
بغداد ـ سيف زهير

والربملان،  الحكومة  بني  والردود  االتهامات  بعد 
مبعالجة  يقيض  حكومي  قرار  األخري  رفض  بشأن 
كشف  ترشين،  انتفاضة  خالل  املصابني  املنتفضني 
شباب متظاهرون عن إهامل حاالتهم الصحية بعد 
التظاهرات، مؤكدين  لها يف  بليغة، تعرضوا  اصابات 
أن ما يصدر من قول او وعد عن أي طرف رسمي ال 
أهمية له ألنه بدون نتائج، حيث تكبدوا مصاريف 
العائالت  العالج، برغم أن غالبيتهم من  طائلة عىل 

الفقرية.

سجال بين الحكومة والبرلمان
حكومته  أن  أكد  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
ومعالجة  التظاهرات  ضحايا  لتعويض  قرارا  أصدرت 

الجرحى، إال أن الربملان رفض مترير القرار.
مجلس  أعضاء  أن  الشبيك،  محمد  الربملان  عضو  وقال 
النواب “ال يعلمون عن ماذا يتحدث الكاظمي”، حسب 

قوله.

مصابون بال إعانات  
العزاوي:  لله  عبد  نجم  وعد  الشاب  املتظاهر  وقال 
“التحقت بركب االنتفاضة التي اندلعت يف ترشين األول 
يف  وأتوجه  الصباح،  وقت  يف  أعمل  وكنت   .2019 عام 

املساء اىل ساحة التحرير”.
السنك  مجزرة  أحداث  يف  “تعرضت  العزاوي  وتابع 
وحطمت  ظهري  يف  استقرت  نارية  بإطالقة  لإلصابة 
الشويك.  الحبل  يف  رضرا  وسببت  فيه،  الثامنة  الفقرة 
وبعد أن نقلت إىل مدينة الطلب وقاموا بتحوييل الحقا 
)الجملة   11 الطابق  يف  الحريري  غازي  مستشفى  إىل 

العصبية( عاملني الطبيب املرشف عىل حالتي بطريقة 
سيئة جدا. ووصل الحال به يف إحدى املرات إىل أن يقول 
ويف  للتظاهر؟(.  يخرج  أن  له  قال  من  ميوت..  )أتركوه 
الوقت الذي كنت أحتاج فيه إىل عملية جراحية، أعطوين 

بعض املسكنات”.
تم  املعاناة،  هذه  “بعد  املصاب  املتظاهر  ويتابع 

تحوييل إىل مستشفى زين العابدين يف كربالء، وأكدت 
الفحوص الطبية الجديدة إصابتي مبرض السحايا بسبب 
ملدة  املركزة  العناية  يف  وبقيت  الرصاصة،  جرح  تلوث 
الفقرات  تثبيت  عملية  أجريت  بأسبوع  وبعدها  شهر، 

وتنظيف القناة الشوكية”. 
إلنقاذ  دينار  مليون   25 مبلغ  “أنفقت  قائال:  ويؤكد 

كبرية  بصعوبة  املبلغ  توفري  إىل  اضطررت  حيث  حيايت، 
ومعاناة ال مثيل لها. وحصلت بعد ذلك عىل فرصة للقاء 
وزير الصحة السابق حسن التميمي ألكرث من مرة، وتم 
مل  العالج  لكن  العالج،  لغرض  الهند  إىل  إرسايل  بالفعل 
يكتمل الن املستشفى مل تكن مختصة بحالتي وهذا امر 

مستغرب فعال”.

استشهاد حامل الراية
محمد  الشاب  الناشط  تحدث  صلة،  ذي  صعيد  وعىل 

تقي، عن قصة أخرى مشابهة لقصة العزاوي.
 2020  /7  /27 بتاريخ  لإلصابة  “تعرضت  تقي:  وقال 
اململوء  الطريان  ساحة  استهدف  إجرامي  هجوم  بعد 
باملتظاهرين، واستشهد خالله حامل راية العراق الشهيد 
“الرصاصة  النحات”، مضيفا  احمد  أبو  والشهيد  لطيف 
التي اصابتني أدت إىل شلل يدي وأنفقت بسبب ذلك 5 
ماليني دينار عىل حسايب الخاص إلجراء عمليتني وإكامل 

العالج دون أي دعم حكومي أو برملاين يذكر”. 

تسويف المطالب
املتظاهر  من  املقرب  العميدي،  حسنني  الناشط  أما 
الجريح كميل قاسم، فيقول ان صديقه “أصيب يف ساحة 
ظهره  يف  استقرت  نارية  بإطالقة  النجف،  يف  الصدرين 
وحطمت الفقرة الثامنة من العمود الفقري، ما سببت 

له شلال رباعيا”. 
الدخل  ذوي  من  كميل  عائلة  “أن  العميدي  وبنّي 
حكومية  بجهات  ملرتني  املصاب  ابنها  والتقى  املحدود، 
مع اقرانه الجرحى املتظاهرين، واألوىل كانت مع وزير 
الصحة السابق، الذي وعد يف حينها بتقديم املساعدة”، 
وأصبح  وأهملوه  األمر  تسويف  تم   “ أنه  إىل  مشريا 
اإلهامل  هذا  ومقابل  ظهره،  يف  تقرحات  من  يعاين 
سارع  كميل،  إنقاذ  عن  والربملاين  الحكومي  والتخيل 
يف  تربع  حملة  إطالق  إىل  والناشطني  املصاب  أصدقاء 
بحوايل  تقدر  التي  العملية  تكاليف  لتغطية  النجف 
لقاء  جاء  الشعبي  للضغط  ونتيجة  دينار.  مليون   280
الكاظمي باملتظاهرين الجرحى، ورغم وعده لهم بوضع 
حل ملشكلتهم خالل عرشة أيام، إال إن كميل ورفاقه ال 
يثقون بوعود السلطة ألنها غالبا ما تُنىس وال تتحقق”. 

اليوم يف  الجيش مرة أخرى، مساء  منعت قوة من 
من  الشيوعيني  النشطاء  من  مجموعة   ، املحمودية 
االنتخابات  من  الحزب  مبوقف  املواطنني  تعريف 
السيايس  املكتب  عضو  واحتجزت  املقبلة،  الربملانية 
عزت  الدكتور  الرفيق  العراقي  الشيوعي  للحزب 
يف  الحزب  منظمة  مسؤول  جانب  اىل  التمن  أبو 
عىل  تزيد  مدة  غاوي،  سعدون  الرفيق  املحمودية 

ساعتني قبل اخالء سبيلهام.

وقد نشطت مجموعات اعالمية كثرية من تنظيامت 
الحزب يف األيام املاضية ويف عموم مناطق البالد يف 
التعريف مبوقف الحزب املقاطع لالنتخابات الربملانية 
املقبلة، فيام تكرر التضييق عىل هذه األنشطة من 

قبل القوات األمنية يف عدد من املناطق.
وافراد  ضباط  من  حسنة  معاملة  رفيقانا  لقي  وقد 
ومنع  ذاتها  بحد  االحتجاز  واقعة  ان  اال  الجيش. 
حزبنا من مامرسة حقه يف التعريف مبوقفه السيايس 

العمل  حق  ازاء  خطريا  موقفا  يعكسان  وتوضيحه، 
االحزاب  لحزبنا وغريه من  التعبري  السيايس وحرية 
التوقف  يتوجب  ما  وهو  والشخصيات،  والقوى 
املعنية  األخرى  والجهات  الحكومة  قبل  من  عنده 

باالنتخابات.
من  موقفه  يحدد  ان  حزب  أي  حق  من  أن  ذلك 
االنتخابات سواء باملشاركة او باملقاطعة، ومن حقه 
ان يعرب سلمياً عن ذلك، وان حجب هذا الحق هو 

وان  األحزاب.  ولقانون  الدستور  لنصوص  انتهاك 
عىل الجهات الرسمية اتخاذ موقف ازاء هذا االجراء 

التعسفي.
لقد تكرر هذا الترصف يف األيام االخرية، ويبدو ان 
هناك توجيها مسبقا للتضيق عىل النشاط السيايس 
ضيقا  يعكس  ما  لالنتخابات،  املقاطعة  للقوى 

باملعارضة والرأي اآلخر.
اننا نؤكد ان من غري املقبول بأية حال من االحوال ان 

يجري التعامل مع النشاط السيايس بالتضييق واملنع، 
وقوى  واملدنية  الوطنية  والقوى  األحزاب  وندعو 
ترشين وسائر املنظامت والجهات املعنية بالحفاظ 
عىل الحقوق الدستورية والحريات الدميقراطية اىل 
الوقوف معا من اجل وضع حد لحملة التضييق عىل 

النشاط املكفول دستويا وقانونيا.
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في اليوم الدولي للديمقراطية
٢٥ الف مغيب قسري ! 

 
احتفلت شعوب العامل  يوم امس باليوم الدويل للدميقراطية ، وهو اليوم الذي 
ثبتته ألمم املتحدة سنة 2007 لتأكيد الدميقراطية  كقيمة عاملية تستند اىل 

إرادة الناس وخياراتهم الحرة ، ولتعزيزها يف مختلف جوانب الحياة. 
العراق،  يف  الدميقراطية  املامرسة  واقع  اضواءعىل  ُسلطت  اليوم  هذا  ويف 
فكشفت الفجوة الكبرية بني ما مدون يف الدستور والقوانني، وواقع االنتهاكات 

الفظة للدميقراطية. 

اغتيال  محاولة    ٨١ عن  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  كشف  ذلك  ومن 

السلطات  اعالن  االحتجاجي، وعدم  الحراك  اندالع  منذ  العراق  لناشطني يف 

هوية القتلة حتى االن. 

من جانب آخر مل تتوقف حاالت التغييب، فيام مل يكشف عن مصري املختطفني 

واملغيبني، الذين يقدر عددهم بأكرث من 25 الفا.

عن  فضال  لالنتخابات  مرشحني  اغتيال  محاوالت  حتى  األيام  هذه  وتجري 

منعهم من الدعاية االنتخابية، كذلك منع املقاطعني  لالنتخابات من التعريف 

السلمي والقانوين مبواقفهم. 

اغتياالت، مالحقات للنشطاء واملعارضني، اختطاف وتغييب قرسي ..  

بهذه العناوين يطل بلدنا عىل العامل يف اليوم الدويل للدميقراطية ! 

فمتى يوضع حد لهذ كله؟!  

راصد الطريق 

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

تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 

احتجاز شيوعيين بينهم قيادي في الحزب
انتهاك جديد لحقهم الدستوري والقانوني

457 المنظومة السياسية 
شّوهت شكل الحكم

المالبس المدرسية 
تتكدس في االسواق

برنامج بحاجة إلى دولة
ال تضيع في التفاصيل

وثيقة للمناقشةأخبار وتقاريرأخبار وتقارير

جرحى االنتفاضة يتحدثون لـ »طريق الشعب« في ذكراها الثانية

تفاصيل عن نشاط منظمة املحمودية، يوم أمس، وبقية املنظيامت

الدعاية تتوجه لقواعد 
الكتل المتنفذة فقط

بغداد ـ طريق الشعب
محتدماً  يزال  ال  التنافس  لكن  االنتخابية،  الربامج  غابت 
“التبليط  مشاريع  عىل  املتنفذة  الكتل  مرشحي  غالبية  بني 
سيام  ال  املحافظات،  مختلف  يف  الكهربائية”  واملحوالت 

بغداد. العاصمة 
مقنعة  انتخابية  برامج  املرشحون  يقدم  أن  من  وبدالً 
للناخبني، لكسب أصواتهم، قام عدد من النواب الحاليني برتك 
مناطقهم، وتوجهوا اىل مناطق أخرى، يف محاولة منهم لتعزيز 
فرصهم بالفوز من جديد، بعد أن تيقنوا من فقدان قواعدهم 

4الشعبية يف مناطقهم االصلية.



لجنة كتابة الدستور تطالب صوالغ باالعتذار
بغداد ـ طريق الشعب

أبدى أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي، رفضهم املطلق لالتهام الذي وجهه الوزير والنائب السابق باقر جرب صوالغ اىل أعضاء اللجنة 
بتقايض كّل منهم مبلغ 150 الف دوالر، خالل استضافته يف برنامج تلفزيوين.

واكد االعضاء يف بيان حمل تواقيعهم، ان “اللجنة مارست اعاملها بكل نزاهة وإخالص ومل ترتتب لهم – خالل فرتة عملهم يف اللجنة أو 
بعدها - أية مصالح مادية بصورة مبارشة أو غري مبارشة، والتي من بينها تهمة تسلّمنا مبالغ مادية”.

وطالب املوقعون “الوزير السابق بتقديم األسامء التي تيّقن هو شخصياً من أنها تسلمت رشاوى، اىل هيئة النزاهة مع األدلة”، مبينا انه 
“ يف حالة عدم قيام السيد صوالغ بتقديم األسامء اىل هيئة النزاهة، فثمة خياران أمامه”.

واضح البيان ان “الخيارين هام: االعتذار الواضح والرصيح اىل أعضاء لجنة كتابة الدستور بالظهور مع اإلعالمي نجم الربيعي وعىل قناة 
التغيري الفضائية نفسها، وتقديم االعتذار”.

وتابع انه “يف حالة عدم االعتذار عليه تحمل التبعات القانونية الننا سنحرك دعوى قضائية ضده”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

التنابز الطائفي والمناطقي 
في الحمالت االنتخابية

جاسم الحلفي

املداهنة،  بصورته  جديد،  من  الطائفي  الخطاب  عاد 
مترير  يف  املتنفذون  يتفنن  فيام  االنتخابية،  الحمالت  اىل 
مفردات  خالل  من  مرة  شتى،  بأشكال  الطائفية  سمومهم 
والتي  اهلنا، جمهورنا،  عشائرنا،  محافظاتنا،  مناطقنا،  مثل: 
ما  رسعان  مطلقيها  مقاصد  لكن  محايدة،  وكأنها  تبدو 
نربة  تفضحه  مقيتا،  طائفيا  فكرا  تخفي  بها  فاذا  تنكشف، 
صوت املتكلم، وموقع هذه املفردات يف الخطاب السيايس 

للمرشح، وطريقة توظيفه لها.
الطائفية ألحدهم حدودا مخزية، حني  الصالفة  وقد بلغت 
أن خسارة  اىل  وبدهاء  مبارشة  غري  بصورة  يلّمح  ان  حاول 
قام  ملا  مكررة  صورة  هي  ايران  امام  العراقي  املنتخب 
املعتدي  املغول  لجيش  بغداد  تسليم  يف  العلقمي  ابن  به 
تاريخية غري موفقة  استعارة  صيف عام ١٢٥٨ ميالدية، يف 
بالله  املستعصم  وزير  العلقمي  ابن  الدين  مؤيد  لتعاون 
اخر الخلفاء العباسيني، الذي تتهمه أوراق التاريخ بالعاملة 

لهوالكو وتسهيل احتالل لبغداد.
من  جاعلني  الطائفية،  وتر  عىل  املرشحني  من  عدد  ويلعب 
التنافس االنتخايب واحدا من  التعبريات عن “االستحقاقات” 
الحايل،  االنتخابات  قانون  ان  صحيح  واملناطقية.  الطائفية 
التنافس، اذ حرص املرشح  مل يرتك مجاال للمواطنة يف فضاء 
املرشحني  من  عددا  وجعل  والطائفية  املناطقية  حدود  يف 
وراء  يلهثون  والنفوذ،  السطوة  أصحاب  من  املسنودين 
الدولة  البلدية، سارقني جهد  الخدمات  توفري  األصوات عرب 
ومتطاولني عىل مهمة الدوائر البلدية، ومكرسني فهام خاطا 
نطاق  يف  الخدمي  بالجانب  مختص  وكأنه  النائب  ملهمة 
برمته،  العراقي  للشعب  ممثال  يكون  ان  من  بدال  منطقته، 
القوانني ومراقبة األداء  وترتكز مهمته األساسية عىل ترشيع 

الحكومي وإقرار املوازنة العامة.
املمجوجة  الترصيحات  زيف  االنتخابية  الحمالت  وكشفت 
الكاذبة  بادعائاتهم  الناس  رؤس  بها  املتنفذون  َصّدع  التي 
مجلس  مقاعد  عىل  فالرصاع  املواطنة.  مبوضوعة  التمسك 
وفضح  نواياهم،  وعّرى  تفكريهم  بواطن  اظهر  النواب 
وبرهن  السلطة.  يف  السياسية  الطائفية  تأبيد  يف  مآربهم 
من  انتظاره  ميكن  رجاء  ال  ان  عىل  أخرى  مرة  كله  هذا 
واالنقسام،  الفرقة  أفعالهم عىل  ترتكز  الحكم وممن  طغمة 
بأحوال  مكرتثني  غري  ميثلون،  وما  الخاصة  ملصالحهم  خدمة 
اىل  الشعب  بتطلعات  مبالني  وغري  ومعيشتهم،  املواطنني 

االمن والسالم والعيش الكريم.
الذي   ٢٠١٩ ترشين  انتفاضة  خطاب  بني  البون  هو  واسع 
حناجر  به  وغردت  نريه،  دميقراطية  وطنية  عقول  صاغته 
املواطنة  قيم  يعيل  الذي  الواضح  الخطاب  املنتفضني، وهو 
اىل  والهادف  االجتامعية،  والعدالة  املشرتك  والتعايش 
وطن  يف  املتساوية  املواطنة  وفق  عىل  النظام  بناء  إعادة 
حمالت  وخطاب  الشعب،  لكرامة  واملجسد  ومستقر،  امن 
املرشحني النتخابات العارش من ترشين االول ٢٠٢١، امللغوم 
والهادف  الحزبوي،  األفق  وضيق  والطائفية  باملناطقية 
الذين ال هم لهم سوى  الوالء للزعامء املتنفذين،  لتكريس 

السلطة التي تؤمن لهم مال الفساد والنفوذ واالمتيازات.
بدون  دميقراطية  ال  ان  مفادها  ببديهة  سلمنا  واذا 
دميقراطيني، وال ميكن تصور بناء نظام دميقراطي بأيادي من 
القول  بامكاننا  فان  التسلطي،  االستبدادي  الفكر  من  ينهل 
النظام  أسس  بناء  يف  كوحدة  املواطنة  أحالل  امكان  بعدم 
السيايس بدال من نظام املكونات، اال عىل ايادي قوى وطنية 

حقة، مل تتلوث بالفكر الطائفي االنعزايل.

تظاهرات للطلبة وأصحاب األجور والعسكريين كل خميسش
بغداد ـ طريق الشعب 

بغداد  يف  املطلبية  االحتجاجات  تتواصل 
بتوفري  للمطالبة  املحافظات  من  وعدد 
أصحاب  مستحقات  ورصف  الخدمات 
الدراسات  العقود. فيام جدد عدد من طلبة 
الدراسية  املقاعد  بتوسعة  مطالبتهم  العليا 

لهم. املخصصة 

تظاهرات للطلبة والحشد
“املتقدمني  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
للدراسات العليا نظموا تظاهرة كبرية امام مبنى 
ومبشاركة  بغداد،  العاصمة  يف  التعليم  وزارة 
طلبة من مختلف املحافظات، للمطالبة بتوسعة 
“املتظاهرين  ان  اىل  مشريا  الدراسية”،  املقاعد 
نتيجة  املعدالت  ارتفاع  بسبب  مطلبهم  برروا 
بالعملية  أرض  ما  االلكرتوين  التعليم  العتامد 

الطلبة”. التنافسية بني 
منتسبي حشد  من  كبري  عدد  تظاهر  االثناء،  يف 
الدفاع، أمام بوابة املنطقة الخرضاء يف الجادرية، 
املتأخرة، بعد تظاهرة   للمطالبة برصف رواتبهم 

ملنتسبو الحشد املفسوخة عقودهم.

الرميثة تطالب بالخدمات
ويف قضاء الرميثة، التابع اىل محافظة ذي املثنى، تظاهر 
عدد كبري من املواطنني، للمطالبة بدعم الواقع الصحي 

وتحسني الخدمات الطبية يف مستشفى القضاء. 
وذكر مراسل “طريق الشعب”، أن “مستشفى القضاء 
الكثري من األجهزة واملستلزمات  يعاين من عدم توفر 
الطبية”، مبينا ان “املتظاهرين دعوا الجهات املعنية إىل 
االلتفات ملعاناتهم واألخذ بنظر االعتبار حاجة السكان 
الرسيرية  القدرة  زيادة  أو  جديد  مستشفى  لبناء 

للمستشفى الحايل”.

تظاهرات ألصحاب االجور
من جانبهم، تظاهر عدد من أصحاب األجور اليومية 
ضمن الـ 30 ألف درجة وظيفية املنّسبني عىل فرع 
هيئة التقاعد الوطنية يف محافظة البرصة، مطالبني 

بتحوليهم إىل عقود وزارية ورصف مستحقاتهم.
وأغلقت الهيئة أبوابها عىل خلفية احتجاج أصحاب 
املالية  ملستحقاتهم  تسلمهم  عدم  بسبب  األجور، 
 ،2019 العام  من  فقط  أشهر  ثالثة  عدا  كاملة، 
مشريين اىل ان عددهم أكرث من 600  موزعني عىل 

جميع األفرع يف املحافظة.

وطالب املتظاهرون بااللتفات اىل معاناتهم، ورصف 
مستحقاتهم وتحويلهم اىل عقود وزارية.

احتجاج في كركوك
عىل  عقودهم  املفسوخة  من  عدد  تظاهر  ذلك،  اىل 

تعنى  التي  شام  مجموعة  مبعية  برتودوالر(   ( نظام 
بالحقوق املدنية، أمام مبنى محافظة كركوك.

مشريين  معهم،  التعاقد  بإعادة  املتظاهرون  وطالب 
إىل أن عددهم الكيل يبلغ 7 آالف متعاقد، مستنكرين 

قرار انهاء خدماتهم دون تقديم بديل لهم.
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“طريق الشعب” ترصد قصص المواطنين مع االزدحام المروي المزمن

رجل مرور يتحدث عن  اسباب المشكلة ويحدد الحلول
بغداد ـ نورس حسن

الداخلية  وزارة  يف  املوظف  الله،  عبد  عيل  يضطر 
معسكر  شارع  لتجاوز  االقدام  عىل  سريا  امليض 
الرشيد، والذي يشهد ازدحاما باملركبات صباح كل 
اىل  املواطنني  من  الكثري  وصول  يعرقل  مام  يوم، 

مبتغاهم.
ويقول عبد الله )41 عاما( لـ”طريق الشعب”، ان 
“ازدحام املعسكر بات روتينا يوميا يضطرين للسري 
مسافة غري قليلة وصوال اىل تقاطع جرس املعسكر”.
 6 ان ذلك جعله يخرس  الله ساخرا،  عبد  ويضيف 
وجيزة،  فرتة  خالل  الزائد  وزنه  من  كيلوغرامات 
جانبي  عىل  املتهالك  الرصيف  من  يشكو  لكنه 

شارع املعسكر.

رياضة
من  والعابرين  االهايل  أن  اىل  املتحدث  ويشري 
“جزعوا  دياىل  وجرس  الزعفرانية  منطقتي  واىل 
مناسب  حل  بايجاد  املعنية  الجهات  مطالبة  من 
منه  يعانون  الذي  الرشيد  معسكر  شارع  الزدحام 

منذ عقود”.
رصيفي  ترميم  بسيط:  بـ”اجراء  الله  عبد  ويطالب 
ليتمكن  خرضاء  مساحات  واضافة  املعسكر، 
امانة  فشلت  بعدما  بسهولة،  السري  من  املواطنون 
لوزارة  التابعة  والجسور  الطرق  ودائرة  بغداد 

االعامر، بتوسيع الشارع او بناء نفق من تحته”.
العاب الكرتونية

االزدحام  عىل  فيقيض  القييس  حسن  بينام 
مكان  اىل  الوصول  اىل حني  االلكرتونية  بـ”االلعاب 

عمله يف منطقة الجادرية”. 
القييس الذي يعمل يف احد معارض بيع السيارات، 
يذكر لـ”طريق الشعب”، انه يستغرق يوميا ساعتني 

يف طريق ال تزيد مسافته عىل 10 كيلومرتات.
صاحب  قبل  من  للطرد  تعرض  انه  القييس  ويؤكد 

العمل يف احدى املرات بسبب التأخري. 
ارزاق  قطعت  املرورية  “االزدحامات  ان  ويقول 
الكثري من املواطنني”، واصفا اياه بـ”الروتني املزمن 
فوىض  بسبب  حله،  عن  الحكومات  عجزت  الذي 

االسترياد وقلة اعامل تطوير الطرق”.

كرسي متحرك
املواطنون  يشكو  الطب  مدينة  مستشفى  وأمام 
من كرثة الكراجات غري القانونية، اضافة اىل فوىض 

البسطيات والغلق غري النظامي وغري املربر ألغلب 
مرورية  باختناقات  ذلك  يتسبب  ما  الشوارع، 
املرىض  بخاصة  باملواطنني،  الرضر  تلحق  كبرية، 

منهم.
انها  عاما(   70( فالح  ام  نجمة  املواطنة  تقول 
من  القريب  الرصيف  عىل  الجلوس  اىل  اضطرت 
املستشفى وانتظار ولدها الحضار كرسيها املتحرك، 

كونها ال تقوى عىل السري مسافات كبرية.
وتذكر أم فالح لـ”طريق الشعب”، ان لديها موعدا 
الخذ اشعة املفراس الذي حجزت عليه منذ شهرين 
يف مدينة الطب، لكنها بسبب االزدحامات تأخرت 
عىل املوعد بحدود ساعة، االمر الذي جعلها تواجه 

قرار املوعد الجديد من قبل ادارة املستشفى.
لـ”طريق  الجنايب  محمد  الدكتور  يذكر  بدوره، 
مبستشفى  املحيطة  “االزدحامات  ان  الشعب”، 
مدينة الطب ال يعاين منها املواطنون فحسب وامنا 
الطلبة واملوظفون وجميع الكوادر الطبية”، مردفا 

“لكن املترضر االكرب منها هم املرىض”.

مركبات االجرة
يف  به  الخاصة  السيارة  ترك  إبراهيم  ويفضل 
للتنقل، بسبب  املنازل، واالستعانة مبركبات االجرة 

الزحام املروري.
املنطقة  سكنة  من  محمد،  ثامر  املواطن  ويعزو 
املحيطة مبستشفى مدينة الطب، اسباب الزحام اىل 
وتتعدى  االرصفة  تحتل  التي  البسطيات  عشوائية 
الرادع  غياب  مقابل  يف  الرئيسية،  الشوارع  عىل 

القانوين لبعض الجهات التي تسيطر عىل مساحات 
معينة، حولتها اىل كراجات لوقوف السيارات.

البطالة والموظفين
تذمره  غزوان  وليد  االجرة  سائق  أبدى  من جهته، 
الشوارع  تشهدها  التي  املرورية  االختناقات  من 

يوميا. 

تلك  الشعب”،  لـ”طريق  ويرجع غزوان يف حديثه 
الزحامات املزمنة اىل االسترياد العشوايئ للسيارات 

الحديثة.
من  الكثري  اضطرت  البطالة  ان  اىل  يشري  كام 
فضال  أجرة،  سائقي  العمل  اىل  وغريهم  الخريجني 
عن املوظفني الذين ميارسون العمل ذاته بعد نهاية 

اليومي. دوامهم 

سوء التخطيط
فيحدد يف حديث  احمد عضاض،  املرور،  أما رجل 
اىل  الزحامات  أسباب  الشعب”،  “طريق  ملراسل 
وقوف  اماكن  وقلة  للمركبات  العشوايئ  “الوقوف 
للكثري  املدروس  غري  البناء  عن  فضال  السيارات، 
واملدارس  املستشفيات  تشمل  التي  االبنية  من 
والجامعات االهلية واالسواق وغريها، والتي تشّيد 

بالقرب من الشوارع العامة والرئيسية”.
تستوعب  تعد  مل  الرئيسية  “الطرق  ان  ويضيف 
اىل  بحاجة  هي  امنا  الشارع،  يف  املركبات  اعداد 
الجسور  من  املزيد  بناء  عرب  توسيع  اجراءات 

واإلنفاق، ليتم استيعاب اعداد املركبات”.
مواطنني،  من  كثرية  إساءات  عضاض  ويواجه 
االزدحامات  يفتعلون  املرور  رجال  أن  “يعتقدون 

التقاطعات”. يف 

تهنئة 
الرفيق العزيز محمد نبيل بنعبد الله

األمني العام لحزب التقدم واالشرتاكية يف املغرب
أبعث اليكم بأحر التهاين مبناسبة النجاح االنتخايب غري املسبوق الذي حققه حزبكم الشقيق يف االنتخابات 
االخرية مبضاعفة متثيله يف مجلس النواب. ونهنىء من خاللكم جميع الرفيقات والرفاق الذين فازوا يف 
الذين خاضوا هذه  الحزب ورفاقه وانصاره  الترشيعية والجهوية والجامعية، وكل مرشحي  االنتخابات 

املعركة االنتخابية بجدارة وساهموا يف تعزيز مكانته يف الحياة السياسية واملجتمع املغريب.
لتحقيق املزيد من النجاحات يف النضال  ونعرّب عن ثقتنا بأن هذا الفوز االنتخايب املهم سيكون حافزاً 
بثبات دفاعاً عن الحقوق والحريات الدميقراطية ومن اجل اصالحات بنيوية وتنمية االقتصاد الوطني 

لصالح الجامهري الشعبية وتلبية طموحاتها يف التقدم االجتامعي.
مع خالص االعتزاز الرفاقي

رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية
الحزب الشيوعي العراقي
14 ايلول 2021
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الشيوعيون يرفعون شعار »ال مشاركة باالنتخابات في ظل السالح المنفلت والمال الفاسد والتزوير«

الحملة اإلعالمية تتصاعد.. ومواطنون يؤيدون قرار المقاطعة

طريق الشعب – خاص 
التي  امليدانية  اإلعالمية  والنشاطات  الفعاليات  تتواصل 
ينظمها الشيوعيون يف بغداد واملحافظات بهدف تعريف 
الناس مبوقف الحزب من االنتخابات املقبلة وغري ذلك من 

مواقفه السياسية إزاء الوضع الراهن.
وانطلقت مساء يوم امس ثالث فعاليات عىل االقل يف 
منشورات  لتوزيع  والرصافة  الكرخ  جانبي  يف  بغداد 
“طريق الشعب” ومقاالتها. فيام تواصل منظامت الحزب 
يف بقية املحافظات التهيئة والتحضري لفعاليات جامهريية 

واسعة يف مناطق مختلفة.
إيضاح  عىل  املاضية،  األسابيع  خالل  الفعاليات  وركزت 
االنتخابات،  مقاطعة  إىل  الحزب  دعت  التي  األسباب 
وذلك من خالل اللقاء باملواطنني والحديث معهم بشكل 
يف  الحزب  عن  الصادرة  بالبيانات  وتزويدهم  مبارش، 
هذا الخصوص، فضال عن رفع الفتات تتضمن شعارات 

مخترصة تعرب عن أسباب املقاطعة. 

