتزوجة  استحقاق 
املطلقة الحاضنة للراتب التقاعدي، يف حالة رغبتها 
ولديها ثالثة اطفال ال يزيد عمر كل منهم عىل )15( 

سنة، وال تقل خدمتها املضمونة عن )15( سنة. 
ومن الحاالت الجديدة الستحقاق العامل املضمون 
اعطاء  القانون،  مرشوع  مبوجب  التقاعدي  للراتب 
واملرأة  العمر،  من   )63( أكمل  الذي  للرجل  الحق 
التي اكملت )58( من العمر، املستمرين بالخدمة، 
ان  سنوات،   )10( عن  املضمونة  خدمتهم  تقل  وال 
يطلب اضافة خدمة عاملية غري مضمونة، او عمل 
البالغة  العمل  يسدد خدمة  ان  العراق عىل  خارج 

)16( من املائة.
اما معادلة احتساب الراتب التقاعدي فهي متشابهة 
الجديد، وذلك  القانون  النافذ ومرشوع  القانون  يف 
من  املائة  من  ونصف(  )اثنني  نسبة  باحتساب 
معدل متوسط االجر الشهري مرضوبا يف عدد أشهر 
 )36( املادة  وحددت   ،)12( عىل  مقسوما  الخدمة 
من مرشوع القانون الراتب التقاعدي مبا ال يقل عن 
الحد االدىن ألجر العامل، وال يزيد عىل )100( من 

املائة من االجر الشهري للعامل.
استحقاق  عىل  املرشوع  من   )46( املادة  ونصت 

العامل الذي انتهت خدمته، ومل مينح راتبا تقاعديا 
يحتسب  واحدة،  دفعة  اجاميل،  تعويض  بتقايض 
بعدد  مرضوبا  الشهري،  اجره  متوسط  اساس  عىل 
ما  وهو  عرش.  اثني  عىل  مقسوما  خدمته،  أشهر 

معمول به مبوجب القانون النافذ. 
رصف  عىل  املرشوع  من   )47( املادة  ونصت 
 )30( خالل  ملستحقيها  الخدمة  نهاية  تعويضات 

يوما من تاريخ استكامل املتمسكات املطلوبة.
- الضامن االختياري 

من بني أبرز ما تضمنه مرشوع القانون استحداث 
من   )70( املادة  مبوجب  االختياري  الضامن  فرع 
او  العمل  لصاحب  الحق  منحت  والتي  املرشوع، 
مع  رشيكا  يعمل  او  الخاص  لحسابه  يعمل  من 
ضامن  فرع  باحكام  العراق  خارج  يعمل  او  الغري 
بناء  القانون،  مرشوع  يف  عليها  املنصوص  التقاعد 
عىل طلب وفقا الستامرة تعد لهذا الغرض، عىل ان 
ال يزيد عمره عىل )45( سنة، ويسدد االشرتاكات 
البالغة )6( من املائة من فئة دخل االشرتاك الذي 

يختاره املشرتك، وتتحمل الدولة )9( من املائة.
عىل  القانون  مرشوع  من   )75( املادة  ونصت   -
غري  القطاع  يف  العاملني  العامل  شمول  احكام 
الوزير  يحددها  التي  الفئات  ويشمل  املنظم، 

املختص ببيان ينرش يف الجريدة الرسمية. 
احتساب  عىل  املرشوع  من   )78( املادة  ونصت  ـ 
القطاع غري املنظم  التقاعدي للمضمون يف  الراتب 

اسوة بالعاملني يف القطاع املنظم.
يف  ملموسا  توسعا  القانون  مرشوع  وتضمن   -
االجتامعية  والخدمات  الصحي  الضامن  مجاالت 
للعامل املضمونني، مبا يشكل نقلة مقارنة بالقانون 
املـــواد  ضمــــن  املرشوع  يف  وردت  وكام  النافذ 

.)95 – 80(

ـ طريق الشعب بغدادـ 

عىل مدى عقود، كانت حياة املرأة العراقية مؤطرة بأوضاع اقتصادية وقيود 
اجتامعية، جعلتها بعيدة عن امليادين السياسية وقضايا الوطن، لكن انتفاضة 

ترشين قلبت تلك املعادلة، ولعبت النساء فيها دورا نشطا يف السعي لتشكيل 
مستقبلهن. 

زهير ضياء الدين               

انجز مجلس النواب القراءتني االوىل والثانية ملرشوع قانون العمل والضامن 
االجتامعي والتقاعد للعامل الجديد الذي من املؤمل ان يحل محل قانون التقاعد 

والضامن االجتامعي النافذ رقم 155 لسنة 1971. وفيام يأيت أبرز العنارص 
الجديدة يف املرشوع:
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بغداد ـ سيف زهير

بعد الثناء اإلعالمي الذي ناله العبو منتخبنا الوطني لكرة 
القدم إثر تعادلهم السلبي مع منتخب كوريا الجنوبية 
املرشح للتأهل إىل مونديال قطر، تغري لسان حال بعض 
أمام  الفريق  لخسارة  نتيجة  املحلية،  الرياضية  الربامج 
وتخوين  شتائم  إىل  املديح  فتحول  اإليراين،  املنتخب 
استغراب  أثار  ما  إعالمية،  مؤسسات  أطلقته  وتنّمر، 
رياضيني ومتابعني، عدوا تلك املحاوالت “هجوما منافيا 
لألخالق الرياضية واملهنية”، بينام مل يصدر أي رد فعل 
عملها  ينشط  التي  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  قبل  من 

بصدد ما ييسء اىل “رموز سياسية”.

تهجم وتحريض 
ومبجرد خسارة املنتخب الوطني أمام نظريه اإليراين بنتيجة 
تشهدها  التي  والقوة  التنافس  لحجم  نظرا  ثقيلة  تعترب 
مباريات الفريقني، تحول الالعبون إىل كبش فداء، ومصدرا 
للسخرية والتهكم والتطاول العلني يف الربامج الرياضية، 
ومنصات التواصل االجتامعي املمولة من قبل جهات لها 

عالقة بالرياضة.
أوضح عدم  امللعب  أرض  العراقي عىل  األداء  أن  وبرغم 
مثابرة بعض الالعبني وتراجع مستواهم، وهذا ما يجب أن 
يقال ويشخص قبل كل يشء، إال أن الهجمة الرشسة التي 
طالت املنتخب مل تكن منطقية، وتجاوزت حدود املنطق 
الحديث عن مسؤولية  أغفلت  فيام  الرياضية،  واألخالق 

القامئني عىل الرياضة.
ففي أحد الربامج الرياضية التي تبث عىل فضائية معروفة، 
فتح مقدم الربنامج النار عىل الالعبني قائال: “أنتم لستم 
مخزيا  أداًء  قدمتم  الرافدين،  قطط  بل  الرافدين،  أسود 
الحقيقيني”.  األسود  هم  الحرب  سواتر  عىل  يقف  ومن 
والحقيقة أن هذه املقارنة العجيبة واملستغربة ال عالقة 

بها باللعبة الرياضية، ال من قريب أو بعيد.
املنتخب  وتحدث مقدم برنامج ريايض آخر عن مهاجم 
أمين حسني، واصفا إياه بـ”الخشبة التي ال فائدة منها”، 

مضيفا يف عبارة قاسية أخرى “عمت عني هكذا العبني”، 
فيام أشار مقدم تلفزيوين ثالث إىل أن “الالعبني هم من 
املزورين وأعامرهم غري حقيقية”، وهو حديث مستغرب 
عن العبني يرتدون قميص املنتخب الوطني االول للرجال.

الربامج  أحد  سبق  التجاوزات،  هذه  كل  إىل  وباإلضافة 
املنتخب  تشكيلة  عن  حرصية  بأخبار  املباراة  الرياضية 
الحصول عىل نسب  أجل  العلن من  أمام  بتحليلها  وقام 
املوقف، وترسيب  اهتامم بخطورة  أي  مشاهدات، دون 

التشكيلة للمنافس.
ويف حديث صحايف للمدير اإلداري للمنتخب الوطني، باسل 
كوركيس، أوضح أن هناك من “يرسب تشكيلة املنتخب 
من داخل الفريق، وهو أمر معيب وسيتم التقيص عنه 

ومحاسبة املتورط به”.

اعتذار ووعود 
كوجر،  احمد  العراقي  الوفد  رئيس  قدم  جانبه،  من 
الرديء والخسارة  االداء  العراقي عىل  للجمهور  اعتذاره 

الثقيلة.
وقال يف لقاء متلفز تابعته “طريق الشعب”، “نيابة عن 
الالعبني والكادر الفني واإلداري أتقدم باالعتذار لجامهري 
منتخبنا الوطني وأوعد الجميع بأن األداء سيكون أفضل 
األخطاء  بتشخيص  قام  املدرب  وان  القادمة؛  األيام  يف 
وأمامنا 24 نقطة متبقية، ميكن الحصول عىل قسم كبري 
منها يف املباريات القادمة من أجل التأهل لبطولة كأس 

وعدم  املنتخب  “مؤازرة  إىل  الجامهري  داعيا  العامل”، 
االحباط، خصوصا وأن الجميع شجع الالعبني بعد األداء 

الجيد أمام منتخب كوريا الجنوبية”.

هجوم على الحلقة األضعف
الريايض،  والصحفي  السابق  الدويل  الالعب  أكد  بدوره، 
منعم جابر، أن الهجوم دامئا ما يطال املدربني أو الالعبني، 
ألنهم الحلقة األضعف، وال يتم الحديث عن عدم تغيري 
األشخاص اإلداريني الذين ال يقدمون العطاء يف االتحاد 

الكروي أو غريه من املواقع املهمة.
سيئة  عادة  هناك  ان  الشعب”،  لـ”طريق  جابر  وقال 
“تتمثل  السابق  النظام  من  العراقية  الرياضة  ورثتها 

بالهجوم عىل الالعبني واملدربني بعد أي أداء رديء، لكن 
ألنهم  العراقية  الرياضة  عن  املسؤولني  محاسبة  تتم  ال 
قريبون من السلطة، وهذا ما يحدث حاليا. ويف الحقيقة 
أن الرياضة يف وضع سيئ جدا وتراجع كبري. إن املنتخب 
حرجة”،  بفرتة  املدرب  تغيري  بسبب  مستقر  غري  حاليا 
التهجم ليسوا من  الفتا إىل أن “الذين شاركوا يف حملة 
املختصني بكرة القدم وال الجوانب الفنية، ويسيئون إىل 

الالعبني بطرق مؤسفة”.
وتابع قائال: “جزء كبري من االعالم الريايض مدفوع الثمن، 
ويسمح للدخالء عىل هذا املجال بأن يقدموا الربامج أو 
التحليل الفني، ووصل بنا الحال بسبب ذلك إىل الفوىض 

واإلساءة بحق الالعبني الدوليني بدون وجه حق”.
باملنتخب  تتدخل  عديدة  “جهات  أن  جابر  وأوضح 
واستقراره، كوزارة الشباب والرياضة واللجنة التطبيعية 
ووسائل اإلعالم، بدون أي تنظيم أو وجهة سليمة، ولهذا 

أصبح الالعبون كبش فداء لهذا التخبط”.
وبنّي املتحدث أن “املنتخب الوطني مل يعرف يوما معنى 
القدم،  كرة  أساسيات  من  أنه  رغم  التدريبي  االستقرار 
ويف املرة الوحيدة التي تأهل بها ملونديال املكسيك عام 
التصفيات  فرتة  يف  املنتخب  تدريب  عىل  تناوب   1986
خرباء  احد  حينها  يف  وصف  حتى  مدربني.  تسعة  قرابة 
لفرق  يقدم  منوذج  أسوء  بأنه  منتخبنا  الدويل  االتحاد 
مدربيهم  تغيري  كرثة  وبسبب  الالعبني  ألن  العامل،  كأس 
يف  سلوكياتهم  عىل  السيطرة  وأصبحت  أعصابهم  فقدوا 

البطولة العاملية مسألة صعبة جدا”. 
وتعقيبا عىل الهجمة التي طالت الالعبني، دان االعالمي 
الريايض فيان فائق عرب منصات التواصل االجتامعي ما 

يجري.
وقال فائق إن “الشتيمة والتطاول بحق الالعبني من قبل 
ما يسمون أنفسهم باإلعالميني هو أمر معيب ومبتذل 
مضيفا  الوطن”،  ميثلون  العبني  كرامة  يهينون  ألنهم 
عىل  والتنمر  التجاوز  عىل  هكذا  السكوت  يتم  “كيف 
أشكال الالعبني وعوائلهم وأخالقهم بسبب نتيجة مباراة 

يتحمل الجميع مسؤوليتها؟”

العب دولي سابق: سلوك غير مهني واستهداف للحلقة األضعف

تنّمر اعالمي على العبي المنتخب!

اليونيسف تطالب بتسريع الجهود إلزالتها

حقول األلغام تبتلع العراقيين.. والخطط الحكومية يكبحها شح األموال
بغداد ـ طريق الشعب

الحرب  مخلفات  من  مرتوك  اريض  لغم  انفجار  أثار 
الحديث  مؤخراً،  دياىل،  محافظة  يف  طفلني  عىل 
دفع  ما  العراق،  يف  األلغام  حقول  حول  أخرى  مرة 
املنظامت الدولية للمطالبة بترسيع الجهود إلزالتها.

وخلفت تلك الحقول ال سيام يف املحافظات الجنوبية، 
قتيل وجريح.  بني  الف ضحية،   18 أكرث من  سقوط  
فيام تؤكد جهات حكومية أن محافظة االنبار وحدها 

سجلت أكرث من 10 االف ضحية. 

مقتل طفلين
سن  لشيام  العراق،  يف  اليونيسف  ممثلة  وعرّبت 
عن  الشعب”،  “طريق  تابعته  بيان  يف  جوبتا، 
“شعور املنظمة بالقلق العميق إثر ورود أنباء عن 
دياىل،  10 سنوات يف  العمر  يبلغ من  وفاة طفل 
يف  املتفجرة  الحرب  مخلفات  أحد  انفجار  نتيجة 
11 عاما يف  العمر  يبلغ من  24 آب، وطفل آخر 
تقع  التي  مرادية  قرية  يف  ذاته،  الشهر  من   25

جنوب بعقوبة، جراء انفجار عبّوة ناسفة”.
عميق  عن  اليونيسف  “تعرب  البيان  وأضاف 

وأصدقائهم  األطفال  ألرس  وتعازيها  أسفها 
مساعدة  تعزيز  عىل  وتحث  ومجتمعاتهم”، 

الضحايا ودعم حق الطفل يف بيئة كاملة.
وآب  الثاين  كانون  بني  املتحدة  األمم  وسجلت 
بسبب  طفال   35 أرواح  يف  خسائر   ،٢٠٢١
أنحاء  جميع  يف  الحرب  مخلفات  من  املتفجرات 

البالد، وتشويه 41 آخرين.
زيادة مقلقة يف  اليونيسف،  ذلك، بحسب  وميثل 
 ،2020 بعام  مقارنة  األطفال  من  الضحايا  عدد 
ستة  مقتل  من  املتحدة  األمم  تحققت  حيث 
نتيجة  الفرتة،  نفس  يف  طفال   12 وتشويه  أطفال 
املتفجرات من مخلفات الحرب واأللغام األرضية.

المنطقة الجنوبية
الثقافة  التابعة لوزارة  األلغام  وتتوىل دائرة شؤون 
األلغام،  إزالة  ومراقبة  االرشاف  مسؤولة  والبيئة، 
وتنفيذ بنود االتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حظر 

العنقودية. األلغام والقنابل 
ويقول مدير املركز اإلقليمي الجنويب إلزالة األلغام 
نعمل  “أننا  الشعب”:  لـ”طريق  التميمي،  نرباس 

الهندسة  مديرية  عن  ممثلني  مع رشكاء حكوميني، 
الدفاع املدين  الدفاع ومديرية  العسكرية يف وزارة 
قسم  مؤخراً  الينا  وانضم  الداخلية،  لوزارة  التابعة 

التابعة للحشد الشعبي”.   الهندسة العسكرية 
آخرين  رشكاء  “هناك  أن  اىل  التميمي  ويشري 
املحلية  الحكومية  غري  اإلنسانية  املنظامت  مثل 
هؤالء  ونشاط  فعالية  “لكن  مردفا  والدولية”، 

مرتهن بالدعم الدويل”.
قطاع  يف  املستثمرة  الرشكات  عاتق  عىل  ويقع 
يف  دور  العراق،  جنوب  الكهربائية  والطاقة  النفط 

عملية رفع حقول األلغام، لتأمني مناطق عملها.
ويؤكد التميمي أن دائرته “فوضت هذه الرشكات 

العمل معنا”.

أرقام وإحصائيات
ويتابع املركز الجنويب عمليتي رفع األلغام والتوعية 
من مخاطر وجودها، باإلضافة اىل مساعدة الضحايا، 
واملثنى  قار  وذي  البرصة  وهي  محافظات  أربع  يف 

وميسان، بحسب مدير املركز.
وأشار التميمي إىل أن “املحافظات الجنوبية تشهد 

اكرب تلوث يف العراق ملوثة بحقول األلغام والقنابل 
الحربية”. واملخلفات  العنقودية 

امليداين  املسح  مرشوع  “يف  سجلوا  انهم  اىل  واشار 
الذي عملنا عليه بعد عام 2011، اكرث من 18 الف 
أوىل  البرصة سجلنا كمرحلة  أنه “يف  مبيناً  ضحية”، 
5 االف و100 ضحية. ومل تتم لغاية االن استكامل 

املرحلة الثانية بعد”.
وعن عدد الضحايا يف العامني األخريين أكد التميمي، 
املركز سجل 42 ضحية يف عام 2020، ويف هذا  أن 
من  معظمهم  وقتيل.  جريح  بني  ضحية   50 العام 

األطفال والنساء”. 

أضرار اقتصادية
وتعطل حقول األلغام تنفيذ مشاريع مهمة يف البرصة 
ان ميتد  مثل مرشوع طريق الذهاب الذي كان مقرراً 
البرصة،  مركز  باتجاه  الحدودي  الشالمجة  منفذ  من 
وكذلك ايقاف مرشوع سكة الحديد بني املنفذ والبرصة.

املاء  كمشاريع  متوقفة  اخرى  مشاريع  وهناك 
االرايض  من  شاسعة  مساحات  وترك  والكهرباء 
حجم  وان  خاصة  العرب  شط  قضاء  يف  الزراعية 

التلوث ال يتناسب مع االمكانيات املتاحة.

عمل متعثر 
فإن  األلغام،  إلزالة  الشاميل  اإلقليمي  املركز  يف  أما 
العمل ما زال متلكئاً، نتيجة ألسباب أمنية متنع العمل 
محافظات  تستكمل  مل  فيام  املحافظات،  بعض  يف 

إجراءات املسح، نتيجة لقلة التخصيصات املالية لها.
الهيتي  معمر  الشاميل،  اإلقليمي  املركز  مدير  وقال 
لـ”طريق الشعب”، إن “يف محافظة االنبار سجلنا أكرث 
كيلو  االف   3 تنظيف  االف ضحية، ومتكنا من   10 من 

مرت مربع من حقول األلغام”.
أنه يف دياىل “مل تتواجد حتى االن املنظامت  وأضاف، 
الوضع  أن  بسبب  األلغام،  إلزالة  والدولية  املحلية 
الحكومي  الجهد  لكن  هناك،  متوتراً  زال  ما  األمني 
عمله  بارش  والداخلية،  الدفاع  وزاريت  بفرق  املتمثل 

منذ مدة”.
ويف املوصل، هناك رشكات ومنظامت تعمل عىل االزالة 

والتوعية مبخاطر األلغام، بحسب مدير املركز.
فيها  يبدأ  مل  األخرى  الشاملية  “املحافظات  أن  وأكد 

العمل بعد، بسبب قلة التخصيصات املالية”. 

بغداد- طريق الشعب
خمسة  من  تتكون  التي  العامة،  التقاعد  دائرة  يف 
النافذة،  خلف  من  املوظفني،  أحد  يتحدث  طوابق، 
ظل  الذي   ، يومني  بعد  مراجعته  املتقاعدين  احد  أل 
ينتظر ساعات لرتويج معاملته، ما أثار غضب الشخص 
يف  "املوظفني  إن  قائال  حديثا،  التقاعد  عىل  املحال 
يبالون  ال  املراجعني،  مبشاعر  يتالعبون  الدائرة  تلك 
إلعامرهم. منذ الصباح وأنا أقف هنا. بينام هو يضيع 
اللعب يف  أو  الوقت بني االفطار والحديث اىل زمالئه 

الهاتف".
مّل  الذي  عبدالله،  جودة  التهامات  املوظف  يعر  مل 
بال  لكن  هنا.  أراجع  وأنا  أيام  "منذ  املوظفني  أعذار 
فائدة. السامرسة يقفون عىل باب الدائرة، ومستعدون 

إلنجاز معاملتي خالل يوم واحد".

روتين قاتل
قاتال  روتينا  املراجعون  يواجه  الدولة  دوائر  أغلب  ويف 
املراجعني  النفوس، الجبار  املوظفون من ضعاف  يفتعله 

عىل دفع الرىش مقابل انجاز معامالتهم.
ويقول عبدالله ملراسل "طريق الشعب"، ان املوظفني يف 
قبل  املواطنني  معامالت  يستقبلون  ال  الحكومية  الدوائر 
امتام وجبة فطورهم. يستمر ذلك لقرابة ساعة. بينام يقف 
املراجعون وجميعهم كبار يف السن، ضمن طابور طويل 
بحياة  االستهتار  ينتهي  "متى  متسائال  الفرج"،  بانتظار 
الناس يف العراق؟". ويشكو عبدالله توقف فاعلية بطاقته 
الذكية الخاصة بالراتب التقاعدي، ما اضطره اىل مراجعة 
دائرة التقاعد العامة، مشريا اىل انه بعد طول انتظار طُلب 
منه دفع رسوم بقيمة 10 االف دينار "ال أعرف ملاذا توقف 

البطاقة، وملاذا دفعت الرسوم".

