
جاء ذلك يف ندوة حوارية عقدها املنتدى العاميل 
يف  العاملية  املحلية  اللجنة  إىل  التابع  الثقايف 
االتحاد  مع  وبالتعاون  العراقي،  الشيوعي  الحزب 
“ال  شعار  تحت  العراق  عامل  لنقابات  العام 
االقتصادية  خرياتنا  سارقي  والفاسدين،  للفساد 
واقع  حول  املاضية،  الجمعة  صباح  والصناعية”، 
بالعامل  التي لحقت  والعقوبات  الوطنية  الصناعة 

والناشطني النقابيني املشاركني يف االحتجاجات. 
جمع  بحضور  جبار،  منال  الرفيقة  الندوة  وأدارت 

من العامل والنقابيني والشيوعيني وأصدقائهم. 
واستهل الصفار الندوة بالحديث عن واقع الصناعة 

بعد  واملعادن  الصناعة  لوزارة  التابعة  والرشكات 
القطاع من ظروف صعبة  يعانيه هذا  2003، وما 
للحكومات  الخاطئة  للسياسات  نتيجة  معقدة، 
اقتصادية  رؤية  وجود  عدم  عن  فضال  املتعاقبة، 

تخدم الوطن والشعب. 
يقترص  ال  العاملة  والقوى  االتحاد  دور  أن  وأكد 
العاملة  للطبقة  العادلة  الحقوق  عن  الدفاع  عىل 
فحسب، بل وأيضاً يف الدفاع عن الرشكات الصناعية 
مشكلة  ملعالجة  الصناعة،  إحياء  بإعادة  واملطالبة 

البطالة املستفحلة ودعم االقتصاد الوطني. 
ارتكبته  الذي  الكبري”  “الخطأ  الصفار  وتناول 

بعضها  وإحالة  والرشكات  املعامل  بدمج  الوزارة 
القليلة يف  الفساد غري  بـ”حاالت  منددا  لالستثامر، 
العاملني  احتجاج  اىل  ادت  والتي  الرشكات،  هذه 
عقوبات  لتوجيه  البعض  أستغله  ما  وهو  فيها، 

إدارية لهم”. 
التحاد  التنفيذي  املكتب  تطرق عضو  جانبه،  من 
املوسوي،  حسن  صباح  العراق،  عامل  نقابات 
للصناعات  العامة  الرشكة  يف  العاملني  أحد  وهو 
قبل  الصناعة  واقع  إىل  والنسيجية،  الجلدية 
تحمي  كانت  التي  القرارات  ومجموعة   ،2003
املنافسة  عىل  القدرة  ومتنحه  الوطني،  املنتج 
والتطور. فيام لفت إىل أن دعم الصناعة الوطنية 
تدهور  إىل  أدى  الذي  األمر  التغيري،  بعد  توقف 
إيقاف  واىل  والخاص  العام  بقطاعيها  الصناعة 

عجلة االنتاج.  
وتابع يقول “لقد دفعنا هذا األمر، كطبقة عاملة، 
افقارنا  تريد  التي  السياسة  ضد  االحتجاج  اىل 
وجعل  الدويل،  النقد  لصندوق  تبعيتنا  وتشديد 
االجنبية”،  والبضائع  للسلع  مفتوحة  سوقا  العراق 
مذكرا باحتجاجات الطبقة العاملة عام 2015، ضد 
 - العام  القطاع  العاملني يف رشكات  رواتب  توقف 
الرضوخ  عىل  الحكومة  أجرب  “ما  الذايت  التمويل 

املحتجني ومنحهم مستحقاتهم”.  ملطالب 

الفاسدة”،  و”العقود  الفساد  عىل  املوسوي  وعرج 
كورونا،  بفريوس  ملوثة  كاممات  استرياد  ومنها 
اضافة  الوطني،  األمن  قبل  من  ضبطها  تم  والتي 
الواحدة”  النافذة  بـ”قانون  يسمى  ما  مساوئ  اىل 
اىل  الرشكات  حولت  التي  املشاركة  وعقود 
الرتويج  يسهل  بحيث  رابحة،  غري  صغرية  مصانع 
فضال  االمثان،  بأبخس  وبيعها  خصخصتها  ملشاريع 
العامة  الرشكة  بناية  عىل  السيطرة  محاولة  عن 
الكرادة  منطقة  يف  والنسيجية  الجلدية  للصناعات 
الرشكة  عامل  وقف  حيث  مول،  اىل  وتحويلها 
ومنارصوهم ضد هذا القرار وأجربوا الحكومة عىل 

الرتاجع عنه. 
نضالها  العاملة  الطبقة  “مواصلة  عىل  وأكد 
العام  الصناعي  القطاع  اعادة  اجل  من  وكفاحها 
له  يتعرض  مام  بالرغم  االنتاج،  عجلة  وتدوير 
ادارية  عقوبات  من  النقابيون  والناشطون  العامل 
بالفصل”، داعيا اإلعالم إىل  النقل والتهديد  تشمل 
وفضح  العاملة،  الطبقة  قضية  بجانب  الوقوف 

الفاسدين.
تنظيم  أهمية  عىل  املوسوي  السيد  شدد  وأخرياً، 
“من  الصناعة  وزارة  أمام  االحتجاجية  الوقفات 
أجل إعادة صناعتنا الوطنية ومنارصة عاملنا الذين 

صدرت بحقهم عقوبات إدارية”. 

الناصريةـ  طريق الشعب
تفقد الرفيق رائد فهمي، سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، خالل 
زيارته يوم امس، اىل مدينة النارصية، عددا من الرفاق الشيوعيني املناضلني يف 

املحافظة.
وزار فهمي، الرفيق عبدالله نارص مايع وهو من الرفاق الذين مىض عىل نضالهم 
لالعتقال  تعرضه  برغم  الحزب  بصفوف  ملتصقا  زال  وما  عاما،   70 من  اكرث 

والتعذيب.
وعايش مايع الرفيق الخالد فهد، وشقيقه داوود وأرسته، مدة من الزمن.

وعرج فهمي خالل زيارته عىل الرفيق عقيل حبش، الذي شارك يف الكفاح املسلح 
يف هور الغموكة مع الشهيد خالد احمد زيك ورفاقه، كام كان له دور اسايس يف 

تخطيط وتنفيذ عملية الهروب الشهرية من سجن الحلة.
وقّدم الرفيق حبش للرفيق السكرتري عمال فنيا من صنعه، هدية اىل الحزب. 

كام زار فهمي الرفيق ابو ماجد يف صيدليته، وهو من الرفاق املناضلني البارزين 
والثابتني يف صفوف حزبنا الشيوعي يف النارصية عىل مدى 5 عقود من الزمن. 
وله شعبية واحرتام بني صفوف الشيوعيني والدميقراطيني واصدقائهم يف املحافظة. 
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ممارسات مرفوضة ومستنكرة 

منذ  وتقلباتها  وتطوراتها  بالدنا  يف  السياسية  األوضاع 

تأسيس الدولة العراقية قبل مائة عام، تؤرش مجموعة كبرية 

من املعطيات والحقائق التي يتوجب اليوم، بعد كل هذه 

العراق، ان تُستخلص منها  التي مرت عىل  العجاف  السنني 

السابقة،  الفرتات  وخطايا  أخطاء  لتجاوز  والدروس  العرب 

الجاد  وللعمل  املباد،  الدكتاتوري  الحكم  فرتة  خاصة 

باخالص عىل بناء عراق جديد مختلف، يستحقه العراقيون 

فيه  لهم  وتتاح  عنهم،  والحيف  الظلم  فيه  ويرفع  جميعا 

العدل  ظل  يف  ومرفهة  آمنة  سعيدة  حياة  بناء  إمكانية 

وحكم القانون، ويتمتع افراده بفرص متكافئة بال متييز او 

تفرقة بينهم الي سبب كان . 

مليا  التوقف  علينا  السابقة  التجارب  خالصة  ضوء  ويف 

يف  والتهديد  الدموي  والعنف  القتل  أساليب  اقحام  امام 

مرات  بعد  ومرات  اليقني  وجه  عىل  ثبت  حيث  السياسة، 

األمور  تزيد  بل  مشكلة  اية  تحل  ال  االساليب  هذه  ان 

الحياة  وتعطيل  الناس  أرواح  ازهاق  يف  وتتسبب  تعقيدا، 

القانون  تلغي  كام  والتقدم،  النمو  فرص  وضياع  العامة 

ودور مؤسسات الدولة ومتنعها من القيام بواجباتها وإداء 

والتمتع  الحياة  يف  وحقهم  املواطنني  حياة  وتأمني  مهامها، 

بالحريات املكفولة دستوريا، وبضمنها الحق يف االختالف يف 

الرأي والعقيدة والفكر. 

انعقاد  بعد  خاصة  بلدنا،  يف  األيام  هذه  يحصل  ما  وان 

جلسة الربملان األوىل، من اطالق التهديدات ليس الفراد او 

كذلك  مجتمعية،  وملكونات  بل  وحسب  سياسية  جامعات 

واملسرّيات  الصواريخ  واستخدام  أحزاب،  مقرات  استهداف 

.. ان هذه جميعا مامرسات ال تنسجم اطالقا مع ما يرفع 

من شعارات تقول بالحرص عىل أمن واستقرار البلد وسالمة 

مواطنيه وفرض قوة القانون ، كام انها تصادر دور الهيئات 

البت بقضايا الحرب  واملؤسسات املخولة دستوريا صالحية 

والسالم، وإقامة وادامة العالقات مع دول العامل. 

ان مثل هذه املامرسات املرفوضة واملستنكرة لن تقود اال 

اىل الفوىض، وهي تدفع املواطن اىل املزيد من عدم اليقني 

انها  كام  إصالحها،  او حتى  األوضاع  تغيري  إمكانية  يف شأن 

املنهج  ومع  القانون،  حكم  مع  الخط  طول  عىل  تتقاطع 

الدميقراطي واحرتام الرأي والرأي االخر . 

السالح وقرقعته، سبق  بقوة  الواقع  االمر  ان سياسة فرض 

القايص  نتائجها عىل  تخفى  وال  مرات ال تحىص  ان جربت 

والداين. 

فلمصلحة من هذا العناد واإلرصار عىل مامرسة نهج خاطئ 

وعقيم، ال ولن يفيض اال اىل طريق مسدود؟! 

كتب المحرر السياسي في ندوة عن واقع الصناعة العراقية: 

ال لقمع العمال والنقابيين
نعم لتطوير صناعتنا الوطنية

خالل زيارته الناصرية.. رائد فهمي يتفقد مناضلي الحزب 

 االنتحار .. من يعالج أسبابه ؟! 

أعلنت وزارة الداخلية ان حاالت االنتحار يف العراق خالل عام ٢٠٢١ 
وصلت اىل ٧٧٢ حالة، فيام  كانت يف عام ٢٠٢٠ قد بلغت ٦٦٣ حالة . 
فيام  عاما،   ٢٠ عن  تقل  املنتحرين  من  املائة  يف   ٣٦٫٦ اعامر   وكانت 
املائة.  يف   ٤٤٫١ واالناث  املائة  يف   ٥٥٫٩ منهم   الذكور  نسبة  شكلت 
كون  اىل  ذلك  وعزت  بكثري،  اعىل  أرقاما  اوردت  أخرى  تقارير  ان  اال 

العائيل  منها  مختلفة  العتبارات  عنها  يعلن  ال  الحاالت  من  العديد 
العشائرية.  ومنها 

الوزارة قالت  ان أسباب  االنتحار تعود اىل “ الضغوط النفسية والعنف 
االرسي وتدهور األوضاع االقتصادية وانتشار البطالة والفقر يف البالد “. 
وال شك انه تشخيص سليم السباب الظاهرة اآلخذة يف التنامي، نضيف 
اليها التضييق عىل الحريات العامة والخاصة، والشعور بالقلق وبعدم 
والرتفيهية،  الثقافية  املؤسسات  انعدام  او  وقلة  الشخيص،  االمن  توفر 
ومحاوالت تنميط حياة املواطنني، وتوسيع دائرة املمنوعات وغريها. 

انها ظاهرة مقلقة حقا، وان تشخيص أسبابها مهم ورضوري ومفيد، اال 
ان ألهم هو: كيف باملعالجة والسبيل اليها؟!

راصد الطريق 

تقدير خاطيء 
وممارسات مرفوضة

اجراءات الحكومة 
انتهكت الفالح واالرض

الوجه االنساني 
لكارل ماركس                  2                 6                 8

وجهات في النظراقتصادأخبار وتقارير
توحيد اليسار الفلسطيني 

9                 حاجة موضوعية
قضايا

الالخدمات
تحاصر حياة البغداديين 
صيفا وشتاًء 
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أخبار وتقارير

تقرير دولي: ضحايا تشرين 
بال تعويضات حتى اآلن

بغداد ـ طريق الشعب
رصد تقرير موسع أعدته منظمة حقوقية دولية، إخفاقات ومؤرشات 

سلبية تخص األوضاع العامة يف العراق.
ووتش،  راتيس  هيومن  منظمة  اعدته  الذي  التقرير  أرشه  ما  وأهم 
ما يتعلق بـ”تقاعس” الحكومة يف العام 2021 عن الوفاء بوعودها 
مبحاسبة املسؤولني عن االعتقاالت التعسفية واالختفاء القرسي والقتل 

خارج نطاق القضاء للمتظاهرين والناشطني والصحفيني وغريهم”.
ولفت التقرير اىل “عدم إعالن أية نتائج عن التحقيق بالجرائم التي 
طالت متظاهري ترشين، من قبل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء. 

فيام بقيت عائالت من ذوي شهداء االنتفاضة دون أي تعويضات”.
التقرير ان الحكومة وضعت يف 2020 “خطة وطنية ملعالجة  وقال 
النزوح يف العراق، وبالرغم من أنها أغلقت 16 مخيام لكنها تركت ما 
العودة  بأنهم يستطيعون  نازحا دون تأكيدات  ال يقل عن 34,801 
إىل ديارهم بأمان، أو الحصول عىل مأوى آمن آخر، أو الحصول عىل 

خدمات ميسورة التكلفة”.