تقارير اعالمية متواصلة

للحزب”  االعالمي  “املركز  و  الشعب”  “طريق  وتتابع 
تعريف  حملة  تنفيذ  يف  الشيوعيني  الناشطني  جهود 
املواطنني مبواقف الحزب، وتواصل نرش التقارير والصور 

االعالمية عن هذه االنشطة الواسعة.
حملة  الشيوعيون  والناشطون  املدونون  يواصل  فيام 
التعريف مبوقف الحزب عرب مواقع التواصل االجتامعي. 
واسعاً  نقاشاً  املاضية  االيام  خالل  النشطاء  وخاض 
للتعريف مبوقف الحزب وشعار )ال مشاركة باالنتخابات 

يف ظل السالح املنفلت واملال الفاسد والتزوير(.
ووسم النشطاء منشوراتهم ضمن هاشتاك #مقاطعون.

في بغداد 

اللجنة املحلية العاملية يف الحزب، واصلت األيام املاضية 
االوساط  بني  الراجلة  وجوالتها  اإلعالمية  نشاطاتها 

العاملية، وذلك إليضاح موقف الحزب من االنتخابات. 
ووفقا ملراسل “طريق الشعب” عامر عبود الشيخ عيل، 
العاملية،  املحلية  اللجنة  من  اعالمياً  فريقاً  جاب  فقد 
و”القرص  الحلة”  الصناعية يف منطقتي “عالوي  األحياء 
والكادحني  العامل  من  الكثريين  عىل  موزعا  األبيض”، 
“طريق  مقاالت  من  نسخا  الصناعية،  الورش  وأصحاب 
القايض  الحزب  بقرار  تعرّف  التي  االفتتاحية  الشعب” 
الفعالية  أن  عيل،  الشيخ  وأكد  االنتخابات.   مبقاطعة 
إيجابية من  أفعال  ترحيبا واسعا ورود  لقيت  اإلعالمية 

أكد  الذين  الورش،  وأصحاب  العامل  من  الكثريين  قبل 
غالبيتهم عدم مشاركتهم يف االنتخابات.

الرصافة الثالثة 

من ناحية مامثلة، انطلقت فرق إعالمية جوالة من مقر 
اللجنة املحلية للحزب يف الرصافة الثالثة، يف مسريات آلية 

جابت شوارع “حي أور” وأسواقه. 
وتجولت الفرق التي ضمت نحو 26 رفيقا ورفيقة توزعوا 
إىل  توجهت  ثم  البنوك”،  “شارع  يف  سيارات،   5 عىل 
منطقتي “الصليخ الجديد” و”القاهرة” وصوال إىل “شارع  

املغرب”. 
املواطنني  الكثريين من  الفرق عىل  ويف طريقها، وزعت 
مطويات  املركبات،  وسائقي  التجارية  املحال  وأصحاب 
القايض  بيانات صادرة عن الحزب يف شأن قراره  تحمل 
ملضامني  وافيا  رشحا  لهم  مقدمة  االنتخابات،  مبقاطعة 

البيانات وأسباب املقاطعة.
والقت الفعالية استقباال حارا من املواطنني، الذين مثنوا 
مواقفه  بكل  وأشادوا  االنتخابات،  من  الحزب  موقف 
السياسية. وقد الحظت الفرق الجوالة – بحسب ما نقله 
عدد من الرفاق إىل “طريق الشعب” – رغبة كبرية لدى 

املواطنني يف مقاطعة االنتخابات.    

الرصافة الثانية

من  فريق  وزع  الجديدة،  وبغداد  املشتل  منطقتي  ويف 
الهيئة الشبابية يف محلية الرصافة الثانية، مقاالت “طريق 

الشعب” الخاصة مبوقف الحزب ملقاطعة االنتخابات.
الشيوعيني  ان جوالت  االعالمي  تقريره  الفريق يف  وبني 
القت تجاوبا عاليا من املواطنني يف تلك املنطقتني، والذين 
ان  تريد  التي  القوى  بوجه  الوقوف  أهمية  شددوا عىل 
عرب  القرار  صناعة  مراكز  اىل  الفاسدة  الوجوه  تعيد 

االنتخابات املقبلة. 
ويرى املواطنون، بحسب التقرير، ان خيار املقاطعة هو 

سبيلهم الوحيد عىل طريق التغيري السلمي.
ومساء امس، توزعت 6 فرق اعالمية جوالة يف الزعفرانية 
املنشورات  آالف  واملعلمني  واملشتل  الجديدة  وبغداد 

االعالمية التي صدرت عن “طريق الشعب”.
الرفيق عيل خضري  الثانية  الرصافة  وقال سكرتري محلية 
مطلك لـ”طريق الشعب” ان املواطنني استقبلوا نشاط 
لهم  كان  االشخاص  بعض  سوى  كبري  برتحاب  الحزب 
مجموعة  آخرون  مواطنون  منهم  فيام طلب  آخر،  رأي 

منشورات لتوزيعها مببادرة منهم يف أماكن اخرى.

وبني مطلك، ان النشاط شباب الحزب سوف يستمر يف 
املقبلة،  االنتخابات  من  الحزب  مبواقف  الناس  تعريف 
مؤكداً قيام الفريق االعالمية بتعليق شعارات يف مختلف 

االماكن لتعريف الناس مبواقف الحزب
  

في المحمودية 

الكرخ األوىل/ أساسية  االثناء وزع فريق من محلية  يف 
املحمودية مجموعة منشورات يف احياء املدينة قبل ان 
تقوم القوات األمنية باعرتاض الفريق بحجة عدم وجود 

رخصة امنية )بيان حول ذلك يف الصفحة االوىل(.

في بابل 

لجنة الشهيد حيدر القبطان للحزب/ اللجنة املحلية يف 
يف  راجلة  إعالمية  جولة  املاضيني  اليومني  نظمت  بابل، 

مركز مدينة الحلة.
ووزع املشاركون يف الجولة عىل املواطنني وأصحاب املحال 
التجارية نسخا من البيانات الصادرة عن الحزب يف شأن 
شعارات  تحمل  الفتات  ورفعوا  االنتخابات،  مقاطعة 

مخترصة تعرب عن موقف الحزب يف الشأن ذاته. 
ميداين  نشاط  الهاشمية  قضاء  يف  الحزب  ملنظمة  وكان 
مامثل. إذ وزع فريق جوال منها، نسخا من البيانات عىل 
املواطنني يف الشوارع واألسواق، ورفع عددا من الالفتات 

املذكورة.  

المحاويل

املحاويل، نظمت هي  للحزب يف قضاء  الفرعية  اللجنة 
عىل  فيها  وزعت  القضاء،  مركز  يف  راجلة  جولة  األخرى 
املواطنني نسخا من بيانات الحزب الخاصة بقرار مقاطعة 

االنتخابات. 
األماكن  من  العديد  يف  الفتات  الجوال  الفريق  ورفع 
وقد  املقاطعة.  قرار  عن  تعرب  شعارات  تحمل  العامة، 

حظيت الفعالية بتأييد املواطنني وتفاعلهم. 

مناطق أخرى من بابل

يف  الحزب  منظامت  من  إعالمية  فرق  خرجت  كذلك، 
أقضية الكفل والقاسم واملسيب، ومنطقة جبلة ونواحي 
إىل  والسدة،  واالسكندرية  واملدحتية  واإلمام  الشوميل 

الشوارع العامة واألسواق.
ووزعت الفرق عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية 

“مقاطعة  بيانات  ومن  الشعب”  “طريق  من  نسخا 
تحمل  التي  الالفتات  عرشات  ورفعت  االنتخابات”، 
شعارات يف هذا الخصوص.  وأوضحت الفرق اإلعالمية 
مقاطعة  إىل  الحزب  دعت  التي  األسباب  للمواطنني، 
تأييدهم  الكثريون من املواطنني  االنتخابات. وقد أبدى 

هذا القرار.
  

في النجف

ويف محافظة النجف، واصلت الفرق الجوالة التابعة إىل 
إىل  الهادفة  اإلعالمية  حمالتها  للحزب،  املحلية  اللجنة 

تعريف املواطنني مبوقف الحزب من االنتخابات. 
أحمد  املحافظة،  يف  الشعب”  “طريق  مراسل  وبحسب 
عباس، فإن الفرق تجولت اليومني املاضيني يف مركز مدينة 
النجف وأحيائها الشاملية والجنوبية، فضال عن العديد 
من األقضية والنواحي التابعة للمحافظة، مبينا أن الفرق 
واألسواق،  العامة  الشوارع  يف  املواطنني  عىل  وزعت 
“ما  املعنونني  الحزب  بياين  تتضمن  فولدرات  نسخا من 
بعد املقاطعة مهامت جسام” و”ملاذا نقاطع االنتخابات 
هذه املرة؟”.  ولفت عباس إىل أن مواطنني كثريين أبدوا 
تأييدهم لقرار الحزب، وعربوا عن تفاعلهم معه، مؤكدين 
عدم مشاركتهم يف االنتخابات املقبلة “كونها تجرى وفق 
نهج املحاصصة الطائفية، ويف ظل الرتدي األمني وتفيش 

الفساد وانتشار السالح املنفلت”.
اعالمية  فعاليات  شهدت  التي  املناطق  عباس،  وعدد 
راجلة خالل االيام الثالثة املاضية وهي )طريق سيد جواد، 
الحرية،  ناحية  املشخاب،  القدمية،  املدينة  االنصار،  حي 
الحي  املكرمة،  حي  املتنبي،  وحي  ميسان  الكوفة، حي 
العسكري، مركز العباسية( وانضم فريق من الفنانني إىل 
الفرق الجوالة، وساهم يف توزيع البيانات عىل املواطنني، 
إىل  الحزب  دعت  التي  األسباب  حول  معهم  والحديث 

اتخاذ قرار مقاطعة االنتخابات. 

ميسان

الحزب  لشباب  مقاطعون  فريق  خرج  ميسان،  ويف 
منشورات “طريق  لتوزيع  العامرة  الشيوعي يف شوارع 
من  الحزب  مبوقف  املواطنني  وتعريف  الشعب” 

االنتخابات املقبلة، وقرار مقاطعته لها.
الذين  املواطنني  مع  مبارشة  حوارات  الفريق  واجرى 
عربوا عن امتعاضهم من مواقف الكتل املتنفذة، وارصار 
االستجابة  وعدم  والتزوير  الذمم  رشاء  عىل  مرشحيهم 

ملطالب املنتفضني يف اجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

في البصرة 

الشبابيتان  الجديد”  نظمت خليتا “اإلصالح” و”الجيل 
إعالمية  مسرية  البرصة،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب 

راجلة جابت شوارع منطقة القبلة. 
من  نسخا  املواطنني،  عىل  املسرية  يف  املشاركون  ووزع 
مقاطعة  قرار  بخصوص  الحزب  عن  الصادرة  البيانات 
االنتخابات، وتبادلوا معهم النقاش حول األسباب التي 

استدعت من الحزب اتخاذ هذا القرار. 
العبيل”  “خلية  من  جوال  فريق  انطلق  االثناء،  ويف 
“منطقة  شوارع  جابت  راجلة  مسرية  يف  الشيوعية 

الشعيبة” ضمن قضاء الزبري. 
الحزب  مبوقف  املواطنني  املسرية  يف  املشاركون  وعرّف 
من االنتخابات املقبلة، وأوضحوا لهم اسباب مقاطعته 

لها. 
يف  للحزب  و”صباح”  “إسامعيل”  خليتا  نظمت  كذلك 
الصناعية وسوق  املنطقة  القرنة، جولة راجلة يف  قضاء 

السيارات يف القضاء. 
وتجاذب  العامل،  من  بجموع  الجوال  الفريق  والتقى 
معهم أطراف الحوار حول قرار الحزب القايض مبقاطعة 

االنتخابات.

في الموصل 

تابعة  جوالة  إعالمية  فرق  وزعت  املوصل،  مدينة  ويف 
“مقاطعة  بيانات  من  نسخا  الحزب،  تنظيامت  إىل 

االنتخابات” عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية. 
للمواطنني  الفرق  أوضحت  مبارشة،  حوارات  وعرب 

األسباب التي تطلبت من الحزب مقاطعة االنتخابات.
ونقل مراسلنا ان املوصليني عربوا عن خيبة املهم لعدم 
عىل  سنوات  مرور  بعد  التغيري  يف  ملطالبهم  االستجابة 
يد  بينام  االرهايب،  داعش  قبضة  من  املدينة  تحرير 

االعامر مل تطل مدينتهم.
يحاولون  املتنفذين  “املرشحني  ان  عىل  آخرون  وشدد 
رشاء الذمم واغداق الوعود عىل الناخبني، يف حني انهم 
يقدموا  ومل  املاضية  بالسنوات  القرار  مصدر  يف  كانوا 
شيئا، وهذا ما يدعونا اىل مقاطعة دعايتهم االنتخابية”.

آراء أخرى

اخرى  آراء  استقبلوا  انهم  الحملة  عىل  القامئون  ونقل 
املواضيع  يف  معهم  التحاور  جرى  الذين  املواطنني  من 

املطروحة للنقاش، بروح نقدية عالية.

أخبار وتقارير

شميران مروكل:

سالم نعيم:
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اخبار وتقارير

بغداد ـ علي شغاتي

يحتفل العامل يف 15 من أيلول من كل 

عام، باعتباره يوما عامليا للدميقراطية. 

وبرغم مرور اكرث من 18 عاما عىل 

بدء تطبيق هذا الشكل من الحكم 

يف العراق، لكن الشكوك ما زالت 

مستمرة حول التطبيق الصحيح 

للنظام، بسبب مامرسات اعتربها عدد 

من االكادمييني واملختصني “مرضة” يف 

تطبيق الدميقراطية، بعد أن تجاهلت 

عددا من االدوات االساسية للتطبيق 

لها. الصحيح 

شروط أساسية
والدميقراطية هي شكل من اشكال الحكم، يشرتك فيها 
املواطنون بشكل مبارش او من خالل ممثليهم، يف ادارة 
ويقول  الدولة  امور  وتسيري  القوانني  اقرار  عرب  البالد 
االكادميي محمد فالح، إن “تطبيق الدميقراطية يتطلب 
رشوطا اساسية، منها احرتام القانون ونفاذه عىل الجميع، 
وترشيع قوانني تضمن التمثيل الحقيقي للمواطنني من 

دون متييز عىل اساس اللون والعرق والطائفة.
“الدميقراطية  ان  الشعب”،  لـ”طريق  فالح  ويضيف 
املامرسات  من  الكثري  شابها  العراق  يف  التمثيلية 
بسط  اىل  املتنفذة  القوى  عمدت  حيث  الخاطئة، 
امكانيات  وسخرت  الدولة،  مؤسسات  عىل  سيطرتها 
الدولة لخدمة مصالح فئوية ضيقة من دون االلتفات 
تعتقد  املتنفذة  “القوى  ان  مبينا  البلد”،  مصلحة  عىل 
مبالية  انتخابات فقط، غري  اجراء  الدميقراطية هي  ان 
بتوفري االجواء املناسبة لهذه العملية، مثل مبدأ تكافؤ 

الفرص واالمن االنتخايب وحرية التعبري”.
بعد  يأملون  كانوا  “العراقيني  ان  األكادميي  ويتابع 
عدالة  لهم  يوفر  بنظام  الدكتاتورية  من  الخالص 
لكن  والخاصة،  العامة  الحريات  ويضمن  اجتامعية، 
البالد  ادارة  يف  واساليبها  املتنفذة  االحزاب  ترصف 
النظام  اصالح  “فرص  أن  مؤكدا  اآلمال”،  تلك  بددت 
للقمع  نتيجة  كبري،  بشكل  تضاءلت  الحايل  السيايس 
 2011 العام  منذ  االحتجاجية  الحركات  واجهته  الذي 
انتفاضة ترشين، والذي ارتكبت فيه القوى  وصوال اىل 

املتنفذة جرائم كبرية رضبت أسس النظام يف البالد”.
الجذري بات رضورة ملحة  ان “التغيري  فالح،  ويعتقد 
وتجنيب  الصحيح،  الطريق  اىل  البالد  اعادة  اجل  من 
ان  مبينا  واالنقسامات”،  الحروب  ويالت  املواطنني 
اىل  تفيض  لن  املتنفذة  القوى  تجريها  انتخابات  “اية 
التغيري املنشود بسبب اعتامد االدوات ذاتها، والقوانني 

املفصلة عىل مقاس املتنفذين”.

كذبة كبيرة
ان  كريم،  محسن  القانوين  الخبري  يؤكد  بدوره، 
الكتل  تحاول  كربى،  كذبة  العراق  يف  “الدميقراطية 
عىل  وسيطرتها  نفوذها  ترسيخ  خاللها  من  املتنفذة 
ملصالح  الدولة  مبوارد  االستئثار  بغية  الدولة،  مفاصل 
فئات قليلة، يف مشهد مخٍز يشري اىل عدم اهتامم هذه 

الكتل مبصلحة مواطنيها”.
“تطبيق  ان  الشعب”،  لـ”طريق  كريم  ويقول 
الدميقراطية يتطلب رشوطا اساسية يتغافل عنها صناع 
للمواطنني  متساوية  فرص  توفري  منها  العراقي،  القرار 
اجل  من  املستقلني  والسياسيني  السياسية  واالحزاب 
عن  التعبري  حرية  فيها  تتوفر  سياسية  حياة  مامرسة 
اية  دون  السيايس  العمل  مامرسة  وحرية  االراء، 
الدولة”،  ومؤسسات  السلطة  احزاب  قبل  من  ضغوط 
مبينا ان “هذه االجواء غري متوفرة يف البالد يف الوقت 
الخارجني  قبل  من  الوحشية  املامرسات  نتيجة  الحايل، 
اداء  طريقة  عىل  املعرتضني  استهداف  يف  القانون  عن 

النظام السيايس والفساد املسترشي”.
وقمع  بقتل  تكتف  مل  القوى  “هذه  ان  ويضيف 
ال  مشهد  يف  وهجرتهم،  طاردتهم  فقد  املحتجني، 

ان  معتربا  وحشية”،  الدكتاتوريات  اقىس  يف  نشاهده 
تكميم  اجل  من  وتسخريها  الدولة  موارد  “استغالل 
االفواه ومالحقة املعرتضني واغالق املؤسسات االعالمية 
واستمرار االغتياالت، رضب أسس العملية الدميقراطية، 

وجعل املواطنني يعزفون عن املشاركة يف االنتخابات”.

توعية الجماهير
وحول ذات املوضوع، يعلق املهتم يف الشأن السيايس 
الدميقراطية  الدول  “نجاح  ان  بالقول:  مجيد،  حسن 
بحقوقها،  الجامهري  بتوعية  مبارش  بشكل  يرتبط 
ووجود ثقافة دميقراطية لدى املواطنني ومجتمع مدين 
سياسيا  مناخ  يشهد  “العراق  ان  مؤكدا  وقوي”،  فاعل 

متوترا، ورمبا يكون االسوأ منذ االحتالل”.
ويقول مجيد لـ”طريق الشعب”، ان “نظام املحاصصة 

ترسيخ  خالل  من  البالد،  يف  الدميقراطي  النظام  وأد 
اىل  البالد  وتقسيم  الدميقراطية  عن  بعيدة  مفاهيم 
عىل  مألوف  غري  مشهد  يف  وقومية  طائفية  كانتونات 
ساهمت  التقسيامت  “هذه  ان  اىل  مشريا  العراقيني”، 
العراقي  االجتامعي  النسيج  تفتيت  يف  مبارش  بشكل 
وبروز الهويات الفرعية عىل حساب الهوية الوطنية”.
وينوه مجيد اىل ان “استمرار تجاهل مطالبات اصالح 
تحمد  ال  ما  اىل  النهاية  يف  يؤدي  السيايس  النظام 
مؤسسات  الداء  شاملة  “مراجعة  اىل  داعيا  عقباه”، 
اىل  واسنادها  الدميقراطية،  بتطبيق  املعنية  الدولة 
شخصيات كفوءة ونزيهة بعيدا عن التأثريات الحزبية، 
الحقيقي  التمثيل  يضمن  لالنتخابات  قانون  وترشيع 
والكف  التعبري  حرية  تضمن  قوانني  وترشيع  للجميع، 
عن مالحقة نشطاء الرأي، وتوفري بيئة مناسبة لالعالم، 
االبتزاز  عمليات  وانهاء  مهنية،  بصورة  دوره  الداء 

والتضييق عىل املؤسسات االعالمية”.
خلقت  التي  املحاصصة  اعتامد  “استمرار  من  ويحذر 
كان  الذي  الوقت  يف  واملجتمع،  السلطة  بني  رصاعا 
حالة  انهاء  اجل  من  متبادلة  ثقة  بناء  فيه  يفرتض 
الرصاع بني الشعب والسلطة، التي ورثناها من النظام 
والشك  الثقة  عدم  “حالة  ان  مؤكدا  الدكتاتوري”، 
ستؤجل  السيايس،  النظام  عىل  بالقامئني  االميان  وعدم 

عملية بناء نظام دميقراطي حقيقي”.

توحيد الجهود
فيام يشري الناشط املدين عالء عيل اىل ان “الدميقراطية 
الهيمنة  من  الجامهري  تحرر  من  هي  الحقيقية 
اإلقتصادية واالجتامعية والسياسية”، مبينا ان “القامئني 
عىل النظام السيايس فشلوا يف اداء دورهم، وكان همهم 
الوحيد السيطرة عىل موارد الدولة، وتسخري مؤسساتها 

لخدمتهم”.
ويعتقد عيل يف حديث لـ”طريق الشعب”، ان “العراق 
ما  السيايس،  النظام  بنية  يعاين من عيوب جوهرية يف 
ناصحا  البالد”،  يف  الحقيقية  الدميقراطية  تطبيق  مينع 
سبيل  يف  جهودها  توحيد  اىل  للتغيري  الساعية  “القوى 

الخالص من نهج املحاصصة الطائفية والقومية”.
رافقت  التي  االشكاالت  من  جملة  اىل  الناشط  ويشري 
من  االحتالل،  بعد  ما  مرحلة  يف  الحكم  منظومة  عمل 
والتعدي عىل حقوقهم،  االقليات  وتهميش  إقصاء  بينها 
الذي  االمر  االحزاب،  قانون  تطبيق  عدم  جانب  اىل 
جعلها تتحول اىل دويالت تصوب املال والسالح مبا يخدم 
مصالحها وتجذير وجودها، بعيدا عن مصالح عامة الناس. 
وعىل تلك األعوام، مل تلك االحزاب املتنفذة قد أولت أية 
أهمية للنساء، بل مل يتمتعن بأبسط حقوقهن، حتى قيام 
انتفاضة ترشين التي كرست تلك النمطية، وأضحت املرأة، 

ال سيام الناشطة، تتحرك عرب مسارات فاعلة.

بغدادـ  عبدالله لطيف

مل يطرح الكثري من املرشحني لالنتخابات 
الربملانية املزمع عقدها يف العارش من 
ترشين األول، برامج انتخابية مقنعة 

للناخبني، مع محاولتها اعادة الخطابات 
والشعارات الطائفية والقومية التي مل تعد 

تجدي نفعاً بعد انتفاضة ترشين، كونها 
أفرزت الخنادق مبكراً بني الجامهري الساعية 

اىل بناء دولة، والجمهور املرتبط مبصالح 
مع األحزاب املتنفذة، فضالً عن انها رفعت 

وعي الناخب، ما دفع العديد من القوى 
السياسية اىل االنكامش عىل “قواعدها 

املستقرة”، ألنها أصبحت مقتنعة متاماً بأن 
كسب أصوات جديدة خارج اطارها الحزيب 

بات شبه مستحيل. 
 

التدوير عبر مناطق جديدة  
مقنعة  انتخابية  برامج  املرشحون  يقدم  أن  من  وبدالً 
للناخبني، لكسب أصواتهم، قام عدد من النواب الحاليني 
برتك مناطقهم، وتوجهوا اىل مناطق أخرى، يف محاولة منهم 
لتعزيز فرصهم بالفوز من جديد، بعد أن تيقنوا من فقدان 

قواعدهم الشعبية يف مناطقهم االصلية.

تشهد  االنتخابية،  الربامج  غياب  حالة  إىل  وباإلضافة 
انحساراً  بغداد،  العاصمة  وتحديداً  املدن  شوارع 
مع  باملقارنة  االنتخابية  الالفتات  عدد  يف  واضحاً 

الدورات االنتخابية السابقة.
من  العديد  تزال  ال  االنتخابات،  موعد  اقرتاب  فمع 
يتعلق  ما  يف  تحديداً  العام،  الرأي  تثري  التساؤالت 
أن  ويبدو  املتنافسة.  للكتل  االنتخابية  بالدعاية 
الربملان  مقاعد  نيل  عىل  املتنافسة  األحزاب  غالبية 
قواعدها  عىل  تركز  باتت  األول  ترشين  انتخابات  يف 
يبدو  ما  ألنها عىل  منها،  القريبة  والقطاعات  الحزبية 
بان حظوظها يف كسب أصوات  أصبحت مؤمنة متاماً، 
باتت شبه  اضافية،  برملانية  لهم مقاعد  تؤمن  جديدة 

معدومة.
 

المفوضية تلزمهم .. ولكن؟
املستقلة  العليا  املفوضية  باسم  املتحدثة  لكن 
الشعب”،  لـ”طريق  تؤكد  الغالي،  جامنة  لالنتخابات، 
أن املرشحني “ملزمون بتقديم برامجهم االنتخابية، عند 
مراجعة دائرة شؤون األحزاب والتنظيامت السياسية”.

وتشري الغالي اىل أن “الربنامج االنتخايب ضمن األوليات 
التي تطلبها املفوضية من أي مرشح”.

او  كيان  او  حزب  “لكل  بأن  كالمها  الغالي  وتردف 
برنامجه  اطالق  موعد  حول  معينة  رؤية  مرشح 

االنتخايب”.
املرشحني  دعايات  الشعب”  “طريق  مراسل  ورصد 
الوعود  تقديم  يف  انحرصت  التي  املتنفذة  والقوى 
واعادة  الشوارع  تعبيد  بحمالت  والقيام  االنتخابية 
وحمالت  الرياضية  البطوالت  واقامة  املحوالت  نصب 

تنظيف املجاري وغريها.
االيام  خالل  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  وانترشت 

تعبيد  بحمالت  يقومون  وهم  املرشحني  صور  املاضية 
احد  عليه  علق  ما  وهذا  الكهربائية،  املحوالت  وتوزيع 
السياسيني بالقول ان احد املرشحني وعد اهايل قرية يف 
الحكومية  الدائرة  من  كهرباء  محولة  بجلب  الساموة 
بعد تقدميهم 100 بطاقة انتخابية، وبعد املفاوضات مل 
اىل  دعاه  ما  بطاقة،   35 عىل  سوى  املرشح  هذا  يحصل 

سحب املحولة.
 

