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السياستان المالية
والنقدية ..الى اين؟

في التحضير للمؤتمر
الوطني الحادي عشر

افتتح المنتدى العمالي الثقافي

بغداد  -تضامن عبد المحسن

افتتحت اللجنة املحلية العاملية يف الحزب
الشيوعي العراقي ،الجمعة املاضية ،املنتدى
العاميل الثقايف ،بحضور سكرتري الحزب رائد فهمي
ونائبه مفيد الجزائري ورفاق وأصدقاء كثريين.
تهنئة سكرتير الحزب

حضور الفت

وبدأت فقرات الحفل بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية ،اقامه اتحاد
الطلبة العام يف جمهورية العراق ،وآخر للمصور انيس عامر ،تضمن
صورا عكست معاناة العامل يف مزاولة اعامل غري إنتاجية ،وبأجور
زهيدة كالعتالني .كام كانت هناك قراءات شعرية لرفاق املحلية،

وعزف عىل آلة العود للموهوبة اسيل عامر .فيام قدم الفنان الدكتور
كريم الرسام ،مجموعة من االغاين العراقية.
ويف كلمة سكرتري املحلية العاملية ،عبدالزهرة ديكان ،الذي أثنى عىل
مشاركة الحارضين يف حفل االفتتاح ،أشار اىل اهمية تطوير النشاط
الحزيب قائال“ :اننا نبدأ هذه الخطوة يف مجال نشاطنا الحزيب وجهدنا
لتطويره ،خصوصا وان االوضاع املحيطة بحزبنا وعمله تتغري باستمرار
وتزداد تعقيدا .فهذا يفرض علينا ان نزيد االهتامم بعملنا وبتنميته،
ليكون يف مستوى االحداث والتطورات عىل الساحة السياسية ويف
املجتمع.
من جانبه ،قال سكرتري املختصة الفكرية ،جامل حميد“ ،أن االعباء
مل تكن قليلة يف التحضري الفتتاح املنتدى ،لكن هناك عاملني خففا
من تلك االعباء وساعدانا يف انجاز املهمة املطلوبة ،وهام اوال ادراكنا

تركيا تنتهك سيادة العراق مجددًا
بغداد ــ طريق الشعب

استهدف الطريان الرتيك ،أمس األحد ،سيارة عىل طريق بني قريتني بقضاء بشدر يف محافظة السليامنية عىل
بعد  121عن الحدود مع تركيا ،ما أسفر عن مرصع أربعة أشخاص يف داخلها فورا .وقال مدير ناحية هلشو،
بكر وييس ،يف ترصيح صحايف لشبكة رووداو اإلعالمية ،اطلعت عليه “طريق الشعب” ،إن “الطائرات
الرتكية استهدفت سيارة بني قريتي ديكة وكاين الن يف قضاء بشدر مبحافظة السليامنية ،ظهر أمس ،وهناك
خسائر برشية” .وأشار وييس إىل “إرسال فريق إىل موقع قصف السيارة ،وهي من طراز تويوتا هيلوكس،
للتحقيق يف الهجوم” .فيام لفت بخصوص حجم الخسائر إىل أن “عدد ركاب السيارة املستهدفة غري معلوم
حتى االن ،لكن أربعة ركاب فارقوا الحياة” ،مؤكدا أن “هوية الضحايا ما زالت مجهولة” .ويف وقت متاخر
اعلنت وزارة الدفاع الرتكية عن تحييد خمسة عنارص من  PKKومل يتضح املزيد حول هذا االنتهاك السافر
حتى ساعة اغالق تحرير هذا العدد.

راصد الطريق

ألهمية اقامة مثل هذا املنتدى بالنسبة اىل تطوير نشاطنا الفكري
والثقايف ومجمل عملنا الحزيب ،وثانيا الدعم الذي قدمته املحلية لنا”.
وأشار اىل “رضورة تحويل املنتدى اىل ميدان للفعل والتفاعل الثقافيني
والفكريني ،ويف وضع برامج ملموسة للنشاطات الثقافية والفكرية
املتنوعة ،فضال عن تحويله إىل ساحة لشاط جميع املختصات”.
هذا وتم خالل الحفل تكريم عدد من رفاق املحلية العاملية لدورهم
النضايل العاميل مبيداليات ،كام كُ ّرم الرفيق جبار هالل بلوحٍ لنضاله
النقايب ودوره يف تأسيس النقابات العامل.
وأخريا ،وزعت الشهادات التقديرية عىل املشاركني يف انجاح الحفل فنيا
وثقافيا.

في العدد القادم
وقائع حفل االفتتاح وتفاصيله

نائبة :الورقة البيضاء «حبر على ورق»
بغداد ــ طريق الشعب

وصفت عضو لجنة االقتصاد واالستثامر الربملانية ندى شاكر جودت ،امس األحد ،ان الورقة البيضاء التي
اطلقتها حكومة مصطفى الكاظمي بأنها “حرب عىل ورق” .وقالت انها مل تفض اىل اي حلول حقيقية.
وقالت جودت يف ترصيح صحفي لوكالة “بغداد اليوم” ،ان “الورقة البيضاء ،التي اعلنت عنها حكومة
الكاظمي ،هي عبارة عن حرب عىل ورق ،ليس اال ،وهي مل تفض اىل اي حلول حقيقية ،للواقع االقتصادي
واملايل ،رغم مرور البالد بأزمة مالية كبرية”.
وبينت ان “الحكومة العراقية ،اخفقت يف مواجهة األزمة املالية واالقتصادية ،بل عملت تفاقهم هذه
األزمات ،خصوصاً من خالل رفع سعر رصف الدوالر ،وهذا األمر سبب يف زيادة نسبة الفقراء يف عموم
البالد ،وساهم يف تفاقم األزمة املالية ال حلها”.
ولفتت اىل ان “الورقة البيضاء مل تعط اية حلول واقعية”.

«قابل خان جغان»
مثل بغدادي قديم يذكّر به ،عىل سبيل املثال ،من يطمح اىل دخول
مكان فوق مقامه ،ومن ذلك ان يُقال “ :قابل الجنة خان جغان كل
واحد يدخلها “.
ويفرض هذا املثل نفسه اليوم بعد ان غدا عراقنا عىل ايدي منظومة
املحاصصة والفساد والسالح املنفلت ،ولالسف الشديد “ خان جغان “
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على طريق الشعب

رائد فهمي :العمال في أولوية
عمل الشيوعيين العراقيين

وهنأ الرفيق رائد فهمي ،اعضاء اللجنة املحلية العاملية الذين افتتحوا
املنتدى العاميل الثقايف ،فيام حثهم عىل بذل املزيد من الجهود لالرتقاء
بالوعي العاميل ،وبلورة افكار غري تقليدية يف التعامل عىل هذا الصعيد.
وقال فهمي اثناء حفل االفتتاح“ :انها مناسبة سارة بافتتاح هذا املنتدى
بفضل الجهود الطيبة للجنة املحلية ورفيقاتها ورفقاها الذين بذلوا
جهدا مكثفا إلقامته واطالقه بهذا الشكل” ،موضحا “أن موقع العامل
والطبقة العاملة يف أولوية عمل الشيوعيني العراقيني وحزبهم الذي
يعب عن املصالح العاملية بشكل صادق” ،فيام لفت إىل أن “االقتصاد
ّ
العراقي تحول أكرث فأكرث اىل اقتصاد ريعي ،وانحرست األنشطة
الصناعية والزراعية بشكل كبري”.
ودعا فهمي اىل “بلورة افكار غري تقليدية إلدخال الوعي يف صفوف
العامل يف ظل الظروف القامئة املعقدة .وألجل معالجة هذا الوضع
املعقد يجب ان ندرس الواقع ،ومن املفرتض باملنتدى عرب تفاعله
واستثامر خربتنا يف امليدان العاميل ،االنفتاح عىل التجارب العاملية
واملناطقية ،اضافة اىل الجوانب الفكرية والسياسية”.

عربية ودولية

بحق وحقيقة ،يعبث به من هب ودب ،ومن كل حد وصوب.
ومن آخر “التقليعات” يف هذا الخصوص ما تقوم به تركيا بتدخلها
السافر وانتهاكها املتكرر لسيادة العراق وحرمة اراضيه .وآخر ذلك ما
أعلن ،وفقا ملصدر امني ،عن ان “ الجيش الرتيك فرض حظرا للتجوال
اللييل يف قرى واقعة عىل جبل متني يف ناحية كاين مايس مبحافظة
دهوك”! وأضاف املصدر “ان الحظر سيستمر عدة أيام ،من الثامنة
ليال حتى السادسة صباحا”.
ترى هل تعرف الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان مبا يجري؟
وهل تتابعان تعامل الجيش الرتيك مع االرايض العراقية يف االقليم،
وكأنها “خان جغان”؟ أم انهام بحاجة اىل من ينقل اليهام تفاصيل هذا
االستهتار يوما بيوم؟!

ليتوقف هذا االرتفاع
الجنوني في األسعار !
بدل ان تعالج موازنة  2021ما تراكم من أخطاء وخطايا
يف السياسة االقتصادية واملالية ،وان تنصف عامة الناس
املحرومني واملحتاجني وليس األقلية الحاكمة املرفهة
واملستحوذة عىل كل يشء ،دُفعت األوضاع االقتصادية
واملعيشية اىل ما هو اسوأ باجراءات غري مدروسة ،منها
فرض رضائب جديدة مبارشة وغري مبارشة عىل املواطنني،
وتخفيض سعر الدينار العراقي امام الدوالر وما ادى اليه
من ارتفاع محموم يف األسعار ،خاصة الغذائية واألدوية
والخدمات ،اضافة اىل خفض القيمة الفعلية للمداخيل
والرواتب مبا يرتواح بني  25و  30يف املائة.
ان مربرات تخفيض قيمة العملة الوطنية العراقية امام
الدوالر تتهاوى يوما بعد آخر ،ومنها مربر وقف تهريب
العملة اىل الخارج .ويف هذا السياق تقول ارقام معتمدة
ومنشورة ان أرباح مؤسسات مالية ومصارف (تعود
ملكيتها يف الغالب ،كام ذكر بعض النواب ،اىل جهات
متنفذة كانت تقف وراء اإلرصار عىل تخفيض سعر الدينار
العراقي) من مزاد العملة قفزت من  60مليار دينار عراقي
شهريا اىل ما يقارب  300مليار دينار شهريا ،وانها يف ازدياد
خصوصا بعد ارتفاع سعر الدوالر مقابل الدينار وما اعقبه
من مضاربات يف األسواق العراقية.
أما ما يخص دعم املنتج الوطني ،فالحقيقة املعروفة
هي ان اكرث من  90يف املائة من املواد والسلع الخدمية
مستوردة ،بل ان صناعتنا الوطنية عىل محدوديتها تعتمد
عىل سلع مستوردة.
ان مراجعة جادة ومسؤولة لهذا كله باتت مطلوبة بشدة،
خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط عامليا .ففي حني ان السعر
املعتمد يف موازنة  2021يبلغ  45دوالرا للربميل الواحد،
نرى السعر اليوم يصل اىل  73دوالرا للربميل .وللتذكري
نشري هنا اىل ان ارتفاع أسعار النفط الخام املصدر دوالرا
واحدا فقط ،ينعكس يف مردود مايل إضايف للعراق يصل اىل
مليار دوالر سنويا .وبذلك ينتفى أيضا مربر تخفيض قيمة
الدينار لخفض العجز يف املوازنة .
ان السلطات الترشيعية والتنفيذية مطالبة باتخاذ إجراءات
عاجلة إلنقاذ املواطن ،ووقف هذا االرتفاع الجنوين يف
األسعار ،والحرص عىل تقديم الخدمات مجانا وخاصة
األساسية منها.

تثير التساؤالت

صفقة نفطية بين العراق ولبنان
بغداد ــ طريق الشعب

اثارت اتفاقية النفط مقابل الخدمات الطبية بني بغداد
وبريوت ،تساؤالت كبرية لدى مختصني ومراقبني يف العراق
ولبنان ،عن جدوى االتفاق ومربراته وبنوده ،مستنتجني من
ذلك بأنها صفقة “تخادم بني نظامني طائفيني”.
وغ ّرد خبري النفط اللبناين أنس الح ّجي عىل منصته عىل
“تويرت” ،معلقاً عىل املوضوع “ماذا يقصد ميشال عون بالنفط؟
إذا كان يقصد النفط الخام ،فال يوجد مصايف يف لبنان فكيف
يتم التكرير ،وإذا كان يقصد البنزين أو الديزل فإن العراق ال
يصدر أي منهام”.
وقال محمد فرحان ،مهتم يف الشأن السيايس ,لـ”طريق
الشعب” :ان “الهدف من االتفاق هو تخادم مصلحي بني
نظامني قامئني عىل نفس املنهج ,يعمد احداهام اىل دعم االخر
يف اوقات االزمات” ،معتقدا ان “انهيار تجربة املحاصصة
الطائفية يف لبنان ,يهدد وجود االحزاب الطائفية ومكتسباتها
يف العراق”.
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مؤتمر وطني إلطالق استراتيجية تطوير العمل النسوي
بغداد ــ رحيم الشمري

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي
رئيس التحرير مفيد الجزائري اإلدارة والتحرير بغداد ـ ساحة االندلس ص.ب 55429
التحرير 07809198542 :اإلدارة 07709807363 :التوزيع 07904297133 :اإلعالنات07902147060 :
رقم اإلعتامد يف نقابة الصحفيني  599مسجلة بدار الكتب والوثائق برقم  59لسنة  1974الطباعة :دار الرواد املزدهرة

عقدت شبكة النساء العراقيات ،مؤخراً ،مؤمترها الوطني إلطالق اسرتاتيجية عملها لألعوام  ،٢٠٢٤ - ٢٠٢١ضمن برنامج تطوير العمل
النسوي من اجل السالم وعدالة النوع االجتامعي يف العراق.
وعىل مدى يومني يف بغداد ،تواصلت سلسلة عقد الجلسات بحوارات ونقاشات ومعلومات أغنت املؤمتر ،الذي حظي مبشاركة نساء
وفتيات من كافة محافظات العراق ،ميثلن منظامت املجتمع املدين ،وجهات حكومية وبرملانية ووكاالت دول ّية.
وتضمن املؤمتر عرض اسرتاتيجية شبكة النساء العراقيات واقرارها ،والتي تستهدف تطوير العمل النسوي املدين وتعزيز التحالفات
والتشبيك للتأثري يف السياسات العامة ومراعاة ادماج النوع االجتامعي ،ومكافحة العنف والتمييز ضد النساء وخلق ادوار فعالة لهن لبناء
االمن والسالم عىل املستوى الوطني واالقليمي والدويل ،انسجاماً مع اعالن منهج عمل “بيجني واجندة القرار  ”١٣٢٥واهداف التنمية
املستدامة والسياسات والخطط الوطنية املعنية باملرأة.

اضاءة

“ بالتواثي” ..اعتداءات على محتجي ناحية شيخ سعد

دفاعا عن الحزب واالنتفاضة

تظاهرات تطالب بالكشف عن القتلة

محمد عبد الرحمن

الحاقدون واملضغوطون واملوتورون حائرون يف ما يقولون
عن حزبنا ودوره يف الحراك الشعبي واالحتجاجي ،منذ
شباط  ٢٠١١وحتى اليوم .فمرة يذكرون يف تقاريرهم
ان ال دور له ،او يستصغرون ذلك كثريا ،فيام قال شخص
يدعي انه خبري امني (وهو مبعد عن الخدمة مرات عدة)،
ان الحزب وآخرين هم وراء حراك ترشين  .٢٠١٩وطبعا
من دون ان يذكر الحزب باالسم ،بل يشري اليه مستعينا
برتسانة األنظمة الدكتاتورية والرجعية وأجهزتها القمعية،
وما اطلقته مع امثالها من صفات ونعوت عىل الحزب الذي
عرف منذ والدته قبل  ٨٧عاما ،بثباته عىل مبادئه ومواقفه
ودفاعه املستميت عن حقوق الشعب والوطن العليا،
وكفاحه املرير ضد االستعامر والظلم والقهر واالستغالل،
وبانتصاره لحقوق الشعب وخاصة كادحيه وفقرائه وعامله
وفالحيه  ،وشغيلة اليد والفكر.
الحزب الشيوعي ،وكام هو معلن يف وثائقه وصحافته
وترصيحات قيادته ،ال يدعي انه وراء الحراك بقضه
وقضيضه ،لكنه وكعهده ال يخفي لحظة واحدة حقيقة
انحيازه اىل الناس املواطنني ومطالبهم العادلة .فهو داعم
ومساند ومشارك للحراك االحتجاجي والجامهريي واملطلبي،
وهو يقول بوضوح انه لن يتخىل عن ذلك .وهذا من صميم
مواقفه التي ال تراجع عنها مهام غلت التضحيات ومهام
قدم من شهداء .وأسامء شهداء الحزب الشيوعي  ،من رفاقه
وأصدقائه ً،معروفة للقايص والداين ،كذلك من تعرض منهم
اىل االختطاف واملالحقة والتصفية .
وأخذ الناس يدركون بتجربتهم حقيقة الحزب الشيوعي
ومواقفه ،ومل تعد تنطيل عىل الكثري منهم تلك االستعارات
البائسة من سقط املتاع ،خصوصا وان قائليها اليوم هم
ممن سقطت عنهم ورقة التوت وبانت حقيقتهم عارية بال
رتوش ،مهام استخدموا من عبارات التورية واللف والدوران
ومهام أخذوا مبقولة غوبلز املعروفة “اكذب ثم اكذب حتى
يصدقك الناس”.
الحزب الشيوعي حقيقة ناصعة البياض .نعم ،قد يجتهد
فيخطئ يف موقف سيايس هنا او هناك ،لكنه مل ولن يساوم
عىل مصالح الشعب ،ولَم ولن يقدم خدمة اىل إعداء
الشعب املفضوحني واملخفيني.
ان الشيوعينب هم أصحاب االيادي البيضاء كام اسامهم
الناس ،فيام لجأ ويلجأ كثريون غريهم ،افرادا وجامعات ،اىل
املوبقات ركضا وراء املنصب واملوقع واملال والنفوذ.
ومن ال يتذكر انهم يف الوقت الذي كان البعض يتدافع عىل
املناصب والكرايس ويشرتيها باملاليني الحرام ،كان نائباهم
يف الربملان يقدمان استقالتهام ،وفعل مثلهام أعضاء مجالس
املحافظات من الشيوعيني ،وذلك تضامنا مع املنتفضني
ودعام لهم واحتجاجا عىل القمع الوحيش الذي تعرضوا
له ،مقابل صمت مجلس النواب وعجز السلطات االتحادية
واملحلية عن القيام مبا يتوجب عليها القيام به ،لوقف
املجزرة الذي راح ضحيتها املئات من خرية بنات وأبناء
العراق ،شهداء ومصابني ومفقودين ،وهؤالء هم مفخرة
شعبنا وقد سجلوا صفحات مضيئة يف تاريخ العراق املعارص
.
وان من املثري لالستهجان ،كل االستهجان ،ان توصف
انتفاضة املاليني يف ترشين  ، ٢٠١٩بالكلامت التي كانت
أجهزة الدكتاتور املقبور قد استخدمتها يف حق انتفاضة
شعبنا يف آذار .١٩٩١
ستبقى انتفاضة ترشين نجمة مضيئة يف سامء وطننا ،وعاجال
ام عاجال سينتهي قتلة املنتفضني والناشطني وأصحاب الرأي
وراء القضبان ،احقاقا للحق وانصافا للشهداء .وسيبقى
الحزب الشيوعي  ،شاء من شاء واىب من اىب ،رقام صعبا
وعصيا عىل الرتكيع ،ولن يحيد عن درب فهد وسالم عادل
وحازم وصارم والحيدري والعبيل وأبو العيس ورحيم رشيف
وعائدة ياسني وعميدة عذيبي وسعدون وحيدر قبطان
واآلالف من رفيقاتهم ورفاقهم شهداء الشعب والوطن.

الناحية بعد انتهاء مهلتهم ،لالستجابة اىل مطالبهم
املرشوعة”.

بغداد ـ طريق الشعب

شهد عدد من املحافظات،
تظاهرات احتجاجية تطالب
بالكشف عن قتلة املتظاهرين,
ومعرفة مصري الناشطني املغيبني.
كام شددت عىل مراجعة االحكام
الكيدية بحق املتظاهر بشري عباس.
يأيت ذلك يف وقت تعرض فيه عدد
من املحتجني يف ناحية شيخ سعد
جنويب محافظة واسط ,اىل اعتداء
بـ”التوايث” من قبل مجهولني ،يف
محاولة ملنعهم من االحتجاج عىل
املسؤولني يف الناحية.
اعتداء على المتظاهرين

كشف القتلة

يف ذي قار
القوات االمنية محاوالت هؤالء املجهولني،
االعتداء باألسلحة البيضاء عىل منظمي التظاهرة.
وجاءت التظاهرة بسبب تصاعد حوادث السري
املتكررة ،والتي أودت بحياة  4مواطنني قبل
أيام عىل الطريق الرئيس يف الناحية ،بسبب كرثة
التخسفات والتكرسات.

وتناقلت وسائل اإلعالم مقاطع فيديوية ملجهولني
وهم يعتدون عىل املتظاهرين املطالبني بإقالة
مديري الناحية والبلدية ,احتجاجا عىل تردي
الخدمات.
وعىل خلفية االعتداء ,افاد شهود عيان بإصابة
 7من املتظاهرين يف الناحية ,فضال عن احباط

إدانة لالعتداء

يف غضون ذلك ,دان املحتجون يف محافظة واسط،
االعتداء عىل املتظاهرين يف الناحية.
وقال املحتجون يف مناطق (الكوت -الصويرة-
العزيزية) يف بيان مشرتك“ :ندين االعتداءات
الظاملة التي طالت املحتجني والقوات االٔمنية يف

ناحية شيخ سعد من قبل جهة سياسية معروفة،
والتي أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى بني
صفوف اخوتنا املحتجني” ,مشريين اىل “اضطرار
املتظاهر نشوان الناهي اىل مغادرة املحافظة،
بسبب التهديدات عىل حياته”.
ودعا البيان “القوات االمنية اىل القيام بواجبها
بحفظ أمن وسالمة املظاهرات واملتظاهرين يف
ناحية شيخ سعد ،ومحاسبة املتورطني الخارجني
عن القانون” ,معلنني مساندتهم “ملطالب االهايل
يف الناحية ،واملتمثلة بإقالة مدير الناحية ومدير
البلدية خاصة بعد استعانتهم بالخارجني عن
القانون لقمع املحتجني”.
واكد املحتجون “استعدادهم ملساندة اهايل

اغالق مباني حكومات محلية بسبب تسويف الوعود

احتجاجات غاضبة :اين الكهرباء والخدمات؟
بغداد ـ طريق الشعب

شهدت مناطق مختلفة يف محافظتي
ذي قار واملثنى ،احتجاجات غاضبة،
تندد بسوء الخدمات وتجاهل الحكومة
ملطالبهم املرشوعة.
ولجأ املحتجون اىل قطع الطرق الرئيسة
وغلق الدوائر الحكومية ،بسبب تردي
الكهرباء وتفاقم إحصائيات البطالة
والفقر.
ذي قار ..شوارع ملتهبة

قطع شارع اإلمام عيل ،وإغالق مبنى
ديوان املحافظة ،بعد إخراج املوظفني”،
مضيفاً أن “الخريجني املحتجني طالبوا
بتوفري التعيينات التي وعدت الحكومة
املحلية بتوفريها لهم ،خالل الفرتة
املاضية”.
هذا وأغلق عدد من املحتجني من
أصحاب املحال التجارية التابعة إىل
نقابة املعلمني يف محافظة ذي قار ،مبنى
النقابة استنكارا لرفع بدالت اإليجار،
وعدم تجديد العقود السنوية لهم.
وأكد املحتجون ،أن تداعيات ظروف
جائحة كورونا ،وصعود أسعار رصف
الدوالر أثرت كثريا عىل عملهم ،بسبب
تراجع الحركة والقدرة الرشائية لدى
الناس ،يف حني أبلغتهم النقابة برفع
بدالت اإليجار وتوجيه إنذارات لهم ،يف
حال عدم التسديد.
وطالب املحتجون الجهات الحكومية
املعن ّية بالتدخل ،ومعالجة األزمة.

وقطع العرشات املحتجني من أهايل
قضاء الغراف ،التابع إىل محافظة ذي
قار ،الطريق العام الرابط مع مركز
املحافظة باإلطارات املحرتقة ،احتجاجا
عىل تردي الخدمات يف مناطقهم.
وقال أحد املحتجني لـ”طريق الشعب”،
إن “االحتجاج جاء بعد تلكؤ االدارة
املحلية يف القضاء واملحافظة يف تحسني
واقع الخدمات والتي من أبرزها
الكهرباء واملاء والشوارع واملجاري”.
العام
وب ّرر قطع املتظاهرين للطريق
تصعيد احتجاجي في المثنى
أمام حركة املركبات “من أجل إيصال وعىل أثر التصعيد االحتجاجي ،حدثت
صوتهم إىل الجهات الحكومية”.
صدامات بني املتظاهرين وقوات االمن
يف محافظة املثنى.
إغالق مبنى المحافظة
وقال املتظاهر أسامة عيل لـ”طريق
ومن جهة اخرى ،أقدم العرشات من الشعب” ،إن املحتجني أغلقوا الطريق
الخريجني يف محافظة ذي قار ،جنويب الرسيع الذي مير يف املحافظة ،اىل جانب
العراق ،عىل إغالق مبنى ديوان غلق معظم دوائر املحافظة ،االمر
املحافظة.
الذي أدى اىل “اندالع اشتباكات بني
وقال مراسل “طريق الشعب” يف املتظاهرين وقوات األمن” ،وفقا لعيل.
النارصية ،إن “العرشات من خريجي وأضاف أن املتظاهرين طالبوا بتحسني
االدارة واالقتصاد والقانون أقدموا عىل الواقع الخدمي والكهرباء يف املحافظة.

الداحرة تنتظر من يرويها

من جانبهم ،طالب أهايل منطقة الداحرة
يف املثنى ،الحكومة املحلية ومديرية
املوارد املائية بإكامل املرحلة الثانية من
املرشوع اإلروايئ يف منطقتهم ،والذي بدأ
العمل به منذ عام .2013
وبحسب أحاديث األهايل لوكاالت أنباء
محلية ،فإن “املرشوع يحيي  1500دونم
من األرايض الزراعية يف حال تشغيله”.
ويخىش األهايل من إلغاء املرحلة
الثانية من املرشوع “بحجة عدم وجود
التخصيصات” ،محذرين من محاوالت
تغيري مساره إىل مناطق أخرى خالفا ملا
هو مخطط له.
كام شهد قضاء السوير يف املحافظة،
تظاهرات حاشدة تطالب بتحسني
الخدمات ،وتحديدا يف قطاعي الكهرباء
والطرق.
وأكد املتظاهرون أن مناطقهم تعاين منذ
فرتة من تردي التجهيز الكهربايئ ،فضال
عن سوء حال الطرق التي تربطها مبركز
املحافظة.
وشهدت مناطق “آل عصيدة” ،الواقعة
بني مدينتي الساموة والخرض مبحافظة
املثنى ،تظاهره للمطالبة بتحسني
الخدمات األساسية يف مناطقهم ،السيام
يف قطاعات الكهرباء والرتبية والصحة.
وقال عدد من املحتجني ،إن مطالبهم
ترتكز عىل تحسني الخدمات األساسية يف
مناطقهم ،مشريين إىل أنها تفتقر ألبسط
الخدمات األساسية منذ سنوات ،وتحديدا
يف قطاع األبنية املدرسية واملراكز الصحية،
فضال عن ضعف تجهيز الكهرباء.