ً
علي مهدي: نعمل على خلق إطار سياسي يجمع القوى الوطنية جميعا

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

عّد األمني العام التحاد نقابات عامل العراق، عدنان الصفار ان “العقوبات 

التي وجهت للعاملني والناشطني النقابيني، هي اجراءات إجراءات قمعية 

منافية للدستور وللحريات العامة”، معرباً عن استغرابه من التوجهات “غري 

املسؤولة بحق الشعب والوطن، والتي يتسم بها أداء بعض اإلدارات، بحيث 

تصبح معها الوزارة أسرية للسياسات الخاطئة والفساد”.



األربعاء .. “االتحادية” تنظر في دستورية جلسة البرلمان األولى
بغداد ـ طريق الشعب

حددت املحكمة االتحادية العليا، يوم األربعاء القادم موعداً للنظر بشأن دستورية جلسة مجلس النواب االوىل.
وجاء يف بيان صادر عن املحكمة، اطلعت عليه “طريق الشعب”، يوم امس، أن املحكمة االتحادية العليا “تحدد يوم االربعاء القادم 

موعداً للنظر يف الدعويني الخاصتني بعدم دستورية جلسة مجلس النواب االوىل”.
ويف 13 كانون الثاين الجاري، قررت املحكمة االتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.

وجاء القرار بعد دعويني مقدمتني من قبل النائبني باسم خشان، ومحمود داود ياسني، بشأن الجلسة األوىل وما شابها من مخالفات 
اتخذها  التي  اإلجراءات  كافة  بإيقاف  العليا  االتحادية  املحكمة  من  الواليئ  األمر  صدر  وعليه  للمجلس،  الداخيل  وللنظام  دستورية، 

ويتخذها مجلس النواب ورئيس املجلس ونائبيه.
وسيستمر قرار إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب لحني حسم الدعويني بخصوص الطعن يف دستورية الجلسة األوىل، وكل االجراءات 

القانونية التي صدرت فيها، مبا يف ذلك اجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.
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وطن حر وشعب سعيد

تقدير خاطيء 
وممارسات مرفوضة 

محمد عبد الرحمن

املقبلة  الحكومة  تشكيل  وآلية  كيفية  عن  النظر  بغض   
واالطار  الصدري  التيار  بني  عدمها  من  التفاهم  وإمكانية 
مجلس  رئيس  وترشيح  األكرب  الكتلة  بشان  التنسيقي 
الذي  الجمهورية   رئيس  موقع  يف  سيكون  ومن   ، الوزراء 
جدل ورصاع  يدور   ، االعالم  وسائل  تنقل  وكام   ، االن  لحد 
الكردستاين  الدميقراطي  الحزب  بني  بشأنه  ومكشوف  خفي 
قبل  األخرية  التطورات  فان   ، الكردستاين  الوطني  واالتحاد 
جلسة  الربملان يف التاسع من كانون الثاين وبعدها ، أظهرت 

أمور عدة  منها : 
الشخصية  هذه  تغيري  يف   ميكن حرصها  ال  البلد  ازمة  ان   -
عىل  تنافس  او  حكومة  ازمة  فقط  ليست  فهي   ، تلك  او 
الفاشل  باملنهج  ترتبط  شاملة  ازمة  انها   ، الثالث  الرئاسات 
املحاصصة  اعتامد  البالد وتجسيده يف  إدارة  اعتمد يف  الذي 
املكوناتية ، لذا فان أي توجه جدي للمعالجة يتوجب ان ال 
يقترص عىل تغيري أسامء من يسند له هذا املوقع فقط . ، بل 

ان يطال املنهج املتبع والد االزمات . 
املواقع  عىل  وتنافس  بامتياز  سيايس  هو  الدائر  الرصاع   -
وهذا  لالرتزاق،  مصدر  للكثري  غدت  والتي  والقرار  واملراكز 
عضوية   وحتى  املناصب  ورشاء  بيع  عىل  ويشجع  شجع  ما 
التمويه عىل  اىل  تسعى  قوى  هناك  ولكن   ، النواب  مجلس 
او  املذهب  باثارة قضية متثيل  يوميا  املعاشة  الحقيقة  هذه 
السلطة  مواقع  يف  اختربت  هي  ،فيام  القومية  او  الطائفة 
من  املزيد  اال  الشاغل  وشغلها  همهمها  يكن  ومل  جميعها 
قضم املواقع وتنمية ثرواتها هي واملقربون واملنارصون لها . 
واليات  حكم  منهج  وكونها  ومعانيها  الدميقراطية  فهم    -
تداول سلمي للسلطة عرب انتخابات عادلة ونزيهة  وحقوق 
وواجبات وحريات عامة وخاصة وسلطة قانون نافذة وقدر 
اىل  اختزلها  قد  فالبعض   . االجتامعية  العدالة  من  معقول 
مامرسة انتخابية، وحتى هذه مل يعد يطيقها هذا البعض وال 
يقر بنتائجها اال اذا جاءت مبا يريد ويشتهي ، واالنىك ان يتم 
مكاسب  تحقيق  او  واقع معني  امر  لفرض  العنف  استخدام 
اضعاف عمد  ، ويف  البلد  امن واستقرار  معينة عىل حساب 
للدولة ومؤسساتها ومنها  األمنية والعسكرية، وانتهاك فظ 
لهيبتها .وهذا ال عالقة له ال  من بعيد او قريب بالدميقراطية 
فيه  املجتمعي  والسلم  البلد  وعىل  عليها  بالحرص  واالدعاء 
األحزاب  قانون  ومنها  النافذة  للقوانني  فض  انتهاك  وهو   ،
السياسية الذي حرم إجازة أي حزب ميتلك السالح . ان هذه 
 ، األطراف  هذا  قناعة  مدى  بشان  كبرية  تثري شكوك  األمور 
وخاصة التي متتلك اذرعا مسلحة منها ، بالدميقراطية ، واي 

فهم لها؟! 
- وتؤرش التطورات أيضا بان التدخل الخارجي  مازال سافرا 
وكبريا يف الشأن  الداخيل العراقي ، وهو ميارس تاثريه  ، كام 
اصبح واضحا ، بالضغط السيايس وبالسالح ، وكذلك باغداق 
استمراء  لوال  هكذا  ليتوسع  يكن  مل  العامل  هذا   . األموال 
قوتها  عنارص  من  عنرص  اىل  حولته  عراقية  قوى  من  ذلك 

ونفوذها ورصاعها مع االخرين .
تنمية  استقرار وال  امن وال  ان ال  أيضا  -  والتطورات تقول 
وال استثامر ، وال هيبة للدولة ، وال سلم اهيل وحفظ حياة 
املواطنني وممتلكاتهم  ،مع استمرار السالح املنفلت  خارج 
العشائر  سالح  ذلك  مبا    ، ودستوريا   قانونا  املقرة  األطر 
الذي تذهب  جراء استخدامه لدوافع مختلفة ومنها تجارية 
املتنفذة   ، القوى  تعلن  ان  يتوجب  وهنا  كثرية.  ضحايا   ،
منها خاصة ، تخليها عن السالح وان تطالب بذلك ، وعدم 

امتالكه او دعم امتالكه  تحت أي عنوان او ذريعة .
وأخريا ان من الخطأ الجسيم تكرار التقدير القارص والعبثي  
للقوى املتنفذة من انها حرة يف رسم حارض ومستقبل البلد .
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القوانين التمييزية تعرض النساء الى العنف

رايتس ووتش:  الحكومة العراقية تقاعست عن الوفاء بعهودها للمتظاهرين
بغداد ـ طريق الشعب

أخريا،  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  أصدرت 
تضمن  العراق،  يف  األوضاع  بشأن  مفصال  تقريرا 
خصوصا  سلبية  ومؤرشات  وانتهاكات  اخفاقات 
الدميقراطي  والتقدم  التظاهر  بحق  يتعلق  ما  يف 

والعدالة االجتامعية.

تقاعس حكومي كبير
وذكر التقرير الذي طالعته “طريق الشعب”، أن 
عن  تقاعست   2021 عام  يف  العراقية  “الحكومة 
الوفاء بوعودها مبحاسبة املسؤولني عن االعتقاالت 
التعسفية واالختفاء القرسي والقتل خارج نطاق 
والصحفيني  والناشطني  للمتظاهرين  القضاء 

وغريهم”.

عدم إنصاف ضحايا االنتفاضة
“وعدم  ترشين  انتفاضة  بضحايا  التقرير  وذكّر 
قبل  من  بالجرائم  التحقيق  عن  نتائج  أية  إعالن 
بقيت  فيام  الوزراء.  رئيس  شكلها  التي  اللجنة 
أي  دون  االنتفاضة  شهداء  ذوي  من  عائالت 
أيلول 2021 بعد  تعويضات تذكر حتى سبتمرب/ 

التواصل مع بعضها وتأكيدها عىل ذلك”، الفتا إىل 
أن “بعثة يونامي أصدرت تقريرا يف آب، خلص إىل 
النتزاع  التعذيب  باستخدام  تسمح  السلطات  أن 

االعرتافات وتتغاىض عنه”. 

النازحون وذوو اإلعاقة
أقرت   ،2020 “يف  الدولية  املنظمة  تقرير  وتابع 
الحكومة خطة وطنية ملعالجة النزوح يف العراق، 
مع ذلك، أغلقت الحكومة 16 مخيام بني أكتوبر/

الثاين 2021،  كانون  ويناير/  األول 2020  ترشين 
تاركة ما ال يقل عن 34,801 نازحا دون تأكيدات 
أو  بأمان،  ديارهم  إىل  العودة  يستطيعون  بأنهم 
عىل  الحصول  أو  آخر،  آمن  مأوى  عىل  الحصول 
خدمات ميسورة التكلفة وال تزال ثالثة مخيامت 
لسيطرة  الخاضعة  األرايض  يف  مفتوحة  فقط 
بغداد، اثنان يف نينوى واآلخر يف األنبار. ويف يوليو/ 
متوز، أخىل الجيش العراقي بشكل غري قانوين 91 
أرسة من قرية يف صالح الدين إىل أحد مخيامت 
نينوى فيام يبدو أنه خالف عائيل تورط فيه وزير 
آالف  منع  يف  السلطات  واستمرت  الحكومة.  يف 
من  مدنية  وثائق  لديهم  ليس  الذين  األطفال 

املدارس  فيها  مبا  الحكومية،  باملدارس  االلتحاق 
الحكومية داخل مخيامت النازحني.

أن  التقرير  أكد  اإلعاقة،  بذوي  يتعلق  ما  ويف 
“العراق مل يؤمن الحقوق السياسية لهم، ال سيام 
الحق يف التصويت، غالبا ما يُحرم األشخاص ذوو 
بسبب  التصويت  يف  حقهم  من  فعليا  اإلعاقة 
الترشيعات التمييزية التي تجرد األشخاص الذين 
من  القانون،  مبوجب  “مؤهلني”  غري  يعتربون 
حقهم يف التصويت أو الرتشح للمناصب، إضافة إىل 
أماكن االقرتاع التي يتعذر الوصول إليها، والعقبات 
مستوى  متطلبات  مثل  والسياسية،  الترشيعية 
العديد  تحقيقه  يستطيع  ال  التعليم  من  معني 
من األشخاص ذوي اإلعاقة. وبحسب لجنة األمم 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية  املتحدة 
ذوي  األشخاص  من  عدد  أكرب  يضم  العراق  فإن 

اإلعاقة يف العامل”.  

محاكمات لصحفيين في اإلقليم 
ومىض التقرير بالقول: “يف 2021، حكمت محكمة 
جنايات أربيل عىل ثالثة صحفيني وناشطَنْيِ بالسجن 
انتهاكات  شابتها  إجراءات  عىل  بناء  أعوام،  ستة 

العادلة، فضال عن تدخل سيايس  للمحاكمة  خطرة 
عىل مستوى عال. رفضت املحكمة مزاعم املتهمني 
بالتعرض للتعذيب وسوء املعاملة، مشرية إىل نقص 
عام  ملدة  بالسجن  آخر  صحفي  عىل  ُحكم  األدلة. 
إلساءة استخدام هاتفه الخلوي واتهامات التشهري يف 
يونيو/ حزيران وسبتمرب/ أيلول. حتى أكتوبر/ ترشين 
آخرون  نشطاء وصحفيون  أربعة  كان  األول 2021 

اعتقلوا يف 2020 ينتظرون توجيه التهم إليهم”.  

حقوق المرأة
ووفقا للتقرير، فأنه “بينام يُجرم قانون العقوبات 
االعتداء البدين، متنح املادة 41 )1( الزوج حقا قانونيا 
يف )تأديب( الزوجة، ولألهايل بتأديب أطفالهم )يف 
حدود ما هو مقرر رشعا أو قانونا أو عرفا(. وجدت 
استطالعات اليونيسف أن أكرث من 80 يف املائة من 
األطفال يتعرضون لتأديب عنيف. وتعرض القوانني 
التمييزية النساء للعنف، فقد تم اإلبالغ عن حاالت 
النساء  قتل  ذلك  يف  مبا   ،2021 طوال  أرسي  عنف 
أرسهن،  أفراد  أو  أزواجهن  أيدي  عىل  والفتيات 
وتوقفت الجهود املبذولة يف الربملان إلقرار مرشوع 

قانون مناهضة العنف األرسي منذ 2019”.

بغداد ـ طريق الشعب

شهد عدد من مدن البالد 
احتجاجات مستمرة تطالب بتوفري 

فرص العمل والخدمات، فيام 
يواصل املئات من خريجي الكليات 

واملعاهد اعتصامهم املفتوح امام 
رشكة نفط ذي قار، مطالبني بتوفري 

فرص العمل.