“التخويف من االخر”
عامل  قال  االنتخابية،  للربامج  النفسية  التأثريات  وعن 
“العامل  إن  مصلح،  حسني  قاسم  الربوفيسور  النفس 
ففي  انتخابات؛  كل  يف  حاسم  دور  له  السيكولوجي، 
انتخابات 2005 و2010 استخدمت الدعاية االنتخابية 
انتجت  ولهذا  االخر،  من  التخويف  سيكولوجيا 
االنتخابات نفس الوجوه الفاسدة رغم معرفة الناخب 
انهم فاسدون، لذا كان الربملان العراقي يف كل دوراته 

ال ميثل الشعب”.
وأضاف لـ”طريق الشعب”، أن “قادة األحزاب والكتل 
السياسية املتنفذة عزفوا عىل وتر الطائفية ونجحوا يف 

تغليب االنتامء إىل الهويات الفرعية”.
العراقي  الناخب  تقنع  لن  املرشحني  “برامج  أن  وأكد 
مهام كانت طروحاتها ورؤيتها، الن املواطن يدرك متاما 
بالرواتب واالمتيازات،  للفوز  يتنافسون  املرشحني  بأن 
ولو كان الراتب معقوال واالمتيازات كام هي يف األردن 

او مرص ملا كان عدد املرشحني أكرث من ثالثة آالف”.
واشار صالح اىل أن “املرشحني يعتمدون عىل آليات غري 
علمية، ومعظمهم يفتقر للخربة والحنكة السياسية”.

ونّوه بأن “االنجاز الوطني الكبري النتفاضة ترشين متثل 
واستعادت  للعراق،  باالنتامء  الشعور  احيت  أنها  يف 

الهوية الوطنية، وزادت من وعي الناخب”.

ولفت املتحدث اىل أن “مهمة الدعاية االنتخابية هي 
الية  املرشح، وهذه تقوم عىل  الناخب  لصالح  كسب 
او  املحايد  الناخب  اتجاه  تغيري  تعتمد  سيكولوجية، 

السلبي من املرشح وصوال اىل االقناع”.
 

تشرين مّيزت الخنادق
األسرتايل  العراقي  املركز  رئيس  فرّس  السياق،  ويف 
لألبحاث، أحمد اليارسي، حالة غياب الدعاية االنتخابية 
ميزت  ترشين  احتجاجات  بكون  العراقي  املشهد  عن 
بقوى  املتمثل  الدولة  مجتمع  بني  مبكراً  الخنادق 
االنتفاضة ومجتمع السلطة املتمثل بجامهري األحزاب.

وقال اليارسي، إن “نقلة نوعية يف الرأي العام العراقي 
سببتها االحتجاجات التي حصلت يف ترشين االول 2019، 
األمر الذي أدى إىل أن يلتفت املجتمع العراقي لكيفية 
بناء الدولة، أكرث من الوالءات والهويات الفرعية”، مبينا 
أن هذا األمر أسهم من بني عوامل أخرى يف “تعقيد بناء 

التقليدية”. انتخابية لألحزاب  برامج 
وبحسب اليارسي، فإن “وضوح التوقعات بشأن نتائج 
الواسعة،  املقاطعة  لحملة  نتيجة  املقبلة  االنتخابات 
االنتخابية  الدعاية  توجيه  عدم  يف  كبري  بشكل  أسهم 
إىل الرأي العام العراقي، ألن االشرتاك سيكون محصوراً 

بجمهور وزبائن األحزاب املتنفذة”.
خالل  االنتخايب  االستثامر  “حالة  أن  إىل  ولفت 
الحزبية  القواعد  حول  ستتمحور  املقبلة  االنتخابات 

املتنذة”. للكتل  الثابتة 
الحزيب  الجمهور  إىل  املوجهة  “الدعاية  أن  اىل  وخلص 
باتت  السياسية  الكتل  لدى  اإلقناع  قدرة  أن  تعني 
التخوف  تتضاءل بشكل كبري، حتى وصلت إىل حدود 
التابعة  الحزبية  القواعد  إقناع  عىل  القدرة  عدم  من 

لها”.

في اليوم العالمي للديمقراطية

معنيون: المنظومة السياسية شّوهت شكل الحكم في العراق

مرشحون بال “برامج انتخابية”..  والمنافسة محصورة  في التبليط والمحوالت الكهربائية

مراقبون: الدعاية تتوجه نحو قواعد الكتل المتنفذة فقط
اعـالن

دعوى  عيل(  احمد  )حسام  املواطن  قدم 
قضائية لتبديل اسم ابنته وجعله )روسن( 
اعرتاض  لديه  فمن  )روزن(  من  بدالً 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة 
وبعكسه  النرش  تاريخ  من  يوماً  عرش 
استناداً  بطلبه  املديرية  تنظر هذه  سوف 
اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
دعوى  عيل(  احمد  )حسام  املواطن  قدم 
)العامري(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 
اعرتاض  لديه  فمن  )الطياوي(  من  بدالً 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة 
وبعكسه  النرش  تاريخ  من  يوماً  عرش 
استناداً  بطلبه  املديرية  تنظر هذه  سوف 
اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
بناء عىل طلب املدعي )باهض ابديوي فندي( 
من  ابنه  اسم  تبديل  خالله  من  يطلب  الذي 
املادة  الحكام  واستناداً  )عيىس(  اىل  )عوسجه( 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن 
له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية 
خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 

وعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون.
رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

التظاهر السلمي مكفول دستوريا وهو شكل من اشكال الدميقراطية
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بغداد ـ طريق الشعب 
تعقيداً  العراق  اإلسكان يف  يزداد ملف  آخر،  بعد  يوماً 
اكتظت  حتى  اإلدارة،  وسوء  والفساد  التخبط  بفعل 
لعدم  نتيجة  وذلك  العشوايئ،  بالسكن  العراقية  املدن 
الجهات  أما  امللف.  بهذا  املتعاقبة  الحكومات  اهتامم 
ذات  سكنية  وحدات  بناء  عىل  فتعمل  االستثامرية 
كلفة عالية جداً ال تناسب محدودي الدخل، فيام تبقى 

املبادرات الحكومية بهذا الصدد “غري جادة”. 
اىل  للجوء  املواطنني  العراق  يف  السكن  ازمة  وتدفع 

حلول بديلة، منها العشوائيات. 
ضمن  العشوائيات  عدد  ان  التخطيط،  لوزارة  وطبقا 
العراق.  عموم  يف   3600 بلغ  مؤخرا ،   احصائية  اجريت 
 .1022 اىل  يف  اعدادها حيث  وصلت  اوال  تأيت  وبغداد 
باملحافظات،  العشوائيات  قامئة  تتصدر  فهي  وبذلك 
بعدهام  تأيت  فيام  عشوائية،   بـ700  البرصة  تليها 
محافظتا النجف وكربالء بواقع 98 موقعاً يف كل منهام.

يف البدء اتصلت “طريق الشعب”، بعدد من املسؤولني 
يف وزارة االعامر واإلسكان، لكن مل يجب أيٌّ منهم عىل 
ان  مراسلونا  علم  سابق  وقت  ويف  املتكررة.  اتصاالتنا 
زال شاغراً  ما  الوزارة،  باسم  الرسمي  املتحدث  منصب 

منذ تشكيل حكومة الكاظمي.

ال حلول 
سلوان  البلديات،  ادارة  يف  املختص  املهندس  وقال 
يف  املعنية  “الجهات  إن  الشعب”،  لـ”طريق  االغا 
وهناك  االزمة،  إلنهاء  رؤية  متلك  ال  اإلسكان  قطاع 

تفاوت يف االزمة بني املحافظات”. 
غرية  السكن  مللف  الحكومية  “املعالجات  أن  ويرى 
جادة، وهي من فاقمت االزمة حتى وصلت الحاجة 
اىل 3 مليون وحدة سكنية”، مؤكداً أن “هذا رقم كبري 

عىل أي دولة يف العامل”. 
املهندس املختص أن “التوجه نحو االستثامر  ويعتقد 
بالقول  منه”، مستدركاً  مفر  ال  امر  واملحيل،  األجنبي 
بسبب  لالستثامر،  طاردة  بيئة  زال  ما  العراق  “لكن 
ان  يجب  ذلك  عىل  وعالوة  االدارة.  وسوء  الفساد 
من  اكرث  فعاالً  دوراً  واإلسكان  االعامر  وزارة  تأخذ 
دور  وبناء  العمودي  البناء  نحو  تتوجه  وان  ذلك، 

الكلفة”. واطئة 
سكنية  مجمعات  لبناء  املبادرات  “اغلب  أن  وأضاف 
املواطن  بني  الثقة  فقدان  بسبب  تخفق  حكومية 
والحكومة، فضالً عن االختيار السيئ للرشكات املنفذة 
تعمل  االستثامرية  “الجهات  أن  مبيناً  للمشاريع”، 
لكنها تضع رشوطا  قليلة،  بناء مجمعات سكنية  عىل 

تعجيزية عىل املواطنني الفقراء، ولذلك نجد ان رشاء 
ميسوري  عىل  يقترص  السكنية  الوحدات  هذه  مثل 

الحال، ويف كل األحوال هي ال تحل ازمة السكن”.
وختم بالقول إن “هذه االزمة املتفاقمة تنعكس سلباً 
للعشوائيات  كبريا  انتشارا  نالحظ  حيث  الواقع،  عىل 
أرايض  عىل  والتجاوز  الزراعية،  األرايض  حساب  عىل 

الدولة”. 

قطع اراض غير مخدومة
اىل ذلك، قال عضو لجنة الخدمات الربملانية النائب منال 
“بريوقراطية  ان  صحفية،  يف  ترصيحات  املطلب،  عبد 
البالد  بها  التي  مرت  االستثنائية  واالوضاع  االجراءات 
كبرية،  مدن  اىل  تحولت  عشوائيات  خلق  يف  ساهمت 

 تعيش يف اوضاع خدمية بائسة جدا”. 
واضافت انه “ال ميكن حل ازمة السكن يف العراق دون 
والتي  االطراف  مدن  بناء  حقيقي  السرتاتيجية  دعم 
من  بني  املحافظات،  االرايض  استغالل  حول  تتمحور 
للخدمات  بنى  تضم  وحديثة  متطورة  مدن  بناء  اجل 
مراكز  الضغط عىل  العب عن  رفع  اجل   االساسية، من 

الرئيسية”.  املدن 
واشارت اىل ان “اكرب خطأ ترتكبه الحكومة هو توزيع 

األساسية”،  للخدمات  مسبق  دون  توفري  اراض  قطع 
مبينة أن “اسرتاتيجية البناء يجب ان  تتضمن خطوات 

متكاملة لرفع العب عن كاهل االهايل”.  

 
ً
نصف الشعب ال يمتلك سكنا

ان  خرض،  أحمد  االقتصادي،  الخبري  قال  السياق،  ويف 
وحدة  املليون  ونصف  ماليني  ثالثة  اىل  بحاجة  “البالد 
ال  الشعب  نصف  ان  يعني  “ذلك  ان  مبيناً  سكنية”، 

ميلك سكنا”.
وأضاف لـ”طريق الشعب”، أن “الحكومة اذا توجهت 
عمل  فرص  توفر  سوف  فهي  سكنية  مدن  بناء  نحو 
كثرية، فضالً عن تفعيل قطاع الصناعات االنشائية الذي 

يشكل نصف صناعات العراق”. 
البالد يتطلب  السكن يف  ازمة  ويعتقد خرض أن “إنهاء 
عىل  الواحد”،  العام  يف  سكنية  وحدة  الف   200 بناء 
ان  رضورة  عىل  مشدداً  عاما”،   25 لـ  ذلك  يستمر  أن 
“يكون التوجه لبناء مدن وليس مجمعات سكنية، وان 

تكون خارج إطار املدن التي اكتظت بالسكان”. 
وقدرت لجنة الخدمات الربملانية، يف وقت سابق، حاجة 
من  يقرب  مبا  السكنية  الوحدات  من  الفعلية  البالد 

خمسة ماليني وحدة.

العقارات تفوق دخولنا 
مساحات  يف  اليوم  العراقية  العوائل  آالف  وتعيش 
تحويل  عىل  األرس  غالبية  تعمل  حيث  ضّيقة، 
اىل  الواسعة  املساحات  ذات  البيوت  أو  الحدائق 
الواحدة،  األرسة  أفراد  يقطنها  متعددة،  بيوت 
بالتزامن مع االرتفاع الجنوين لإليجارات التي وصل 
بعض  ويف  دينار،  الف   300 إىل  أدىن  كحد  سعرها 

املناطق يصل إىل مليون دينار.
الذي  سنة(   40( احمد  يحيى  املواطن  وقال 
غالء  ظل  “يف  إنه  مرتاً،   50 مساحته  منزال  يستأجر 
القليلة،  واألجور  العمل  فرص  وانعدام  املعيشة 
شبه  أمر  منزل  أو  أرض  قطعة  الحصول عىل  أصبح 
مستحيل، يف ظل االرتفاع الجنوين ألسعار العقارات 

واألرايض”. 
للمرت  دينار  مبيلون  بغداد  يف  العقار  سعر  ويقدر 

املربع الواحد، كحد ادىن. 
أن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  أحمد  وأضاف 
فاملجمعات  تطبيقها؛  ميكننا  ال  املوجودة  “الحلول 
السكنية التي تبنى االن، تباع بأسعار تفوق دخولنا، 
وهي مخصصة لألغنياء فقط، فضالً عن ان االستمرار 

بدفع االيجار اصبح أمراً مرهقاً”.

السياسات االسكانية تدفع المواطن نحو العشوائيات 

الكساد يدفع تجار الشورجة نحو سوق العقارات   

المالبس المدرسية تتكدس في االسواق بسبب ارتفاع االسعار
بغدادـ  محمد التميمي 

الدرايس  بالعام  البدء  موعد  الرتبية  وزارة  إعالن  بعد 
اىل  األمور  أولياء  توجه  الدوام،  آلية  وتحديد  الجديد، 
الدراسة من مالبس  لتغطية مستلزمات  التسّوق  مراكز 
لتلك  الجنونية  باألسعار  صدموا  لكنهم  وقرطاسية، 
البضائع املستوردة، والتي مل تواجه بأية جهود حكومية 
ملعالجتها، امنا اكتفت بجعل املواطنني يتحملون تكاليف 

تغيري سعر رصف الدوالر.  
الوزارة  فإن  القييس،  فالح  الرتبية،  وزير  لوكيل  وطبقا 
الثاين  ترشين  يف  الجديد  الدرايس  العام  اطالق  تعتزم 
الدروس  لتكثيف  خطة  هناك  ان  اىل  مشريا  املقبل، 

والدوام.

إقبال ضعيف 
ويقول املواطن مرتىض وحيد، وهو تاجر للمستلزمات 
الدراسية والقرطاسية، ان “اقبال الناس ضعيف بسبب 
ام  حضوريا  الحايل،  الدرايس  العام  امر  حسم  عدم 

الكرتونيا”.
ويعلل وحيد ارتفاع اسعار البضائع اىل “تغيري سعر رصف 

الدوالر، وارتفاع تكاليف أجور النقل من الصني”.
وبحسب قوله لـ “طريق الشعب”، ان هناك منتجات 

عىل  مشددا  مرتفعة،  أسعارها  لكن  الصنع  محلية 
“رضورة وجود رقابة عىل املنتج املحيل من ناحية الجودة 

والسعر”.

منتج رديء
وأضاف أن “املنتج العراقي املحيل املحدود رديء وغال، 
“حجم  ان  اىل  مشريا  املواطنني”،  يستغل  من  وهناك 

الخسارة كبري جدا، وال ميكن مقارنة األعوام السابقة بتلك 
التي تلت جائحة كورونا”.

اىل  الرصف  بـ”ارجاع  مرهون  االزمة  تلك  حل  ان  وزاد، 
السعر القديم: 120 دينارا للدوالر الواحد”.

اما تاجر املالبس امني فهد فأكد لـ “طريق الشعب”، ان 
“كل األسواق تأثرت بتغيري سعر الرصف، خصوصا تجار 
املالبس واملستلزمات املدرسية”، مضيفا “يف شارع الرشيد، 

ومعروضة  مقفلة  واملخازن  املحال  من  الكثري  ان  نجد 
لإليجار او للبيع، فيام سابقا كان هناك شحة يف ذلك. ال 

توجد أماكن لاليجار حتى يف االفرع أو او القيرصيات”.
وأردف بالقول” نتمنى لو كان لدينا منتج محيل، ويتم 
يف  تحقيقه  ميكن  ال  ما  وهو  املتوقفة،  املصانع  تشغيل 
مثل  لذلك،  الزمة  مقومات  توجد  ال  اذ  الحايل،  الوقت 
التي  املدرسية  املالبس  ان  فهد،  الكهرباء وغريها”. وبني 
يستوردها هي من الصني او تركيا. وتابع “يف مثل هذه 
االيام كنا خالل سنوات سابقة يف ذروة املوسم. لكن االن 
بالكاد نبيع قطعا تتجاوز أصابع اليد”. وعزا فهد الركود 
الحكومة  وناشدنا  الدوالر،  سعر  “رفع  اىل  االسواق  يف 
كثريا، لكنها تفكر يف توفري رواتب املوظفني من خالل هذا 

االجراء”. 
التاجر  القدرة الرشائية، اجرب  انه “مع ضعف  وقال فهد 
عىل التنازل عن جزء كبري من أرباحه، لتمشية بضاعته”. 
واسرتسل “يف السابق كنا نبيع القميص املدريس بـ 4 اىل 
دينار”،  االف   8 يقل  ال  فأصبح سعره  االن  اما  االف،   5
مشريا اىل ان تلك الزيادة تؤثر عىل “األطراف الثالثة: البائع 

واملستورد واملستهلك”.

تغيير سعر الصرف
الرصف  سعر  تغيري  يف  يكمن  “الحل  ان  فهد  ورأى 

وتخفيضه، الن الوضع يزداد سوءا يوما بعد اخر، ونسبة 
ارتفاع  منذ  والسوق  مستمر،  والكساد  تزداد،  البطالة 
سعر الرصف مل ينهض ومل تحسن. الكثري من التجار تركوا 
العمل هنا وانتقلوا اىل سوق العقارات، لتجنب مزيدا من 

الخسائر”.

ارتفاع في االسعار
اما املواطن مرتىض جاسم، فيشكو خالل حديثه لـ “طريق 
الشعب” من ارتفاع أسعار املستلزمات الدراسية، منوها 
اىل وجود تساهل من قبل البائعني مع املواطنني من ذوي 
الدخول املحدودة، مؤكدا ان “الكثري من التجار ترضروا 

من إجراءات الحكومة بتغيري سعر الرصف”.

استياء! 
اىل ذلك، يتحدث املواطن عمر محمد لـ”طريق الشعب”، 
عن سعادته ألن ولده اتم السابعة من عمره، وهو اآلن 
أجل  من  والقرطاسية  الدراسية  مستلزماته  له  يتبضع 
إكامل استعدادات خوضه املشوار الدرايس.  وابدى محمد 
ارتفاع األسعار يف سوق الشورجة واملتنبي.   استياءه من 
وقال ان “األسعار تناسب ميسوري الحال، لكن املواطن 
تلك  يتحمل  أن  له  ميكن  ال  املحدود  الدخل  ذوي  من 
التكاليف، بخاصة اذا كان لديه اكرث من ابن يف املدرسة”.

بغداد ـ رقية مجيد

الشباب  لجوء  ظاهرة  املاضية  السنوات  خالل  تنامت 
العاطلني عن العمل إىل املقاهي الشعبية، التي تحولت، 
التدخني،  عىل  لإلدمان  بؤر  إىل  ومختصني،  باحثني  بنظر 
بعيدا عن األنشطة التثقيفية أو التوعوية لفئة تعترب األكرب 

بني فئات الشعب. 
وبينام تزداد أعداد القارصين الذين يرتادون هذه املقاهي، 

تغيب الرقابة الالزمة عن الحد من هذه الظاهرة.

تحسين ظروف الشباب
ويقول الباحث لطيف عبد سامل إن مجتمع املقاهي “غري 
قادر عىل تقديم الحلول للشباب أو تحسني ظروفهم يف 

ظل املشهد الحايل”.
من  كبري  عدد  وجود  الشعب”،  لـ”طريق  سامل  ويوضح 
العمل  فرص  لغياب  املقاهي  إىل  “يلجئون  الشباب 
الجهد  وافتقاد  البطالة  مستوى  يف  الكبري  االرتفاع  مع 
الحكومي للسيطرة عىل هذه اآلفة الخطرة عىل املجتمع. 
ولهذا أصبحت تجمعات املقاهي أو ما تسمى بـ)الكويف 
شوب( مجاال لتضييع الوقت بشكل رئييس”، الفتا إىل أن 
“إدارات هذه املقاهي تهدف للربح وال توفر أية منافع 
يف  كان  مثلام  الشباب  قدرات  لتنمية  فكرية  أو  ثقافية 
تقدم  ال  منها  العظمى  الغالبية  أن  العلم  مع  السابق، 
النشاطات  وانحرصت  التدخني  إدمان  سوى  نشاط  أي 
األدباء  اتحاد  مثل  محدودة  مؤسسات  يف  الثقافية 
والكتاب يف العراق/ املقر العام، ومنتدى بيتنا الثقايف يف 

ساحة االندلس ومنتدى بيس بغداد”.
متاما  مشابه  الكويف شوب  “انتشار  أن  املتحدث  ويتابع 
لظاهرِة انتشار املوالت التجاريَّة والسامت االستهالكية؛ 
عموم  عىل  ملموسة  السلبية  نتائجها  أصبحت  والتي 

واالجتامعية.  والسياسية  والثقافية  االقتصادية  الحياة 
لذلك أرى أن هذا الواقع جعل نشاط املنتديات الثقافية 
والصالونات األدبية غري مغر للشباب، بل رمبا يضمحل 
يف املستقبل مثلام تالشت املتنزهات العامة وتحولت إىل 

مجمعات تجاريَّة ومناطق سكنيَّة”.

بطالة متفشية
يدير  شخص  وهو  أحمد،  رائد  يتحدث  جانبه،  من 
أحد املقاهي يف العاصمة عن “لجوء الشباب لقضاء 
املتفشية،  البطالة  بسبب  األماكن  هذه  يف  وقتهم 
وكذلك للهروب من منازلهم، تالفيا لحدوث املشاكل 

العائلية، بسبب تردي الوضع االقتصادي”.
وردا عىل سؤال وجهته “طريق الشعب”، بشأن عقد 
أوضح  املقاهي،  هذه  يف  فنية  أو  تثقيفية  ندوات 
إدارة  يف  الشخيص  الصعيد  “عىل  ذلك  بأن  أحمد 
من  نشاط  أي  يعقد  مل  سنوات،  عرش  ملدة  املقهى 
بذلك، سوى جلوس  يقوم  أَر غريي  ومل  القبيل،  هذا 
بعض الشباب الناشطني يف التظاهرات وحديثهم هنا 
بانتفاضة  االلتحاق  رضورة  عن  الشباب  بني  وهناك 
ترشين، بعد أن استشهد عدد من رواد املقاهي أثناء 

مطالبتهم بفرص العمل والعدالة”.
خضري  أحمد  االقتصادي  الباحث  يؤكد  السياق،  ويف 
أن النهج االقتصادي الذي تم تأسيسه عىل االستفادة 
من العائدات النفطية واالبتعاد عن الصناعة واالنتاج 
فضال  للشباب،  بالنسبة  األزمة  “أساس  هو  املتنوع 

عن مشاكل أخرى رهينة الرصاعات السياسية”.
تكافؤ  “غياب  أن  الشعب”،  لـ”طريق  خضري  ويبنّي 
كلها  العدالة،  وغياب  الفساد  وانتشار  الفرص 
األكرب  الشبابية  الفئة  ظلم  يف  كثريا  ساهمت  عوامل 
يعيشون  منهم  املاليني  وأن  خصوصا  املجتمع،  يف 

أرقام  أكدته  ما  وفق  دونه  أو  الفقر  خط  عىل 
إىل  وبحاجة  مؤسف  األمر  األخرية.  التخطيط  وزارة 
أفضل،  الشباب  ظروف  لجعل  شاملة  اسرتاتيجية 
وتحويل أماكن تجمعاتهم إىل أجواء آمنة، بعيدا عن 

االدمان والضياع”.

تقصير مجتمعي 
الشأن  يف  الباحث  يكشف  صلة،  ذي  صعيد  وعىل 
تتحمله  كبري  إهامل  عن  الكريم  عبد  طه  االجتامعي 

جهات مجتمعية متعددة يف هذا الشأن.
وأفاد عبد الكريم لـ”طريق الشعب”، بأن “مراهقني مل 
وبأعداد  املقاهي  يف  يدخنون  القانوين  السن  يتجاوزوا 

املؤثرين  الوجهاء  أمام  يحدث  االمر  وهذا  هائلة، 
“دوريات  أن  إىل  الفتا  والعشائر”،  الدين  ورجال 
ايقاع هذه  املستمرة ال تستطيع ضبط  الداخلية  وزارة 

املخالفات، ما مل يكن هناك رادع اجتامعي حقيقي”. 
لإلدمان  بؤرا  أصبحت  املقاهي  “بعض  أّن  عىل  وشدد 
املواد  يروج  من  فيها  بل  التدخني،  قضية  وتتجاوز 
نحو  الشباب  تجّر  التي  الضالة  واألفكار  املخدرة 
السبعينات  فرتة  عليه  كانت  ملا  خالفا  االنحراف، 
املقاهي عبارة عن صالونات  والثامنينات عندما كانت 
مظاهر  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  رائعة.  وأدبية  ثقافية 
الجهل الحالية التي خلفتها الحروب العبثية عىل مدار 

اربعني عاما”.

آمال االنتفاضة 
انخراط  عن  فتحدث  عيل  محمد  الشاب  املتظاهر  أما 
يف  والعاطلني  املهمشني  الشباب  هؤالء  من  كبري  عدد 
الحال  تغيري  يف  منهم  أمال  ترشين،  انتفاضة  احداث 

وتوفري الحياة الكرمية.
حسوا  الشباب  إن  الشعب”،  لـ”طريق  عيل  ويقول 
وهم  البطالة  بسبب  والفقر  والحرمان  بـ”الضياع 
معظم  ويقضون  الشحيحة،  ارزاقهم  عن  يبحثون 
اندلعت  عندما  لكنهم  يائسني،  املقاهي  يف  اوقاتهم 
انتفاضة ترشين هّبوا بأعداد هائلة للمشاركة فيها من 
البالد  الذين عبثوا يف  الفاسدين واملتنفذين  أجل رفض 
اندفاعهم  “كان  مضيفا  الطائفية”،  املحاصصة  بنظام 
الضامن  الوطن  تحقيق  عىل  الحرص  من  ينطلق 
وطن(  )نريد  شعار  ورفعوا  ومعيشتهم،  لكرامتهم 
بعنف  بهم وواجهتهم  املتنفذة  القوى  تفاجأت  ولذلك 
بوابة  اىل  العاطل  الجسد  هذا  يتحول  ال  حتى  مفرط 

للتغيري ومحاسبة املقرصين”.
لها  املتنفذة ال يروق  السياسية  وتابع قائال أن “القوى 
والحريات،  بالحقوق  املطالب  الواعي  الشباب  ترى  ان 
يقوض  ما  وهذا  للتغيري،  حقيقية  رافعة  يكون  وان 
لذلك  الجامهري.  عن  ويبعدها  وامتداداتها  حركتها 
السياسية  واساليبها  ادواتها  عىل  االبقاء  تريد  هي 
املحاصصة من  نظام  القدمية ودفاعها عن  واالجتامعية 
خالل تجهيل الشباب وتعطيلهم عن العمل واالنتاج”، 
عن  الشباب  اقصاء  عىل  القوى  هذه  “عملت  مردفا 
اصوات  اىل  وتحويلهم  القرار  السيايس وصناعة  املشهد 
لكن  املقاهي،  جدران  يتجاوزون  وال  أكرث،  ال  انتخابية 
اليوم  وتبلور  التظاهرات  احداث  بفعل  انكشف  ذلك 
اىل رأي وموقف يعتد به ليكون أمال يف املستقبل لقلب 

املوازين”.

مقاهي األركيلة.. مستنقع العاطلين للهروب من الواقع



مخطط الهروب
التحرير  التابعة ملنظمة  وقالت هيئة شؤون األرسى واملحررين، 
الفلسطينية، يف بيان لها، أن “محاميها رسالن محاجنة متكن بعد 
منتصف ليل الثالثاء من لقاء محمود العارضة، أحد املشاركني يف 
عملية الهروب والذي يصفه البعض مبهندس النفق، إنه بدأ مع 

رفاقه يف حفر النفق يف كانون األول من العام املايض.
ونقل محاجنة يف البيان عن العارضة قوله “مل تكن هناك مساعدة 
من أرسى آخرين داخل السجن، وأنا املسؤول األول عن التخطيط 

والتنفيذ لهذه العملية”.
املعتقل منذ عام 1996 واملحكوم  العارضة )46 عاما(  ويضيف 
عليه بالسجن املؤبد “كان لدينا خالل عملية الهرب راديو صغري 

وكنا نتابع ما يحصل يف الخارج”.
قائال  الهروب  العارضة مراحل عملية  استعرض  البيان،  وبحسب 
“حاولنا قدر اإلمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية يف مناطق 

48 )إرسائيل( حتى ال نعرض أي شخص ملسائلة”. وأضاف “كنا 
ارايض  )يف  الناعورة  قرية  وصلنا  حتى  بعضنا  مع  الستة  األرسى 
سوية،   اثنني  كل  تفرقنا  هناك  ومن  املسجد،  ودخلنا  االحتالل( 
تعزيزات  هناك  كانت  ولكن  الضفة  ملناطق  الدخول  حاولنا 

وتشديدات أمنية كبرية”.
وأضاف “تم اعتقالنا )مع زميله يعقوب قادري( صدفة ومل يبلغ 
عنا أي شخص من النارصة، حيث مرّت دورية رشطة وعندما رأتنا 

توقفت وتم االعتقال”.
ووصف ما حدث بأنه “إنجاز كبري” رغم القبض عليه وعىل ثالثة 
من زمالئه بينام تواصل قوات األمن اإلرسائيلية البحث عن االثنني 

املتبقني.
بعد  جاء  الهاربني  عيل  القبض  أن  اإلرسائيلية  الحكومة  وذكرت 

إبالغ مواطنني عن أماكنهم.
“تعرض  إنه  قوله  العارضة  عن  محاجنة  خالد  املحامي  ونقل 

بالنوم سوى 10  للرضب والتعذيب ومل يسمح له منذ االعتقال 
ساعات، كام أكد أنه ُحرم من الطعام، وأن االحتالل يحتجزه حاليا 

داخل زنزانة صغرية تخضع ملراقبة كبرية”.