باب رئيسي للفساد
الروتني  "استمرار  سامل  حسني  املواطن  ويعد   
الرئيسة  االبواب  احد  الحكومية  الدوائر  يف 

للفساد". 
"اغلب  ان  الشعب"،  لـ"طريق  سامل  ويقول 
دفع  عىل  يجربون  الحكومية  للدوائر  املراجعني 
الرشوة اىل املوظفني لقاء امتام معامالتهم بيرس 

وسهولة وبوقت قيايس".
يف  "يتفننون"  املوظفني  بعض  أن  ويضيف 
الدوائر  تلك  يف  الرقابية  الجهات  عىل  االحتيال 

وكذلك الكامريات، يف عملية تعاطي الرىش.
عىل  واضحة  بدت  واالرهاق  التعب  مالمح 
كلفه  ان  بعد  عاما(   70( رياض  جعفر  املواطن 
احد املوظفني مبراجعة احد االقسام التي تقع يف 

الطابق الثالث من بناية التقاعد العامة.
ان  الشعب"،  "طريق  ملراسل  رياض  يقول 
"مصاعد البناية متوقفة، باستثناء مصعد واحد، 

يزدحم عليه املراجعون واملوظفون".
وأبدى املتحدث تذمره من أسلوب املوظفني يف 
تلك الدائرة "ال أحد يجيبك عىل تساؤالتك، امنا 

يكتفي اكرثهم بأنه ال يعرف".
ويضطر الكثري من املراجعني اىل الصعود لطوابق 
تلك البناية عرب السلم، الجل توقيع موظف ما، 
دائرة  يف  لالهانة  تتعرض  "الناس  ان  اىل  منبها 

التقاعد. ال أحد يبايل لحالها".
ويطالب رياض، الحكومة ان تلتفت اىل معاناة 
تسهيل  "رضورة  العامة  التقاعد  يف  املراجعني 
اليات  اتباع  عرب  التقاعدية  املعامالت  اجراءات 

الكرتونية وغري ذلك مام يجنب كبار السن عناء 
تلك املراجعات".

الواسطة
بعض  ان  اىل  فيشري  آخر،  متقاعد  عامد،  رضغام  أما 
لديك  تكون  ان  واحد "برشط  يوم  تنجز خالل  املعامالت 

واسطة قوية يف الدائرة".
فيام تشري املواطنة علياء صادق، بكالوريوس ادارة اعامل، 
بتامس  تتعامل  التي  الحكومية  املؤسسات  "كافة  ان  اىل 
وجه  الدامة  املعامالت  انجاز  عرقلة  تتقصد  املواطنني  مع 

الفساد".
 وتقول لـ"طريق الشعب"، ان "ضعف الرقابة الحكومية 
وغياب الرادع الحقيقي، لعبا دورا مهام يف استغالل الكثري 
من ضعاف النفوس لحاجة املواطنني يف مختلف املجاالت".

مواطنون يشكون  من عطل المصعد ومزاج موظفي التقاعد العامة

مراجعات الدوائر الحكومية.. روتين يديم واقع الفساد
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حياة الشعب

بغداد – وكاالت 
حصول  إىل  أفضت  خارجية  وأخرى  داخلية  أسباب 
انخفاض كبري يف الرثوة السمكية يف العراق، ليؤدي 
األسواق  يف  األسامك  أسعار  ارتفاع  إىل  بالتايل  ذلك 
الدخل  وذوي  الفقراء  حرم  ما  فيه،  مبالغ  بشكل 
املتوسطة  الطبقات  عن  فضال  رشائها،  من  املحدود 
تناول وجبة  قادة عىل  األخرى غري  باتت هي  التي 

السمك املحببة لدى العراقيني، إال نادرا. 
االقتصادية  الظروف  مع  بالتزامن  ذلك  يأيت 
البلد،  التي عصفت وتعصف يف  القاسية  واملعيشية 
ومع تصاعد أسعار الفاكهة والخضار ومجمل املواد 
يقع  متتالية  أزمات  كله  هذا  ليشكل  الغذائية، 

ضحيتها املواطنون من ذوي الدخل املحدود.
من  الكثري  األخرى،  واملحافظات  بغداد  يف  وينترش 
مشاريع تربية األسامك، والتي ساهمت بشكل كبري 
تحريك  عن  فضال  للمواطن،  غذائية  سلة  توفري  يف 
الشباب،  من  للكثريين  عمل  فرص  وتوفري  االقتصاد 
جمة،  تحديات  تواجه  باتت  املشاريع  هذه  أن  إال 
األعالف  أسعار  بارتفاع  املياه، مرورا  أزمة  بدءا من 
نفوق  إىل  األسامك، وصوال  تربية  وبقية مستلزمات 

الرثوة السمكية جراء األمراض والفريوسات. 

من االزدهار إلى التراجع
األسامك،  ملنتجي  العراقية  الجمعية  رئيس  يقول 
وصل  العراق  يف  االسامك  “انتاج  ان  الطالبي،  اياد 
رقم  وهذا  املاضيني.  العامني  خالل  طن  مليون  إىل 
كبري، جعل البالد تحتل املرتبة الثانية عربيا يف إنتاج 

األسامك، بعد مرص”. 
ويضيف يف حديث صحفي قائال، أن “وزارة املوارد 
املائية منعت مريب األسامك من إنشاء أحواض عىل 
النهر  عىل  األسامك  تربية  من  منعتهم  كام  املبازل. 
سلبا،  ذلك  أثر  وبالتايل  العام(،  )املصب  الثالث 

وبشكل واضح، عىل اإلنتاج الوطني للرثوة السمكية 
وعىل مريب األسامك أنفسهم”. 

األعالف  أسعار  “ارتفاع  أن  قوله،  الطالبي  ويتابع 
من قبل الدولة ووزارة الزراعة عىل وجه الخصوص، 
كان له أثر سلبي كبري عىل عملية تربية األسامك”.

تفىش  األخرية  السنوات  “خالل  أنه  إىل  يلفت  كام 
عنه  أعلنت  قد  كانت  األسامك،  بني  فريويس  مرض 
منظمة الصحة العاملية، وألن وزارة الزراعة مل تتخذ 
اإلجراءات الالزمة حيال هذا املرض، من حيث توفري 
آالف  نفوق  يف  ذلك  تسبب  واللقاحات،  األدوية 

األطنان من أسامك العراق سنويا”. 
من  صحة  عىل  يؤثر  الفريوس  هذا  كان  إذا  وفيام 
يتناول أسامكا مصابة به، أكد رئيس جمعية منتجي 

األسامك أنه “ال يؤثر أبدا”. 
الرثوة  أزمة  حل  إىل  الحكومة  الطالبي،  ودعا 
إىل  انخفض  البلد  يف  األسامك  “فإنتاج  السمكية 
40 يف املائة هذا العام”. كام دعا إىل معالجة أزمة 
الفريوسات  من  لحاميتها  األسامك  وتلقيح  املياه، 
والحد من نفوقها، الفتا إىل أن “الكثريين من مريب 
األسامك خرسوا خسارة كبرية جراء األزمات األخرية، 

مل  ذلك  لكن  بالتعويض،  وعودا  الدولة  من  وتلقوا 
يحصل حتى اآلن”. 

نحن الضحية!
يبدي  كربالء،  اهايل  من  مخيف،  حمزة  املواطن 
قلقه من مواصلة ارتفاع أسعار األسامك يف األسواق. 
ويقول: “إننا نالحظ يوماً بعد يوم ارتفاع سعر قوت 
واملواد  والفاكهة  الخرضاوات  من  بداية  املواطن، 

الغذائية األخرى، وصوال إىل الدواجن واألسامك”.
ويوضح يف حديث صحفي، أن “األسامك تعترب من 
اللحوم البيضاء الصحية التي يلجأ املواطنون، حتى 
لكنها  مناسبة.  أسعارها  كون  رشائها،  إىل  الفقراء، 
ذوي   - ونحن  األسعار،  يف  غالء  تشهد  بدأت  اليوم 

الدخل املحدود – نكون الضحية دامئا!”. 

ال دعم وال حماية
إىل ذلك، يشري الباحث يف الشأن االقتصادي، احمد 
بني  من  تعد  كانت  السمكية  “الرثوة  أن  إىل  عيد، 
تأثرت بشكل  أهم مقومات االقتصاد املحيل، لكنها 
حديث  يف  منتقدا  األخرية”،  السنوات  خالل  كبري 
القطاع،  هذا  عن  الحكومي  الدعم  “غياب  صحفي 
الخليج  بوابة  عرب  البحري  الصيد  حامية  وعدم 

العريب”.
ويبنّي أن األزمة املائية أثرت بشكل كبري عىل الرثوة 
وبقية  الزراعة  عىل  مثلام  العراق،  يف  السمكية 
القطاعات “يف ظل عدم وجود اسرتاتيجية وطنية يف 
بناء السدود والحفاظ عىل مياه األمطار من الهدر 

والضياع”. 
العراق،  السمكية يف  الرثوة  ويؤكد عيد أن “تطوير 
املنتج  ودعم  املياه  مشكلة  معالجة  أوال  يتطلب 
املحيل”، داعيا إىل “إبرام اتفاقيات جديدة مع دول 

الجوار، لزيادة االطالقات املائية إىل العراق”.

إثر أزمتي المياه والغالء 

األسماك.. الوجبة المحببة تغادر موائد العراقيين 

• تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
العنبيك،  فالح  املحلية  عضو  الرفيق  دياىل،  يف 
وصديق الحزب الشيخ حامد الهزبر، شيخ عموم 
العنبكية، وذلك بوفاة عمتهام إثر مرض عضال. 

للفقيدة  الذكر الطيب ولعائلتها وأهلها يف قرية 
الصرب والسلوان.  العنبكية 

• هيأة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء 
الحي،  تقدم التعازي واملواساة للرفيق عيل عبد 
كاظم  محمد  االستاذ  شقيقته  زوج  بوفاة  االمري 

الزريجي.
والسلوان  والصرب  للفقيد  دوما  الطيب   الذكر 

لعائلته الكرمية وسائر معارفه. 
• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
جوده  املناضل  الرفيق  فقيدها  االوىل،  الكرخ  يف 
الحزب  منظمة  من  نضال(  )ابو  جاسم  عبد 
بفريوس  إصابته  إثر  تويف  والذي  الكاظمية،  يف 

كورونا. 
باألخالق  امللتزمني  الرفاق  من  الفقيد  وكان 
الطيب  لإلنسان  مثاالَ  وكان  الشيوعية،  واملبادئ 

ويحب حزبه وشعبه.
ورفاقه  وألهله  الخلود،  ولذكراه  السالم  لروحه   

ومحبيه الصرب والسلوان.
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  تنعى   •
بابل،  للحزب يف  املحلية  اللجنة  املحاويل، ومعها 
مرض  إثر  تويف  الذي  رايض،  العباس  عبد  الرفيق 

مفاجئ.
والفقيد من العاملني النشطني يف صفوف الحزب.

 له الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان.

مواساة

شركة ديالى العامة
اعــــــالن

مناقصة استيرادية 
17/ م/ د ي ا /2021 )تجهيز 200 طن رشيط نحايس بالرقم الرمزي B/R144 ملعمل محوالت التوزيع( وحسب املواصفات الفنية وقامئة جدول التسليم.

)معلنة للمرة االوىل( تاريخ الغلق 2021/9/20
يرس )وزارة الصناعة واملعادن/ رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة 

ما يأيت:
1- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )رشكة دياىل العامة( وعرب الربيد االلكرتوين )www.dialacompany.com( وكام موضحة بالتعليامت 

ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ  - املبلغ التخميني االجاميل لكلف التصنيع للمناقصة هو )538000( دوالر امرييك )فقط خمسامئة ومثانية وثالثون الف دوالر الغريها( يضاف اليه سعر LME للنحاس ليوم الفتح إلجاميل 

الكمية واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.
ب  - مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )47708( دوالر امرييك )فقط سبعة واربعون الف وسبعامئة ومثانية دوالر ال غريها( املطلوب تقدميها مع العطاء .

د- ان سعر بيع مستندات املناقصة هو )200000( دينار عراقي )مائتان الف دينار عراقي( غري قابل للرد إال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث يعاد مثن الوثائق فقط دون تعويض 
ملقدمي العطاءات .

هـ - عىل مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل كام ويجب 
تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة .

* مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة .
* ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

* يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع بـ)الدينار العراقي( ومبا يعادل قيمة الدوالر حسب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.
* تقديم تعهد خطي يف القسم القانوين لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوين واملؤسسات والرشكات التابعة لها.

2 . متطلبات التأهيل املطلوبة : )كام مبينة يف وثائق العطاء(
3 . يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )رشكة دياىل العامة/ طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس( وأن اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق 
املناقصة يف 2021/9/20 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآليت )مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح 
العروض( يف الساعة التاسعة صباحاً ليوم 2021/9/21 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع 

التقدير

املهندس/ عبدالستار مخلف عليوي
املدير العام/ وكالة ورئيس مجلس االدارة

الرصافة  بغداد/  اسستئناف  محكمة  رئاسة 
االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية
العدد 1066/س2021/2

التاريخ 2021/9/8
اىل املستأنف عليه الثاين/ يوسف جرب الزم

م / اعـــالن
املستأنف  قبل  من  املقدم  االستئنايف  للطعن 
املرقمة  بالدعوى  لوظيفته(  إضافة  بغداد/  )امني 
محكمة  من  الصادر   البدايئ  القرار  عىل  أعاله 
يف  492/ب/2018  بالعدد  الجديدة  بغداد  بداءة 
2021/7/25 وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
هذه  امام  بالحضور  محليتني  بصحيفتني  اعالناً 
املحكمة يف يوم املرافعة املوافق 2021/9/23 ويف 
حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانوناً 
سوف تجرى املرافعة بحقكام وفق احكام القانون.

اعـالن
عبدالكريم  )بشري  املواطن  قدم 
لتسجيل  قضائية  دعوى  ياسني( 
بدالً  )الزبيدي(  وجعله  لقبه 
اعرتاض  لديه  فمن  )فراغ(  من 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة 
)15( خمسة عرش يوماً من تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استناداً اىل احكام 
البطاقة  قانون  من   )22( املادة 
 2016 لسنة   )3( رقم  الوطنية 

املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

فقدان باج

فقد مني باج حكومي صادر من دائرة 

صحة كركوك بإسم )سامل حسني محمد( 

فعىل من يعرث عليه تسليمه ملصدره.

فقدان هوية
من  صادرة  طالب   هوية  مني  فقدت 

للعلوم   الرتبية   كلية  كركوك/  جامعة 

والرصفة بإسم )زهراء  لقامن رشيد( فعىل 

من يعرث عليها تسليمها ملصدرها.

أين تذهب ضريبة 
الطرق والجسور!؟

محمد قاسم عناد 

مديرية  إىل  مركبة،  ميتلك  عراقي  مواطن  كل  يدفع 
املرور العامة رضيبة قدرها 65 ألف دينار عند تجديد 
تحت  أخرى  نفقات  ذلك  إىل  تضاف  مركبته،  “سنوية” 
يشاهد  مل  املبالغ،  من هذه  وبالرغم  عديدة.  مسميات 
أو  والحفر،  املطبات  من  خاليا  سالكا  طريقا  العراقيون 
جسورا جديدة تحد من الزحامات الخانقة التي تشهدها 

مدننا. 
طرقنا الخارجية باتت اليوم أماكن للموت املجاين. إذ ال 
مير يومان أو ثالثة من دون حصول حادث سري مميت، 
ناهيك  متوقعة،  غري  تحويلة  أو  مفاجئ  مطب  بسبب 
رشوط  وبقية  التحذيرية  املرورية  العالمات  غياب  عن 

السالمة. 
عىل  بغداد  يف  البلديات  منطقة  استيقظت  أيام  قبل 
فاجعة مؤملة. إذ لقي خمسة أشخاص من عائلة واحدة، 
بينهم طفالن، حتفهم يف حادث سري عىل أحد الطرق يف 
منطقة اللطيفية جنويب العاصمة، مشابه لحوادث أخرى 

تتكرر باستمرار يف مختلف املحافظات.  
الحكومي  اإلهامل  مثن  تدفع  يك  العائلة  هذه  ذنب  ما 

والفساد املسترشي يف مفاصل الدولة!؟
مواطنيها،  من  الرضائب  تستويف  ملا  الدول  أن  ومعلوم 
تستثمر مبالغها يف خدمة الصالح العام، كبناء املشاريع 
يف  إال  ذلك،  وغري  التحتية  البنى  إدامة  يف  أو  الخدمية 
العراق. إذ ال يزال املواطن يجهل مصري مبالغ الرضيبة، 
يدفع  الذي  الجانب  يف  يذكر  تطور  أي  يلمس  مل  كونه 

مبقتضاه تلك الرضيبة!

أگـول

في ذي قار
يحتجون على ارتفاع سعر الطحين 

أهالي “الوشاش” و”اإلسكان الغربي” يشكون تراكم النفايات 

منتسبو صحة البصرة الجدد بال رواتب منذ 5 شهور

الناصرية – وكاالت 
نظم عدد من أصحاب املخابز واألفران يف 
محافظة ذي قار، أخريا، وقفة احتجاج إثر 

ارتفاع سعر الطحني يف املحافظة. 
الوقفة،  يف  املشاركني  من  عدد  وقال 
ليلة  “بني  ارتفع  الطحني  كيس  سعر  ان 

ألفا  وضحاها” من 15 الف دينار إىل 30 
أن  إىل  صحفي،  حديث  يف  الفتني  وأكرث، 
التجار ضد  هناك “مؤامرة تحاك من قبل 

أهل ذي قار”.
تعمل  املطاحن  “جميع  أن  وأضافوا، 
اي  نَر  ومل  املحافظة،  يف  طبيعية  بصورة 

بات  الطحني  أن  إىل  مشريين  فيها”،  خلل 
أنه  بذريعة  أخرى،  محافظات  إىل  يهرّب 
علف حيواين غري صالح لالستهالك البرشي. 
وطالب أصحاب األفران، الحكومة املركزية 
الفوري إلنقاذ أهايل  بـ”التدخل  واملحافظ 

ذي قار من هذا الغالء”.

بغداد – ماجد مصطفى عثمان 

واالسكان  الوشاش  منطقتي  أهايل  شكا 
تراكم  بغداد،  من  الكرخ  جانب  يف  الغريب 
النفايات عىل طول جرس عبور املشاة الذي 

يربط بني املنطقتني.
وأشار عدد من األهايل يف حديث لـ “طريق 
الشعب”، إىل أن هذه املشكلة باتت تضطر 
املواطنني إىل عدم استخدام جرس املشاة يف 
للخطر،  حياتهم  يعرض  ما  الشارع،  عبور 

“ساحة  من  القادمة  السيارات  أن  خصوصا 
اللقاء” واملتوجهة إليها، متر مرسعة. 

املنصور، رفع  بلدية  األهايل مديرية  وناشد 
بانتظام،  وتنظيفه  الجرس  عن  النفايات 

حامية لهم من مخاطر حوادث السري.

البصرة - طالب نعيم

عىل  املعّينني  الجدد  املنتسبني  من  العديد  شكا 
ضمن  البرصة،  محافظة  يف  الصحة  وزارة  مالك 
منذ  رواتبهم  تسلمهم  عدم  الطبية،  املجموعة 
مطالبني  املايض،  نيسان  يف  تعييناتهم  إطالق 
عاجال،  رواتبهم  برصف  العالقة  ذات  الجهات 

شأن أقرانهم يف بقية املحافظات. 
املنتسب  قال  الشعب”،  لـ “طريق  ويف حديث 
عىل  مضت  اآلخرون  وزمالؤه  انه  عيل،  حسني 
مبارشتهم يف وظائفهم خمسة شهور وحتى اآلن 
تأخر  أن مشكلة  إىل  الفتا  رواتبهم،  يتسلموا  مل 
البرصة،  صحة  دائرة  من  تأيت  الرواتب  رصف 
رصفت  الذي  الوقت  يف  بذلك  ترشع  مل  التي 

فيه دوائر الصحة يف محافظات ذي قار وكربالء 
واألنبار وغريها، رواتب منتسبيها الجدد. 

املعنية  والجهات  الصحة  وزارة  عيل  وطالب 
رواتب  لرصف  العاجل  بالتحرك  األخرى، 
ظل  يف  معاناتهم  وإنهاء  الجدد،  املنتسبني 
يعيشها  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 

املواطن.