ذي قار والبصرة
“اعتصام  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
الخريجني مستمر منذ 5 اشهر امام ابواب رشكة نفط 
ذي قار، وسط تجاهل مستمر من قبل املسؤولني 
“الخريجني  ان  اىل  مشريا  املحتجني”،  ملطالب 
لحني  اليومية  االجور  بآلية  العمل  اىل  مستعدون 

توفري درجات وظيفية لهم ضمن املوازنة العامة”.
م  الحامَّ منطقة  أهايل  من  “العرشات  ان  واضاف 
املرور  طريق  قطعوا  النارصية،  مدينة  جنوب 
الرسيع وسط املدينة باإلطارات املحرتقة، احتجاجا 
واملطالبة  مناطقهم  يف  الخدمات  واقع  تردي  عىل 
غياب  من  تعاين  “املنطقة  ان  مبينا  بتحسينها”، 
التبليط ومشاريع املجاري وسط غياب تام للجهود 

الحكومية يف معالجة اوضاع املنطقة املرتدية”.
ويف محافظة البرصة، واصل العرشات من العاملني 
صحة  دائرة  يف  وظيفية  درجة  ألف   30 الـ  ضمن 
الرابع،  الدائرة لليوم  البرصة، اعتصامهم أمام باب 

مطالبني برصف مستحقاتهم املالية املتأخرة.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “اصحاب العقود 
اغلقوا احد الشوارع املحاذية ملبنى الصحة، احتجاجا 
عىل املامطلة والوعود الكاذبة من قبل دائرة الصحة 
مستحقاتهم  برصف  سابق  وقت  يف  وعدت  التي 

املتأخرة”.
واشار اىل ان “العرشات من أهايل منطقة دور النفط 
نظموا وقفة احتجاجية ضد تحويل املتنزه الواقع يف 
منطقتهم إىل قطع أراض سكنية، وللمطالبة بشمول 

منطقتهم يف مشاريع البنى التحتية”، منوها اىل ان 
“االهايل استنكروا قيام وزارة النفط بتحويل املتنزه 
الوحيد  اىل 12 قطعة ارض سكنية، كونه املتنفس 

للعوائل يف املنطقة”.
يف  املحلية  الحكومة  طالبوا  “االهايل  ان  واضاف 
سوء  من  وانقاذها  املنطقة  إىل  بااللتفات  البرصة 
الخدمات واالهامل عرب شمولهم بالخدمات ووقف 

إزالة املتنزه الوحيد يف منطقتهم”.
قضاء  يف  الشعبي  الحراك  اعلن  ذلك،  غضون  يف 
تظاهرة  انطالق  موعد  عن  البرصة  غريب  الزبري 
كربى وقطع جرس الزبري الرابط بني مركز محافظة 
البرصة والقضاء صباح اليوم، من اجل الضغط عىل 
الحكومتني املحلية واملركزية، لحل مشكلة مرشوع 

املجاري وتقديم افضل الخدمات للقضاء.

ميسان والمثنى
الرتبية  كليات  خريجي  من  عدد  جدد  ذلك،  اىل 
مديرية  امام  تظاهراتهم  ميسان،  محافظة  يف 
لهم  وظائف  بتوفري  للمطالبة  املحافظة  تربية 

درجات  تفعيل  طريق  عن  الرتبية  وزارة  يف 
اسوة  بالتعاقد  او شمولهم  الحذف واالستحداث، 
للقرار  وفقا  الرتبية  مع  املتعاقدين  باملحارضين 

.315
وافاد مراسل “طريق الشعب”، ان “اعداد خريجي 
كليات الرتبية  العاطلني عن العمل يف املحافظة، ال 
تتجاوز 5 االف خريج من كال الجنسني”، مشريا اىل 
ان “تظاهراتهم تجددت بعد اقل من شهر واحد 

عىل تنظيمهم اعتصاما امام مديرية الرتبية”.
العقود يف  العرشات من اصحاب  االثناء، قطع  يف 
الرسيع  الطريق  املثنى،  محافظة  يف  اشور  رشكة 
الرابط بني 3 محافظات، مطالبني بتعديل رواتبهم 

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 315.
“العرشات  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وبنّي 
الطريق  قطعوا  الرشكة،  يف  العقود  اصحاب  من 
وذي  )القادسية  محافظات  بني  الرابط  الرسيع 
وفق  رواتبهم  بتحسني  للمطالبة  والبرصة(،  قار 
القرار 315، وتثبيت املستحقني منهم عىل املالك 

الدائم”.

بابل وديالى
العرشات من خريجي  تظاهر  بابل،  ويف محافظة 

كليات الرتبية للمطالبة بتوفري فرص العمل.
من  “عددا  بان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأفاد 
خريجي كليات الرتبية نظموا تظاهرة أمام مبنى 
تربية بابل، للمطالبة بتعيينهم بصفة عقد او مالك 

دائم وفتح درجات الحذف واالستحداث”.
يف  الخريجني  من  العرشات  اغلق  املقابل،  يف 
مطالبني  املحافظة،  تربية  بوابة  دياىل،  محافظة 

بتوفري فرص العمل.
“العرشات  فإن  الشعب”،  “طريق  ملراسل  ووفقا 
املحارضين  غري  من  الرتبية  كليات  خريجي  من 
وسط  دياىل،  تربية  بوابة  امام  تظاهرة  نظموا 
من خالل  لهم  وظائف  بتوفري  للمطالبة  بعقوبة، 
والتقاطع  الحذف واالستحداث  بإجراءات  االرساع 

الوظيفي”.
دياىل،  تربية  بوابة  اغلقوا  “املحتجني  ان  واضاف 
كرسالة احتجاجية برضورة االنتباه ألوضاع رشيحة 

تعاين منذ سنوات بسبب البطالة والفقر”.

اليوم تظاهرة مرتقبة في الزبير

احتجاج مستمر لخريجي كليات التربية



بغداد ـ طريق الشعب
من  عدد  يف  الدميقراطي  التيار  تنسيقّيات  عقدت 
املحافظات، خالل اليومني املاضيني، مؤمتراتها املحلية، 
مستقلة،  وشخصيات   املدنية  للقوى  واسعة  مبشاركة 

وبحضور بارز لناشطي انتفاضة ترشين.

تنسيقية الناصرية: نحو كتلة وطنية ترفض 
المغانم واإلمتيازات

عقدت  املحافظة،  أبناء  من  غفري  جمع  بحضور 
الثاين،  مؤمترها  الدميقراطي  للتيار  النارصية  تنسيقية 
تجارة  غرفة  قاعة  عىل   ،2022/1/15 السبت  يوم 
النارصية، بدأها عريف الحفل ناجح ناجي باستعراض 
يف  األحزاب  نشأة  منذ  الوطنية،  للتحالفات  تاريخي 
العراق وما آلت إليه من مردودات ومنجزات ثورية. 
يف  التنسيقية  كلمة  الزهريي  الرضا  عبد  ألقى  ثم 
وطنية  كتلة  تشكيل  عىل  فيها  أكد  والتي  املحافظة، 
ذات صبغة مدنية ترفض سياسة املغانم واإلمتيازات 
رائد  الرفيق  ألقى  بعدها  الفاسدون.  بها  يتمتع  التي 
الدميقراطي؛  للتيار  التنفيذي  املكتب  كلمة  فهمي 
حيث أشار فيها إىل الرغبة الحقيقية لنجاح اجتامعات 
عىل  التيار،  لقوى  القادم  للمؤمتر  للتهيؤ  املحافظات 
دميقراطية  وكذلك  وطنية،  بطبيعة  مرشوعاً  اعتباره 
االلتفات  إىل  يؤدي  واإلجتامعي(،  )السيايس  بشقيها 
ومعالجة  للمجتمع،  املختلفة  الفئات  مصالح  إىل 

مشاكل الناس وتنفيذ الخدمات األساسية لهم. 
بل  متامهية  غري  التيار  مكونات  بأن  فهمي  ونّوه 
متعددة، لكنها تلعب دوراً موحداً يف العمل، وأن الباب 

مفتوح للقوى األخرى لإلنضامم. 
حيث  املرأة؛  رابطة  كلمة  أنور(  )أم  ألقت  ذلك،  بعد 
أشارت فيها إىل أن املحاصصة أدت إىل الشحن الطائفي 
كأسلوب  منها  للتخلص  النضال  واإلقتتال وحثت عىل 
قصيدة  العلوان  رياض  الشاعر  ألقى  ثم  للحكم. 
الحارضين  من  أربعة  ترشيح  ذلك  بعد  تم  باملناسبة. 
التقرير  بتالوة  املهام  حددت  حيث  املؤمتر  لرئاسة 
اإلنجازي وإقراره، وانتخاب الهيأة الجديدة ثم انتخاب 

املندوبني للمؤمتر الثالث.

التيار الديمقراطي في بابل: من أجل 
عراق آمن مستقر

ومبشاركة واسعة للقوى املدنية، وبحضور الدكتور عيل 
للتيار  التنفيذي  املكتب  عن  الجبوري  وحسني  مهدي 
يف  الدميقراطي  للتيار  الثاين  املؤمتر  عقد  الدميقراطي، 
الدميقراطي من قبل  للتيار  افتتح بكلمة  بابل، والذي 
الدكتور عيل مهدي، ومن ثم كلمة التيار الدميقراطي يف 
بابل، القاها السيد اسعد عيل جرب الشمري. أما الناشطة 
أن  قبل  املدنيات،  النساء  كلمة  فتلت  الشمري  كوثر 
يلقي الشاعر حامد كعيد قصيدة باملناسبة، فيام القت 
الشاعرة حسينة بنيان قصيدة تغنت فيها مبآثر املرأة 

العراقية.
عىل  اكدت  عديدة،  مداخالت  املؤمتر  خالل  وطرحت 

صفوفها  ووحدة  الدميقراطية  الحركة  تنشيط  رضورة 
للنهوض بالواقع العراقي، وتحقيق العدالة االجتامعية 

والتغيري الشامل نحو الدولة املدنية الدميقراطية.

التيار الديمقراطي في البصرة: وحدة 
القوى المدنية الديمقراطية ضرورة تاريخية 

الدميقراطية  املدنية  القوى  “وحدة  شعار  وتحت 
التيار  تنسيقية  عقدت  للمرحلة”،   تاريخية  رضورة 
الدميقراطي يف محافظة البرصة مؤمترها العام بحضور 
محمود  االستاذين  للتيار  التنفيذي  املكتب  اعضاء  
العكييل وفريق هادي. ابتدأ املؤمتر بالوقوف استامعاً 
للنشيد الوطني، بعدها دعا الدكتور  حسني فالح اىل 
الوقوف دقيقة صمت عىل ارواح شهداء العراق والحركة 
الوطنية. بعدها جاءت كلمة املكتب التنفيذي للتيار، 
العكييل،  محمود  االستاذ  العام  املكتب  عضو  القاها 
وإخفاق  نجاح  محطات  “أهم  فيها  استعرض   والتي 
“أهمية  إىل  مشريا  اليوم”،  حتى  تأسيسه  منذ  التيار 
العمل عىل تنفيذ خطني أساسيني لعمل التيار، متمثلني 
املدين  البيت  وترتيب  واالنتخايب،  السيايس  بالجانب 

للفوز يف االنتخابات املقبلة والتحضري لها منذ اآلن”.
للتيار،  البرصة  تنسيقية  كلمة  جاءت  ذلك،  بعد  ومن 
القاها االستاذ كاظم االسدي، بعدها جاءت كلمة املرأة 
وكلمة  التنسيقية،  عضو  الزبيدي،  جيهان  قرأتها  التي 
الشباب، التي القاها عضو التنسيقية االستاذ أحمد ستار 

العكييل.
السيايس،  ودوره  التيار  لوثائق  النقاش  باب  فتح  ثم 
وتعاطت مع كل املداخالت بروح الحرص واالستفادة 

منها، متهيدا وتحضريا للمؤمتر الثالث للتيار. 
كل  وتهاين  برقيات  املؤمتر  يف  املشاركني  من  ووصلت 
من الدكتور ساجد الرشقي )تدرييس يف جامعة البرصة 
وعباس  القدرات(،  لبناء  الدولية  االكادميية  ومستشار 
الفياض )رئيس نادي الصحافة يف البرصة، واتحاد عامل 
مسري  عباس  والشيخ  الفالحية(،  والجمعيات  البرصة 

الشحامين )رئيس رابطة شيوخ عشائر الجنوب والفرات 
األوسط، واتحاد الشبيبة الدميقراطي يف البرصة، واتحاد 
يف  إقليمنا  وتجمع  العام  املقر  العراقيني/  الحقوقيني 

البرصة(. 

مؤتمر واسط: التيار الديمقراطي يشكل 
إطارا مجتمعيا متعدد الرؤى واالفكار

عقد التيار الدميقراطي يف واسط، مؤمتره املحيل، صباح 
يوم السبت 2022/1/15، يف منتجع الروشة السياحي، 
وسط مدينة الكوت، استعدادا للمؤمتر املركزي الثالث 

يف 2022/1/28 ببغداد.
املكتب  عضو  ابراهيم،  احمد  الدكتور  املؤمتر  وحرض 
الكريم،  عبد  فرحان  رياض  واألستاذ  للتيار  التنفيذي 
سياسية  شخصيات  شمل  واسع  جمهور  جانب  اىل 
واتحاد  ونقابات  مدين  مجتمع  ومنظامت  واجتامعية 

األدباء وشبابا متميزا ونساء، ونخبة من املحامني.
جاسم  أماين  السيدة  الحفل  عريفة  اعتلت  أن  وبعد 
بالضيوف،  مرحبة  املؤمتر  افتتاح  أعلنت  املنصة، 
وأكدت ان التيار الدميقراطي هو من شخصيات مدنية 
دميقراطية، يشكل إطارا مجتمعيا واسعا، متعدد الرؤى 
واالفكار، ومن رشائح وفئات تريد بناء الدولة املدنية 
الدميقراطية عىل أساس احرتام الدستور، ومبدأ املواطنة 

والعدالة االجتامعية.
ثم بدأ عزف النشيد الوطني، ومن ثم وقفة حداد عىل 
ارواح شهداء العراق والحركة الوطنية وشهداء انتفاضة 
ترشين، ثم جاءت كلمة تنسيقية التيار الدميقراطي يف 
واسط، القاها املنسق املحامي مرشق عيل، تالتها كلمة 
العراقي  الدميقراطي  للتيار  التنفيذي  املكتب  ممثل 
الدكتور احمد ابراهيم، متناوال اهمية التيار الدميقراطي 
العامة،  وأزمته  العراق  ظروف  يف  مجتمعي،  كتيار 
واقعية  كحلول  التيار  يطرحها  التي  البدائل  وماهي 

وموضوعية.
بعد ذلك، قّدم سكرتري تنسيقية واسط الدكتور سفاح 

املؤمتر  اىل  املقدم  للتنسيقية،  االنجازي  التقرير  بدر، 
التيار الثالث. ثم جرى توزيع مسودة التقرير السيايس 
املقدم للمؤمتر الثالث، قبل ان تتىل كلمتان للمرأة القتها 

املحامية ريام التميمي، والشباب للسيد حسن سامل.
وجاء دور الشاعر الشاب املبدع مصطفى جميل، حيث 

انشد للشهيد صفاء الرساى يف انتفاضة ترشين.
أكدت  التي  واملقرتحات،  املناقشة  باب  فتح  وأخريا، 

رضورة االهتامم بهذه الرشيحة الواعدة.