تعذيب شديد
“أفيغدور  املحامي  أن  واملحررين  األرسى  شؤون  هيئة  وقالت 
فيلدمان متكن ظهر األمس من زيارة األسري زكريا الزبيدي مبعتقل 
الشعب”، “تبني أن  بيان طالعته “طريق  الجلمة”. وأضافت يف 
األسري الزبيدي تعرض للرضب والتنكيل خالل عملية اعتقاله مع 
األسري محمد العارضة، ما أدى اىل إصابته بكرس يف الفك وكرسين 
وأعطي  اإلرسائيلية  املشايف  أحد  اىل  نقله  و”تم  األضالع”،  يف 
املسكنات فقط بعد االعتقال”. ونقل فليدمان عن الزبيدي )45 
األيام  مدار  وعىل  “أنهم  قوله   2019 العام  منذ  املعتقل  عاما( 
حرصا  أحد،  من  املساعدة  يطلبوا  مل  فيها  تحرروا  التي  األربعة 
عىل أهلنا بالداخل املحتل من أية تبعات أو عقوبات إرسائيلية 
بحقهم”. وتابع قائال “مل يتناولوا املاء طوال فرتة تحررهم، وكانوا 

يأكلون ما يجدون من مثار يف البساتني كالصرب والتني وغريه”.
مع  تضامنا  ومسريات  إرضابات  الغربية  الضفة  مدن  وشهدت 
نرش  بعد  االثنني،  يوم  جنني،  مدينة  يف  أبرزها  كان  املعتقلني، 
قسم  إىل  الزبيدي  نقل  عن  أخبارا  االجتامعي  التواصل  مواقع 
أصدرت  ذلك،  أثر  وعىل  للرضب.  تعرضه  جراء  املكثفة  العناية 
لإلشاعات  “خالفا  فيه:  قالت  بيانا  اإلرسائيلية  السجون  مصلحة 
الكاذبة التي تنترش يف شبكات التواصل االجتامعية نؤكد أنه مل 
املكثفة وهو يوجد  للعناية  الزبيدي  السجني زكريا  يتم إسعاف 

حاليا يف املعتقل الذي تم احتجازه فيه”. 

ستراسبورغ ـ وكاالت 

أكدت رئيسة املفوضية االوروبية أورسوال فون دير اليني، أمس، 
انهيار  بعد  العسكرية  قدراتها  تعزيز  اىل  ستسعى  أوروبا  أن 
معلنة  أفغانستان،  يف  املتحدة  الواليات  من  املدعومة  الحكومة 

عقد قمة دفاعية.
قالت  األورويب،  الربملان  السنوي يف  االتحاد”  “حالة  ويف خطاب 
املستوى  إىل  أوروبا  لتنتقل  الوقت  حان  “لقد  اليني  دير  فون 
التايل”. وأضحت أن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون سيستضيف 
“قمة الدفاع األورويب” خالل رئاسة فرنسا لالتحاد األورويب التي 

ستستمر ستة أشهر بدءا من العام الجديد.
الذي  األورويب  االتحاد  تطوير  أجل  من  الضغوط  باريس  وتقود 
يضم 27 بلدا، املزيد من القدرات العسكرية املستقلة إىل جانب 

التحالف الغريب الذي تقوده الواليات املتحدة.

تعهدات بالعمل المشترك 
أفغانستان  األحداث يف  وقالت فون دير اليني “كانت مشاهدة 

مؤملة جدا لعائالت العسكريني القتىل وأصدقائهم”.
من  تنتهي  أن  ميكن  التي  الطريقة  يف  التفكري  “علينا  وأضافت 
جدا  مقلقة  أسئلة  هناك  مفاجئ.  بشكل  املهمة  هذه  خاللها 

سيتعني عىل الحلفاء معالجتها داخل حلف شامل األطليس”.
ودفاعية  أمنية  قضية  أي  هناك  ليس  ببساطة،  “لكن  وتابعت 

يكون حلّها بتعاون قليل”.
لحلف شامل  العام  األمني  بالعمل مع  دير اليني  فون  وتعهدت 
بني  جديد  مشرتك  إعالن  أجل  من  ستولتنربغ  ينس  األطليس 

االتحاد األورويب والحلف عىل أن يقّدم قبل نهاية العام.
لرئيسية  صورة  اليني،  دير  فون  خطاب  فيديو  مقطع  وأظهر 
املفوضية وهي مبتسمة إىل جانب زعيم الحلف، لكن ستولتنربغ 

أعرب عن شكوكه بشأن اسرتاتيجية االتحاد األورويب املستقلة.
األسبوع  الربيطانية  تليغراف”  “ذي  لصحيفة  ستولتنربغ  وقال 
املايض “أي محاولة إلنشاء هيكليتني متوازيتني وازدواجية هيكلية 

القيادة، من شأنها أن تضعف قدرتنا املشرتكة عىل العمل معا”.
مليون   100 تقديم  اليني  دير  فون  تعهدت  القصري،  املدى  عىل 
يورو إضافية كمساعدات إنسانية ألفغانستان فيام تعاين الكتلة 

التداعيات الفورية الستيالء طالبان عىل الحكم.
وقالت “يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لتجنب الخطر الحقيقي 
هناك واملتمثل مبجاعة كبرية وكارثة إنسانية. وسنفعل ما بوسعنا 
مبقدار  ألفغانستان  اإلنسانية  املساعدات  أخرى  مرة  وسنزيد 
100 مليون يورو” مشددة عىل وقوف الكتلة “بجانب الشعب 

األفغاين”.

مضاعفة المساعدات 
األوروبية  املفوضية  زادت  بعدما  الجديد  التعهد  هذا  ويأيت 
إىل  مرات  بأربع  العام  هذا  ألفغانستان  اإلنسانية  مساعداتها 
200 مليون يورو، فيام تكافح البالد لتجنب االنهيار بعد استيالء 
طالبان عىل السلطة. وقالت بروكسل إن أيا من املساعدات لن 
يذهب إىل حكام أفغانستان الجدد، وحضت طالبان عىل ضامن 
وصول العاملني يف املجال اإلنساين إىل البالد. وأوضحت فون دير 
أفغانية جديدة  األورويب سيحدد “حزمة دعم  االتحاد  أن  اليني 
أوسع نطاقا” خالل األسابيع املقبلة. وركزت يف خطابها عىل تعايف 
االتحاد األورويب من جائحة كوفيد19- والجهود املبذولة يف سبيل 

تعزيز حمالت التحصني يف كل أنحاء العامل.
بـ200  سيتربع  األورويب  االتحاد  أن  اليني  دير  فون  وأعلنت 
مليون جرعة إضافية من اللقاحات املضادة لكوفيد19- للبلدان 

املنخفضة الدخل، أي أكرث من ضعف تعهداته الحالية.
املتقدمة  الدول  بني  ظهر  الذي  بالتباين  اليني  دير  فون  وأقرّت 
اقتصاديا مثل الواليات املتحدة والبلدان األوروبية التي لّقحت 
حتى اآلن غالبية سكانها ضد فريوس كورونا، والدول الفقرية التي 
تكافح للحصول عىل لقاحات. وقالت “مع إعطاء أقل من واحد 
يف املائة من الجرعات العاملية يف البلدان ذات الدخل املنخفض، 

فإن حجم عدم املساواة ومدى اإللحاح واضحان”.

االتحاد االوربي يضاعف مساعداته الى أفغانستان
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استنكار وتضامن

عربية ودولية

مل تنجح، حتى اآلن، املفاوضات بني املحتجني والحكومة 
املركزية. وانتهت أكرث من عرش جوالت منها دون نتيجة 
القوانني  سحب  عىل  املحتجني  مطالب  وتركز  تذكر. 
السنوية  الفالحني  مطالبة  وكذلك  الثالثة،  الزراعية 
املتكررة بضامن حد أدىن ألسعار رشاء املحاصيل. وعىل 
الرغم من االحتجاجات الكبرية، كان رفع أسعار الرشاء 
القمح  ملحصول  بلغ  حيث  جًدا،  محدودا  العام  هذا 
مدى  هذا  ويعكس  فقط.   املائة  يف   2 املهم  املوسمي 
إرصار الحكومة عىل عدم طأمنة مخاوف الفالحني. لذلك 
العديد  يف  االحتجاجات  تتسع  أن  املستغرب  من  ليس 
التقارير  من األماكن، وتكتسب قوة مرة أخرى، وتشري 
وهاريانا  البنجاب  واليات  إىل  خاص  بشكل  اإلعالمية، 
وأوتار براديش، حيث تتمتع الحركات الفالحية والنقابية 

الكبرية بتقاليد عريقة.
وبررت الحكومة سياستها، بانها متكن الفالحني من بيع 
التي  األسواق  خارج  الجملة  لتجار  مبارشة  منتجاتهم 
القيود،  من  الفالحني  سيتحرر  وبالتايل  الدولة.  تنظمها 

وسيتمكنون من الحصول عىل أسعار أفضل.
أن  األمر مختلف متاًما. ويعتقدون  أن  الفالحون  ويرى 
القوانني الجديدة تؤثر سلبا عىل معيشتهم، وال ترتك لهم 
سوى القليل من القدرة عىل مساومة تجار املفرد الكبار 

ومصنعي األغذية.
املبارش واملوثق يف هاريانا، إىل وفاة  أدى قمع الرشطة 
فيديو  مقطع  ونرش  آب.   29 يوم  املتظاهرين  أحد 
يظهر مطالبة أحد ضباط الرشطة بـ “بتهشيم رؤوس”، 
أيلول،   2 ويف  الحواجز.  اخرتاق  املتظاهرون  حاول  إذا 

أية  توجيه  دون  آخرين،  و19  الضابط  الحكومة  نقلت 
إىل  ذلك  أدى  لقد  العمل.  عن  إيقافهم  أو  إليهم  تهم 
استمرار  ومع  مجددا،  الوالية  يف  االحتجاجات  اشتعال 
كبرية  عامة  جلسة  املتظاهرون  عقد  الرشطة،  قمع 
ووفق  الفالحني،  احتجاجات  من  الثانية  املرحلة  لبدء 
لعموم  الفالحني  اتحاد  زعيم  براساد،  كريشنا  ترصيح 
توسيع  “نريد  محلية:  اعالم  لوسائل  املاركيس،  الهند 

االحتجاجات لتشمل جميع انحاء الهند”.

الرشطة،  أعلنته  ما  ووفق  أيلول،  من  الخامس  ويف 
شهدت إحدى مناطق والية أوتار براديش، ذات األكرثية 
الهندوسية، واألكرث اكتظاظا بالسكان، والتي يبلغ عدد 
عام 2012،  إحصاء  مليون، وفق  أكرث من 204  سكانها 
وهي  متظاهر،  مليون  نصف  قرابة  فيها  شارك  مسرية 
ونظم  االحتجاجية.  الفالحني  حركة  اندالع  منذ  األكرب 
األساس  يف  يتكون  اتحاد  وهو  بهاراتيا،  اتحاد  املسرية 
من مزارعني وعامل، ذو طبيعة وطنية علامنية جامعة، 

عندما  داخلية،  ازمة  إىل  األخرية  السنوات  يف  تعرض 
يف  واملسلمني  الهندوس  بني  شغب  أعامل  اندلعت 
املنطقة. أدت إىل خروج غالم محمد جوال أحد مؤسيس 
االتحاد املسلمني، الذي عاد إىل صفوفه مجددا. لقد قام 
الهندويس،  اليميني  القومي  الهند  وزراء  رئيس  حزب 
الذي يقود حكومة الوالية أيضا، بالتحريض عىل أعامل 
زعيم  وهو  تيكيت،  راكيش  وقال  العنرصية.  الشغب 
فالحي بارز، إن التظاهرة ستعطي دفعة جديدة لحركة 
االحتجاج. وأضاف “سنكثف احتجاجنا بالذهاب إىل كل 
أن  براديش إليصال رسالة مفادها  أوتار  بلدة يف والية 

حكومة مودي معادية للفالحني”. 
رئيس  الن  أهميتها،  الوالية  يف  االحتجاجات  وتكتسب 
أحد  هو  أديتياناث،  يوغي  املتطرف،  اليميني  وزرائها 
مودي،  الهن  وزراء  رئيس  حزب  يف  املهمة  القيادات 
ومسؤول عن ملف القوانني الزراعية الجديدة. باإلضافة 
املقبل.  العام  بداية  يف  انتخابات  الوالية ستشهد  أن  إىل 
حتى  احتجاجهم  سيواصلون  أنهم  املتظاهرون  وأعلن 
هزمية رئيس وزراء الوالية يف االنتخابات املقبلة: “علينا 
وان:  الحكومة”.  لهذه  االنقسامية  السياسات  تجاوز 
أو عليك  القوانني  إما أن تلغي  للغاية.  “رسالتنا واضحة 
أن تتحمل الهزمية يف انتخابات الوالية ولهذا متثل هذه 
االحتجاجات أكرث من تحد لحكومة رئيس الوزراء الهندي.
يف  االقتصادية  القطاعات  أهم  من  واحدا  الزراعة  متثل 
البالد  سكان  نصف  من  يقرب  ما  تغذي  حيث  الهند، 
البالغ عددهم أكرث من 1,3 مليار نسمة وتساهم بنحو 

15 يف املائة من الناتج اإلجاميل املحيل للبالد.

العارضة: مرت دورية الشرطة صدفة واعتقلتنا 

التفاصيل الكاملة لهروب االسرى الستة من »جلبوع«

نصف مليون يحتجون ضد قوانين زراعية جديدة

عودة احتجاجات الفالحين بقوة في الهند

رام الله ـ وكاالت 

كشفت أمس األربعاء، بعض تفاصيل عملية الهروب الجامعي لستة معتقلني فلسطينيني، 
من سجن إرسائييل األسبوع املايض، بعد متكن املحامني من زيارة ثالثة من الذين متت إعادة 

اعتقالهم قبل أيام. وشاركت قوات كبرية من األمن والجيش اإلرسائييل يف عمليات بحث 
ومطاردة واسعة استمرت خمسة أيام إعادة فيها اعتقال أربعة من الستة، والذين نجحوا يف 

الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة.

 جانب من مسرية والية أوتار براديش الهندية

 حول انتخابات البرلمان الروسي 
)الدوما(  المقبلة 2021  

د. دكران يوسف 

 .2021 لعام  الثامنة  للدورة  الرويس  الربملان  انتخابات  ايام  بعد  ستجري 
من  و19  و18   17 ايام  ثالثة  خالل  سيجري  أن  التصويت  ومن  املعروف 
انتشار  من  للحد  الوقائية  بسبب  االجراءات  وذلك  الحايل  ايلول/  سبتمرب 
مرض  الكورونا. وينتخب الربملان لفرتة خمس  سنوات وفق النظام االنتخايب 
 املختلط بواقع: 225 نائبا ينتخبون وفق القوائم الحزبية، و225  اآلخرون 

بحسب  الدوائر االنتخابية أحادية التفويض خالل دورة واحدة. 
ومن املعروف أيضا أن حزب السلطة »روسيا املوحدة« كان يحتل أغلبية 
 املقاعد يف  الربملان خالل الدورات السابقة. فهل سيتغري الوضع يف الدورة 

 الحالية؟
دعم  مسألة  يف  كبرية  تغيريات  األخرية  الفرتة  يف  جرت  أنه  املالحظ  من 
الحزب  نحو مواقف  أكرث  املواطنون مييلون  بدأ   األحزاب  السياسية، حيث 
 الشيوعي الرويس  واألحزاب التقليدية األخرى ألسباب عديدة، يف وقت  أن 

وضع “روسيا املوحدة” بدأ  يتضاءل. 
يحصل  أن  بإمكانه  املوحدة  روسيا  حزب  أن  إىل  التوقعات  أغلب  وتشري 
عىل  أكرث من 40 يف املائة بقليل من األصوات خالل الدورة الحالية، لكن 
هل ميكن اعتبار  هذا الفوز أغلبية  دستورية، علام ان جميع التعديالت قد 
أدخلت عىل  الدستور الرويس يف الفرتة األخرية.  ومن املتوقع أن يزيد الحزب 
الشيوعي  الرويس من مقاعده يف الربملان يف أكرث األحوال ب رغم أن هذا لن 

يساعده  يف مترير قوانينه دون الحصول عىل األغلبية. 
ويشري املراقبون إىل إمكانية زيادة حظوظ األحزاب التقليدية الثالثة: روسيا 
الدميقراطي  الرويس.  الليربايل  الرويس والحزب  الشيوعي   املوحدة  والحزب 
مؤسساتها  التنظيمية  وسعة  ناخبيها  قاعدة  إىل  ثبات  ذلك  سبب  ويعود 

ومتثيلها الجغرايف. 
ومن املحتمل أن يدور الرصاع عىل املرتبة الرابعة بني حزب “روسيا العادلة 
  – من  أجل الحقيقة” وحزب “األشخاص الجدد”. فاألول يتفوق عىل الثاين 
أما  الجغرايف.  الواسعة ومتثيله  قاعدته  األيديولوجية وتنظيامته  ناحية   من 
االجتامعي وفريق  التواصل  مواقع  العاملني  يف  القادة  فله عدد من   الثاين 
متثيلها  سعة  الكبرية  عىل  األحزاب  أغلب  وتراهن  ابداعي.   تكنولوجي 

 الجغرايف ومواردها املالية ومواقعها األيديولوجية املتخصصة. 
الوطن  التفاحة وحزب  املتقاعدين وحزب  أن حزب  إىل  الخرباء  يشري  كام 
 لهم كل  الحظوظ لتجاوز حاجز الـ 5 يف املائة لدخول الربملان وفق القوائم 

 الفيدرالية. 
ويحلل االختصاصيون آفاق فوز الدوائر االنتخابية أحادية التفويض بالشكل 
 التايل: ستكون  األغلبية من حصة حزب “روسيا املوحدة” – 188 شخصا. 
 وميكن أن يحصل الحزب  الشيوعي الرويس وحزب “روسيا العادلة – من 
أما  التفويض لكل منهام.  أقل من 10 مقاعد  أحادية  الحقيقة” عىل   أجل 
 الحزب الليربايل الدميقراطي الرويس وحزب “ األشخاص الجدد” – عىل 5   – 8 

مقاعد، واألحزاب األخرى – عىل مقعد واحد أو ال  يشء. 
تفاصيل أخرى سوف تنرش يف موقع الحزب الشيوعي العراقي   

تصويب 
نرشت “طريق الشعب”، يف العدد السابق الذي صدر يوم االثنني املايض، تقريراً 

حول احراز الحزب التقدم واالشرتاكية املغريب تقدماً يف االنتخابات املغربية. 
مقاعد   7 بفارق  مقعداً   23 الحزب حصل عىل  أن  التقرير،  مضامني  وجاء يف 
زيادة عن انتخابات 2016. مبعنى انه يف تلك االنتخابات كان لديه 16 مقعدا 
فقط، بينام الحقيقة: هي أن الحزب تحصل عىل 12 مقعدا يف 2016. وبالتايل 
فإن تقدمه االن هو بفارق 11 مقعدا عن االنتخابات السابقة، أي انه ضاعف 

عدد املقاعد يف االنتخابات الحالية. لذا وجب التنويه.

رشيد غويلب

منذ بداية أيلول تسارعت احتجاجات الفالحني يف الهند مرة أخرى. وتأيت عودة عرشات 
اآلالف إىل الشوارع يف محيط العاصمة نيودلهي، ضد إرصار حكومة اليمني القومي 

الهندويس عىل سياستها، وضد ثالثة قوانني زراعية جديدة. وكانت الحركة االحتجاجية قد 
احتفلت بالذكرى األوىل النطالقتها يف نهاية آب، بتنظيم تجمع وطني رمزي، ملدة يومني، 
شارك فيه قرابة 1500 ممثل للفالحني والعامل واملنظامت الشبابية والطالبية والنسوية.  
ويعد جمع هذه الرشائح يف فعل احتاجي مشرتك، واحد من اإلنجازات العظيمة للحركة 

االحتجاجية، التي تعد األطول يف تاريخ الهند.
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وثيقة للمناقشة

وجهات نظر في شأن
برنامج الحزب الشيوعي

عبد الجبار نوري- السويد

الديباجة :ألهمية الوضع الراهن املتأزّم، طرح الحزب أكرث من ثالثني فقرة مستفيضة  تغلغل بها  إىل 
مفاصل الدولة من جميع أتجاهاتها وزواياها من أجل التغيري الجذري ال املفصىل التوفيقي، وبحق أنه 
حدٌث مهم وأنجاٌز سيايس مهم، يف الديباجة طرحت الوثيقة )البديل( الدميقراطي، وبث الروح يف الدولة 
وغيبت  األجتامعي  نسيجها  ومزّقَت  بالدولة  فتكت  التي  املحاصصة  نظام  وأنهاء  الدميقراطية،  املدنية 
ثقافة املواطنة، وأكدت الديباجة القضاء عىل القوى الطفيلية والكومربادورية، وأنصافاً كان التقرير شامالً 
ومستوفياً بحيث ألقى الضوء عىل جميع الظواهراأليجابية والسلبية وبتشخيص دقيق وبصيغة منهجية 
علمية تكشف النواقص والسقطات يف التيارات املتصارعة مع األسباب واملعالجة، وحقا يصلح التقرير 
أن يكون منهاجاً حركياً لخارطة نضال سرتاتيجي مستقبيل من )التغيري( بنقلة نوعية من نظام الالدولة 
إىل نظام الدولة املدنية الدميقراطية،واملالحظ أن جميع فقراته تؤكد )ان يكون للتيار الدميقراطي املدين 
دوراً جامهريياً واسعاً يف ساحات التظاهر لكونه عنرص مهم ومؤثر يف عملية تغيري )ميزان القوى(  أنه 

برنامج واسع ميثل أمتداد وأفكار الحزب الرتاكمية.
وهذه بعض من مقرتحايت ومالحظايت)قابلة للخطأ والصواب( أرجو أن تكون موضع أهتاممكم ولكم شكري

- يف مجال شؤون الطبقة العاملة أقرتح أضافة و}ضامن صحي{. 
- أقرتح }أضافة نسبة البطالة رقام والتي هي 30% يف 2015 و46% يف 2016{.

- بالنسبة لألنتخابات أقرتح أن يكون شعار الحزب }تعليق املشاركة وليس تأجيل أو ألغاء األنتخابات{.
- أقرتح أضافة فقرة يف أنصاف وتقييم شيوعيي الداخل الذين بقوا يف الداخل لوقوع العبءاألكرب عليهم 
العراق  مكونات  كافة  من  والخارج  الداخل  من  خليط  فهم  املحيل  التنظيم  عىل  الحفاظ  يف  واألخطر 
وأعراقه شهداءهم وأعتصاماتهم بالجبال الوعرة والوديان السحيقة ملدة عرشة سنوات وهم معرضون 
اليوم إىل ضغوطات وتهميش، أما شيوعيو الخارج كان لهم دور كبري يف الدعم اللوجستي يف دعم الحزب 

باملقاتلني واألموال والنشاطات األعالمية والتظامنية.
- األرساع يف ترشيع قانون النفط والغاز.

- حول البنك املركزي أضيف جملة }ومكافحة غسيل األموال{ التي تعترب أخطر آفة يف تهريب موجودات 
البنك املركزي. 

الحكومية  واملؤسسات  القضاء  يزال  ال  التي  السابقة  والقوانني  القرارات  جميع  ألغاء  أضافة  أقرتح   -
التعكيز عليها.

- األتجاه إىل ترسيع أنشاء الطاقة البديلة  واألبتعاد الكيل عن نظام الخصخصة التي تعمق الهوة الطبقية 
يف املجتمع العراقي.

- ذكر حقول األلغام التي تبتلع األبرياء كل يوم.
- يف مجال حقوق القوميات }أقرتح أعطاء هذه الفقرة زخام وأهتامما بالنسبة لأليزيديني والفيليني الذين 

تعرضوا لجينوسايد فاشستي، األيزيديني يف 2014 والفيليني يف مثانينات القرن املايض.
- بالنسبة للنظام الصحي أقرتح أرجاع البطاقة الصحية ألصحاب األمراض املزمنة وتفعيلها وتوفري األدوية.

- يف املجال األقتصادي أقرتح التوسع يف موضوع أحادية األقتصاد وأألعتامد عىل تصدير النفط.
- يف حقل البنى التحتية أقرتح أضافة }صيانة سد املوصل{. 

-  أقرتح أجراء تعديالت يف )الدستور( العراقي لعام 2005، الذي هو سبب الشحن الطائفي والعرقي 
واملناطقي لكونه “ حاملة أوجه “ يف التفسري الكيفي وألن األصالح يبدأ بتعديل الدستور.

-  تفعيل قانون األحزاب، أعتامد دولة املواطن ال كتلة املكّون السيايس، قطع رشيان املورد املايل الخارجي 
لألحزاب السياسية التي تبلغ عددها كامً أكرث من 35 حزب{ 

- يف حقل حقوق املرأة التوسع يف موضوع الساعة “التعنيف القرسي” ومتثيلها يف الربملان بنسبة دستورية 
ال عن طريق شمولها بالكوتا املجحفة.

- تضمني تداعيات وباء كوفيد 19 عىل املستويات األقتصادية واألجتامعية.

- مسح عقارات الدولة وتحريم بيعها من قبل الحكومة املركزية باملزادات.
التجريف  بأسلوب  الرتحيل  قبل  )البديل(  املتجاوزين  اقرتح وضع مقرتحات موضوعية وعادلة مبنح   -

املقرف والظامل وخاصة للفئات الفقرية واملعدمة.
- أخريا / بالنسبة إىل تغيري اسم الحزب أقول مع أقرتاب كل مؤمتر وخاصة األخريات العارش والحادي 
عرش تخرج بعض األصوات متحججني بأسباب واهية ال مربر ومسوغ منها، مل يكن أسم الحزب الشيوعي 
الحافل بالتضحيات ومل نرى منه هفوات مخجلة حتى يبدل أسمه، أقرتح أقفال  مشينا خالل تأريخه 

هذا املوضوع نهائيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

مع كل األمنيات الوطنية لنجاح املؤمتر الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي
كاتب وباحث عراقي مغرتب

محمد حموزي

الديباجة
# الفقرة )3(: أرى حذف كلمة )اإلسالمية( سيام هناك 
حضارة عربية يف مناطق عدة من املنطقة العربية قبل 

االسالم. 
بجملة  وابدالها  والشبك(  العرب...  )من  * حذف جملة 
القوميات والطوائف( وذلك لوجود طوائف اخرى  )من 

كالبهائية واليهود والزرادشتية.
الدميقراطية(  )بالطرق  جملة  إضافة   :)4( الفقرة   #
ارادتهم  تشكيل...  يأيت  )وان  االخرية  الجملة  نهاية  إىل 

الحرة(.
# الفقرة )5(: إضافة جملة )والعدالة االجتامعية( إىل 
نهاية الجملة )والحزب يجمع ...وقضية الدميقراطية(.

إىل  والقضائية(  والتنفيذية  )الترشيعية  جملة  إضافة   *
جملة )والفصل بني السلطات(.

إىل جملة  نزيهة دورية(  انتخابات  )عرب  إضافة جملة   *
)التداول السلمي للسلطة(.

االعتذار  ثقافة  )واشاعة  جملة  إضافة   :)7( الفقرة   #
التمسك... إىل  )ويدعو  الجملة  نهاية  بعد  والتسامح( 

والتكافل االجتامعي(. 
# الفقرة )10(: إضافة كلمة )العلمي( إىل نهاية الجملة 

)وتهيئة مستلزمات...والتأهيل املهني(
# الفقرة )15(: إضافة كلمة )ويكافح( بعد كلمة )ويدين(.
# الفقرة )18(: إضافة كلمة )واملناخ( إىل جملة )حامية 

البيئة(

في بناء الدولة والنظام السياسي
# الفقرة )5(: إضافة جملة )والعاملة بوجهني( إىل نهاية 

الفقرة.
# الفقرة )7(: اعادة صياغة الفقرة كام ييل )اصالح...قيام 
مفوضية عليا مستقلة... واجراء ...الخ(. حيث أن املفوضية 

املوجودة حاليا شكلت عىل اساس املحاصصة.
وجعلها  الجرحى(  )وكذلك  جملة  حذف   :)8( الفقرة   #

فقرة خاصة بها.
* إضافة فقرة )رعاية جرحى ترشين/ 2019 وتقديم كافة 

انواع املساعدة لهم واستمرارهم يف العيش الكريم(.