وجدد املئات من املتظاهرين يف مدينة النارصية،
تظاهراتهم االحتجاجية املطالبة بالكشف عن
قتلة املتظاهرين ومحاسبتهم ،وكذلك الكشف عن
مصري الناشطني املغيبني.
وقال املتظاهر ميثم حسن لـ”طريق الشعب” ,إنّ
“التظاهرة جاءت للتأكيد عىل مطالب املحتجني
يف تحقيق عملية التغيري الشامل ,وكشف قتلة
املتظاهرين ,ومعرفة مصري الناشطني املغيبني”,
مشريا اىل “رضورة االلتفات اىل الوضع الخدمي
املرتدي يف املحافظة وإكامل وافتتاح املشاريع
املتلكئة”.
الحرية لعباس بشير

من جهتهم ,طالب متظاهرون يف محافظة البرصة،
خالل مسرية احتجاجية وسط املحافظة ،الجهات
املختصة باإلفراج عن املتظاهر “بشري عباس”.
وقال مراسل “طريق الشعب” ,ان “املتظاهرين
طالبوا محكمة التمييز االتحادية بإنصاف بشري
عباس من التهم املنسوبة إليه” ,مؤكدين ان
“هناك مقاطع فيديو وادلة تثبت براءته من
التهم املوجهة اليه”.
وانطلقت املسرية من ساحة النافورات باتجاه
ساحة البحرية ،حاملة شعار “الحرية لبشري
عباس”.

الى عائلة الرفيق المناضل مام فتاح المحترمين
بأمل وحزن بالغني تلقينا نبأ وفاة املناضل الكبري مام فتاح ،الشخصية
الشيوعية والوطنية املعروفة ،والذي متيز بنضاله الجسور ضد االنظمة
االستبدادية والدكتاتورية التي تعاقبت عىل حكم العراق ،وما قدمه
من تضحيات جسام ،حيث استشهد ابناؤه االربعة دفاعاً عن الحزب
والشعب العراقي بجميع قومياته املتآخية.
لقد خرسنا بفقدانه قامة سامقة يف سوح النضال االنصاري والحزيب،
ومنوذجأ رائعاً للشيوعي املتفاين يف سبيل مبادئه وافكاره النرية ،حد
التامهي ،هو وعائلته البطلة ،ليظل نرباساً للشيوعيني ولكل السائرين
يف دروب الحرية والدميقراطية وسعادة الشعب.
املجد والخلود للفقيد الغايل ،مام فتاح ..والصرب والسلوان لعائلته
الكرمية ولرفاقه ومحبيه الكرث.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
٢٠٢١-٦-11

عائلة الفقيد الشاعر سعدي يوسف المحترمون
تلقينا نبأ وفاة الشاعر سعدي يوسف بأسف وأمل .فربحيله خرس
العراق والثقافة العراقية شاعرا كبريا معروفا عىل الصعد الوطنية
والعربية والعاملية.
أحزننا ذلك رغم ما اتخذ الراحل من مواقف معروفة يف العقود
االخرية .ذلك انه كان ويبقى قامة شعرية عالية ،تظل األجيال تتذكر
باعتزاز ما اضافت اىل الثقافة الوطنية العراقية التقدمية والدميقراطية،
والثقافة االنسانية .
ومل يكن سعدي يوسف شاعرا فقط ،فقد امىض ردحا من الزمن
الصعب مناضال يف صفوف الحزب الشيوعي العراقي ،ومنحازا اىل
الشعب والوطن وقضاياهام العادلة  ،وتعرض جراء ذلك اىل االعتقال
والسجن والتعذيب والغربة عن الوطن .
يف هذه املناسبة الحزينة نتقدم اليكم واىل أصدقائه وعموم الوسط
الثقايف بالتعازي الحارة املخلصة .
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
٢٠٢١-٦-١٣
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الحكومة :االنجاز االنتخابي  85في المائة

معنيون :السالح والمال السياسي يهددان صناديق االقتراع
بغداد ـ طريق الشعب

اعرتاضات عىل القانون واملفوضية وكذلك املوعد.
وبحسب مصادر نيابية ،فإن الربملان يستعد لتقييم
تقرير األداء الحكومي السنوي.
واكدت املصادر ملراسل “طريق الشعب” ،ان لجنة
تقييم الربنامج الحكومي “أرشت الكثري من املالحظات
عىل تقرير االداء الحكومي” ،مشرية اىل انه تضمن
إحصائيات مبالغ فيها.
وتستعد اللجنة الربملانية ،بحسب املصادر ،اىل تقديم
تقرير مفصل اىل مجلس النواب عام تضمنه تقرير
االداء السنوي لحكومة الكاظمي.

أثار تقرير األداء الحكومي الذي أعلن مؤخرا سجاال كبريا
بني األوساط املعنية بالشؤون السياسية واالقتصادية
واملجتمعية ،وجدت “طريق الشعب” فيه ،مجاال مناسبا
لتسليط الضوء عىل نسب االنجاز الذي حددها التقرير.
البداية كانت مع قطاع االنتخابات ،الذي تصدر التقرير
الحكومي بنسبة إنجاز بلغت  85باملئة ،وهو ما أثار
استغراب ناشطني وصحفيني من اآللية التي اعتمدتها
الحكومة يف تقدير ذلك.
وحدد الناشطون جملة رشوط لتحقيق االمن االنتخايب
ونزاهة االقرتاع ،مل تبتعد عن السالح املنفلت واملال
السيايس وتفعيل قانون االحزاب.

المتنفذون يخشون فقدان السلطة

ال تأثير للسالح المنفلت؟

واستبعادا لتلك املحددات ،يجد املتحدث باسم اللجنة
األمنية العليا املرشفة عىل تنظيم االنتخابات ،العميد
غالب عطية ،أن “السالح املنفلت لن يؤثر عىل العملية
االنتخابية يف البالد”.
وقدّ م املتحدث باسم اللجنة األمنية العليا لإلرشاف
عىل االنتخابات العميد غالب العطية  ،الجمعة ،إيجازاً
للصحافيني ،أكد فيه إن “القوات األمنية أصبحت متتلك
خربة يف التعامل مع العمليات االنتخابية ،والسالح
املوجود خارج إطار الدولة لن يؤثر عىل القوات األمنية ،وأبدى الناشط يف حديث لـ”طريق الشعب” ،استغرابه
التي لن تسمح ألي سالح بأن يصل للعملية االنتخابية” ،من نسبة االنجاز التي أعلنتها الحكومة يف تقريرها
السنوي ،يف ما يخص االنتخابات ،متسائال “كيف تدعي
حسب قوله.
الحكومة أنها أوفت بتعهداتها ،بينام هي ال يزال موقفها
غامضا من محاسبة قتلة متظاهري ترشين ،والكشف
حكومة ضعيفة
ويقول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،إن عن مصري املغيبني واملعتقلني ظلامً ،وكذلك حرص السالح
تقرير حكومته “أدرجت فيه املعلومات والقراءات بكل بيد الدولة”.
ويعزو النائب يف الربملان ،محمد كريم ،يف ترصيح
شفافية ودقة ووضوح”.
ويشكل ملف االنتخابات املبكرة مطلبا أساسيا لتظاهرات صحفي ،إن “املشكلة ال تتعلق بعمل اللجان التحقيقية،
ترشين .ومن أجله تشكلت حكومة الكاظمي ،التي من امنا تقوم اللجان التحقيقية بإنجاز عملها بصورة
صحيحة ،وتسلم النتائج للحكومة ،التي ال يسمح
مهامها األساسية تهيئة الظروف النتخابات مبكرة.
يقول حمزة الربيعي ،ناشط مدين ،ان “العملية االنتخابية ضعفها باتخاذ إجراءات ضد املتورطني” بحسب قوله.
القادمة لن تكون دميقراطية ونزيهة ما مل يتم توفري العدالة وبحسب الربيعي ،وهو ناشط يف احتجاجات بابل ،فان
بني جميع القوى السياسية املتنافسة يف االنتخابات” ،داعيا هذا املوقف الضعيف “يبعد االنتخابات عن العدالة
الحكومة اىل أن تكون “جادة يف تهيئة بيئة انتخابية عادلة والنزاهة ،وبالتايل قد يعيد ذلك رشعية نظام املحاصصة
والفساد القائم”.
ونزيهة”.

خيار واحد

أما رسمد الوائيل ،كاتب وناشط يف احتجاجات الساموة،
فيقول إن خيارا واحدا يحملهم اىل صناديق االقرتاع،
يتعلق بجلمة رشوط ،من بينها “هو حرص السالح بيد
الدولة ،انهاء حالة االنفالت من العقاب ،تفعيل قانون
االحزاب”.
ويضيف الوائيل يف حديث ملراسل “طريق الشعب” ،ان
“االنتخابات تشكل حال أمثل وسلميا للرصاع السيايس،
لكنها تبدو بعيدة عن أن تكون كذلك يف ظل العنف
الذي يُهدد سالمة األشخاص ونزاهة يوم االقرتاع”.
ويشري الوائيل اىل ان صور العنف االنتخايب بدأت تظهر
بشكل جيل يف محاوالت “استبعاد الفاعلني السياسيني
عن املنافسة ،ومن أجل الهيمنة عىل عملية التصويت
والنتائج” ،مشريا اىل “قيام بعض الجهات بشن حمالت
تسقيط وهجامت ضد املرشحني والناخبني ،واملضايقة،
والرتهيب ،واإلساءة ،وتدمري املمتلكات ،والضغط

النفيس”.
وتعقيبا عىل تقرير الحكومة السنوي ،يقول الوائيل:
ان نسبة االنجاز يف قطاع االنتخابات “مل تستند ليشء
واقعي .ال يزال السالح املنفلت واملال السيايس يهدد
االمن االنتخايب ونزاهة التصويت”.
مبالغ فيها

ويف ملخص اإلنجازات التي أدرجت يف التقرير
الحكومي ،أشار التقرير اىل ان نسبة االنجاز وصلت
اىل  85يف املائة ،و”العمل مستمر عىل دعم مفوضية
االنتخابات  65يف املائة” ،وتطبيق قانون األحزاب رغم
تعدد الصعوبات بهذا االتجاه  30يف املائة” .فيام اعترب
ان تحديد موعد االنتخابات وتشكيل املفوضية اىل
جانب املحكمة االتحادية وترشيع قانون االنتخابات،
يشكل انجازاً نسبته  100يف املائة ،وهو ما يعرتض عليه
املراقبون بالقول ان ذلك ليس انجازاً حكومياً .وهناك

ويشكك عيل الطالقاين ،كاتب وصحفي ،يف نسب
االنجازات الحكومية املتعلقة مبلف االنتخابات.
ويقول الطالقاين لـ”طريق الشعب” ،انه “مع قرب
موعد إجراء االنتخابات ،يتصاعد العنف بشكل
مختلف ،وألسباب متعددة ،أبرزها ما يتعلق بخشية
األحزاب الحاكمة من أن تفقد سلطتها”.
ويضيف أن نسبة االنجاز االنتخايب التي أعلنتها
الحكومة يف تقريرها ،ال تبدو مجانبة للصحة يف ظل
استمرار تفيش السالح املنفلت ،واستهداف الناشطني
واملتظاهرين ،اىل جانب بقاء القتلة مبأمن من املالحقة
والعقاب.
ويشري اىل ان “األحداث تتقلب بشكل واضح ،مع وجود
حكومة ضعيفة وغري قادرة عىل إيقاف نزيف الفساد
والعنف واإلرهاب ،وعدم معالجة الوضع االقتصادي
السيئ والتدخالت الخارجية”.
وينتقد الطالقاين الحديث الحكومي املستهلك عن
مالحقة وتقويض “السالح املنفلت” الذي يهدد
االنتخابات ونتائجها ،مبينا أنها “مل تُحدد الجهات التي
تقف خلف ذلك ،وكيف تعمل”.
وخلص املتحدث اىل ان “العنف سيبقى مدفوعا
بواسطة الرصاع الداخيل ،املدعوم من الخارج ،وهو
ما يجعل آفاق اإلصالح غري ممكنة” ،وبالتايل فإن
ذلك يح ّجم رشعية النظام السيايس ،ويحد من ثقة
الناخبني يف التحول الدميقراطي السلمي“ ،إنها لعبة
معقدة يجب أن تنتهي بإنهاء ثقافة الفساد والعنف
السيايس”.

برنامج «يحدث في العراق» يسلط الضوء على المحافظات المحررة

رياضة

اريكسن يحبس أنفاس العالم
وماني يواصل أعماله الخيرية
بغداد ـ طريق الشعب

حبس العامل أجمع أنفاسه ،مساء السبت ،عقب سقوط الالعب كريستيان إريكسن يف أرضية امللعب يف لقاء
بالده الدمنارك وفنلندا ،وعاش الجميع لحظات من الرعب ،بدال من التمتع بلقاء كرة واألجواء الرائعة يف
كوبنهاجن.
وأشادت صحف عاملية بالعمل الرسيع والفعال للطاقم الطبي ،الذي أنقذ حياة نجم منتخب الدمنارك كريستيان
إريكسن ،خالل لقاء أمام فنلندا ،السبت ،يف مستهل مشوار الفريقني بكأس أوروبا.
ووفق ما ذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية ،فإن من شاهد لحظات السقوط واإلسعافات التي قدمت لالعب
البالغ من العمر  29عاما ،قد يعترب أن العملية كانت بسيطة وسهلة وال تشوبها شائبة.
وأضافت “يجب اإلشادة بالعمل الرسيع والفعال للطاقم الطبي ،حيث أنه يف أقل من  20دقيقة بقليل ،قدمت
اإلسعافات الرضورية و ُوضع الالعب عىل منت سيارة إسعاف ونُقل إىل املستشفى يف حالة مستقرة”.
اعمال انسانية

من جانبه ,واصل نجم ليفربول ساديو ماين ،اعامله الخريية يف مساعدة ابناء بلده السنغال
من خالل عدد من االعامل الخريية.
وقبل أيام ،جمع لقاء نجم فريق ليفربول االنكليزي برئيس السنغال ،مايك سال ،يف
قرصه الرئايس يف العاصمة داكار .ووفقا لحساب رئيس السنغال الرسمي عىل موقع
تويرت ،فإن لقاء ماين كان ملناقشة بناء مستشفى جديد يف مدينة بامبايل ،عىل حساب
الالعب ،بينام طلب من الحكومة تقديم الدعم بتزويد املستشفى باألطقم البرشية.
وناقش ماين مع رئيس البالد وضع املنتخب السنغايل ،واالستاد الجديد الذي
تبنيه البالد.
ووفقا ملوقع “سبورتس بايبل” ،فإن ماين أنفق أكرث من 700
ألف دوالر ،لبناء املستشفى الجديد ،األول من نوعه يف
بلدته بامبايل.
وقال املوقع أن حرص ماين عىل بناء املستشفى ،يأيت
من معاناته هو شخصيا يف قرية بامبايل ،عندما تويف
والده بسبب مشاكل يف املعدة ،ألنه مل يستطع
الوصول ملستشفى يقدم له الرعاية يف الوقت
املناسب.
وال يعترب مرشوع
املستشفى األول
ملاين يف قريته،
مشاريع
فله
عديدة ،ما بني مدارس ومعونات مادية ،ألبناء
قريته ،خالل مسريته الكروية الحافلة.

اقتصاد معطل وإعمار مؤجل
بغداد ـ طريق الشعب

بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة الجتياح تنظيامت
داعش اإلرهابية ،مدن العراق يف العام  ،2014الذي
تسبب بخراب كبري يف نينوى واالنبار وصالح الدين،
ض ّيف املركز اإلعالمي للحزب الشيوعي العراقي ،ضمن
سلسلة لقاءاته التي ينظمها عىل صفحة فيسبوك ،ضمن
برنامجه األسبوعي “يحدث يف العراق” ،الناشط املدين
من محافظة صالح الدين نصري طارق ،والناشط من
محافظة االنبار عمر السعدون ،فيام أدار الحلقة عضو
اللجنة املركزية للحزب الرفيق عيل صاحب.
فرق تطوعية لإلعمار
الدولية والدول املانحة وهو قليل .والثاين يكون عىل
واستهل الناشط املدين نصري طارق حديثه عن حمالت شكل قروض من صندوق النقد والبنك الدوليني .وهذه
اإلعامر التي شهدتها محافظة صالح الدين ،بتسليط أموال غري مخصصة لتعويض املترضرين”.
الضوء عىل عمل الفرق التطوعية والشباب واملنتديات
واملنظامت الدولية ،فيام أبدى أسفه عىل الدور مخيمات مغلقة ..موجودة؟
الحكومي “غري الفعال”.
ون ّبه إىل أنّ “هناك مخيامت أعلن عىل انها تم
وقال طارق“ :لدينا احياء مدمرة بالكامل”.
اغالقها ،لكن الواقع يؤكد وجود العوائل فيها ،وبالتايل
وأضاف ان “املدينة ما زالت تنتظر االعامر املؤجل ،فإن املنظامت الدولية رفعت الدعم عنها بعد عالن
لتفعيل الحركة االقتصادية يف املحافظة” ،مشرياً اىل ان الحكومة”.
“املترضرين من العمليات اإلرهابية الذين تعرضت
وأش املتحدث جملة أمور متنع عودة سكان بعض القرى
ّ
منازلهم للهدم ،مل يتسلموا حتى االن تعويضات مالية إىل منازلها ،من بينها “الخراب والثارات العشائرية وغري
من الحكومة ،وبالتايل فإن العديد من العوائل ،مل تعد ذلك”.
اىل مناطقها”.
وعلل املتحدث ذلك بان هناك “روتينا قاتال من قبل الخدمات ال تصل للفقراء
دائرة التعويضات يف بغداد” ،معتقدا ان “الدائرة أما الناشط املدين من محافظة االنبار عمر السعدون،
تعطل وصول األموال اىل املترضرين”.
فقد قال إنّ “موضوع االعامر يف االنبار هو ظاهري،
ويرتكز يف مركز املحافظة فقط ،باإلضافة اىل مدينة
انعتاش  ..مع اقتراب االنتخابات!
الفلوجة” ،مشريا اىل أن “عني الحكومة تغض النظر عن
وزاد ،أن العمل الحكومي أخذ “يقترص عىل خدمات واقع الحال يف االحياء الفقرية والعشوائيات وغري ذلك
البلدية” ،لكنه يتوقع انتعاشه قريبا “بالتزامن مع يف املحافظة”.
اقرتاب موعد االنتخابات”.
وأكد ان “دور منظامت املجتمع املدين أهم بكثري
والحظ الناشط املدين أن “التخصيص املايل الذي قدّ م من الدور الحكومي يف ملف االعامر؛ اذ قامت الفرقة
إلعامر صالح الدين من صندوق إعامر املحافظات التطوعية بإعادة ترميم الكثري من املدراس .بينام
املترضرة من العمليات اإلرهابية ،ال يتناسب مع حجم الحكومة بالكاد تكون مساهمة فيها”.
األموال التي قدمت اىل محافظتي نينوى واالنبار”.
وأضاف أن “ارتفاع سعر الدوالر فاقم إحصائيات
وبي طارق أن “صندوق االعامر يتسلم نوعني من الفقر .املنظومة االقتصادية يف املحافظة تعتمد منهجا
ّ
األموال؛ األول تتمثل يف التربعات من املنظامت اقطاعيا” ،مؤكداً ان “االنبار تشهد كسادا اقتصاديا ،منذ

دخول تنظيم داعش اإلرهايب للمدينة ،حيث هاجرت
رؤوس األموال اىل خارج البالد”.
ويقدر السعدون نسبة البطالة يف محافظته بأكرث  50يف
املائة“ ،هناك بيئة قلقة وهشة امنياً ،تجعل املستثمرين
قلقني من العمل يف املحافظة”.
وأشار اىل ان “معامل املدينة عرضت لالستثامر مثل
معمل االسمنت الذي رسح اكرث من  60يف املائة من
عامله ،حيث جرى ترحيل هؤالء العامل اىل وزارات
أخرى ،برغم ان املعمل تابع لوزارة الصناعة واملعادن”.
تضليل الرأي العام

وعدّ السعدون الحديث عن حمالت االعامر يف مدينة
االنبار ،وانها أضحت “مدينة احالم” ،كالما ال يجانب
الحقيقة “ويضلل الرأي العام”.
وبي ان “هناك العديد من النازحني عادوا اىل ديارهم
ّ
خصوصاً الذين كانوا يف مخيامت بغداد وكردستان
واطراف املحافظة ،لكن اإلشكالية لدينا تكمن يف
ملف التعويضات ،فالكثري من العوائل وجدت منازلها
مهدمة ،وهم يسكنون االن يف االيجار ،وال قدرة مالية
لديهم عىل بناء منازلهم مجدداً”.
وأوضح أن ملف إعادة العوائل النازحة يتضمن نوعني،
االول يخص األرس النازحة التي كانت يف مخيامت
أطراف االنبار ،وهؤالء بدأوا يعودون ،وامللف تقريباً
انتهى” .أما النوع الثاين فيخص “عوائل داعش الذين
خلقوا ازمة مجتمعية ،كونهم كانوا مساهمني يف
الخراب ،وأن عودتهم كانت بغطاء سيايس وأمني ،ما
ساعد عىل خلق جو متوتر ومقلق”.
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وقفة اقتصادية

النفط  ..صفقة بين العراق ولبنان تثير الجدل

السياستان المالية
والنقدية ..إلى اين؟
ابراهيم المشهداني

ال أحد يجهل وخاصة االقتصاديني واملهتمني بالشأن املايل خرباء
أو مؤسسات رسمية حكومية ،أن السياستني املالية والنقدية
تلعبان دورا أساسيا وحاسام يف حركة االقتصاد والسوق من
خالل ضبط إيقاع أسعار الرصف ومعدالت التضخم ومستوى
األسعار ومعدالت التنمية يف االقتصاد ،وهذه األهداف ال
ميكن أن تؤدي أدوارها االقتصادية واالجتامعية دون أن
يصار إىل التنسيق الكفء بني هاتني السياستني.
وكان من املؤمل أن تتجه السياسة االقتصادية للدولة
بعد عام  2003إىل معالجة االختالالت يف االقتصاد العراقي
وإعادة توازنه من خالل إخراجه من فخ السقوط يف الريع
النفطي باتجاه توظيف هذا القطاع يف عمليات التخطيط
والتنمية املستدامة وإنعاش االقتصاد الحقيقي ومتكني
قطاعاته املختلفة من التحرك املنسق -للوصول إىل هذا
الهدف مبا يف ذلك متكني السياستني املالية والنقدية يك تلعبا
دورهام يف إنجاح هذه الربامج.
وبدال من قيام هاتني السياستني بهذا الدور فقد قامت
الحكومة العراقية يف السنة االخرية بإصدار ما اسمتها
بالورقة البيضاء التي احتوت عىل أمور عديدة أغلبها تعرض
إىل االنتقاد من الخرباء االقتصاديني واملاليني ،ومن ضمنها
التلويح بتعديل سعر الرصف من خالل تخفيض قيمة
الدينار العراقي بحجة األزمة املالية وتعويض االنخفاض يف
أسعار النفط وسد فجوة التضخم يف موازنة  2021وتغطية
العجز الكبري فيها وعدم كفاية الكتلة النقدية لدى الحكومة
لتغطية رواتب املوظفني الذين تناسل عددهم بشكل أكرث
من الطاقة االستيعابية للجهاز الحكومي لرغبة احزاب
املحاصصة من توسيع قاعدتها االنتخابية ،لهذا طلبت وزارة
املالية من البنك املركزي رفع قيمة الدوالر لتوفري الغطاء
النقدي ومعالجة األزمة ،وقوبل هذا الطلب باستجابة البنك
املركزي.
ورغم كل هذه املزاعم والتربيرات فإن السوق العراقية تشهد
ارتفاعا جديدا يف قيمة الدوالر لتصل إىل  1500دينار للدوالر
شهدته سوق العراق لألوراق املالية للعمالت الصعبة ورشكات
الرصافة يف منطقتي الكفاح والحارثية ،ومن أسباب ذلك كام
كان متوقعا املضاربات داخل السوق التي متارسها البنوك
ورشكات الصريفة الخاصة ورجال األعامل أو تحميل محافظ
البنك املركزي مغبة ارتفاع قيمة الدوالر يف السوق عىل وزارة
املالية ،ويف ذات الوقت غياب الرقابة الحكومية عىل حركة
األسعار ومعدالت التضخم وعىل التعامالت النقدية التي
تدخل يف صلب مهامت البنك املركزي ،وكل ذلك يحدث عىل
الرغم من ازدياد حجم بيع الدوالر يف نافذة البنك املركزي
لكن ذلك مل يحد من ارتفاع قيمة الدوالر بسبب سيطرة
املصارف الخاصة التابعة لألحزاب النافذة عىل مبيعات البنك
املركزي والترصف بها كام فعلت يف املايض ألغراض التهريب
واملضاربة بذريعة التجارة.
ومن دون شك فإن تداعيات ارتفاع سعر الدوالر عىل نحو
ما ذكرنا والذي تربأ منه صندوق النقد الدويل ،ارتفاع أسعار
البضائع االستهالكية يف السوق وخاصة املواد الغذائية وضياع
فرص العمل وزيادة نسبة البطالة والجرائم ،واألهم من ذلك
زيادة نسبة الفقر لتصل إىل  27يف املائة حسب ترصيحات
وزارة التخطيط ،وإذا ما استمر هذا التداعي وتدهور
مستويات املعيشة للمواطنني فقد ينتهي األمر إىل التهاب
الشارع العراقي وصوال إىل انتفاض مجتمعي جارف باالرتباط
مع عوامل سياسية وأمنية تتصاعد مخاطرها يوما بعد اخر.
إن أمام الحكومة العراقية مهامت كبرية وعاجلة يف الجانب
االقتصادي وكأولوية ايقاف ظاهرة االنكامش يف االقتصاد
العراقي الذي يتعمق يوما بعد آخر ،وهذا يتم بتصوري عرب
مراجعة القرارات التي اتخذت يف القطاعني املايل والنقدي
من خالل إعادة سعر الدوالر إىل ما كان عليه خاصة بعد
انتفاء مربرات انخفاض أسعار النفط بارتفاع سعر الربميل
إىل  72دوالر مع توقع ارتفاعه ارتباطا برتاجع جائحة كورونا
عىل مستوى العامل ما يكفل سد العجز يف موازنة عام 2021
واتخاذ االجراءات الكفيلة بالحد من املضاربات املالية
وتشديد رقابة البنك املركزي عىل مامرسات املصارف األهلية
ورشكات الصريفة وتصحيح آليات بيع العملة االجنبية ومنع
استغاللها من قبل املصارف األهلية التابعة ألحزاب السلطة .