تنسيقية االنبار: من اجل بديل وطني عن 
طغمة الفساد والمحاصصة

ويوم الجمعة، عقدت تنسيقية االنبار للتيار الدميقراطي 
مؤمترها املحيل، يف قضاء هيت، بحضور الدكتور شاكر 
كتاب مرشفا من املكتب التنفيذي للتيار الدميقراطي، 
اىل جانب تواجد حوايل ٣٠ شخصية من مختلف مناطق 
املحافظة، ميثلون فئات جامهري االنبار من شبيبة ونساء 

وعامل وفالحني ومعلمني وكسبة.  
بدأ املؤمتر بكلمة ترحيبية ثم النشيد الوطني وقراءة 
سورة الفاتحة وقوفا عىل ارواح شهداء العراق. ثم كلمة 
قدم  بعدها  صعب.  معتصم  السيد  القاها  التنسيقية 
االستاذ فهد صفيان موجزا ومالحظات عن وثائق املؤمتر 
)النظام الداخيل(. ثم تحدث الدكتور شاكر كتاب عن 
املؤمتر الثالث للتيار الدميقراطي، متعرضا آلفاق العمل 
ورضورة ان يأخذ التيار دوره يف املرحلة املقبلة واالشرتاك 
يف جميع االستحقاقات الوطنية القادمة، بغية الوصول 
اىل مركز القرار، ان كان يف املحافظات او عىل مستوى 

املركز، الصالح االوضاع التي اثقلت كاهل املواطنني.  
تنسيقية  انتخاب  تم  بعدها  اسرتاحة،  فرتة  ذلك  وتىل 
املحافظة، وتكونت من  ستة أعضاء، ثم اوجز االستاذ 
صالح بشري التقرير االنجازي، قبل ان ينتخب املؤمترون 
للتيار  الثالث  املؤمتر  اىل  االنبار  تنسيقية  مندويب 
الدميقراطي نهاية الشهر الحايل،  وعددهم )12( مندوبا. 

تنسيقية الثورة: من اجل التغيير الشامل 
وتحت شعار “معا من اجل التغيري الشامل وبناء الدولة 
الدميقراطي  التيار  مؤمتر  عقد  الدميقراطية”،  املدينة 
عيل  الدكتور  وبحضور  ببغداد،  الثورة  مدينة  يف 
للتيار  التنفيذي  املكتب  ممثيل  منري،  واالستاذ  مهدي 

الدميقراطي. 
صمت  دقيقة  والوقوف  الوطني  النشيد  عزف  وبعد 
استذكاراً لشهداء الوطن وانتفاضة ترشين، ألقى االستاذ 
محسن جاسم كلمة التنسيقية للتيار يف مدينة الثورة، 
املكتب  عضو  مهدي،  عيل  الدكتور  تحدث  بعدها 
وآليات  التيار  قوى  عن  الدميقراطي،  للتيار  التنفيذي 

عمله ومسودات الربنامج والنظام الداخيل.
اللجنة  وانتخاب  املؤمتر،  مسودات  إقرار  تم  وقد 
التنسيقية للتيار الدميقراطي يف الثورة، ومندويب املؤمتر 

الثالث لتيار الدميقراطي. 
وقد تخللت املؤمتر فعاليات شعرية وعزف للفنان حمزة 

جعفر، قبل أن يختتم بكتابة البيان الختامي للمؤمتر.
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أخبار وتقارير

يف االنباريف بابل

النارصية

بغداد ـ طريق الشعب 

قال عضو املكتب التنفيذي يف التيار الدميقراطي 
العراقي د. عيل مهدي، ان املؤمتر الثالث للتيار 

سيكون خطوة نحو انطالقة جديدة له. 

وأكد أن التيار سيذهب باتجاه خلق اطار سيايس يجمع كل القوى 
الوطنية، وسيجد عوامل مشرتكة بني القوى الوطنية التي رمبا تختلف 

يف املتبنيات السياسية. 
الن  التأسيس  إلعادة  هو  الثالث  “املؤمتر  أن  مهدي،  الدكتور  وعد 
تقريباً،  الدميقراطي  التيار  نشاط  تجميد  شهدت  املاضية  الفرتة 

فتعطلت الكثري من هياكله التنظيمية، وحلت الكثري من تنسيقياته 
نفسها او جمدت نشاطها”. 

وأضاف مهدي لـ”طريق الشعب”، أن “املؤمتر سوف يطرح مجموعة 
من الوثائق التي تحاول ان تستثمر األخطاء السابقة، وتضع التيار يف 

مسار جديد يتجاوز كل العقبات”. 
وأردف أن “العقبات والتناقضات التي حصلت يف السابق اعطتنا درساً 
يف كيفية احرتام خياراتنا، خصوصاً تجربة خوض االنتخابات الربملانية 
السابقة، حيث ان العديد من أحزاب التيار وشخوصه خاضوا تجربة 
االنتخابات، بينام قاطعت قوى أخرى داخل التيار االنتخابات”، مؤكداً 

أن “التباين داخل التيار مل مينعه من استمرار نشاطاته”. 
خطوة  سيشكل  املقبل  املؤمتر  بان  قناعة  “هناك  أن  مهدي  وأكد 
نوعية ملسار التيار. ونتطلع الن يكون ظهرياً أساسياً للقوى الترشينية 

واملستقلة التي دخلت الربملان، ونسعى ملساندتهم يف مواجهة الطغم 
السياسية املتنفذة”.

سيتجاوز  الدميقراطي  التيار  بأن  التنفيذي  املكتب  عضو  ويعتقد 
األطر املذهبية والطائفية باتجاه خلق اطار سيايس، يضم كل القوى 
الوطنية، وسيجد عوامل مشرتكة بني القوى الوطنية التي تختلف يف 

املتبنيات السياسية. 
وأشار إىل أن “أول املرتكزات التي سينطلق منها التيار يف املؤمتر 
القادم هو املشاركة الواسعة، التي حصلت يف مؤمترات تنسيقيات 

التيار وخصوصاً يف تنسيقيتي نينوى واربيل”. 
الحركة  ونشطاء  والنساء  الشباب  “حضور  أن  إىل  االنتباه  ولفت 
االحتجاجية يف مؤمترات التنسيقيات سيشكل أساساً فاعالً ومؤثراً عىل 

تركيبة الهيئة القيادية للتيار يك يقوم بدوره املرتجى”.

عقد مؤتمرات محلية بمشاركة القوى المدنية وناشطي انتفاضة تشرين

تنسيقيات التيار الديمقراطي.. تحضيرات متواصلة لعقد مؤتمره العام

علي مهدي: نعمل على خلق إطار سياسي
مالمح اجتماعية ـ طبقيةيجمع القوى الوطنية جميعًا

تعاظم مكانة النخب 
األوليغارشية

وبسبب هذا الطابع الريعي للدولة، فإن اآلليات التي تتم 
من خاللها عملية توزيع واعادة توزيع الريع النفطي، تعد 
السبب الرئييس للحراك  يف املجتمع العراقي، وللتفاوتات 
الطبقي،  الفرز  عمليات  ان  أي  يشهدها.  التي  والتوترات 
عىل  اساسا  تقوم   ،2003 بعد  االجتامعية  والالمساواة 
نهاية  يف  املتأتيني  والدخل،  الرثوة  مستوى  يف  الفروقات 
التي  التوزيع  وآليات  النفطي.  الريع  تقاسم  من  املطاف 
من  بيد  هي  وتوزيعه  بالريع  الترصف  خاللها  من  يتم 
يسيطر عىل الدولة واجهزتها، ويرسم سياسات إنفاق الريع 
به. وكان هذا هو جوهر  تتحكم  التي  السلطة  وتوجهات 
بتجلياته  املحاصصة،  بنهج  عنه  واملُعرّب  السيايس،  الرصاع 

املختلفة. 
جاهدة،  السلطة  تسلمت  التي  السياسية  القوى  وسعت 
من خالل الترصف مبوارد ومقدرات الدولة خصوصا الريع 
النفطي، إىل توليد مرتكزاتها االجتامعية وتوسيعها من جهة، 
السياسية وتعزيز هيمنتها من جهة  تكريس رشعيتها  ويف 
اخرى. أي ان الدولة والقوى السياسية املتنفذة املسيطرة 
عليها لعبت دورا كبريا يف عملية تحديد البنية االجتامعية، 
سائدة  كانت  التي  السياسة  نفس  اتباع  عرب  وذلك عموما 
مبقايضة  واملتمثلة  البائد،  النظام  زمن  يف   ،2003 قبل 
حصص الريع بالوالء. فالعالقة بني الدولة واملجتمع بقيت 
معكوسة. وبدال من ان تتحول الدولة إىل تعبري عن موازين 
قوى اجتامعية وسياسية، بقيت هي  من يتحكم بعملية 
هندسة املجتمع وتحديد االتجاهات الرئيسية لحركة قواه 

ورصاعاتها. 
زال  وما  العراقي  املجتمع  السياسات، شهد  وبسبب هذه 
يشهد، حراكا اجتامعيا مستمرا، متثلت أبرز معامله برتسخ 
الفاسدة(،  الحاكمة  )األقلية  األوليغارشية  النخب  مكانة 
السياسية  القيادات  من  القليلة  الحفنة  تلك  خصوصا 
وإذا  الفعلية.  السلطة  تحتكر  التي  االجتامعية  والزعامات 
كان االنفاق الحكومي بشقيه التشغييل واالستثامري، عىل 
وتقاسم  للترصف  آلية  أهم  يعترب  املاضية  السنوات  مدار 
الريع، بالنسبة للقوى املتنفذة بالدولة، فإن حصيلة اقرتانه 
بنهج محاصيص يف تقاسم السلطة واملناصب والنفوذ، وهو 
كانت  الدولة،  ملرتكزات  مستمر  إضعاف  إىل  يستند  نهج 
عالقات  من  متعددة  شبكات  واستبداد  بنشوء  تتمثل 
اجتامعية  وفئات  رشائح  بني  نُسجت  والتداول،  التوزيع 
معينة. وقامت عىل اساس املصالح املتبادلة، التي ارتبطت 
بالفساد املايل واالداري الذي رضب أطنابه يف كل مفاصل 

الدولة.
الرحبة  األرضية  مهدت  هذه،  األوليغارشية  سياسات  ان 
لنشوء شبكات واسعة من العالقات السياسية واالجتامعية، 
قامئة عىل أساس الوالءات  واملحسوبية، مع انزالق مستمر 
نحو زبائنية رصيحة. حيث عززت ادوار الفئات والرشائح 
البريوقراطية والطفيلية والكومربادور التجاري، عىل حساب 

الطبقات والفئات والرشائح الكادحة.
ففي السنوات االخرية بقيت الدولة الضعيفة أصال، ميداناً 
وذلك  املختلفة،  املحاصصة  قوى  بني  ما  املستمر  للرصاع 
بغية زيادة الحصص يف مواقع السلطة ومغامنها. ويف مجرى 
والشخصيات  القوى  بعض  استئثار  تنامى  العملية  هذه 
املغانم،  من  األكرب  بالحصة  للمكونات،  متثيلها  املفرتض 
العملية  عادت  فام  ضخمة.  ثروات  لديها  وتراكمت 
السياسية متمحورة حول دميقراطية توافقية تضمن متثيال 
وجامعات   وتيارات  احزاب  إىل  انحرست  بل  للمكونات، 
تدعي متثيل املكونات، فيام تتصارع عىل السلطة والنفوذ 
واملال. ثم اختزلت االخرية إىل عدد من العائالت والرموز 
وبغض  والنفوذ.  واملكانة  السلطة  عىل  استحوذت  التي 
ويف  املحاصصة  ورموز  قوى  بني  الرصاع  هذا  عن  النظر 
داخلها، فإنها تتفق عىل ان توافقها الجوهري هو دميومة 

هيمنتها وسلطتها. 
وخالل الفرتة ذاتها استمر دور الرشائح البريوقراطية، وعىل 
االخص تلك املتموضعة بني الرشائح العليا ملوظفي الدولة 
املدنية والعسكرية. حيث تتمثل قوة هذه الفئات بتمركزها 
يف مفاصل الدولة املهمة، والتي تحصلت عليها يف الغالب 
وبفعل  واملحسوبية.  واملحاباة  القرابة  عالقات  طريق  عن 
الفئات عىل مصادر دخل  القوة هذه تحصل هذه  مواقع 
اىل  إضافة  املختلفة،  الفساد  وأشكال  الرشاوى  بفعل  عال 
رواتبها املتضخمة. كام تنامى دور الفئات الطفيلية وازداد 
تنوعا، وإن بقي قامئا عىل االنشطة االقتصادية غري املنتجة، 
والسمرسة  الوساطة  وعمليات  الثانوية  املقاوالت  مثل 
وراكم  التجاري،  الكومربادور  دور  أيضا  وتعزز  واملضاربة. 
املتزايد،  الوطنية  الصناعة  بخراب  ارتباطا  كبرية،  ثروات 

وعدم قدرة املنتجات الوطنية عىل املنافسة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتطفات من التقرير السياسي الذي أقره 
المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

الحزب.. تحديات وآفاق
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في قلب العاصمة وفي حزامها

الالخدمات تحاصر البغداديين صيفا وشتاًء 
بغدادـ  محمد التميمي 

يعاين العديد من مناطق العاصمة نقصا 
يف الكثري من الخدمات، وطيلة األعوام 

املاضية تعاطى املواطنون مع انعدام 
الخدمات، فلم يكن امامهم من خيار 

سوى تنظيم االحتجاجات للمطالبة 
بحقوقهم املرشوعة. 