سياستنا االقتصادية االجتماعية
1- حذف كلمة )بعث( ال رضورة لها فهي زائدة.

5- حذف جملة )والبد من التذكري( يف بداية الفقرة الثانية. 
ألن هذا برنامج وليس بيان او مقالة.

6- حذف جملة )لذا ندعو إىل( ألنها تضعف املعنى فهناك 
فرق بني الدعوة وبني العمل.

القطاع النفطي واالستخراجي
5- إضافة جملة )وتفعيل العمل بأنبوب النفط العراقي 
املار باململكة العربية السعودية( بعد جملة )واالهتامم 

بتنويع منافذ التصدير(. 

الطاقة والكهرباء
1- تعديل جملة )واستخدامه كمدخل( إىل )واستخدامها 

كمدخل(. ألن الجملة تعني الطاقة الكهربائية وليس الغاز 
الحر والغاز املصاحب.

الصناعة
5- يفهم من جملة )اعداد دراسات الجدوى... وبأسعار 
رمزية( بيع هذه الدراسة. ينبغي عدم بيعها وجعلها يف 

متناول من يساهم يف تطوير الصناعة الوطنية.
)بصغار  إىل  املنتجني(  )لصغار  جملة  تصحيح   -6

املنتجني(.
صناعية  مدن  يف  الورش  تجميع  فقرة:  استحداث   #
وتزويدها  لها  الدعم  وتقديم  السكنية  املناطق  خارج 

بالخدمات واللوازم الرضورية لها.

الزراعة
11- تعديل الفقرة إىل )العناية ببساتني النخيل وأشجار 
زراعتها وحاميتها  الحديثة يف  الطرق  الفواكه واستخدام 
اإلدارة  مستوى  ورفع  لها.  الدعم  وتقديم  وتنميتها 

املسؤولة عن هذه الرثوة الوطنية.
)االهتامم  ييل:  كام  الفقرة  وتفكيك  صياغة  اعادة   -12
الجيدة...وتوفري  واالصول  الحيوانية...  الرثوة  بقطاع 

االعالف املدعومة(.
املستوصفات  وانشاء  )تطوير  فقرة:  استحداث   #
واللقاحات  باألدوية  وتزويدها  البيطرية  واملستشفيات 
فيها  العامل  الطبي  الكادر  ورعاية  الحديثة.  واالجهزة 

ورفدها بالخريجني الجدد(.
مجال  يف  واملعطلة  العاطلة  املشاريع  تشغيل  اعادة   #

االنتاج النبايت والحيواين والرثوة السمكية(.
# استحداث فقرة: )تحديث وتطوير السايلوات الحالية 
األماكن  يف  جديدة  سايلوات  وانشاء  استيعابها.  وزيادة 

ذات االنتاج العايل(.

التجارة الداخلية والخارجية
وتوفري  الشعبية  االسواق  )تنظيم  فقرة:  استحداث   #

الخدمات الرضورية لها(.
# استحداث فقرة: )تجميع أصحاب البسطيات يف أماكن 

مناسبة وانشاء اكشاك لهم بأسعار زهيدة(.

قطاع السياحة
الرتويج(  وانشطة  باليات  )والنهوض  جملة  حذف   -  2

وتحويلها إىل فقرة خاصة بها
# استحداث فقرة: النهوض باليات وانشطة الرتويج بإلزام 
الثقافية  وامللحقيات  والسفارات  االعالم  مختلف وسائل 
بالخارج يف الرتويج للسياحة نظرا ألهمية هذا الرافد يف 

املساهمة يف الدخل الوطني.

شؤون العمال والشغيلة
# استحداث فقرة: )رفع املستوى املهني للعامل من خالل 
مجاالت  مختلف  يف  لهم  وتأهيل  تدريب  دورات  فتح 

العمل(.

حقوق الطفل
4- إضافة جملة )وبأطر وبرامج عرصية( إىل نهاية الفقرة.

الشبيبة والطلبة
ومراكز  النوادي  وانشاء  )فتح  إىل  الفقرة  تعديل   -3
الشباب وتشكيل الفرق الثقافية والفنية والرياضية. 

4- إضافة جملة )مبا يؤمن مصالح الطلبة ورفع املستوى 
العلمي لهم( إىل نهاية الفقرة.

5- إضافة كلمة )والصحي( إىل نهاية الفقرة.

التربية والتعليم والبحث العلمي
اوال

جملة  بعد  واإلعدادية(  )واملتوسطة  جملة  إضافة   -4
)وتفعيل الزاميته يف الدراسة االبتدائية(. حيث ان هذه 
الدراسية تالزم السن قبل )18( أي فرتة املراهقة  الفرتة 
متعلم  مستقبيل  شبايب  جيل  بناء  خاللها  يجب  والتي 

وبعيدا عن الضياع.
ثانيا

4- إضافة )والعلمية( بعد كلمة )القانونية(.

الصحة
الجملة  نهاية  إىل  وأفقيا(  )عموديا  جملة  إضافة   -4

)الصحية الحكومية(. 
* حذف كلمة )املنترشة(. 

9- إضافة جملة )واملتاجرين بهام( إىل نهاية الفقرة.
# استحداث فقرة: )دعم وحامية الكادر الطبي املتميز(.

الموارد المائية
السيول  مياه  لحفظ  خزانات  )انشاء  فقرة:  استحداث 

واالستفادة منها يف أوقات شح املياه(.

البيئة
)الخاصة  نهاية  إىل  املناخي(  )والتغري  جملة  إضافة   -1
بالبيئة(. وكذلك إضافة كلمة )املناخي( إىل نهاية الجملة 

)بتدهور الوضع البيئي(.
 ###

نظرا الستفحال الفساد يف مختلف املجاالت ونهب املال 
العام مام يتطلب من الحزب ان يبني موقفه منه وتضمني 
برنامجه طرق مكافحته له وذلك باعتامد ))رابعا - اليات 
حول  )ورقة  يف  الواردة  الفساد((  مكافحة  واولويات 
للحزب  السيايس  املكتب  من  الصادرة  الفساد(  مكافحة 
بتاريخ 21 / 9 / 2020.                                                                

مالحظات حول مسودة برنامج الحزب المعدة 
للمؤتمر الحادي عشر

كافة  عىل  تشتمل  وأبواب  ديباجة  من  يتكون  الربنامج 
القطاعات االقتصادية واالجتامعية والثقافية والخدمية،  
ففي الديباجة عرب الحزب عن منهجه الفكري ورؤاه يف 
مختلف جوانب الحياة يف دولة يحكمها نظام دميقراطي 
اتحادي فيدرايل بحق وحقيقة،  ويف الوقت الذي يدعو 
فيه إىل توطيد الفيدرالية يف إقليم كردستان فإنه يف ذات 
األخرى،  العراق  الالمركزية يف مناطق  إىل  الوقت يدعو 
مؤكدا إمكانية تشكيل أقاليم جديدة رشيطة أن تقوم 
املناطق  ألبناء  الحقيقية  والحاجات  املصالح  بتأمني 
البد  كان  وهنا  الحرة،   إرادتهم  عن  .ومعربة  املعنية 
أن  هو  األقاليم  إلنشاء  األراس  الرشط  أن  اإلشارة   من 
تكون الدميقراطية حقيقية وملموسة يف النظام السيايس 
حوار  من  شيئا  األقاليم   عن  الحديث  يصبح  وبدونها 
الطرشان،  فبدون هذا النظام القائم عىل هذا  الرشط 
نظام  إىل  البالد  تعود  أن  معينة  ويف ظل ظروف  ميكن 

السابق  الديكتاتوري  النظام  من  وتطرفا  شمولية  أكرث 
عرب أقلية متسلطة مدعومة خارجيا تقفز إىل السلطة يف 

اجواء سياسية مشحونة بأيديولوجية طائفية سياسية. 
واألمني  السيايس  واالنفالت  الخراب  لحجم  وبالنظر 
عن  الناشئة  واالجتامعية  االقتصادية  القاعدة  وتدهور 
تراجعا  انتجت  والتي  الخارجية  والتدخالت  الحروب 
خطريا يف كل مناحي الحياة مام تطلب أن تكون برامج 
املثقلة  واملشاريع  املثالية  عن  بعيدة  البناء  إعادة 
املحذورات  هذه  من  وانطالقا  السياسية،  بالرومانسية 
فإن طرح الربنامج متصفا بالواقعية الفكرية والسياسية 
يف  توافرها  يحتمل  حسنة  نوايا  ألية  مالمسا  وليكون 
وتعمل  سابقاتها  أدران  من  تتخلص  مستقبلية  حكومة 
املادية  وثرواته  البرشية  الوطن  طاقات  توظيف  عىل 
التضليل  عن  بعيدة  عقالنية  وبرامج  خطط  ضمن 

والشعاراتية.

الربنامج  السيايس حدد  الدولة والنظام  بناء  باب  ففي 
واشرتاطاتها  املدنية  الدولة  إقامة  يف  الحزب  خيار 
الدستورية وأساسها تخليص الدولة من أمراض الفساد 
نتيجة  انترش  والذي  مفاصلها  كل  يف  املنترش  ووبائه 
يف  األراس  السبب  كانت  التي  البغيضة  املحاصصة 
واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  الحياة  تخريب 
هذا  يف  البحث  شمولية  من  وبالرغم  وهنا  والثقافية، 
الباب فإنني أرى من األهمية مبكان التطرق إىل هيبة 
نتيجة  يومي  وبشكل  لالنتهاك  تعرضت  التي  الدولة 
التي تتدخل بشكل  التساع نطاق امليليشيات املسلحة 
مصادر  عىل  واالستحواذ  الحكومية   االنشطة  يف  سافر 
واجراءاتها  الدولة  قوانني  كل  وتضع  املالية  الدولة 
جنب  إىل  جنبا  التسلكات  هذه  وتأيت  الحائط،  عرض 

مع تدخالت دول الجوار يف الشأن الداخيل..
جاء  واالجتامعية،  االقتصادية  سياستنا  حقل  ويف 
االقتصادي  الباء  دعائم  وحدة  عىل  مؤكدا  الربنامج 
معا  يشكالن  حيث  العضوية  وروابطهام  واالجتامعي 
بالحياة  الراهنة  وعالقتهام  املرحلة  االنتاج يف  أسلوب 
املرصيف  االصالح  مجال  يف  ورد  ما  أن  ومع  السياسية، 
اإلصالح  تضمني هذا  فأرى رضورة  وواقعيا  علميا  كان 
لهذا  ملا  والنقدية  املالية  السياستني  بني  التنسيق 
التضخم  معدالت  استقرار  يف  أهمية  من  التنسيق 
التنمية  عمليات  عىل  وانعكاساتهام  الرصف  واسعار 
السنوية  للموازنات  السليم  واملردود  واالستثامر 
عىل  وآثارها  الحكومية  للديون  الصحيحة  واإلدارة 
نفس  يف  وهذا  العراقيني،  للمواطنني  العيش  مستوى 

املالية  اإلدارة  بقانون  النظر  إعادة  يتطلب  الوقت 
نافذة  مراجعة  التأكيد عىل  اقرتح  كام   . العام  والدين 
ترصيحات  وبحسب  تحولت  التي  املركزي  البنك 
كرث  وبرملانيني  والدولة  املركزي  البنك  يف  املسئولني 
إىل  وتهريبها  األموال  لغسيل  نافذة  أصبحت  أنها  يف 
الخارج، واداة من أدوات املضاربة يف السوق،  وأيضا 
السياسة  إىل  اإلشارة  رضورة  أرى  املرصيف  الجانب  يف 
والهدف  االستثامر  تنشيط  عن  تسفر  وما  االدخارية 
تقدر  التي  املكتنزة  النقدية  الكتلة  استيعاب  من ذلك 
.وأضيف  املتداولة  النقدية  الكتلة  من  املائة  يف  ب70 
الرصف  سعر  قرار  الغاء  عىل  التأكيد  رضورة  ذلك  إىل 
ارتفاع  إىل  قيمته  انخفاض  أدى  الذي  العراقي  للدينار 
األسعار وتعاظم معدالت التضخم وانعكاساته السلبية 

عىل حياة املواطنني املعيشية.
يف  ورد  ما  جانب  إىل  اقرتح  االستثامر  مجال  ويف 
مسودة الربنامج االنفتاح عىل املحيط العريب يف جذب 
تتمتع  حيث  الخليجية  الدول  وخاصة  االستثامرات 
سيادية  صناديق  من  متتلك  ملا  فائضة  مالية  بقدرات 
جاهزة لالستثامر وتقدر حجم أموالها أكرث من تريليون 

دوالر.
ويف حقل التجارة الداخلية والخارجية أقرتح ما ييل:

1. تفعيل دور وزارة التجارة بدراسة السوق باستمرار   
سواء  االستهالكية  والسلع  البضائع  توافر  حيث  من 
ونوع  كميات  وتحدد  املستوردة  أو  محليا  املنتجة 
البضائع الالزم استريادها غري املنتجة محليا مع مراقبة 
بعض  اليها  يلجا  التي  االحتكار  وعمليات  االسعار 

التجار ضعاف النفوس.
املحلية  للمنتجات  الحامئية  الترشيعات  تفعيل   .2
املستهلك  حامية  وقانون  املنتجات  حامية  كقانون 

وقانون من االحتكار. 
االتجار  محاربة  ويف  التجارية  الرقابة  دور  تفعيل   .3

بالسوق املوازية والبضائع املهربة.
فقرة  إبراز  اقرتح  االقتصادية  القطاعات  حقل  ويف 
الزراعي  القطاعني  بني  التكامل  عىل  تؤكد  خاصة 
املصانع  إقامة  يف  الخاص  القطاع  وتشجيع  والصناعي 
حاجة  سد  يف  املحلية  الزراعية  املنتجات  تعتمد  التي 
من  وتدعيمها  الشعبي  االستهالك  بضائع  إىل  السوق 
االنتاج  يف  مساهمتها  زيادة  عرب  السنوية  املوازنات 

املحيل اإلجاميل.
الربنامج  تضمني  اقرتح  والتعليم  الرتبية  مجال  ويف 

إضافة ملادته الرثية:
• االهتامم بنوعية املناهج بإعطائها جاذبية وإبعاد ما 
بهدف  للطلبة  الرضورية  املستلزمات  وتويف  ممل  هو 

التشويق ومنع ترسب التالميذ.
األرياف  يف  وخاصة  املدرسية  التغذية  برامج  إعادة   •
بالدراسة  التشبث  يف  لإلسهام  الفقر  ينترش  حيث 

والحفاظ عىل صحة التالميذ.
املدارس  يف  االستيعابية  الطاقة  توفري  معالجة   •
املستوى  عىل  وتأثريها  الصفوف  اكتظاظ  ومعالجة 
السارية  واألمراض  األوبئة  انتشار  ومنع  الدرايس 
املعرضة  والكرفانات  الطينية  املدارس  من  وتخليصها 

لالحرتاق.

برنامج بحاجة إلى دولة ال تضيع في التفاصيل الهامشية
ابراهيم المشهداني

طرح الحزب الشيوعي العراقي مسودة برنامجه كوثيقة أساسية للمؤمتر الحادي 
عرش للراي العام ملناقشته مسجال تقليدا تفرد به عن غريه من األحزاب العاملة يف 
الساحة العراقية، وليكون مرشدا ودليل عمل يف عموم منظامته الحزبية. وكذلك 

الطالع املؤسسات الرسمية التي تخطط ملستقيل العراق وللحركات السياسية 
الطامحة بصدق لبناء عراق يحتل مركزا متقدما يف محيطه االقليمي والعاملي.
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هموم  عن  مبعزل  العاملة  الطبقة  تكن  مل 
ضد  سنتني  قبل  انتفضت  التي  جامهرينا 
سياسات ومامرسات نظام املحاصصة والفساد، 

بل كانت يف القلب من تظاهرات ترشين. 
االحتجاج  ساحات  يف  هذا  العامل  دور  وعن 
العاملني  من  عدد  الشعب”  “طريق  لـ  حدث 
يف القطاع العام من املشاركني يف االنتفاضة.    

موقف   “ ان  هالل  جبار  النقايب  فقال 
موقف  ترشين  انتفاضة  من  العاملة  الطبقة 
عىل  قدرة  من  لها  ما  اىل  نظرا  ومؤثر،  رائع 
التحشيد الجامهريي بفضل خربتها الطويلة يف 

والتظاهر”. االحتجاجات 
ساحة  وسط  يف  خيمتنا  “كانت  وأضاف:   
العاملة  للطبقة  ثقافيا  منربا  التحرير 
حقوقهم  باتجاه  لتوعيتهم  والكادحني، 
للنقل  كنقابة  كبري  دور  لنا  وكان  ومطالبهم. 
القوى  توحيد  يف  االنتفاضة،  يف  واملواصالت 
املجتمع  رشائح  من  واملنتفضني  العاملة 
بالضد  تقف  معارضة  جبهة  لتكوين  املختلفة، 
تعرضنا  ورغم  والفساد.  املحاصصة  سلطة  من 
قبل  من  للدموع  املسيلة  والغازات  للعنف 
اجل  من  صمدنا  اننا  اال  االمنية،  القوات 
حركة  ودوران  العام  القطاع  باعادة  مطالبنا 
الحقا  االحتجاجات  توقف  ورغم  االنتاج. 
يف  استمروا  العامل  ان  اال  التحرير  ساحة  يف 
التظاهر امام الوزارات او يف معاملهم. واليوم 
االنتخابات  بعد  ستعمد  الجامهري  ان  اعتقد 

القريبة اىل اعادة االحتجاجات بزخم اكرب”.
انتفاضة ترشين  “ان  قال  العامل طارش جبار 

العراق الحديث،  مل تكن حدثا عابرا يف تاريخ 
والدروس،  بالعرب  حافل  كبري  درس  هي  بل 
يف  كعامل  عنه  الحديث  يهمني  ما  اكرث  وان 
هو  واملعادن،  الصناعة  وزارة  رشكات  احدى 
جاءت  االنتفاضة  هذه  بان  العامل  شعور 
جاءت  مثلام  كعامل،  طموحاتنا  لتحقق 
واالطباء  والفالحني  الطلبة  طموحات  لتحقيق 

واملهندسني وكل رشائح املجتمع”
لخروجهم  الرئييس  السبب  ان  اىل  واشار 
االنتفاضة  هذه  يف  الشعب  ابناء  ومشاركتهم 
لسياسات  التعبري عن رفضهم  الرغبة يف  ، هو 
تدمري  سياسة  والفساد،  املحاصصة  نظام 
خصخصة  عىل  والعمل  الوطنية  الصناعة 
وحتى  العام  القطاع  يف  والرشكات  املعامل 

منها.  املنتجة 

وبنّي العامل طارش جبار ان  “ما اثار حفيظة 
العامل هو االهامل املتعمد للمكائن واملعدات 
هامدة  جثث  اىل  تحولت  والتي  معاملهم،  يف 
أكلها الصدأ والغبار، بعد ان كانت تعمل عىل 
واالموال  باملنتجات  البلد  رافدة  الساعة  مدار 

الكثرية. 
الرشكة  عامل  نحن  قررنا  االسباب   ولهذه 
كتبنا  ان  بعد  ترشين،  انتفاضة  يف  نشارك  ان 
ساحة  اىل  واتجهنا  املقوى  الورق  عىل  مطالبنا 

التحرير”.
 واضاف ان قسام من العامل “مل يكن راغبا يف 
تغريه  لن  الوضع  ان  اعتقاده  بسبب  التظاهر 
التظاهرات، اال انهم عدلوا عن موقفهم بفعل 
وستبقى  والتظاهر.  االحتجاج  عىل  ارصارنا 
املنشود،  هدفنا  تحقيق  حتى  قوية  العزمية 

ويفتخر  املحنة  من  يخرج  عراقنا  رؤية  يف 
وانتاجه”.  بصناعته 

“شكلنا  فقال:  فنجان  محمد  العامل  اما 
للصناعات  العامة  الرشكة  يف  عاملية  لجنة 
يف  خيمة  بنصب  وقمنا  والنسيجية،  الجلدية 
القوى  بان  منا  اميانا  الجمهورية،  شارع  بداية 
العاملة هي املحرك والداعم لالنتفاضة، والبد 
وكانت  التظاهرات.  يف  الفعالة  مشاركتها  من 
املحتجني  لتثقيف  منرب  عن  عبارة  خيمتنا 
املندسني  وعزل  احتجاجهم  مسار  وتقويم 
وفضحهم، وقد الحظنا تفاعال كبريا من جانب 
وخاصة  االحتجاج  ساحة  يف  الحارض  الجمهور 

التكتك”.  سائقي 
حوارات  نعقد  كنا  ما  “غالبا  انه  اىل  واشار 
حول  والعامل  الشباب  مع  الخيمة  داخل 
وكل  االنتاج  وقوانني  وساعاته  العمل  ظروف 
استغالل  عن  كذلك  العاملة،  الطبقة  حقوق 
ارباب العمل للعاملني وعدم منحهم حقوقهم 
بخطورة  املنتفضني  وتعريف  املرشوعة، 
الحكومية  واملنشآت  العام  القطاع  خصخصة 
واالنجرار وراء وصفات صندوق النقد الدويل. 
ضغطا  سلطت  االنتفاضة  “ان  فنجان  وأكدا 
الحد  ولو  احرزنا  وقد  الحكومة،  عىل  كبري 
وعود  عىل  وحصلنا  مطالبنا،  من  االدىن 
بتثبيت العقود واالجراء اليوميني. اال ان بعض 
املطالب مل تتحق بعد ومنها رصف الرواتب يف 
املطالب  تسويف  وان  تأخري.  وبدون  موعدها 
وعدم االيفاء بالوعود سيكون حافزا الستئناف 
والفقراء  الكادحني  وخروج  التظاهرات، 
االنتفاضة  رمز  وهي  التحرير  ساحة  اىل  بقوة 

وعرينها”.

ثالثة عمال عن دور الطبقة العاملة 
في انتفاضة تشرين

بغداد- طريق الشعب
اشعة  تحت  العمل  ساعات  طول  من  عاما(   32( قاسم  ليث  يشتيك 
الشمس الحارقة، مقابل راتب ضئيل ال يسد الحاجات االساسية لعائلته. 

فهو يعمل يف احد رشكات القطاع الخاص بصفة سائق.
يف  الخاص،  القطاع  احدى رشكات  يف  سائقا  يعمل  الذي  ليث،  ويقول 
القوانني  من  العديد  بوجود  سمع  انه  الشعب”  لـ”طريق  حديث  
يلمس  مل  انه  اال  العامل،  لحقوق  والضامنة  العراق  يف  عندنا  املرّشعة 

شيئا منها عىل ارض الواقع. 

انتهاكات لحقوق العمال
يزالون  “ال  الخاص  القطاع  عامل  خاصة  العامل،  جميع  ان  ويضيف 
املحلية  القوانني  جرّمتها  التي  االنتهاكات  انواع  مختلف  اىل  يتعرضون 

ومتطلبات  واالجور  العمل  بساعات  الخاصة  الدولية  واالتفاقيات 
مهامها،  اداء  يف  بالتقصري  التنفيذية  الجهات  واتهم  وغريها”.  السالمة 
فضال عن “ضعف املراقبة من طرف الربملان والجهات الدولية، وغياب 

الدور الحقيقي للنقابات بالدفاع عن حقوق العامل”.
ال  املجتمع  يف  الفقرية  والطبقات  العامل  ان  اىل  قاسم  ليث  وينبه 
يحظون باهتامم من طرف املسؤولني واملتنفذين يف السلطة اال يف فرتة 

االنتخابات، حني يطلقون حمالتهم لكسب االصوات. 
 والجدير بالذكر ان بيانا صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية اشار 
اتفاقية دولية تتعلق بالعمل والعامل،  اىل ان “العراق موقع عىل 68 
ومنع  القطاعات  ختلف  يف  العامل  حقوق  ضامن  يخص   ما  بضمنها 
عاملة االطفال وغري ذلك، اال ان العامل يف مختلف املجاالت ما زالوا 

يعانون األمرين”. 

فيام ينبه قانونيون اىل وجود تناقض كبري بني الحرص املعلن للحكومات 
العراقية املتعاقبة عىل املصادقة عىل االتفاقيات الدولية، وتطبيق تلك 

االتفاقيات عىل ارض الواقع.

رؤية قانونية
الجهات  ان   قيص  مصطفى  العاميل  بالشأن  املهتم  القانوين  ويرى 
الدولية  االتفاقيات  بني  املوامئة  يف  مقرصة  العراقية  الترشيعية 

والترشيعات املحلية ويف امكانيات تطبيقها.
وحذر من ان “صورة سيئة للعراق قد تتكون لدى املجتمع الدويل يف 
حال استمرار تهاونه يف تطبيق القوانني، خاصة املرتبطة منها باالتفاقيات 

الدولية، والتي رشعت ونرشت يف الجريدة الرسمية”.
اىل  “سعى  العراق  ان  قيص  افاد  والعامل  العمل  اتفاقيات  وحول 

العمل رقم  قانون  الدولية ترشيعيا ضمن  االتفاقيات  اغلب  استيعاب 
37 لسنة 2015” وان هناك نصوصا “اعطت للعامل حقوقا تفوق ما 

تتضمنه معايري العمل الدولية”.

مفتشون قليلون ونقابات محدودة العمل
ويف شأن ابرز التحديات التي تواجه القوانني النافذة سواء منها الدولية 
او املحلية قال قيص انها كثرية ومتنوعة “ومن ابرزها قلة كوادر التفتيش 
التابعة اىل وزارة العمل، ومحدودية عمل النقابات العاملية”، منبها اىل 
ان “هناك رضورة ملحة اليوم اىل تطوير عمل الجهات القضائية املعنية 
بقضايا العامل، وتوسيع نشاطها يف عموم محافظات العراق، والتعلم 
من تجارب الدول االخرى بتطوير القطاعات االنتاجية، التي تستوعب 

العامل يف مختلف التخصصات”.

رغم مصادقة العراق على عشرات االتفاقيات الدولية

ضعف وحتى غياب الحماية القانونية لحقوق العمال في القطاع الخاص

عمالنا والحكومة والنقابات
     

 
حسين حسن

دور  تراجع وتاليش  ولألسف  االخرية  الثامين عرشة  السنني  شهدت 
الصناعي  التطور  حجم  زّك  الذي  املبدع  املنتج  العراقي،  العامل 
املتحقق يف عقود ما قبل 2003 اداءه االنتاجي عىل كل املستويات، 
حني سجل العامل العراقيون حضورا معروفا يف سد حاجة البلد من 

السلع، ويف توفري فرص للتصديراىل دول الجوار.
اليوم يعاين عامل وبناة العراق من مشاكل ال حرص لها وال حدود، 
وأسبابها تكمن يف إهامل الحكومات املتعاقبة يف العقدين االخريين 

لهم وللقطاع الصناعي وبضمنه الخاص.
لكن جزءا من املسؤولية يقع عىل عاتق االتحادات النقابية العاملية. 
فهذه يفرتض بها التهيئة لربامج تقوم عىل قواعد وأسس تسهم يف 

استنهاض القطاع، الذي يشكل العامل أبرز ضحايا تدهوره. 
اتجاه تفعيل  الحكومة، يف  واملطلوب هو تشكيل قوة ضغط عىل 
دور مؤسساتها املتمثلة مبديرية التنمية الصناعية، اىل جانب اتحاد 
معالجة  شأنها  من  رؤى  صياغة  يف  معهام  واملساهمة  الصناعات، 
عواقب  ومعالجة  االستثامرية،  املوازنة  غياب  عن  الناجم  الخلل 
اشرتاك  بدالت  ارتفاع  من  والحد  الدوالر،  رصف  سعر  يف  الزيادة 
عملية  وتنظيم  الكمركية،  التعرفة  وتفعيل  االجتامعي،  الضامن 
االسترياد للمواد األولية فقط التي تدخل يف اإلنتاج الوطني ضمن 

املواصفات العاملية، والتي تخضع إىل لجنة حامية املستهلك. 
ما  يف  عليها  املتعارف  السياقات  من  جزءا  كانت  اإلجراءات  هذه 
مىض، وبفضلها اسهمت ظروف العمل واإلنتاج يف االرتقاء مبستوى 

جودة املنتج املحيل الذي غدا يضاهي املنتج املستورد. 
آنذاك كانت املصانع جاذبة للعاملني، ومل يكن التعويل عىل العمل 
كانت  العمل  ففرص  اليوم،  الحال  هو  كام  كبريا  الدولة  دوائر  يف 

متاحة نسبيا ملختلف االختصاصات املهنية.
وهذا ما يتوجب السعي اىل استعادته اليوم، من خالل ايالء القطاع 
من  امللموس  الرضوري  الدعم  الطفييل،  وليس  املنتج،  الخاص 
جانب الحكومة، واوله اعادة الحياة اىل املصانع واملعامل املعطلة 
واملتوقفة، ومن خالل نهوض النقابات العاملية واتحاداتها مبهامها 
يف الدفاع عن حقوق العامل من جانب، ويف دعم االنتاج الوطني 

من جانب آخر.