 66 في المائة 
من العراقيين بال خدمات 

مجاري!
بغداد – وكاالت

أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء، أخريا، أن نسبة املخدومني 
بشبكات املجاري يف عموم العراق، بلغت 34 يف املائة، الفتا 

إىل أن أكرث من ثلث املياه العادمة تطرح بدون معالجة.
نرشته   ،2020 للعام  املجاري  قطاع  حول  له  تقرير  ويف 
ان  التخطيط،  لوزارة  التابع  الجهاز  أوضح  أنباء،  وكاالت 
"أعىل نسبة للسكان املخدومني بهذه الشبكات تبلغ 90 يف 
املائة، وهي املناطق املرتبطة بدائرة مجاري بغداد )امانة 
بغداد(. فيام تليها محافظة ميسان بنسبة 72.4 يف املائة، 
أن  مضيفا  املائة"،  يف   58.6 بنسبة  النجف  محافظة  ثم 
نينوى  املجاري، هي  مجال  مخدومية يف  املحافظات  أقل 
ونسبتها 2.3 يف املائة، تسبقها كركوك بنسبة 3.7 يف املائة، 

وقبلها دياىل بنسبة 4.9 يف املائة".
وأضاف التقرير االحصايئ، أن "اكرث من ثلث املياه العادمة 
تطرح بدون معالجة"، مشرياً إىل أن "كمية املياه العادمة 
املتولدة لدى محطات ووحدات املعالجة تبلغ 3.2 ماليني 
مرت مكعب يف اليوم، تتم معالجة 2 مليون مرت مكعب منها 
يف اليوم، أي ما يعادل 60.5 يف املائة. فقد ادى توقف 14 
اىل  بصورة جزئية،  منها   9 معالجة وعمل  محطة ووحدة 

انخفاض هذه النسبة". 
املياه  من  كمية  اي  معالجة  تتم  "مل  أنه  قوله،  وتابع 
التابعة  املركزية  املعالجة  محطات  لدى  املتولدة  العادمة 
ملحافظة واسط، بسبب عدم وجود كوادر مؤهلة لتشغيل 

املحطات".
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اقتصاد
تقارير تؤكد استغاللها من قبل قوى متنفذة وجهات مسلحة 

التخطيط : نستعد لمسح عقارات الدولة

التجارة: ال نستطيع مراقبة 56 الف وكيل.. ونستعد إلطالق وجبة جديدة

مواطنون يشكون »التالعب« في سالتهم الغذائية

بغداد ـ عبد الله لطيف

تعتزم وزارة التخطيط، إجراء مسح 
شامل ألصول الدولة، بهدف حرص 

العقارات التي متتلكها الوزارات 
واملؤسسات الحكومية، مؤكدة أن 
ذلك يسهم أيضا يف “معالجة أزمة 

السكن”.
“ضائعة  العقارية  األصول  فإن  ملراقبني،  وطبقا 
ما  تجهل  املؤسسات  بعض  أن  كام  الوزارات”،  بني 
متلك من عقارات “ورمبا تضلل ذلك ألجل استمرار 

استغاللها وتجيريها لصالح جهات متنفذة”.
ويرجح املراقبون أن متارس “ضغوطات” من جهات 
التخطيط، طاملا  تنفيذ مهمة  مترضرة ملنع وعرقلة 
استثامر  إلستعادة  قوانني  ترشيع  وجه  يف  وقفت 

أصول الدولة.
 

معالجة أزمات

الزهرة  عبد  التخطيط  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الهنداوي يف حديث خص به “طريق الشعب”، إّن 
“املسح سيشمل كل محافظات العراق، ملعرفة واقع 

سوق العقارات يف البلد”.
وأضاف الهنداوي ان “املسح سيجري بهدف الوقوف 

مشددا  املوجودة”،  األصول  وتفاصيل  األسعار،  عىل 
العام  موازنة  املقرة يف  األصول  بيع  “قضية  أن  عىل 

الحايل، ال عالقة لها باملسح”.
ويتابع قائال: ان “التعامل يكون مع حكومات محلية 
وجهات رسمية إلجراء هذا املسح، بالتايل لن يتمكن 

احد من تضليل املعلومات علينا”.
مستويات،  ثالثة  سيشمل  “املسح  أن  وأوضح 
العقارات ذات األسعار املرتفعة واملتوسطة والدنيا، 
بهدف االطالع عىل واقع العقارات واالصول املوجودة 
وضع  يف  “سيساعدنا  أنه  إىل  مشرياً  العراق”،  يف 
والقضايا  السكن  ازمة  مبعالجة  الخاصة  السياسات 
لإلحصاء  املركزي  “الجهاز  أن  إىل  وأشار  العمرانية”. 
املركزي  العراقي  البنك  مع  العمل  لجنة  ترأس 
ملناقشة  املختصة،  االخرى  واملؤسسات  والجهات 
سيستخرجها  التي  املؤرشات  املسح  وتحديد  أهمية 
من نتائج إحصائية مهمة تخدم  صانعي القرار، ليك 

تبنى القرارات ذات الصلة، بشكل سليم”. 
إن  سابق،  وقت  يف  قالت  التخطيط  وزارة  وكانت 
“قسم االرقام  القياسية يف الجهاز، بارش إجراء مسح 
معلومات  لغرض  توفري  العقارية،  لألصول  ميداين 
العقارات واالبنية  أسعار جميع  كافية عن  وبيانات 

السكنية”. 
املسح  فإن  التخطيط،  وزارة  يف  مسؤولني  وبحسب 
بضمنها  محافظات  كافة،  البالد  سيشمل محافظات 

إقليم كردستان.
وسينفذ السمح تلبيًة لحاجة املؤسسات الحكومية اىل 

معرفة  مؤرش العقارات الخاص باألبنية السكنية.

 أصول عقارية ضائعة

يف السياق ذاته، يقول الخبري االقتصادي نبيل جبار 
العقارية  “األصول  ان  الشعب”،  لـ”طريق  العيل 
ضائعة بني الوزارات؛ فالوقفان السني والشيعي، ال 
ميتلكان حرصا لحجم اصولهام”، الفتا إىل ان “وزارة 
التخطيط هي الجهة القطاعية األوىل املعنية مبعرفة 
تصنيفها،  من  تتمكن  أثرها  فعىل  األصول،  حجم 
مناقلة  او  ايجارها،  وحتى  واستغاللها،  استثامرها، 

ملكيته بغرض انجاز مشاريع”.
وأضاف الخبري، أن “الكثري من املشاريع االستثامرية 
من  مالمئة،  عقارات  وجود  عدم  بسبب  متوقفة 
مرجعا  السكن”،  بأرايض  املتعلقة  القضايا  بينها 
ذلك اىل غياب التخطيط العمراين، الذي يحدد نوع 

املساحات وملكيتها وقابلية تحويلها”.
من  حرص  اىل  يحتاج  “جميعها  ان  اىل  ويشري 
املعلومات  اىل  واخضاعها  وتصفيته،  واحدة  جهة 
خطط  لوضع   ،GIS برامج  عىل  الجغرافية، 
خصوصا  األصول  هذه  استثامر  بهدف  مستقبلية، 

العقارية منها”.
ويؤكد أن “تلك األصول يف حال حرصها وإحصائها، 
فإن استغاللها ميكن أن يوفر عائدات مالية، تخدم 
خزينة الدولة لسنوات”، مردفا أن الوزارات ال توفر 

ورمبا ال متلك معلومات دقيقة عن أصولها.
الوزارات مع هذا امللف  العيل يف تعاطي  ويشكك 
ادراج هذه  للتغطية عىل عدم  “رمبا هناك تضليل 
األصول ضمن بيانات وزارة التخطيط، ورمبا تكون 

هناك ضغوطات وصعوبات يف املستقبل عند التنفيذ 
او ترشيع قوانني إلعادة استثامر هذه األصول”.

 
إحصائيات

وبحسب إحصائيات وتقارير صحافية، فإن 60 يف 
بـ  عددها  يقدر  والتي  الدولة،  عقارات  من  املائة 
وخارجة  عقود  بدون  “مستغلة  عقار  ألف   300
القوانني  عليها  نصت  التي  األصولية،  الطرق  عن 

النافذة”.
قبل  من  “مستغلة  انها  اىل  التقارير  تلك  وتشري 
أحزاب سياسية نافذة وجامعات مسلحة ومواطنني 

مرتبطني بتلك االحزاب”.
هذه  من  املائة  يف   40“ ان  أيضا،  التقارير  وتذكر 
لكنها  أصولية،  عقود  وفق  مستغلة  العقارات 
أسعار  مستوى  من  بكثري  أقل  وأسعار  بأجور 
املربع من  املرت  بيع  السوق”، موضحة ان “أسعار 
هذه االصول خالل الفرتة بني 2006 و2014 تقدر 
يقدر  السوق  يف  سعرها  أن  مع  دوالرات  بستة 

بألفي دوالر”.
اسرتاتيجية،  مبواقع  العقارات  تلك  غالبية  وتحظى 

يف بغداد واملحافظات.
تلك  بحسب  عليها”،  “املستوىل  العقارات  وترتكز 
والبرصة  والنجف  وكربالء  بغداد  يف  التقارير 
عن  عليها  االستيالء  “تم  أنها  اىل  مشرية  وكركوك، 
الحكومية  السجالت  يف  والتالعب  التزوير  طريق 

والوثائق الصادرة من الجهات الرسمية”.

بغدادـ  محمد التميمي

تستعد وزارة التجارة لتوزيع وجبة جديدة من السلة الغذائية “خالل 
أيام”، مؤكدة أنّها تعمل عىل استكامل مفرداتها يف املخازن، بعد أن 

تجاوزت مشكلة قلة التخصيصات املالية.
ويقول مواطنون انهم مل يتسلموا مفردات السلة الغذائية كاملة، كام 
رزا  توزيعها  الوزارة  تأكيدات  برغم  رديئة،  بنوعية  رزا  تسلموا  أنهم 

هندي املنشأ.
الوزارة ال  ان  وزاري،  يقول مسؤول  املواطنني،  أحاديث  وتعقيبا عىل 
املفردات من عدمه”،  تسلم  لبيان من  وكيل  ألف   56 مراقبة  ميكنها 

داعيا املواطن اىل مراقبة ذلك بنفسه.

 السلة الغذائية.. مستمرة 
وأكدت وزارة التجارة، مؤخرا، استمرار برنامج السلة الغذائية.

تابعته  الوزارة محمد حنون يف ترصيح صحفي  باسم  املتحدث  وقال 
“طريق الشعب”، إن السلة الغذائية “باقية ومل تتوقف والعمل جاٍر 
سيتم  املقبلة  القليلة  األيام  وخالل  املخازن،  يف  مفرداتها  الستكامل 

تسليم مفردات الوجبة الثانية من السلة إىل للمواطنني”. 
يستهدف  الغذائية  السلة  “مرشوع  أن  الوزارة،  متحدث  وأضاف 
األقضية  يف  سواء  العراق،  محافظات  عموم  يف  فقرا  األكرث  الرشائح 
والنواحي أو مراكز املدن، ومن ذوي الدخل املنخفض”؛ حيث رشعت 
الوزارة بالعمل مع احدى رشكات القطاع الخاص، التي سيكون دورها 
التوريد والتجهيز اضافة اىل التعاقد. بينام ينحرص دور الوزارة بتجهيز 
التي تشرتك فيها  الغذائية بتلك املواد. وهي املرة األوىل  وكالء املواد 
رشكات القطاع الخاص مع الوزارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية.

مفردات جديدة
االستعدادات  استكامل  مؤخرا،  الجبوري،  عالء  التجارة  وزير  وأعلن 
لتجهيز الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية بعد وصول كميات 

كبرية منها اىل مخازن بغداد واملحافظات. 
ان وزارته “تسعى الستقرار عمليات تجهيز مفردات  الجبوري،  وقال 
السلة الغذائية، التي بدأ املواطن يتلمس جودتها وكفاءتها ونوعياتها، 
االمر الذي ينبغي فيه تجاوز كل املشاكل واملعوقات التي حصلت يف 

الوجبة األوىل”.
وأشار إىل أن مخازن الوزارة يف بعض املحافظات “بدأت استالم كميات 
من مادة السكر وزيت الطعام ومعجون الطامطم والبقوليات )العدس 

والحمص املجروش(”.

تملص من المسؤولية 
حكومية،  غذائية  وكالة  صاحب  وهو  مزعل،  محمد  قال  جهته،  من 
لـ”طريق الشعب” ان املواطنني تسملوا وجبة أوىل من السلة الغذائية 
للشهر السابع”، موضحا ان تلك السلة تضمنت “الرز، الطحني، الزيت، 

املعجون، حمص، فاصولياء والسكر”.
وُشمل كل مواطن ضمن تلك السلة الشهرية بـ”3 كيلوغرام من الرز، 
 2 من  واحد  كيلو  اىل  تقلص  السكر  بينام  كيلوغرام.   9 الطحني  ومن 
كيلوغرام، والزيت 1 لرت، باإلضافة اىل الحمص والفاصولياء، لكل نفر 

نصف كيلوغرام”، وفقا للوكيل مزعل.
مناطق  املنشأ يف  اورغواياين  رز  توزيع  استغرابا من  املتحدث  وابدى 
النعريية وبغداد الجديدة والزعفرانية. وهو ما يبدو مناقضا لترصيحات 
املسؤولني يف وزارة التجارة، الذين رصحوا بتسليم الوكالء رزا بسمتيا، 

هندي املنشأ، االمر الذي اثار سخط الكثري من املواطنني.
ويشري اىل ان الوزارة جعلت املواطن يضع الوكالء يف خانة التشكيك 
“دامئا ما تتملص من املسؤولية”.  وكان الوزير الجبوري قد رصح خالل 
مؤمتر صحفي مؤخرا، ان “مخازن وزارة التجارة تستقبل كميات كبرية 
من املواد الغذائية ذات النوعية الجيدة من مفردات السلة الغذائية”، 

واكد ان “الرز البسمتي الهندي هو جزء منها”.
ويربر حنون تأخر توزيع مادة الرز يف الوجبة االوىل “بسبب نقله عرب 
الوضع  التجهيز قبل وصوله ألن  البحار”، مؤكدا أن “الوزارة أطلقت 
كان بحاجة اىل تدخل بسبب ارتفاع أسعار األسواق املحلية، وبالتايل 

هناك ضغط عىل الوزارة بأن تطلق الكميات املوجودة من الرز”. 
الرز،  من  طن  ألف   33 استقبلت  الوزارة  مخازن  أن  حنون  ويؤكد 
اضافة اىل وجود 5 آالف طن من الرز الهندي، و38 ألف طن من الرز 

االورغواياين.

سلة ناقصة؟
يقول املواطن صفاء هاشم انه تسلم “سلة غذائية غري كاملة”، مؤكدا 
نقص  فقط، وشهدت  والزيت  والحمص  املعجون  “اقترصت عىل  انها 

أربع مواد أخرى” بحسب قوله.
وعلّق هاشم يف حديثه لـ”طريق الشعب”، عىل تلك السلة بأنها “ال 
الدخل  ذوي  من  املواطنني  اعتامد  اىل  مشريا  الناس”،  تطلعات  تلبي 

التالعب  أن  يبدو  “لكن  الغذائية  السلة  تلك  مفردات  عىل  املحدود 
محمد  الوزارة  متحدث  ويدعو  مستمرا”.  سيبقى  الشعب  بقوت 
بإمكانه  الغذائية  السلة  يتسلم مستحقاته من  “أي مواطن مل  حنون 
تقديم شكوى عن طريق دوائر الرقابة التجارية”.   ويقول حنون إن 
وزارته “ال ميكنها مراقبة 56 ألف وكيل خالل 10 أيام لبيان من تسلم 
املفردات من عدمه”، الفتا اىل أنه “عىل املواطن أن يكون الرقيب عىل 

استحقاقه”.  
وضمن السياق، حّمل املواطن سعد الوائيل، الحكومة مسؤولية ارتفاع 
مل  الغذائية  “السلة  ان  اىل  مشريا  األسواق،  يف  الغذائية  املواد  أسعار 

تساهم ابدا يف تخفيض األسعار عىل مستوى السوق”.
ان  شأنها  من  اقتصادية  خطة  الحكومة  لدى  “هل  الوائيل  وتساءل 

تسهم يف تقليل الضغط عىل املواطن البسيط؟”.

ارتفاع مستمر في األسعار 
ويؤكد حسني نزار، صاحب محل لبيع املواد الغذائية، ان األسعار يف 
ارتفاع مستمر، يوما بعد اخر، معلال ذلك بـ”عدم وجود منتج محيل 
الرقابة  الدوالر” يف مقابل غياب  منافس، اىل جانب رفع سعر رصف 

الحكومية.
تقلل  أن  شأنها  من  املتوقفة  املصانع  تشغيل  إعادة  أن  نزار  ويعتقد 

وتحافظ عىل أسعار املواد والسلع. 

موازنات مالية غير منتجة

 ابراهيم المشهداني

عن  االقتصادي  باملفهوم  للدول  السنوية  املوازنات  تعرب 

تحتوي  معتمدة  تفصيلية  تقديرية  بيانات  مجموعة 

عىل اإليرادات العامة للدولة املتوقع حصولها خالل عام 

نفس  خالل  انفاقها  يلزم  التي  العامة  والنفقات  الحق 

العام، فاملوازنة مبعنى آخر الربنامج املايل للخطة السنوية 

إطار  املقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة يف  املالية 

االسرتاتيجية العامة للتنمية االقتصادية للدولة.

ومن الثابت يف العراق أن مجموع املوازنات السنوية للفرتة 

من عام 2003 ولعام 2019 بلغت 1261 مليار دوالر أي 

ما يوازي 1512 تريليون دينار عراقي، وأن مجموع أموال 

املوازنات السنوية خالل فرتيت الحكومة التي ترأسها نوري 

املاليك بلغت 562،3 مليار دوالر وأن أقل هذه املوازنات 

 150 موازنة  وأعىل   2003 عام  يف  دوالر  مليار   14 كان 

مليار دوالر يف عام 2014 فام الذي حققته تلك املوازنات 

الفلكية؟

من بني األهداف التي ينبغي أن تحققه املوازنات السنوية  

تقدير حجم العاملة يف سوق العمل وايضا نسبة البطالة 

فيه، غري أن قراءة املؤرشات  يف هذا السوق تشري بال لبس 

الفرص  تهيئة  أمام  األبواب  املوازنات سدت  كافة  أن  إىل 

لتشغيل العاطلني إال يف أضيق الحدود واعتامد االنتقائية 

يف التشغيل مقترصة عىل قواعد االحزاب الحاكمة والفرص 

التي تتيحها عمليات الفساد اإلداري وابقاء مئات األلوف 

من الخريجني سنويا عىل الرصيف حتى مهنة  العتالة يف 

االقتصادية، يف وقت  االزمة  الذي طالته  الشورجة  سوق 

التي  الدولة  ألن  كان  مام  أكرث  الخاص  القطاع  يرتاجع 

صدعت رؤوسنا باقتصاد السوق مل متكنه من إعادة الحياة 

مبستوى الفرتة التي سبقت مرحلة تغيري النظام.

 اما أهداف التنمية التي شملها التعريف فان مخرجات 

العراقي  االقتصاد  إىل تدهور يف  السنوية تشري  املوازنات 

بشكل مريع، فاملوازنات الرأساملية يف أحسن حاالتها ال 

ضمن  املرصودة  التخصيصات  وأن  املائة  يف   30 تتجاوز 

هذه النسبة كانت عرضة للفساد والهدر املايل فان بيانات 

وزارة التخطيط تشري إىل أن عدد املشاريع غري املنتهية يف 

عام 2021 بلغت 6225 وأنها تحتاج لغرض اإلنجاز 126 

إىل 8  العام  لكن تخصيصاتها خفضت يف نفس  تريليون 

 755 أن  إىل  الوزارة  نفس  بيانات  تؤرش  كام  تريليونات، 

مرشوعا مل تتجاوز نسبة االنجاز فيها 20 يف املائة، زد عىل 

ذلك أن عدد املشاريع املتلكئة 359 مرشوعا وأن املتوقفة 

182 مرشوعا وجميعها مدرجة ضمن الخطط االقتصادية 

املنفقة عىل هذه املشاريع  منذ عام 2013 وأن األموال 

مليار   100 أخرى  مصادر  ويف  دينار  تريليون   94 بلغت 

دوالر.

أما يف مجال النفقات فكانت النتائج مرعبة حيث بلغت يف 

عموم املوازنات السنوية أكرث من ثلثي املبالغ املقدرة لها 

وتقدر ب 883 مليار دوالر فأين تم انفاقها إذا ما قورنت 

ال  التي  والطرق  املتهالكة  واملستشفيات  الطني  مبدارس 

ترتقي إىل مستوى طرق جيبويت أو الصومال وكيف ال وأن 

حجم الفساد قد بلغ ضعفي الناتج املحيل االجاميل ويقدر 

ب 500 مليار دوالر!

  وأبرز االشكاليات يف املوازنات السنوية غياب الحسابات 

قاتلة  دستورية  مخالفة  يف  موازنة  كل  مع  الختامية 

الحسابات  تقديم  يف  التأخر  أن  التحليالت  بعض  وتؤكد 

الختامية رغم أنها األداة األساسية يف تحديد املركز املايل 

وقياس قدرة املوازنات عىل تحقيق األهداف االقتصادية 

واالجتامعية واملقارنة بني املخطط واملنفذ وحساب األرباح 

والخسائر والسيولة النقدية ومرشوعية رصف األموال من 

قبل الحكومة ومدى انسجامه مع القوانني النافذة وخاصة 

تربيرات  اىل  يرجع  العام  والدين  املالية  اإلدارة  قانون 

ساذجة تتعكز عىل ضعف الوحدات الحسابية يف الجهاز 

الحكومة فإىل متى ؟

إن مراجعة ألية موازنة تعتزم الحكومة إعدادها يف العام 

أن  فلسفتها عىل  تغيري  االعتبار  يف  تأخذ  ان  البد  القادم 

بدون  تتخلص  وأن  بنودا،  وليست  برامج  موازنة  تكون 

تردد من كافة األمراض التي صاحبتها ومن أشدها تدمريا 

الفساد يف العقود الحكومية والهدر املايل من خالل املبالغة 

يتطلب  مام  العام  الكيل  اإلنفاق  يف حجم  املنطقية  غري 

تنظيف الجهاز الحكومي من الفاسدين والفاشلني واعادة 

البنية االقتصادية عىل أساس واقعي بعيدا عن السفسطة 

التنظريية غري املنتجة.