وحتى اآلن يرتقب البغداديون أحوال 
الطقس، إذ أنهم اعتادوا يف مواسم 
سابقة عىل مشاهد غرق الشوارع 

والوحل مع أول زخة مطر.

الخدمات مناطقية!
اهتامما  تشهد  الشوارع  ان  نالحظ  االحياء،  بعض  يف 
مع  تتصالح  أخرى  مناطق  تكاد  بينام  كبريا،  بلديا 
أنهم مل يشاهدوا  قاطنيها يؤكدون  أن  إذ  الالمسؤولية، 

مسؤوال قد زارهم يف غري مواسم االنتخابات.
ما  وعىل  ازلية،  مشكلة  فهام  واملاء  للكهرباء  وبالنسبة 
إيجاد  عن  السياسية  املنظومة  لدى  عجز  هناك  يبدو 
املواطنون  يزال  ال  التي  فالكهرباء  لهام؛  ناجعة  حلول 
استرياد  حول  سؤال  دامئا  ويثار  استقرارها،  ال  يشكون 
كفاية  عدم  نتيجة  الجوار،  دول  من  والوقود  الطاقة 
تكون  ألن  طريقها  يف  املياه  أن  كام  املحيل.  املنتج 
الحق  وقت  يف  تقترص  وقد  البالد،  يف  األعقد  املشكلة 

عىل االستخدام البرشي.

خدمة مقابل بقشيش 
به  خص  حديث  يف  عيل،  العابدين  زين  الشاب  يقول 
نقص  من  تعاين  الثورة  مدينة  ان  الشعب”،  “طريق 
جميع  يف  االزبال  وانتشار  كبري،  بشكل  الخدمات 
انها  اال  للبلدية  “هناك جهود  مردفا  املدينة،  قطاعات 

يوعز  التي  النفايات”  انتشار  من  تحد  وال  كافية،  غري 
سبب انتشارها اىل “عدم وجود أماكن مخصصة لرميها 

وعدم الجدية يف عمل البلدية”.
تراجع عمل  الشاب يحيى فاخر، عىل  من جهته، علق 
لـ”طريق  النفايات يف حديثه  لرفع  بغداد  امانة  اليات 
هو  ذلك  يف  السبب  ان  “اعتقد  قائالً:  الشعب”، 
األموال  مقابل  خدمات  تقدم  التي  االهلية  الرشكات 
اىل  تدخل  ال  البلدية  آليات  ان  حتى  شهري،  باشرتاك 
اال  للمواطنني  الخدمة  وتقدم  القطاعات،  يف  االحياء 

بعد اعطائهم بقاشيش”.

امانة بغداد
ويف وقت سابق، دعت امانة بغداد املواطنني اىل عدم دفع 
اي مبالغ مالية آلليات وعامل جمع النفايات، اال مبوجب 
وجود  عدم  مؤكدًة  قبلها،  من  صادرة  رسمية  وصوالت 
آليات أهلية تابعة لها، واهابت املواطنني باإلبالغ عن اي 
مخالفة، عرب توثيق رقم اآللية او اسم الشخص واالتصال 
بالخط الساخن الرباعي ٥٦٢٨، التخاذ االجراءات القانونية 
والضوابط  التعليامت  املخالفني عىل وفق  الصارمة بحق 
النافذة.  وجاء يف بيان لألمانة ان “جميع اآلليات التابعة 
للدوائر البلدية التي تشمل كابسات النفايات وشافطات 
مياه املجاري والسيارات الحوضية وغريها تقوم بتقديم 

الخدمات ألهايل مدينة بغداد مقابل اجور، يتم استيفاؤها 
عىل وفق ضوابط وتعليامت قانونية”.

تابعة  غري  االهلية  الخدمية  “اآلليات  ان  البيان  وذكر 
لألمانة، وال يسمح لها بالعمل او استيفاء اي اجور وبطرق 

غري قانونية”.

افتقار للخدمات
منطقة  يف  يسكن  الذي  مازن،  حسن  املواطن  ويقول 
الخدمات  من  الكثري  اىل  تفتقر  “منطقتنا  النعريية: 
األساسية، فعىل سبيل املثال نحن ال منتلك حدائق عامة 
بالخدمات  بالك  فام  النفس،  عىل  للرتويح  ومتنزهات 

الرضورية األخرى التي يجب توفريها”.
ويسرتسل مازن يف حديثه لـ”طريق الشعب”: “ما زلنا 
أيام  طيلة  تستقر  ال  التي  الكهرباء  مشكلة  من  نعاين 
متسائالً:  وضعها”،  يف  تحسنا  نشهد  ما  ونادرا  السنة، 
قادرون  نحن  بينام  الكهربائية  الطاقة  نستورد  “ملاذا 
عىل انتاجها محليا يف البلد، خصوصا وان األموال التي 

تخصص لهذا القطاع كبرية جدا”.

مساكن معرضة لالنهيار!
عيل،  الفقار  ذو  املواطن  يشكو  السكن  يف  الحق  وعن 
امتلك منزال  قائال: “ال  الشعب”  لـ”طريق  ضعف حاله 
العشوائيات  مستقبال.  ألوالدي  كرمية  حياة  فيه  اضمن 
غري صالحة للسكن لكنها الحائل الوحيد بني ان نسكن 
سكنا  الحكومة  توفر  ان  من  بد  وال  الشارع،  يف  او  بها 
لنا، فمساكننا يف الشتاء معرضة لالنهيار، وهي غري آمنة، 

ودامئا ما تغرق”.

“نحلم برؤية الماء”
غريب  أبو  قضاء  يف  يسكن  ـ  صالح  عيل  الشاب  اما 
كبري  اهامل  من  تعاين  منطقته  ان  فيقول:  ـ  )الشيحة( 
جدا، والخدمات املوجودة ال تلبي التطلعات، وباألخص 

مشكلة انقطاع املياه وعدم توفر املاء الصالح للرشب.
انقطعت يف  الرشب كانت قد  ان مياه  ويضيف صالح، 
وقت سابق فاضطر ملراجعة املديرية املسؤولة ملدة ثالثة 
الصيف  فصل  ويف  صاغية.  اذانا  الَق  مل  “لكنني  أسابيع 

نحلم برؤية املاء”.
ويزيد صالح يف حديثه لـ”طريق الشعب” عن احتياجات 
املنطقة أيضا من االنقطاع املستمر يف  منطقته: “تعاين 
التيار الكهربايئ، والكثري من االعمدة التي توصل التيار 
وانارة  عمرها،  وانتهى  وقدمية  صالحة  غري  أصبحت 
الشارع ال توفرها الجهات املعنية بل بجهود املواطنني”. 
متتلئ  املنطقة  “شوارع  ان  اىل  عيل  الشاب  ويخلص 
من  بالكثري  تتسبب  التي  القانونية،  غري  باملطبات 
املشاريع  من  الكثري  اىل  مناطقنا  وتفتقر  الحوادث، 
الخدمية والتي ميكن ان تساهم بخلق الكثري من فرص 

العمل التي يحتاجها قاطنو منطقة أبو غريب”.

المؤسسات الصحية بؤر النتشار فيروس كورونا

مواطنون يشكون ضعف اإلجراءات الوقائية 
ووزارة الصحة تعلن جاهزيتها للموجة الرابعة

مواقع التواصل االجتماعي أحد السبيل 

فات
ّ
إيصال شكاوى النساء المعن

بغداد - طريق الشعب
االلتزام  رضورة  الصحة  وزارة  تأكيدات  من  الرغم  عىل 
باإلجراءات الوقائية ضد فريوس كورونا، يعاين الكثري من 
الحصول  من  أو  املسحات،  إجراء  فوىض  من  املواطنني 
عىل نتائجها، فضال عن غياب التنظيم يف اجراءات تلقي 
املصدر  هي  الصحية  »املراكز  أن  عىل  مشددين  اللقاح، 

األبرز النتشار فريوس كورونا بني املواطنني«.

إجراءات وقائية ضعيفة
لـ »طريق  الله  املواطن عيل عبد  يقول  الصدد  ففي هذا 
الشعب« إن »اإلجراءات الوقائية داخل املؤسسات الصحية 
ضعيفة وليست باملستوى املطلوب، وان التشديد يقترص 
وذكر  فيها«.  العاملني  واملوظفني  الصحية  الكوادر  عىل 
السيد عبد الله بأنه » يتم يف مستشفى مدينة الطب إجبار 
املواطنني عىل االنتظار لساعات غري قليلة يوميا للحصول 
الساعة 12  بعد  تُسلم جميعها  التي  التحاليل  نتائج  عىل 
ظهرا من كل يوم، من نافدة واحدة، يتجمهر عليها الكثري 
من املرىض« ويتابع » وتفتقر مستشفى مدينة الطب إىل 
اإلجراءات الوقائية، فنافدة أخذ املسحات من مصايب كورونا 
هي ذاتها النافذة التي يتم منها تسليم نتائج التحاليل إىل 
املرىض اآلخرين، مام يزيد من احتاملية انتقال الفريوس إىل 

املواطنني غري املصابني«.

ال خشية من إصابة المواطنين!
من جهته يذكر املواطن حيدر عباس لـ »طريق الشعب« 
من  خشية  أية  الصحية  املؤسسات  يف  توجد  »ال  أنه 
الخوف  يقترص  حيث  كورونا،  بفريوس  املواطنني  إصابة 
هناك   « أن  إىل  وأشار  فقط«  أنفسهم  العاملني عىل  بني 
شحة يف أخذ املسحات الوبائية ومختربات التحاليل داخل 
املستشفيات الحكومية جميعها، مام يساهم بشكل كبري 
املواطنني  من  الكثري  هناك  وان  خاصة  الوباء،  تفيش  يف 
أصيبوا بالفريوس جراء مراجعاتهم إىل املؤسسات الصحية 
عدم  وبخصوص  كبري«.  بشكل  موبوءة  باتت  التي 
عباس  املواطن  علق  الخارجية  املختربات  اعتامدهم عىل 
قائالً »رغم أن أغلب املواطنني هم من محدودي الدخل، 
الذين ترهق كواهلهم تكاليف العالج واجراءات التحاليل 
هناك  فإن  الحكومية،  املستشفيات  خارج  الباهضة 
عدم  بسبب  الخاصة  املراكز  مراجعة  عىل  يجربون  من 
التعطل  أو  الحكومية  املستشفيات  يف  املستلزمات  توفر 

املتواصل يف اغلب أجهزتها«.

سوء اإلدارة والتنظيم
وحول ما تعانيه مستشفى مدينة الطب من سوء اإلدارة 
والتنظيم، يشري د. مازن حسني أحد االطباء االختصاص 
يف املستشفى لـ«طريق الشعب« إىل أن »غياب التنظيم 
بسبب  وذلك  الصحية  املؤسسات  أغلب  يف  حال  واقع 
الكثري  هناك  »أن  وأوضح  التنظيمية«،  الكوادر  شحة 
من املرىض يتجمهرون بأعداد غري قليلة يف ذات املكان، 
غري ملتزمني بالتباعد وبارتداء الكاممات، وبشكل مناف 

لإلجراءات الوقائية«.
فريوس  انتقال  »احتاملية  أن  إىل  حسني  الدكتور  ويشري 
جدا،  كبرية  الصحية  املؤسسات  داخل  وانتشاره  كورونا 
خاصة مع دخول املتحور الرابع )اوميكرون( إىل البالد، وهو 
الساللة التي تتميز برسعة انتشارها قياساً باألنواع األخرى 

التي سبقتها«.
»نحن  حسني  الدكتور  يقول  اإلجراءات  وبخصوص 
والفرق  الطبية  الكوادر  تعزيز  إىل  الحاجة  بأمس  اليوم 
وجعل  الصحية،  واملراكز  املستشفيات  داخل  التنظيمية 

املراجعني، فضال عن رضورة  تتناسب مع أعداد  أعدادها 
تعزيز اإلجراءات الوقائية إزاء املواطنني وفرض العقوبات 

والغرامات بحق املخالفني«.
يف  بدر  سيف  د.  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  ويشدد 
ترصيح اطلعت عليه »طريق الشعب« عىل رضورة إجراء 
التباعد الجسدي مبسافة ال تقل عن مرت ونصف، فضال عن 
ارتداء الكاممات وتجنب األماكن املزدحمة قدر اإلمكان. 
قد  اليوم  كورونا  فريوس  ضد  التلقيح  منافذ  »إن  وقال 
تجاوزت 1400 منفذ يف عموم محافظات العراق وبثالثة 
ونبه  معتمدة«.  عاملية  مناشئ  اللقاحات ومن  من  انواع 
الدكتور بدر إىل أن من أهداف الوزارة هذا العام الوصول 
إىل تطعيم 29 مليون مواطن خاصة وأن عدد امللقحني حتى 
األن قد بلغ ستة ماليني مواطن، رغم أن أعداد املواطنني 
ممن تلقى الجرعة الثالثة دون املستوى املطلوب«. وشدد 
جميع  وفرت  قد  الصحة  »وزارة  أن  عىل  البدر  الدكتور 
اشكال البنى التحتية من املختربات واالّسة الحتواء مرىض 

اإلصابات الشديدة بفريوس كورونا«.

بغداد - نورس حسن

فرتة  بني  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  تُنرش 
من  كثرية،  صادمة  وحكايات  مناشدات  واخرى، 
قضايا  عن  تكشف  األعامر،  مبختلف  نساء  قبل 
التحرش واالغتصاب والعنف األسي. وتبدو لهجة 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  املعّنفات  النساء 
اليوم أكرث جرأة من ذي قبل، خاصة بعد أن شعر 
الناس بإستجابة السلطات املختصة لتلك الشكاوى 
لدرجة اعترب معها بعض املختصني مواقع التواصل 
املعّنفات خاصة  للكثري من  االجتامعي، مالذا آمنا 

يف ظل ضعف الرادع القانوين.