خارج النسق

بغداد. - طريق الشعب
نزحت نور عبد الرحمن ) ٣٨ سنة( قبل ٦ سنوات من دياىل يف اعقاب 
هجوم داعش عىل منطقتهم اىل قضاء كفري، وهناك بدأت تشتغل يف 
واحد من البيوت البالستيكية املخصصة لزراعة الخضار، تشتغل تسع 
الثالثة بعد ما  ساعات يومياً حتى تگدر تأمن لگمة العيش ألطفالها 
هجرهم زوجها قبل ٨ سنوات واضطرت تطلعهم من املدرسة لصعوبة 

العيشة وكل همها هسه انو تگدر تعيشهم.
الحقل ايل تشتغل يب نور عبارة عن بيت بالستييك بناحية رسقال بقضاء 
الخيار،  الطامطم،  مثل  الخرضاوات  من  مختلفة  أنواع  لزراعة  كفري، 

الشجر، والبيتنجان . 
البيوت  إلدارة  النساء  عىل  أكرب  بصورة  يعتمد  الحقل  صاحب   

البالستيكية ويقول “النساء أكرث دقة و حرص بالشغل”.
الدين  نازحات من دياىل، صالح  بالحقل هن  اليشتغلن  النساء  اغلب 

واالنبار. 
وتقول نور “رعاية األطفال بالنسبة ملرة مثيل، نازحة، بدون شغل و 
بعيدة عن أهيل وبيتي حيل صعب، بس مسؤوليتي أرعى أطفايل وما 

انتظر اآلخرين يتصدقون علينا”.

نكدح ونواجه الصعاب 
كي نعيش بكرامة

بغداد - طريق الشعب
يواجه عامل يف مجال غسل السيارات من مضايقات وابتزاز جهات حكومية، 

تحرّم عليهم العمل بسالم يف ظل قلة فرص العمل وارتفاع االسعار.
يف  بكلوريوس  شهادة  يحمل  اطفال،  لثالثة  أب  وهو  كاظم  معتز  الشاب 
باطراف  منطقة  السيارات يف  لغسل  يعمل مضطرا يف محطة  لكنه  الرتبية 
بغداد، يذكر ان أجره اليومي ال يتجاوز 10 آالف دينار، يتسلمها لقاء عمل 

يستمر اكرث من 10 ساعات يوميا. 
املنطقة تهددهم عىل  البلدية يف  لـ”طريق الشعب” ان دائرة  يقول معتز 
الدوام بقطع املاء ان مل ينتقلوا اىل اي مكان غري الذي يعملون فيه حاليا 
البلدية ال  ان موظفي  قائال  املكان متجاوز عليه”. ويتابع  بان  “متحججني 
اليهم  خاوة  دفع  عىل  اجبارنا  “غايتهم  وامنا  الحقيقة،  يف  التجاوز  يهمهم 
تصل اىل 100 ألف دينار اسبوعيا، ونحن مجربون عىل دفعها مقابل تركنا 

نعمل بسالم”
ويشري معتز يف حديثه اىل ان اغلب زمالئه هم مثله من الخريجني الذين مل 
يحضوا بفرص عمل ضمن اختصاصهم، فيضطرون لالنخراط يف اي عمل يتاح 

لهم وبأبخس االجور.

عامل غسل للسيارات: 10 آالف 
دينار مقابل 10 ساعات عمل

بغداد - طريق الشعب
االهلية  االقىص  رشكة  عامل  يعاين 
ضئالة  من  الزعفرانية  يف  للتسويق 
اجورهم مقابل العمل ساعات طويلة 
جدا كل يوم، فضال عن طبيعة العمل 

املرهقة.
يف   يرغب  مل  الرشكة  يف  عامل  ويذكر 
للتعرض  تجنبا  اسمه،  عن  الكشف 
اىل عقاب من جانب املسؤولني فيها، 
 14 يتجاوز  اليومي  عمله  وقت  ان 
ساعة، اضافة اىل اضطراره اىل املبيت 

ذلك  وكل  االيام،  بعض  يف  الرشكة  يف 
دينار  الف   400 يبلغ   راتب  مقابل 

يتقاضاه شهريا.
ان “مصري من  الرجل موضحا  ويذكر 
يعرتض عىل هذا التعامل غري العادل، 
هوالطرد  كان،  سبب  الي  يتغيب  او 

من العمل”.
وردا عىل سؤال عام اذا قدم او ينوي 
تقديم شكوى ضد الرشكة اىل محكمة 
العمل او اىل النقابات العاملية، اجاب 
بالنفي وقال ان انعدام الثقة يف هذه 

بالنسبة  االبرز  املانع  هو  الجهات 
اليه. واضاف: “ مل نشاهد يوما عامال 
تم طرده من العمل واستطاع العودة 
عنه.  العاملية  النقابات  دفاع  بفضل 
رفع  من  يتخوفون  العامل  واغلب 
ويتجنبون  القانونية،  الدعاوى 
الدخول يف مشاكل قد تتوسع وتصل 
ان  اىل  اضافة  العشائر.  تدخل  حد 
مصاريف  تتطلب  القانونية  الدعاوى 
مالية غري قليلة، وال يستطيع العامل 

تحملها”. البسيط 

مرة اخرى .. اجور قليلة 
وساعات عمل طويلة

بغداد - طرق الشعب
للمرشوبات  بغداد  رشكة  تجرب 
الغازية عاملها املقبلني عىل التقاعد، 
بدال  يعمل ذووهم  ان  والراغبني يف 
عىل  البديل،  نظام  وفق  عنهم 
مكافأة  عن  املقابل  يف  االستغناء 

الخدمة. نهاية 
وقد تحدث احد هؤالء، وكان يعمل 
للعمل  له  قريبا  واختار  الرشكة  يف 
للتقاعد،  يخرج  هو  فيام  عنه  بدال 
فذكر لـ “طريق الشعب” انه اضطر 
نهاية  مكافاة  عن  االستغناء  اىل 

دينار،  ماليني   7 تبلغ  التي  الخدمه 
الذي  لولده  العمل  ضامن  لقاء 
خمس  قبل  الجامعية  دراسته  انهي 

سنوات ومل يجد عمال.
ذكر  عدم  املواطن  هذا  وفضل 
عقوبة  الحاق  من  خوفا  اسمه 
بولده من قبل القامئني عىل الرشكة، 
قسم  يف  “املعنيني  ان  مضيفا  وقال 
عىل  ارغموين  بالرشكة  الحسابات 
نهاية  تنازل عن مكافأة  توقيع عقد 
بدال  ولدي  عمل  مقابل  الخدمة، 

عني بصفة عقد”.

واوضح ان رشكة بغداد للمرشوبات 
بعد   “ االجراء  اتخذت هذا  الغازية 
الشكاوى الكثرية التي رفعت ضدها 
العامل  قبل  من  العمل  محكمة  اىل 
ورفضت  التقاعد،  اىل  احيلوا  الذين 
الخدمة  نهاية  مكافأة  دفع  الرشكة 

لهم رغم ان القانون يقرها”.
قيام  من  تخوفه  املواطن  وابدى 
الرشكة بطرد ولده من العمل يف أية 
لحظة، لكونه ليس مثبتا عىل املالك 
سيخرس  الحالة  هذه  ويف  الدائم، 

املكافأة وعمل ولده.

هكذا تبتز شركة بغدادية معروفة عمالها
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يشكل احرتام حقوق االنسان والحريات األساسية 
ومبدأ عقد انتخابات دورية نزيهة باالقرتاع العام 
عنارص اساسية من عنارص الدميقراطية وهذه القيم 
كام  االنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  مجسدة 
أكد األمني العام لألمم املتحدة )انطونيو غوترييش( 
عىل احرتام وحامية حرية التعبري والصحافة وحرية 
والتجمع  الجمعيات  تكوين  وحرية  املعلومات 

وغريها من الحقوق االخرى. 
 2018 لعام  الدميقراطية  مؤرش  تقرير  جاء  لقد 
انتيليفنس(  )ايكونوميست  وحدة  نرشته  والذي 
أن  )االيكونوميست(  ملجلة  تابعة  وحدة  وهي 
تصنيف الدميقراطية يعتمد عىل )60( معيارا فرعيا 

مجمعة يف الفئات الخمسة التالية: -
1. العملية االنتخابية والتعددية.

2. عمل الحكومة. 
3. املشاركة السياسية.

4. الثقافة السياسية الدميقراطية.
5. الحريات املدنية. 

ومن املقرر ان مينح مؤرش دميقراطية الدول درجة 
من )10( اعتامدا عىل هذه املعايري. وتم تصنيف 

الدول إىل أربع تصنيفات وهي:
1. دول دميقراطية كاملة. 

2. دول ذات دميقراطية منقوصة. 
3. دول هجينة تجمع بني الدميقراطية واالستبداد. 

4. دول ذات انظمة استبدادية.

املرتبة  حينها  يف  العراق  احتل  فقد  الصدد  وبهذا 
العراق  صنف  حيث   )165( أصل  من   )114(
النظام الهجني الذي يجمع بني  ضمن الدول ذات 

الدميقراطية واالستبداد.
فبعد سقوط النظام الدكتاتوري الفايش يف العراق 
املدين  النظام  إقامة  العراقيون  تأمل   2003 يف 
الدميقراطي الحقيقي الذي يقطع الطريق عىل اي 
مسعى إلعادة بناء نظام شمويل استبدادي قمعي 
تحت اية ذريعة او واجهة. إال أن الذي حصل بعد 
2003 هو الفشل يف تحقيق ما تطلع اليه العراقيون 
من إقامة الدولة املدنية الدميقراطية. وان األزمات 
التي شهدها ويشهدها العراق منذ التغيري يف 2003 
وحتى اليوم ليست معزولة عن تركة النظام املباد 
الثقيلة وطبيعة نظام الحكم ومنهجه املعتمد عىل 
الطائفية – اإلثنية يف االدارة ويف  نظام املحاصصة 
بناء مؤسسات الدولة، املدنية والعسكرية وتغليب 
الجامعة.  العراقية  املواطنة  الفرعية عىل  الهويات 
كام انها ليست معزولة عن تسييس الدين وتوظيفه 
، وتفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية 
وما تعرض له العراق من عنف وتخريب وموجات 
الريعي  الطابع  تعمق  ظل  يف  دامية  ارهابية 
السوق  واعتامد  الوطني  لالقتصاد  واالستهاليك 
املتكاملة  االسرتاتيجية  الرؤية  وغياب  املفتوحة 
تفيش  بجانب   ، مستدامة  متوازنة  تنمية  لتحقيق 
الفساد يف الدولة واملجتمع واحتدام معركة شعبنا 

الصيغ  بعض  إىل  اضافة   ، وداعش  االرهاب  ضد 
واملامرسة  واالنتقائية  الدستور  يف  األوجه  حاملة 
الخاطئة يف تفسري وتطبيق مواده كام جاء ذلك يف 
وثائق الحزب الشيوعي العراقي . اذن العراق يعاين 
الرصاعات  عن  ناجمة  سيايس  استعصاء  حالة  من 

بني الكتل املتنفذة ويف داخلها.
نظام  ظل  ويف  املتأزمة  األجواء  هذه  ظل  يف 
القائم يف العراق هل توجد دميقراطية  املحاصصة 
حقيقية؟ تعني الدميقراطية حرفيا )حكم الشعب( 
فيها  يشارك  الحكم  اشكال  من  شكل  انها  حيث 
يف  املساواة  قدم  عىل  املؤهلني  املواطنني  جميع 
تشمل  والتي  القوانني  واستحداث  وتطوير  اقرتاح 
التي  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع 
واملتساوية  الحرة  املامرسة  من  املواطنني  متكن 
لتقرير املصري السيايس. فهل هذا موجود فعال يف 

العراق؟

من أركان الديمقراطية التي ينبغي 
توفرها في المجتمع حتى نسمي نظامها 

ديمقراطيا:

عىل  الرشعية  اضفاء  يتم  حيث  االنتخابات:   )1
الدميقراطية عن طريق االنتخابات النزيهة والحرة 
ونزيهة  حرة  انتخابات  العراق  يف  توجد  )فهل 
وغري مزورة وبدون تهديد السالح والضغوطات؟( 
تفضيل  من  البعض  ملنع  وسيلة  االنتخابات  كون 
مصالحهم الخاصة عىل املصلحة العامة وتحد من 
احتكار السلطة لصالح فئة معينة او مذهب معني 

كام يحصل يف العراق.
تحقيق  أهميته يف  وتكمن  السيايس:  التسامح   )2
التنمية املستدامة والتوصل إىل عموم الفائدة عىل 
عن  الطرف  غض  دون  املجتمعية  الفئات  جميع 
أي منها. فهل يوجد تسامح سيايس يف العراق أم 
رصاعات سياسية من أجل املناصب والنفوذ ومغانم 
السلطة وامتيازاتها بل أن الرصاعات موجودة حتى 

داخل الكتل السياسية نفسها.
بني  ما  وثيقة  عالقة  توجد  إذ  القانون:  سيادة   )3
الدميقراطية وتطبيق القانون حيث ميكن للمواطن 
العملية  الحكومة بعد إخضاع  الحكم عىل رشعية 
تنظيمي.  إطار  ووضعها ضمن  للقوانني  السياسية 

ويف العراق ال يوجد يشء اسمه قانون؟
حرية  عىل  التعبري  حرية  تدل  التعبري:  حرية   )4
املجتمع، وتعد الصحافة الحرة التي تسمح لألفراد 
دميقراطية  عىل  دليال  املختلفة  القضايا  مبناقشة 

النظام السيايس التابع لذلك املجتمع. ويف العراق 
عىل الرغم من ان الدستور العراقي النافذ قد أكد 
وحرية  والرأي  التعبري  حرية  عىل  بنوده  بعض  يف 
التظاهر السلمي إال أن السلطات الحاكمة رفضت 
السلميني  املتظاهرين  بقتل  وقامت  عمليا  ذلك 
رأيهم، وراح ضحية  الذين عربوا عن  الشباب  من 
ألف   30 من  واكرث  شهيد   700 من  أكرث  ذلك 
جريح، اضافة إىل قيامها بغلق عدد من اإلذاعات 
والفضائيات املخالفة لها يف الرأي، فأي دميقراطية 

هذه يف العراق!؟
5( املساءلة والشفافية : تعد الحكومة املنتخبة من 
التحقق  أجل  ومن   ، أمامه  مسؤولة  الشعب  قبل 
من انجازاتها وقيامها بواجباتها كتقديم الخدمات 
ينبغي  االجراءات  والتعليمية وغريها من  الصحية 
ذلك  لتقييم  الدولة  يف  محايدة  مؤسسات  وجود 
تقديم  مجال  .ويف  مستقلة  قضائية  كسلطات 
يف  جدا  واضح  تقصري  هناك  العراق  يف  الخدمات 
تقديم الخدمات للمواطنني من قبل كل الحكومات 
املتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم. وهذا كان أحد 
األسباب التي دعت لالنتفاضة الشعبية التي عمت 
محاسبة  بالشعب  ويفرتض  املختلفة  العراق  مدن 
الحقيقية  الدميقراطية  ظل  يف  الحكومات  هذه 

وليست املقزمة كام هو الحال يف العراق .
6( الالمركزية: تشجع الالمركزية املواطنني ليصبحوا 
أكرث وعيا من أجل املشاركة يف الدميقراطية، وتسهم 
إىل  تشري  كام  السياسية،  القوى  نفوذ  تقليل  يف 
مدى اقرتاب الحكومة من حكم الشعب. ولنجاح 
موارد  توافر  ينبغي  الالمركزية  ضمن  الدميقراطية 

برشية وكفاءة مؤسسية ومتويل المركزي.
األنشطة  من  العديد  ويشمل  املدين:  املجتمع   )7
واملشاركات كاملجموعات التي تهتم بقضايا معينة 
مثل حقوق االنسان وغريها او املنتديات املجتمعية 
أو األندية أو الجمعيات الخريية أو النقابات إضافة 
وغريها  التطوعية  األعامل  من  واسعة  ملجموعات 
املدين  املجتمع  تندرج ضمن  التي  النشاطات  من 
والتي تساعد بدورها عىل منو الدميقراطية الشعبية 

يف املجتمع ...

أهداف الديمقراطية 

تهدف الدميقراطية الحقيقية إىل تحقيق األهداف 
اآلتية:

1( تحقيق املساواة بني جميع املواطنني عند تحقيق 
مصالحهم وأخذ آرائهم بعني االعتبار دون االنحياز 

بغض  العراق  يف  موجودة  املساواة  فهل  أحد.  إىل 
النظر عن الدين واملذهب واملعتقد والجنس ؟.

2( حامية الحريات العامة مبختلف انواعها وحقوق 
اإلنسان. وهذه األمور منتهكة يف العراق من قبل 
من  املفرطة  القوة  يستخدم  الذي  الحاكم  النظام 

أجل اسكات املعارضني وقتلهم.
3( تطبيق النظام الدميقراطي يساعد عىل استبعاد 

أنظمة الحكم الدكتاتورية واالستبدادية.
4( حكم الشعب نفسه بنفسه، فالدميقراطية تتيح 
للشعب إمكانية اختيار حكومته وبالتايل فإن مدى 
رضاه عن الحكومة يرتبط باختياراته ألنه هو صاحب 
االنتخابات  كانت  إذا  االختيار. هذا  القرار يف هذا 
غري مزورة ونزيهة تعرب فعال عن ارادة الناخبني من 

الشعب وهذا األمر مل يحصل يف العراق.
اذن ميكن القول إنه ال توجد دميقراطية حقيقية يف 
العراق يف ظل نظام املحاصصة الطائفية – اإلثنية 
ويف ظل نظام يقوم عىل قتل املعارضني السلميني 
الشعب  مصالح  عىل  الشخصية  مصالحه  ويفضل 
بالنظام  والوطن، ويف ظل وجود قيادات ال تؤمن 
االنتخابات  الحقيقي. وتتمثل مشكلة  الدميقراطي 
يف العراق يف انها ال تزال غري قادرة عىل انتاج نظام 
دميقراطي حقيقي يرعى مصالح الشعب والوطن، 
حيث أن القيادات واألحزاب املتنفذة ال تزال تدور 
يف دائرة نظام املحاصصة الذي يعتمد عىل توزيع 
إنعاش  إن  املتنفذة.  االحزاب  بني  السلطة  مغانم 
الدميقراطية الحقيقية يف العراق لن يكون اال بتغيري 
النظام االنتخايب الحايل الذي يرسخ هيمنة االحزاب 
اآلخرين  ويهمش  املتنفذة  السياسية  والقيادات 
االثنية   – الطائفية  املحاصصة  نهج  من  والتخلص 

الذي هو أس البالء يف العراق.
املادة  أن  العراق  يف  نالحظها  التي  املفارقات  من 
أن  عىل  تنص  النافذ  العراقي  الدستور  من  األوىل 
نظام الحكم يف العراق هو نظام دميقراطي. ففي 
الشباب  قتل  يتم  اليوم  )الدميقراطي(  العراق 
الذين يعربون عن رأيهم املكفول دستوريا والذين 
ألبناء  حكرا  هي  التي  العمل  بفرص  يطالبون 

املسؤولني واقاربهم.
يف  الدميقراطية  التجربة  ان  االستنتاج  ميكن  اذن 
العراق تعاين من فشل ذريع وتجسد هذا الفشل يف 
عدم قدرة النظام ما بعد 2003 وحتى اليوم عىل 
تحقيق الوعود التي وعدوا بها العراقيني وبناء نظام 

دميقراطي حقيقي وتحقيق العدالة االجتامعية. 
ان  العراق  يف  بالدميقراطية  يؤمن  ال  ملن  أميكن 

يبنيها!؟

وتطرقت الورقة اىل مفهوم الدميقراطية، وتعريفاتها 
املختلفة، وعالقاتها باالنتخابات، مشريا اىل انه يُنظر 
نافذة  من  التعريفات  بعض  يف  الدميقراطية،  اىل 
الجانب السيايس واالنتخابات فقط، وللدميقراطية 
أبعاد أخرى من املهم توافرها، وهي حسب فالح 
عبد الجبار ليست مثالً عليا ومبادئ مجردة يتبنى 
تطبيقها مصلح بعينه، هي ليست أكرث من متثالت 
فكرية لعالقات متبلورة أو قيد التبلور، هي نظام 
عالقات اجتامعية وسياسية واقتصادية مؤسساتية 
تعمل  أن  فيجب  هكذا  تكون  وليك  وثقافية. 

مبستوياٍت ثالث حسب عبد الجبار: 
أوالً: نظام عالقات بني أفراد وفئات مجتمع معني. 

الدولة  املجتمع وبني  بني هذا  نظام عالقات  ثانياً: 
العنف  وسائل  الحتكار  ناظمة  هيئة  بوصفها 
املرشوع والتقنني، لصيانة حياة وملكية وثقافة سائر 
مكونات املجتمع، وحامية املجتمع نفسه ككل من 

التحديات الخارجية. 
ثالثاً: نظام عالقات وظيفي مؤسسايت بني مكونات 

هذه الدولة، التي تضطلع بوظائف متباينة )التنفيذ، 
الترشيع، القضاء(. 

 وتحدثت الورقة عن السياق العراقي الدميقراطي 
منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921.

وبخصوص تجربة مابعد عام 2003 جاء يف الورقة: 
“يف كتابه )املوجة الثالثة .. التحول الدميقراطي يف 
هنتنغتون  صموئيل  يشري  العرشين(  القرن  أواخر 
يف  الدميقراطية  اىل  تحولت  التي  النظم  ان  اىل 
املوجة األوىل كانت عبارة عن ملكيات استبدادية 
وارستقراطيات اقطاعية متداعية، بينام الدول التي 
ذهبت باتجاه التحول الدميقراطي يف املوجة الثانية 
كانت دوالً فاشية ومستعمرات ودكتاتوريات، فيام 
العسكرية  واألنظمة  الواحد  الحزب  دول  تشكل 
والدكتاتوريات الفردية  دول املوجة الثالثة للتحول 
ملوجة  هنتنغتون  تعريف  وحسب  الدميقراطي 
النظام السلطوي  باعتبارها تحوالً من  الدميقراطية 
هذه  التحّول  عملية  فإن  الدميقراطي  النظام  اىل 
تخضع لعوامل مختلفة، قد يكون التحّول هذا نابعاً 

من داخل املجتمع ذاته كحالة الهند أو قد تكون 
مفروضة عىل املجتمع من خارجه كحالة اليابان بعد 
بعد  العراق  او  الثانية  العاملية  الحرب  يف  هزميتها 
العام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسني بفعل 

الغزو األمرييك للعراق”. 
التجربة  من  يبدو  “قد  انه  الورقة  وتضيف 
مرحلة  اجتازت  وكأنها  العراق  يف  الدميقراطية 
الخطر أو حسب األدبيات السياسية مرحلة التحول 
نحو  التسلطي  النظام  من  انتقالية  فرتًة  باعتبارها 
األكرث  املرحلة  اىل  والوصول  الدميقراطي،  النظام 
استقراراً حني يكون هنالك قبوالً بالنظام الدميقراطي 
الجديد من كافة الفاعلني السياسيني. وإذا افرتضنا إن 
كل هذا  قد تحقق، فهنالك ما هو أهم، ما يضمن  
نشوء بيئة قامئة عىل املساواة عىل الصعيد السيايس 
واالقتصادي واالجتامعي، هذا األمر ال يتحقق من 
مرحلة  إىل  بها  للوصول  بالدميقراطية  الدفع  غري 
عادالً  توزيعاً  تضمن  التي  االقتصادية  الدميقراطية 
للموارد واجتامعية من شأنها أن متنح مختلف فئات 
املجتمع القدر ذاته من حقوق املشاركة. فاألنظمة 
السياسية وإن كان يتم فيها اإليفاء ببعض عنارص 
النظام الدميقراطي شكلياً مثل حق االنتخاب العام 
باملساواة اال انها تفتقد العنارص الجوهرية األخرى 
وهي حسب رأي توماس ماير دميقراطيًة معطوبة”. 
وتشري الورقة اىل انكل ما تقدم التطرق له يف أعاله 
الدميقراطي،  النظام  من  جزء  اعتباره  املمكن  من 
كافية  غري  إنها  نعتقد  التي  سياسية  دميقراطية  أو 

املهم  من  بل  دميقراطي،  مجتمع  لبناء  لوحدها 
والرضوري العمل عىل بناء الدميقراطية االجتامعية 
بإطارها الواسع وعدم االكتفاء بكونها نظاماً يتبنى 
أن  شأنه  من  وإمنا  فقط  االقتصادي  التحفيز  نهج 
يتجه نحو اإلنسان لتمكينه من االندماج االجتامعي 
فالدميقراطية  واالقتصادية،  املجتمعية  واملشاركة 
االجتامعية نظاماً من شأنه أن يعيد توزيع الرثوات 
تحقيق  سبيل  يف  يعمل  نظاماً  الفقر.  ويحارب 
العدالة االجتامعية التي إن غابت تبدو الدميقراطية 
ناقصة. آخذين باالعتبار إن الفقراء وقلييل الدخل 
بجانبها  بالدميقراطية  تفكريهم  يكون  أن  ميكن  ال 
مثالً  يومهم،  بقوت  تفكريهم  من  أكرث  السيايس 
كشف استطالع للرأي بعد ثورة يناير 2011 يف مرص 
إن ما نسبته 19 يف املائة فقط ممن شاركوا يف ذلك 
الدميقراطية  تحقيق  يف  الرغبة  إن  بينوا  االستطالع 
كانت سبباً رئيسياً يف إسقاط مبارك، بينام أشار 65 
يف املائة منهم اىل ان تردي األوضاع االقتصادية كان 

السبب يف خروجهم. 

وتختتم الورقة باستنتاجات بينها:

التجربة  والحديث يجري عن  • منذ عرشين عاماً 
لطبيعة  خاطفة  ومبراجعة  العراق،  يف  الدميقراطية 
النظام – القائم عىل أساس املحاصصة الطائفية-  وما 
أنتجه من أزمات مستمرة لعل أبرزها املتعلقة مبدى 
الفاعلني  قبل  من  مقبوليته  النظام،  هذا  مقبولية 

فاحتجاجات  الدميقراطية،  تهدف  كام  السياسيني 
“املحافظات  احتجاجات  تبعتها  العراق  يف   2011
وصوالً   2015 واحتجاجات  السنية”  الغالبية  ذات 
اىل استفتاء الكرد عىل االنفصال عام 2017 و لحظة 

ترشين 2019 كلها بشكٍل أو بآخر تقول بذلك. 
• إن هذا التغيري “الدميقراطي” يف العراق جاء بتأثري 
قوى/إرادة خارجية فرضها االحتالل األمرييك، وليس 
وحركاته  أحزابه  حتى  أو  العراقي،  الداخل  بتأثري 
الجامهريية، ولوجود كثري من دول الجوار العراقي 
باختالف  السلطوية  األنظمة  أساس  عىل  قامئة 
مرجعياتها كانت تجربة االنتقال الدميقراطي محط 
إلجراء  معرقالً  نقل  مل  إن  هؤالء  قبل  من  توجس 

تغيريا مثل هذا.
هذا  ميثله  وما  العراقي  االقتصاد  لريعية  نظراً   •
الريع من ايجاد مداخيل عالية متأتية من القطاع 
النفطي فقط وال دخل لباقي الفئات باستحصاله، 
او مستقلة  منعزلة  تكون  بأن  للدولة  هذا يسمح 
بالتايل  الذي هو  بالنفط وتسويقه  ارتباطها  نتيجة 
ان  شانه  من  هذا  كل  بالخارج،  وثيقة  عالقة  عىل 
يفقد املجتمع واحدة من أبرز حقوقه وهو مساءلة 

املتصدين للشأن العام. 
ارادة  الدميقراطي  االنتقال  عمليات  تتطلب   •
عن  يتحقق  وهذا  االنتقال  بإرادة  تعرف  حقيقية 
طريق ترسيخ ثقافة املشاركة واالختالف، و اصالح 
البنى الفكرية اوالً ومأسسة املؤسسات ودمقرطتها 

ثانياً.

بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية 

أيمكن لمن ال يؤمن بالديمقراطية ان يبنيها!؟

في يومها الدولي

 الديمقراطية في السياق العراقي 
بغداد ـ طريق الشعب

يف اليوم الدويل للدميقراطية، الذي يصادف 15 أيلول، اعد فريق مركز املعلومة 
للبحث والتطوير ورقة حملت عنوان )الدميقراطية يف السياق العراقي(، من اعداد 
الكرار حسن، وحارث الهيتي، وسعت الورقة اىل القاء أضواء عىل اهم عوائق بناء 

الدميقراطية ومخاطر غيابها، وافاق نجاحها.