وقفة اقتصادية
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عربية ودولية

 المال السياسي 

التقدم واالشرتاكية،  لحزب  املركزية  اللجنة  وقال عضو 
املصطفى لربميي، لـ “طريق الشعب”، إن “االنتخابات 
العامة يف املغرب شهدت مناخا عاديا، ولكنها شهدت 

عدة ترصفات، سبق ان نبهنا اليها”.  
املثرية  والترصفات  السلوكيات  “هذه  أن  وأضاف 
أثناء  قبلية  بصفة  املال  باستعامل  متثلت  للجدل 
العملية االنتخابية، وهذا قد يعطل تطور الدميقراطية 

يف البالد”. 
ان  املغربية  السياسية  للخريطة  ميكن  “ال  أنه  وأوضح 

تشهد استقراراً يف ظل الرتحال السيايس”. 
 وتحصل حزب التقدم واالشرتاكية عىل 23 مقعدا كانت 
نسبة النساء شبه مساوية  للرجال.  وقال لربميي يف هذا 
الخصوص: إنه “ال شك ان الحزب يؤمن باملناصفة بني 
النساء  بحقوقهن  متتع  اىل  ويسعى  والنساء،  الرجال 
كاملة”، مبيناً أن “الحزب يف هذه االنتخابات قدم عدة 

كفاءات نسائية باإلضافة اىل  العديد من املناضالت”.
وتابع أن “هذا االنجاز سوف ميكّن الحزب من  تكوين 
طموحات  يلبي  عمل  تقديم  عىل  قادر  برملاين،  فريق 

الشعب”.   
العدالة  حزب  عاقب  املغريب  “الشعب  ان  إىل  وأشار 
والتنمية”، مضيفا ان النتيجة التي حصدها هي “لعدم 
تحقيقه  مطالب الفقراء والكادحني والفئات املتوسطة، 

 125 كان  لديه  الذي  الحزب  ان  يتصور  احد  يكن  ومل 
مقعدا تراجع اىل 13 مقعدا برملانيا”.  

ويف ما يخص تشكيل الحكومة، أكد القيادي يف الحزب، 
من  انطالقاً  يتعامل  “سوف  واالشرتاكية  التقدم  ان 
كل  مع  املغريب  وسنتعامل  للواقع  ورؤيتنا  برنامجنا 

مرشوع يسهم يف تطوير الواقع املغريب”.  
التجربة  الدخول بقوة يف  وبنّي أن   حزبه “يعمل عىل 
الترشيعية املقبلة، وأن يتحالف مع  األنسب واألصلح”، 
مؤكدا يف الوقت نفسه أن “الحزب لن يدخل الحكومة 

بأي  مثن كان”. 
وأردف قائالً: ان الحزب “يسري بخطى ثابتة نحو  نتائج 
الفاعلني من  يد حزبه ممدودة ملختلف  وأن  إيجابية، 
أجل االشتغال عىل  برنامج واضح، يخدم البالد وينهض 

بالتنمية”. 

نتائج غير مسبوقة 

فيه  سجل  بالغا  واالشرتاكية،  التقدم  حزب  وأصدر 
مالحظات عديدة عن االنتخابات. فيام قدم التهاين اىل 

جامهريه ونوابه الفائزين. 
العام  “املناخ  عند  للحزب  السيايس  املكتب  وتوقف 
الذي جرى فيه هذا االستحقاُق الوطني، وعند األدوار 
التي اضطلعت بها السلطات العمومية من أجل إجراء 
هذه العملية االنتخابية يف أجواء سليمة، ِبَغضِّ النظر 

غري  محلية  ترصفاٍت  عن  أساساً  ناتجة  خروقاٍت  عن 
قانونية محدودة”. 

وقال الحزب يف بالغه الذي تحصلت “طريق الشعب”، 
عىل نسخة منه، إن “تقييم الحزب االويل لالنتخابات 
يف  الدميقراطي  البناء  توطيد  نحو  تطلعه  من  ينطلق 

البالد”. 
ظاهرة  إىل  التنبيه  واجبه  “من  أن  الحزب،  واعترب 
االنتخابات  هذه  يف  املال  استعامل  يف  تتجىل  خطرية 
بالجوانب  التنويه  جانب  إىل  مسبوقة،  غري  بدرجة 
اإليجابية لهذا املسلسل”.  وعّد الحزب هذه الظاهرة 

ومصداقيتها  املنتخبة  باملؤسسات  اإلرضار  “شأنها  من 
ومبنسوب الثقة يف املُنتخبني من جهة، ومبتانة األحزاب 
السياسية نفسها، عىل مستوى قراراتها وتوجهاتها، من 

جهة ثانية”.
وغري  التاريخية  “بالنتائج  اعتزازه  عن  الحزب  وعرّب 
واالشرتاكية  التقدم  حزب  حققها  التي  املسبوقة 
لالقرتاع  بالنسبة  وخصوصاً  االستحقاقات،  هذه  خالل 
النواب  مجلس  يف  متثيليته  ضاعف  حيث  الترشيعي، 

عىل أساس املناصفة الكاملة بني النساء والرجال”.
الطاقم  بذلها  التي  الجبارة  “املجهودات  الحزب  ومثّن 

رأسه  وعىل  االنتخابات،  هذه  بتدبري  املكلف  الحزيب 
للحزب،  العام  األمني  الله،  بنعبد  نبيل  محمد  الرفيق 

ألجل تحقيق هذه النتائج اإليجابية غري املسبوقة”.
“تناول  فإنه  الحزب،  عن  الصادر  البالغ  وبحسب 
ومكاتب  رئاسات  بإفراز  املرتبطة  املقبلة  املرحلة 
مجلس  أعضاء  وانتخاب  الرتابية،  الجامعات  مجالس 
ومنتخبي  منتخبات  “كافة  داعياً  املستشارين”، 
إىل  ومناضليه  ومناضالته  تنظيامته  وجميع  الحزب 
املكانة  تُكرس  إيجابية  نتائج  لتحقيق  التعبئة  مواصلة 

املتصاعدة لحزبنا ضمن املشهد السيايس الوطني”.

 للحزب الحاكم
ً
 مدويا

ً
انتخابات المغرب تشهد اندحارا

قيادي في التقدم واالشتراكية: سنشكل فريقًا برلمانيًا كفؤًا

بيروت ـ طريق الشعب 
قّدم الحزب الشيوعي اللبناين مجموعة مالحظات بعد تشكيل 
ضغوطات  بفعل  جاءت  انها  اىل  اشار  فيام  ميقايت،  حكومة 
الشعب”،  “طريق  تحصلت  بيان  يف  الحزب  وقال  خارجية.  
عىل نسخة منه، ان “تشكيل الحكومة جاء بفعل ضغوطات 
اىل  فقدمت  وإقليمية،  دولية  تفاهامت  وقع  عىل  خارجية 
الشعب اللبناين نسخة مكررة عن سابقاتها ، ألنها جاءت بعد 

تقاسم الحصص والفيتوات املتبادلة  والتعطيل املتامدي”. 
  وأكد الحزب، أن  ”اية حكومة اذا مل تكن من خارج منظومة 
هي  حكومة  عليه،  هو  ما  اىل  البلد  اوصلت  التي  االنهيار 

فاشلة وغري قادرة عىل معالجة االزمات املختلفة التي مير بها 
الشعب اللبناين، إذ ال ميكن  ملن سّبب األزمة وقام بأكرب عملية 

نهب للشعب اللبناين، أن يكون هو صاحب الحّل” . 
وأضاف أن “منطق املحاصصة املعمول به منذ الطائف وحتى 
يف  مير  البلد  بأن  أزمات،  يؤكد  من  راكمه  ما  كل  مع  اليوم، 
أزمة نظام سيايس وليس مسألة حكومة او وزير بالناقص أو 
بالزائد،  وبالتايل تصبح مسألة إسقاط النظام السيايس القائم 

هي األساس وليس تجميله أو تعديله” . 
حزب  هو  الحكومة  هذه  يف  األكرب  “الحزب  أن  إىل  وأِشار 
املصارف ورؤوس األموال، الحارض األكرب  باسم متثيل الطوائف 

إىل  ذلك  ويؤّش  انتامءاتها،  اختالف  الحاكمة، عىل  واألحزاب 
اللبناين  الشعب  تحميل  الحكومة عرب  الذي  ستأخذه  املنحى 
عموماً أكالف االنهيار لحامية مصالح املليارديريني  واملرصفيني 

وكبار املودعني” . 
وجدد الحزب دعواته  اىل “ استكامل املواجهة من خالل برنامج 
تغيريي نقيض. فاملطلوب اليوم، من كل قوى التغيري  التداعي 
لفرض موازين قوى تستطيع استكامل املواجهة وإسقاط هذا 
والقطاعية  النقابية  كافة  االستحقاقات  يف  ومنظومته  النظام 
كّل  يف  الشعبية  التحركات  يف  كام  املقبلة،  والنيابية  والبلدية 

 املناطق اللبنانية “. 

الشيوعي اللبناني: تشكيل حكومة ميقاتي جاء بتدخالت خارجية 

الرباط ـ طريق الشعب

حقق حزب التقدم واالشرتاكية يف انتخابات املغرب، االسبوع املايض، “نتائج غري 
مسبوقة” بعد ان متكن من الحصول عىل 23 مقعداً برملانياً بفارق 7 مقاعد برملانية 

زيادة عىل ما حصده يف انتخابات 2016.
ورافقت النتائج االيجابية التي حققها الحزب تقدماً لقوى اخرى، يؤمل منها ان 
تقدم اداء مغايرا ملا قّدمه حزب العدالة والتنمية، الذي مني بهزمية ثقيلة جداً. 
ويعتقد الكثري انها جاءت بعد ان اهمل الحزب الحاكم سابقاً الفقراء واملعدمني.

تونس ـ وكاالت  
التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  دعا 
أكرب  منظمة  الطبويب،  الدين  نور  للشغل، 
نقابية يف البالد، أمس االول، إىل رضورة التعلم 
ُمبكرة  انتخابات  إىل  األخطاء  والذهاب  من 

تفيض إىل مؤسسة ترشيعية شعية . 
عىل  للصحفيني  ترصيح  يف  الطبويب  وقال 
هامش إشافه عىل يوم العلم لسنة   2021، يف 
املنستري  مبدينة  للشغل  االتحاد  الجهوي  مقر 
“مل  تونس  يف  العام  الوضع  إن  البالد،  برشق 
البد  وهناك  أولويات  االنتظار،  يحتمل  يعد 
ويف  سيايس  بذكاء  لها،  مخارج  إليجاد  منها 

إطار الرشعية ”. 
وأوضح يف هذا السياق أن الوضع “استثنايئ، 
ويستدعي الذهاب إىل  انتخابات ُمبكرة تفيض 
إىل مؤسسة ترشيعية شعية، يليها نقاش حول 
صورة  يف  شعبي  استفتاء  أو  السيايس   النظام 

حصول خالف حوله ”. 
واعترب أن من األولويات املؤكدة “االستحقاقات 
الخارجية التي تتطلب وجود  حكومة”، مؤكدا 
“أن اتحاد الشغل مل يشرتط أي شخص لتويل 
املطلوبة  باإلصالحات  للقيام  رئاسة  الحكومة 

وإدخال جملة من التغيريات ”. 

لكنه كشف يف املقابل، ما وصفه بـ”استعداد 
الربملان،  يف  سياسية الستقالة  ممثليها  أطراف 
حال  يف  الجمهورية  رئيس  عن  اإلحراج  لرفع 
أراد حل  الربملان”، مشددا يف نفس الوقت عىل 
رضورة “تغيري القانون االنتخايب  وإعداد الهيئة 

املستقلة لالنتخابات ”. 
وكانت األمينة العامة للحزب الدستوري الحر 
عبري مويس، التي التقت   الجمعة األمني العام 
نواب  جميع  أن  أكدت  قد  للشغل،  التونيس 
 25 منذ  أعامله  املُجمدة  الربملان  حزبها  يف 
لالستقالة  نائبا(  مستعدون   17( املايض  متوز 
حل  إىل  تؤدي  دستورية  آلية  أية  لتسهيل 
اآلجال  يف  مبكرة  النتخابات  الربملان  والدعوة 

القانونية . 
“الوضع  ترصيحاته  يف  الطبويب  ووصف 
السيايس يف البالد بأنه  يتسم بالغموض”، الفتا 
كان  “املشهد  الذي  أن  إىل وجود إجامع عىل 

قبل 25 متوز املايض لن يعود ”. 
الخامس  يف  أعلن  التونيس  الرئيس  وكان 
من  جملة  عن  متوز  املايض  من  والعرشين 
الربملان،  تجميد  تضمنت  االستثنائية،  التدابري 
جانب  إىل  نوابه،  جميع  عن  ورفع  الحصانة 

إقالة رئيس الحكومة هشام  املشييش . 

االتحاد التونسي للشغل:
 انتخابات برلمانية مبكرة

الخرطوم - قرشي عوض

االقتصادي  االصالح  وصفة  اىل  الثورة  بعد  ما  خضع سودان 
الدرجة  اىل  بتطبيقها  وقام  الدولية،  املالية   للمؤسسات 

التي جعلته محل اشادة من جانب مؤسسات التمويل. 
الدوليني  النقد  وصندوق  للبنك  مشرتك  اجتامع  اشاد  فقد 
النقطة  اىل  واوصلته  السودان،  اتخذها  التي  بالخطوات 
هذه  وامثرت  واملنح.  القروض  تلقي  مستحقا  تجعله  التي 
ان  يتوقع  والتي  عليه،  املالية  للتدفقات  انسيابا  السياسة 
منح  جلها  العام،  هذا  بنهاية  دوالر  مليارات   4 تتجاوز 
ودعومات من صندوق النقد الدويل وبنك التنمية االفريقي 
الديون  يف  اطفاء  جانب  اىل  باريس.  نادي  ودول  وبريطانيا 
قد يقلصها من 57 اىل 6 مليارات دوالر، تتم جدولتها عىل 

فرتات طويلة.
عديدة،  باشرتاطات  ارتبط  السخي  التمويل  هذا  لكن 
ما  تنفيذه  املؤسسات  تلك  وتراقب  ببعضها  السودان  أوىف 
وهي  الفقر.  وخفض  االجتامعي  الدعم  حزمة  مثل  تبقى، 
كثرياً.  االنتقالية  الفرتة  فيها حكومة  تتقدم  مل  التي  الخطوة 
القاء  يتضمن  الذي  )سلعتي(  مرشوع  عىل  اعتمدت  النها 
الجامرك عىل عدد من السلع االسرتاتيجية. وبرنامج )مثرات( 
ناشطون  ويشتيك  التعاون.  جانب  اىل  الفقرية  االرس  لدعم 

اقليم  مثل  النزاعات  فيها  تتجدد  التي  خاصة  الواليات،  يف 
دارفور، من ان فقراءها مل يحظوا بدعومات اال مرة واحدة 

طوال حكم السلطة الحالية.
التحول  برنامج  كون  يف  التوجه  هذا  خطورة  وتكمن 
عليه  يراهن  كربنامج  السالم  دعائم  وتثبيت  الدميقراطي 
اسايس  بشكل  يعتمد  االستقرار،  تحقيق  يف  الدويل  املجتمع 
اسباب  فيه  ترتبط  بلد  يف  االقتصادي،  االصالح  برنامج  عىل 

النزاع بغياب التنمية ويشكو من الفقر املزمن وتوريثه. 
واعترب مشاركون يف امللتقى الذي اقامته منظمة شكاء التنمية 
وال  برنامج  بال  الحكومة  ان  املايض،  الشهر  نهاية  بالخرطوم 
حتى رؤية اجتامعية. وان برنامج )مثرات( املمول من الخارج 
بأية حال يف تخفيف  باكرث من 800 مليون دوالر، ال يسهم 
الدعم  رفع  عن  الناجمة  الفقراء،  جامهري  معاناة  حدة 
تطبيقه  ان  كام  االجنبية.  للعمالت  الرصف  سعر  وتوحيد 
يعتمد عىل االوراق الثبوتية مثل الرقم الوطني، وهي ثقافة 
من  جهد  اىل  وتحتاج  الشعبية،  االوساط  يف  شائعة  ليست 
الرشطة عن  فيه  تتقاعس  املدين يف وقت  السجل  ادارة  قبل 
حسم االنفالتات االمنية داخل املدن وبضمنها الخرطوم التي 

شهدت  اضطرابات كبرية االسبوع املايض مبنطقة سوبا.
وتقل االوتاد يف ظل تكاثر الزعازع، فالسودان فيه االن اكرث 
من مثانية جيوش هي قوات الحركات التي كانت ترفع السالح 

يف وجه الحكومة. اىل جانب الجيش النظامي وقوات الدعم 
الرسيع، وانتشار السالح بسبب الحرب االهلية التي توقفت 

عىل املستوى الرسمي، وتواصلت عىل الصعيد الشعبي.
دخلها  وزيادة  الرضائب  اصالح  بصدد  انها  الحكومة  تقول 
تزرع  ان  استطاعت  حيث  العام،  هذا  املباش  االنتاج  من 
القطن،  من  فدان  مليون  فيها  مبا  الصيفية  املحاصيل  كل 
ولكن  املاضية.  االعوام  باملقارنة مع  كبريا  تقدما  مام يشكل 
السوادنية  فالصادرات  والتصدير.   التخزين  مشاكل  تقابلها 
ما زالت غري مطابقة للمواصفات العاملية، لهذا يرجع بعض 
يتم  ان  بعد  بورتسودان،  ميناء  مرايف  اىل  الصادرات  بواخر 

رفضها يف السوق العاملية.
ترصيح  بحسب  الخطوات  هذه  عىل  الحكومة  وتعول   
ما  باملائة،   60 فيه  العطالة  تتجاوز  بلد  يف  أخريا،  لرئيسها 
يعني ان اكرث من نصف املجتمع السوداين عاطل عن العمل.
يف املقابل تعجز الدولة عن حشد مواردها الذاتية، فهي بال 
املؤسسات  مالحقة  متنع  القوانني  وبعض  للرضائب،  قانون 
تدفع  ال  كبرية  مؤسسات  وبضمنها  قضائياً،  الحكومية 
الرضائب وتفلت من العقوبة. وينظر  بعض النخب املوالية 
السخرية،  بعني  الذاتية  املوارد  تعبئة  موضوع  ايل  للسلطة 
ويركز عىل الدعم الدويل. مع ان موارد البالد تغني عن هذا 

الدعم، املرشوط بامثان سياسية باهظة.

في السودان

االصالح االقتصادي يفشل في وقف التدهور المجتمعي

إضراب شامل في جنين 
تضامنا مع األسرى 

القدس ـ وكاالت 
يف  لألرسى  وإسنادا  دعام  فلسطني،  يف  جنني  محافظة  األحد،  أمس  الشامل،  اإلرضاب  عّم 
سجون االحتالل، وأغلقت املحال واملصالح التجارية أبوابها، فيام ُشلت حركة املرور نسبيا، 

وبدت الشوارع شبه خالية.
وقال منسق فصائل العمل الوطني يف جنني راغب أبو دياك، إن اإلرضاب جاء بدعوة من 
يف  لألرسى  وإسنادا  نرصة  »فتح«،  وحركة  املحافظة،  يف  واإلسالمي  الوطني  العمل  فصائل 

سجون االحتالل ووفاء لهم.
وأضاف أن اإلرضاب يرسل رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني لن يرتك أرساه وحدهم يف 

ظل الهجمة الرشسة التي يتعرضون لها من قبل إدارة سجون االحتالل.
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وثيقة للمناقشة

وإذ يتيح الحزب الشيوعي العراقي وثائقه وبرامجه 
للنقاش العلني الشعبي وعرب جميع وسائل اإلعالم 
فهو  الوطني،  مؤمتره  يف  وتبنيها  اقرارها  وقبل 
واحرتام  والوضوح  الشفافية  لثقافة  بحق  يؤسس 

العقل الجمعي للشعب.
الثانية  الوثيقة  هي  الحالية  الربنامج  مسودة   
الوثيقة  العلني، بعد  للنقاش  التي ينرشها الحزب 
األوىل التي ال تقل أهمية عن هذه الوثيقة والتي 
والتي  للحزب،  الداخيل  النظام  مسودة  تضمنت 
منظامت  وسط  مستفيضة  مبناقشات  حظيت 
بالشأن  املهتمني  قبل  من  وأيضا  وهيئاته،  الحزب 
طريق  صحيفة  نرشت  وقد  العراقي،  السيايس 
العديد  االخرى  االعالمية  الحزب  ومواقع  الشعب 

من الحوارات والنقاشات حولها.
تقديم  القادمة  الفرتة  تشهد  أن  املمكن  ومن 
الحزب الشيوعي العراقي لوثيقة تقريره السيايس 

املقدم الجتامع املؤمتر القادم للحزب.
وإذا كان الربنامج الحايل ال يبتعد كثرياً عن مضامني 
الحزب  مؤمتر  أقره  الذي  الحزب  برنامج  وفصول 
العارش عام 2016، فأن من أسباب ذلك أن الربامج 
نسبياً،  طويلة  زمنية  مرحلة  العادة  يف  تغطي 

وترتبط باألحداث والتغيريات التي تصاحب أزمان 
تطبيقها.