مالذ للمعنفات
تقول الناشطة نرسين عيل يف سياق حديث لها مع 
الكثري من  ان هناك   “ الشعب”  جريدتنا “طريق 
املجاميع والصفحات عىل الفيس بوك تم إنشاؤها 
لها  تتعرض  التي  االسية  واملشاكل  الهموم  لنرش 
املرأة بشكل يومي”، وتؤكد عىل ان “ العديد من 
النساء يستخدمن مواقع التواصل االجتامعي لنرش 
ثقة  بكل  التعنيف  مامرسات  من  له  يتعرضن  ما 

وأريحية”. 
املناشدات  من  الكثري  ان  نرسين  السيدة  وتذكر 
التي تُنرش عىل مواقع التواصل االجتامعي تأيت من 
ولديهن  ذكية  هواتف  ميتلكن  اللوايت  النساء  قبل 
ال  فيام  االلكرتونية،  املواقع  مع  التعامل  يف  خربة 
متتلك أكرثية النساء املعنّفات هواتف ذكية وليس 
لديهن الخربة الكافية يف التعامل اإللكرتوين وبالتايل 

هن ضحية ضعف الرادع القانوين.
الياس  بنني  النسوية  الناشطة  تذكر  جهتها  من 
مواقع  إىل  النساء  “لجوء  أن  الشعب”  لـ”طريق 
منها  عديدة  أسباب  لها  االجتامعي  التواصل 
عن  فضال  الكثرية،  اإلدارية  والتعقيدات  الروتني 
حيث  عشائرياً  املعّنفات  مشاكل  أغلب  حسم 
بطيئة”.  للمطالب  الرسمية  االستجابة  تصبح 
عىل  ملعاناتها  املعّنفة  نرش  حال  يف  “أما  وأضافت 
مواقع التواصل االجتامعي فإن املشكلة تتحول إىل 
قضية رأي عام وبالتايل يتم االستجابة اليها بشكل 
أسع”. وترى الناشطة الياس “إن ملواقع التواصل 
السلطات  عىل  للضغط  قليل  غري  دور  االجتامعي 
بات  الذي  العنف االسي  قانون مناهضة  لتفعيل 

ترشيعه رضورة ملحة”. 
اعتبار  باإلمكان  كان  إذا  عام  سؤال  عىل  وجوابا 

للنساء  آمناً  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  النرش 
املعّنفات، تقول الناشطة ألياس “هناك الكثري من 
التعّنيف وعرّبن عن ذلك عىل  النساء تعرضن إىل 
اغتيالهن  لألسف  فتم  االجتامعي  التواصل  مواقع 
أن  إىل  وأشارت  أشد”.  تعنيف  فرائس  وقعن  أو 
“اإلجراءات التنفيذية الرادعة إزاء جرائم التعنيف 
فقالت “ وعىل  الناشطة  كافية”. وإستطردت  غري 
الرشطة  لعنارص  نسبياً  املهم  الدور  من  الرغم 
املجتمعة يف رصد حاالت تعنيف غري قليلة، االّ أن 
دورها ولألسف الشديد يبقى مقّيدا لكونها تتدخل 
كجهات محايدة لحل املشكلة وليس كجهات ردع 

قانوين”. 
بدوره يرى القايض هادي عزيز ان مواقع التواصل 
لـ “طريق  ويقول  ذو حدين”،  االجتامعي “سالح 
الشعب” ان “هناك الكثري من النساء يتعرضن إىل 
التعنيف اللفظي عىل مواقع التواصل االجتامعي، 
إضافة إىل التعنيف األسي”، ويشري إىل أن “مواقع 
التواصل االجتامعي عامل خاٍل من أي نوع من أنواع 
مناهضة  قانون  فتفعيل  ولهذا  القانونية،  املراقبة 
هذه  من  للحد  ملحة  رضورة  االسي  العنف 

املشكلة بكافة اشكالها”.

تعنيف بشع
وجه  تشويه  جرمية  أنباء  إنترشت  حيث  واليوم، 
سبعة  منذ  الركايب  مريم  الجميلة  الفنون  طالبة 
اشهر مبادة التيزاب الحارقة، تّضج مواقع التواصل 
الفتاة قانونيا  بإنصاف هذه  باملطالبة  االجتامعي  
هذا  ويف  لها.  املادي  الدعم  من  يلزم  ما  وتقديم 
االنسان  لحقوق  ايسني  مركز  رئيس  تذكر  الصدد، 
ترصيح  يف  سلامن  إنسام  املستدامة  والتنمية 
العنرص  “أن  الشعب”  “طريق  عليه  اطلعت 
النسوي هو األكرث ضعفا يف املجتمع دامئا، والذكور 
سلطتهم قوية بوجود عشائرهم، فضال عن ضعف 
عليها  أكد  التي  املساواة  العقوبات وغياب  قانون 
“قضية  ان  إىل  أنسام  السيدة  وتشري  الدستور”. 
ان  بعد  اال  اليها  اإللتفات  يتم  مل  مريم  األمرية 
التواصل  مواقع  عرب  عام  رأي  قضية  اصبحت 
الرغم من ميض سبعة أشهر عىل  االجتامعي عىل 
 “ بالقول  حديثها  وتستكمل  الجرمية”.  ارتكاب 
انواع  أبشع  إىل  يتعرضن  النساء  من  الكثري  هناك 
أحياناً، حيث  املوت  إىل  بهن  التي تصل  التعذيب 
أو  إنتحاراً  وإعتبارها  القضية  غلق  العادة  يف  يتم 

غسال للعار”.
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اللجنة  تعزي  واالىس  الحزن  من  مبزيد   *
العراقي يف دياىل،  الشيوعي  للحزب  املحلية 

الرفيق احمد غايب بوفاة شقيقه ثامر.
الصرب  وأهله  ولرفاقه  الطيب  الذكر  للفقيد 

والسلوان.
العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  تتقدم   *
آل  لعشرية  واملواساة  بالتعزية  الشامية،  يف 
شبانه/ عائلة آل حويل بوفاة الفقيد ابراهيم 

حويل سلامن.
الصرب  ولعائلته  الطيب  الذكر  للفقيد 

والسلوان.
املوسوي وجعفر  العزيزان هاشم  *الرفيقان 

الساعايت وكل عائلة الفقيد 
الصديق  وفاة  خرب  وصلنا  كبريين  واًس  بأمل 
العزيز د. مهدي املوسوي يف املستشفى بعد 

ان رقد فيها إثر وعكة صحية املت به.
انساناً  عدنان(  )أبو  مهدي  د.  الفقيد  كان 
من  وهو  للخري،  محباً  االخالق  دمث  هادئاً 
مبظاهرات  شاركوا  الذين  القدماء  الرفاق 
مخلصا  صديقا  وبقي  النجف  يف   1956
طبيبا  طويلة  لسنوات  عمل  لحزبنا.  ووفيا 
يف الجزائر بعد تغربه عن وطنه الذي احبه، 
عمله  مكان  يف  كبرية  شهرًة  اكتسب  وقد 
حيث احبه اهل املدينة جميعا إلخالصه يف 

عمله ولدماثة اخالقه.
ستبقى ذكرى أيب عدنان خالدًة يف قلوب كل 

من عرفه وتعامل معه. 
القلبية  التعازي  رفاقنا  جميع  باسم  نقدم 
نزار( وجعفر  )أبو  املوسوي  للرفيقني هاشم 
الساعايت )أبو عبري( وكل عائلة الفقيد راجني 
لهم ان تكون هذه خامتًة لألحزان ومتمنني 

لهم جميل الصرب والسلوان. 
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة 

بريطانيا.

مواساة

بغداد – وكاالت 
خلّفت الحروب والرصاعات املستمرة يف العراق رشيحة 
فقدوا  بعدما  مدقع،  فقر  يف  يعيشون  أيتام  من  واسعة 
املعيل. يأيت ذلك بالتزامن مع تدهور الوضع االقتصادي 

وارتفاع نسب البطالة والفقر يف البالد.
وبينام تحيي دول كثرية يف 6 كانون الثاين من كل عام، 
مبحنة  التذكري  بهدف  الحروب،  ليتامى  العاملي  اليوم 
هذه الرشيحة ورضورة حاميتها وصون حقوقها، ما زال 
أيتام العراق يعانون مأساة كبرية، تضاف إىل مآيس البلد 

الكثرية.
أرقام كبرية 

يفتقر العراق إىل أرقام رسمية مبنية عىل دراسة حقيقية 
ألعداد األيتام، لكن توجد بيانات تصدر وفق مسح بدايئ. 
تتحدث  التخطيط  وزارة  عن  صادرة  إحصائيات  وهناك 
 - البالد  يف  يتيم  مليون  إىل  ألف   700 الـ  يقارب  عام 

بحسب عضو مفوضية حقوق اإلنسان د. عيل البيايت.
سابقة  ترصيحات  إىل  صحفي،  حديث  يف  البيايت  وينّوه 
لرئيس هيئة النزاهة األسبق موىس فرج، تفيد بوجود 5 
ماليني يتيم يف البلد. كذلك بيانات منظمة “اليونيسيف” 
التي تتحدث عن العدد ذاته، الفتا إىل أنه وفق املعطيات 

املوجودة ال يقل العدد عن مليون يتيم.
ويعزو سبب ارتفاع أعداد األيتام إىل “ما شهده ويشهده 
إىل  أّدت  وكوارث  وإرهاب  وأزمات  حروب  من  العراق 
معا،  االثنان  أو  األم  أو  األب  األرسة وهام  أركان  فقدان 

ومن ثّم بات األيتام حصيلة ما حدث وما يحدث”.
ويعّد البيايت غياب األرقام الدقيقة عن عدد األيتام “دليال 
إعطائها  الرشيحة، وعدم  بهذه  اهتامم  عىل عدم وجود 
أولوية من املؤسسات الحكومية”، الفتا إىل أنه “بالرغم 
من وجود ما يقارب 22 دار أيتام يف البالد تابعة لوزارة 

العمل، إال أن املوجودين فيها ال يتجاوزون 100 يتيم. أما 
بقية جهود رعاية االيتام فهي تحسب ملنظامت املجتمع 

املدين”.

مأساة إنسانية
من جانبها، تشري الناشطة تقى عبد الرحيم، إىل أن “األطفال 
املهمشة  الفئة  وهم  الحروب.  ضحايا  أبرز  هم  األيتام 
االجتامعي  والعوز  الفقر  ويالت  تعاين  التي  املجتمع  يف 

واالقتصادي والنفيس والتعليمي”.
وتبنّي يف حديث صحفي، أن “أيتام العراق لديهم احتياجات 
نفسية وتربوية وتعليمية وحتى سلوكية. فالطعام واملالبس 
ليس كل ما يحتاج إليه هؤالء، إمنا يحتاجون إىل إمكانات 
تقوميية، ألن تبعات ما يعيشونه سيعاين منها املجتمع يف 

ما بعد”.
وتحذر الناشطة من “قيام بعض الجهات باستخدام األيتام 
ألغراض  دعائية  عروض  يف  أو  إعالمية  وسائل  ملصلحة 
مبالغ  وكسب  الناس  تعاطف  استدرار  أجل  من  شخصية، 

طائلة باسمهم بذريعة مساعدتهم”.
يتعرضون  “أنهم  الناشطة  تقول  النازحني،  األطفال  وعن 
ويفقدون  مبعاناتهم  املتاجرة  وتتم  أكرب،  بشكل  للتهميش 
أن  إىل  الفتة  املخيامت”،  داخل  عمرهم  سنوات  أجمل 
“بعض هؤالء األيتام بال وثائق ثبوتية، بسبب تعرضها للحرق 
أو الضياع وقت الحرب، أو عدم اإلبالغ عن تلك الحاالت 

الوالدية وتسجيلها وقتها”. 
يبحثون عن  األطفال وهم  لرؤية  أسفها  تقى عن  وتعرب 
أرض  عىل  يتكرر  مشهد  “يف  القاممة  وسط  العيش  لقمة 

الواقع وعىل وسائل التواصل االجتامعي”. وتقول أن “أصعب 
يشء هو أن يسلب الطفل حقه بالعيش الطبيعي والحصول 
عىل متطلبات الحياة البسيطة.. فهذه مأساة حقيقية تهتز 

لها الضامئر اإلنسانية”.

أطفال بال مأوى
سفري االتحاد الدويل للدفاع عن حقوق الطفل يف العراق، 
حيدر آل دهش، يذكر يف حديث صحفي أن “نسبة أيتام 
العراق قد تبلغ 5 يف املائة من نسبة األيتام عىل مستوى 
باليونيسيف”، مضيفا أن  العامل - وفقا إلحصائيات خاصة 
“عدد دور األيتام وتجهيزاتها يف البالد، ال يتناسب مع أعداد 

األيتام واملرشدين”. 
املمكن، بسبب غياب  الدور تعمل وفق  أن “تلك  ويتابع 
وتبني  اإلنسانية  تدعي  التي  واملؤسسات  الحكومة  دعم 

تاريخها إعالميا فقط وليس إنسانيا واقعيا!”.
بأنه  العراق  األيتام واملرشدين يف  ويصف آل دهش وضع 
“أشبه بزلزال برشي”، مؤكدا أنه “إذا مل نجد حال عاجال لهذا 

الوضع، ستحل كارثة ال يحمد عقباها”. 

تداعيات خطيرة 
أحمد  د.  واالجتامعي  النفيس  الباحث  يتحدث  ذلك،  إىل 
مهودر، عن تداعيات خطرية اجتامعية ونفسية ترتتب عىل 

اليتيم.
ومهلكة  “مسارات خطرية  أن  حديث صحفي،  يف  ويؤكد 
عىل  سواء  املناسب،  باالهتامم  يحظ  مل  إذا  اليتيم  تنتظر 
املستوى االجتامعي أم الصحي أم االقتصادي أم الرتبوي”، 
واملساندة  النفيس  الدعم  تقديم  “أهمية  عىل  مشددا 
أصدقاء  نحو  يتجه  ال  حتى  ومتابعته  لليتيم،  االجتامعية 

السوء وينحرف إىل سلوكيات سلبية وضاّرة”.