عادل عبد الزهرة شبيب

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار املرقم )7/ 62( يف ايلول  2007 
باعتبار يوم 15 ايلول يوما عامليا للدميقراطية، حيث يعد هذا اليوم فرصة 

الستعراض حالة الدميقراطية يف العامل. وتقول األمم املتحدة عن هذا اليوم بأنه 
ميثل فرصة للتذكري بأن الدميقراطية مرتبطة بالناس وهي تبنى عىل الشمول 

واملشاركة عىل قدم املساواة، وهي بالتايل لبنة أساسية للسالم والتنمية املستدامة 
وحقوق االنسان. وتعترب كل من املشاركة السياسية والفضاء املدين والحوار 

االجتامعي ركائز أساسية للحكم الرشيد. وهناك اشارة إىل تلك الصلة القامئة 
بني الدميقراطية وحقوق االنسان يف املادة )21 / 3( من اإلعالن العاملي لحقوق 

االنسان والتي جاء فيها: “ إن ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعرب عن 
هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري عىل أساس االقرتاع الرسي وعىل قدم 

املساواة بني الجميع، أو حسب أي اجراء مامثل يضمن حرية التصويت..”. 
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مختارات 

إنها حالة ال وجود فيها للرصاع السيايس الحر ولتنافس 
الربامج الختيار األصلح يف جو من النقاش الحر وتكافؤ 
الفرص، وإمنا اسُتبدل برصاع “ألوان”، سواء يف الشارع 
أو يف وسائل اإلعالم، فاحتل اللون، من ربطة العنق إىل 
الشارة إىل الخلفية، املشهد السيايس، وأصبحت املنافسة 
قامئة عىل أساسه، وإذا أردنا التطور، فيمكن أن يُدعم 
اللون بالطائفة أو املذهب؛ فال مقارعة للحجة بالحجة 
له  مجال  وأكرث  وضجيج  رصاخ  وإمنا  بالفكرة  والفكرة 
التوترات  وإزكاء  إعالمية  افتعال خالفات وحروب  هو 

املتنقلة.
منذ العام 2002 ظهر ما يسمى اصطالحاً “اسرتاتيجية 
الحروب الوقائية” يف الخطاب السيايس واأليديولوجي 
والعسكري الغريب؛ تهدف هذه االسرتاتيجية إىل محاربة 

و”للعامل  األمريكية  املتحدة  للواليات  مفرتضني  عدوين 
الحر” وهام: اإلرهاب والدول التي متتلك اسلحة الدمار 
حسب  أيضاً،  وتهدف  االستثناءات،  بعض  مع  الشامل 
من  واألصولية  املتطرفة  الحركات  منع  إىل  زعمهم، 
امتالك التكنولوجيا، العسكرية بخاصة. إذن نحن أمام 
أنه  ومبا  ونسبي،  “فضفاض”  وافرتايض،  مختلف  واقع 
السالَفني  األعداء  لنوعي  توصيف  أو  تعريف  يوجد  ال 
الذكر، يصبح عندئذ كل انسان بذاته مرشوعاً إرهابياً، 
أو ميتلك أسلحة أو يسعى إىل تكنولوجيا، وهنا يوجد 
تعارض جوهري بني حق اإلنسان كإنسان يف حياة كرمية 
أو  “االتهام”  شبهة  من  الدائم  “خوفه”  وبني  وحرة 

شبحها.
يف  سواء  الفوىض،  من  نوع  أمام  سنكون  الحصيلة،  يف 

التوصيف أو االفرتاض أو املامرسة، ما يستدعي حكامً 
نتائج ال تقل كارثية عن مسبباتها. هنا ال قيم وال أسس 
وال معايري، ومعها تصبح السلطة، أي سلطة متلك رشطَّْي 
التحكم، املال والقوة، قادرة عىل فرض منط حكمها بكل 
الوسائل، وانتهاك ما ينص عليه القانون الدويل من دون 
أي رادع، ما دام هذا القانون ومؤسساته ال هدف لها 
إاّل ترشيع تلك الحالة وحاميتها. فاملتعارف عليه يف إرث 
رصيح  بشكل  تعرّب  الدميقراطية  بأن  الغربية  الحداثة 
املوجودة  السلطة  إن  إذ  السيايس،  النظام  طبيعة  عن 
له حق  الذي  الشعب،  من  وجودها ورشعيتها  تستمد 
مراقبتها من خالل اآلليات الدستورية والقانونية. ولكن 
هذا املفهوم، وأمام منط العامل – املعومل السائد، تطور 
بذاته  الشعب  ليصبح  السائدة،  الصورة  وأصبح عكس 
تحت مراقبة النظم السياسية، خاضعاً إلرادتها ومستلباً 

منها.
للسياسة  ومأزق حقيقي  عاملي  نظام  أزمة  أمام  نحن 
واملفاهيم والقيم؛ فالهجوم الرأساميل – املعومل يزداد 
القضايا،  مع  تعاطيه  ويف  لألمور،  مقارباته  يف  رشاسة 
بالحرية والدميقراطية وحقوق  يتعلق  ما  بخاصة منها 
بذلك  وهو  انتصاره،  حتمية  عىل  ويعمل  اإلنسان، 
إذا  التالية:  املعادلة  خالل  من  وجوده  إثبات  يحاول 
الثمن،  سيدفع  من  هي  الفقرية  فالشعوب  انترص، 
الثمن  سيدفع  من  هي  ذاتها  فالشعوب  تعرث  وإذا 
اآلخر،  وإمنا  شيئاً  يخرس  لن  الحالتني  كلتا  ويف  أيضاً، 
ووسائل  أساليب  استنباط  يف  يرتدد  ال  ذلك  وألجل 
للدهشة،  إثارة  وأكرثها  أقلها  وليس  للحكم،  جديدة 
ما سامه “برنامج الفوىض البناءة”، الواضحة األهداف 
الحروب حول  أسباب  تعدد  إن  اإلجرامي.  واملضمون 
العامل وتنوعها، من تأديبية إىل وقائية إىل “مقدسة”، 
السيايس  الخطاب  أدرجها  تسميات  من  ذلك  وغري 
من  جعل  الباردة،  الحرب  بعد  ما  لعامل  العسكري   –

البناءة”  “الفوىض  بني  ترتّجح  الحروب  تلك  نتائج 
نزاعات،  املطلوبة”:  و”الفوىض  املربمجة”  و”الفوىض 
تجويع...  حصار  وتوترات،  دينية  أهلية،  حروب 
والحل كان دوماً باستجالب العامل الخارجي وسيادة 
الفوىض  منطق  وتعميم  االثني  املذهبي  الخطاب 
يستغل  متوحش،   – ليربايل  نظام  عىل  القائم  الدامئة 
لتسهيل  ويستخدمها  الدولية  واملؤسسات  القرارات 
ثقافة  وتعميم  املتبعة،  والسلوكيات  السياسات  إمرار 
بذلك  متكئاً  والفوىض،  والعنف  الخوف  واسرتاتيجية 
والنظم  واملال  االقتصاد  بني  املنترشة  أدواته  عىل 
لتلك  خدمة  محددة  مهام  لتنفيذ  املركبة  السياسية 

لتنفيذها. وتسهيالً  السياسات 
وها هو لبنان، الخاضع اليوم ملفاعيل الفوىض وآلياتها 
األمر،  لصاحب  املطلق  الوالء  بذهنية  واملحكوم 
والقائم عىل منط من تبعية ذيلية، أنتجت من الفساد 
ويعيش  تحّمله،  ال ميكن  فائضاً  والزبائنية  واملحسوبية 
التخاطب  لغة  وتدهور  السيايس،  النفاق  من  حاالت 
حتى هذا الدرك من السفاهة، مع استخدام التوظيف 
املذهبي واملناطقي واستغالل حاالت االنهيار الحاصلة، 
فإن  وتدهوره،  االقتصادي  الوضع  انفالت  أضفنا  وإذا 
كل  يف  املسترشية  الفوىض  ملنطق  حالياً  يخضع  البلد 
مفاصل الحياة اليومية ملواطنيه. هو منطق التفلت من 
واملقصود  املربمج  االنهيار  حاالت  وتعميم  منطق  كل 
املذاهب  قوى  له  تُّجند  سياسياً،  نهجاً  بات  والذي 
ومحتكروها  صبيانها  خدمته  عىل  وتعمل  والطوائف، 
وتُحشد  األموال  ألجله  تبذل  كام  ودولها،  والسفارات 
خطابات  عىل  املفسدين  أريحية  وتنفتح  التصاريح 
فارغة وسلوك أرعن، بات يهدد الكيان بالفعل، وأصبح 
خطراً داهامً، ورمبا محققاً عىل وجود البلد، املهدد اليوم 

بفعل فاعل معروف الهوية واإلقامة.
أمام  خيار  مثة  فليس  السوريايل،  املشهد،  هذا  أمام 

خوض  إاّل  االنتامء،  مأزق  يف  الواقعني  اللبنانيني،  عامة 
املواجهة، من خالل رفض املنظومة السياسية، بنظامها 
الذي  املخلوع  الباب  فهي  وسلوكها؛  وأدواتها  وقواها 
يك  املنزل  غرف  إىل  العاتية  الفوىض  رياح  منه  تدخل 
تعبث بها وتبعرث محتوياتها، والدعوة إىل تشكيل اللجان 
التعبئة واملساهمة يف  املناطق، بهدف  الشعبية يف كل 
نحو  الغضب  وتوجيه  األرض،  عىل  بالوضع  اإلمساك 
أصل العلة، والذي هو النظام وقواه جميعاً، مع رضورة 
أو  الفنت  الستجرار  محاوالت  أي  إجهاض  عىل  العمل 
االختالف األهيل أو استجالب التوترات، مع العمل عىل 
قطع الطريق عىل التوظيف السيايس ألي قضية. وأيضاً 
بتشجيع املبادرات األهلية يف املناطق وتعميم مناذجها 

واملساعدة عىل إطالقها وإنجاحها.
أرباب  من  واملحمية  املعلنة  الفوىض  جمهورية  هي 
التهريب  وصناديد  السلطة  ومافيات  االحتكارات 
وناهبي املال العام والخاص. هي تلك الفوىض القادمة 
من  وأصحابه  األرضية  الكرة  مساحته  عام،  فضاء  من 
الفوىض  هي  األحادية.  سيطرتهم  بدميومة  يعتقدون 
بينهام من  االنهيار واإلنكار وما  املربمجة عىل ركيزتني: 
شعوب تستجدي لقمة العيش وحبة الدواء وهي واقفة 
يف طوابري الذل تنتظر الفرج. هذا ليس حلم ليلة حارة 
أو يقظة يف ليل حالك، هذا نهج سلطة وتسلط وهيمنة 
االستثامر  هو  سيطرة،  وأسلوب  حكم  ونظام  وتوجيه 
وكرس  املجتمع  يف  والعبث  والفقر  واألمل  الجوع  يف 
هي  حكمت؟  إن  الفوىض  عن  وتسألون  اإلرادات... 
من تحكم وستبقى تحكم إن مل نلتفت إىل أصل العلة 
بأسامئها، والتي هي واضحة  األشياء  الحقيقية، ونقول 

ومعروفة باالسم والصفة واإلقامة وكذلك بالدور...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عضو املكتب السيايس للحزب الشيوعي اللبناين
موقع الحزب الشيوعي اللبناين – 7 أيلول 2021

الفوضى إن َحكَمت
د. حسن خليل*

عىل امتداد عصور الحداثة وما أنتجته، كان مفهوم “الحكم والدميقراطية” 
يتصدر الكثري من الدراسات واملامرسات، ويشكل أساساً بارزاً يف تحديد شكل 

النظام السيايس، حيث تطور وتغري واسُتخدم بأساليب ومن قبل قوى مختلفة. 
تعددت املفاهيم والتسميات، فكان ينتقل من حكم األكرثية إىل حكم الشعب، 

ومن تداول السلطة إىل الحرية والعدالة وغري ذلك من األمور. لكن، إذا أمعّنا 
النظر، ولو قليالً، بهذه املفاهيم وقارناها مبا يواجه عاملنا املعارص من تغريات، 

وما شابه من تحوالت، لوجدنا بأن ما نعيشه اليوم، هو شكل من العالقة 
السلبية أو لنقل “الدميقراطية السلبية” التي تجعل من الشعب شعباً مستلباً 

بإرادته، متلقياً لكل ما يُصنع له وليس نشيطاً أو فاعالً أو متفاعالً أو منتجاً 
ألفكاره وألعامله.

أفغانستان .. ممنوع اختالط الرجال 
بالنساء في العمل والدراسة

كشف مصدر بارز يف طالبان التي تسيطر بشكل كامل عىل 
بالعمل  للنساء  السامح  عدم  تنوي  الحركة  أن  أفغانستان، 
التوجه  هذا  اعتامد  حال  يف  يعني  مام  الرجال،  جانب  إىل 
رسميا منعهن من الحصول عىل وظائف يف أماكن عدة، منها 

الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل اإلعالم وغريها.
طالبان  قيادة  من  املقرب  هاشمي  الله  وحيد  وقال 
لـ”رويرتز”، إن “الحركة ستطبق تفسريها للرشيعة اإلسالمية 
للسامح  عليها  الدويل  املجتمع  ضغط  رغم  كامال،  تطبيقا 

للنساء بالعمل يف األماكن التي يسعني للعمل فيها”.
يقول  املايض،  الشهر  أفغانستان  عىل  طالبان  سيطرة  ومنذ 
مسؤولو الحركة إنه سيكون بإمكان النساء العمل والدراسة 

“يف حدود ما تسمح به الرشيعة اإلسالمية”.
تأثري ذلك عمليا  نطاق واسع بشأن  لكن هناك غموضا عىل 

عىل إمكانية احتفاظهن بوظائفهن الراهنة.
لنطبق  عاما   40 من  تقرتب  ملدة  “قاتلنا  هاشمي:  وقال 
تسمح  ال   )...( الرشيعة  أفغانستان.  يف  اإلسالمية  الرشيعة 

سقف  تحت  معا  الجلوس  أو  معا  بالبقاء  والرجال  للنساء 
واحد”.

وأضاف: “ال ميكن أن يعمل الرجال والنساء معا. هذا واضح. 
غري مسموح لهن بأن يأتني إىل مكاتبنا ويعملن يف وزاراتنا”.

السابع  يف  طالبان  أعلنتها  التي  الحكومة  تشكيلة  أن  معلوم 
عىل  متداولة  تقارير  وهناك  نساء،  أي  تضم  مل  أيلول  من 
إىل  ذهابهن  بعد  بيوتهن  إىل  نساء  إعادة  عن  واسع  نطاق 

أماكن العمل.
أيضا قطاعات  النساء سيشمل  إن حظر عمل  وقال هاشمي 
متزايد  نحو  عىل  النساء  برزت  حيث  والبنوك،  اإلعالم  مثل 
منذ إطاحة طالبان عام 2001، وتويل الحكومة املدعومة من 

الغرب مقاليد السلطة.
البيت  خارج  والنساء  الرجال  بني  االختالط  أن  وأضاف 
زيارة  املثال  سبيل  عىل  منها  معينة،  ظروف  يف  به  سيسمح 

الطبيب.
وتابع أنه “يجب السامح للنساء بالدراسة والعمل يف قطاعي 

التعليم والطب، حيث ميكن إقامة منشآت منفصلة لهن”.
يف  املثال  سبيل  عىل  النساء،  إىل  بالطبع  “سنحتاج  وقال: 
لهن،  منفصلة  مؤسسات  لدينا  ستكون  التعليم.  يف  الطب، 
ومدارس  منفصلة،  جامعات  ورمبا  منفصلة،  مستشفيات 

منفصلة، ومعاهد دينية منفصلة”.
للنساء  ميكن  إنه  الجديد  العايل  التعليم  وزير  قال  واألحد 

الدراسة يف الجامعة، لكن ال بد من فصلهن عن الرجال.
ونظمت نساء عدة احتجاجات يف أنحاء أفغانستان مطالبات 
العقدين  خالل  اكتسبنها  التي  الحقوق  عىل  بالحفاظ 
املاضيني، وفرق مسلحون من طالبان بعض املسريات بإطالق 

النار يف الهواء.
وطبقا لبيانات البنك الدويل، بلغت نسبة مشاركة النساء يف 
من  ارتفاعا   ،2020 عام  باملئة   23 بأفغانستان  العمل  سوق 

نسبة صفر باملئة فعليا خالل حكم طالبان السابق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاالت – 14 أيلول 2021

غربة أمينة رشيد *
أمينة النقاش**

رأيت أمينة رشيد للمرة األوىل ىف النصف األول من الثامنينيات، أثناء مشاركتها الدؤوبة والنشطة 
ىف لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، وهى لجنة جبهوية تم تشكيلها ملقاومة كل أشكال التطبيع 
الثقاىف مع إرسائيل، وكانت تتخذ من حزب التجمع مقرا لها . وبسبب بساطتها اآلرسة وانفتاحها 
التلقاىئ وإقبالها العفوى عىل اآلخرين، أصبحنا منذ اللقاء األول صديقتني، نتبادل معا الحكايات 
إرسائيل ىف معرض  دعوة، ملشاركة  وآخر  أول  املظاهرة ضد  معا ىف  والكتب، ونشرتك  واألرسار 
الكتاب الدوىل بأرض الجزيرة . كانت أمينة قد عادت قبل فرتة وجيزة إىل مرص، بعد أن غادرتها 
ىف الستينات إىل فرنسا للدارسة ونيل شهادة الدكتوراه ثم العمل، بعد أن قررت أن تغلق هذه 
الصفحة من حياتها، برغم ما حققته فيها من مكانة أكادميية ونجاح وظيفى وعلمى ىف األوساط 
الثقافية الفرنسية. عادت إىل مرص لتسكن شقة متواضعة ىف حى الوراق، قبل أن تنتقل إىل شقة 
القاهرة، استاذة لالدب  الفرنىس ىف جامعة  بالجامعة، لتعمل ىف قسم األدب  مدينة املبعوثني 
املقارن، الذى برعت ىف دراسته وتدريسه والكتابة النقدية عنه. وكانت جسارتها وصدقها مع 
نفسها وراء امتام تلك الخطوة التى اضطرتها إىل أصعب اختيارات حياتها: ترك ابنها مروان راشد 
طفال صغريا الستكامل دراسته ىف فرنسا، هذا فضال عن التفاوت املادى الشاسع، ليس فقط ىف 

األجور بني عملها ىف باريس والقاهرة، بل كذلك ىف الحريات األكادميية املتاحة .
مل يكن االستقرار والعمل ىف باريس هو الغربة األوىل ىف حياة أمينة رشيد. عاشت غربة أخرى 
ىف طفولتها وصباها ىف الوسط االرستقراطى الذى نشأت فيه، داخل بيت يحفل بالرثاء وينعم 
بالفخامة، ال يتحدث فيه سكانه مع بعضهم البعض سوى باللغة الفرنسية، والتسمع فيه اللغة 
العربية، إال عند الحديث مع الخدم، مام عزلها عن مجتمعها الذى يتحدث كل أفراده اللغة 
العربية. مل تكن سعيدة بتلك القطيعة مع مجتمع يشقى أبناؤه من الفقر والجهل واملرض، بينام 
تنعم هى ومحيطها األرسى برغد العيش. وتشكلت ىف تكوينها غربة أخرى، متثلت ىف عدم قدرتها 
عىل تحقيق التوازن النفىس والسالم الداخىل، ىف محيط يزخر بالشقاء. وكانت حالة االغرتاب 
عن الوسط العائىل الذى عاشت وتربت فيه، وأرق ضمريها الحى، قد ولدت لديها شعورا دامئا 
باالرتباك والعزلة والتعاسة، واحساسا ظل مالزما لها بالذنب،النتامئها لتلك الطبقة التى تعكس 
التاميز بني مرصين، “مرص العشة” و”مرص القرص”، ورمبا أورثها ذلك قدرا من عدم الثقة ىف 
النفس. أدركت أمينة رشيد، وهى تلميذة ىف املرحلة قبل الجامعية ،أنها لىك تكون نفسها، فعليها 
أن تسقط الحدود املفروضة عليها، التى تفصل بينها وبني الناس، وأن تبحث عن طريق يجلب 
لهم العدل االجتامعى وينصف حياتهم، فاختارت بوعى سياىس وإنساىن وإرادة من فوالذ تتحدى 
تحقيقها،  إىل  يقود  الذى  املاركىس،  الفكر  تعتنق  وان  اشرتاكية،  تكون  أن  راسخا،  عائليا  واقعا 
فانخرطت ىف حركة اليسار املرصى. وكان وعيها الوطنى قد تشكل ىف نفس الفرتة، حني قذفتها 
زميلة لها ىف املدرسة بالحجارة، اعرتاضا عىل توقيع جدها المها، رئيس الحكومة إسامعيل باشا 
صدقى، عىل اتفاقية صدقى – بيفن ،التى رفضتها الحركة الوطنية، وتظاهر املرصيون ضدها طلبا 
لالستقالل وانهاء االحتالل الربيطاىن. واملدهش أنها برجاحة عقلها ورحابة صدرها، مل تغضب من 

زميلتها، بل قالت، إنها املرة األوىل، التى يكون فيها املعتدي عىل حق !
حقق لها الزواج من زميلها األكادميى البارز والناقد املرموق الذى أحبته وهام بها، سيد البحراوى، 
سليل األرسة الريفية الفقرية، قدرا كبريا من األمان والتصالح مع النفس واستعادة الثقة بها. لكنها، 
وهى متىض ىف رحلتها املهنية والحياتية الفريدة، قست عىل نفسها كثريا، وعاندت طبيعتها مبواقف 
مثالية، أجربتها عىل القبول بخيارات شاقة مل تكن تعهدها من قبل، وهو مارسخ بداخلها مسحة 

من حزن عميق، ظلت تالزمها حتى الرمق األخري .
شيدت أمينة رشيد عاملها بالوعى الخاص بها، وعززته بالثقافة العيمقة واملعارف املتنوعة، والقدرة 
فلسفية  العقل وبوعى جامىل مرهف وحساس، وبرؤية  بثقة ىف  املحمل  النقدى  التفكري  عىل 
للحياة، تنبذ املصالح الضيقة والرصاعات الصغرية، وتنقب بدأب عن كل ما هو خرًي ىف البرش، 
وما يخدم مصالح عامة. رؤية تنطوى عىل حنني آرس للعدالة واإلنصاف، وترنو للجامل ىف أشمل 
صوره، اإلنسانية والسياسية واالجتامعية واالدبية والفنية واألخالقية. وحني غابت عنها وعنا تلك 
الصور من الجامل هيمن النسيان عىل ذاكرتها، واغمضت عينيها،التريد أن تسمع أو ترى أو تعرف 

، ورحلت كام عاشت بهدوء
مع السالمة يانور عينى وإىل اللقاء يا حبيبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رحلت املناضلة والكاتبة اليسارية املرصية أمينة رشيد يوم 4 ايلول 2021.

** رئيسة مجلس ادارة صحيفة »األهايل« املرصية.
»األهايل« – 8 أيلول 2021.

طالبان متنع االختالط يف العمل والدراسة



قصة قصيرة

.. وطٌن ُحرٌّ
علي البدر*

لحظات ثقيلة اختلط فيها الليل مع النهار. اسبوعان وكأنهام سنوات. أكرث من عرشين رفيقا 
ُحرِشنا وها أنا االن وحدي، ُوبُّت أَُميِّزُُهم فقط من رصاخهم وتأوهات التعذيب. ذلك الباب 
املزالج عند دورة مفتاحه.  بيتي وصوت  باب  إىل  اشتاق  أكرهه. كم  الصديء.. كم  الحديدى 
زوجتي واطفايل.. ما أحىل كركراتهم ونظراتها العطشانة لرؤيتي. وال أدري.. هل ارى طفيل الذي 
ننتظره أم َسُيْحرَُم من أبيه وإىل األبد؟ رمبا لن أراه أبدا. ال ال.. ألتفاءل. إىل االن مل يثبت يشء 
قاطع ضدي. مجرد منشور يحرض ضد الظلم وكبت الحريات. مل اوزعه أنا.. أجل.. لقيته .. لقيته 
مع العرشات مغطية الزقاق. سارص عىل إفاديت واحمد الله انني فقدت الوعي وانا معلٌق ويداَي 

خلف ظهري. يا إلهي كدُت عىل وشك االعرتاف ولكن كيف سأواجه رفاقي بل ماذا سأُبرر وأنا 
انظر لنفيس يف املرآة؟ وأطفايل عندما يكربون.. زوجتي وأُمي إن بقت عىل قيد الحياة؟

احتامالت التهدأ تدور يف رأيس. الرضُب والرفُس والتعليُق ما عاد يشغلني فقد اعتاد جسدي 
عليه.. أصرب واتحمل ساعة ال أكرث ويبدأ جسدي بالخدر، وأنا معلق كامتا انفايس منتظرا لحظة 
اسرتاحة جالدي وهدوء انفاسه. وطاملا سخرت من تلك االفرتاضات التي استغربُت منها إثناء 
قراءايت املتواصلة واملجنونة لكتب الفلسفة وعلم النفس بأن الجالَد يشعر باللذة عندما يستمر 
يهيل  وهو  انفعالة  لشدة  استغرب  فلم  صحيحا  قرأته  ما  أن  اآلن  أيقنت  السجني.  بتعذيب 
اللكامت عىل وجهي وكانني كيس تدريب يف ناد للمالكمة حيث النشوة التي تورُِّد وجنتيه وتزم 
شفتيه وهو ينفث دخان سيكارته بوجهي، ليطِفُئها بصدري وميسح بعدها يديه ويأكل وجبة 

الغداء بكل شهيٍة وأنا أتأرجح ملطخا بدمي.
 وكانت فرحتي التوصف عندما رفسني بقوة ألسقط أرضا وسط غرفة واسعة تتوسطها منضدة 
عريضة مع بعض االضابري املرتبة بينام توزع البعض االخر امامه. يا إلهي رفاقي.. كلهم عىل قيد 

الحياة. نظرت اليهم، فلم أشعر بنظرات مكسورة خجىل وامنا ارصار وثبات وصالبة.
شعور بالزهو والفخر توغل ألعامقي وأنا أختلس النظر اليهم. تلمسُت أثر الرفسة التي آملت 
الرفيق “أبو سالم” وكان غالبا ما  الفقري كثريا. خلية منسجمة وأنا أصغرهم. أكربنا  عامودي 
ميزح معي ويناديني “جدو”. خطَّ باصبعه باللون األحمر “ جملة “وطن حر..”، لكنه مل يكملها. 

إنشغلنا به لحظات، وعندما فاق من غيبوبته كان الدم الذي بصدره قد نشف. 
- وأنت أبو النظارات املكسورة. إسمك واسم ابيك النذل الذي خلَّفك؟ وأنت أبو عني املنفوخة 

وأنت وانت وأنت..؟
أما تخجلون .. تتآمرون عىل الحزب والثورة ونحن يف حرب ملدة أربع سنوات مع العدو.. هل 

هذه الغرية العراقية؟ 
- نتآمر؟ قال الرفيق “محمد” وهو ميسح زجاج نظارته املكسورة. وماذا بإمكاين أن أعمل وأنا 

موظف بسيط؟
النظرات وال  - إخرس. ال تتكلم إن مل أسمح لك. وبدا املحقق يف أوج غضبه. وكنت اختلس 
أدري كيف مرت اللحظات التي زادت رهبتها وانا أقرأ لوحة كتب عليها باللون األحمر؟ “وطن 
تشيده الجامجم والدم  تتهدم الدنيا وال يتهدم”. وجاءت لحظة الحسم.. صوت غاضب وقرار 

يف منتهى الغرابة.
- مالزم سعد!
- نعم سيدي..

- هذا الخائن الذي بالوسط. عبد الله زيك والذين عىل شامله. إعدام شنقا حتى املوت .
- تؤمر سيدي.

. خمس  بسبابته عيلَّ وأشار  أما هذا،  املوت.  إعدام شنقا حتى  اليمني  معهم جهة  واإلثنان   -
سنوات بالحبس مع االشغال الشاقة. خونة خونة.. سنقطع أنفاسكم. ولن نسمع بعد اآلن  : 

“وطٌن حٌر وشعٌب سعيد..”.
عند  بدت  عليهم  االرتياح  عالمات  لكن  رفاقي  إعدام  قرار  أسمع  وأنا  مرت  قاسية  لحظاٌت 
. خرجُت متلمسا جمجمتي. سنون قاسية مرت، ومحاولة بناء وطني  سامعهم قرار الحكم عيلَّ
بالجامجم وفراق رفاقي كان أشد قسوة، لكن عذوبة تلك الكلامت التي اعتدنا ترديدها وجذوَة 

ما نُقِش عىل الصدور وأزعج الجالدين بقيت متوهجًة إىل األبد. 
ــــــــــــــــــــــــــــ

*عيل البدر/ قاص وناقد اديب وتشكييل
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Tareeq Culture

t.althaqafiu@gmail.com »جديد »االقالم« و»الثقافة االجنبية
عن دار الشؤون الثقافية يف وزارة الثقافة، صدر حديثاً عدد جديد من مجلة “االقالم”.
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العدد ضم محوراً خاصاً عن دريدا.