 واملتتبع لألحداث العراقية يراها قد راوحت طويال 
والفساد  املحاصصة  منظومة  وخناق  أطر  ضمن 
وخراب الهوية الوطنية. ورغم املالحظة هذه فأن 
الربنامج قد توقفت  العديد من صفحات وفصول 
الكثري  عند  واقعي،  وفهم  وعناية  وتفصيل  بدقة 
راسمة  الوطنية،  واآلمال  والتطلعات  الهموم  من 
التخلف  الوطني من كبوات  النهوض  سبل وطرق 

واملعاناة الشعبية التي طالت الجميع.
ونشاط  لعمل  مرشداً  سيكون  الربنامج  هذا 
منظامت الحزب ورفاقه، وهو أيضاً يف نفس الشأن 
خطة عمل عملية صيغت  بجهود حثيثة وتجارب 
نضالية ودراسة مستفيضة لواقع الشعب ومعاناة 

الناس.
 وضمن هذا السياق كان من املمكن لهذه الوثيقة 
التوضيح أكرث يف هذا الشأن، وهل أنها وثيقة تخص 
تجسيدها  اجل  من  منهم  والقريبني  الشيوعيني 
خالل  من  وأيضاً  اليومي  النضايل  عملهم  خالل 
توليهم للمسؤوليات يف الوظائف العامة الحكومية 
الدولة  يف  للمعنيني  موجهة  أنها  أم  واملدنية، 

صياغة  عند  فصولها  من  لإلستفادة  والحكومة 
الربامج والخطط الوطنية.

الوضوح يف خيار الحزب يف اختيار االشرتاكية لبناء 
عليه،  التأكيد  مهام  أمراً  يبقى  مستقبالً،  املجتمع 
وقد أصابت الوثيقة يف اعتباره طريقاً خاصاً ببالدنا، 
التجارب  استنساخ  فكرة  عن  التمييز  أجل  ومن 
األخرى، ليس لعدم جدوى وأهمية هذه التجارب 
الزاخرة بالدروس، بل ألن ظروف بلدنا والتشابكات 
االقتصادي  بواقعنا  أحاطت  التي  املعقدة 
واالجتامعي والسيايس، والتأثري املتعاظم للمحيط 
االقليمي والدويل، قد تفعل فعلها يف رسم مالمح 

مستقبل بالدنا وبناء االشرتاكية فيها..
يف ديباجة الربنامج اشارة رصيحة صائبة السرتشاد 
التجارب  وبدروس  املاركيس  بالفكر  الحزب 
االشرتاكية والرتاث االشرتايك عامة، وكان من املمكن 
)ويستوحي  جملة  مع  مبارشة  الجملة  استكامل 
كل ما هو تقدمي يف إرث حضارة وادي الرافدين، 
الجملة،  نهاية  وإىل  اإلسالمية(  العربية  والحضارة 
وإبدال  كلمة )كذلك( بالواو. كلمة وكذلك توحي 

باملعنى األقل يف الصياغة.
نظام  أي  الفيدرالية،  يف  الحزب  )ويرى  جملة  يف 
للعراق،  املناسب  الحكم  شكل  االتحادي،  الحكم 
والخ  كوردستان(  ٌاقليم  يف  توطيدها  إىل  ويدعو 
الفدرالية  أن  وتعني  واضحة  غري  الجملة...الجملة 
هي نظام الحكم االتحادي، وأظن أن املقصود هي 

الفدرالية ضمن نظام الحكم االتحادي الفدرايل.
عند االشارة يف الديباجة الهتامم الحزب بالشبيبة، 
حق  ضامن  عىل  التأكيد  املناسب  من  سيكون 
عمل،  فرص  عىل  للحصول  الشباب  الخريجني 
تعني  تأهيلية  مؤسسات  يف  اجتامعيا  وضامنهم 

بالعاطلني عن العمل.

فقرة )وينحاز الحزب إىل عامل العمل وقيمه( والخ 
تكون  وأن  الديباجة،  يف  تقدميها  يفرتض  الجملة، 
صيانة  نفسه، عىل  الوقت  يف  )ويعمل،  فقرة  بعد 
وحدة نضال الشعب العراقي( الخ الجملة..ألهمية 

قضية العامل والعمل.
تكريس  لوصف  مناسبة  متضائلة(غري  كلمة)قلة 
وتعميق الفوارق عىل صعيد الرثوة والدخل، ومن 
املمكن استبدالها )قلة محدودة( أو )قلة صغرية(، 
خصوصاً وأن هذه القلة ال تتضاءل بل تزيد يف كل 

يوم..
 الفقرة 5 من فصل بناء الدولة والنظام السيايس، 

أقرتح تغيريها لتكون كالتايل :
ومؤسساتها  الدولة  عند  حرصاً  السالح  يكون  أن 
وكل  والجهات،  الفصائل  من  ونزعه  الرشعية، 

املجموعات األخرى الخارجة عن القانون...
القطاعات االقتصادية/  من املهم االشارة يف فصل 
القطاع النفطي، اىل أهمية االرساع بترشيع قانون 
الحكومة  بني  الخالفات  وحل  والغاز،  النفط 

االتحادية وإقليم كوردستان..
األهمية  من  يبقى  والكهرباء  الطاقة  فصل  ويف 
اإلشارة اىل انتهاج سياسة تجسيد استخدام الطاقة 
الطاقة  استخدام  وإشاعة  للبيئة  الضامنة  البديلة 

الشمسية البديلة وغريها.
اهمية  اىل  االشارة  ميكن  السياحة  قطاع  فصل  يف 
وتطوير  الداخلية،  الوطنية  السياحة  تشجيع 
مناطق  يف  وخصوصا  الطبيعية  السياحية  األماكن 

األهوار ويف جبال ومنتجعات اقليم كوردستان.
يف الفصل الخاص باملرأة تجدر االشارة اىل أهمية 
العمل والجهد من أجل الضغط واإلرساع لترشيع 

قانون مكافحة العنف األرسي.
ويف مجال الشباب والثقافة يفرتض االشارة بوضوح 

ثقافية  مرافق  ببناء  الدولة  اهتامم  أهمية  اىل 
املسارح واملكتبات  للشباب، وخصوصاً  ومنتديات 

العامة ودور الفنون التشكيلية واملوسيقى.
اىل  االشارة  املفيد  من  سيكون  الصحة  مجال  يف 
مبعالجة  متخصصة  صحية  مراكز  انشاء  أهمية 
متخصصة  وأماكن  والعنف،  الحروب  مرىض 
املخدرات،  وإدمان  النفسية  األمراض  مبعالجة 

والعناية باملترضرين من العنف وجرائم داعش.
يف فصل القوات املسلحة واألجهزة األمنية، أقرتح 

اضافة الفقرة التالية :
الذين  الشيوعيني  باألنصار  خاص  اهتامم  إبالء 
االعرتاف  والعمل عىل  الديكتاتوري،  النظام  قاتلوا 
مبرشوعية نضالهم، وتوفري سبل  االهتامم بالشهداء 
ضامن  سبل  وتوفري  منهم،  واملغيبني  والجرحى 

حاميتهم..
يف فصل حقوق القوميات أرى من املهم االشارة اىل 
لحقهم جراء  الذي  والضيم  والغنب  الفيلية  الكورد 
سياسة التهجري املعروفة، والدعوة الحرتام حقوقهم 
وتخفيف  العراقية  الوثائق  عىل  الحصول  يف 

معاناتهم يف هذا الجانب.
الصحيح  من  أرى  الخارجية،  العالقات  مجال  يف 
العراقيني  الشيوعيني  توثيق  أهمية  عىل  التأكيد 
يف  الشيوعية  االحزاب  يف  رفاقهم  مع  عالقاتهم 
دوام  مع  سوية  الجوار،  ودول  العربية  البلدان 
والوطنية  اليسارية  والقوى  الفصائل  بكل  العالقة 

واملدنية.
العالقات  فصل  يف  بفلسطني  الخاصة   6 الفقرة  يف 
اىل  الرشقية  كلمة  اضافة  رضورة  أرى  الخارجية، 
ليك  القدس(،  وعاصمتها  وطنه  أرض  )عىل  جملة 

تصبح هكذا :
عىل أرض وطنه وعاصمتها القدس الرشقية.

مسودة برنامج الشيوعيين

خطة وطنية لتعمير الوطن وإسعاد الشعب
نجم خطاوي

هو ليس بربنامج حزيب سيايس عابر، بل هو بحق وإنصاف، خطة وطنية لتعمري 
الوطن وإلسعاد ورفاهية الشعب. هذا هو االنطباع الذي تراءى يل وأنا أتصفح 

فصول برنامج الحزب الشيوعي العراقي/ املسودة املقرر تقدميها إىل املؤمتر الوطني 
الحادي عرش للحزب، واملزمع عقده خالل هذا العام 2021.

عبد اللطيف السعدي

1( جاءت ديباجة مرشوع برنامج الحزب الشيوعي العراقي، املعروضة 
للنقاش والحوار الواسعني، يف مسرية الصعود نحو املؤمتر الحادي عرش 
من  الحزب  وطابع  سامت  تحديد  يف  واضحًة  وشاملة،  مركزة  للحزب، 
اإلفصاح  يف  كام  والسياسية،  االجتامعية،   - والطبقية  الفكرية  النواحي 
عن توجهات ومفاصل العمل والنشاط التغيرييني، ومبنهج جديّل ترتابط 
يف حلقات العمل النضايل. وجاء ذلك مستوعباً جميع مفاصل وحقول 
العمل والكفاح، باالستناد إىل واقع التطورات منذ عام 2003، وما أفرزته 
من حقائق وحاجات اجتامعية، أفرزت حركة جامهريية متثلت بهّبات 
اليوم. )وهنا  وانتفاضات يف مرحلتيها بني عامّي 2011 و2019 وحتى 
مكونات  كل  تشخيص  مع  الحزب،  صدق  تأكيد  باب  من  فقط  أشري 
موزاييك شعبنا، وهام  مكونني هامني من  إضافة  إىل رضورة  املجتمع، 

مكونا الجرجر والكاكائيني(.  
أرى أن ديباجة مرشوع الربنامج، جاءت كاملة، شاملة وافية، وطرحت 
بتحقيق ما  املعنية  الجامهري  باسلوب مبسط، يتوجه ألوسع  مضامينه 
التطورات،  أفرزتها  يومية  ومطالب  ومتطلبات  حاجات  من  فيه  ورد 
وعربت عنها حركة الجامهري يف تظاهراتها ومسرية هّباتها. وتلمست يف 
املضامني، الصدق وروح الجدية يف تحقيق االقرتاب واملقاربة مع تلك 
والخارجي  الذايت،   – الداخيل  بني  الجديل  الرتابط  الحاجات. وكان جلياً 
البالد،  داخل  األوضاع  متطلبات  بني  والعام،  الخاص  بني  املوضوعي،   –

وامتدادات الفعل والتأثر والتأثري عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل. 
تناسق  يف  محكمة  مرتابطة،  الربنامج  وأبواب  مفاصل  تأيت  وثم   )2
امللموس  الرتكيز والتحديد  تتواصل مع مبدأ  الواقعية. وهي  مضامينها 
يف  تحديده  تم  ما  اساس  عىل  شعبنا،  حياة  مفاصل  من  مفصل  لكل 
التغيريي،   - الثوري  الحزب ودوره  الديباجة، يف تحديد طابع  املقدمة، 
وسامته الفكرية – السياسية، والثقافية، مبتعداً يف ذلك عن نهج الضيق 

وتفصيالت  بل  خلقات  ومّس  عالج  الربنامج  فإن  ولهذا  االيديولوجي. 
يف التعبري عن هموم أوسع الجامهري الشعبية، وموجبات إدارة الحياة 
لبالدنا عىل أسس علمية منهجية، ومبنطلقات دميقراطية حية. وابتعد 
والتخريجات  اللغوية  الصياغات  عن  برنامجه  مرشوع  يف  الحزب 

األيديولوجية الجامدة، كام كان يحصل يف فرتات سابقة.  
إىل  منتقالً  السيايس،  والنظام  الدولة  بناء  باب  من  بدءاً  ذلك  لوحظ 
وبرتابط  وموجباتها  مفرداتها  وكل  واالجتامعية،  االقتصادية  السياسة 
والحياة،  العمل  قطاعات  كل  باستيعاب  ذلك  بعد  ومروراً  حّي.  جديل 
انتهاًء بحقوق الطبقات والفئات االجتامعية، املبنية عىل اسس التحليل 

الطبقي امللموس، عىل أساس  واقع عراقي ملموس. 
3( وثم جاءت خامتة مرشوع برنامج الحزب الشيوعي العراقي املطروح 
وبشكل  أخرى  ومرة  عرش.  الحادي  الوطني  للمؤمتر  تهيأة  للنقاش، 
الديالكتييك،  املادي  الحريك  طابعه  الحزب  اكد  مركز،  جديل  منهجي 
أو  افتعاالت  بال  للمستقبل  والنشاط  العمل  وميادين  مهام  تحديد  يف 
إذ  العراقي  الشيوعي  أن “حزبنا  الخامتة  بداية  يطرح يف  إذ  ادعاءات؛ 
يطرح برنامجه هذا، الذي انطلق يف وضعه من الواقع املوضوعي لبالدنا، 
ومن مرحلة تطورها الراهنة )الوطنية الدميقراطية – الكاتب(، وآفاقها، 

يؤكد يف الوقت نفسه خياره االشرتايك، لبناء املجتمع يف املستقبل”. 
ثم يحدد الحزب وبأسلوب مبسط، عميق، مفهومه لالشرتاكية ومعانيها 
معدي  يفت  ومل  الدميقراطي.  والتطور  بالنضال  الجوهرية  وعالقتها 
املسودة الربنامجية، لفت االنتباه إىل مبدأ االستفادة من دروس التجارب 
أيضاً.  وبإيجابياتها  كثرية،  وهي  بسلبياتها،  طبعا  السابقة،  االشرتاكية 
نضالية  والثقافية وبكونها عملية  الوطنية،  “الخصوصية  إىل  وباالستناد 
طويلة األمد”. وهنا يشري مرشوع الربنامج، إىل حلقات هامة يف النضال 
والدميقراطية  االجتامعية،  العدالة  تحقيق  وهي  االشرتاكية،  أجل  من 
حسب  كل  “من  مبدأ  وفق  العادل  والتوزيع  واالجتامعية،  السياسية 

طاقته، ولكٍل حسب عمله”. 

يف  اسايس  وجوهر  حقيقة  عىل  مجدداً  بالتأكيد  هذه،  قراءيت  وأختم 
تبقى  الربامج  وأدق  وأجمل  كل  أن  وهي  الثوريني  والنشاط  العمل 
وتنظيم حي  بأدوات  ترتبط  مل  إن  عليها،  كتبت  التي  األوراق  حبيسة 
جديل متطور، إن مل متر عرب أدوات تنظيمية متجددة تتناسب وحركة 
يف  واستند  ونشاطها.  عملها  وسبل  وأساليب  بأدواتها  فاعلة  الواقع، 
مستوى  ونشاطه:  الحزب  بناء  يف  يحدد  قانون  اىل  بل  مبدأ،  إىل  ذلك 
إىل  ليفيض  للتنظيم،  وشكالً  مستوى  يستلزم  املجتمع  يف  الوعي،  من 
نشاط فاعل ومتجدد ومؤثر يف الواقع ويف تحديد مساراته نحو التغيري 

الحقيقي ...!!!.

عادل عبد الزهرة شبيب
 

الوطني  1( اقرتح االبقاء عىل شعار الحزب للمؤمتر 
اتحادية  دميقراطية  مدنية  دولة  ))التغيري..  العارش: 
ومل  بعد،  التغيري  يحصل  مل  اذ  اجتامعية((,  وعدالة 
ومل  االتحادية،  الدميقراطية  املدنية  الدولة  تتحقق 
تتحقق العدالة االجتامعية, فمضمون الشعار ما زال 

قامئا، نسعى اىل تطبيقه عىل ارض الواقع.
2( اقرتح اضافة اىل املقدمة بعد عبارة ))... ويناهض 
استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان وكل اشكال الكبت 
والعسف والقهر ..((، اضافة )والطائفية( بعد والقهر.
3( ضمن محور )سياستنا االقتصادية – االجتامعية( 

بعد  املدى(  )وبعيدة  عبارة  اضافة  اقرتح   )1( فقرة 
))وقصرية األجل((.

4( يف محور سياستنا االقتصادية – االجتامعية الفقرة 
6  أقرتح اضافة اىل نهاية الفقرة )ومكافحة الفساد 
يف مؤسسات الدولة املختلفة وبكافة اشكاله مكافحة 

جذرية(.
 – االقتصادية  )سياستنا  املحور  نفس  وضمن   )5
االجتامعية( فقرة )10( اقرتح اضافة فقرة برقم )و( 
العراقي  الدستور  املادة 111 من  )تطبيق  بـ  تتمثل 
النافذ باعتبار النفط والغاز ملك الشعب العراقي(. 

 – االقتصادية  )سياستنا  املحور  نفس  وضمن   )6
اضافة  اقرتح   ) د   /  10  ( الفقرة  ايضا  االجتامعية( 

بناء  الوزارات  من  )والطلب  الفقرة  نهاية  اىل  عبارة 
مناسبة  وبأسعار  ملوظفيها  السكانية  املجمعات 

وبالتقسيط املريح(.
7( ويف نفس املحور اعاله الفقرة )10/ هاء( اقرتح اضافة 
رضيبة  فرض  )وعدم  )هاء(:  الفقرة  نهاية  اىل  عبارة 
والعسكريني  املدنيني  املتقاعدين  رواتب  عىل  الدخل 
 )113( رقم  الدخل  رضيبة  قانون  اىل   استنادا  وذلك 

لسنة 1982 النافذ املادة )7( الفقرة )6( من القانون.
اضافة  اقرتح  االجتامعية(:  )الضامنات  8( ويف حقل 
ال  شعار  ))تطبيق  وهي:   )10( برقم  جديدة  فقرة 
متسول وال فقري يف العراق الغني برثواته بعد اليوم((.

اضافة  اقرتح   ,).. الخارجية  )املديونية  9( ويف حقل 

آخر  القروض  تكون  ان  ))ينبغي   :  )4( برقم  فقرة 
القومي  الدخل  تنويع مصادر  الحلول, والعمل عىل 
الحدودية  املنافذ  من  املتأتية  املالية  املوارد  وضبط 
الجمركية  التعرفة  وتفعيل  واملطارات  واملواينء 
وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وقلع 
اينام وجد، والتي ميكن ان تدر  الفساد من جذوره 
االقرتاض  عن  واالستغناء  الدولة  خزينة  اىل  امواال 

الداخيل والخارجي((.
واالستخراجي(:  النفطي  )القطاع   محور  ويف   )10
الغاز  ))عدم حرق  بالغاز  تتعلق  فقرة  اضافة  اقرتح 
عىل  والعمل  البديل  واسترياد  وهدره  الطبيعي 

استثامره يف خدمة االقتصاد العراقي((.

مقترحات حول البرنامج 
محمد الربيعي

تضع  التي  الحزب  الفكار  امتداد  وميثل  واسع  الربنامج 
مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، ويتمسك بالقيم 
التقدمية وقيم املساواة والعدالة االجتامعية، ويتكيف مع 
التطورات الجديدة، ويتعامل معها بنضج مع انه يبدو يل 
متقتضبا وعاما يفتقر للمبادرات واملشاريع والنهج واالمثلة 

يف كثري من املواقع.  
ميكن للربنامج االستفادة واالستزادة من املواضيع التالية:

1 - تضمني تداعيات ازمة انتشار كوفيد 19 عىل املستوى 
االقتصادي واالجتامعي.

2 - تقييم النهج السيايس للحكومة الحالية واسباب ازمتها 
السياسية وعدم قدرتها عىل معالجة االختالالت االقتصادية 
عليها  يؤكد  التي  وتلك  والتعليمية  والصحية  واالجتامعية 

الربنامج يف عدد كبري من النقاط.
3 - ما هي الوسائل التي يسعى الحزب من خاللها تحقيق 
وقطاعات  واملجتمع  الدولة  صعيد  عىل  واالصالح  التغيري 

االقتصاد املختلفة؟
التي  الحزب  ومشاريع  مبادرات  عىل  التأكيد  رضورة   -  4

تهدف اىل دعم قضايا ومطالب الشعب العادلة؟
5 - تحليل االوضاع الحالية يستدعي استخالص عدة دروس 

مهمة البد ان تشكل مصدر الهام للربنامج.
لقطاع  تكون  ان  يجب  واالسبقية  الكربى  االهمية   -  6
اهملها  )التي  البيئية  والقضايا  والصحة  والتعليم  الرتبية 

الربنامج(. 
7 - من املستحسن تضمني الربنامج ملشاريع يسعى الحزب 
وتحسني  والرشوة  الفساد  محاربة  طرق  فيها  مبا  لتحقيقها 
دخل الفئات الفقرية وانظمة الحامية االقتصادية للعاطلني 

عن العمل والحامية االجتامعية لالطفال والنساء.
8 - التأكيد عىل اهمية بناء وتأهيل املستشفيات الحكومية 
الدخل  وصياغة سياسة دوائية هدفها ضامن حصول ذوي 

املحدود عىل االدوية مجانا.
اسس  عىل  جامعي  تعليم  ارساء  اهمية  عىل  التأكيد   -  9
النزاهة واملساواة واحرتام مبادئ التكافؤ والشفافية ووضع 
صلب  يف  ليكون  واالبتكار  العلمي  للبحث  تحفيزي  نظام 
خاصة  مالمئة  ميزانية  ووضع  املجتمع،  وخدمة  الجامعة 
بالبحث العلمي. باالضافة اىل توسيع الجامعات الحكومية 
يتناسب  مبا  املناهج  وتطوير  حديثة  مبختربات  وتجهيزها 
واحتياجات املجتمع والسوق، واالرتقاء باملدارس الحكومية 
اىل  بها  للرقي  الرضورية  املوارد  لها وتوفري  االعتبار  واعادة 

املستوى املطلوب.
معالجتها  رضورة  ارى  التي  االخرى  القضايا  بعض   -  10
للجودة،  بالغة  اهمية  ايالء  واضحة:  بصورة  الربنامج  يف 
حيث  املدارس  يف  الرياضة  اهمية  واالثار،  والرتاث  الثقافة 
الشيخوخة،  حقوق  املدارس،  معظم  يف  حاليا  اهاملها  يتم 
والكردية  )العربية  واللغات  العلوم   بتدريس  االهتامم 
احرتام  واالخالقية،  املهنية  بالقدوة  التحيل  واالنكليزية(، 

حرية التفكري والتعبري واالبداع. 
هذه مقرتحات اقدمها الغناء الربنامج والنقاش حوله ارجو 

ان تكون محل اهتاممكم ولكم جزيل الشكر والتقدير. 