مآسيهم كبيرة

أيتام العراق مهمشون ويدفعون ثمن الحروب واإلرهاب

وزارة الكهرباء
الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى

)L4G-028( م / تمديد تاريخ غلق المناقصة العامة المحلية المرقمة

 2021/12/13 يف   36 بالعدد  صحيفتنا  يف  نرش 

 )028-L4G( إعالن املناقصة العامة املحلية املرقمة

والخاصة )برشاء مواد احتياطية كهربائية للوحدات 

بغداد  جنوب  كهرباء  ملحطة   )16-٩( التوليدية 

ليكون  الغلق  موعد  متديد  وتقرر  الثانية  الغازية/ 

2022/1/30 بدالً من 2022/1/16 .

فقدان اضبارة
دائرة  من  الصادرة  االضبارة  فقدت 
العدد/13  الدبس  يف  العقاري  التسجيل 
رقم  كركوك  محافظة   43 الجلد  رقم 
اسم   2 املقاطعة  رقم   66/114 القطعة 
نوع  دار  العقار/  جنس  دبس  املقاطعة 
)عمر  املالك  اسم  رصف  ملك  العقار/ 
عليها  يعرث  من  فعىل  اسامعيل(  عباس 

تسليمها اىل الجهة املعنية.

فقدان وصل
املواطن  باسم   ٨6 املرقم  الوصل  فقد 
حنتوش  الحسني  عبد  فاضل  حميد 
دواجن  بيع  محل  ايجار  عن  الخفاجي 
املحاويل فعىل من يعرث  بلدية  عائد اىل 

عليه تسليمه اىل جهة اإلصدار. 

فقدان هوية
فقدت هوية موظف والصادرة من دائرة 
)محمود  باسم  الحرارية  بيجي  كهرباء 
شريكو احمد محمد( فعىل من يعرث عليها 

تسليمها ملصدرها.

اخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

اىل املتهم الهارب )الرشطي/ حسني كامل حسني عيل البيايت(
الساكن / مجهول االقامة

داخل  كنت  اذا  نرشه  تاريخ  من  يوماً   )30( مدة  املحكمة خالل  هذه  امام  اقتىض حضورك 
العراق او خارجه لالجابة عن الجرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د املعدل وبعكسه 
سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما 

ييل:
-1 الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجرميتك.

-2 اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك اينام وجدت.
-3 الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.

-4 حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي/ حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

شكر وتقدير
أتقدم بالشكر والتقدير اىل الدكتور عامر 
فؤاد عيىس، طبيب جراحة العيون الذي 
مثاالً  وكان  الجراحي،  التدخل  يل  اجرى 
االختصاص  جانب  اىل  اإلنساين  للطيب 

واالقتدار يف عمله وتعامله. اإلنساين.
اإلنسانية  ومواقفك  لجهودك  شكراً 

النبيلة، وشكراً للكادر الطبي.
يوسف النعيمي

فقدان هوية تقاعد
)زهوري  بإسم  تقاعد  هوية  فقدت 
الصادرة من هيأة  محمد حسن حسني( 
الهوية  رقم  بابل/  الوطنية/  التقاعد 
عليها  يعر  ممن  يرجى   )35820780(

االتصال عىل الرقم )07709793037(.

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من نقابة االطباء 
انور  )إميان  الدكتورة  بإسم  كركوك  فرع 
عليها  يعرث  من  فعىل  جمعة(  محمد 

تسليمها ملصدرها.

شركة غاز الشمال )شركة عامة(
اعالن المناقصة المرقمة )4 – 2022( اإلعالن األول
تجهيز مواد احتياطية لمكثفات وحدات الكبريت

طلبية الشراء المرقمة 2021/872
ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية لسنة 2021

تبويب المشروع ح/ 323

مواد  بـ)تجهيز  والخاصة  العامة  املناقصة  عن  عامة(  )رشكة  الشامل  غاز  رشكة  تعلن 

املذكورة  الكميات والرشوط واملواصفات  الكربيت( حسب  احتياطية ملكثفات وحدات 

يف اصل الطلب. فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة امانة الصندوق 

يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك/ بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة 

عىل قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )150000( فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي غري 

قابل للرد. وسيتم عقد اجتامع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق وبحضور 

اللجنة  بقرار  الحضور يف االعرتاض  املتخلف عن  العروض ويسقط حق  ممثيل أصحاب 

وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات الرشكة علامً ان تاريخ 

غلق املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )االحد( 2022/2/13 واذا صادف عطلة 

رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال عليه املناقصة دفع أجور اإلعالن 

علامً بان الكلفة التخمينية تقدر مببلغ )123.000.000( فقط مائة وثالثة وعرشون مليون 

العطاءات  مقدمي  استفسارات  عىل  باالجابة  الخاص  املؤمتر  عقد  وسيتم  عراقي  دينار 

يف  وذلك  املختصني  وبحضور   2022/2/6 املوافق  )االحد(  يوم  من  العارشة  الساعة  يف 

استعالمات رشكتنا.

معاون املدير العام

مالحظة:

مواقع  عىل   WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq رشكتنا  موقع  عىل  االطالع  ميكنم   -1

التواصل االجتامعي.

2- ميكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

اعـــالن

تعلن مديرية هيئة إدارة واستثامر أموال الوقف السني يف كركوك عن اجراء مزايدة 

علنية لتأجري املك املدون معلوماته ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة 

هذه الهيئة بعد مرور سبعة أيام من تاريخ النرش يف الصحف املحلية يف الساعة 

القانونية  الثانية عرشة ظهراً مستصحبني معهم املستمسكات املطلوبة والتأمينات 

البالغة 20% من بدل التقدير بصك مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

فان اليوم الذي يليه يكون موعداً الجراء املزايدة وان أجور نرش اعالن املزايدة عىل 

من ترسو عليه املزايدة ولزيادة املعلومات مراجعة هذه الهيئة قبل موعد املزايدة 

وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع بدل االيجار صفقة واحدة علامً ان املزايدة ستجرى 

يف مبنى الهيئة الواقعة خلف مرور البلدة. مع مالحظة املادة الثامنة عرش من نظام 

املسؤولني  منعت  التي  املعدل   1٩6٩ لسنة   45 رقم  باالوقاف  الخاصة  املزايدات 

واملوظفني يف األوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االشرتاك يف املزايدة.

مالحظة: جلب التدقيق األمني من اللجنة األمنية يف محافظة كركوك.

بعقوبة – وكاالت 
دياىل  شاميل  العظيم  ناحية  مدير  حذر 
نزوح  من  العبيدي،  أحمد  الجبار  عبد 
اآلالف من مريب املاشية يف الناحية بسبب 

الجفاف وشح املياه. 
نهر  "جفاف  أن  صحفي،  حديث  يف  وقال 
بسبب  املياه  مصادر  وانعدام  العظيم 
الرثوة  انهيار  شبه  إىل  أدى  األمطار،  شح 
مريب  بنزوح  تهديدات  وسط  الحيوانية، 
املوايش أو تركهم املهنة لعدم قدرتهم عىل 

الوخيمة".  املعيشية  تبعاتها  تحمل 
نهر  جفاف  "بعد  أنه  اىل  العبيدي  وأشار 
لقرى  الرئيس  املياه  رشيان  وهو  العظيم، 
صالح  محافظة  من  وألطراف  الناحية 
إىل  باللجوء  املاشية  مربو  بدأ  الدين، 
الرشب  مياه  لتأمني  الحوضية  السيارات 
باهظة.  تكاليف  متكبدين  لحيواناتهم، 
يجدي  وال  عقيم  اضطراري  خيار  وهذا 

نفعا". 
وطالب مدير الناحية بـ "زيادة االطالقات 

املائية يف نهر العظيم" مبا يؤمن ماء الرشب 
مؤكدا  الحيوانات،  وإلرواء  للمواطنني 
من  تبقى  ما  عىل  "للحفاظ  ذلك  أهمية 
املوارد املعيشة لسكان الناحية، وإنقاذهم 
من كوارث ال ميكن معالجتها أو تجاوزها". 
نهر  روافد  أهم  من  العظيم  نهر  ويعد 
من  ينبع  الذي  الوحيد  النهر  وهو  دجلة، 
منبعه  يقع  إذ  العراقية.  األرايض  داخل 
دجلة  يف  ويصب  السليامنية  محافظة  يف 

جنويب مدينة بلد مبحافظة صالح الدين.

النجف – طريق الشعب 
عقدت اللجان املحلية للحزب الشيوعي 
والديوانية،  وكربالء  النجف  العراقي يف 
الزراعي  الواقع  حول  ندوة  أخريا، 

ومشكالته يف العراق. 
مقر  يف  عقدت  التي  الندوة  حرض 
املركزية  اللجنة  النجف، عضو  شيوعيي 
إىل  القصري،  ميعاد  الرفيق  للحزب، 

من  ووفد  الرفاق  من  جمع  جانب 
يف  الفالحية  للجمعيات  العام  االتحاد 

النجف. 
سكرتري  أدارها  التي  الندوة  وخالل 
النجف،  يف  للحزب  املحلية  اللجنة 
عن  الحديث  جرى  بالل،  كريم  الرفيق 
واقع العملية الزراعية الجارية يف البلد، 
كام  الصعد.  مختلف  عىل  وتراجعها 

الجمعيات  اتحاد  دور  إىل  التطرق  تم 
الفالحني  مطالب  تبني  يف  الفالحية 

والدفاع عنها. 
الزراعي  الربنامج  مناقشة  أيضا  وجرت 
الحادي  الوطني  املؤمتر  عن  الصادر 
التظاهرة  عن  والحديث  للحزب،  عرش 
الفالحية املركزية املرتقبة، وسبل دعمها 

وإنجاحها من أجل تحقيق مطالبها. 

في النجف جفاف “العظيم” يتسبب في نزوح مربي الماشية

عن الواقع الزراعي ومشكالته 
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اقتصاد

بغداد ـ علي شغاتي

التنسيق  وضعف  إدارة  سوء  من  العراق  يعاين 
والتعاون فيام بني دوائر الدولة، األمر الذي يرتك 
أثاراً سلبية كبرية عىل عملها جميعاً. وقد إشتكت 
الصناعة مراراً من عدم رشاء منتجاتها من  وزارة 
قبل الوزارات األخرى، يف مسعى وصفه عدد من 
بـاألمر  والصناعي  االقتصادي  بالشأن  املهتمني 
يف  املتنفذين  استمرار  بغية  وذلك  “املقصود”، 
تحقيق مكاسبهم سواء من عمليات تهريب العملة 
الفساد  صفقات  من  أو  البالد  خارج  إىل  الصعبة 
انتقد  فيام  العقود،  ألبرام  املدفوعة  والتسهيالت 
عن  علمية  لرؤية  الصناعة  وزارة  إفتقاد  الخرباء 
تطوير الصناعة وعدم معرفتها الحتياجات السوق.

الصناعة تشكو
مدير عام الدائرة الفنية يف وزارة الصناعة السيد 
ترصيح  يف  املشكلة  عن  تحدث  إدريس،  نارص 
صحفي فقال “إن لدى الوزارة مصانع قدمية بُّنيت 
املايض،  القرن  من  والثامنينيات  السبعينيات  يف 
لتقرتب  تأهيلها  إعادة  قبل سنوات عملية  ومتت 
من القدرة التصميمية لها ومبشاركة القطاع الخاص 
عن طريق االستثامر”. وأضاف “ أن الوزارة نجحت 
وحققت  العمل،  هذا  من  األكرب  الجزء  بتنفيذ 
األربع  السنوات  يف  ومشجعة  جيدة  إيرادات 
األخرية، وبزيادة يف الواردات بلغت 16-15باملائة 
أن  إىل  االنتباه  إدريس  السيد  ولفت  سنويا”. 

للمواد  تأهيلها تضم مصانع  أعيد  التي  “املصانع 
“بعض  ان  وبنّي  واألدوية”.  واإلسمنت  اإلنشائية 
املعامل تتمكن من اإلنتاج نسبة 30 يف املائة من 
طاقتها، ألنها أنشئت لتزويد الوزارات ومنها الدفاع 
والداخلية والزراعة والصحة والرتبية مبا تحتاجه. 
غري إن املشكلة تكمن يف رفض تلك الوزارات رشاء 
بتوصيات  أخرى  وزارات  التزام  وعدم  منتجاتنا، 

رشاء منتجات وزارة الصناعة”.
وأشار السيد إدريس إىل أن “هناك مصانع يعاد 
تأهيلها من قبل مستثمرين، وتقوم الوزارة مبنحهم 
عن  تعويضهم  بهدف  منتجاتهم  برشاء  تعهدا 
الوزارات  التأهيل، لكن لألسف ترص  كلف إعادة 
عىل رشاء حاجاتها من مستوردين وبتكاليف أعىل 
وزارة  تنتجه  ما  توازي  وال  جودة  أقل  ونوعيات 
االسرتاتيجية  الخطط  توفر  عىل  وأكد  الصناعة”. 
دعم  “واملطلوب  واإلمكانيات،  العراقية  والعقول 
وزارة الصناعة من خالل رشاء منتجاتها”، الفتاً إىل 
أن “واحدة من قصص النجاح هي صناعة السمنت 
إذ أنه قبل 6-5 أعوام كان أغلب اإلسمنت املتوفر 
يف اسواق املحافظات مستورداً، اال أنه اآلن، وبعد 
ذي  املحيل  باملنتج  الثقة  وتعزز  االسترياد  إيقاف 
النوعية الجيدة واألسعار املستقرة، صار اإلسمنت 

املحيل األكرث وجوداً واستخداما”.