ألول مرة في العراق

اتحاد االدباء: العراق يؤلف ويطبع والعالم يقرأ 
الكتاب في ساحات التظاهر

العراق  يف  والكتاب  لالدباء  العام  االتحاد  متكن  االخرية  دروته  يف 
من اخرتاق القاعدة املألوفة التي تقول )مرص تؤلف وبريوت تطبع 

والعراق يقرأ( لتتحول اىل )العراق يؤلف ويطبع والعامل يقرأ(.
منذ  السابقة  االتحاد  سنوات  كل  الراهنة  االتحاد  قيادة  وتجاوزت 
تأسيس االتحاد يف العام 1959 ليصبح املكان النابض ليس لنشاطات 
ومحارضات وندوات االتحاد املعروفة حسب، وامنا بات ينبض بحركة 

معافاة يف نرش الكتب االدبية بجميع انواعها.
عن  واملسؤول  لالتحاد  االعالمي  الناطق  الرساي  عمر  الشاعر  يقول 
يف  والكتاب  لالدباء  العام  االتحاد  تصدى  لطاملا  االتحاد:  منشورات 
مرشوع  طريق  عن  اعضائه  نتاجات  ونرش  الكتب  لطباعة  العراق 
املعارف  من  جاد  هو  ما  بكل  العربية  املكتب  تزويد  يف  متواصل 
واالبداع، وقد اصدر االتحاد سالسل عدة عرب تاريخ عمله الدؤوب، 
املناسبة  الفرصة  جاءت  ان  اىل  االدبية  االوساط  مكتبات  زينت 
لينطلق مرشوع االتحاد الرصني املتمثل بـ )منشورات االتحاد العام 

لالدباء والكتاب يف العراق(.
استطاعت  بسيطة  فكرة  كانت  البدء  يف  قال:  املرشوع  فكرة  وعن 
الفنية من مصممني ومطابع وارباب خرب،  ان تتواصل مع االطراف 
ليتم اطالق املرشوع لالديبات واالدباء، واستقبال نتاجهم وكتاباتهم، 
وهكذا ستمر العمل منذ عام 2017 اىل اآلن، برؤية عرصية تتطور 

تدريجياً. 
املرشوع  ما حققه  ابرز  لعل  الرساي:  يجيب  ما حققه؟  ابرز  وما   -
هو استقطاب كتابات االدباء واتاحة فرصة مناسبة لهم للتعبري عن 
ابداعهم بعيدا عن جشع بعض دور النرش وكسلها يف مواكبة النتاج 
االديب. فقد استطاعت منشورات االتحاد ان تطبع ما تجاوز عدده 
300 كتاب اديب خالص يف الفنون االدبية املختلفة من شعر وقصة 
ورواية ونقد ودراسات ومرسح وترجمة وادب طفل، وجاء الشعر 
والعمل  العراق.  الشعري يف  النتاج  لغزارة  املطبوعات  اوالً يف عدد 

جار النجاز ما يقارب مئة كتاب جديد يف االشهر القليلة املقبلة.
- ومباذا تتكفل هذه املنشورات؟ منشورات االتحاد تكفلت بطباعة ما 
يقارب 20 كتاباً عام 2017، فقد تطور مضمون عملها وتضاعف، فعند 

 ،2021 الحايل  للعام  للطباعة  املستهدفة  الكتب  عدد  عن  الحديث 
يف هذا  منجزاً  كتاب سيكون  يقارب 200  ما  ان  املتتبع سيجد  فان 
العام. واضاف: االتحاد يف اهتامماته مرشوع آخر هو )املشهد االديب 
الوطن،  ادباء  ملعظم  والقصة  الشعر  تؤرشف  عيناً  ليكون  العراقي( 
هيأة  وعىل  محافظة  لكل  والشعر  القصة  يف  كتابني  طباعة  تتم  اذ 
اجزاء، ألرشفة نتاج املبدعني وتقديم رؤية علمية للقراء والباحثني. 
التي شكلت حضوراً مع مرشوع املنشورات فقد قارب  اما املجالت 
العراقي،  االديب  املجالت:  ابرز هذه  سنوياً، ومن  عددها 40 عدداً 
ميشا  تامرا،  الرسياين،  الكاتب  الرتكامين،  االديب  الكردي،  االديب 
لألطفال، انخيدوانا، ميشانيون، ليمونة، والعمل جار ملجلتي “ متون 
عىل  االتحاد  حرص  كام  املجالت.  من  ذلك  غري  اىل  “كربائيلو”  و   “
اعادة طباعة عدد قديم من مجلة “االديب العراقي” ليقدم هدية 
التاريخية  مناطقها  من  الثقافة  الستيالد  كبادرة  الجديد،  العدد  مع 
مل  املهمة.  القدمية  االدبية  املوضوعات  عىل  القارئ  واطالع  املهمة، 
تتوان اتحادات املحافظات عن الطباعة ونرش نتاجات االدباء وكانت 
متفانية يف عملها، مثل منشورات اتحادات ميسان والبرصة والنجف 
واملثنى ونينوى وغريها من املحافظات. لتكون رافداً من روافد اصيلة 
قدمت ابهى صور الثقافة واالدب للقراء واملؤلفني كام يجري العمل 
عىل طباعته عام 2021، ويالحظ املتتبع ان االتحاد نهاية عام 2021 
بامكانه ان يرصح عن طباعة ما يقارب 350 كتاباً ومجلة، ما يعني 
عند  االتحاد  يتوقف  مل  يوم.  كل  كتاباً  االدبية  للمكتبة  اضاف  انه 
حدود طباعة كتب اعضائه وتقدم لهم ليسهموا يف توزيعها بصورة 
دؤوبة ومدروسة، فقد شارك االتحاد عن طريق ابرز معارض الكتاب 
العراقية من مثل، معرض بغداد ومعرض العراق ومعرض السليامنية 
ومعرض الكوت ومعريض البرصة والنجف ونينوى واربيل ومعارض 
الكليات والجامعات. واملعارض العربية مثل معارض القاهرة والرياض 

والشارقة وعامن وبريوت وغريها.
الجامهريية  املحافل  يف  الكتب  ايصال  مببادرة  االتحاد  تكفل  كام 
كمرشوع “انا عراقي.. انا أقرأ” وتوزيع الكتب يف ساحات التظاهر 
وتكوين منظومة توزيع للكتب تجعل الكتاب متوفراً لدى القراء من 

أقىص مدن الشامل اىل اقىص الجنوب، ومن الرشق للغرب العراقيني، 
للمحافظات  اصداراته  آخر  متالحقة  وجبات  يف  يرسل  فاالتحاد 
واملدن، واملكتبات العامة ومكتبات الجامعات والنقابات والعتبات، 
االتحاد  منشورات  صارت  وكذلك  واملعرفة  والعلم  الثقافة  لنرش 
متواجدة للمقتنني والقراء يف مكتبات عامة كمنافذ رشاء واستعارة 

يف ابرز مدن الوطن وشوارعه الثقافية ومقاهيه.
- هل لكتب االتحاد مواصفات معينة؟ الكتاب الصادر عن منشورات 
املضمون  من  الجودة،  عالية  مواصفات  يحمل  حالياً،  االتحاد 
العراقي  االيداع  رقمي  ان  كام  والطباعة،  الورق  ونوع  والتصميم 
مرشوعات  تبني  النية  يف  وجوده.  ويؤرشفان  يحفظانه  والدويل 
جديدة لتطوير عمل منشورات االدباء، ابرزها مرشوع سالسل اعالم 
االدب والرتجمة وسالسل املعرفة والفكر النسوية، وقد صدرت طالئع 
عملها وسيصدر املزيد. لقد حملت منشورات االتحاد شعاراً مستمراً 
ولتحقيق  يقرأ(  العراق  ينرش،  العراق  يؤلف،  )العراق  وهو  لعملها 
هذا الشعار ستظل الجهود متضافرة نحو مجد الكلمة واصالة االبداع.

* تفتقد منشورات االتحاد اىل الكتب املرتجمة والكتب التي تعنى 
النفس  وعلم  واملوسيقى  كالتشكيل  املجاورة  والفنون  بالعلوم 

والرتبية واالقتصاد والفكر والفلسفة وعلم االجتامع.
-  هذا صحيح، ولكن االتحاد لالدباء ومع ذلك سنعمد لالنفتاح عىل 

املعارف العامة والعلوم املجاورة فعال بهدف اغناء الذاكرة االدبية.
* هل تعتمدون رشوطاً محددة مطلوبة من املؤلف لطبع كتابه؟

- نطلب جودة الكتاب الفنية وقيمته الفكرية واالبداعية وما يردنا 
الكتاب  صالحية  يقررون  وهم  خرباء  اىل  يحال  االتحاد  اعضاء  من 

من عدمها.
* وبالنسبة لتكاليف الطبع؟

بالجزء االكرب  الصادرة عنه ويدفع  الكتب  - االتحاد معني بتعضيد 
كتابه  من  محدودا  عددا  املؤلف  يقتني  فيام  الطبع  تكاليف  من 
ذلك  للمنشورات،  ودعام  الطبع  كلفة  سد  من  يسري  كجزء  الصادر 
ان االتحاد ليس داراً للنرش وامنا هو ييرس ألعضائه الكثري من الجهد 

املايل واملعنوي الصدار كتابه بأفضل املواصفات العاملية.

من باب أْولى..
سالم سالم 

حسنا يا موت
 هل كان لحمنا 

طيبآ... اىل هذا الحد 
يك ترسقنا كلص!

كان ميكن أن تكون
 أكرث تأنقا باألختطاف 

أو أخبارهم
 من باب رشف املهنة 

أو تجادل ألهك
 بتغيري بوصلة األتجاه

 كان باألمكان
 احراقهم بهدوء

 أو... فرادى 
حّدق بقامئة األلتحاق: 

مل يكن بينهم 
“سيادة الرئيس “

 أو “ شيخنا الجليل”
 أو “سيد متأنق”! 

كل من رسقتهم
 عصافري الوطن. 

هل كان لحمنا طيبآ 
إىل هذا الحد ؟

 تناول.. وجه أحمد
 مذاق الشهداء مالح
 مذاق الفقراء علقم

 ايها املتخوم بنا
 تهيأ،

 لريجع بعض األوالد ألمهاتهم
 ليكملوا لعبتهم

 حلمهم 
ليصبح طرياً

 خذ.. اجازة صيفية
 لبعض الوقت

 فالحوريات بطعم الشهد
 رمبا تغرّي وقتك 

وتصبح مواطنا صالحا 
او كن. ابا مرة واحدة

 حينها ، 
ستعرف كيف تقتنص

 برشف وعن جد

فوانيس العتمة
لماذا تمضغ دمك كل يوم؟

حيدر حاشوش العقابي

قناديل يعلقها االشتهاء املر
وحلم ييضء
وصوت ميوء.

ال يشء سوى ليل طويل نرسمه
بحرب عيوننا 

وزيت ترتكه عجالت الذاكرة
بوجوهنا املتعبة

ايه كم تنوح الياممة فوق بساط 
املوت 

كم تنوح الشوارع 
ونحن نحلم ان نجمَع الرياَح 
ونقذفها باليم ليسقط املطر

الفرادة .... 
ايها العاشقون اوقفوا فنادق الريح 

اوقفوا هذا االبتذال يف اختيار الحانكم
حتى اقطف آخر نجمة من فم

القمر
*

كان والدي يحثني ان امتسك 
جيدا بالسفينة

وكان يف وحدته 
وعندما كان يدخن امي

كنت انا ارتشف كاس عشق 
ابيض 

صبغته الحروف
بالدم 

من يحملني اآلن 
ويوقف فناء هذا االمس الداكن

كم ثوب احتاج
ألوقف

هذه النتنة من الوجع التي تسمى حياة
وهي تصعد لصدغي كل 

يوم؟
ايها الناس الصقوا ظهوركم

عىل جدار الحرية
لتتبني سياط القمر 

*
عىل خشب بارد 

كنت ادق مسامري الصمت 
وارشب

من البرئ القديم كاس بوصلتي 
هي الدليل للحياة

*
قالوا

ملاذا متضغ دمك كل يوٍم
قلت اريد ان اتذوق حجر 

الحرية القادم
فالرياح صادرت ارشعة اليتم

والسكينة عابسة
بوجه اليتامى
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وال عزاء للشهادة الجامعية !

عبدالسادة البصري 

يديه  بني  ليحمل  الجامعة  من  ابني  تخرج  اسبوعني  قبل 
شهادة البكلوريوس بعد ان حمل قبل اربع سنوات شهادة 
الدبلوم ،، وقف امامي قائالً :- واالن أين سأعمل ، أم أظل 
الحالقة كام كنت من ثالث سنوات  اعمل منظفاً يف محل 

ولحد االن ؟؟
سؤاله اصابني بحرية ووجوم ، وجثم عىل صدري همٌّ كبري 
،، أين سأجد له عمالً ياترى ؟! ،،، حيث كان منذ اللحظة 
باهٍر  مبستقبٍل  النفَس  ُيّني  املدرسة  إىل  لدخوله  األوىل 

وشهادٍة جامعيٍة يستفيد منها يف حياته !
ليعمل  يتمناها  التي  الشهادة  وفق  عىل  شخصيته  ويرسم 
يعززها  ثم  والقراءة  واملران  بالدربة  موهبته  بصقل  بها 

بالشهادة الجامعية !
قد تأيت الرياح مبا ال تشتهي السفن ، ذات يوم !

وقد تتحطم أحالمه عند صخرة صامء !
وقد يأخذه التيار بعيدا عن مبتغاه ! وقد تصادفه ظروف 

صعبة تقلب وجهة حياته رأساً عىل عقب وقد .. وقد ..!
بالنهار  الليل  مواصالً  وشتاًء  صيفاً  ويتعب  يدرس  أن  لكن 
 ، بها  حلم  التي  الجامعية  شهادته  حامالً  يتخّرج  ثم   ،
أدىن  دون  االستقبال  غرفة  يف  ليعلّقها  بفرحته  مؤطرها 
الكربى لكل واحد منا ؟! وهذا  الصدمة  ، هي  فائدة منها 
و  عاماً  عرش  مثانية  من  اكرث  منذ  اآلن.  ويحصل  حصل  ما 
واملعاهد  الجامعات  من  باآلالف  يتخرجون  الطلبة  أبناؤنا 
عالة عىل  ليكونوا   ، أو عمل  تعيني  بال  الحكومية واألهلية 
أهلهم والطامة األكرب إذا كانوا متزوجني طبعا ! شباٌب بعمر 
الورود حاملون مبستقبٍل كبري ، لكنهم عاطلون عن العمل ، 
يتسكعون عىل األرصفة ويقتلون الوقت يف املقاهي واللعب 
بعقبة  اصطدموا  ألنهم   ، ولعوائلهم  لهم  فائدة  أدىن  دون 
ما  ونادراً   ، الحكومية  التعيينات  توّقف  وهي  أال   ، كأداء 
يحصل احدهم عىل عمٍل يف رشكة أهلّية ، وحينام تظاهروا 
ومهنياً  ومنطقياً  وارضياً  املرشوع ساموياً  بحقهم  للمطالبة 
وحتى  واالعتقال  والرضب  والهراوات  الحار  باملاء  قوبلوا 

القتل ، أيعقل هذا ؟؟؟؟؟؟
العامل وضمن دساتريها وخططها املالية سنوياً  يف كل دول 
وَخَدمياً  وإدارياً  مالياً  محسوبة  وأرقام  ُمعّدة  قوائم  نجد 
والتعليمية  الرتبوية  ومؤسساتها  الدولة  دوائر  يف  للتعيني 
والرشكات اإلنتاجية والخدمية كال حسب اختصاصه ، مبعنى 
انه يتخّرج اليوم ويتعنّي غداً، ألنّه درس وتعلّم ليكون رجل 
األوطان  جميع  أن  نجد  لهذا   ! الوطن  بناء  يف  املستقبل 
تعتمد عىل أبنائها يف تقّدمها وازدهارها ، ال أن ترتكهم عرضة 
 ، واالنتحار   والقنوط  واليأس  والحاجة  االستفالس  ألهواء 
وكأنهم مل يحلموا ذات يوم ، ومل يدرسوا ويتعلّموا ويتعبوا 

يف الحصول عىل الشهادة املعلّقة يف غرفة االستقبال !
لحظة  يتوقفوا  ان  البلد  يقود  وَمْن  املسؤولني  السادة  عىل 
قالوه  مبا  اوفوا  وهل  ؟  بالبلد  سيصلون  اين  اىل  ويتأملوا 
بان  وعود  من  انتخابية  دعاية  كل  يف  يقولونه  ومايزالون 
املسؤولية  تقع  حتام  ؟؟   للناس  وخداعها  وزيفها  كذبها 
اإلنسانية هذه يف التفكري مبستقبل البالد عىل كل مسؤول 
تعيني  عىل  الجاد  والعمل  التخطيط  خالل  من   ، بالذات 
الجدِّ واالجتهاد  الخريجني وأمثالهم وتشجيع اآلخرين عىل 
وفكريّاً  علمياً  خرباتهم  ليقّدموا  الشهادة  عىل  للحصول 
وثقافياً يف عجلة البناء واألعامر، ال إهاملهم وتركهم عاطلني، 
ومحاربة َمْن يحصل عليها أثناء الخدمة و العمل ممن مل 
تسنح لهم الظروف بالحصول عليها يف مقتبل العمر، وكأن 

شهاداتهم الجامعية فاشلة ال فائدة منها !!
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 40طقس اليوم

ذي قار 

بعثة بريطانية تكتشف 
معبدا سومريا 

الناصرية – وكاالت 
معبدا  عراقي،  فريق  يرافقها  بريطانية،  أثرية  بعثة  اكتشفت 
سومريا يف محافظة ذي قار يعود إىل األلفية الثالثة قبل امليالد، 
وذلك يف أول اكتشاف أثري من نوعه منذ سنوات، بينام تنتظر 
املقبل،  الشهر  إضافية مطلع  أجنبية  بعثات  البالد وصول خمس 

للبحث والتنقيب عن مواقع أثرية سومرية أخرى.
جرى  الذي  السومري  االلينو”  “معبد  أن  أنباء،  وكاالت  وذكرت 
السومرية  كرسو  مدينة  يف  جرسو  نني  “اإلله  إىل  يعود  اكتشافه، 

الواقعة شاميل ذي قار”.
ونقلت عن مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار، عامر عبد الرزاق، 
قوله أن “البعثة الربيطانية املنقبة والفريق العراقي الذي يرافقها، 
عرثا أيضاً عىل لقى أثرية مهمة، تم إرسالها إىل املتحف العراقي”، 
من  املزيد  عىل  تعرث  أن  تتوقع  لندن  متحف  “بعثة  أن  مبينا 
االكتشافات املهمة، بعد تجديد العقد املوّقع معها لخمس سنوات 

أخرى، بهدف التوسع يف أعامل التنقيب يف املحافظة”.
الربيعي،  قار، حسن  اآلثار يف جامعة ذي  أستاذ  قال  من جانبه، 
إىل  العائدة  األثرية  املواقع  من  املئات  تضم  التي  املحافظة  إن 
اهتامم  إىل  تحتاج  واألكدية،  والبابلية  السومرية  الحضارات 
“وجود  صحفي  حديث  يف  مؤكدا  اآلثار،  مجال  يف  أكرب  حكومي 
عدد غري قليل من املواقع األثرية مل يتم الوصول إليها حتى اليوم، 
املالية،  التخصيصات  وقلة  اآلثار،  مبلف  االهتامم  ضعف  بسبب 
فرق  مجيء  دون  أحياناً  يحول  الذي  األمني  الجانب  عن  فضالً 

أجنبية متخصصة”.
وأشار الربيعي إىل وجود باحثني عراقيني جيدين يكن االستفادة 
منهم يف مجال التنقيب عن اآلثار، موضحاً أن نجاح عمل هؤالء 

يتطلب وجود دعم من املؤسسات الحكومية املختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كربالء تشهد معرضا 
فوتوغرافيا لمصورين شباب 

 

كربالء – وكاالت 
نظم نادي كربالء الفوتوغرايف، أخريا، معرضا للصور الفوتوغرافية 
شارك فيه مصورون شباب من محافظات عدة، ومن كال الجنسني. 
وقال رئيس النادي محمد الصواف، أن هذا املعرض يعد األول من 
نوعه يف املحافظة من ناحية نوعية األعامل وجودتها ودقتها، مبينا 

أن املعرض ضم 114 صورة ملونة لـ 12 مصورا. 
لهم  وأتاح  الشباب،  للمصورين  إبداعية  مساحة  املعرض  ووفر 
 – مبارش  بشكل  الجمهور  أمام  الفوتوغرافية  إمكاناتهم  عرض 
بحسب املصور الفوتوغرايف والناقد د. صالح حيدر، الذي ذكر يف 
حديث صحفي أن األعامل املعروضة كشفت عن بصمة واضحة 

للشباب يف هذا املجال. 
وتراثية  سياحية  معامل  أبرز  الصور  من  قسام  أن  قائال،  وأضاف 
واألمنية  السياسية  األحداث  الكثري من  وثق  آخر  عراقية، وقسم 
واالجتامعية التي شهدتها البالد خالل السنوات األخرية، مؤكدا أن 
إقامة املعارض وامللتقيات الفوتوغرافية، تساهم يف دعم الثقافة 

الفوتوغرافية وتأصيلها وإشاعتها يف املجتمع. 
الشابات،  الفوتوغرافيات  املشاركني عدد من املصورات  وكان بني 
مثل فاطم املوسوي، التي رأت يف حديث صحفي أن املعرض شكل 

مبادرة جميلة إلبراز املواهب الفوتوغرافية الشابة. 
يشار إىل أن نادي كربالء الفوتوغرايف تأسس عام 2013، من قبل 

عدد من املصورين الشباب. 
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 عن “الدار العربية للعلوم نارشون” يف القاهرة، صدر 
اسرتاتيجية   49 الكتابة:  “أدوات  بعنوان  كتاب  أخريا 
كالرك  بيرت  روي  تأليف  من  كاتب”،  لكل  رضورية 

وترجمة مجموعة من املرتجمني العرب. 
يف هذا الكتاب يحّول كالرك عقودا من خربته الكتابية 
أنواعهم،  اختالف  عىل  للكّتاب  يكن  أداة   49 إىل 

استخدامها. 
ويرى أنه أيا كانت مهمة الشخص، صحفيا أو معلام أو 
طالبا أو موظفا أو شاعرا أو ناقدا، يكنه أن يصبح أكرث 
طالقة وفاعلية ككاتب فيام إذا امتلك هدفا وخطة مع 

طاولة عمل مليئة بأدوات الكتابة.

أدوات الكتابة 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

بإمكانات مادية محدودة 

“آشور تك”.. مبادرة لتطوير 
العراقي التقني  المحتوى 

بغداد – وكاالت 
العراقيني  الشبان  من  مجموعة  دشنت 
مرشوعا يحمل عنوان “آشور تك”، يهدف 
العراق،  يف  التقنية  املجاالت  تطوير  إىل 

وصوال إىل حضارة رقمية متكاملة.
أبرزها  عدة،  محاور  املرشوع  يتضمن 
األخبار  آخر  لنرش  إلكرتوين  موقع  إطالق 
والحلول  الخدمات  وتقديم  التقنية 
التقنية. وقد حظيت  ملختلف االحتياجات 
هذه املبادرة بتأييد واسع من جانب هواة 
املوقع  إطالق  بعد  سيام  واختصاصيني، 

االلكرتوين.

حضارة رقمية
محمد  ومموله  املرشوع  فكرة  صاحب 
الكناين )27 عاما(، يقول يف حديث صحفي 
للنهوض  جاءت  تك”  “آشور  فكرة  أن 
خصوصا،  العراق  يف  التقني  بالواقع 
لذا قرر مفاتحة صديقه  واملنطقة عموما. 
قاسم الزويني بإنشاء تجمع عراقي يتبنى 

تبسيط التقنية للمستخدمني.
إنشاء  إىل  يهدف  “املرشوع  أن  ويبنّي 
عمل  بيئة  وتهيئة  ريادي  تقني  مجتمع 

ترحب بكل هواة التقنية”.
ويشري الكناين، وهو حاصل عىل املاجستري 
املادية  التكلفة  أن  إىل  التمريض،  يف 
أن  موضحا  جدا،  كبرية  تكن  مل  للمرشوع 
بسيطة،  بإمكانات  استطاع،  تك”  “آشور 

الوصول إىل الكثري من املستخدمني.

مايل  بدعم  يحظ  مل  مرشوعهم  أن  ويؤكد 
“ولو حصلنا عىل التمويل الالزم فسنتمكن 
الواقع  أرض  عىل  شعارنا  تحقيق  من 

)حضارة رقمية متكاملة(”. 
ويعرب الكناين عن طموحه إىل بناء فريق 
التطبيقات  سوق  ودخول  متكامل،  عمل 
وتشكيل  اإللكرتوين،  والتسويق  الذكية 
الفتا  بالتقنية،  امللّمة  الفرق  من  العديد 
املستقبل  يف  املثال،  سبيل  “عىل  أنه  إىل 
الربمجة  يف  متخصصة  رشكة  سنؤسس 
األفكار  من  الكثري  عن  فضال  والتصميم، 

والطموحات التي نعمل بجد لتحقيقها”.

تطوير المحتوى التقني العراقي
تقني  وهو  عاما(،   ٢٥( الزويني  قاسم 
يف  ومتخصص  الذكية  الهواتف  مجال  يف 
حديث صحفي،  يف  يقول  اإلدارة،  تقنيات 
إنه أعجب يف البداية بفكرة املرشوع، فبدأ 
وبالفعل،  إلكرتوين.  موقع  إلنشاء  يخطط 
متعددة  أقساما  فيه  وأضاف  املوقع  أنشأ 
وإنشاء  التقارير  وإعداد  املونتاج  تخص 
األخبار  تنقل  أبواب  عن  فضال  التصاميم، 
بها،  املوثوق  العاملية  املواقع  من  التقنية 
العربية،  إىل  منها  األجنبية  ترجمة  بعد 
ليسهل  مبسط،  بشكل  صياغتها  وإعادة 

عىل املتلقي فهمها. 
رفد  إىل  يهدف  “املرشوع  أن  ويضيف 
املحتوى التقني يف العراق بكل ما هو مفيد 
خداع  ظاهرة  انتشار  ظل  يف  للمجتمع، 

الناس البسطاء وتفيش االبتزاز اإللكرتوين”.
املرشوع  من  “الغاية  أن  الزويني  ويؤكد 
استقطاب  يف  تتمثل  إمنا  تجارية،  ليست 
يليق  محتوى  ليقدموا  املبدعني  الشباب 
هذا  فإن  وباملقابل  الجميع.  ويفيد  بهم 
إذ  مادي.  ودعم  تطوير  إىل  يحتاج  العمل 
ان أغلب أعضاء فريق املرشوع من طلبة 

الجامعات والخريجني الكسبة”.
جعلهم  التمويل  ضعف  أن  إىل  ويلفت 
يف  سواء  املوبايل،  أجهزة  يستخدمون 
املونتاج أم التصميم، ومع ذلك استطاعوا 

الوصول إىل آالف املتابعني.

رفع الجهل التقني
بديوي  الرزاق  أسامة عبد  يقول  إىل ذلك، 
املرشوع  مؤسيس  أحد  وهو  عاما(،   30(
إىل  يسعى  فريقه  ان  عليه،  واملرشفني 
مواقع  لرواد  التقنية  املعلومة  إيصال 
التقني  الجهل  ورفع  االجتامعي،  التواصل 

عن الشباب.
شخص  كل  ان  صحفي،  حديث  يف  ويبني 
إمكاناته  ضمن  يعمل  املرشوع  فريق  من 
ومن منزله، وال يوجد مقر عمل يجمعهم 

حتى اآلن.
ويكشف بديوي الحاصل عىل البكالوريوس 
إىل  الوصول  من  متكنهم  عن  الكيمياء،  يف 
كام  وجيزة.  مدة  خالل  متابع  آالف   10
انهم قدموا للكثريين من الشباب، املشورة 
والنصح يف شأن مشكالت تقنية تواجههم. 

واشنطن – وكاالت 
مراكز  أجرتها  جديدة  دراسة  توصلت 
يف  منها  والوقاية  األمراض  عىل  السيطرة 
غري  أن  إىل  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
امللقحني ضد كورونا أكرث عرضة بـ 11 مرة 
يف  وذلك  امللقحني،  من  بالفريوس  للوفاة 

أحدث بيانات تظهر أهمية اللقاح.

وحللت الدراسة بيانات أكرث من 600 ألف 
حالة إصابة بالفريوس يف الفرتة املمتدة بني 

نيسان ومنتصف متوز املاضيني.
روشيل  السيطرة،  مراكز  مديرة  وقالت 
أخريا،  عقد  صحفي  مؤمتر  يف  والينسيك، 
دخول  حاالت  بحثت  “الدراسة  ان 
يف  كورونا  بسبب  والوفيات  املستشفيات 

13 والية أمريكية، ووجدت دليال آخر عىل 
قوة التطعيم”.

غري  أن  وجدت  “الدراسة  أن  إىل  وأشارت 
امللقحني أكرث عرضة لإلصابة بكورونا بنحو 
4.5 مرة من امللقحني، وأكرث عرضة لدخول 
مرات،  بعرش  الفريوس  جراء  املستشفى 

وأكرث عرضة للوفاة بسببه بـ 11 مرة”.

دراسة: 
غير الملقحين أكثر عرضة بـ 11 مرة للموت بكورونا 

ال مشاركة باالنتخابات في ظل السالح المنفلت والمال السياسي والتزوير