بغداد ـ طريق الشعب
تثري اتفاقية النفط مقابل الخدمات الطبية بني
بغداد وبريوت ،تساؤالت كبرية لدى مختصني
ومراقبني يف العراق ولبنان ،عن جدوى االتفاق
ومربراته وبنوده ،مستنتجني من ذلك بأنها صفقة
“تخادم بني نظامني طائفيني”.
تساؤالت لبنانية

وصوت مجلس الوزراء باالٕجامع عىل دعم لبنان
بالنفط الخام ،وزيادته من  500ألف طن إىل
مليون ،مع وعد بأن ينفّذ القرار بالرسعة القصوى،
نظراً لحاجة لبنان املاسة اىل هذا الدعم.
وشكر الرئيس اللبناين ميشال عون املس ٔوولني
يف العراق عىل قرار مضاعفة كمية النفط الخام
املخصصة لبالده ،عرب تغريدة نرشها الحساب
الرسمي عىل موقع “تويرت”.
وغ ّرد خبري النفط اللبناين أنس الح ّجي عىل منصته
عىل “تويرت” ،معلقاً عىل املوضوع “ماذا يقصد
ميشال عون بالنفط؟ إذا كان يقصد النفط الخام،
فال يوجد مصايف يف لبنان فكيف يتم التكرير ،وإذا
كان يقصد البنزين أو الديزل فإن العراق ال يصدر
أي منهام”.
وأضاف الحجي “اليشء الوحيد الذي بقي هو
زيت الوقود ،وهذا يعني أكرث أنواع زيت الوقود
رداءة واملمنوع استخدامه يف كثري من دول العامل”.
ترقيع للمشاكل

ووصفت مديرة معهد حوكمة املوارد الطبيعية يف
لبنان ،الدكتورة لوري هايتايان بحسب “سكاي
نيوز عربية” ،االتفاق بأنه “ترقيع” للمشكلة التي
يعانيها لبنان عىل صعيد حاجاته النفطية.
وأضافت ان “لبنان بني أن يجد طريقة يستورد بها
حاجاته النفطية بشكل مبارش ،وبني أن يستورد

نفطاً خاما بتسهيالت معينة ثم يبحث عمن يكرره
له ،ويضطر إىل تلبية حاجات العراق من خدمات
طبية” ,بينام هو “يشهد انهيارا للقطاع الصحي،
ويعجز عن تأمني حاجاته من املعدات والكوادر
الطبية” ،بحسب قولها.
وأكدت ان “االتفاق يف أساسه ليس مناسباً ،ال
للبنان وال العراق ،والغموض يلفه”.
وأردفت “هناك لغط حول ما سيصلنا من العراق،
هل هو نفط خام أم انه وقود؟ ويف حال وصل
النفط الخام كيف سيكرر؟”.
وتقول ان “مشكلة الوقود العراقي أنه يحتوي
عىل نسبة الكربيت  4يف املئة ،وما يستخدم يف
لبنان يجب أن يحتوي عىل  1يف املئة .أما إذا كان
املستورد نفطا خاما فال ميكننا االستفادة منه بشكل
فعال ،حيث يستوجب البحث يف الطريقة التي
سيعمد فيها لبنان إىل تكريره ،فمصايف النفط يف
لبنان معطلة ،ما يستوجب تأمني طريقة لتكريره
خارج لبنان ،إما يف العراق أو عرب طرف ثالث”.

طرف ثالث!

وتوقفت عند موضوع الطرف الثالث ،فقالت
“قد تكون رشكة وسيطة ،أما من هي هذه
الرشكة؟ هناك تكتم شديد واملوضوع غري واضح،
ونحن بحاجة إىل نص االتفاق يك نفهم القصد
منه والباقي يصنف تحت مسمى تخمينات”,
متسائال “من هي الجهة الثالثة التي ستكرر
النفط وتستفيد من نقله وتسليمه ،وكيف
ستحصل عىل بدل أتعابها ،مالياً أو عرب حصة لها
وسط أزمة لبنان يف القطاع الطبي؟”.
وختمت الخبرية هايتايان بالقول “اللبنانيون
يخشون دامئاً من تكرار سيناريو الهدر والفساد
كام جرى يف العام املايض مع رشكة “سوناطراك”
الجزائرية التي تزود لبنان مبادة الفيول ،حيث
أدخل طرف ثالث عىل العملية وهو رشكة ZR
 energyوأدى إىل فضيحة “الفيول املغشوش”
التي ال تزال موضع نزاع قضايئ بني الدولة
اللبنانية ورشكة “سوناطراك” .

تخادم مصالح

من جهته ,قال محمد فرحان ،مهتم يف الشأن
السيايس ,لـ”طريق الشعب” :ان “الهدف من
االتفاق هو تخادم مصلحي بني نظامني قامئني
عىل نفس املنهج ,يعمد احداهام اىل دعم االخر
يف اوقات االزمات” ،معتقدا ان “انهيار تجربة
املحاصصة الطائفية يف لبنان ,يهدد وجود
االحزاب الطائفية ومكتسباتها يف العراق”.
وأضاف فرحان ،أن “الشعبني العراقي واللبناين
ال يستفيدان بيشء من هذا االتفاق ،وستذهب
األموال اىل جيوب املنتفعني يف كال النظامني”.
واعترب فرحان “صمت مجلس النواب عن
املوضوع ،وعدم مطالبته الحكومة بتوضيحه،
هو دليل راسخ عىل التخادم بني النظامني”,
مؤكدا أن “هذه الصفقات هي حلول ترقيعية،
سوف تؤدي يف نهاية املطاف اىل تفاقم املشكلة،
ال حلها”.

الفقراء يدفعون ثمن التخمة في جيوب المستفيدين من مضاربات الدوالر

نواب وخبراء :الحكومة فشلت في تحقيق االصالح المالي المنشود
بغداد ــ طريق الشعب

حتى اآلن ،يبدو أن قرار خفض قيمة العملة املحلية
أمام الدوالر ،مل يحقق “إصالحا اقتصاديا” عدا انهاك
الناس ـ السيام ذوي الدخل اليومي املحدود ـ يف
معيشتهم.
وشهدت اسعار رصف الدوالر امام الدينار العراقي،
ارتفاعا يف البورصة والصريفات ,فيام يح ّمل نواب
وخرباء ،الحكومة والبنك املركزي مسؤولية التباين
بني السعر الرسمي للدوالر وسعر السوق.
وقال وزير املالية ،عيل عبد االمري عالوي ،وهو أبرز
املؤيدين لعملية تعويم الدوالر ،إن أزمات العام
 2020كشفت “هشاشة االقتصاد العراقي”.
وأضاف يف ترصيح سابق ،ان حكومته قدمت
“إصالحات كاسحة” كانت تساعد عىل تجاوز
“وضع كاريث” ،لكن مع تعايف أسعار النفط يبدو أن
الحكومة تجاهلت االصالحات املطروحة.
ومن بني ما اقرتحه عالوي ،بحسب قوله ،كان
“تقليص الرواتب ومتويل االستثامر وإصالح شامل
لالقتصاد” ،لكنه يشكو توجه الحكومة اىل “معالجة
حالة البطالة بإضافة مزيد من خريجي الكليات
والجامعة اىل قامئة رواتب موظفي الدولة”.
وقدر التقرير الحكومي الذي نرش مؤخراً نسبة
االنجازات التي تحققت يف القطاع االقتصادي بـ
 66باملئة .وشملت“ :إكامل موازنة إصالحية شاملة،
تعظيم اإليرادات غري النفطية وقطع شوط كبري
يف اإلصالحات االقتصادية ،تنظيم عمل املصارف
وتوقيع عقود تطوير وربط املصارف العراقية
بالعاملية ،والعمل عىل زيادة املشاريع االستثامرية
عىل وفق خطط اسرتاتيجية مكثفة”.
وما ال يبدو منطقيا يف ذلك ،هو أن تبقي الحكومة
عىل أسعار رصف الدوالر بقيمتها الحالية ،من دون
مرافقتها بإجراءات تنتشل الفقراء واملترضرين من
هكذا قرارات مرتبكة ،بدل تركهم ملواجهتها وحدهم.

البرجوازية
مفاهيم
اقتصادية
مبسطة

غموض في العراق

ويف العراق ،يبدو املوضوع أكرث غموضا.
فاملعلومات املتوفرة شحيحة وغري مكتملة.
وأكد الخبري النفطي حمزة الجواهري ،أن قيمة
ما اعطاه العراق للبنان ضمن هذه االتفاقية،
يساوي  350مليون دوالر.
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي إن “قيمة
الطن املرتي من النفط تساوي  7.3برميل ،فيام
تبلغ قيمة الطن الوزين من النفط  6.3برميل”,
مشريا اىل ان “املليون طن من النفط العراقي
تعادل  7ماليني برميل”.
واشار الخبري اىل ان “احتساب سعر الدوالر
بـ 1500لرية لبنانية ،يعني أنه ال قيمة له،
خاصة وان سعر الدوالر االن هو  15الف لرية
لبنانية”.

اعداد :د .صالح ياسر

هي طبقة ماليك وسائل االنتاج ،وتستخدمها إلستغالل الطبقة
الربوليتارية .وتصبح الطبقة املسيطرة يف املجتمع الرأساميل .لقد ظهرت
هذه الطبقة وعالقات االنتاج الربجوازية املرافقة لها يف رحم املجتمع

مطالبات بالتعويض

وطالب عضو املفوضية العليا لحقوق االنسان
فاضل الغراوي ،بتعويض املواطنني عن ارتفاع
اسعار املواد املعيشية ،إثر ارتفاع سعر الدوالر،
وعدّ ه “واجبا حكوميا”.
وذكر الغراوي يف بيان تلقت “طريق الشعب”,
نسخة منه ,ان “الفئات الهشة وذات الدخل
املحدود ترضرت كثريا بسبب السياسة الحكومية
يف رفع سعر الدوالر امام الدينار العراقي ،مام
تسبب بارتفاع كبري السعار املواد املعيشية”.
وأضاف ان “املواطن العراقي يتعرض للعديد
من االزمات بشكل يومي سواء بنقص الخدمات
وعدم توفر الكهرباء وتداعيات الجانب الصحي
والتعليمي والبيئي ،مع قلة فرص العمل وضعف
املدخول”.
واشار اىل أن “استمرار ارتفاع االسعار وعدم قدرة
املواطن عىل سد احتياجاته املعيشية ،يدعونا اىل
مطالبة الحكومة بتعويض املواطنني بشكل مبارش
من موازنة الطوارئ ،لقاء ما لحقهم من رضر
بسبب هذا االرتفاع”.
استضافة املحافظ
وكشف عضو يف اللجنة املالية يف مجلس النواب
عن توجيه دعوة ملحافظ البنك املركزي ،لغرض
استضافته يف مجلس النواب.
وقال النائب ناجي السعيدي ,انه “تم توجيه
دعوة إىل محافظ البنك املركزي لغرض استضافته
االسبوع املقبل ،لالستفهام منه بخصوص ارتفاع
سعر رصف الدوالر مقابل الدينار ،ووجود
مبيعات غري رسمية للدوالر”.
واضاف ان “هناك مشكلة تتعلق بالوعي
االقتصادي عند الطبقة السياسية الحاكمة،
وهي مشكلة كبرية ال يعرفها اال املختص ،وهي

االقطاعي ،وذلك خالل عملية تفسخ االنتاج السلعي الصغري ،وظهور
االقتصاد السلعي الرأساميل .وتم ظهور الربجوازية ،كطبقة ،يف مرحلة ما
يسمى بالرتاكم البدايئ لرأس املال ،حيث تم تجريد صغار املنتجني من
وسائل عملهم قرسا ،وتحويلهم اىل عامل اجراء .ومع تطور الرأساملية
اصبح مصدر الرتاكم التايل لرثوات الربجوازية ،هو فائض القيمة الناتج
عن عمل العامل غري املدفوع أجره ،باإلضافة اىل استغالل صغار املنتجني
وتحطيمهم ،ونهب الشعوب االخرى .وتعترب الربجوازية والربوليتاريا
الطبقتني األساسيتني يف املجتمع الربجوازي ،ولهذا فإن مصالحهام
متناقضة والتناقضات الناشئة بينهام تناقضات تناحرية.

بحاجة اىل تدخالت حكومية” ,كاشفا ان “هناك
اكرث من  100مليون دوالر تذهب للمضاربة،
وهناك من يستفيد من الفرق بني سعري
الرصف :الرسمي واالسمي؛ إذ أن سعر الرصف
الرسمي  145ألف دينار ،واالسمي  150مبعنى
فرق قرابة  5آالف دينار ،عن كل  100دوالر”.
وأكد السعيدي ,ان “ارباح فرق السعر
تذهب اىل املصارف الداخلة يف املضاربة.
هناك شخصيات سياسية وأحزاب ساندة لهذا
املوضوع ،ألنه يشكل استفادة لها”.
وبي أن “مسؤولية البنك املركزي هي استخدام
ّ
بعض الخطوات بزيادة املعروض النقدي
للدوالر ،ليك يحافظ عىل سعر الـ 148الف،
املوازي للسعر الرسمي”.
ولفت إىل أن “قضية نافذة بيع العملة اذا
مل تتدخل الدولة بكل إمكانياتها األمنية
والعسكرية واالقتصادية يف ما يخص سياسة
النقد للبنك املركزي ،فال ميكن حل هذه
املعضلة”.
وأشار اىل ان “طلبات املضاربة ال تتجاوز ما بني
 50اىل  70طلباً ،يف حني يتم البيع بواقع 210
طلباً ،فمن هو الذي يشرتي بهذا السعر ،وبهذا
الحجم من الطلبات .هذا يؤرش خلال واضحا”.
ال تغيير في السعر

وحول ن ّية البنك املركزي رفع سعر رصف الدينار
امام الدوالر ,اكد البنك أن سعر رصف الدوالر
“ثابت مقابل الدينار ،ودون أي تغيري”.
وذكر البنك يف بيان تلقت “طريق الشعب”,
نسخة منه ,ان “السعر الذي تم اختياره
نهاية عام  2020لرصف الدوالر استند إىل
دراسات معمقة ملتطلبات الوضع االقتصادي
واملايل وأهداف السياسة النقدية” ,مشريا اىل
ان “مبيعاته من العملة األجنبية تستند إىل
استقرار احتياطياته األجنبية مبستويات ممتازة،
حيث متت زيادة تلك املبيعات لتلبية كافة
الطلبات املرشوعة”.
وبي أن “سعر الرصف سوف يستقر نتيجة
ّ
لإلجراءات التي اتخذها البنك املركزي مؤخرا”.
وكان البنك املركزي اعلن الخميس املايض
عن زيادة كمية املبيعات النقدية من العملة
االجنبية للمصارف ورشكات الرصافة لغرض
تلبية الطلبات من العملة االجنبية ،وتحقيق
اهداف السياسة النقدية.

فشل في تحقيق االهداف

من جانبه ,أرش الخبري املايل حسن الكورجي,
“اخفاقا حكوميا” يف تحقيق االهداف االصالحية
الخاصة بالسياستني املالية والنقدية للبالد.
وقال الكورجي لـ”طريق الشعب” ,ان “احد
حجج الحكومة لرفع سعر رصف الدينار امام
الدوالر هي من اجل الحد من عملية تهريب
العملة الصعبة اىل خارج البالد ,لكن شيئا من هذا
مل يحدث ،حيث عادت مبيعات البنك املركزي
لالرتفاع ،خالل الفرتة املاضية بنفس املستويات
السابقة” ,مشريا اىل ان مبيعاته “تفوق 200
مليون دوالر يوميا .وانها تذهب عىل شكل
حواالت اىل خارج البالد ،دون معرفة وجهتها”.
واضاف ان “املصارف االهلية ـ اململوكة لعدد
من االحزاب والشخصيات املتنفذة ـ تسيطر عىل
نافذة بيع العملة ,وهي املسؤولة عن املضاربة
بأسعار الدوالر”.
وخ ّمن املتحدث أنها تحقق “ارباحا طائلة من
فرق السعر الرسمي للبنك وسعر البيع لدى
املصارف والصريفات”.
ويرجح الكورجي بقاء سعر رصف الدوالر امام
الدينار “متذبذبا” ،معتقدا ان البنك املركزي ال
يستطيع السيطرة عليه “نتيجة لوجود شخصيات
سياسية متنفذة مستفيدة من الفرق السعري”.
أما إجراء ضخ مزيد من العملة االجنبية اىل
االسواق فيجدها الكورجي “محاولة يائسة
للتقليل من املضاربات” ،فيام ينصح البنك
املركزي بـ”توجيه عقوبات رادعة واستبعاد
البنوك والرشكات املتالعبة بالسعر ،ان كان جادا
يف محاولة السيطرة عىل سعر رصف الدوالر”.
اسعار الصرف في البورصة

وواصل سعر رصف الدوالر ،ارتفاعه مقابل
الدينار العراقي ليصل اىل اكرث من  1500للمرة
االوىل منذ قرار رفع سعر رصف الدوالر يف بداية
شهر كانون األول املايض.
وتداولت محال الصريفة يف بعض املحافظات
سعر رشاء الـ 100دوالر بـ 150500دينار ،مقابل
 151الفا للبيع .وهذا الرقم مل يصل له العراق
منذ عام  ،2008بحسب مراقبني.
وبلغ سعر البيع يف محال الصريفة بالعاصمة
بعداد 150,750 ،دينار عراقي مقابل  100دوالر
أمرييك .فيام بلغ سعر الرشاء  149,750دينار
عراقي مقابل  100دوالر أمرييك.
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الشرارة األولى النتفاضة تشرين

حملة الشهادات العليا  ..إلى متى يبقون في الشوارع؟!
يواجههم بخراطيم املياه ،واالعتداء ،وأحياناً بالرصاص
الحي!”.

بغداد – وكاالت

منذ نحو عام ونصف العام ،يواصل العرشات
من حملة الشهادات العليا يف بغداد وعدد من
املحافظات ،تظاهراتهم مطالبني بالتعيني والتثبيت يف
الجامعات والكليات الحكومية أو األهلية والخاصة
املستحدثة.
ويتخذ املتظاهرون من األبنية الحكومية ،سيام
املرتبطة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،مكاناً
الحتجاجاتهم .وهناك عدد كبري منهم يعتصمون يف
نحو عرش خيامت تم نصبها قبل شهور أمام مبنى
الوزارة يف بغداد ،معظمهم يطمح إىل التعيني كأستاذ
جامعي ،أو نيل منصب يف دائرة حكومية.
وكان حملة الشهادات العليا ،هم الرشارة األوىل
النتفاضة ترشين  .2019فقد تظاهروا يف أيلول من
العام نفسه ،وواجهتهم قوات حامية مكتب رئيس
الوزراء ،بخراطيم املياه.
وتناقل ناشطون وقتها ،مقاطع مصورة أظهرت
سقوط عدد من النساء عىل األرض ،ما أدى إىل تفاقم
الغضب الذي كان قامئاً ضد الحكومة ،لتنطلق بعدها
بأيام تظاهرات األول من ترشين األول يف بغداد،
وتنتقل رسيعا إىل عموم املحافظات.
وخالل األسابيع املاضية ،شهدت بغداد والحلة
والنارصية والبرصة ،سلسلة من الصدامات بني
املتظاهرين من حملة الشهادات العليا وقوات فض
الشغب ،رغم أن وزارة التعليم العايل أكدت نهاية
العام املايض ،أن الحكومة تويل اهتامماً كبرياً بحملة
الشهادات العليا ،وأنها وجهت بتعيني رشيحة منهم
يف الكليات واملعاهد األهلية مبا يتناسب مع الحاجة
والتخصص.

متعاقدون يحتجون
على تقليص رواتبهم
بغداد  -عامر عبود الشيخ علي

نظم عامل العقود يف "معمل الروافد" للجسور العمالقة،
العائد إىل "رشكة حمورايب العامة" للمقاوالت االنشائية،
يومي األربعاء والخميس املاضيني ،وقفة احتجاج ضد
تقليص رواتبهم إىل النصف ،من  350ألف دينار شهريا،
إىل  175ألف دينار .وتجمع املحتجون يف موقع العمل،
وطالبوا بإعادة جدول رواتبهم السابق ،فضال عن رصف
أجورهم املتأخرة منذ شهور عدة ،داعني يف الوقت ذاته
إىل تثبيتهم عىل املالك الدائم ،نظرا لخدمتهم الطويلة
التي تزيد عىل  10أعوام .وأرضب العامل املحتجون عن
عملهم وأغلقوا املعمل ،مؤكدين عدم عودتهم إىل العمل
لحني تنفيذ مطالبهم.

المسؤولون ال يؤمنون بأهمية التعليم
والمتعلمين!

أكثر من  50ألفا

ال يُعرف العدد الحقيقي لهؤالء الخريجني ،لكن
عضو تنسيقية تظاهرات الشهادات العليا يف بغداد،
محمد عادل السامرايئ ،يؤكد أن األعداد أكرث من
 50ألف شخص ،وأن غالبيتهم من الحاصلني عىل
شهادة املاجستري ،مستدركا “لكن الذين يشاركون يف
التظاهرات ال يتجاوز عددهم الـ 100شخص”.
ويعترب السامرايئ ،يف حديث صحفي ،أن “الحكومات
العراقية منذ  ،2003حتى اآلن ،ال تحرتم العقول

املفكرة ،وال العلامء .وهذه ليست مبالغة ،ألن لدينا
يف صفوف املتظاهرين من يحملون شهادات دكتوراه
يف الفيزياء أو الكيمياء ،وبعضهم ميلك براءات اخرتاع،
لكنهم من دون وظيفة أو دخل جيد”.
من جهته ،يقول عيل كريدي ،وهو حاصل عىل
املاجستري يف الصحافة يف جامعة بغداد ،إنه يتظاهر
منذ عامني أمام مبنى وزارة التعليم العايل ،مبينا يف
حديث صحفي ،انه “قابلنا الوزير مرة واحدة فقط،
ووعد باستحداث درجات وظيفية لرشيحتنا ،لكننا مل

نجن سوى الوعود”.
ويضيف ،أن فريقاً من املتظاهرين كانوا قد زاروا
الوزير يف مكتبه ،فصارحهم بأن ملفهم معقد ،وال
ميكن قبولهم باألعداد الحالية بسبب الضائقة املالية
يف البالد ،مؤكدا أن “جميع الخريجني يعانون غياب
االهتامم الحكومي .وهم يف الغالب من املتفوقني،
وميلكون أفكاراً قد تنقذ العملية التعليمية يف العراق،
وبدالً من االهتامم بهذه الرشيحة التي تسعى دول
كثرية لالستفادة منها ،فإن العراق عىل العكس،

زقاق في الغزالية
يعاني تهالك الشبكة الكهربائية
بغداد – لويس فؤاد

شكا سكان الزقاق  79يف املحلة  651مبنطقة
الغزالية /جانب الكرخ من بغداد ،تردي شبكة
توزيع الكهرباء وتهالكها ،مبا فيها املحولة الرئيسة
التي تغذي الزقاق ،والتي ال تنفك تتعطل بشكل
يومي ،ما يتسبب يف عطب األجهزة الكهربائية
املنزلية.
وأكد العديد من سكان الزقاق ،الذي يقع تحديدا
يف "حي الصحفيني" باملنطقة ،انهم ناشدوا دائرة
كهرباء الغزالية مرارا ،استبدال املحولة واألسالك
املتهالكة بأخرى جديدة أكرث سعة ،أو تصليحها
بشكل جيد عىل األقل ،إال أنهم مل يلمسوا استجابة
جدية من املسؤولني يف الدائرة ،مشريين يف حديث

إىل ذلك ،يؤكد عضو مجلس النواب ،عيل البديري،
أنه “من واجب الحكومة استيعاب الخريجني ،سيام
أصحاب الشهادات العليا ،وتوزيعهم كمدرسني وأساتذة
يف الجامعات ،أو إلزام الجامعات األهلية والخاصة
باستيعابهم يف كلياتها” ،الفتا يف حديث صحفي ،إىل أن
“مشهد هؤالء األساتذة وهم يفرتشون األرض مطالبني
بالتعيني ،ميسء للجميع .فال بد من االهتامم بهم”.

الغراف مكب لمخلفات الصرف الصحي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
العدد/510 :ش2021/
التاريخ2021/6/10 :
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشامية

الكوت – وكاالت

طالب عدد من سكان منطقة الكرميية املحاذية لنهر
الغراف يف مركز مدينة الكوت ،الجهات املعنية ،برضورة
تنظيف النهر وإزالة القصب من عىل ضفتيه ،ومنع رمي
مخلفات الرصف الصحي فيه.
وأوضحوا يف حديث صحفي ،أن الغراف أصبح مكبا
للنفايات ومخلفات الرصف الصحي ،األمر الذي تسبب
يف ظهور مشكالت صحية وأمراض جلدية بني أطفالهم.
ولفت سكان املنطقة ،إىل أن الجهات املعنية كانت يف
السابق تقوم بتنظيف النهر بشكل دوري ،إال أن هذه
األعامل توقفت منذ سنوات ،ما فسح املجال لتنامي نبات
القصب ،الذي يعد بؤرة للحرشات الضارة والسامة.
يشار إىل أن عددا من سكان ناحية واسط (الدجيلة)
التابعة ملدينة الكوت ،كانوا قد طالبوا أيضا يف وقت
السيد قايض محكمة تحقيق
الكاظمية

م /اخبــار

اعــــالن
اىل /املدعى عليه /عيل عبد الحسني مداوي
اقامت املدعية (هناء جورج حبيب) الدعوى املرقمة /510ش2021/
يف  2021/5/3واملتضمنة طلبها الحكم مبهرها املؤجل مقوما بالذهب
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد من
املجلس املحيل ملحافظة النجف االرشف عليه تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف
 2021/6/20وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض
احسان عيل حمزة

حصلت موافقة السيد رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية/
مسجل النامذج الصناعية عىل قبول طلب النموذج الصناعي املرقم
( )2021/18واملوسوم (الطويل پالست) عىل من لديه اعرتاض عىل
قبول ذلك التسجيل تقديم اعرتاضه لدائرتنا خالل مدة ثالثني يوماً
من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

مشهد مسيء للجميع

سكان الكريمية في الكوت:

لـ "طريق الشعب" ،إىل أن مشكلة شبكة الكهرباء
يف زقاقهم ليست جديدة ،إمنا تعود إىل العام
 ،2005وتكون ذروتها يف موسمي الحر واألمطار.
وأوضحوا ،أنه بسبب زيادة عدد السكان يف الزقاق،
وتقسيم املنزل الواحد إىل أكرث من منزل ،زاد
الحمل عىل شبكة الكهرباء وشكل ضغطا إضافيا
عىل املحولة واألسالك ،الفتني إىل أن فرق الصيانة
التابعة إىل دائرة الكهرباء ،ال تعالج املشكلة بشكل
جذري "فهي تأيت كل مرة وتجري صيانة ترقيعية
مؤقتة ،يف حني أن األمر يتطلب استبدال املحولة
واألسالك" – عىل حد قولهم.
وجدد أهايل الزقاق ،مطالبتهم املسؤولني يف دائرة
كهرباء الغزالية ،بحل مشكلة الشبكة الكهربائية،
وإنقاذهم من معاناتهم اليومية.

رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية
محكمة بداءة الدبس
 /41تأييد امللكية2020 /

إميان جبار ،وهي حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف علوم
الفيزياء يف جامعة النهرين ،تقول أن املسؤولني يف البالد
ال يستوعبون مطالب املتظاهرين من حملة الشهادات
العليا بالتعيني ،حتى لو عرب عقود سنوية كام يجري يف
بعض الرشكات الخاصة.
وتتابع قولها يف حديث صحفي ،أن “أكرث ما يحزننا،
نحن الذين درسنا طويالً لبلوغ هذه املرحلة ،أن أعضاء
يف مجلس النواب ،ومسؤولني يف مناصب مهمة ،مل
يحصلوا حتى عىل الشهادة اإلعدادية ،وبالتايل نحن
نشعر بأننا نواجه رشيحة ال تؤمن أصالً بأهمية التعليم
واملتعلمني” ،موضحة أن “هناك تزايداً غري اعتيادي يف
أعداد أصحاب الشهادات العليا يف العراق ،خصوصاً مع
استمرار توافد الطلبة العراقيني إىل روسيا وإيران ولبنان
للحصول عىل ألقاب علمية بتكلفة قليلة وجهد أقل،
وهؤالء حني يرجعون إىل البلد يطالبون أيضا بالتعيني”.

فقد ولدي املدعو محمد جواد
كاظم  /تولد  1990من سكنة
مدينة الحرية م  .. 430زقاق 31
دار  .. 21حيث خرج من الدار
بتاريخ  2014/6/15عىل اساس
التطوع ومل يعد بعدها.
راجياً من سيادتكم االيعاز اىل مركز
رشطة الحرية لغرض اجراء الالزم
وتعميم اوصافه
ولكم التقدير
والد املفقود
جواد كاظم
2014/8/3

اعـــالن

م /قرار تثبيت عائدية عقار تأييداً
بناء عىل صدور قرار بتأييد ملكية (متام العقار) املرقم (4/10م 3بيوك قوطان) اىل (وزارة املالية وحق الترصف اىل
املؤسسة العامة نفط الشامل) املؤرخ يف  2021/5/2الصادر من لجنة تثبيت امللكية واستناداً اىل احكام املادة (58
و  59و  61و  )62من قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971تعلن هذا القرار وعىل من لديه اعرتاض عىل
القرار املذكور الطعن فيه لدى محكمة االستئناف خالل مدة ثالثون يوماً واعتباراً من اليوم التايل لنرش هذا اإلعالن
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار لديها خالل املدة
املذكورة ستبارش دائرة التسجيل العقاري بالتسجيل وفقاً لقرار تأييد العائدية.
القايض /محمد هدايت محمد
رئيس لجنة تثبيت امللكية
قايض محكمة بداءة الدبس

سابق ،مبعالجة مشكلة تلوث “نهر الدجييل” يف الناحية،
بعد اختالط مياهه مبياه الرصف الصحي التي ترمى فيه
باستمرار.

مواساة
*تتقدم اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الشطرة ،بخالص
العزاء واملواساة للرفاق د .رياض ود .عالء وصفاء وبهاء احمد طه ،لوفاة
شقيقهم الرتبوي الفاضل عبد الحسني .للفقيد الذكر الطيب وألرسته الصرب
والسلوان.
*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف واسط ،الرفيق يحيى
حسن عليوي بوفاة اخيه محمد اثر مرض مل ميهله طويال .الذكر الجميل
للفقيد والصرب والسلوان لعائلته الكرمية.
*ببالغ الحزن واألىس تعزي اللجنة املحلية العاملية يف الحزب الشيوعي
العراقي ،الرفيقة ابتسام جاسم بوفاة زوجها رياض احمد (ابو بسمة) اثر
حادث سري مؤسف .وتعزي ايضا ابنته الرفيقة بسمة رياض بهذا املصاب
الجلل .الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان ألهله ورفاقه.
*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف املثنى ،الرفيقة أديبة
بسيطة (ام مسار) بوفاة أخيها كريم بسيطة .للفقيد الذكر الطيب
ولعائلته الصرب والسلوان.
*هيئة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي يف الحي تقدم التعازي واملواساة
للشخصية االجتامعية صديق حزبنا سامل كاظم العطار ،بوفاة ابن عمه
عامر كريم العطار.
وتنعى الرفيق حمزة سعيد حمزة الذي وافاه االجل يف قضاء املوفقية اثر
مرض عضال ..وهو من الرفاق القدامى تعرض اىل االعتقال
واملالحقة واالضطهاد اثر انقالب شباط ١٩٦٣وبقي وفيا للمبادئ التي
اعتنقها حتى يوم رحيله.
الذكر الطيب دوما للفقيد ولعائلته الصرب والسلوان.
الذكر الطيب دوما للفقيد والصرب والسلوان ألرسته الكرمية.
*ببالغ األىس والحزن تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف
دياىل ،الرفيق هاشم عباس الططو وآل ططو بوفاة شقيقه عبد االمري عباس
اثر مرض عضال أمل به .للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان.
*تعزي هيئة الشهيد فاضل البيايت الرفيق عبد الحليم حسن (أبو ربيع)
بوفاة زوج أخته د .عبد الوهاب محمد وهيب.
للفقيد الذكر الطيب وللعائلة الكرمية الصرب والسلوان.
وتعزي عائلة الرفيق باري الشيخ علني وكان الفقيد من نشطاء الحزب
وجمعية الطلبة العراقيني يف املانيا.
للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه الصرب والسلوان.
*تتقدم اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الديوانية بخالص
التعازي واملواساة للرفيق عبد الهادي عبد الحسني الجنة بوفاة شقيقة اثر
وعكة صحية مفاجئة .للفقيد الذكر الطيب دوما ولعائلته الصرب والسلوان.
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ّ
اليمين يحشد للطعن بالنتائج

بيرو ..مرشح اليسار يفوز في االنتخابات الرئاسية
عادل محمد

الجيش والبنوك يتحركون

بعد فرز جميع األصوات فاز املرشح اليساري بيدرو كاستيليو ،زعيم حزب “بريو
الحرة” املاركيس باالنتخابات الرئاسية يف بريو ،متقدما عىل منافسته اليمينية كيكو
وابنة الدكتاتور فوجيموري ،بأكرث من  60ألف صوت .ومل يتم لحد إعداد هذا
التقرير إعالن النتائج رسميا .محامو فوجيموري يعرتضون أمام املحاكم االنتخابية.
والعديد من رؤساء أمريكا الالتينية يهنئون.
أعلنت فوجيموري الطعن بقرابة  200ألف صوت يف
 86صندوق انتخايب يف املناطق املوالية ملنافسها ،زاعمه
أن هناك تزوير شابها .وريثة الديكتاتورية التي قدمت
نفسها عىل أنها “الخيار الدميقراطي” ضد “الشيوعية”
خالل الحملة االنتخابية ،تطالب بإلغاء قرابة  200ألف
صوت .من جانبها وصفت املحكمة الوطنية لالنتخابات
الترصيحات بشأن الشكوك يف رشعية العملية االنتخابية
بأنها “غري مسؤولة” .وأكد رئيس املحكمة ،خورخي
لويس ساالس ،يف الفرتة التي سبقت االنتخابات ،أنه
يف ظل النظام االنتخايب الحايل ،.فإن تزوير االنتخابات
“مستحيل” .وبحسب مراقبي االنتخابات الدوليني ،كانت
االنتخابات ناجحة و “بدون مخالفات”.
وعهدت مجموعة من الرشكات البريوفية إىل أفضل
مكاتب املحاماة يف البالد بالبحث عن أخطاء شكلية لنقض
فوز كاستيلو يف االنتخابات .وتجري مجموعة العمل
املكونة من نخبة املحامني ،املسامة “محامون دميقراطيون
ومستقلون” ،تحقيقات يف املحافظات املعنية.
مطالبة باعتقال مرشحة اليمين

طلب املدعي العام يف بريو خوسيه دومينغو برييز

إعادة فوجيموري إىل الحبس االحتياطي ،بعد ظهورها
يف مؤمترها الصحفي يوم األربعاء الفائت مع املحامي
ميغيل توريس موراليس ،الذي شهد ضدها يف قضية
غسيل األموال ،لتعارض ذلك مع ضوابط حكم مع
وقف التنفيذ سابق ضدها .وبحسب الئحة االتهام،
فإنها تواجه حكامً بالسجن ملدة تصل إىل  30عاماً.
يف غضون ذلك ،فتحت وزارة الخارجية تحقيقًا مع
القنصل البريويف يف هارتفورد ،كونيتيكت .كان قد
ُعهد إليه بنقل األصوات من الواليات املتحدة ،لكنه
أظهر تعاطفًا رصي ًحا مع فوجيموري وفقًا لتسجيل
صويت ،قال “أثق يف فوز كيكو” ،متكه ًنا بأفضلية
محتملة ملرشحة اليمني بني ناخبي الخارج.
للمرة الثانية عىل التوايل تفشل كيكو فوجيموري
باالنتقال إىل القرص الرئايس بسبب بضعة آالف
من األصوات .يف عام  ،2016احتاجت إىل  40ألف
صوت ،يف مواجهة االقتصادي الليربايل بيدرو بابلو
كوتشينسيك .لكن الهزمية هذه املرة أكرث دراماتيكية،
ألن السياسية املحرتفة تواجه عدة دعاوى قضائية
بتهم الفساد والتمويل غري الرشعي لحملتها
االنتخابية.

بيدرو كاستيليو خالل الحملة االنتخابية
أمريكا الالتينية تهنئ

بعد أن كان يويص بالرتيث ،أعلن كاستيلو فوزه يف
االنتخابات .وهنأت حكومات وشخصيات سياسية
أجنبية ،معلم املدرسة االبتدائية ،والقائد النقايب بالفوز
يف االنتخابات.
كان الرئيس األرجنتيني ألربتو فرنانديز أول رئيس دولة،
يهنئ املرشح اليساري البريويف بفوزه يف االنتخابات.

«حكومة الثورة»
تعرقل مهام االنتقال في السودان
الخرطوم  -قرشي عوض

وعادت الخرطوم تقف حافية عىل االسفلت يف شمس
الصيف الحارقة مع اطاللة شهر يونيو (حزيران) ،وهي
تحيي ذكرى فض اعتصام القيادة العامة وتطالب باعالن
نتائج التحقيق يف عملية تفريق املتظاهرين الوحشية من
قبل القوات االمنية ،والذي تجريه لجنة املحامي نبيل
اديب.
بيد ان قرارت وزير مالية “حكومة الثورة” جعلت
االحتجاجات املعهودة تأخذ منحي خطريا ،إ ْذ اعلنت رفع
اسعار الوقود بنسبة  100يف املائة .فانترشت االطارات
املشتعلة يف الشوارع الكربى ،وعرقلت حركة السري داخل
مدن العاصمة.
لكن حدث -هذه املرة ان صاحبت االحتجاجات أعامل
نهب وسلب ،وظهور مجموعات تحمل االسلحة البيضاء
اخرتقت تجمعات الثوار ،وهذا يفقد الحراك االحتجاجي
سلميته التي متسك بها يف احلك الظروف.
بعض االطراف ح ّملت الحزب الشيوعي مسؤولية ما
يحدث ،بسبب كونه من الداعني للخروج اىل الشارع
السقاط الحكومة التي تنكرت لشعارات الثورة ،رغم
متسكه كحزب يف كل الترصيحات الصحفية واملخاطبات،
التي اطلقتها قياداته الوسيطة وهيئاته القيادية ،بسلمية
الحراك الجامهريي .لكن غالبية االتهامات تتوجه اىل
عب عن رغبته الدفينة يف
عنارص النظام القديم ،الذي ّ
التخلص من خصومه يف قوى الحرية والتغيري.
وتتمثل خطة فلول العهد السابق يف دفع الجيش الستالم
السلطة واعالن انتخابات مبكرة ،يعتقدون انهم سوف
يكسبونها بسبب ما يتوفر لديهم من امكانيات مالية
راكموها خالل  30عاماً.
يف هذا الوقت اعلنت لجان املقاومة يف أحياء العاصمة
الكربى ،ان ما يحدث يف الشارع ال ميثلها .ودعت منتسبيها
اىل رفع االطارات املشتعلة فوراً ،والسامح بانسياب حركة
املرور .كام قامت الرشطة بانتشار واسع يف شوارع مهمة،
مثل شارع عبيد ختم وغريه ،واطلقت الغاز املسيل
للدموع ،وقبضت عىل مجموعات منفلتة اودعتهم
السجون .كام اعتقلت خلية تابعة لحزب البشري املعزول
مجتمعة يف حي املنشيئة .لكن بعض املصادر رجحت انها
تابعة لحركة “متازج” املوقعة عىل اتفاق جوبا ،وتتوقع
االفراج عن عنارصها خالل ساعات.
عىل الجانب اآلخر ال يوجد ضوء يف آخر النفق ،حيث
اعلن وزير املالية يف مؤمتر صحفي ضمه مع وزير النفط،
ان الزيادات يف االسعار سوف تتصاعد حسب السعر
املعلن للدوالر .وتشري الدالئل اىل ان هذا السعر سوف

يوايل صعوده ،بعد ان دخل بنك السودان نفسه تجارة
العملة االجنبية بعرض مزادات لبيعها يف البنوك .حتى ان
الحزب الشيوعي السوداين وصف البنك يف ترصيح صحفي
صادر عن مكتبه السيايس ،بانه اصبح “حافظ رس تجار
العملة”.
وهكذا فان ما كان يعترب مضاربة يف العملة ،يقوم بها بعض
التجار الذين ميكن ان يتعامل معهم األمن االقتصادي
ويحد من نشاطهم ،أصبح سياسة رسمية للدولة.
وعليه فسوف تتواىل االحتجاجات يف الشارع ،ورمبا يعاد
انتاجها بشكل متزايد الحدة يف اتجاه الخروج عن السيطرة
التنظيمية والحزبية .فال تزال لجان املقاومة كواحدة من
اهم العنارص التي فجرت ثورة ديسمرب ،ممسكة بزمام
االمور ويكفي اعالن منها لتعود الشوارع اىل طبيعتها ،ما
يعني ان االوضاع رغم كل مظاهر االنفالت تبقى تحت
السيطرة.
لكن استمرار االزمة املتوقع بفعل سياسات الحكومة
االقتصادية ،سوف يجعلها تفقد هذه امليزة .ورمبا
ترشح تطورات االحداث قيادة اخرى من خارج املشهد
السيايس واالجتامعي لثورة ديسمرب .وقد تكون هذه
القيادة من التنظيامت الدينية املتطرفة .خاصة وان ما
تسميه الحكومة بالجراحة القاسية التي يتطلبها االقتصاد
السوادين ،ترتافق معها سياسات اجتامعية تتعارض مع
النظام االجتامعي واملوروث القيمي يف السودان ،مثل
التوقيع عىل اتفاقية سيداو ،ومطالبة عبد العزيز الحلو
الذي تفاوضه الحكومة ،بعلامنية الدولة والغاء عطلة
الجمعة واستبدالها بيوم االربعاء ،وغري ذلك من اجراءات
وتوجهات ستحفز التيار السلفي عىل اعادة ترتيب
صفوفه ،والدخول يف مواجهات مرتقبة مع السلطة.
ولسوف يوظف يف ذلك السخط الشعبي عىل تفاقم
االزمة االقتصادية ،التي اوصلت الوضع املعييش اىل حالة
ال تحتمل.
اما التيار االكرث اعتداالً وسط قوى االسالم السيايس ،فيحتج
بان الحكومة الحالية انتقالية وال يحق لها البت يف مثل
القضايا التي تتبناها اليوم ،وان اقىص ما يتمناه هو ان
يستلم الجيش السلطة ،ويجري انتخابات لتأيت بحكومة
متتلك الرشعية التي متكنها من حل املشاكل الكبرية ،مثل
طبيعة الحكم وتوجهات السياسة الخارجية ،خاصة التطبيع
مع العدو الصهيوين.
وهكذا فان ما يحدث هو توظيف لألزمة االقتصادية وليس
تعاطياً ايجابياً معها .ومن الناحية النظرية ال تعلن اية قوى
سياسية ،باستثناء الحزب الشيوعي السوداين ،موقفاً واضحاً
من سياسات رفع الدعم للسلع وتعويم سعر العملة ،وما
تسبب من تفاقم لالوضاع املعيشية ملاليني السودانيني.

وحذا حذوه أيضا الرئيس البوليفي لويس آرس ،ورئيس
نيكاراغوا دانييل أورتيغا .وغرد رئيس بوليفيا األسبق
إيفو موراليس“ :بيدرو كاستيلو ،أخي الروحي ورفيق
السالح ،أنت فخر لكل الحركات االجتامعية والوطنيني”.
رصح الرئيس الربازييل األسبق لوال دا سيلفا“ :،النتيجة
و ّ
يف صناديق االقرتاع يف بريو رمزية ومتثل مرة أخرى تقدم
النضاالت االجتامعية يف أمريكا الالتينية املحبوبة”.

ليس هناك شك يف أن جميع الرشكات الكبرية تقف
وراء فوجيموري ،وهناك أكرثية محافظة يف الكونغرس،
ويشكل قمة املثلث كبار القادة العسكريني .حقائق
ستجعل مهمة بيدرو كاستيلو يف حكم البالد صعبة.
وانطلقت خطط تهريب رؤوس األموال إىل خارج
البالد .قد يصبح تدفق العمالت األجنبية إىل الخارج
مشكلة للرئيس اليساري املنتخب مثلام كانت مشكلة
للرئيس الفنزوييل الراحل هوغو شافيز .وتنترش
شائعات تفيد بأن الجيش لن يتسامح مع رئيس
يساري .وكالعادة ال يريد رأسامل وقوى اليمني التخيل
عن فكرة احتكار السلطة عرب سلسلة من اإلجراءات
من توظيف ثغرات القانون ،مرورا بالحرب االقتصادية
واإلعالمية ،وصوال إىل االنقالبات العسكرية سواء
كانت محلية أو عرب غزو خارجي .هذا ما جرى يف
العديد من بلدان أمريكا الالتينية ،وإن كانت فرصه
اليوم شحيحة مقارنة بالعقود املاضية.
وجرت الجولة األوىل من هذه االنتخابات يوم 11
نيسان الفائت ،وحصل فيها كاستيلو عىل 19،83يف
املائة من األصوات ،مقابل 13،37يف املائة ملنافسته
اليمينية ،فيام فشل عدد من املرشحني يف خوض
الجولة الثانية.
واملرشح الفائز الذي سيتم اإلعالن عنه رسميا سيحكم
البالد ملدة  5سنوات من  2021إىل  ،2026عىل أن
يتم تنصيبه يوم  28متوز املقبل الذي يصادف الذكرى
املئوية الثانية الستقالل بريو وهي جمهورية برملانية،
واقعة يف غرب أمريكا الجنوبية ،ومتتلك ساحال عىل
املحيط الهادي ،و يبلغ عدد سكانها  29مليون ونصف
املليون والبالد مقسمة اىل  25منطقة متتاز بتنوعها
البيئي والجغرايف والعرقي والثقايف ومعدالت التنمية
البرشية فيها عالية.

مشاركة متدنية في االنتخابات الجزائرية
الجزائر ـ وكاالت

أعلنت السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف
الجزائر ،أول من أمس ،أن نسبة املشاركة يف االنتخابات
الترشيعية بلغت  30.2يف املائة ،عىل مستوى البالد.
يف وقت استمرت فيه عمليات فرز األصوات بعد
إغالق جميع صناديق االقرتاع.
وقال رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات،
محمد رشيف ،إن “االنتخابات جرت يف ظروف حسنة،
عدا بعض الهفوات التي ال تؤثر عىل نزاهتها” ،مبيناً
أن “عملية فرز األصوات تتطلب وقتا كبريا قد يصل
إىل  4أيام ،بسبب تعقيد العملية االنتخابية جراء
تعدد القوائم مقارنة باالنتخابات السابقة”.

نسب متفاوتة .وأعلنت سلطة االنتخابات أن فرز
األصوات سيتم عىل مرحلتني؛ األوىل للقوائم ،والثانية
لكل مرشح يف القامئة.
وذكر مراسلو وكاالت االنباء ،أن اإلقبال عىل التصويت
كان متفاوتا بني الواليات يف الساعات األوىل ،حيث
بلغت النسبة يف بعض الواليات  17يف املائة ،يف حني
مل تتعد  1يف املائة يف واليات أخرى .لكن ال توجد
مشاركة واسعة.
وكانت مراكز االقرتاع يف الجزائر واملهجر فُتحت صباح
السبت أمام  24مليون جزائري يحق لهم التصويت
يف االنتخابات الترشيعية املبكرة ،التي تُجرى الختيار
 407نواب يف املجلس الشعبي الوطني أو ما يعرف

بالغرفة األوىل.
ويتنافس يف هذه االنتخابات أكرث من  22ألف مرشح
ينتمون إىل  2288قامئة ،منها  1080قامئة حزبية،
و 1208قوائم مستقلة .يف حني بلغ عدد املرشحات
 5744امرأة.
ووفقاً لتقارير صحفية ،إن التصويت جرى بصورة
عادية يف الواليات الـ 58بالجزائر.
وتابع أن وزارة الداخلية فرضت إجراءات أمنية
مشددة بداية من الليلة املاضية ،مشريا إىل تعديل يف
قانون العقوبات للتصدي ملحاوالت ما سمي بتعكري
صفو العملية االنتخابية ،سواء مبنع األفراد من اإلدالء
بأصواتهم ،أو تخريب مراكز االقرتاع.

البرلمان الكوبي يناشد برلمانات العالم

تصعيد المطالبة برفع الحصار االقتصادي االمريكي
تلقت “طريق الشعب” نسخة من النداء الذي اصدرته
لجنة العالقات الدولية يف “الجمعية الوطنية للسلطة
الشعبية” (الربملان) يف كوبا مؤخراً خالل جلسة
االستامع الربملانية ضد الحصار االقتصادي
األمرييك.
وعبت اللجنة عن شكرها لجميع الربملانات
ّ
واملجموعات الربملانية واملنظامت
والكيانات واألشخاص يف ارجاء العامل
“الذين رفعوا أصواتهم يف األشهر املاضية
لصالح رفع الحصار االقتصادي والتجاري
واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة عىل
كوبا” .كام أكدت تقديرها للدعم الذي
تقدمه سنوياً كل الحكومات تقريباً يف العامل
ملطالبة الجمعية العامة لألمم املتحدة بوضع
حد لهذه السياسة الوحشية وغري املرشوعة.
وأشار النداء اىل ان “هذا الحصار هو أشمل حرب
غري متكافئة وطويلة األمد تُشن ضد أي دولة عىل اإلطالق.
إنه ينتهك القانون الدويل واألهداف واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم
املتحدة .وهو سياسة ال ميكن الدفاع عنها من الناحية األخالقية ويندرج ضمن
أعامل اإلبادة الجامعية .انه يتعارض مع الرفاه واالستقرار االجتامعي وتلبية
االحتياجات األساسية للشعب الكويب .كام يشكل عقبات كبرية أمام تحقيق
إمكانات التنمية يف البالد ويحرم الشعب من املوارد املالية واملادية الكبرية
الالزمة لإلدارة اليومية لالقتصاد املحيل ،وتوفري الخدمات األساسية والحيوية
العامة للبلد”.
وأدانت لجنة العالقات الدولية للربملان الكويب بشدة الحصار االقتصادي
املفروض عىل البالد .وذكّرت بأن حكومة الواليات املتحدة “ص ّعدت من عدوانها
عىل كوبا يف سياق جائحة كورونا (كوفيد )-19من خالل تطبيق تدابري اقتصادية

قرسية إضافية” .ولفت النداء اىل ان هذا التصعيد ترافق
مع “اإلجراءات العقابية الناجمة عن إدراج كوبا يف
الالئحة املفربكة والتعسفية التي أعدتها وزارة
الخارجية االمريكية للبلدان التي يُزعم أنها
ترعى اإلرهاب .وتستمر هذه اإلجراءات يف
وضع عقبات استثنائية أمام إنجاز املهمة
الصعبة املتمثلة يف مكافحة الوباء وإنقاذ
األرواح ،وهي تكشف عن الوحشية
املفرطة لهذه السياسة تجاه الشعب
الكويب”.
وجاء يف النداء ان “أعضاء الربملان الكويب
أكدوا مجدداً مناشدتهم لجميع اعضاء
الربملانات يف العامل لدعم املطالبة بأنه ينبغي
للواليات املتحدة أن تلغي “قانون هيلمز-
بريتون” سيئ الصيت ،الذي يهدف اىل إدامة عداء
الحكومة األمريكية ضد كوبا ،واىل فرض آلية وصاية
استعامرية عىل األمة الكوبية ،ومعاقبة وتهديد وترهيب
األشخاص واملنظامت والحكومات يف البلدان األخرى التي متارس بشكل
سيادي حقها يف إقامة عالقات مع كوبا وتطوير روابطها االقتصادية والتجارية
بحرية مع الجزيرة”.
وك ّررت لجنة العالقات الدولية للربملان الكويب دعوتها “للكونغرس األمرييك إىل
االلتفات إىل أصوات قطاعات واسعة من املجتمع األمرييك املؤيدة لرفع الحصار
واتخاذ الخطوات الالزمة لوضع حد لهذه السياسة املشينة ضد كوبا” .وقالت
“نحث الهيئة الترشيعية األمريكية عىل إنشاء قنوات اتصال مع كوبا تشجع
التبادل والتعاون يف املجاالت ذات االهتامم الثنايئ املشرتك”.
واختتمت اللجنة الربملانية نداءها “بالتأكيد مجدداً ،ومبا ال يدع مجاالً للشك،
عىل عزم الشعب الكويب الذي ال يلني عىل املقاومة واالنتصار”.
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نحو المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

لنجعل من المؤتمر الحادي عشر
نقلة نوعية في عملية
التجديد والديمقراطية !
ماجد لفته العبيدي

يتوجه الشيوعيون العراقيون إىل عقد مؤمترهم الحادي عرش
الذي تم تأجيله قبل عام نتيجة للظروف السياسية املعقدة
التي مرت بها بالدنا وما رافقها من ظروف صحية قاهرة بسبب
وباء كورونا والتي أدت إىل عرقلة عملية التهيئة والتحضري
املبكر للمؤمتر وتأخر صدور مسودات وثائقه (النظام الداخيل،
الربنامج ،والوثيقة السياسية) ،حيث دأب الشيوعيون العراقيون
عىل مناقشتها يف املوسعات واملؤمترات املحلية قبل انعقاد املؤمتر
الوطني.
وقد نرش حزبنا ألول مرة وثائق مؤمتره الوطني الثالث بشكل علني يف آذار عام
 1976واستمر هذا التقليد بشكل منتظم منذ الرشوع بعملية التجديد والدميقراطية
أثناء التحضري لعقد املؤمتر الوطني الخامس يف عام  ،1993حيث عرضت مناقشات
مسودات الوثائق يف صحافة وإعالم الحزب ،وتم نرش اآلراء املغايرة واملتقاطعة
واملعارضة مع سياسة الحزب العامة .وجرى تثبيت حق األقلية ألول مرة يف النظام
الداخيل الذي أقره املؤمتر الوطني الخامس ،ومنح األقلية الفكرية الحق يف التعبري
عن آرائها يف وسائل إعالم الحزب ،وتم التعامل مع مفهوم حرية الفكر ورسية
التنظيم عىل نطاق واسع ليكون رافعة لعملية الرصاع الفكري ولتطوير واستمرار
عملية التجديد والدميقراطية.
ويسعى الشيوعيون العراقيون اليوم بخطى حثيثة وسباق مع الوقت للتحضري
للمؤمتر الحادي عرش من خالل استكامل مسودات الوثائق ونرشها للعلن لتشبع
نقاشا يف مؤمترات انتخاب املندوبني ومن قبل جامهري شعبنا وقواها الوطنية
الدميقراطية ،وهم عىل ثقة أن هذه النقاشات والحوارات التي سوف تجري
عىل أعتاب التحضري للمؤمتر ستشكل إضافات كبرية ونوعية عىل طريق التجديد
والدميقراطية من خالل صياغة نظام داخيل يويف مبتطلبات دمقرطة الحياة الحزبية
الداخلية ،وإعطاء فسحة أكرب لألقلية ومنح العضو الحزيب مساحة أوسع يف رسم
سياسة الحزب العامة وتقييم ونقد االخطاء يف العمل الحزيب والسيايس والفكري،
وتطوير عملية استفتاء القواعد الحزبية عىل القضايا املفصلية والهامة ،وتطوير
آلية إدارة املهامت الحزبية ومكافحة البريوقراطية وتنمية الروح الكفاحية الثورية،
والتوصل إىل برنامج عميل آين قادر عىل تحشيد الجامهري ودفعها للدفاع عن
مصالحها االجتامعية واالقتصادية والسياسية واستخدام مختلف اشكال النضال
والكفاح الثوري للتحقيق ذلك ،والخروج بوثيقة سياسية تتضمن معالجات واقعية
إلشكالية الوضع السيايس املعقد يف بالدنا وتقييم سياستنا منذ سقوط الدكتاتورية
الفاشية يف نيسان  ،2003وإعادة النظر يف تحالفاتنا السياسية اآلنية واإلسرتاتجية
وتقييمها مبا يسهم بأحداث تغيريات فارقة يف سياستنا التحالفية من منطلق
مصالحنا االجتامعية الطبقية وفق النهج املاركيس املعارص.