حول مشروع برنامج الحزب: 

صياغات شاملة مركزة ومبسطة

مقترحات بشأن برنامج الحزب للمؤتمر الوطني الحادي عشر
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أفكار 

ابن طفيل وقصة حي بن يقظان

يف  الطب  ودرس  آش،  وادي  بلدة  يف  طفيل  ابن  نشأ 
والشعر  والرياضيات  الفلك  علم  يف  وبرع  غرناطة، 
وليس  املوحدين.  دولة  يف  وزيراً  وأصبح  والفلسفة، 
حياة  عن  القليل  إال  املؤرخني  وأقوال  التاريخ  كتب  يف 
الفيلسوف املعارص البن رشد. وترك ابن طفيل العديد 
من الكتب، ولكن أغلبها ال يُعرف عنه يشء، ومل يصلنا 
من كتبه سوى كتاب واحد، هو قصة »حي بن يقظان«. 
ويعود سبب ذلك إىل الحرب التي تعرضت لها أفكاره 

عىل يد الظالميني.
كام  سينا،  ابن  مؤلفات  يف  نفسه  باالسم  قصة  وردت 
يقارن الكثريون بينها وبني قصة »روبنسون كروزو« التي 
وضعها كاتب إنكليزي يف القرن الثامن عرش. ويف طبعة 
»حي بن يقظان« الصادرة عن دار الفارايب عام 1954، 
ابن  إن  فيها:  قال  للكتاب،  مقدمة  بكداش  خالد  كتب 
طفيل بدأ كتابه بتمهيدات تحدث فيها عن رأيه بآراء 
عدد من الفالسفة، مثل: ابن باجة وابن سينا والفارايب. 
وتتحدث القصة الخيالية عن حي بن يقظان الذي أبرص 
خالل  من  واستطاع  البرش،  من  خالية  جزيرة  يف  النور 
العمل واملالحظة والتجربة إدراك أرسار الكون والطبيعة 
بنفسه دون مصدر خارجي. وعندما بلغ الخمسني من 
إىل  برفقته  »اسال« وذهب  يدعى  برجل  التقى  العمر، 
جزيرة مجاورة، فرأى ما عليه املجتمع البرشي من فساد 
وحاول إصالحه باملوعظة واإلرشاد فلم يفلح، وعاد إىل 

جزيرته برفقة اسال وقىض فيها بقية حياته.
يقول خالد بكداش: من املفهوم أن محاولة ابن طفيل 
عزل حي بن يقظان ووضعه يف جزيرة نائية خالية، ال 
التي  األفكار  لهذه  االجتامعية  الطبيعة  من  شيئاً  تغري 
وضعها ابن طفيل يف رأس حي بن يقظان وعىل لسانه، 
الذي  االجتامعي  العهد  أفكار  هي  إمنا  األفكار  فهذه 
وآراء  مالحظات  بكداش،  »خالد  طفيل.  ابن  فيه  عاش 
يف بعض قضايا الفكر والفلسفة واألدب، دمشق 1976، 

ص 11«.
ويف هذه القصة صورة لتطور اإلنسان، من إنسان بدايئ 
خرج من حالة الوحشية حني بدأت الحياة االجتامعية، 
أي حني خرج من العزلة واالنفراد وبدأ يعيش مع أناس 
عامل  إىل  أقرب  بل  إنساناً  يكن  مل  ذلك  وقبل  آخرين. 
الحيوان. كان ابن طفيل متأثراً بالفلسفة اليونانية التي 
األخري  واعرتف  »أرسطو«،  ومثالية  مادية  أفكاراً  تحوي 
بوحدة العامل، أو وحدة الكون، وتصور الروح عىل شكل 
بخار »مادة«. ويبدو أن ابن طفيل مل يضع يف كتابه كل 

ما أراد قوله بسبب عداء التيار املحافظ للفلسفة.
يضيف بكداش عن مكان أفكار ابن طفيل يف التاريخ: 
أن األفكار الواردة يف قصة حي بن يقظان، عن الطبيعة 
والوجود، هي أفكار من القرن الثاين عرش، أي أنها ترجع 
األساس  هذا  فعىل  عام.  مثامنائة  عنه  تفصلنا  عهد  إىل 
أهميتها.  هنا  من  بل  وتقديرها.  بحثها  طبعاً  ينبغي 
فهي تبني املستوى الذي بلغته اإلنسانية يف ذلك العهد. 
يف  الرضورية  الحلقة  تلك  كانت  أنها  يف  هي  عظمتها 

تطور املعرفة اإلنسانية إىل املستوى الذي بلغته اليوم.

ابن رشد قاضي إشبيلية وقرطبة

ومتأثر  طفيل  البن  وصديقاً  معارصاً  رشد  ابن  كان 
ابن  وآراء  اإلسالمية  العربية  والفلسفة  أرسطو  بفلسفة 
الفلك  أيضاً يف علم  برع  باجة، وهو فيلسوف وطبيب 
ثم يف  إشبيلية  يف  قاضياً  والفيزياء وأصبح  والرياضيات 

قرطبة.
أثارت  الفلسفية والتنويرية قد  ابن رشد  آراء  يبدو أن 
أبو  املوحدي  األمري  أصدر  حيث  عليه،  السلطات 
إشبيلية  يف  أمراً   1194 سنة  املنصور  يعقوب  يوسف 
يف  منها  قليالً  عدداً  إال  رشد  ابن  كتب  جميع  بإحراق 
الفلسفة،  دراسة  رعاياه  عىل  وحرم  الطبيعي،  التاريخ 
وحثهم عىل أن يلقوا يف النار جميع كتبها أينام وجدت. 
الوقت  هذا  ويف  األمور.  هذه  تنفيذ  إىل  العامة  وبادر 

الفلسفة.  لدراسته  قرطبة  يف  حبيب  ابن  أعدم  بالذات 
خلفية  عىل  القرى  إحدى  إىل  رشد  ابن  نفي  جرى  ثم 
عرش  الرابع  القرن  ويف  بحقه.  السوداء  االتهامات  كيل 
اتهم الوزير الغرناطي لسان الدين ابن الخطيب صاحب 
بالزندقة وقتل يف السجن  »اإلحاطة يف تاريخ غرناطة« 

عام 1374.
يف  بالظهور  تأخرت  الفلسفة  إن  العلوي:  هادي  يقول 
أعظم  أحد  أنجب  الذي  السادس  القرن  األندلس حتى 
وهو  والشريازي،  سينا  ابن  جانب  إىل  اإلسالم  فالسفة 
فاتهم  ما  األندلسيني  يعوض  أن  أراد  وكأنه  رشد،  ابن 
بهذا الظهور البالغ القدرة، ويرجع تأخر الفلسفة هناك 
علم  منع  الذي  السبب  عني  وهو  السلفية،  إىل طغيان 
الكالم فيها من اعتالء مقاماته املرشقية نفسها. »هادي 

العلوي، محطات يف التاريخ والرتاث، ص 216-217«.

ابن خفاجة وأبو البقاء الرندي

كان الشعر ميداناً آخر لألفكار الفلسفية، ويف حال اآلراء 
ويف  بدورهم.  للقمع  يتعرضون  الشعراء  كان  املبارشة، 
أحوال أخرى، ورغم أهمية ما يقال يف بعض القصائد، مل 
ينتبه أحد إىل ذلك ألنهم مل يفهموا ما قيل من فلسفة 
مثل:  شعرية،  أبيات  مجرد  اعتربوها  أو  القصيدة،  يف 

مرثية األندلس أليب البقاء الرندي.
يقول ابن خفاجة الذي عاش يف جزيرة شقر بني شاطبة 
وبلنسية يف إحدى قصائده عن وصف الطبيعة يف بالده، 
وأخصبها  األندلس  بقاع  أجمل  من  بلدته  كانت  حيث 
وأنهار  وظل  ماء  دركم،  لله  األندلس  أهل  يا  تربة: 
وأشجار. ما جنة الخلد إال يف دياركم، ولو تخريت هذا 
كنت أختار. وابن خفاجة هو واحد من شعراء الطبيعة، 
كتب األشعار، مولعاً بجاملها، وأحال الطبيعة إىل نفوس 
ذات إحساس يف قصائده. »حنا الفاخوري، تاريخ األدب 

العريب، ص790-842-843«.
املشهورة  املرثية  صاحب  فهو  الرندي،  البقاء  أبو  أما 
لبالد األندلس، ويف بعض أبيات قصائده تعشش األفكار 
الفلسفية، إذا يقول يف بداية مرثية األندلس: لكل يشء 
إنسان، هي  العيش  بطيب  يغر  فال  نقصان،  تم  ما  إذا 
األمور كام شاهدتها دول، من رسه زمن ساءته أزمان. يف 
البيت األول: »لكل يشء إذا ما تم نقصان« تعبري واضح 
الالحقة األخرى، يؤكد  األبيات  التناقض، ويف  عن فكرة 

أبو البقاء الرندي بطريقته أن كل يشء يتغري.
األندليس، ومن  الشعر  الفلسفة يف  لحياة  مثالني  رسدنا 
املؤكد أن قصائد البالد التي عاشت حوايل مثانية قرون 

تحوي املزيد من هذه األفكار الفريدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاسيون - 6 أيلول 2021

خطوط تطور الفلسفة في األندلس
آالن كرد

يعيد بعض املؤرخني وداريس الرتاث سبب قلة الفالسفة يف األندلس إىل بعدها عن 
مركز الحضارة والفلسفة العربية اإلسالمية من جهة، ومن جهة أخرى إىل سيادة 

التيارات املحافظة وهيمنتها. ويصح هذا القول من جهة كرثة الفالسفة يف الرشق 
وقلتهم يف األندلس، ولكن الفلسفة عاشت يف األندلس بطرق أخرى هرباً من قمع 

التيارات املحافظة، ولعل أبرز ميادينها هو: الشعر واألمثال الشعبية وغري ذلك، 
باإلضافة إىل ظهور بعض الفالسفة واألعامل الفكرية الجيدة.

ابن رشد يف قرطبة

التجربة الصينية .. تعايش الذئب مع الحمالن !

السيايس  نظامها  طبيعة  الصني..  فهم  فإن  لذا 
واالقتصادي واالجتامعي الراهن، وآفاقه املسقبلية، 
النظرية  التحديات  أكرب  من  واحدا  يشكل 
مختلف  عىل  الباحثني  تواجه  التي  والتطبيقية 
العامل  يف  النظرية  ومرجعياتهم  الفكرية  توجهاتهم 
اليوم. واألسباب واضحة، فالصني يف الوقت الراهن، 
يبلغ عدد سكانها 1.4005 مليار نسمة )نهاية عام 
2019(، و يعيش فيها ربع الطبقة العاملة يف العامل، 
الناتج  ويف  الصادرات،  يف  منو  أكرب  يجري  وحيث 
املحيل اإلجاميل )بلغ حجم الناتج املذكور 14,140  
تقديرات  حسب   2019 سنة  يف  دوالر  تريليون 
صندوق النقد الدويل(، وطاقة تصنيعية توشك عىل 
ان  اىل  اضافة  املتحدة،  الواليات  يف  مثيلتها  تجاوز 
الصني متلك اعىل نسبة ادخار يف العامل حيث بلغت 
 5000( امرييك  دوالر  تريليون   5 حوايل  مدخراتها 

مليار دوالر(. 
وجدير بالذكر أنه يف ظل تراجع تدفقات االستثامر 
الفرتة األخرية، فقد  العامل خالل  األجنبي املبارش ىف 
الخارج  يف  املبارش  الصيني  االستثامر  حجم  وصل 
 ،2014 عام  يف  أمرييك  دوالر  مليار   123.12 إىل 
مسجال  سنوي،  أساس  عىل  املائة  يف   14.2 بزيادة 
رقام قياسيا جديدا، ومحتال املرتبة الثالثة يف العامل 
للمرة  و  الصني  دخلت  كام  متتالية.  سنوات  لثالث 
العامل من حيث  أعىل عرش دول ىف  األوىل صفوف 
حجم االستثامر املبارش املرتاكم ىف الخارج. هذا مع 
إىل  املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات  ان  العلم 
الصني باألشهر الثامنية األوىل من عام 2013 قد بلغ 
)278.3( مليار دوالر، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.8 

باملئة باملقارنة مع الفرتة نفسها من عام 2012.
 9.9% بنسبة  سنوي  منو  متوسط  الصني  وشهدت 

يف  تدريجيا  النمو  تباطأ  لكن   .2000 سنة  منذ 
اىل   2010 يف  املائة  يف   10.4 من  االخرية  السنوات 
املائة يف 2016   املائة يف 2013، إىل 7.7 يف  7.7 يف 
الربع  يف  الصيني  االقتصاد  تراجع  فقد  وباملقابل   .
ثاين  صاحبة  سجلت  حيث   ،2019 عام  من  األول 
املائة  6,3 يف  يتعدى  العامل، منوا ال  اقتصاد يف  أكرب 
 2019 آذار  حتى  الثاين  يناير/كانون  من  الفرتة  يف 
)عام ظهور جائحة كورونا(، وذلك حسب ما أظهر 
من  عدد  لدى  برس  فرانس  وكالة  أجرته  استطالع 
املحللني. وهو أبطأ معدل للنمو منذ عام 1990، ما 
أذىك مخاوف بأن ركود الطلب يف ثاين أكرب اقتصاد 
يف العامل قد يطيل أمد الضعف يف االقتصاد العاملي.
االقتصادي  وصعودها  الصني  تحول  شكل  لقد 
األخرية.   االربعة  العقود  خالل  محورية  ظاهرة 
ومن املؤكد أن “الظاهرة الصينية” ليست بظاهرة 
متثل  وانعكاساتها،  وأبعادها  حجمها  ألن  عادية 
منه  املقدمة  ويف  العاملي،  لالقتصاد  كبرياً  تحدياً 
الواليات  الثالثة:  الرأساملية  االقتصادية  املراكز 
املتحدة واليابان وأوروبا التي تعد اكرب االقتصادات 
بوصفها رشيك  املتحدة  الواليات  وتواجه  العامل.  يف 
والتجاري  الصناعي  الصني  صعود  األول،  الصني 
اسرتاتيجياً  بل  رصفا  اقتصاديا  ليس  تحدياً  باعتباره 
العوملة  نظام  عىل  وهيمنتها  املتحدة  للواليات 
الذي  الفائق  الزخم  ألن  ذلك  الجديد،  الرأساميل 
الصناعي،  وتطورها  االقتصادي  منوها  به  يتصف 
تحول  إىل  يؤدي  أن  ميكن  التكنولوجي  وتجددها 
القوة األوىل من حيث عدد السكان إىل قوة عظمى 
واليابان  املتحدة  الواليات  تتحدى  اقتصادية، 

واالتحاد األورويب يف األفق الزمني املنظور. 
أعلنت  والسياسية  التنموية  التحديات  مواجهة  يف 
وكان هذا،  االشرتايك”  السوق  “اقتصاد  تبنيها  الصني 
فكرياً”  “اجتهاداً  الباحثني،  من  العديد  بحسب 

ال  والسوق  االشرتاكية  بني  للربط  عملياً  وتطبيقاً 
يف  البولونية  املدرسة  طرحته  ما  باستثناء  له  سابق 
االقتصادي  املفكر  بزعامة  العرشين  القرن  ستينات 
 .)Oscar Lange( النكَه  أوسكار  الراحل  املعروف 
ومل يكتف مهندسو هذا التحول بإقرار منهج ونظام 
اقتصادي جديدين يقومان عىل الربط بني االشرتاكية 
وإمنا  الصني،  اىل  السوق  إدخال  وعملياً  والسوق 
ادخلوا االستثامر األجنبي الخاص أو املشرتك أو نظام 
السوق وآلياته يف مناطق الصني الرشقية والجنوبية، 
عىل  قائم  متطور”   رأساميل  “اقتصاد  اىل  وحولوها 
نظام السوق، وقد بارشوا وانطلقوا يف تطبيق برنامج 
السوق  اىل  االقتصادي  والتحويل  والتنمية  االستثامر 

ليغطي شامل الصني وغربها.
وبحسب “ابو االصالحات” يف الصني دينغ سياو- بينغ 
Deng Xiaoping )1904 – 1997(، كانت النقطة 
هي  السوق”  “اقتصاد  اىل  االنتقال  يف  املحورية 
خلق مناطق صناعية خاصة وموجهة نحو التصدير، 
واعتبار هذه املناطق مبثابة “فرئان تجارب” يتم فيها 
اىل  االنتقال  عمليات  من  مختلفة  جرعات  تجريب 
يف  للسلطات  يسمح  مبا  وآلياته،  السوق”  “اقتصاد 
الصني عزل تأثريات االتصال باملامرسات السوقية عن 

بقية اجزاء االقتصاد واملجتمع.  
سوق  “اقتصاد  بأنه  اقتصادهم  الصني  قادة  يصف 
يستند عىل  نظاماً  يقيمون  أنهم  ويعلنون  اشرتايك” 
آن  “يف  الشيوعي  الحزب  ودولة  السوق  اقتصاد 
بجزء  محكوماً  الصيني  االقتصاد  يزال  فام   . واحد” 
لوسائل  العامة  امللكية  بنظام  متناقص،  وان  كبري، 
اإلنتاج الذي ارتبط به نظام الصني السيايس بقيادة 
الحزب الشيوعي الصيني. كام أن هذا النظام تجنب 
الدولة  طبيعة  من  يغري  سيايس  تحول  أي  ورفض 
عن  مييزه  ما  وهذا  عموما،  السياسية  والسلطة 
السابق  السوفيتي  االتحاد  يف  حدث  الذي  التحول 

اىل  االشرتاكية  من  انتقلت  التي  األخرى  والبلدان 
الرأساملية ضمن مسار معقد ونتائج كارثية.

“اقتصاد  وتطبيق  نظرية  ان  املفكرين  بعض  ويرى 
السوق االشرتايك” تتخطى أساسأ حدود الرأساملية، 
االسايس  االقتصادي  النظام  تفوق  بني  جامعة 
النظام  ان  اي  السوق”.  “اقتصاد  ومزايا  لالشرتاكية 
يف  العدالة  يضمن  لالشرتاكية  االسايس  االقتصادي 
االقتصادية.  الكفاءة  السوق  يؤكد  بينام  املجتمع 
وبحسب هؤالء فان “اقتصاد السوق يف ظل اقتصاد 
جيدا  وريب  رّوض  حصانا  يشبه  االشرتايك  السوق 
ميكن للشعب ان ميسك بأعنته ويعمل وفقا للقيم  

االشرتاكية” )1(. 
االطروحة  اطلقت   )1982( الفرتة  هذه  وخالل 
الجديدة التي سمیت بـ “اقتصاد الطیر يف القفص” 
مؤداها:  حذرة  إصالحیة  فلسفة  عن  تعبري  وهي 
أو  السلعة  عىل  )داللة  للطیر  السامح  یمكن  انه 
ووجود  إطار  يف  ولكن  بحریة  بالطريان  الخدمة( 
التخطیطیة  بالسلطات  یتمثل  القفص”الذي 
املركزية”، أي امكانية الجمع بني السوق والتخطيط 

املركزي )2(.

الهوامش: 
للجمع  التاريخية  “األهمية  يانغ،  جنهاي  1.انظر: 
الصـــــــــني:  يف:  السوق”.  واقتصاد  االشرتاكية  بني 
واىل  اآلن؟  هي  ما  السوق.  “الرأساملية،  االشرتاكية، 
عزيز  ترجمة  مقاالت(،  )مجموعة  تتجه؟”  أين 
سباهي )بغداد: منشورات الثقافة الجديدة، 2013(، 

ص 9. 
“آسیا  رومر،  یوریس  قارن:  التفاصيل  من  2.ملزيد 
الوسطى يف مرحلة التحول .. مأزق التنمیة السیاسیة 
العدد  البيان،  مجلة  األخرية،  الحلقة  واالقتصادیة”، 

الرابع، االمارات العربية املتحدة، 2005، ص 6-7.