في التحضير للمؤتمر الحادي عشر
د .إبراهيم إسماعيل

يعتمد نجاح الحزب يف تحقيق سياساته ومتتني صالته بالجامهري وتعزيز مواقعه يف العملية
السياسية عىل متكّنه من بناء تنظيم قوي ،يتسم بقاعدة حزبية فاعلة ،سخية يف العطاء
النوعي ،ح ّرة وشجاعة ،ليس يف مواجهة العدو الطبقي والصعاب ،بل يف الحرص عىل
حزب ،إنتمت اليه بحرية وقناعة ،وبكادر متمرس عىل إدارة التواصل بني
مستقبل ومصري ٍ
أركان هذا البناء ،وبقيادة كفوءة ،تتمتع بقدرات فكرية وتنظيمية متميزة وسجل نضايل
ساطع ،قيادة تتحىل باإليثار وتتقن فن اإلصغاء للمختلفني وتتعلم من هذا اإلختالف،
متواضعة ،تؤمن بأن املسؤولية تكليف ،وال يضريها تغيري املواقع وال تدعي إحتكار
الحقيقة ،مهام كانت .إن ما نحتاجه ،اليوم ،بعد مايقارب العقدين من العمل العلني،
إمنا يتمثل يف إختبار املؤمتر الحادي عرش ،ملدى توفر هذه الرشوط ودرجة تفاعل أطرافها
الثالثة بديناميكية وحرص ،ورسم الربامج ووضع الخطط الكفيلة مبعالجة أي قصور أو
تلكؤ يشخصه املؤمتر يف هذا املجال.
قاعدة حزبية صلدة

لقد أدى إعتامد برنامج يضمن إستيعاب أوسع
قاعدة إجتامعية يف املسار الكفاحي لحزبنا بعيد
سقوط الفاشية ،وهو برنامج صائب متاماً ،اىل ترسب
بعض الشغوفني يف العمل السيايس لصفوفنا ،ممن
يفتقدون لإلشرتاطات التي يتطلبها الكفاح لتحقيق
األهداف الطبقية التي أوجدت الحزب الشيوعي
وحددت مسار تطوره ومسؤوليته التاريخية يف إقامة
عامل الحرية التامة .ورغم إن اإلختبارات التي مر بها
هذا البعض ،كالتزكيات وفرتة الرتشيح ،كانت مفيدة،
اال إن قصور بعض هؤالء قد ترك تأثرياً سلبياً عىل
نشاط الحزب ،وإن مبديات متباينة ،السيام فيام
يتعلق بنشاطه الجامهريي .واليتناسب هذا اإلنفتاح،
يف ظني ،مع الواقع السيايس واملتغيريات يف املجتمع
العراقي .ومعالجة للمشكلة ،أقرتح إجراء جرد
لعضوية الحزب ،وإعتامد شكلني لها ،بحيث يكون
كل من أقر برنامج الحزب ونظامه الداخيل ودعمه
مالياً ،عضواً مؤازراً ،ينتقل ليكون عضواً عامالً بعد أن
يثبت آهليته لذلك وبرغبته الشخصية وبعد أن تتم
إجراءات التوثق منه ،ال بعد فرتة زمنية محددة فقط.
أن إتساق املباديء التنظيمية مع املستوى الثقايف
للناس ،وقدرة الحزب عىل تربية منتسبيه عليها
ومعالجة نواقص أعضائه الجدد ،وصيانة جهاز املناعة
يف داخله وتنشيط هذا الجهاز بشكل دوري ،يستلزم
أن تتضمن رشوط عضوية الرفيق العامل توفر
مستوى من األخالق الشيوعية كالتضامن الرفاقي
واإلميان بالعدل وتكافؤ الفرص والتواضع والجرأة
والصدق واإليثار ،وأن تكون لهذه ،األسبقية عىل
الرشوط األخرى التي يتضمنها النظام الداخيل.

كام ال بد من الربط بني رشوط العضوية هذه وبني
فهم الرفيق/ـه ملبدأ النقد وإمتالكه لفن مامرسته،
فال يكفي أن يعرتف الشيوعي بخطئه بل أن يكون
مقتنعاً بانه أخطأ وأن يتمتع بجرأة اإلعالن عن هذا
اإلعتقاد وأن يتجاوز رواسب البداوة واألنانية وغريها
من مشاكل التخلف االجتامعي ،وصوال اىل أن يفرح
حني ميارس بحقه نقد بناء ويستمتع بإنتقاد نفسه،
مع التأكيد عىل الحزم تجاه من يسعى لتحويل هذه
املامرسة اىل تصفية حسابات شخصية واإلرضار بوحدة
اإلرادة.
وأخرياً ،ميكن القول ،بأن وحدة وقوة الحزب ال تتحقق
بدون متتع القاعدة الحزبية ،مجتمعة وكأفراد،
بالحرية الكاملة و بالقدرة عىل تصحيح اإلخطاء
وتعديل السياسات ،ومبستوى ،يشعرها بأنها مالكة
لهذا الحزب ومسؤولة عن مصريه ودوره ،هذا الشعور
الذي سيتعزز باإلنتامء الوطني ألعضاء الحزب
وتوقهم لخدمة شعبهم وتطور بلدهم.
ّ
كادر حزبي مجـرب

يزخر التاريخ املجيد لحزبنا بخربات كبرية يف مجال
إختيار مجموعة من الرفاق لقيادة مفاصل عمل
الحزب املختلفة (إصطفاء الكادر) ،ومنحهم الثقة
وتخويلهم الصالحيات التي متكّنهم من تنفيذ
برامج العمل والخطط التي يرسمها العقل الجامعي
للحزب .ولعل من أبرز التأثريات الجانبية للدمقرطة
والتجديد ،بعض القصور الذي شاب هذه العملية يف
العقود األخرية ،بسبب ضعف الوعي اإلنتخايب لدى
بعض الرفاق ،وترسب خطايا إجتامعية لنفوسهم،
كاملحاباة واملنافسة غري الرفاقية واملناطقية وغريها،

وجهات في النظر

عودة سريعة الى لينين!
يوسف أبو الفوز

وسط التغيريات املحتدمة ،يف وطننا العراق ،وما حوله يف بعض
البلدان العربية ،وإستمرار إندالع االحتجاجات الجامهريية ،وتقاطع
اآلراء واملواقف (واالتهامات!) بني قوى اليسار ،أحزاب وجمعيات
وأفراد يف فهم ومواجهة ما يجري ،اعتقد اننا بحاجة ماسة بالعودة اىل
مهندس الثورات ومنظرها األبرع ،فالدميري أليتش أوليانوف ـ لينني
(1870ــ  ،)1924الذي سامه املفكر الراحل هادي العلوي “ نبي
العرص” ،فهو الثوري املاركيس ،الذي قاد حزب البالشفة وثورة أكتوبر
رافعا شعار :األرض والخبز والسالم.
قد يقول قائل ان ما تحدث عنه لينني يف عرصه ال ينطبق عىل عرصنا،
عرص الفيس بوك واالنرتنيت والهامربغر ،لكن يجب ان ال ننىس ان
مجتمعاتنا ال تزال تعاين من نفس الثوابت السياسية واالجتامعية
واالقتصادية ،فأن الفقر والتاميز الطبقي واالضطهاد واالستبداد ما
زال بنفس املحتوى وان تغريت اشكاله الخارجية.
يف مراجعة مؤلفات لينني ،سنجده يناقش وباستفاضة مفهوم
“الثورة” يف العديد من منها .سنجد ان لينني يسمي كل مت ّرد عفوي
شعبي ضد النظام “ثورة” ،هكذا مل يرتدد يف وصف ما حصل يف روسيا
عام  1905بالثورة ،رغم ان االحداث بدأت بشكل عفوي .وقدم
يف “تقرير عن ثورة  ،”1905الذي كتبه عام  ،1917وصفا تفصيليا
ملا حصل يف االحد الدامي  22كانون الثاين-يناير  ،1905وكيف ان
عامل بسطاء وبعضهم مؤمنني يحملون االيقونات ،يقودهم كاهن

توافدوا امام قرص القيرص ليقدموا له عريضة مبطالبهم ،لكن القصري
استدعى قوات من الجيش وفرسان القوزاق لينقضوا عىل الجموع
بالسالح البيض ويطلقون النار عىل العامل العزل ،فسقط االف
الشهداء و” كان غضب العامل ال يوصف” .وأدان لينني يف التقرير
املذكور بقسوة جناح من االشرتاكيني اإلصالحيني الذي قللوا من فعل
الجامهري ،وراحوا ينادون باإلصالحات ،بحجج” ليس يف روسيا شعب
ثوري” .سنجد يف عموم كتاباته ان لينني يف حديثه عن متطلبات
الثورة ،م ّيز جيداً بني العامل املوضوعي (الثورة الشعبية) والعامل
الذايت (فعالية الحزب الثوري وخططه) ،لهذا فهو يرى أن هناك
“ثورة” قد نشبت ،عفوية ،شعبية ،لكنها ثورة! ورغم ان الشعب مل
يطرح برنامجا متكامال ،لكن كل مكونات الشعب حملت مطالبها
ضمن ظروف حياتهم والقاسية ومعاناتهم املستمرة ،فكان الفالحني
يطالبون باألرض ،والعامل يريدون تحسني األجور ،وهناك مطالب
مختلفة من بقية مكونات املجتمع ،لكن الجميع اتفقوا عىل اسقاط
حكم القيرص ،فهي عنده ثورة ضد النظام القديم .وهنا يتحدث
عن دور “البالشفة” للعمل لتوفري “العمل الذايت” ،املطلوب لنجاح
الثورة ،وذلك بتطوير عمل حزب “البالشفة” ليكون مبستوى
املسؤولية ويضع برامج ثورية وخطط ،والتي نعرف انها قادت البالد
اىل ثورة أكتوبر عام  .1917ويف كراس “افالس األممية الثانية” حني
تحدث عن رضورة وجود الوضع الثوري للقيام بالثورة يذكرنا لينني
بأن “ليس كل وضع ثوري يؤدي إىل الثورة” ،منوها بأهمية وجود
الحزب الثوري ذي الربنامج الواضح لقيادة الثورة.

اما يف كتاب “خطتا االشرتاكية الدميقراطية يف الثورة
الدميقراطية” يشري لينني ان الثورة هي هدم بناء
فوقي سيايس قديم وىل عهده وهذا يتطلب وجود
حزب ثوري وليس اصالحي .وسنجده يسخر من
“املناشفة” حني قارن يف االختالف بينهم و”البالشفة”،
ففي الوقت الذي كان “البالشفة” يريدون تعميق ثورة
 ،1905العفوية ،وتجذيرها إلزالة حكم القصري وهدم
نظامه ،كان املناشفة يريدون فقط اإلصالح والقبول بحل ال
ينهي حكم القيارصة.
ويف عودة اىل كراس “إفالس األممية الثانية” سنجد لينني
يشدد عىل انه ال ميكن صنع الثورات ،وعنده أن الثورات تنشأ
من األزمات واالنعطافات التاريخية التي نضجت موضوعياً ،بغض
النظر عن إرادة األحزاب والطبقات ،ولهذا طالب االحزاب الثورية
بان تعمل مبسؤولية عالية وتعمل إلنشاء منظامت تتالءم والوضع
الثوري ،وان عدم قيام االحزاب بواجبها يعتربه لينني
اإلعالن باملوت السيايس لهذه االحزاب ،اذ ان
تنازلها عن دورها الطليعي يقودها لالنتقال
موضوعيا اىل جانب القوى الربجوازية.
ــــــــــــــــــــــــ
املصادر :لينني املختارات :املجلدات
 2،5و 6ـ دار التقدم موسكو
(1976بالعربية)

األمر الذي يتطلب تدخالً عاجالً من قبل املؤمتر ،ال
بالرتاجع عن التجديد ،بل يف معالجة هذه التاثريات
الجانبية التي أثقلت أحيانا كاهل بعض املنظامت.
ولعل وضع رشوط للمرشحني وتزكيات يعطيها العقل
الجامعي لهم ،ستحرص املنافسة بني املؤهلني حقاً
لحمل النسغ ،الصاعد والنازل ،بني القاعدة والقيادة
بشكل فاعل ومثمر.
القيادة الحزبية

يشري النظام الداخيل للحزب اىل أن من أوىل
املباديء التنظيمية له ككيان سيايس دميقراطي
موحد ،وجود قيادة واحدة “متثل هيئته التنفيذية
العليا ،وتنتخب بطريقة دميقراطية ،وتعرب عن
إرادة الحزب بجميع أعضائه ومنظامته ،وتقدم
تقاريرها الدورية إىل املنظامت الحزبية وتخضع
لرقابتها املنتظمة” .فبدون وحدانية مركز القرار
سيتجزأ الهدف ويضعف اإلنضباط ويعجز الحزب
عن تحقيق أي يشء ويبقى يدور حول نفسه يف
حلقة مفرغة .وليك تكون هذه الوحدانية حقيقية
ومثمرة ،يجب أن تسود يف صفوف الحزب وحدة
اإلرادة غري املرشوطة ،وأن تساهم القاعدة الحزبية
والكادر املجرب ،وليست القيادة لوحدها ،يف
تصفية التكتالت والشللية ،أي كان شكلها وحجمها
وتوقيتها ،قبل أن تنخر ببطء يف مبدأ التضامن
الرفاقي وبالتايل تخرب وحدة اإلرادة.
ومن املفيد هنا اإلشارة اىل أن اإلنضباط الواعي ،ومنح
القيادة ـ طوعاً ـ كل الصالحيات والقدرة عىل تنفيذ
السياسات والربامج ،الميكن تحقيقه بدون متتع الرفاق
القياديني بثقة أعضاء الحزب ،وإنتخابهم بحرية تامة،
وتوفر القدرة العملية عىل إستبدالهم متى ما تطلب
ذلك .وترتبط هذه الثقة ،يف ظني ،مبدى قدرة الرفيق/
ـه القيادي عىل اإلنسجام مع مرشوع التجديد الفكري
والتنظيمي وعىل مستوى شعبيته ،ليس بني مندويب
املؤمتر بل وأيضا بني صفوف جامهري الحزب كلهم،
وعىل خالصه من الركود اليقيني وإمتالكه حرية
اإلجتهاد والقدرة عىل إصالح أي شقوق يف جدران
السفينة التي نبحر بها ،وعىل تخليه عن ما يتمسك
به البعض من وجود تعارض بني التجديد الشامل
وبني وحدة اإلرادة والعمل ،وعىل قدرته عىل قراءة
املتغيريات يف الواقع ال يف الكتب ،وتوسيع مشاركة
الشيوعيني جميعاً يف إدارة الدفة وعدم إنابة نفسه
للتفكري بدالً عن القواعد الحزبية .ومن نافل القول أن
تبقى املواصفات التقليدية يف إنتخاب القيادة ،سليمة
يف جوهرها ويف الكثري من مفرداتها ،كالتاريخ الحزيب
الناصع والجهادية والحكمة والصمود والشجاعة
ونكران الذات وغريها.
كل النجاح للمؤمتر الوطني الحادي عرش.
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الدستور طريق الشعب
عبد الرزاق دحنون
“عندما تفقد الكلمة معناها سوف يفقد الناس حريتهم”
كونفوشيوس

تقول الكاتبة األمريكية اليزابيت دور وهي متخصصة يف نُظُم الحكم :إذا ف ُِّست
“فكرة الدستور” بان الرئيس هو القائد األعىل مبعنى أن الرئيس ميكن أن يفعل ما
يشاء وله الحق يف تجاهل القوانني ،فليس لديك دستور وإمنا لديك ملك.
ومن املعلومات الطريفة ،وهي كثري ،والتي جاءت يف
كتاب الباحث والروايئ العراقي -رحمه الله-عيل الشوك
“كيمياء الكلامت” بأن حبات الباقالء ،أي الفول،
كانت تستعمل يف اليونان القدمية مبثابة أوراق فرز يف
االنتخابات حيث تُعد األصوات بعدد حبات الباقالء
املوجودة يف إناء كل مرشح .وعبارة “استنكف عن
الباقالء” تعني ابتعد عن السياسة.
يجاذب نفيس ،دوماً ،شعور غريب ،فيام أنا أفكر يف
تلك الهبة العظيمة ،تلك الكلامت املقدسة ،الناموس،

أو الدستور ،أو الوجدان ،وجدان األمة الجمعي الذي
نص مكتوب .بهذه الهبة تتوازن األضداد،
يتمثَّل يف ِّ
ويُعاد إنتاج الحياة الكونية ويسود العدل بني البرش
ويجد كل امرئ مكانه ووظيفته يف املجتمع .وحتى
ظل
الحيوانات الرب ّية واملستأنسة يطيب عيشها يف ِّ
الدستور.
ظل الدستور واسع الطيف ،مثل الدواء ،يشمل كل
ُّ
الكائنات ،لذلك أتساءل -بالسني والهمزة ال بالثاء
والقاف -مع الفيلسوف الفرنيس موريس غودولييه هل

رؤية قانونية الى قرارات وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي بشأن التعليم االلكتروني

ال انتخابات نزيهة تحت
تهديد السالح المنفلت
منعم جابر

الكل يتحدث عن مطالب ثورة ترشين وأثرها يف الشارع العراقي وكيف أنها
استطاعت ان تؤسس لثقافة جديدة وملستقبل واعد ،بفعل حركة الجيل الجديد،
بعد توجهات جديدة تم بناؤها يف مرحلة النظام الدكتاتوري الشمويل الذي حكم
الوطن ملا يقرب من أربعة عقود عجاف ذاق الشعب والوطن أمر العذابات
واألساليب الرببرية والطغيان بقيادة حزب واحد وطاغية واحد ،ال بل عائلة واحدة.
وجاء التغيري يف  2003بعد انتظار طويل وصعب وقاس ،وكان األمل كبرياً مبا حدث،
ولكن التغيري حصل بالحرب واالحتالل وكنا نعرف أن الثمن باهض لهذا االحتالل،
وجاء املحتل يحمل أجندته املحملة بحسابات كبرية ،حيث نرش وساهم بزراعة
الطائفية والعرقية واإلثنية والعشائرية واملناطقية ،وغابت عن الجامهري الهوية
الوطنية العراقية لتجد العراقيني كل يدعو لعشريته ولقوميته ومذهبه ودينه
ومحافظته ،وحصل الترشذم والتشتت والضياع.
لكن ثوار ترشين بيقظتهم عرفوا لعبة السياسة (القذرة) وليس السياسة (الرشيفة)
والوطنية ،فخرجوا وقدموا مئات الشهداء وآالف الجرحى واملعوقني ،وما زالوا
يقدمون يف كل ساحات العز والرشف ،وخاصة يف محافظاتنا العزيزة النارصية
والبرصة وواسط وغريها ،حيث تقدم الجامهري صورة بطولية فذة ورجولة ما
بعدها رجولة فاقت التصور ،لجامهري ترتاقص أمام الرصاص الحي ،فهؤالء أبناء ذي
قار يهتفون بوجه (عصابات) القتل والرتويع (ذي قار ابنج عايف روحه) وكانت
مطالبهم تؤكد عىل الحرب عىل الفاسدين واسقاطهم ،وانتخابات نزيهة ،وكشف
قتلة املتظاهرين ،وال سالح بيد املليشيات ،بل حرص السالح بيد الدولة ،إضافة إىل
مطالب أخرى..
وهنا نصل إىل بيت القصيد الذي هو أجراء االنتخابات يف ترشين األول من هذا
العام ،وكيف تجري االنتخابات؟
السالح والتهديد ال يسمح بانتخابات حرة
ثوار ترشين حققوا انتصارا بإجراء انتخابات مبكرة ألنهم يرون أن إجراءها يعني
التغيري املتوقع يف أعىل سلطة ترشيعية وإن تحقق ذلك فسيخدم الشعب والعملية
السياسية ألنه من املمكن أن يؤدي ذلك إىل صعود وجوه شابة جديدة مؤمنة
بالتغيري ،إضافة إىل تغيري يف الطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة وانتهاء عمليات
التزوير ،لكن الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء الكاظمي ما زالت بعيدة املنال
ومل يتحقق منها يشء ،وهنا نركز عىل السالح املنفلت والتهديد به واالستقواء عىل
من ال سالح له.
واليوم نجد أن البعض ممن يحمل سالحاً ويهدد به وقد يستخدمه يف ساعات
قادمة ويلوح به يف ساعات (الشدة) ،وهنا نجد أن االنتخابات تعني اختيار من
تؤمن به الجامهري صالحاً لخدمتها وترفض املتسلطني والفاسدين .أما وجود هذه
املليشيات املسلحة فيعني غياب حرية االختيار وأنصار الساعني إلحداث تغيريات
جذرية يف مؤسسة الدولة العراقية .وكذلك نجد أن البعض يدعو إىل رفض الرقابة
الدولية واإلرشاف االممي ويعتربها تدخال بالعملية االنتخابية ،بينام الكثري من
بلدان العامل تجدها فرصة لتأكيد نزاهة انتخاباتها.
ال مشاركة يف االنتخابات تحت التهديد.
الكثري من الشخصيات الوطنية واملشاركون يف انتفاضة ترشين أكدوا عىل أن
املشاركة يف االنتخابات هي فرصة ذهبية إلصالح الحال ،لكنهم أكدوا رفضهم
للمشاركة والتصويت تحت التهديد ،ألن هذه الفرصة ستذهب كام ذهبت الفرص
السابقة.
عىل هذا األساس نجد أن عىل رئيس الوزراء الكاظمي أن يكون جاداً يف نزع السالح
من حامليه بشكل غري قانوين ألن السالح يجب أن يحرص بيد الدولة ،فالتجربة
الجديدة ستذهب كسابقاتها إذا بقي السالح منفلتاً ال تحكمه القوانني واألنظمة،
وبهذا ستكون الدولة يف مهب الريح.
إن توافر الرشوط والضوابط النتخابات نزيهة وعادلة تعكس بأمانة وعدالة الرأي
الحر للناخب ،وهنا ال بد ان ندعو لتوفر مستلزمات عدة منها:
 توفر منظومة انتخابية عادلة تضمن النزاهة واالستقاللية. توفر قانون ونظام انتخايب عادل ومفوضية مستقلة. ضامن إرشاف وطني ودويل أممي عىل االنتخابات. وضع ضوابط وآليات ملنع التزوير. التطبيق الجاد لقانون األحزاب وحظر مشاركة األحزاب التي لديها أذرع مسلحة.هذه الرشوط والضوابط تضمن نزاهة االنتخابات وعدالتها.

ميكن تخيل طفل يتعاقد مع والديه ليولد؟ وهل ميكن
لهذا الطفل أن يختار مكان وزمان وطريقة والدته؟
ُبي منافاتها للعقل أن
إنها فكرة ُمنافية للعقل .وت ّ ُ
أول رابطة بني البرش ،أي رابطة الوالدة ،غريُ متعاقد
عليها بني املعنيني بها .ومع ذلك ،ينزع مجتمعنا إىل
أن يرضب صفحاً عن مثل هذه الوقائع التي ال ميكن
تفاديها.
والدة الدستور يف األمة هو عملية معقدة وصعبة
وخطرية يُسهم فيها جميع أفراد الشعب بطريقة ما،
األحياء منهم واألموات .هل يولد الدستور من رحم
األمة والدة طبيعية ،أم أن والدته تحتاج إىل عملية
قيرصية؟ وهل غياب الدميقراطية تجعل عملية والدته
أصعب؟ وملن تعود ملكية الدستور بعد والدته؟
الدستور يؤسس للحقوق الناس السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،إنه يؤسس لها ويضع لها الحدود ،وال
ينتمي إليها.
ُيحاجج الفيلسوف الفرنيس موريس غودولييه يف كتابه
“لغز الهبة” بأن الدستور أو العقد االجتامعي املربم
ألي فرد بحدّ ذاته.
بني أفراد املجتمع األحرار ليس ملكاً ّ
إنه ملك عام-وملكيته غري قابلة للنقل بالبيع والرشاء-
لجميع أولئك الذين يخضعون له ألنهم اختاروه وأق ّروه

بالتصويت الحر .وليست هذه الحرية يف االختيار ،كام
قد تبدو من أصل االسم ،إعفاء من كل القيود ،بل إنها
يف الواقع أكرث االستخدامات فعالية لكل قيد عادل عىل
كل أعضاء مجتمع حر ،سواء كانوا ُحكّاماً أم رعايا .ويك
يتم ذلك يجب أن يترصفوا كأحرار ،ال كرعايا خاضعني
لسلطة فرد يكاد يتمتع بالحق اإللهي يف الحكم.
وتتشكل الهيئة املؤسسة  -أي دعامة الدستور -من
جميع املواطنني األحياء منهم واألموات الذين توالوا
نصب الشعب نفسه للمرة
عىل أرض األمة منذ أن َّ
األوىل س ّيداً ومصدراً للقوانني.
برزت هذه الهيئة كام يؤكد موريس غودو لييه -عىل
األقل يف وطنه -مع الثورة الفرنسية ومع تشكل أول
مجلس تأسييس .واستمر وجود هذه الهيئة منذئذ
بشكل من األشكال عند السواد األعظم من أمم
األرض .وقد يتغري الدستور وتأخذ الدول أشكاالً
متنوعة من امللكية الدستورية إىل الجمهورية .لكن
تغيات الدستور
تبقى الهيئة نفسها مستمرة خلف كل ّ
هذه .فالهيئة املؤسسة للدستور هي واقع جامعي
غري قابل للتقسيم ،واقع فكري ومادي يعرب الزمن،
طريق الشعب ،وهو لن يزول إال إذا زالت الحرية
والدميقراطية لفرتة طويلة .فاألمر مل يعد يختص

بهيئة فرعونية أو هيئة إلهية وإمنا بهيئة شعب س ّيد
ممثَّل ومتجسد بصورة مؤقتة يف رئيس الدولة ،مهام
نص عليها الدستور ،قد
كان شكل هذه الدولة التي َّ
تكون اتحادية ،أو َمل ِك َّية ،أو جمهورية ،ويكون رئيس
الدولة بعد أن تنتخبه األغلبية من األمة رئيساً لجميع
املواطنني األحرار يف الدولة .ويصبح لبضع سنوات
حامي الدستور ورمز الدولة .كام يضعه منصبه فوق
األحزاب واملنظامت وفوق النحل والطوائف وامللل،
فهو يجسد مؤقتاً وحدة وهوية الكل ،األمة التي تُعترب
الدولة أداة لها ال تجسيداً لها .إنه يصبح الوتد الذي
تدور رحى األمة حوله .وبعد برهة من الزمان يُستبدل
هذا الوتد بوتد آخر لتستمر رحى األمة يف دورانها.
الدستور الذي يؤسس حقوق األفراد جامعي بجوهره.
إنه ملك عام لجميع أولئك الذين يعيشون تحت سيادة
نفس الدستور ويسلّمون به كدستور لهم وكملكية غري
قابلة للبيع أو الرشاء .إنه هبة يقدّ مها رجال ونساء
أحرار ألنفسهم ،وهو ال يؤسس عالقاتهم الحميمة وإمنا
عالقاتهم االجتامعية العامة .لقد أصبحت الدساتري التي
أعطتها الشعوب ألنفسها معادلة بشكل ما لألغراض
املقدسة التي كان يعتقد البرش أنهم تلقّوها من اآللهة
لتساعدهم عىل العيش معاً وبشكل جيد.

الحقوقي حيدر عبد الحسين جواد

متثل القرارات اإلدارية وسيلة اإلدارة يف ضامن املحافظة
عىل استمرارية املرفق العام ،ووفقاً لذلك فقد أصدرت
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عدداً من القرارات
الالزمة لتفعيل التعليم االلكرتوين ،إذ أن التعليم االلكرتوين
قد ظهرت بوادره يف العام  2015وصدر األمر الوزاري
املرقم  1205يف  5/4/2015بتشكيل اللجنة العليا للتعليم
اإللكرتوين مبركز وزارة التعليم العايل لتتوىل وضع اسرتاتيجية
للتعليم اإللكرتوين عىل مستوى الجامعات العراقية .فضالً
عن موافقة وزير التعليم العايل وحسب كتاب وزارة التعليم
العايل ذي الرقم (ب ت  2/1704يف  )5/3/2015عىل تفعيل
مركز املعلومات العلمية والتكنولوجية يف الهيئة العراقية
للحاسبات واملعلوماتية ليكون أمنوذجاً للتعليم اإللكرتوين.
و يف تطور الحق و يف ظل تفيش جائحة كورونا أصدرت
سلسلة من القرارات املعززة للتعليم االلكرتوين إذ تدرج
األمر يف مسألة اعتامده ،ومن قبيل ذلك قرار الوزارة عن
طريق دائرة البحث والتطوير ذي العدد  / 259الصادر
بتاريخ  28/3/2020والذي أكد عىل (...توضيح اآلليات و
الوسائل و الطرق و الربامج ...إللقاء و توزيع املحارضات
الورقية و التسجيالت الفيديوية أو الصوتية  ...و كذلك
التواصل االلكرتوين معهم ...مع امكانية استخدام برامج
التواصل االجتامعي مثل التليكرام و املنصات و غريها
 ،)...وقد أصدرت الوزارة بوقت الحق التوجيهات الخاصة
بااللتحاق بالكورس الثاين التي جاءت بعد اجتامع هيئة
الرأي يف الوزارة واصدرت التعليامت من أجل تنظيم
التحاق الطلبة بالفصل الدرايس الثاين الكرتونيا وكذلك نظام
املقررات للمراحل األوىل و ذلك مبوجب قرارها يف العدد
( ت م  3د  2127 /الصادر بتاريخ  30/4/2020وأعطت
مبوجبه زارة التعليم العايل توجيها لجميع الطلبة لاللتحاق

بالفصل الدرايس الثاين بدءاً من اليوم السبت املصادف
 ٢/٥/٢٠٢٠الكرتونيا بالكامل للجامعات التي اعتمدت
التقويم الجامعي البديل وبنفس االليات والسياقات املتبعة
خالل التعليم االلكرتوين للفصل الدرايس األول ،مع منح

الطلبة فرصة ( ١٠ايام) كحد أعىل للتسجيل واعطاء املرونة
الالزمة للتطبيق وتذليل الصعوبات خاصة للمراحل االوىل
(نظام املقررات) .وغريها من القرارات املسرية ملرفق التعليم
العايل يف العراق.

الشيوعيون العراقيون واألدب والثقافة
صالح العميدي

يقدر األدباء والفنانون واملثقفون العراقيون الدور الذي
يضطلع به الحزب الشيوعي العراقي يف تعميق واغناء
االتجاهات األدبية والفنية التقدمية يف ثقافتنا املعارصة.
وحقيقة األمر ،أن أي باحث موضوعي يف تاريخ أدبنا الحديث
ال يستطيع تجاهل التأثري الكبري للفكر املاركيس عىل مختلف
التجارب واالتجاهات األدبية ،وهذا متأت من إميان الحزب
بأهمية الوعي والنظرية ،إذ (ال حركة ثورية بدون نظرية
ثورية) كام يقول لينني .ويف داخل الحزب هناك اهتامم خاص
بتطوير املستوى الفكري والثقايف للرفاق ،باإلضافة إىل تعزيز
وتوسيع املواقع التنظيمية .ويحتل النشاط الفكري والثقايف
داخل الحزب جانبا كبريا من مجمل نشاط الحزب العام،
مع إدراك متزايد بدور األدب التقدمي يف تعميق الرصاع
االيديولوجي وإغنائه.
ومنذ بدايات الحزب راح األدب يحظى باحرتام كافة
الشيوعيني والتقدميني حتى كانت بطاقة العضوية تحمل
كلامت التقدير لألدب والفن (كن تقدميا يف نظرتك إىل
املجتمع ويف نظرتك إىل املرأة ،وشعبيا يف نظرتك للعلم

والفن واألدب ،واحرتام القادة االجتامعيني والعلامء والفنانني
واألدباء الذين يخدمون الشعب وتحرره الوطني وسعادته).
وأصبحت املنطلقات النظرية األساسية للفكر املاركيس يف
ميدان األدب والفن ملكا ال للشيوعيني فقط ،بل وسالحا يف
يد جميع املثقفني التقدميني.
إن االدباء واملثقفني الشيوعيني يعريون اهتامما كبريا للحياة
االدبية من خالل نرش الدراسات النظرية والتطبيقية يف
األدب والفن مام يؤكد رغبة الشيوعيني العراقيني املخلصة
لتعميق الجانب اإلنساين والثوري يف أدبنا ويف بلورة مفهوم
تقدمي واضح عن األدب والفن .وميكن القول إن الكثري
من التجارب الفنية واإلبداعية يف الشعر والقصة واملرسح
مل تتكامل وتكتسب مالمحها النهائية إال خالل تفاعلها مع
الفكر املاركيس .فحركة الشعر الحر مثال التي بدأت تحمل
بعض الجذور الرومانسية البسيطة رسعان ما اقرتنت بالرؤية
االجتامعية اإلنسانية امللتزمة بفعل تأثري الفكر املاركيس
وبفعل تصدر االدباء الشيوعيني واملاركسيني والتقدميني
للتجارب املبكرة يف حركة الشعر الحر .وباستثناء تجارب نازك
املالئكة مثال ،كانت أغلب التجارب الرائدة يف حركة الشعر
الحر التي قدمها السياب والبيايت مثال ،كانت تكشف عن

هذا التزاوج العميق بني الرؤية املاركسية وبني حركة الشعر
الحر لدرجة أن حركة الشعر الحر اكتسبت يف العراق ،بفعل
هذا التزاوج ،قيمة ثورية واجتامعية كبرية جعلتها تحمل راية
الثورة ال يف ميدان التجريب الفني والتجديد العرويض للشعر
العريب ،بل ويف ميدان الرصاع االجتامعي والفكري أيضا .ومثل
هذا القول ينسحب اىل حد ما عىل ظهور الكثري من التجارب
اإلبداعية يف القصة القصرية والرواية واملرسح .أضف إىل
ذلك إسهامات الشيوعيني يف طبع ونرش العديد من املؤلفات
األدبية املوضوعة واملرتجمة ،وإصدار أعداد كبرية من الصحف
واملجالت األدبية .وال ننىس هنا إسهام االدباء الشيوعيني
والتقدميني يف تأسيس اتحاد األدباء والكتاب العراقيني ويف
رفد الثقافة واألدب العراقي بنتاجاتهم املتميزة حتى يومنا
هذا ،فضال عن إسهامات عدد غري قليل منهم يف النقد األديب.
وتجدر اإلشارة إىل حرص الحزب عىل تطوير اآلداب القومية
األخرى وبشكل خاص األدب الكردي واألدب الرتكامين وآداب
بقية املكونات القومية املتآخية يف العراق.
اليوم تحتل الثقافة واألدب حيزا واسعا يف صحافة الحزب ،يف
جريدته املركزية (طريق الشعب) ،ومجلة الثقافة الجديدة،
ومجلة الرشارة وغريها.
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المسيحيون في العراق
تحرير  :سعد سلوم
عرض  :شميران مروكل

صدر كتاب ( املسيحيون يف العراق ) عن مؤسسة مسارات للتنمية الثفافية
واالعالمية يف  816صفحة من القطع املتوسط يضم عددا من البحوث والدراسات
املتخصصة بشأن املسيحيني يف العراق  ..يف املقدمة يسأل سلوم امكانية تخيل
الرشق االوسط من دون مسيحيني؟ حيث تتغري هويته إىل هوية أحادية فاقدة
امتيازات التنوع التي كانت تشكل رأساملها الحضاري ،اذ تشهد العقود األخرية
غياب املكون املسيحي وتحولهم إىل طائفة منقرضة يف دائرة عنف وكراهية شملت
الجميع .ومل يكن املسيحيون عنرصا دخيال أو طارئا بل كانوا وسيظلون جذورا
تربطنا بحضارتنا األوىل ورشكاء ومساهمني فاعلني يف بناء الحضارة االسالمية كام يف
بناء الدولة الوطنية يف العرص الحديث..
الباحثة املتخصصة بتاريخ املسيحية يف العراق الدكتورة
سهام رسام تقول يف موضوعة جذور املسيحية يف العراق
إنها تعمقت يف العراق منذ القرن امليالدي األول وأصبحت
كنيسة ذات مؤسسة جيدة التنظيم مع عدد كبري من
االتباع ليس يف العراق فقط بل يف بالد فارس وآسيا الوسطى
والصني والهند وجنوب شبه الجزيرة العربية كذلك ومع
حلول القرن السابع للميالد كان لها مزيد من االتباع تحت
وصايتها وقد منت الكنيسة الرشقية بعيدا عن أي سيطرة
غربية ومن خالل تجذر ثقافتها الرسيانية العميقة كانت
مطلعة بشكل واسع عىل الفلسفة واللغة اليونانية .كان
املسيحيون الرسيان يتمتعون بعالقات كبرية مع العرب
وأصبح كثري من القبائل العربية مسيحيني قبل مجيء
االسالم ويف وقت مل تتطور الكتابة العربية حتى بعد القرن
الثالث امليالدي كان املسيحيون العرب يتعلمون الرسيانية
ويدعون أنفسهم بالعرب الرسيان ،ووجد العباسيون يف
العرب املسيحيني املتحدثني باللغة الرسيانية معينا كبريا
لهم يف الرتجمة والطب والتخصص يف العلوم املتداولة يف
ذلك الزمان.
أما عبد االمري الحمداين وحكمت بشري األسود فيكتبان
عن خريطة الرتاث واآلثار املسيحية يف العراق عن كنيسة
املرشق التي تأسست عىل أرض الرافدين مرتكزة عىل
خلفية حضارية عريقة يف القدم  ..يقدمان يف هذه الورقة
الرتاث الثقايف واآلثاري ملسيحي العراق سواء ما كشف عنه
خالل البحوث والدراسات اآلثارية أو ما جرى الحديث عنه
من رجال الدين واملؤرخني والجغرافيني واالدباء ،تعرض
الورقة البداية مع دخول وانتشار املسيحية يف العراق
ومن ثم تناولت الجذور واألصول االثنية ملسيحيي العراق
والكنائس واألديرة يف شاميل العراق وجنوبه .واالستاذ فؤاد
قزانجي يستعرض أهم مدن العراق املسيحي ،كشكر او

(كسكر) يف محافظة واسط اليوم وقسطيفون (املدائن)
والرصافة وهو اسم ملدينة رسيانية منسية ،ويف كربالء
ترتبع يف صحرائها كنيسة قاومت الرمال املتحركة وما تزال
تأمل أن تنتشل من وحدتها بني الرمال أنها واحدة من
الكنائس العائدة لكنيسة املرشق القدمية يف العراق وقد
دفنها الزمن والرمل .والبرصة وفرات ـ ميسان او ميشان
وهيت.
مساهمة الدكتور خوشابا حنا الشيخ تناولت خريطة
الطوائف املسيحية يف العراق ،الكلدانيون ،االشوريون،
الرسيان ،األرمن والربوتستانت والطوائف الغربية األخرى
نسبتهم قليلة وهي وليدة التبشري الربوتستانتي يف العراق
الحديث.
مار لويس روفائيل االول ساكو كتب عن مسيحيي العراق
يف ظل الحكم العريب االسالمي مشريا إىل أنهم عراقيون
أصليون اعتنقوا املسيحية منذ نهاية القرن االول امليالدي
ومل يأتوا من الخارج بل هم أبناء هذه األرض املباركة
التي منت فيها حضارات متعددة يقيمون فيها منذ الفي
سنة .متتع املسيحيون يف الخالفة االسالمية بسقف من
الحرية وفر لهم االسهام يف بناء رصح الحضارة العربية
واالسالمية التي عدوها جزءا من تراثهم وتفاعلوا معها ال
سيام يف حكم العباسيني األوائل وبوساطتهم نقلت الثقافة
والفلسفة العاملية آنذاك إىل العربية .إن مسيحيتهم مل
تسلخهم عن وطنهم وقضاياه وإذا كان االسالم يف الخالفة
االسالمية قد اعتربهم (اهل الذمة) لعدم انخراطهم يف
العسكر فاملسيحيون اليوم مواطنون حارضون يف جميع
مجاالت الحياة العامة.
اما األب بطرس حداد فيقدم مساهمة مهمة تتعلق عن
وضع مسيحيي بغداد يف ظل الحكم العريب االسالمي
والدكتور سامي ناظم حسني املنصوري يرشح وضع

مسيحيي العراق يف ظل الدولة العثامنية ويقدم جداول
عن التقديرات السكانية للمسيحيني يف العراق وعدد
الطوائف املسيحية يف واليات العراق العام  1907وجدوال
ألسامء رؤساء الطوائف املسيحية يف العراق العام 1903
وجدوال ملقاعد االعضاء املسيحيني يف مجالس ادارة والية
بغداد 1875ـ  1907وجدوال آخر عن مقاعد االعضاء
املسيحيني يف مجالس ادارة واليتي البرصة واملوصل
واملدارس املسيحية يف العراق 1805ـ  ، 1897اما ما يخص
املطابع فكان أولها املطبعة الكلدانية يف املوصل التي
أسسها يف العام  1863م الشامس روفائيل مازجي اآلمدي
ومطبعة لألرمن فتحت يف بغداد العام  1874م وكانت
تطبع املناهج الدراسية فضال عن صحيفة بونج ( الباقة )
التي تعد أول صحيفة أرمنية تصدر يف بغداد العام . 1890
أما الباحث هيثم محي طالب فيقدم دراسة عن وضع
املسيحيني يف العراق يف العهد املليك ومن خالل جداول
تتضمن أعدادهم يف العراق بالنسبة للجامعات الدينية
االخرى حسب احصاء  1947و 1957ويشري إىل دورهم يف
الحياة السياسية واملجال االقتصادي واالجتامعي ..الدكتور
عدنان زيان فرحان يتناول يف بحثه القضية اآلشورية
وتداعياتها يف العراق املليك ،ويعرض سعد سلوم الخريطة
الجديدة النتشار املسيحيني بعد الحرب العاملية الثانية
ومع بداية هجرة يهود العراق يف بداية خمسينيات القرن
املايض وتحفز املسيحيني عىل تنشيط دورهم عىل أكرث
من صعيد لسد الفراغ الذي تركته هجرة اليهود .األكادميي
العراقي رياض الحيدري كتب يف رسالته (اآلثوريون يف
العراق) والتي نال عليها درجة املاجستري من جامعة
عني شمس والتي صدرت يف كتاب العام  1977ومن ثم
أصبحت محدودة التداول الحتوائها عىل وثائق مل ترد
حكومة البعث أن يطلع عليها العراقيون ،فهل كان البعث
يريد أن يحجر عىل ذكرى مجزرة سميل بوصفها قطعة من
املايض من األفضل نسيانها؟ أو أنه بطريقة ما كان يرى
نفسه وريثا ملخلفات املسألة اآلشورية؟ كام من الواضح أن
املخاوف من اآلشوريني ومحاولة احتوائهم مل تكن بسبب
متثيلهم خطرا مبارشا عىل وحدة الدولة كام جرى تصويره
يف الثالثينات ،لكن نزوع أفراد األقلية االشورية لالنضامم
إىل الحزب الشيوعي أو الحركة الكوردية كان يجعلهم مع
بقية افراد االقليات مرشوعا للتوظيف يف جبهة املعارضة
للنظام السيايس الجديد .ال سيام أن آيديولوجية الحزب
الشيوعي املنفتحة عىل مطالب األقليات وحقها يف تقرير
املصري شكلت عامل جذب ألفراد االقليات لالنضامم يف
صفوفه .كام أنه يف العام  1977منع فيه االشوريون من
ادراج قوميتهم يف السجل املخصص الحصاء نفوس العراق
وكان الخيار الوحيد هو (عريب أو كردي) وتم منع تداول
كلمة آشوري يف االدبيات واملطبوعات االشورية وتسلم
(النادي الثقايف اآلشوري) كتابا رسميا بهذا الخصوص.
وفرضت الرقابة عىل مجلة (املثقف االشوري) .ويف السياق
ذاته تم اعتقال مجموعة من الفنانني واملغنني اآلشوريني

وزجوا يف السجن وهذا ترك أثره السلبي وايضا تعرضت
الحركات والتيارات السياسية التي متثل املسيحيني
اآلشوريني إىل حملة قمع يف سياق حملة أوسع شملت
جميع أطياف املعارضة السياسية للنظام ففي العام
 1984جرت حملة اعتقاالت واسعة لقياديني يف الحركة
الدميقراطية االشورية فضال عن املئات من اآلشوريني من
مختلف طبقات الشعب .كام مضت الدولة خطوة أكرب يف
السيطرة عىل شؤون الطوائف الدينية يف العراق من خالل
التدخل يف شؤونها الداخلية والرجوع إىل سلطة مركزية
متثلت بوزارة االوقاف والشؤون الدينية .ويتناول الباحث
املتخصص بشؤون مسيحيي العراق االستاذ وليم وردا يف
مقاله (املسيحيون يف أعقاب التغيري يف العراق )2003
الدستور الدائم الذي يشري بشكل واضح ورصيح للحقوق
السياسية واإلدارية والثقافية والتعليمية للمسيحيني
(اآلشوريني والكلدان) والرتكامن من خالل ما جاء يف نص
املادة  .125ويف هذا النص ارتكب املرشع خطأ جوهريا
عندما فصل الكلدان واالشوريني بواو العطف وكانهم
قوميتان أو مكونان مختلفان وهذا ما يتناىف مع الحقيقة
التي تؤكد انهام شعب واحد ذو اصل واحد ولهام التاريخ
نفسه واملقومات القومية والعرقية األخرى .األمر الذي
جاء بشكل مختلف عن قانون ادارة الدولة الذي كان قد
عالج موضوع التسميات املتنوعة للشعب نفسه بادماج
التسميتني الكلدواشورية .وتضمنت مقالته عناوين
املسيحيون بني املسؤولية الوطنية والحامية الدولية

واملسؤولية الوطنية يف حامية املسيحيني ومسؤولية
الدولة يف حامية الوجود املسيحي ودعوات الحامية
الدولية وحكم ذايت للمسيحيني .
ويشري الدكتور فائز عزيز اسعد يف مقاله إىل مستقبل
الوجود املسيحي بني الحضور واالضمحالل وكتب
عن القبائل العربية املسيحية والتكوين السيايس
والحضاري العريب املسيحي متناوال تاريخيا الوجود
العريب املسيحي يف العهد العريب االسالمي والعهد
االسالمي غري العريب .إن استعراض التاريخ العريب
املسيحي ليس هدفا بحد ذاته بل هو اسرتجاع للتاريخ
ليكون درسا ملستقبل آت وكان الدور العريب املسيحي
مساهام فاعال يف نهضة البالد العربية وتحررها برغم
النكسات التي تعرض لها العرب املسيحيون والتشتت
الكبري لقبائلهم .كام تضمن الكتاب عددا من ترشيعات
واحصائيات ووثائق عن مسيحي العراق ،جداول
بكنائس الطوائف املسيحية يف العراق واحصائيات
خاصة بالذاكرة الجريحة للمسيحيني خالل فرتة الحكم
البعثي وجداول للقرى املسيحية املدمرة  1963ـ
 1988والكنائس التي تم تدمريها خالل الفرتة 1976
ـ  1997وأسامء رجال دين مسيحيني تم تصفيتهم
 1972ـ  1989واسامء املفقودين يف عمليات اآلنفال
من املسيحيني واملفقودين اثناء النزوح الجامعي من
كردستان العراق آذار  1991ووثائق وترشيعات خاصة
يف النصف االول من القرن العرشين.

لمحمد علي محيي الدين

أضواء على «حوارات ساخنة في الماركسية واليسار»
لفته عبد النبي الخزرجي

الحوارات التي استوعبها كتاب الباحث والكاتب
محمد عيل محيي الدين  ،الذي صدر عن (
دار الفرات للثقافة واالعالم يف الحلة) ،كانت
ساخنة بالفعل ،فقد تضمنت تلك املقاالت
حوارا ساخنا مبعنى الكلمة ،وهو ليس غريبا
عىل الشيوعيني وحزبهم ،فقد كانوا يف مرمى
سهام البعض من الجهات التي تناصب الحزب
الشيوعي العراقي العداء ،وحسب قناعاتها ،أو
أنها ترى رأيا يختلف متاما عن توجهات الحزب،
أو أنها تعتقد أن تنظيم الشيوعيني وانضباطهم
ومتاسكهم ،أمنا ميثل جدارا صلبا ال ميكن اخرتاقه
إال بصعوبة كبرية ،كام ال ميكن أن تؤثر عىل
الحزب تلك االفرتاءات واملفردات الناقصة
والواهية واملتداعية.
الكاتب املعروف محمد عيل محيي الدين ،كان
بارعا جدا يف رده وحواراته ولغته الرصينة يف
عدم االنجرار للغة السب والشتم التي يتبعها
البعض وهم يهاجمون الحزب بلغات اعتادوا
عليها ،ولسنا بصدد ان نسلك ذلك السلوك
املعروف لتلك األطراف التي اتخذت من االعالم
املعادي للشيوعيني ستارا ليواري سوءاتهم.
فقد كان محيي الدين متوازنا جدا وهادئا
ومتمسكا بحوارات كانت عىل نار هادئة ،رغم
أنه يؤكد وقوفه مبواجهة الرياح غري عابئ مبا
يصيبه جراء هذا املوقف.
هكذا هم الشيوعيون ..النزاهة والرشف
والعفة والكفاءة ،واليد البيضاء التي ترشف
بها الشيوعيون يف مسريتهم الوطنية واملهنية

واالخالقية .يف خرب نرشته البينة الجديدة (خرب
بسيط يف محتواه عظيام يف فحواه يقول الخرب:
رائد فهي ...شكرا لنزاهتك.
بلغت تكاليف املؤمتر الذي دعا اليه وزير
العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي وحرضه علامء
وعراقيون من كل مكان يف العامل مع أجور
الطائرات والفنادق  150مليون دينار ،يف حني
أن وفدا عراقيا مؤلفا من ثالثة أفراد يغادر إىل
الخارج ينفق هذا املبلغ او ضعفه.
وزير العلوم والتكنولوجيا أبلغ رئيس الوزراء
بأن التكلفة اصبحت  110مليون دينار حيث
 90مليون دينار منها مقدمة كمعونة من األمم
املتحدة و 20مليون دينار من الجهات العراقية.
هكذا هي النزاهة التي نريدها ،فتحية لوزير
العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الذي يحرص
عىل املال العام وكأنه ماله الشخيص).
ويعلق الكاتب محمد عيل محيي الدين
قائال (وهذا األمر رغم أنه من عجائب العراق
الجديد الغارق يف الفساد ،إال أنه ليس غريبا
عىل الشيوعيني العراقيني الذين عرفهم وخربهم
الشعب عرب أكرث من سبعة عقود بالنزاهة
والرشف والحفاظ عىل املال العام والوطنية
والنضال من أجل بناء الوطن الحر والشعب
السعيد).
كام تضمن الكتاب (حوارات ساخنة يف
املاركسية واليسار) ،الكثري من املقاالت التي
تؤكد عىل أهمية ورضورة العمل لتوحيد قوى
اليسار والشيوعيني ،والعمل الجاد للوصول
(إىل حد أدىن من التقارب بني فصائل اليسار
املختلفة ،ووضع الربامج الكفيلة بتجاوز