د.صالح ياسر

ما جري ويجري يف الصني، منذ اربعة عقود ونيف )وتحديدا منذ 1978(، أثار وما 
زال يثري العديد من املشكالت املنهجية والفكرية الناجمة عن التحديد الدقيق 

وامللموس لخصائص الظواهر والعمليات الجارية هناك، وتُفتح سجاالت ال ينتهي 
أوارها، وتقّدم مقاربات مختلفة لفهم العديد من الظواهر والعمليات االقتصادية 

والتحوالت يف البنية االجتامعية ووجهتها يف الصني، التي تستعيص عىل التحليل 
التخطيطي، تبدو وكأنها حلقة من التناقضات. انه بلد يقوده الحزب الشيوعي، 

ذو قطاع عام هو السائد، ولكنه ذو اقتصاد يقوم اىل حد كبري عىل مبادئ السوق 
التنافسية بكل ما يرتتب عىل هذه املبادئ من عدم تكافؤ واضطراب وتفاوت 

واستقطاب مجتمعي.
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فالح رحيم روايئ من مواليد الحلة 1956، يقيم حالياً يف كندا. ماجستري يف االدب 
االنكليزي. وقد ترجم عن االنكليزية:

- البحث عن مالذ الشعر/ مقاالت يف الشعر الغريب الحديث.
- األبله الرائع/ رواية شو ساكو اندو.
- االمثولة والتأويل/ لجانغ لونغزي.

- حكاية الجند/ الحرب والذاكرة واملذكرات يف القرن العرشين/ لصموئيل هانيز.
- قوة الدين يف املجال العام.

- ماريو والساحر/ اضطراب. واس بيكر.

رواياته:
- حبات الرمل، حبات املطر.

- صوت الطبول من بعيد.
- القنافذ يف يوم ساخن.

- الرش االخري يف الصندوق.
احتفاء  من  جزء  املحور  هذا 
ومبنجزه  به  الثقايف”  “الطريق 

الخصب. 

الروائي العراقي فالح رحيممحور خاص 

الشر االخير
في الجسد الرمزي

ناجح المعموري 

مل يكن سهالً عىل روايئ االمتداد الفني من عتبة اولية ويالحق سريورة الشخوص ويلملم 
التحوالت املادية للمجتمع ويشخص توتراته املتمظهرة عن الحروب والقسوة ، كاشف 
وسط االنارة دنيوية ما حصل فيه من تطورات، ملتقطاً التغريات الكربى وكأنها منعكسة 
الشخوص وتناقضات  االختالف بني  تأثري جوهري عىل  له  . كل هذا  املرايا  عىل سطوح 
اىل  باإلضافة  واملذكرات  الرسائل  وكتابة  والخوف  الخنادق  وسط  االنسانية  املشاعر 
اليوميات التي تحولت ارشيفاً مجتمعياً وانا اقرتح رضورة ايداع هذه الرواية يف ارشيف 
الحرب لدى كل الجنود واملقاتلني مبتحف خاص ، فهي مثلام اتضح يل عرب روايات فالح 
رحيم خزان املوت والتعطل حتى متركزت الحرب يف روايات فالح ولن تغادرها يف آليته 
ثقافية  سياسية  باعتبارها  ومدوناتها  الحرب  ذاكرة  عىل  اطلق  ان  واستطيع   ، الخاصة 
للتكرار كام ان فضاء الرسد الهائل ال ينفي التأصل الذايت وخواص الروايئ وتحوالت االنا / 

الذات ومستويات عالقته مع االخرين . 
وبغري  كاملة  باألنطولوجية  ممسكة  رسائل  خطة  نفذت  الدقيقة  متابعتي  خالل  ومن 
 ، متوافقاً  يكون  لن  يحتاج مؤسسة  افرتاض  الذي سيكون وهو  الكيل  االرشيف  تفريط 
التمثيل يفيض اىل خالصات سوسيو  التنوع وهذا  بالغة  الرؤى  بل متبايناً ومختلفاً الن 
ثقافية وشطحات الذات ومجاعات الجسد وآليات التفكري باإلشباع. وكل جندي مثقف 
الرغم  لها متيزات تنفرد فيها عىل  او يوميات  انجاز ارشيف  مثل فالح رحيم قادر عىل 
من تسيد التشابهات بسبب الظروف املوضوعية والعسكرية . لكن ما يفيدنا كأرشيف ) 
افرتض اكتامل تنظيمه ( مساعد مركزي يف دراسة دنيويات النصوص ترشح عنها املكونات 

الثقافية واالجتامعية والسياسية .
رواية فالح رحيم “الرش االخري يف الصندوق” هي باختصار شديد رسديات الحرب وكوارث 
تبدت ورصاعات وانكسارات عرفتها وهروبات وتعطل رسديات بني املذكر واألنثى مثلام 
حصل بني سليم وهدى التي امتدت منذ حبات الرمل . هذا االمتداد السريوري للشخصية 

يعني لها عمق وعنارص ثقافية . انه جزء من التاريخ وغياب الوالء عقدة السلطة .
جزء من تاريخ األنا / النحن ، تاريخ الذ بالرسد واكتفى به ، حتى ممكن أن نعيد فحص 
التاريخ وكيف يكون وسط ظروف صعود مهيمنات السلطة وخطابات قسوة مؤسساتها 

االمنية والعسكرية .
“ الخطاب هو نظام من البيانات بوساطته ومن داخله ميكن التعرف عىل العامل . إن فكرة 
فوكو عن الخطاب هي مساحة من املعرفة االجتامعية محددة عىل نحو شديد من دون 
أن يشري اىل ) الكالم ( مبعناه التقليدي . فالعامل عنده ليس موجوداً “ ببساطة للتحدث 
عنه ، بل هو باألحرى خطاب ميكن للعامل أن يوحد بوساطته . ويف مثل هذا الخطاب 
بعضهم  وعالقاتهم  ألنفسهم  فهم  اىل  والقراء  والكتاب  واملستمعون  املتكلمون  يتوصل 
البعض وموقعهم يف العامل “ بناء الذاتية “ أنه تلك العقدة من العالقات واملامرسات التي 
تنشئ الوجود االجتامعي والنتاج االجتامعي ، والتي تقرر كيف تتحدد رشوط التجارب 
والهويات / بيل شكروفت ، بال اهلواليا / ادوارد وسعيد / ت : سهيل نجم / وراقون / 

الرافدين / 2016/ ص55.
ما الذي تبتكره االسامء الرسدية املعاودة ظهورها ثانية وثالثة . ما هو هذا الخلق وما 
فيه من طاقات . هذا التساؤل مرآة مكونة من كرسات يهواها فالح ويلعب بها ومعها ، 
يرى كل من عرف متجدداً ومتكرراً متميزاً بانطولوجيا محافظة عىل سريورة ناطقة . هو 
ال يكتب ملتعة القارئ وامنا لشحن العقل بالوعي وتحفيزه القرتاحات او حوارات املنظومة 
الكائنات بانطولوجياتها املتباينة مامثلة النقالبات وجدال عنيف  االجتامعية ، استمرار 
البد وان يفيض لصدامات يجب أن تؤدي اىل تحوالت تنتجها الثقافة والرسد جوهر هذه 
الثقافة . ومثل هذا التكرر ال يكتفي باالسرتجاع واالستعادة وامنا يغامر بالتخليق ، زرع 
بذرة خلية مجتمعية ، حتام بتكرر تدريجياً ويكون لها نصيب عىل الرغم من ان القرد 
هد حيل ام سليم وغاب كريم عن فعل ختان طفليه وهام يبكيان وهام يعيشان لحظة 
العبور الحياتية ، وموت حارث من غري عقب وتعطل هدى كلياً . مثل هذه السريورات 
هي التي تخيلها الرسد وقادها . وقادها وسيلة تحريضية ، تعطل عالمات وتحرك اخرى 
هادئة ال احد من الطرفني يعرف اىل أين متيض روايات فالح رحيم حافلة بثقافة الحضور 
والتنافر مع كساد املايض والعمل عىل تعطيله ، الن عودة فالح لرسديات املايض ال يعني 
بانه ميال لتكريسه والعمل عىل حضور انبعاث مستحيل ، هو يستحرض ما متجده االفراد 
فاعلية االدب وطاقة  السلطة وقسوتها تعطل كلياً  االناث والذكور صحيح ان خطابات 
الرسد الذي صار موروثاً ثقافياً واجتامعياً فاألنثى منحها فالح نوعاً م القداسة الشفافة ، 
هي شفرة يخاطبها ويتعامل معها املذكر هنا القوة الثقافية القادرة عىل ترسيع ثنائية 
الحوار بني خطابني االنثى واملذكر ، يذهبان نحو تجديد الحياة وقيادة العقل لها . لكن 
تحتاجه وتريده واالمنوذج  ما  بتحقق  االنثى  الحرب ويوقف حلم  العقل يصعد  تعطل 
القرد هد حيلها . هذا  املعطل هدى وعلياء وام سليم وعت وادركت بانها تعبانه الن 
متظهر للجنون والفاشية . وجود الحرب يفرتض سيكون االدب والرسد وغياب من يتبنى 
الحيك ، وهذا امر مستحيل ألنه يعني استدعاء حكايات الليايل وشخصية شهرزاد بسريورة 
التقطها فالح وغذاها بالفكر واملعرفة ، وتكرار هذه الوقائع ذكاء فالح ليؤكد بأن الحياة 

متجددة باالنبعاث الن الرسد باق وحيوي ويلتقط الرجال والنساء . 
قال جونان كولر : 

 ، قداسته  االدب  فقد  لقد  تؤثر  تعد  ، مل  تتداول  تعد  ، مل  تنتقل  تعُد  القدمية مل  القيم 
واملؤسسات عاجزة عن الدفاع عنه وفرضه باعتباره النموذج املضمر ملا هو انساين ميكن 
، امنا باألحرى مل يعد يحظى بالحامية /  القول ان املسألة ليست ان االدب تم تدمريه 
جونان كوالر / روالن بارت / قدمة قصرية جداً / ت : ساطع سمري فرج / دار كلمت ، 
همداوي / مدينة نرص / 2012/ ص118// لذا فان هذه هي اللحظة املناسبة للتحرك من 
اجل سيادة االدب فالحياة ال معان لها بغيابه واملحكيات تضع الحياة عىل سكة االنتظام 

والتوجه نحو املستقبل ، ساحبه حارضها وهي تتقدم . 

“الشّر األخير في الصندوق”*

بعيدًا عن الحرب، قريبًا من الحرب
صبري الحيدري

“الرّش  الرابعة  روايته  يف  رحيم  فالح  الروايئ  يسحبنا 
طول  عىل  متتد  رشسة  حرب  من  الصندوق”  يف  األخري 
حرب  يف  ليضعنا  وإيران  العراق  بني  الحدودي  الرشيط 
والرمزي  الداليل  وبُعديها  ومعناها  تستمد جذورها  ثانية 
وخالصاً  آمناً  مالذاً  بوصفها  “بغداد”  اسمه  آخر  فضاء  يف 
من موت حقيقي ومؤكد عىل جبهات القتال. هذا املكان 
 20 ص  املشتهى”  الحلم  املحرمة،  “الفاكهة  ـ  بغداد  ـ 
املعاناة  بحس  امليلء  الرواية  لنص  املحركة  البؤرة  هو 
التي  بغداد  واإليروس،  والحب  والصداقات  واملرسات 
عىل  الرواية  بطل  حسن”  كاظم  “سليم  للجندي  تشكل 
لحياة  مواصلته  يف  قاسياً  ووجعاً  هامً  سعتها  من  الرغم 
يودها أكرث قيمة وعدالً وحرية. ولكن إذا كان مثة حرب 
فهنا   ،1983 الثالث  عامها  تدخل  ملتهبة  جبهة  يف  تدور 
أمام حرب  وكأننا  نوع خاص،  من  أخرى  بغداد حرب  يف 
لها  حرباً  الداخل  يف  لتضع  نفسها  مع  وتتناسل  حرباً  تلد 
وبناء  محتدم  رصاع  وسلوكيات،  ومظاهر  وبنى  أمناط 
أو يزيد عىل ما يجري هناك يف  مزيف خاو هش يوازي 
السواتر والخنادق واملالجئ، حيث املوت الرسيع الثابت، 
فيام املتحول/ بغداد هو املوت البطيء لسليم أو هادي 
للناس  القاهرة  القوية  البطش  سلطة  يد  عىل  املوتني  كال 
والثكاىل  باألرامل  مدنهم  فضاء  وخنقت  خنقتهم  الذين 
واأليتام وبسواد الفتات قتىل الحرب. هذه الحرب بحسب 
الرواية “اندلعت من ثقب يف جدار القمع األصم فخنقت 

الجميع.” ص 24
دفاعهم  يف  الوالدين  شأن  من  يُعيل  اهداء  الرواية  يتصدر 
محنة  يف  األبناء  مع  وجودهم  عن  اليأس  يعرف  ال  الذي 
أيب  “إىل  األبناء  أحالم  وكذا  أحالمهم  رسقة  تحاول  )ِمحن( 
وأمي، قلّبا املحنة عىل كل وجوهها إال اليأس” ص 5. فإذا 
كان مثة أمل يرسبه االهداء بديالً عن حالة اليأس، فالعتبة 
فردريك  واالرتياب  الشك  فيلسوف  من  املستلة  النصية 
لطبيعة  اخضاعه  وتحاول  أعاله  االهداء  تعّقد  نيتشه 
ونواميس الرّش النيتشوي بوصفه “األمل” املمنوح من االله 
عند  األكرب  الرش  الواقع  يف  األمل هو  هذا  لإلنسان.  زيوس 
نحو  خطاه  ويكبل  االنسان  عذاب  أمد  يطيل  ألنه  نيتشه 

حياة أفضل )انظر ص 6(. 
اإلطار العام لهذه الرواية هو تحرك كتيبة مقاومة الطائرات 
من مكانها ميسان إىل بغداد لحامية الطاقة الذرية، يرافق 
هذا التحرك عودة منتسبها الجندي سليم إىل محل سكناه 
رغبة  دون  حائالً  تقف  خطرة  عقبة  مثة  البياع.  بغداد/  يف 
كونه  األمن  رشطة  من  مراقب  فهو  العودة،  بهذه  سليم 
وقد  مدينته  أمن  لدى  مسجل  بالحزب  ارتباط  له  شيوعي 
انفراط  بعد  تصفيتهم  ومتت  الحزب  عنارص  أغلب  طورد 

عقد الجبهة الوطنية مع الحزب الحاكم. 
إىل  سليم  عودة  ستكون  هل  التايل:  السؤال  الرواية  تطرح 
عودة جديدة  الطغاة؟ هل هي  مع  تصفية حساب  بغداد 
الحرب  إىل  بصلة  متت  وال  )ثانية(  جديدة  لحرب  )ثانية( 
هي  حتامً  1980؟  عام  منذ  البالد  تخوضها  التي  األوىل 
األمني  القمع  أجهزة  مع  املرة  هذه  أنها  إال  ثانية  حرب 
أن  له  إنعام  ونصيحة  البيت  سليم  وصول  منذ  بدأت  وقد 
عن  بالرتويح  الخايك  سخام  من  للتخلص  الشارع  إىل  ينزل 
إىل  عودته  يستثمر  أن  له  ستار  نصيحة صديقه  ثم  نفسه، 
إىل مواصلة  إشارة  60 يف  بالنفع. ص  يعود عليه  بغداد مبا 
دراسته العليا، ولعل ستار هو نقيض سليم )إن قبلنا بهذه 
الرواية  يف  كام  انصياع”  “هدنة  ستار  عقد  فقد  املعادلة(، 
مع الحزب الحاكم فانتمى إليه تجنباً للمخاطر التي عاشتها 
عائلته بسبب سجن شقيقه األكرب الشيوعي، لكن العجيب 
يفكر  بدأ  سليم  أن  بعد  فيام  أسبابه  عىل  سنطلع  الذي 
وتخلصه  حياً  للسالمة يف وجوده  طلباً  البعث  إىل  باالنتامء 
من املوت عىل الجبهة األمامية إذا ما متت إعادته إىل هناك 
أن  عىل  حرصه  عن  فضالً  املحظور،  للحزب  انتامئه  بسبب 
مقتل  منذ  بها  يفتك  الذي  واملوت  الخوف  عائلته  يجنب 
لهذا  مركزة  قراءة  بعد  نكتشف  الحرب.  يف  كريم  شقيقه 
التأرجح يف موقف سليم الذي يضعه هذه املرة “مشابهاً” 
ال “نقيضاً” لستار أن تفكريه باالنتامء إىل البعث ما هو إال 
نفسه  يعد  مرة،  من  أكرث  عليها  يطلق  كام  “لعبة”  مجرد 
لنا  بالنسبة  لكنها  األمن،  رشطة  رجال  مع  يلعبها  يك  لها 
“معركة” وهي كذلك بالنسبة لسليم نفسه ألن الرضر قائم 
عن  تقل رضاوة  ال  “معركة”  عرب  مواجهته  من  والبد  ضده 

الجبهة.  معارك 

تُدار  بغداد  ساحتها  لدودين،  بني خصمني  معركة  إذن هي 
ووجوده  انطالقه  مركز  البياع(  )مدينة  منها  ضيق  حيز  يف 
هواء  يستنشق  الذي  األعزل  الشاب  وهو  األرض،  عىل 
بغداد العكر املحمل برائحة تراب الحرب يف مواجهة نظام 

ديكتاتوري يعتاش وينمو عىل إراقة الدماء.
يف  األخري  “الرش  لرواية  األويل  العام  اإلطار  هو  هذا 
محاكمة  يف  حدث  مبا  شبيه  يحدث  ما  وكأن  الصندوق” 
كافكا لبطله “جوزيف ك”، ففي صباح يوم جميل يقتاده 
ثم  املحكمة،  أمام  للمثول  تهمة موجهة ضده”  “بال  رشطه 
السامح  ومع  مشددة  مراقبة  مع  ك  جوزيف  رساح  يطلق 
لسليم  يحدث  وكام  املرصف.  يف  عمله  إىل  بالذهاب  له 
املطلق رساحه أصالً )وجوده يف بغداد “فرصة ال ينعم بها 
املكتب  مسؤول  لسان  عىل  يرد  كام   231 ص  الكثريون” 
األمني يف إشارة نفهم منها أن سليم مطلق الرساح مل يعتقل 
ـ كام هو جوزيف ك  يتمتع سليم  أو يسجن بعد(. كذلك 
ـ بالتجول يف الشوارع وزيارة األقارب ولقاء صحبة األمس 
ك  جوزيف  فعل  ما  وهو  هدى(  والحبيبة  ويوسف  )ستار 
جوزيف  كان  إذا  ولكن  بورشترن.  األنسة  حبيبته  التقى  إذ 
وفكره  عقله  يف  هي  يبدو  كام  سليم  فتهمة  تهمة  بال  ك 
وأقصائه  به  لإلطاحة  كافية  تهم  وهي  العقائدي،  وانتامئه 
األمر  كلفه  مهام  تعاش  أن  يجب  التي  الحياة  وجه  من 
ترافق  الخوف.  عىل  قائم  فضاء  يف  تتحرك  الرواية  لتميض 
أمل عرشات  كلمة  ترتدد  ـ  حارة  “أمل”  كتلة  الخوف  هذا 
يف  ستنجيل  سمجة”  “نكتة  هو  يحدث  ما  أن  يف  ـ  املرات 
السلطة  بطليها سليم وكالب  أو هي “دعابة”  األيام،  قادم 
الحارسة عرش الطاغية التي تستدعي سليم يف مقر وحدته 

ويف أمن مدينته لبيان موقفه السيايس. 
منت  يف  كثرياً  طالعناها  التي  “األمل”  مفردة  إىل  عدنا  لو 
الذي  اليأس  أدران  بإزاحة  الكفيل  الرد  أنها  لعرفنا  الرواية 
يف  بنا  مر  كام  واألم،  باألب  بدءاً  الرواية  شخوص  ينتاب 
إىل  يتطلع  الذي  سليم  شخص  ويف  لهام،  املكرس  اإلهداء 
ويف  الخرضاء  مونيه  كلود  الفنان  لوحة  يف  أرحب،  حياة 
جرسها الذي يقطع اللوحة نصفني ليصلها بـ “األمل”! وهو 
بالتفاؤل يف رسالة كريم إىل علياء لتصدح  “األمل” املشبع 
شقيقة  إنعام  عند  كذلك  فيها،  مرات  تسع  املفردة  هذه 
سليم وهي تحث أخاها يف مواجهته الصعبة. كذلك يتمثل 
ونعيم  ـ شهاب  سليم  رفاق  ـ  العقيدة  رفاق  عند  “األمل” 
عىل  قابضني  يعربون  وهم  وفيحاء  وفائز  ورسور  وديوان 
“األمل” أملهم متسللني إىل خارج الوطن ملواصلة كفاحهم 

املسلح ضد الطاغية الذي أخرجهم من ديارهم. 
يهتم الروايئ فالح رحيم اهتامماً كبرياً ببناء ورسم شخصياته 
مر  أو  القارئ  معها  عاش  ودم،  لحم  من  وكأنها  ليقدمها 
األب،  شخصية  منطلقنا  أول  وليكن  معها،  تكلم  أو  بها 
الفعل  بني  ما  يجمع  الذي  األب  هذا  يعرف  ال  منا  فمن 
أما األم فهي  أبنه سليم.  القلق والتوتر كلام رأى  والهدوء، 
يراكم األحداث بصددها شخصية قوية بني  الذي  الرسد  يف 
كريم،  لفقدها  األسود  الحداد  ثوب  ترتدي  بيتها،  جدران 
ابنها البكر الذي أيقظ أمومتها شهيداً يف الحرب. يف أعقاب 
يف  وكأنها  آخر  بجديد  كريم  غرفة  أثاث  تغري  سليم  عودة 
ترصفها هذا تتحدى قوة غاشمة برغم مرضها بالربو وضغط 
التي هي  النافذة  الضيقة ذات  املخزن  تنام يف غرفة  الدم، 
بقدر كوة صغرية يف الجدار، تزور األولياء الصالحني وتقدم 
النذور من أجل أن تُحل إشكاالت سليم مع رشطة األمن. 
عامة(  إنسانية  حالة  )والضعف  وانكسارها  ضعفها  ويف 