العقبات وتذليل الصعوبات التي تعرقل مواصلة
املسرية وتحد من تقدم اليسار وتطويره وعدم
ابقائه يف حالة بائسة من الرتدي واالندحار).
وتأيت موضوعات الكتاب يف إطار “ اعادة بناء
التيار اليساري الدميقراطي الجديد “ وتوحيد
مسارات القوى الفاعلة يف التيار اليساري مبختلف
فصائله ،والبد من مراجعة دقيقة وفاحصة
لوحدة هذه الفصائل التي تتقدم بوعيها وادراكها
برضورة إجراء تغيري شامل يف العملية السياسية
من خالل وحدة قوى اليسار والدميقراطية
والقوى الوطنية واملدنية بشكل عام ،إلنقاذ
البالد من سياسة املحاصصة والطائفية والفساد
والسالح املنفلت وعصابات الجرمية املنظمة
وبناء العملية السياسية عىل أساس املواطنة
والدستور وتحقيق العدالة االجتامعية .إضافة إىل
اهمية ان تعمل مفوضية االنتخابات عىل منع
الجهات التي متتلك اجنحة مسلحة من املشاركة
باالنتخابات ،وحسب ما ورد يف الدستور العراقي.
والكل يعرف مواقف بعض القوى املتنفذة او
تلك التي تشعر بالخوف من الحركة اليسارية يف
العراق وعىل رأسها الحزب الشيوعي العراقي،
ألنه يحمل برنامجا اقتصاديا لصالح الطبقات
الشعبية الكادحة والتي أصابها الكثري من
الحيف يف ظل الفساد واملحاصصة وسياسة
توزيع املغانم بني املتحاصصني ،وترك الرشائح
االجتامعية التي ليس لها ارتباطات مع اولئك
املتنفذين ،يعيشون تحت رحمة املجاعة والفقر
وضنك العيش والحرمان والبطالة والتهميش.
أما عن العنارص املوتورة والتي تناوئ الحزب
الشيوعي من بوابات مصالحها األنانية ونظراتها

القارصة واحالمها الطوباوية ،فأن الكاتب كان
مدركا وواعيا جدا وميتلك ادواته الرصينة يف
الرد وكبح جامح تلك الجامعات التي تسللت
للحزب يف ظروف خاصة ثم تحولت إىل عنارص
معادية ملسرية الحزب ومعوقة لسياساته يف
توحيد ومللمة شمل القوى اليسارية املبعرثة
واعادة اللحمة إىل صفوفها ،ونبذ سياسة
االحرتاب والترشذم والتباعد وضياع الفرص التي
يسعى الحزب جاهدا لتوحيدها تحت خيمة
التيار الدميقراطي املدين.
الكتاب يأيت متناغام مع الجهد والسعي
واملحاوالت الجادة من قبل قيادة الحزب
الشيوعي للتحاور الفعال مع قوى اليسار
ومحاولة ايجاد البدائل التي تعيد صياغة
مسار العملية السياسية املتعرثة يف بالدنا والتي
تسببت يف ضياع فرص التقدم والتطور والبناء،
واهدرت املال العام يف السنوات الثامين عرشة
املاضية ،ورغم صعوبة املهمة التي يضلع بها
الحزب ،لكن املستقبل والتحدي الكبري واإلميان
بدور قوى اليسار وأهمية توحيدها ،هو
الضامنة يف ظل وضع يثقل بكلكله عىل أكتاف
الطبقات التي تقع يف اسفل الهرم االجتامعي،
حيث تعاين رشائح كثرية وواسعة من سياسة
الفاشلني والفاسدين ،وتتطلع تلك الرشائح
لحياة حرة كرمية تسودها العدالة االجتامعية
ونبذ العنف والتطرف وابعاد البالد عن مهاوي
السالح املنفلت والالدولة وضياع القانون يف
متاهات التمسك األعمى بالسياسات التي ثبت
فشلها خالل العقدين منذ سقوط نظام البعث
الفايش.
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أكد أن الرأسمالية تؤدي حتما الى عدم المساواة

بدائل توماس بيكيتي المضادة للرأسمالية فقيرة *
أنطون جاغر ودومينيك لوسدر**
ترجمة :رشيد غويلب

توماس بيكيتي
وبعد عام صدر عمل بيكيتي الرئييس حول عدم
املساواة يف املجتمعات الرأساملية “رأس املال يف القرن
الحادي والعرشين” .أصبح للنضاالت من أجل إعادة
التوزيع االقتصادي اآلن أساس علمي جديد .ولكن
الطريق اليزال طويال ،حتى يتم التنفيذ العميل ملثل
هذا الربنامج  -خاصة بعد هزمية ساندرز وجريميي
كوربني االنتخابية .قد تساعدنا تكملة بيكيتي التي طال
انتظارها ،يف عمله الجديد “رأس املال واآليديولوجيا”،
يف فهم سبب ذلك .لقد تناول كتابه األول تطور عدم
املساواة يف الدخل والرثوة يف البلدان الصناعية ،يف حني
يركز عمله الجديد عىل استمرار وإضفاء الرشعية عىل
مثل هذه التفاوتات .ألن كل مجتمع رأساميل يفكر
يف اضفاء رشعيته الخاصة عىل حقوق ملكيته .ويع ّرف
بيكيتي اآليديولوجيا بشكل مبارش عىل أنها “مجموعة
من األفكار والخطابات املعقولة عمو ًما تصف كيف
ينبغي هيكلة املجتمع”.
يصف “رأس املال واإليديولوجيا” بالتفصيل نظام
امللكية يف مجتمعات “امللكية” يف أوروبا يف القرنني
الثامن عرش والتاسع عرش ،حيث تم تقديس حقوق
امللكية إىل أقىص الحدود .قد يُنظر إىل إلغاء العبودية
عىل أنه تتويج إلنجاز القيم الليربالية والتنويرية ،لكن
ماليك العبيد تم تعويضهم بسخاء عن ممتلكاتهم
املفقودة ،يف انسجام تام مع املعايري السائدة .لقد
سددت هايتي “ديونها” لتجار العبيد ألكرث من قرن؛
ولن يغفر الغرب للشعب الهايتي أبدا كونه أول من
بدأ النضال يف سبيل إنهاء االستعامر.
وعىل الرغم من أن الثورة الفرنسية أعلنت املساواة
الرسمية ،أصبح الحق يف امللكية دينا جديدًا .كام
يحاجج بيكيتي ،وشمل ذلك عدم وجود اتفاق بشأن
اين يجب أن تتوقف إعادة التوزيع ،يف حال البدء بها
اصال .وباإلضافة إىل ذلك ،كان هناك خوف مستمر من
أن يذهب املرء بعيدا يف إعادة التوزيع .ويبدو هذا
النوع من واملحاججة مألوفا بشكل ال يصدق ،عند
متابعة املحاوالت األخرية ملنع اإلصالحات التقدمية،

قبل توماس بيكيتي ،أعلن بريين ساندرز يف مجلس
الشيوخ األمرييك يف عام  :2012أن “الشعب األمرييك
غاضب ..غاضب ألن الطبقة الوسطى تنهار بسبب
ركود وول سرتيت ،غاضب ألن البطالة مرتفعة جدا،
لدرجة أن  50مليون انسان ال ميلكون تأمينا صحيا،
وعائالت العامل ال تستطيع تحمل تكاليف دراسة
أبنائها” .واستمر ساندرز يف تقديم إحصاءات عن
التوزيع املشوه للدخل يف بلد ال يزال يعاين ركود.

مع اإلشارات الغامضة التي رافقتها إىل “العواقب غري
املقصودة” و “املخاطر األخالقية”.
التأكيد والحديث املستمر عن أهوال األنظمة
“االشرتاكية” هو املعادل الحديث لرسدية “بداية
النهاية” يف القرن الثامن عرش .ومن األمثلة البارزة عىل
ذلك الفكرة الشائعة يف الواليات املتحدة بأن تدابري
إعادة التوزيع االعتيادية ،مثل الرعاية الصحية املمولة
من القطاع العام ،والتي قد ترقى يف الواليات املتحدة
إىل تحويل جزء من واردات أرباح الرشكات إىل األجور -
تؤدي إىل ظروف مثل تلك الراهنة يف فنزويال.
العودة لما هو طبيعي

إن الشاغل الرئييس لبيكيتي ليس نظام عدم املساواة
نفسه أو مشكلة رشعيته ،بل تطوير الرضائب التصاعدية.
يروي الكتاب القصة الشهرية الرتفاع معدالت رضائب
الدخل املنخفض التي جعلت الدولة الحديثة ممكنة.
ارتفع العائد الرضيبي للبلدان األوروبية بشكل مطرد:
من نسبة متواضعة  3 - 1يف املائة من الدخل القومي
يف القرون التي سبقت الثورة الصناعية إىل  50 - 30يف
املائة يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية.
أدت السياسات املالية التصاعدية وأنظمة الرفاهية إىل
استقرار الرأساملية من خالل حل املشكالت املرتبطة
بتزايد عدم املساواة .ينضم بيكيتي إىل االقتصاديني
واملؤرخني اآلخرين يف عرصنا عندما يحاجج بأن فرتة
“الليربالية الجديدة” الالحقة كانت مجرد عودة إىل
الحياة الرأساملية الطبيعية :أعادة نظام حقوق امللكية
املقدسة تفوق بعد ثالثة عقود من األحالم املحمومة
املرتبطة بالحرب.
ان الرأساملية مهيأة مسبقا لتنتهي دوما بعدم
املساواة .ويف النهاية ،تالشت أيضا القوى التي مثلت
الوزن املضاد أليديولوجية امللكية .قبل كل يشء ،وفق
بيكيتي ،استولت الربجوازية عىل األحزاب الدميقراطية
االجتامعية ،التي فقدت دعم الطبقة العاملة بشكل
متزايد .ونتيجة لذلك ،انترصت “الرأساملية املفرطة”

عىل مدى الثالثني عاما املاضية.
يعارض بيكيتي تشخيصه بوصفة يكون الحل فيها:
هو استعادة نظام رضيبي تصاعدي  -هذه املرة
عىل نطاق العامل .ينبغي ان يهدف هذا إىل امكانية
االنتقال السلمي الخاضع للسيطرة السياسية إىل نوع
من “االشرتاكية التشاركية” حيث ميكن للجميع التمتع
“بحق عاملي يف التعليم ورأس املال ،وحرية تنقل
األشخاص ،وإلغاء الحدود بحكم األمر الواقع”.
ان رؤية بيكيتي االشرتاكية تتجاوز املطالبة بإعادة
التوزيع الدائم من خالل النظام الرضيبي .وخطته
تشكك رصاحة يف حقوق امللكية الربجوازية .وهذا كله
ميثل توجها مبارشا لتجاوز الرأساملية الراهنة ،ومطروح
من قبل أحد االقتصادين البارزين.
على خطى ماركس

من املدهش أن تكون معظم تعليقات اليسار االشرتايك
عىل عمل بيكيتي رافضة ،هذا اذا كان هناك أي مناقشة
جدية معه عىل اإلطالق .ان رد الفعل األكرث شيوعا هو
االتهام بأن بيكيتي ليس ماركسيا مبا فيه الكفاية ،إذا ما
استثنينا اشادته مباركس يف عناوين كتبه.
وبالرغم من ذلك ،فان السؤال املرشوع :إىل أي مدى
ينبغي لالشرتاكيني اتباع بيكيتي؟ لقد كان الوعد ،بان
يكون “رأس املال واآليديولوجيا” تصحيحا ألوجه
القصور يف عمله السابق .وكان الرتكيز هنا بالتحديد
عىل التحليل الكمي للمساواة ،دون اإلجابة عىل
الكيفية التي تربر بها النخب عدم املساواة القامئة.
وكام هو الحال مع مجلده السابق ،فإن الجانب األكرث
إثارة لإلعجاب يف عمل بيكيتي هو تجريبي ،فهو يجمع
العديد من املصادر :وثائق املرياث ،نتائج التعداد
السكاين ،اإليصاالت الرضيبية ،وخرائط األرض ،يف كمية
ضخمة من مجموعات من بيانات إحصائية.
يف النهاية مجموعات البيانات ليست بديالً عن نظرية
التاريخ .ويف كثري من األحيان ،تشعر وكأن “رأس املال
واآليديولوجيا” شكل من أشكال البنيوية لعرص TED-

( .Talksسلسلة من املؤمترات العاملية التي تهدف
لتعريف ونرش االفكار الجديدة واملتميزة للعامل ترعاها
“مؤسسة سابلنج األمريكية  -املرتجم) .عىل الرغم من
أن بيكيتي قرأ األدبيات وأتقن اإلحصائيات ،إال أن
تحليله يفتقر إىل املادة الالصقة التي تربط كل هذه
الحقائق ببعضها البعض.
وبناء عليه ،فإن نقد “التفسري املاركيس” لعمل
االقتصادي الكبري ليس بال أساس عىل اإلطالق .لقد
الحظ الفيلسوف الفرنيس فريديريك لوردون ،عىل
سبيل املثال ،أن بيكيتي “يعزف املاركيس” دون أن
يتعلم اآلالت ،وبالتايل يستخدم “الضبط التلقايئ” ليجد
طريقه إىل خطاب راسخ  -دون أن يكون قادرا عىل
قراءة النوتات بشكل صحيح .وعندما سئل عام إذا كان
قد قرأ كتاب رأس املال لكارل ماركس ،أجاب بيكيتي
بأنه وجد العمل “صع ًبا للغاية”.
يف نهاية املطاف ،تعترب وجهة نظر بيكيتي عن رأس
املال اقتصادية صارمة للغاية دون وجود سياق
اجتامعي عميق تضمنه تحليل ماركس .إنه سجني
امليزانيات العمومية ومبالغ املرياث بشكل سطحي.
منهج بيكيتي كمي .منوم مغناطيسيا باألرقام ،بالكاد
يبحث مسألة كيفية اختالف أشكال معينة من الرثوة
يف الفرتات التاريخية.
ويكيليكس االقتصادي

وجد بيكيتي أن الخضوع يشكل عقبة أمام خططه
السياسية ،فعىل الرغم من أفضل الجهود التي بذلها
جريمي كوربني وبريين ساندرز يستمر انخفاض مستوى
التنظيم النقايب يف البلدان الرأساملية املتطورة .وتؤدي
جولة جديدة من اليرس الكمي كمحفز لعدم املساواة.
ويف ظل هذه الظروف ،يخاطر بيكيتي بأن يصبح
مكافئا سياسيا لويكيليكس.
لقد كشف ويكيليكس بجرأة عن الجرائم التي ارتكبتها
الحكومات يف جميع أنحاء العامل :املراقبة الجامعية،
والقتل والحروب غري املرشوعة .لكن التأثري العام
للكشف كان ضئيالً ،فبدون سلطة اجتامعية ذات
مصداقية  -ميكنها أن تشكك يف الوضع الراهن  -فإن
اإلبالغ عن املخالفات وحده ال يكفي إلخراج الناس
من حالة الرضا عن النفس .وبالتأكيد ان الواقع يسء.
ولكن ما فائدة هذه املعرفة إذا مل نجد طريقة لتغيري
الظروف؟
يف العقد الفائت ،شهدنا انفجارا يف أبحاث عدم
املساواة التجريبية  -مدفوعة جزئيا بثورة بيانات يف
االقتصاد القيايس واألرشيفات الرقمية بشكل متزايد.
واستخدمت الحركات السياسية التي تتحدى هذه
التفاوتات بيانات بيكيتي كسالح فكري .لكن بدون
اسرتاتيجية عملية وبدون وزن تنظيمي ،تكافح هذه
الحركات عبثا للحصول عىل الدعم الرضوري الواسع بني
السكان إلحداث التغيري.
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* باختصار ..عن املوقع االملاين ملجلة Jacobin
االمريكية
** أنطون جاغر :طالب دكتوراه يف جامعة كامربيدج
يدرس تاريخ الشعبوية يف الواليات املتحدة.رودومينيك
لوسدر :خبري اقتصادي ومؤلف ،وطالب دكتوراه يف
كلية لندن لالقتصاد.

فالسفة ومفكرون

اعداد :د .صالح ياسر

برودون ،بيير جوزيف
()1865 – 1809

شخصية سياسية فرنسية وفيلسوف وعامل اجتامع
واقتصاد وأحد مؤسيس الفوضوية .من مؤلفاته“ :ما
هي امللكية” (“ ،)1840فلسفة البؤس” ()1846
وغريهام .كان برودون يف الفلسفة مثالياً ،وصاحب
نزعة تلفيقية .وقد اضفى طابعاً فجاً عىل الجدل
الهيغيل ،وحوله اىل مخطط تقريبي ،أو اىل واحدة من
تعاليم املزج اآليل بني الجوانب “الخرية” و “السيئة”
يف كل ظاهرة .وقد نظر برودون اىل تاريخ املجتمع
عىل انه رصاع االفكار .وعىل حني انه اعلن ان امللكية
الرأساملية الكبرية “رسقة” فقد اجاز امللكية الصغرية.
دافع برودون عن الفكرة املثالية الخيالية الداعية اىل
تنظيم “التبادل العادل” بني منتجي السلع االفراد يف
ظل الرأساملية.
وقد وجه مؤسسو املاركسية النقد لتعاليم برودون
ومؤيديه ،فقد تعرضت اراؤه لنقد ماركس يف مؤلفه
“بؤس الفلسفة” ( ،)1847ويف مؤلفات اخرى..
ومل يجد برودون يف نضال العامل الطبقي ،ضد
الرأسامليني ،طريقا للتخلص من رشور وتناقضات
الراساملية ،ولكنه وجد هذا الطريق يف تعزيز ملكية
صغار الحرفيني والفالحني ،ويف تحويل العامل ،بصورة
تدريجية ،اىل مالكني بواسطة تدابري مختلفة تنفذ
يف مجال التبادل واالئتامن .وقد عكست نظريات
برودون االقتصادية ازدواجية وضع الربجوازي الصغري،
يف ظروف الراساملية .فهو مل يفهم الجوهر الحقيقي
للرأساملية ،وال قوانينها وسنن تطورها ،وطبيعة
مقوالتها االقتصادية.

العالم  ..بين التفسير والتغيير
حسين مروة

يف الكلامت القليلة العميقة التي قدّ م بها الشاعر “أدونيس” لحديث يل مع
املندوب األديب لجريدة “لسان الحال” ( العدد  9 ، 20268كانون الثاين 1966
) بشأن النقد الواقعي والواقعية يف األدب والفن ،تفضل الشاعر بتقدير مشكور
لكتايب “دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي” ،ثم ناقش منهجي للواقعية مبعنى
الواقع يف اإلبداع الشعري والفن بوجه عام ،كام ظهر له هذا الفهم خالل الفصول
التي عقدتها يف الكتاب لنقد الشعر.
تتضمن مناقشة الشاعر “أدونيس” هذه ،عدة قضايا
يف باب األدب والفن واإليديولوجيا واملنهجية ،هي من
الدقة والتعقد وتعدد الزوايا والجوانب بحيث ترتفع
عن مستوى املعالجة العابرة يف مجال قصري كهذا.
غري أن قضية واحدة من تلك القضايا ميكن االكتفاء
مبعالجتها بذاتها يف هذه الزاوية ،دون النظر إىل
املالبسة بينها وبني املفهوم الصحيح وغري الصحيح من
الواقعية يف األدب والفن  ..أعني بها قضية كوننا رصنا

يف مرحلة من التطور التاريخي “مل تبق (فيها) املسألة
أن تفرس العامل ،بل أن تغري” كام قال ماركس ..
نفهم من وضع الشاعر “أدونيس” هذه القضية يف
مجرى النقاش حول مفهوم الشعر الواقعي أو مفهوم
الواقع الشعري ،أنه يرى كلمة ماركس تعني رضورة
االنرصاف يف عرصنا عن تفسري العامل وحرص الجهد يف
تغيري العامل.
وبناء عىل رؤية الشاعر “أدونيس” للقضية عىل هذا

أوالً :إن الشعر الذي يكرر الواقع ليس هو ،يف رأينا،ـ
الشعر الواقعي من جهة ،وليس هو مام يدخل يف مجال
تفسري العامل من جهة ثانية .أما الذي يصف الواقع أو
مي ّجده ،فقد يكون وصفه أو متجيده خارجياً مسطحاً ال
يدخل يف أعامق الواقع وال يستكشف أبعاده  ،وال ينفذ
إىل جوهر معناه وحركته وتطوره  ..فهذا أيضاً ليس ،يف
رأينا ،بالشعر الواقعي ،وليس هو كذلك مام يدخل يف
تفسري العامل ..
أما ثانياً ،فإن صريورتنا إىل مرحلة “مل تبق ( فيها)
نغيه” ليست تعني أن
املسألة أن نفرس العامل بل أن ّ
مهم َة تفسري العامل قد انتهت وألقيت عن عاتقنا ومل
تبق علينا سوى مهمة تغيري العامل ..
أعتقد أن هذا املعنى بعيد جداً عن قصد ماركس ،
ألن ماركس نفسه اكتشف تفسرياً جديداً للعامل  ،وألن
فلسفته مبجملها قامئة عىل هذا االكتشاف التفسريي
حسني مروة
 ..ولكن الفرق بني التفسري املاركيس وغريِه ،هو الفرق
الوجه ،و ّجه إلينا قوله بأن “الشعر الواقعي ليس بني تفسري يكون وسيلة للتغيري وإنارة لطريق العاملني
الشعر الذي يكرر الواقع ،أو يصفه ،أو مي ّجده  ..فهذا للتغيري ،وبني تفسري يقصد لذاته ،فهو غاية ال وسيلة،
كام هو شأن الفلسفة القدمية مبختلف أصنافها
عمل يدخل يف مجال تفسري العامل “ ..
ومدارسها ونزعاتها ،أو تفسري يقصد إلبقاء القديم عىل
يف جوابنا عىل ذلك القول:

ِقدمه  ،ولتخليد األنظمة االستغاللية الطبقية  ،كام هو
شأن الفلسفة املثالية املحدثة التي يقوم عىل رعايتها
مفكرو اإليديولوجيا الرأساملية املتطورة ..
فاملسألة ،إذن ،ليست هي أن نفرس العامل ليصبح أمراً
مفروغاً منه  ،وأن كل أثر فني يحوم عىل الواقع بنحو
من التفسري ،وإن كان تفسرياً ثورياً ميارس التغيري ،ال
يستحق أن يكونَ فناً ذا قيمة إنسانية  ،كام نفهم
من كلمة الشاعر األستاذ “أدونيس”  ..بل املسألة
عىل العكس .فإن مامرسة التغيري ليست شيئاً إذا مل
تتضمن يف ذاتها ،تفسرياً أي كشفاً ملا يف الواقع من زوايا
ُلح يف طلب التغيري ..
وعالمات ت ّ
ولعل الشعر بالخصوص ،من أحب الفنون أن تؤدي
هذه املهم َة الثورية مبا يف طاقاته اإليحائية من قدرة
عىل النفاذ إىل أخفى تلك الزوايا وأدق تلك العالقات ..
هكذا نرجو أن تكون مفهومة “قضية تفسري العامل
وتغيريه “ ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نرشت هذه املقالة يف جريدة “األخبار” (جريدة
الحزب الشيوعي اللبناين آنذاك) ،يف زاوية “قضية”
بتاريخ 1966/ 1/ 16
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د .احمد خالص الشعالن ..سالمًا

Tareeq Culture

قصص قصيرة جدًا

فقدت االوساط الثقافية يف العراق مؤخراً ،احد قاماتها الكبار ..الروايئ واملرتجم واالكادميي
التقدمي البارز د .احمد خالص الشعالن.
وقد عرف عن الشعالن مواقفه الوطنية والنضال الباسل الذي خاضه ضد الرجعية والطائفية يف
دياىل .وهو االمر الذي دفعه لالنتقال اىل دهوك.
د .الشعالن رفد املكتبة العربية بعدد من الروايات ابرزها “ :ثالثية بعقوبة -بعقوبيون”
و”خامسية السخط” ،وله يف الرتجمة “علم الجامل عند الفيلسوف كانت” و “شعراء وقصائد
من الشعر االنكليزي” وغريها.

ٌ
مأزق وظالل

بل استعاض عنهام بحذاء.
لكنه ملا عاد أعمل مقصه فيهام،
ثم رمى أشالءهام يف التنور!

ّ
خالد الحلي

اختالس

حنون مجيد
القيصر

خلق الله فيها الكون!

يلف كوفيته عىل رأسه بإحكام تام،
اسمه سلامنّ ،
كأنه يعدّ نفسه بها للتصوير،
وير ّد عىل طلبات زبائنه بصمت وهدوء.
يغلّفه سكون صارم وعزوف عن الكالم،
وعىل مدار سنوات مل يسمع أحد منه
ضحكة نافره أو دعابة عابرة،
أو حتى شكوى.
جسده ُقدّ من جبل وشاربه جميل،
ويهابه الجميع.
يغضب أحياناً إذا علّق أحد عىل شايه،
وال يكرر شايه عليه.
ال أحد يعرف أين يسكن،
ماذا يأكل ،وأين ينام.
كتب عنه شاعر معروف من رواد مقهاه،
قصيدة بعنوان “القيرص” ،وحني قرأها عليه،
ظل صامتاً يالحق رضب وقعها عليه،
ّ
ثم إذا م ّرت لحظات،
تبسط وابتسم ،وقال؛
متاماً ذاك هو القيرص،
أما أنا فسلامن.

األميرة

مسافة العمل

النملة األم التي سمعت اإلنذار،
“يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
قبل أن يحطمنكم سليامن وجنوده
وهم ال يشعرون”
تسلقت الشجرة العتيقة وجعلت ترقب من هناك،
حركة الطريق،
ثم عادت ونادت النمل الذي اختفى؛
أيها النمل اخرجوا من مساكنكم،
وعودوا إىل عملكم،
فسليامن وجنوده مل يظهروا،
وقد ال يظهرون،
ثم إن الطريق إلينا،
أقل من ستة أيام،
ليس ّ

قراءة

ألن مفصل ساقها مريض وكانت شدّ ته برباط،
مل تكن تجاري كرات غرميتها،
يف الساحة األخرى.
كانت الرضبات التي تتلقاها عنيفة وساحقة،
وشاقة كذلك.
حني انتهت املباراة،
ألقت عىل جسدها الرطب وشاحها الشفيف،
وغادرت الساحة بصمت.
كانت حزينة،
كامل جسدها املتناسق ،األخاذ.
يغلّف حزنُها َ
وكانت تج ّر خطاها الهادئة املتزنة،
مثل أمرية مجروحة،
مخلّفة وراءها،
حزن رعاياها أمام التلفاز!
ّ
ترصد

دار يف فضائه املديد دورة،
ثم اثنتني او ثالت متالحقات،
ثم خ ّر كالعاصفة الهوجاء.
قبل أن يلتقطه مبخالب كالحديد،
جابهه برضبة شديدة من عصاه.
كان يرتصده،
مذ كان يرتصد أفراخ دجاجاته،
راعي الدجاجات الفطني!
ّ
تطير

كان عجالً إىل معرفة نتيجة فحصه الطبي.
هم بانتعال مركبيه،
وملا ّ
وجدهام مرتاكبني.
خفق قلبه وركبه الشؤم،
فذي عالمة الرحيل.
مل يركب مركبيه ذين،

تنرش العزباء مالبسها عىل حبل غسيلها،
يف فضاء بيتها.
من فوق الجدار بينها وبني الجريان،
يتابع قط ذراعها البض،
ويوتّر ذيله أو يطويه.
يجاريه الجار اختالساً،
من خلف الجدار.
سؤال النهر

لفّت الريح الزورق،
وكرست كل مقاومة فيه،
وغاصت به يف ل ّجة املاء.
يف طريقه إىل القاع،
كان النهر يفكر يف طفل العائلة،
أين سينام،
أي حضن.
ويف ّ
ذلك الذي اسمه

ما كان حلم خيانته مجداً مؤثالً،
وال ثروة باذخة،
ال امرأة عاشقة وال أخرى معشوقة،
إمنا بضع لريات صفر مريضات،
الرب الخزي األدىن،
فأخزاه ّ
ورفع مقام ضحيته املقام األعىل،
ذلك الذي اسمه يهوذا!
مع العراة

حممه املغطى بالبخار،
عىل سطح مرآة ّ
وقبل أن يرتدي مالبسه،
يرسم الحرف اس باإلنكليزية،
ثم يرسم عليه خطاً عمودياً،
وإزاء ذلك،
يكتب الرقم واحد وأمامه ستة أصفار.
بعد أن يرتدي مالبسه،
يختفي الرقم.،
ذلك ألن املرموز إليه،
غالباً ما كان عارياً عن الثبات،
فال ميكث إالّ مع العراة!

تعددية االصوات وآليات التشكيل الجمالي

في رواية «ديسفيرال» لنوزت شمدين
أنفال كاظم

عن دار سطور للطباعة والنرش صدرت رواية “ديسفريال”
للروايئ نوزت شمدين عام  ٢٠١٩ويوحي العنوان للوهلة
األوىل بالغموض ملن يجهل معناه ويزداد تشوقاً ملعرفة
هذه العتبة الغريبة التي ستكشف دالالتها وإحاالتها
بعد الخمس األول من الرواية لحني اإلملام بكل جوانب
الـعنوان ديسفريال  ،بإختصار إن الكاتب روض وبذكاء
هذه الثيمة العاملية املعقدة عنواناً لجوهر فكرته التي
تستدرج القارئ الإرادياً إىل جانب معريف طبي ،وبحث
غري مسبوق مروراً مبرض (الثالسيميا) وصوالً إىل آلية
زراعة نخاع العظم ُملامً بكل املصطلحات والعقارات
الطبية ومعانيها بغية اإلحاطة الشاملة باملرض وعالجاته
ومحاذيره ومضاعفاته وكيفية حدوثه مسلطاً الضوء
عىل اإلهامل الطبي يف العراق وتردي الخدمات الصحية
والربامج التوعوية والوقائية والتأكيد عىل اجراء فحوصات
ماقبل الزواج للتأكد من سالمة الزوجني وعدم حملهم
لجينات املرض الوراثية الناتجة عن زواج األقارب و التي
تظهر عىل األوالد وهذا ما حدث بالفعل مع (جابر)
الذي ميثل نقطة انطالق الرواية من الصفر بوالدته مانحاً
والديه (سليم)و (زاهدة) فرحة متأخرة مل متكث طويالً
حتى تحولت إىل خيبة كبرية متضخمة مبرور الوقت إىل

خطيئة سيسددان مثنها الباهظ لسنوات ،دموعاً وسهراً
وتأنيبا للضمري مزق قلبيهام والسيام األب الذي مل يتخلص
من شعور ارتكابه إلثم شنيع يف صباه يوم قتل عمه(عزام)
متعمداً وسط حشود املحتفلني بنهاية حرب الخليج
الثانية حيث قُيدت الحادثة ضد مجهول بسبب طلقة
طائشة إلنه كان عىل خالف مع والده(مجيد) ورافضاً
لزواجه بإبنته وهذا جعله يفتش عىل الدوام عن عقوبة
مناسبة للتكفري عنه والخالص من عذابه فلم يشفع له
إطالة ذقنه وتقصري ثوبه وال تردده املستمر عىل الجامع
وال حتى تشدده الديني الذي فرضه عىل عائلته واخرياً
تيقن متاماً بأن الله عاقبه جزاء جرميته مبرض ولده الذي
لن يشفى منه،طرق الكاتب ابواباً ألفكارمختلفة مشتقة
من الفكرة األساس وهي يف غاية األهمية وتحايك الواقع
البائس مثل الخرافات املُبتكرة للتعامل مع األمراض
وعدها رضبا من رضوب الحسد والشعوذة او مس من
الشيطان ووجوب التخلص منها بأعشاب املشايخ او
عىل يد الدجالني والتخلف القروي الذي مل ولن يتحرض
والذي من شأنه مضاعفة كل األمراض واألفكار الدينية
املتعصبة واملتطرفة التي تصطاد حتى يف املاء العكر
واليسلم منها ال مريض وال ُمعاق ،هذه الفئة متثلت
بالشيخ شجاع امام املسجد الداعيش يوم سارع لعرض
الشهادة بالحزام الناسف بقوله(ان ُين الله عىل جابر

بشهادة تصيب الكفار املحتلني مبقتل فيضمن الجنة
لنفسه ولكم الشفاعة بإذن الله تعاىل) فضالً عىل ظاهرة
التنمر املتفشية بني صفوف الطلبة والتي متارس ضد كل
مريض دون رقيب وحسيب ومابدر من مدير املدرسة
كان دليالً واضحاً(زميلكم الجديد وليد كامل عزيز انتقل
إىل هنا من مكان بعيد ومن الجيد وجوده يف صفكم ليك
اليشعر جابر بالوحدة) فوليد مريض بشلل األطفال عىل
عكازتني كبريتني وبنظارة غليظة والذي يبدو كحرشة اصبح
بالفعل الصديق الوحيد واملُحب لجابر املريض بالثالسيميا
والذي يبدو كالضفدع بجلده املخرض واملزوق وبروز
عظامه وجحوض عينيه والذي يعتقد ان موته قد تأخر
كثرياً وتجاوز اسقف توقعات األطباء ومديات األدعية
املوجهة إىل الله ليطيل عمره وجعله كمعجزة يف عيون
الناس متيش عىل قدمني هزيلتني ،املثري للدهشة والغرابة
إن جابر بعد نوبات األمل التي ترضب جسده حال اإلنتهاء
من عملية نقل الدم غري املفلرت وغري املفصول لعدم توفر
التقنيات الالزمة لذلك يكتسب شيئاً من روح املتربع
فريى جانباً من حياته وتجاربه واحالمه وافراحه واحزانه
و يكتسب خربته يف الحياة وغدت هذه متعته الوحيدة
للخالص من أمله وعذابه ومل يفش بهذا الرس سوى لشخص
واحد مقرب لقلبه وهو (وليد) الذي مل ميكث طويالً يف
عامل األحياء فكان ضحية لجامعة دينية متطرفة اتهمته
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الصمت َ
سؤال عيونْ
ُ
حني يص ُري
همس جفونْ
الحي ِة َ
و تص ُري دمو ُع ْ
يبق لديكَ سوى أن َ
تنبش يف ذاكر ِة األيّا ْم
مل َ
عم ضا َع من األحال ْم
تتح ّرى ّ
يرتاب الل ُّيل إذا ما َجنّ،
ُ
القلب إذا ما َحنّ،
يرتجف
و
ُ
ُ
ِ
رياح جنونْ
تعصف
و
ُ
بالطرقات ُ
هل يُنهي هذا َ
أحببت؟
َ
املأزق من
متى يأتونْ ؟
أيا ٌم م ّر ْت وشهو ٌر وسنونْ
تَ ن ُحكَ الخيب ُة
ُبص وجهكَ
مرآ ًة ال ت ِ ُ
ص َت تحدّ ُق فيها
إن ِ ْ
هل صارت ح ّتى املرآة تخونْ ؟

ظالنِ ميشيانْ
خلفي ،يبكيانْ
َ
من أي َن جاءا ؟،
مل يك ْن يف ناظري
سواهُام
من أي َن جاءا و لِام ......
ْ
السؤال
مل يدعاين أُكْ ِم ُل
ِظالنِ صارا َف ْجأ ًة ِظ ْ
الل
تدوسني
تغمرين
من دومنا أجسا ْد
ُ
أبحث عن جسدْ
و ال أرى أحدْ
بالكفر والبغي ويستحق املوت رغم شلله ومرضه ملجرد
انه كان يبيع الرساويل الرجالية بطريقة فكاهية والفتة.
النسق الرسدي للرواية اعتمد عىل ثالثة أجيال متوالية
األجداد (عزام ومجيد) املتناحران عىل املرياث والفوز
باللقب ،الشيخ والوالدان (سليم وزاهدة) املعذبان بإبنهم
ومشاركتهم بتعذيبه واألبناء(جابر) و(إيثار) األخ األصغر
الذي كان قدومه إىل الحياة مبثابة األمل الوحيد الذي
س ُيمنح لجابر بالتطابق النسيجي للنخاع و الذي اظهر
نتيجة مخيبة هدمت احالم االبوين بنجاة ابنهام ،كل
شخصيات الرواية ظهرت اصواتها بوضوح أثناء الرسد
لرتوي حزئها من الرواية املقسمة بأسامء هذه الشخصيات
املساهمة يف تنامي الحدث بحيث ان كل واحدة تقدم
نفسها وتعرب عن رأيها من خالل تواتر األحداث التي
ترسدها ضمن إطار نفس الحكاية بخطاب رسدي يتذبذب
بني املايض والحارض واستخدام تقنيات رسدية تعمد الروايئ
ادغامها ضمن منت الرواية لسد الثغرات الرسدية ومتاسك
األحداث بني الزمنني مثل اسرتجاعات خارجية عىل شكل
تعريفات عن الشخصيات واطالع القارئ عىل ماضيها
واستباقات إلثارة عنرص التشويق الرسدي له باإلعتامد
عىل بنية زمنية ترتكز عىل اإلرتداد والرجوع بالذاكرة إىل
املايض ثم العودة لإلتصال بالحارض املروي.
ان تعددية األصوات يف رواية “ديسفريال” تكشف لنا
ان الرسد الذي نهجه الكاتب هو(الرسد البوليفوين)الذي
يوصف كمظهر من مظاهر التخفيف من النزعة الرنجسية
لدى املؤلف مستنداً عىل تعددية األشخاص واألصوات
تاركاً املجال لهم إلظهار تأثريهم اىل البنية الرسدية ومن
الجدير بالذكر ان املظهر البوليفوين(متعدد األصوات)
الذي شخصه الناقد الرويس ميخائيل باختني اذ عرفه
بقوله(تشتمل الرواية املتعددة األصوات عىل العالقات
الحوارية بني جميع عنارص البنية الروائية مثلام يحدث
عند مزج مختلف األلحان يف عمل موسيقي)هذه املامرسة
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الفنية الدميقراطية يف التعبري عن الشخصيات ورسد
الحكاية من وجهة نظرهم وبأحاسيسهم تستهدف كرس
هيمنة (األنا) اثناء الرسد فيصاغ الكالم من مواقع مفتوحة
من قبل الشخصيات بنزعة تحررية دون ان تسطو واحدة
عىل األخرى وبالنهاية تبدوالرواية متامسكة ومنسجمة
بكل اجزاءها وتسري األحداث والسياقات الزمنية بشكل
متوازي ومنظم لحني الوصول إىل نهاية مفتوحة النهاية
محددة لها.
الرواية اتسمت بالنظرة السوداوية للحياة وكانت محبطة
للقارئ مبا يكفي لتكون (أيقونة الحزن) بالنسبة له
ومالحقة األمل بتوتر وقلق وترقب من قبله بني صفحات
الرواية املحشوة بالبؤس والتي أشاعت نسقاً من الركود
كانت رحلة متعبة يف بعض األحيان ورمبا مملة يف أحيان
أخرى الن الفرح مهام كان بسيطاً فوجوده يف الرواية
سيمنح القارئ دميومة األستمرارية بنفس الحامس األول
للسطور األوىل ،حكم الكاتب عىل روايته بحزن عراقي
عميق من قلب الواقع مختتامً كل افكارها املطروحة
بالخيبة ذاتها فوليد املؤنس الوحيد ومكمن األرسار مل يبق
عىل قيد الحياة ،ومل يحض جابر بحب ليان بائعة الورد
التي ألجلها فتح نوافذ األمل وتعطر واهتم مبظهره وعشق
الورود ،ومل تنجح عملية زرع النخاع لعدم وجود تطابق
نسيجي مع أخيه األصغر إيثار،والجامعات الدينية املتطرفة
مل يضع لها حد فهي كانت ومازالت ظاهرة عىل الساحة
وبقوة سواء ان كان ذلك يف الرواية او الواقع وبالنهاية كان
اإلنفصال بني سليم وزاهدة امراً محسوماً بعد سلسلة من
العذابات مع ابنهم املُعذب وال سيام بعد ان اعرتف لها
سليم خالل خيبتهم الكربى يف تركيا انه هو من قتل والدها
عمداً للزواج بها وهذا الذي سقط فوق رؤسهم عقاب
من الله عىل فعلته التي مل ولن يسامح نفسه عليها وترتك
النهاية مفتوحة فحتى جابر املسكني املرتقب ملوته لريتاح
من عذابه ويريح اهله من شقاءهم وعذابهم مل ميت.
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تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

السبت من كل اسبوع
ً
مساء بتوقيت بغداد
التاسعة

TAREEK AL SHAAB

إصدار

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها
المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

العدد  143من “الشرارة”
يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

سفير دولة فلسطين في
ضيافة “شمس األمومة”
بغداد – طريق الشعب

تض ّيف “مكتبة شمس األمومة” يف بغداد ،بعد غد األربعاء ،سفري
دولة فلسطني لدى العراق ،أحمد عقل ،ليتحدث يف جلسة حول
“دولة فلسطني الدميقراطية وعاصمتها القدس”.
تبدأ الجلسة يف الساعة الحادية عرشة صباحا ،يف مقر املكتبة
مبنطقة الكرادة داخل ،قرب “مقهى جلجامش”.
والدعوة عامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهد فعاليات فكرية وثقافية

معرض بغداد الدولي للكتاب
يواصل استقبال زائريه

ليس مجرد كالم

بالد الرافدين
ومشكلة المياه ..

في السماوة

معرض فني لمجموعة
من الرسامات الشابات

عبدالسادة البصري

بغداد – وكاالت

السماوة – عبد الحسين ناصر

افتتحت “مجموعة ثقافن” الفنية الشبابية يف محافظة املثنى،
أخريا ،معرضا فنيا مشرتكا ملجموعة من الرسامات الشابات،
حمل عنوان “ينابيع ثقافن” ،وذلك برعاية فرع نقابة الفنانني يف
املحافظة ،وبالتعاون مع البيت الثقايف يف الساموة.
املعرض الذي احتضنته قاعة املرحوم عبد الجبار بجاي يف
الساموة ،والذي حرضه عدد من الفنانني الرواد إىل جانب جمهور
من محبي الفن التشكييل ،ضم نحو  25لوحة حملت موضوعات
واقعية تعكس جوانب من معاناة املرأة واملعوقات التي تعرتضها
يف الحياة.
نقيب فناين املثنى ،الفنان حسني عباس هويدي ،ألقى يف بداية
املعرض كلمة أشار فيها إىل أن هذا النشاط ميثل لبنة أساسية
يف الحراك الفني عىل مستوى املحافظة ،ملا له من دور يف تذليل
العقبات التي تعرتض املرأة يف مزاولتها الفن ،مضيفا أن املعرض
يأيت لدعم الفنانات الشابات وتشجيعهن عىل عرض أعاملهن
الفنية أمام الجمهور ،فضال عن تحفيز الفتيات املوهوبات عىل
مواصلة تطوير مواهبهن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“سوق الجمعة”
في الفلوجة بحلة جديدة

تتوافد يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا
حتى التاسعة مساء ،أعداد كبرية من
املثقفني واألكادمييني وهواة املطالعة من
عامة املواطنني عىل معرض بغداد الدويل
للكتاب ،الذي انطلقت الخميس املايض
فعاليات دورته الـ  ،22عىل قاعات معرض
بغداد الدويل تحت شعار “الكتاب وطن”.
ويشارك يف املعرض الذي يستمر حتى يوم
 20حزيران الجاري ،أكرث من  220دار نرش
محلية وعربية وأجنبية ،من  14دولة ،منها
مرص والسودان ولبنان وسورية والسعودية
واالمارات والكويت وقطر وتونس وتركيا
وأملانيا.

وبحسب ما مقرر يف منهاج فعالياته ،فإن
املعرض سيشهد طيلة أيامه ،نحو  30ندوة
وجلسة سياسية وثقافية وفكرية وصحية،
فضال عن فعاليات أدبية وفنية تساهم
فيها بعض الروابط الثقافية ،كاالتحاد العام
لألدباء والكتاب.
ومن املؤمل أن تعقد يف الساعة الحادية
عرشة من صباح هذا اليوم االثنني ،جلسة
بعنوان “العوامل املوضوعية وراء اخفاق
العملية السياسية يف تقديم اإلنجازات
االقتصادية” ،يتحدث فيها د .حسني جابر
الخاقاين .فيام تعقد عند الساعة الخامسة
من عرص اليوم ذاته ،جلسة أدبية بعنوان
“النقد العراقي وحداثة النص األديب”،

يقدمها كل من النقاد فاضل ثامر وعيل
الفواز ود .نادية العزاوي.
ويقام املعرض هذا العام من قبل “رشكة
صدى العارف” للتجارة العامة والنرش،
وبالتعاون مع اتحاد النارشين العراقيني.
وكانت املالكات الفنية التابعة للرشكة
العامة للمعارض والخدمات التجارية
العراقية ،قد هيأت قاعات العرض والحدائق
والنافورات ،وقامت بصيانة منظومات
الكهرباء والتربيد وتهيئة املجمعات الصحية
واملرافق الخدمية األخرى .كام نصبت
منظومات تعقيم عىل أبواب القاعات ويف
داخلها أيضا ،حامية للزائرين من فريوس
كورونا املنترش.

لقاء تشاوري بين اتحادي الصناعات ونقابات العمال
بغداد – طريق الشعب

عقد األسبوع املايض ،لقاء تشاوري بني اتحاد
الصناعات العراقي واالتحاد العام لنقابات
عامل العراق ،وذلك يف مقر األول ببغداد.
ومثل اتحاد الصناعات يف اللقاء ،رئيسه عادل
عكاب وعضو مجلس إدارته د .عالء العكييل.

فيام مثل الطرف اآلخر ،األمني العام لالتحاد
عدنان الصفار وعضو مكتبه التنفيذي سمرية
نارص ،ورئيس نقابة الخدمات االجتامعية عيل
إسامعيل.
وتناول الجانبان خالل اللقاء ،سبل التنسيق
يف ما بينهام يف مختلف املجاالت املتعلقة

بقضايا العمل والعامل .وحددا موقفيهام من
مرشوع قانون التقاعد والضامن االجتامعي،
املطروح حاليا للمناقشة يف مجلس النواب.
كام اتفقا عىل مواصلة اللقاءات خالل الفرتة
القادمة ،ليكونا رشيكني اجتامعيني يف خدمة
الوطن والعامل.

بأيد نسائية
مهرجان للحرف الشعبية ٍ
بغداد – وكاالت

تستعد “جمعية كهرمانة” للفنون يف بغداد،
إلقامة مهرجانها األول للحرف الشعبية،
تحت عنوان “بأي ٍد نسائية”.
وقالت رئيسة الجمعية مالك جميل ،أن
هذا املهرجان الذي ستشارك فيه املرأة

بشكل حرصي ،يهدف إىل التعريف بالفنون
والحرف الشعبية العراقية وما تتسم به من
تنوع ،مبينة يف حديث صحفي ،أن املهرجان
سيشكل منصة لتفعيل دور املرأة املنتجة
ومساهامتها يف الحياة.
وأضافت قائلة ،أن أبواب الجمعية مفتوحة

أمام الراغبات يف املشاركة يف املهرجان،
الذي من املقرر أن يقام خالل متوز املقبل،
مبينة أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم
 30حزيران الجاري ،عىل أن تقدم األعامل
املشاركة إىل مقر الجمعية الكائن يف حي
العامرية.

منذ أن فتحنا أعيننا ونحن نعرف أن هذه األرض متلك
نهرين عظيمني ،عىل ضفتيهام قامت أعرق الحضارات.
فهام مهبط اإلنسان األول ،والحرف األول ،والقانون األول،
والنغم األول ،والكأس األوىل ،وكل ما هو أول!
منهام أخذت البالد اسمها .كانا يفيضان بالخري والحياة منذ
بدء التاريخ ،وعىل ضفتيهام غنى اإلنسان أغنيته األوىل!
قرأنا عن فيضانهام الكثري ،وسمعنا عنهام حكايات أكرث.
ويف سبعينات القرن املايض فاض شط العرب بعد ارتفاع
مناسيب مياههام ،فغرقت قريتنا ورصنا نبحث عن مالذ
آمن .ويف أواخر الثامنينات وبعد خروجنا من السجن تم
نقلنا كجنود إىل مناطق الفيضان غرب ميسان ،حيث رأيت
املياه تجرف بسيلها البيوت والحيوانات .كام أتذكر أهيل يف
جنوب الفاو وهم يبنون السدود واألكتاف إبان الستينات
والسبعينات خوفا من الفيضان!
هذه الكميات الهائلة من املياه مل نفكر باملحافظة عليها،
ومل نستفد منها ،بل تركناها تجري صوب الخليج املالح وكأن
شيئا مل يكن.
كان أهلنا الفالحون يغمرون أراضيهم باملاء ويسدّ ون
مداخله أليام ،بل ويحتفظون بجزء منه أيضا!
هذه الحكمة يف خزنه مل نتعلمها ألن كل حاكم ومسؤول
جاء لبالدنا مل يفكر بآلية االستفادة من مياه النهرين
العظيمني ،بل انشغل وبطانته بالتآمر والحروب والظلم
والفساد .كام إن الدول املجاورة مل تفكر منذ األزل سوى
باحتالل أرضنا ونهب خرياتها أيضا.
اليوم بدأ جريان العراق مبحاربته عن طريق قطع املاء،
وبناء السدود قرب منابعه ،وتغيري مجرى بعض روافد
دجلة .ورصنا نتل ّمس زخّة مطر لتنقذنا من خطر الجفاف
والتصحر .وما يحدث اآلن من حرب مياه يقوم بها جرياننا،
هو خري دليل عىل ذلك!
أيعقل هذا ؟!
لو فكّر حاكم واحد من كل َم ْن جاءوا ،وبنى سداً عىل شط
العرب أو فتح انهارا وقنوات إىل الصحراء املرتامية األطراف
من بغداد حتى البرصة ،ملا احتجنا إىل قطرة ماء واحدة ؟!
لو فكّر حكامنا ومسؤولونا اآلن بآلية جديدة لفتح قنوات
حوار مع جرياننا املسيطرين عىل منابع الرافدين وقايضوا
املاء بالنفط مثال او عادوا اىل املواثيق الدولية حول التعامل
مع املياه من املنبع اىل املصب ملا انتهينا اىل هذا الحال! وملا
استطاع جرياننا املتحكّمون مبنابع انهارنا محاربتنا اقتصاديا
باملاء.

في “ملتقى جيكور” البصري

الفلوجة – وكاالت

شهدت مدينة الفلوجة إعادة افتتاح سوقها القديم الذي يعرف
بـ “سوق الجمعة” ،بعد إغالقه ألكرث من سنة ،بسبب خضوعه
ألعامل تأهيل وتطوير.
ويشتهر هذا السوق ببيع املحاصيل الزراعية واملواد الغذائية
والسلع املستعملة ،فضال عن بيع ورشاء النحاس واألواين
املستخدمة والطيور .كل ذلك بأسعار بسيطة ،ما جعل املكان
مقصدا لذوي الدخل املحدود.
قائم مقام القضاء ،مؤيد الدليمي ،ذكر يف حديث صحفي أنه
تم السامح ألصحاب العربات باستئناف عملهم يف السوق أسوة
ببقية أسواق املدينة ،مشريا إىل أن إعادة افتتاح السوق جاءت
بعد مناشدات الباعة العاملني فيه ،الذين يصل عددهم إىل أكرث
من  300فرد.
وأضاف قائال ،أن اإلدارة املحلية اشرتطت عىل العاملني يف السوق
االلتزام باإلجراءات الصحية الوقائية ،والحفاظ عىل نظافة
املكان وجامليته “بعد أن أصبح من أكرث أماكن املدينة تطورا”.
وأوضح الدليمي ،أن التصميم الجديد الذي طرأ عىل السوق،
جاء عىل غرار “ساحة النافورات” القريبة من قلعة أربيل.

عن اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف
محافظة النجف ،صدر أخريا العدد ( )143حزيران
 2021من مجلة “الرشارة”.
ضم العدد مقاالت وأخبارا وتقارير سياسية واقتصادية
وثقافية وصحية ومنوعة ،فضال عن ملحق “مرحبا يا
أصدقاء” املوجه لألطفال.
من عناوين العدد“ :تشييل من االنتفاضة إىل الجمعية
التأسيسية وانتصارات اليسار”“ ،دور الرتاكم يف
انتفاضة ترشين”“ ،االقتصاد الريعي يف البلدان العربية
وسلبياته”“ ،اسمي دانيال بالك :انتقاد قوي ألنظمة
جائرة”“ ،رصخة أم يف يوم الطفل العاملي” و”التداخل
بني الدواء والغذاء”.

“مشاكل ماء البصرة ..تقنيات وحلول”
البصرة – باسم محمد

أقام “ملتقى جيكور” الثقايف يف البرصة ،األربعاء
املايض ،أمسية علمية بعنوان “مشاكل ماء البرصة..
تقنيات وحلول” ،ض ّيف فيها كال من د .بسام عاشور
رشيد ،واملهندس حسني فالح عبد الكريم ،بحضور
جمع من املهتمني يف القضايا املائية والصحية.
أدار األمسية التي أقيمت عىل “قاعة الشهيد
هندال” يف مقر اللجنة املحلية للحزب الشيوعي
العراقي يف البرصة ،اإلعالمي باسم محمد حسني،
الذي عرض يف البداية مقطعا مصورا له ،يتحدث
فيه عن الكيفية التي تتم فيها تغذية البرصة باملاء،
ذاكرا عدد املحطات املائية املعتمدة عىل أنهار
دجلة والفرات وشط العرب.

واشار حسني يف املقطع ،إىل ما عانته البرصة طيلة
سنوات ،من شح وملوحة يف املاء ،وصوال إىل العام
 2018الذي تأثر خالله قرابة  140ألف مواطن
بأرضار كبرية جراء مشكلة املاء ،كام نفقت آالف
املوايش وأصيبت آالف أخرى بأمراض غريبة،
وهلك الكثري من املزارع والبساتني ،إثر املشكلة
ذاتها.
بعد ذلك تحدث املهندس عبد الكريم ،املتخصص
يف تقنيات املياه ،عن سبل معالجة ملوحة املياه.
أعقبه د .عاشور ،وهو من مركز علوم البحار التابع
لجامعة البرصة ،ومتخصص يف معالجة امللوحة
والتلوث ،بالحديث عن مشكلة ملوحة املياه الحارضين ،بضمنهم د .حامد الظاملي ،واملهندس سلط الضوء عىل تجربته الشخصية الناجحة يف
بصورة أكادميية.
عبد الباقي داود سلامن ،من دائرة صحة البرصة ،تنقية وتحلية املاء املالح يف منطقة الفاو ،لغرض
من
العديد
قدمها
مداخالت
األمسية
وشهدت
فضال عن املهندس محمود شاكر الشاهني ،الذي استخدامه يف النشاط الزراعي.
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