البعث( ليك  املتقدم يف  )الكادر  تذهب إىل شقيقها سلامن 
يقف مع سليم كواسطة يف محنته مع األمن! وتقف باملثل 
شخصية علياء أرملة ابنها كريم التي تحتفي بختان ولديها 
ينبض جسدها  أن  التوأمني مباركة رجولتهام، وألنها تخىش 
بالحياة والرغبة بعد موت زوجها كريم متيض يف كبح هذه 
الرغبة أو ترويضها من هذا الهاجس! لتعقد سالماً أو اتفاقاً 
مع نفسها وجسدها متفرغة متاماً لبذرة كريم التوأمني عيل 

وعمر اللذين زرعهام يف رحمها. 
وكاتب  اللدود  الجار  الرواية  بحسب  وهو  سبتي،  شخصية 
مواصلة  خضم  يف  إليه  يذهب  الذي  سليم  ضد  التقارير 
فنقرأ  تقاريره  كتابة  عن  يكف  أن  ألجل  لعبته/معركته 
يؤكد  ما  ومعانيه  اللغوية  دالالته  يف  يحمل  مكثفاً  وصفاً 
يف  حارضة  سليم  عند  القوة  القوة/الضعف؛  ثنائية  عىل 
النص تتمحور من خالل لغة مكتنزة بالرمز استجابة ملثريات 
بيت  إىل  سليم  يصل  لنتابع:  االنداد.  مع  املواجهة  اللقاء/ 
البياعي املختفي اآلن. “باب  النكرة  سبتي وهو يريث لحال 
الدار صغرية جرباء تغوص تحت مستوى الشارع”، “تستقر 
الحياة  يستحق  ما  أجمل  عن  الدفاع  غريزة  ]سليم[  فيه 
فيه” ليفتح الباب عن وجه سبتي وقد “أضفى وقوفه دون 
مستوى الشارع ظالالً قامتة عىل وجهه” ص 287 كونه قصري 
الشارع.  مستوى  عن  النازلة  الباب  دكة  عىل  يقف  القامة 
عندما ينقل جسده ليقف إىل جوار سليم األطول منه “مل 
تنكشف مالمحه لسليم بوضوح من انتقالته هذه” فسليم 
هذا  ترويض  “عىل  القدرة  لديه  نحافة،  وأكرث  منه  أطول 

الكلب الذي أفسد حياته” الفصل 40 ص 286 ـ 291.
الجميلة  الشابة  األرملة  القارئ بشخصية هدى وهي  يحار 
زميلة  وهي  الحرب،  يف  حارث  الطيار  زوجها  فقدت  التي 
الدراسة مع سليم والحبيبة له يف الجامعة وفيام بعد: هل 
املستحيل  الحب  هي  هل  األمل؟  مفردة  من  بالضد  هي 
القلب والروح  ضمن واقع قاس وصعب يسلب الحب من 
لبيت  زيارتها  نفهم  كيف  ثم  تستوعبه؟  فسحة  يجد  وال 
كبح  يف  القوة  علياء  من  تستمد  هل  كريم،  أرملة  علياء 
تستمد  هل  حزنها؟  يف  لتعيش  لسليم(  )إشارة  الرغبات 
السيدية محل سكناها مع حارث  القوة كلام زارت منطقة 
اإليرويس  العنرص  هدى  تبقى  لكن  علياء؟  سكن  ومحل 
يغادر  مطلوبة حتى  أيضاً  الرواية، وهي  قتامة  يبدد  الذي 
سليم خوفه إىل القوة يف مواجهة قبح السلطة الذي يقاومه 
أوجه  أحد  وجدانه  يف  لتبقى  وجسداً،  وروحاً  مثاالً  بهدى 
األرسار التي تكمن خلف لعبته/معركته مع األوغاد بالرغم 

من كونها إحدى ضحايا حرب الطاغية.
أما شخصية كريم فهي األكرث قوة، وهو الغائب الحارض يف 
أحاديث العائلة، الحارض يف شوارع بغداد حني يتجول فيها 
األمن،  رشطي  غرفة  ويف  الجامعة  حرم  يف  الحارض  سليم، 
كريم[  ]هو  يكون  أن  يوصيها  علياء  زوجته  إىل  رسالته  يف 
مبعثاً للفرح كلام خطر عىل بالها، أن يكون مصدراً للحياة 
بدالً من املوت والحزن، وأن تكون حياتها واسعة وثرية ما 
أمكن وأن تحّول الحزن إىل جزء صغري من حياتها ال يلغي 
أجمعني،  بالناس  ينخر  الذي  السلطة  داء  برغم  عداه  ما 
كريم  لسان  التنصيصات عىل  تفجر هذه   .271 ـ   266 ص 
صوغ  يف  التحدي  روح  الدالة  العميقة  الداللية  بنيتها  يف 
البقاء  لها سوى  التي ال هم  السلطة  االنسانية بوجه  معامل 

واإلرصار عىل املحو والهدم واملوت. 
مثاين  بعد  اإليرانية  العراقية  الحرب  بنهاية  الرواية  تنتهي 
فالح  الروايئ  فيه  حشَد  باملالحم،  يذكرنا  مشهد  يف  سنوات 
ليجمع  ميتلكها  التي  الرائعة  الرسدية  اإلمكانات  رحيم 
ساحة  هو  مكان  يف  واملظلوم،  الظامل  الضحية،  مع  الجالد 
االحتفاالت وزمان ال ميكن نسيانه )8/8/1988( حرضت فيه 
الطاغية  كان  الحرب.  من  بنجاتها  املحتفلة  الشعب  جموع 
للناس  بيده  ملوحاً  البانوراما  املشهد/  يف  حارضاً  املستبد 
حارضاً  كان  سليم  حتى  جامعية.  هسترييا  شملتها  التي 
هناك يحاول أن يجتاز الزحام والصخب بعد أن رأى أرواح 
وصادق  قاسم  الجنود  وهم  هناك،  أيضاً  تحوم  الشهداء 
وخاله سلامن وشقيقه كريم، رأى الثكاىل واألرامل واأليتام. 
أخرياً نتساءل ونحن نطبق دفتي هذه الرواية املهمة “الرّش 
سليم  أربح  تُرى  رحيم”  “فالح  لـ  الصندوق”  يف  األخري 
حياة  إقامة  يف  حلمه  وحقق  خصومه  مع  لعبته  معركته/ 
جديرة أن تُعاش، أم أن حياته كانت مرشوع خسارة كبرية 

ال ربح؟!
-----------------

دار  اصدار  رحيم.  فالح  رواية  الصندوق/  يف  االخري  *الرش 
الرافدين- بريوت.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

شيوعيو البصرة 
يتفقدون رفاقهم الرّواد 

البصرة - طريق الشعب
نظمت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة، األيام 
لتفقدهم  وذلك  الرّواد،  الرفاق  من  العديد  إىل  زيارات  املاضية، 

واالطمئنان عىل وضعهم الصحي.
الرفيق  املحلية  اللجنة  سكرتري  تقدمه  الذي  الزائر  الوفد  ولقي 

جمعة الزيني، ترحيبا وحفاوة من مستقبليه.
معهم  تبادل  الرّواد،  الرفاق  أحوال  عىل  الوفد  اطأمن  أن  وبعد 
الحديث حول مواقف الحزب السياسية الراهنة وقراراته األخرية، 

وأبرزها قرار مقاطعة االنتخابات الربملانية املقبلة. 
مال  محسن  واملناضل  العاميل  القائد  من  كال  الزيارات  وشملت 
الرفيق صباح لعيبي،  النقايب  الرفيق حسني جاسم، املناضل  عيل، 
الرفيق محمد منصور من منظمة الحزب يف منطقة القبلة، الرفيق 
خامس دريول من منظمة الحزب يف منطقة الجمهورية والعديد 

من مناضيل الحزب اآلخرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبيبة الموصل تنظم 
مباراة كرة قدم ودية 

 

الموصل – طريق الشعب 
التقى فريق كرة القدم التابع إىل فرع اتحاد الشبيبة الدميقراطي 
حي  شباب  “فريق  مع  املايض،  الخميس  املوصل،  يف  العراقي 

الرفاق” يف مباراة ودية.
والتي  السكر”،  “ملعب  ساحة  احتضنتها  التي  املباراة  وأسفرت 
الشبيبة  فريق  فوز  عن  القدم،  كرة  محبي  من  شاهدها جمهور 

بهدفني مقابل هدف واحد فقط لنظريه. 
بعد  الرياضية،  االتحاد  نشاطات  سياق  يف  املباراة  هذه  وجاءت 
يف  املتمثلة  الصحية،  بالنشاطات  املاضية  الفرتة  طيلة  انشغاله 
إطالق حمالت ميدانية للتوعية مبخاطر فريوس كورونا، وتشجيع 

الناس عىل تلقي اللقاح املضاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قريبا.. “لوح كلكامش”
يعود الى العراق

بغداد – وكاالت 
حددت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار نهاية أيلول الجاري موعدا 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  أثرية  قطع  مجموعة  لتسلم 
بضمنها “لوح كلكامش”، وهو لوح طيني مسامري يتضمن جزءا 

من ملحمة كلكامش.
أن  قوله  ناظم،  حسن  الثقافة  وزير  عن  أنباء  وكاالت  ونقلت   
الواليات املتحدة هي اكرث دولة متعاونة يف اسرتداد اآلثار العراقية 
املهربة، وقد ساهمت خلالل الفرتة املاضية يف استعادة 17 ألف 
قطعة اثرية، مبيناً أن “هناك مجموعة آثار اخرى سيتم اسرتدادها 
نهاية ايلول الجاري أو يف الشهر املقبل، من أهمها لوح كلكامش”.
وكان ناظم قد أعلن يف وقت سابق استعادة 17 الف قطعة اثرية 
من أمريكا ودول اخرى، فيام اشار اىل ان العراق ماض يف اسرتداد 

بقية آثاره من دول العامل.
االمريكية  الخارجية  أن  إىل  الوزير  لفت  األخرية،  اآلثار  ويف شأن 
تعمل  “الوزارة  أن  مؤكدا  لتسلمها،  القانونية  اإلجراءات  أكملت 
عىل اسرتداد القطع االثرية املوجودة يف أوربا، لكن هناك صعوبات 

مع بعض الدول التي تسمح قوانينها باالحتفاظ بآثارنا”.
وتابع قائال، أن “الوزارة تستند يف عملها اىل قرار األمم املتحدة 
بها،  االتجار  وعدم  العراقية  اآلثار  تهريب  منع  عىل  ينص  الذي 

فضال عن صداقة العراق مع الدول واتفاقياته معها”. 
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عن “دار كنوز املعرفة للطباعة والنرش” يف عاّمن، صدر 
كارل  فلسفة  يف  الرتبوي  “الفكر  بعنوان  كتاب  أخريا 

بوبر”، من تأليف يوسف محمد املحميد.
يهدف الكتاب إىل دراسة معامل الفكر الرتبوي يف فلسفة 
النمساوي - االنكليزي كارل بوبر، عىل اعتبار انه أحد 
أهم فالسفة العلوم يف القرن العرشين، وملا آلرائه من 
بالعلوم  املتصل  الفلسفي  املشهد  تغيري  يف  بارز  أثر 

الطبيعية واالجتامعية ومناهجها.

الفكر التربوي في فلسفة كارل بوبر

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

على قاعة المحلية العمالية 

ندوة حوارية حول 
“قانون العمل وحقوق العمال”

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

إىل  التابع  الثقايف  العاميل  املنتدى  عقد 
الشيوعي  للحزب  العاملية  املحلية  اللجنة 
حوارية  ندوة  املاضية،  الجمعة  العراقي، 
العامل”،  وحقوق  العمل  “قانون  حول 
محمد  الحقوقي  من  كال  فيها  ضّيف 
السالمي واألمني العام التحاد نقابات عامل 

العراق عدنان الصفار. 
حرض الندوة التي احتضنتها “قاعة الشهيد 
وسط  املحلية  اللجنة  مقر  يف  فرات”  أبو 
وأصدقائهم.  الشيوعيني  من  جمع  بغداد، 
الرفيق  املنتدى  لجنة  رئيس  أدارها  وقد 
تقدميه  استهل  الذي  الطايئ،  جامل 
العاملة وعن قانون  بالحديث عن الطبقة 

العمل وأهميته كضامن لحقوق العامل.
قانون  عن  السالمي  تحدث  ذلك  بعد 
العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، ملقيا 
عن  فضال  وتفسرياتها،  مواده  عىل  الضوء 
هذا  لتطبيق  اتباعها  يتوجب  التي  األطر 
قانونية  آلية  وجود  يضمن  مبا  القانون 

سليمة تنصف العامل يف مكان عمله.

 وبنّي ان “املادة 22 من الدستور العراقي، 
تناولت قضايا خاصة بالعامل. كذلك راعت 
كل الدساتري العاملية موضوع عالقة العامل 
بحرية  يتعلق  عام  فضال  العمل،  برب 
ثالثة  إىل  منوها  للعامل”،  النقايب  التنظيم 
الطبقة  وضع  لتحسني  أساسية  عوامل 
والعامل  الفكري  العامل  هي:  العاملة، 
يعني  الذي  الحاسم  والعامل  القانوين، 
تغيريات  إحداث  أجل  من  العاميل  النضال 

دستورية وقانونية وسياسية. 
العراقي،  العمل  قانون  عن  حديثه  ويف 
مهمة  مواد  يتضمن  انه  السالمي  أوضح 
جدا، من حيث عالقة العامل برب العمل، 
والتنمية املستدامة “التي مل تتحقق لغاية 
“التي  العمل  حرية  جانب  إىل  اآلن”، 
إال  انها مصانة،  القانون  تأكيد  بالرغم من 
عىل  مشددا  ذلك”،  من  العكس  عىل  أنها 
عىل  يتوجب  الذي  العمل  عقد  أهمية 
الطرفني )العامل ورب العمل( االلتزام به، 

وليس حسب أهواء األخري.
بعدها انتقل الحديث إىل الضيف الصفار، 
الذي تناول هو اآلخر قانون العمل العراقي 

املنطقة،  يف  أفضليته  إىل  مشريا   ،37 رقم 
والتي جاءت كثمرة لنضال عاميل طويل. 

وأوضح، أن هذا القانون ينظم العالقة بني 
العامل ورب العمل، وهو يشمل القطاعني 
محددا،  قطاعا  وليس  والخاص  العام 
مشددا عىل “أهمية دور النقابات العاملية 
والعامل يف الدفاع عن هذا القانون، الذي 

هو عصارة جهد ونضال الطبقة العاملة”.
االساسية  “مهمتنا  أن  إىل  الصفار  ولفت 
عن  الدفاع  هي  عاملية،  ونقابات  كاتحاد 
حقوق العامل - الرشيحة األكرب يف املجتمع 
- وتوعيتهم بتلك الحقوق التي نص عليها 
قانون العمل، وايصال شكواهم اىل محاكم 
فالنقابات  للظلم.  تعرضهم  حال  العمل 
هي االطار التنظيمي لتطبيق قانون العمل 

وحصول العامل عىل حقوقه”.
من  العديد  قدمها  مداخالت  وبعد 
جملة  إىل  الندوة  انتهت  الحارضين، 
العالقة  توثيق  أهمها  التوصيات،  من 
العراق  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  بني 
وبقية التنظيامت العاملية، وإطالق حملة 

للتثقيف بقانون العمل.

الموصل – وكاالت 
البحث  وماراثون  البطالة  من  سنوات  خمس  بعد 
عن وظيفة حكومية أو فرصة عمل تناسب الشهادة 
املوصل وسيلة  الجامعية، مل يجد شابان من مدينة 
متهالك  هيكل  يف  سوى  لهام  دخل  مصدر  لتأمني 
لحافلة نقل ركاب )باص( أكل عليها الدهر ورشب. إذ 
قاما بتحويلها إىل مطعم متنقل، لتكون مصدر رزق 
عائلتيهام وعدد من العائالت التي يعمل أبناؤها يف 

هذا املرشوع. 
كلية  تخرجا يف  ليث طالل، ومحمد مجاهد، شابان 
جميع  باءت  الحني  ذلك  ومنذ   ،2016 عام  الرتبية 
محاوالتهام يف الحصول عىل وظيفة او فرصة عمل، 
أخرى،  بدائل  يف  التفكري  إىل  أضطرهام  ما  بالفشل، 
“املطعم  مرشوع  عىل  أخريا  الرأي  بهام  ليستقر 
الجانب  يف  االحتفاالت  من ساحة  ويتخذا  الجوال”، 

االيرس من املوصل، موقعا له. 
يقول طالل يف حديث صحفي، ان “مرشوعنا بسيط 
خطوتنا  محدودة..  مالية  بإمكانيات  بتنفيذه  قمنا 

خردة،  عن  عبارة  كان  فالباص  صعبة.  كانت  االوىل 
وقمنا بإعادة صيانته وهيكلته ليصبح مطعامً متنقال”.

املرشوع  ويضيف قوله: “استغرق منا تنفيذ  
أصدقائنا  من  عدد  مبساعدة  وذلك  عدة،  شهورا 
الخريجني العاطلني عن العمل، حتى نجحنا يف تحقيق 

الحلم!”.
فيام يقول مجاهد، مخاطباً أقرانه الشباب يف حديث 
حّولوا  الحكومية.  الوظائف  تنتظروا  “ال  صحفي: 
أفكاركم إىل مشاريع عىل ارض الواقع، اما ان يبقى 

الخريج ينتظر التعيني فلن يحقق شيئا يف حياته!”.

ويشري إىل ان “مدير بلدية املوصل كان له دور ايجايب 
معنا. فقد سمح لنا باختيار ساحة االحتفاالت كمكان 
للمطعم. كذلك مديري بعض الدوائر املعنية، ساهموا 

يف منحنا املوافقات الرسمية”.
نجح  الصعوبات،  كل  “رغم  انه  مجاهد  ويؤكد 
عىل  كثريون  شباب  أقدم  أن  بعد  خاصة  املرشوع، 
مواقع  عرب  للمطعم  الرتويج  خالل  من  مساعدتنا 

التواصل االجتامعي”. 
افكار  لديهم  كثريين  شبابا  “هناك  أن  إىل  ويلفت 
ناجحة، لكنهم ال ميتلكون املوارد الكافية. وهنا يأيت 
دور الحكومة، التي يتطلب منها دعمهم، خصوصاً يف 

ظل زيادة أعداد الخريجني وتفيش البطالة”. 
وعن طبيعة العمل يف املطعم، يقول مجاهد: “نحن 
نقدم الوجبات الرسيعة التي يطلبها الناس يف األماكن 
كادر  بواسطة  الوجبات  هذه  وفرنا  وقد  العامة. 
يصنعها بطريقة ال تختلف عن املطاعم التقليدية”، 
داعيا الحكومة إىل “السامح باسترياد املطاعم املتنقلة 

والجاهزة، ما يوفر فرص عمل للشباب”.

شابان موصليان يحّوالن “باص خردة” الى مطعم متنقل

النجف 
جلسة حوارية 

حول “تعزيز قيم 
الديمقراطية والمدنية”

النجف - علي العبودي

عقد منتدى النجف االجتامعي، األسبوع املايض، جلسة حوارية 
الشباب”، وذلك  لدى  واملدنية  الدميقراطية  قيم  “تعزيز  حول 
العراقية ومتويل “منظمة مساعدات  بإرشاف “جمعية األمل” 

الشعب الرنويجي”. 
الجلسة التي أدارها الناشط عيل العبودي، تحدث فيها كل من 
مدير قسم محو األمية يف مديرية تربية النجف، أحمد املوسوي، 

والتدرييس يف جامعة الكوفة د. حسنني الحلو. 
الدراسية يف  املناهج  منها دور  الجلسة محاور عدة،  وتناولت 
التالميذ والطلبة، وما يتعلق بصناعة  الدميقراطية لدى  تعزيز 
املعلم الدميقراطي من خالل تثقيف املالك الرتبوي بقضية دعم 

الدميقراطية وتعزيزها.
وحرض الجلسة التي التأمت عىل قاعة “جمعية األمل” وسط 
املعلمني  من  والعديد  الشباب  الناشطني  من  جمهور  النجف، 

واملدرسني. 
من جانب ذي صلة، نظم منتدى النجف االجتامعي بالتعاون 
الجمعة  املشخاب،  قضاء  يف  الثقايف  الفرات”  جنة  “مركز  مع 
القرار”، مبشاركة 28  املاضية، ورشة بعنوان “الشباب وصناعة 

متدربا شابا. 
وجاءت هذه الورشة التي احتضنتها بناية “متوسطة الذكوات” 
ومتويل  األمل”  “منظمة  برعاية  أيضا  القضاء،  وسط  األهلية 

“منظمة مساعدات الشعب الرنويجي”. 
وخالل إجرائه التدريبات للمشاركني يف الورشة، ذكر الناشط عيل 
العبودي أن برنامجهم هذا يهدف إىل صناعة جيل قادر عىل 

اتخاذ القرار واملشاركة يف املجاالت السياسية واالجتامعية.

ال مشاركة باالنتخابات في ظل السالح المنفلت والمال السياسي والتزوير