فوضى في إدارة البالد
عىل  خضري  احمد  االقتصادي  الخبري  وعلق 
األمر  هذا  إن   “ بالقول  املوضوع  هذا 

يعكس الفوىض يف طريقة إدارة البالد، فمن 
والدوائر  الوزارات  التزام  عدم  املعقول  غري 
وكيف  الحكومة،  بتوجيهات  الحكومية 
يدار  وهو  صناعته  احياء  للعراق  ميكن 
مصالحها  سوى  تهمها  ال  عقليات  قبل  من 
السيد  وأضاف  الضيقة”.  والحزبية  الفئوية 
“موضوع  أن  الشعب”  “طريق  لـ  خضري 
إحياء الصناعة الوطنية يسبب ارضاراً كبرية 
تقليص  منها  واملتنفذين،  الفساد  ملافيات 
البالد،  خارج  إىل  الصعبة  العملة  تهريب 
يف  والكومنشنات  الفساد  ظاهرة  وانهاء 
الدولة”،  دوائر  قبل  من  املوقعة  العقود 
منتجات  رشاء  عدم  من  “الهدف  أن  مبينا 
الصناعات  إحياء  عرقلة  هو  الصناعة  وزارة 
مكاسب  عىل  الحفاظ  أجل  من  املحلية 

املتنفذين”.
وزارة  “إن  القول  االقتصادي  الخبري  وتابع 
الفشل  هذا  عن  أيضا  مسؤولة  الصناعة 
بالشكل  منتجاتها  بتسويق  تقوم  ال  كونها 
ما  إيصال  عىل  قادرة  غري  وهي  الصحيح، 
عىل  املحلية،  السوق  إىل  معاملها  تنتجه 
الرغم من وجود تجارب ناجحة كخط انتاج 
أن  مؤكدا  االسمنت”،  ومعامل  البطاريات 
“الفساد يف مؤسسات الدولة، وعدم تطبيق 
املعرقل  هو  املحيل،  املنتج  حامية  قوانني 
املعامل  نهوض  عملية  أمام  الحقيقي 

العراقية”. واملصانع 

غياب الرؤية
عيل  خلدون  الصناعي  الشأن  يف  الباحث  ويرى 
اسرتاتيجية  رؤية  متتلك  ال  الصناعة  وزارة  أن 
وال  للمنتجات،  املحلية  السوق  حاجة  حول 
القدمية.  التقليدية  الطرق  بنفس  تتعامل  تزال 
ورغم رصف مليارات الدوالرات من قبل الدولة 
بتطوير  فشلت  فإنها  واملعامل،  املصانع  عىل 
التطور  الكوادر ملواكبة  وانشاء املصانع وتأهيل 

املتسارع يف القطاع الصناعي العاملي.
أن   “ الشعب”  “طريق  لـ  عيل  السيد  وأضاف 
يرغب  ال  واإلقليمي  املحيل  السيايس  الالعب 
والزراعية  الصناعية  القطاعات  تنشيط  يف 
سوقاً  البالد  بقاء  ضامن  أجل  من  والسياحية 
مصالح  تضمن  التي  األجنبية،  للمنتجات 
الدول  من  يدعمهم  ومن  الدولة  يف  املتنفذين 
“الفساد  ان  إىل  وأشار  والدولية”.  اإلقليمية 
هو  الدولة  دوائر  يف  املوجود  واإلداري  املايل 

معرقل دائم أمام متكني الصناعات الوطنية”.
إىل  التابعة  العامة  “الرشكات  ان  الباحث  وبنّي 
الدولة تدار بعقليات تهدف إىل تخريبها وإنهاء 
عملها وترسيح العاملني فيها، فمن غري املعقول 
تنموية  خطة  وجود  بدون  العمل  مواصلة 
دائم  بشكل  واالعتامد  الصناعة،  إحياء  إلعادة 
“الصناعة  ان  عىل  وأكد  النفطي”.  الريع  عىل 
الوطنية غري قادرة عىل النهوض يف ظل استمرار 
إىل  العراق  إعادة  يف  اإلرادة  وغياب  الفساد 

مكانته الطبيعية بني دول العامل واملنطقة”.

تجاهل متعمد للصناعات المحلية

عقود فاسدة وعموالت مشبوهة وتهريب للدوالر

معدالت التضخم في االقتصاد 
ومخاطرها االجتماعية 

ابراهيم المشهداني

يف  تزايدا  االخرية  الفرتة  يف  العراقي  االقتصاد  يشهد 
عسري  إىل ضغط  بالرضورة  تقود  التي  التضخم  معدالت 
فقرا  األكرث  املهمشة  االجتامعية  الرشائح  عىل  ومستمر 
الدخول  ذوي  واألجراء  املوظفني  رشائح  اليها  وانحازت 
الواطئة، وتعمقت أكرث بسبب السياسات املالية والنقدية 
التي انتهجتها الحكومة ملواجهة مبا أسمتها باألزمة املالية 
التي مل تكن إال حصيلة خطل سياساتها االقتصادية التي 

انتجت تشوهات خطرية يف بنية االقتصاد العراقي.
معدل  فإن  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  احصاءات  فحسب 
يف  يحصل  معدل  أعىل  وهو     8،4 إىل  وصل  التضخم 
السنوات االخرية انعكست آثاره عىل الرشائح االجتامعية 
الغذائية  املواد  مجموعات  يف  وتتجىل  أصال،  املسحوقة 
االنشطة  يف  تتجسد  كام  السلعية  واملجاميع  واإليجارات 
كقطاع  االجاميل  املحيل  لإلنتاج  املكونة  االقتصادية 
وملكية  التحويلية  والصناعة  والزراعة  واملقالع  التعدين 
االقتصاديون  ويعزو  الحكومية،  والخدمات  السكن  دور 
والتضخم  املستورد  التضخم  إىل  الزيادة  هذه  أسباب 
وزيادة  النقدي  واملعروض  الطلب  زيادة  عن  املتسبب 

الحكومي. االستهالك 
   غري أن التحليالت املوضوعية لظاهرة التضخم يف الفرتة 
األخرية ال ميكن فصلها عن التدابري الحكومية لخفض سعر 
رصف الدينار العراقي الذي خفض بنسبة 23 يف املائة يف 
نهاية عام 2020 فأصبح 1450 دينار للدوالر بعد ان كان 
مظهر  )الدكتور  حسب  يعني  مام  للدوالر  دينار   1182
محمد صالح املستشار املايل لرئيس الحكومة( أن املوازنة 
دينار  تريليون   20 بلغ  مشتقا  ريعا  حققت  قد  العامة 
الحكومة  وكانت  النقدي.   التكييف  سياسة  عرب  عراقي 
العراقي  الدينار  رصف  سعر  تخفيض  عىل  راهنت  قد 
 14 مقداره  مببلغ صايف  العامة  املوازنة  ايرادات  لتعظيم 
لها  تعرض  مالية  ازمة  معالجة  يف  اسهاما  دينار  تريليون 
انها  عن  ناهيك  النفط   اسعار  انخفاض  نتيجة  العراق 
طيلة  فاشلة  اقتصادية  لسياسات  حصيلة  كانت  باألصل 
عىل  املراهنة  هذه  يف  استندت  وقد  املاضية،  السنوات 
الكمركية  والرسوم  وامللكية  الدخل  رضائب  يف  الزيادة 
وأرباح الرشكات والرضائب املرتاكمة  من سنوات سابقة،  
فإن  قيل  كام  البيدر  غري حساب  الحقل  ان حساب  غري 
املتحقق من هذه املصادر ال يزيد عىل 50 يف املائة .كام 
مل تتحقق الحوافز املنتظرة يف املنافسات التي سيشهدها 

قطاع االنتاج حسب الورقة البيضاء  .
   إن مظاهر التضخم الحايل والتي نجمت بصورة رئيسية 
انتجت  قد  العراقي  الدينار  رصف  سعر  يف  التغيري  عن 
إشكالية أخرى يف توزيع الدخل بني الرشائح االجتامعية، 
تكونت  ثرية  حاكمة  طبقات  بني  كبرية  فجوة  فخلقت 
اإلدقاع.  يف  ممعنة  فقرية  وطبقة  العام  املال  رسقة  من 
إىل  الدولة  لجأت  فقد  الفجوة  هذه  التساع  وبالنظر 
بشكل  وان  الفقر  اشكالية  لحل  االجتامعية  التحويالت 
الدم  بفقر  مصابة  متوينية  بطاقة  خالل  من  جذري  غري 
ويف  جوع،  من  تغني  وال  تسمن  ال  مواد  عىل  فاقترصت 
الدولة  ملوظفي  املمنوحة  الرواتب  ابقاء  الوقت  نفس 
متفاوتة بشكل صارخ بني الدرجات الدنيا وبني الدرجات 
العليا فاألوىل قليلة جدا وال تتناسب مع نسب التضخم 
املستوى  فان  مجتمعة  االسباب  لهذا  األسعار،  ومستوى 
مبدأ  مع  يتعارض  االجتامعية  الرشائح  لعموم  املعييش 

العدالة يف توزيع الدخل.
أمراض  من  االقتصاد  معالجة  يف  الجاد  التوجه  إن     
اتخاذ  يتطلب  القاسية  االجتامعية  وتبعاته  التضخم 

تدابري جذرية بعيدة عن األسلوب الشعبوي وكام ييل:
إىل  يؤدي  مبا  الرضيبي  للنظام  جذرية  مراجعة   .1
نطاق  خارج  الحكومي  اإلنفاق  عىل  الحازمة  السيطرة 
سعر  النظر يف  إعادة  من  يصاحبها  ما  مع  االنتاج  قطاع 
الدينار العراقي إىل سابق عهده ويف ذات الوقت  رصف 
رفع سعر الفائدة عىل القروض والودائع بهدف التقليل 

من حجم الكتلة النقدية املتداولة.
2. مراجعة السياسة املالية والسياسة النقدية املؤدية إىل 
رفع معدالت التضخم واتباع سياسات استثامرية رشيدة 
العملة  توفري  يف  ألهميتها  والزراعة  الصناعة  قطاعي  يف 
يف  والزيادة  االسترياد  معدالت  تقليل  خالل  من  الصعبة 

حجم العاملة وإنعاش سوق العمل.
واالمتيازات  الرواتب  عىل  الحكومي  االنفاق  تقليل   .3
أجهزة  يف  العاملني  األساس  بالدرجة  ليشمل  األخرى 
الرئاسات الثالث املمنوحة مبوجب قوانني وأنظمة خاصة 
املتعارف  االجتامعية  العدالة  مبادئ  خارج  ومتحيزة 

عليها.

وقفة اقتصادية

بغدادـ  عبدالله لطيف 

نظمت الجمعيات الفالحية 
التعاونية يف العراق، الخميس 

املايض، مؤمترا حرضه وزير الزراعة 
وعدد من النواب يف الربملان، اىل 

جانب رئيس الجمعيات الفالحية 
حسن نصيف التميمي، حيث 

ناقش املؤمتر األزمة الكبرية التي 
رضبت قطاع الزراعة والفالحني، 

متثلت يف تقليص املساحة الزراعية 
اىل 50 يف املائة، وعدم رصف 

مستحقات الفالحني، ورفع الدعم 
عن األسمدة والبذور واملبيدات. 

الجمعيات  رئيس  طالب  املؤمتر،  بداية  ويف 
التميمي،  نصيف  حسن  التعاونية،  الفالحية 
ودفع  والرز،  الحنطة  أسعار  بـ”رفع  كلمته  يف 
يف  اقرت  والتي  للفالحني  املخصصة  املبالغ 
للطن  دينار  الف   50 والبالغة  النواب،  مجلس 
“زيادة  عىل  مشدداً  الحنطة”،  من  الواحد 
كبار  قبل  من  االسترياد  باب  وفتح  األسمدة 

الفالحية”.  املزارعني والجمعيات 
مستحقات  بدفع  التجارة  وزارة  طالب  كام 
الفالحني كاملة، وحذرها من تسويف مطالبهم.
حكراً  االسترياد  “يكون  أن  التميمي،  ورفض 
بأسعار  كثرياً  تحكمت  والتي  معينة  جهة  عىل 
ودعا  باملزارعني”،  الرضر  والحقت  األسمدة 
وزارة املوارد املائية اىل زيادة تخصيصات املياه 
للخطة الزراعية، بعد أن ألحقت الوزارة الرضر 
 50 اىل  الزراعية  الخطة  قللت  عندما  بالفالحني 

يف املائة، بسبب نقص التخصيصات املائية. 
وذكر التميمي ان “محافظة واسط التي متكنت 
من إنتاج اكرث من 700 الف طن من املحاصيل 
االسرتاتيجية، عانت من ظروف غاية يف التعقيد 
يف  تكتمل  مل  املياه  من  األوىل  السقية  الن 

املحافظة حتى االن”. 
بتوضيح  التجارة  وزير  التميمي  وطالب 
محافظة  مع  يحصل  “ما  أن  معتقداً  األسباب، 

واسط هو حرب بسبب متكنها من تحقيق غزارة 
يف اإلنتاج يف املوسم املايض”. 

محافظات  مع  حصل  نفسه  “االمر  أن  وقال 
وتحديداً  الرز،  تزرع  التي  األوسط  الفرات 
أن  إىل  مشرياً  والنجف”،  الديوانية  محافظتي 
مجلس  أقرها  للمزارعني  تعويضات  “هناك 
اربع  مرور  يدفع، رغم  مل  منها  البعض  النواب: 

سنوات عىل إقرارها”. 

 
ً
الزراعة تواجه حربا

محمد  الزراعة  وزير  قال  املؤمتر،  سياق  ويف 
املزارعني  “أن هناك حرباً عىل  الخفاجي،  كريم 
العام  املنتج املحيل؛ ففي هذا  وعىل عدم دعم 
نظمها  التي  الحملة  رغم  االسترياد،  منعنا  نحن 

علينا”.  التجار 
وأضاف أن “االزمة التي تواجه القطاع الزراعي 
الوزراء  مجلس  مع  حرب  لخوض  دفعتنا  االن 
اىل  باإلضافة  والتجارة،  املائية  املوارد  ووزاريت 

املستشارين”. 
سببه  االن  يحصل  “ما  أن  الوزير،  وأوضح 
مستحقات  تدفع  ال  التي  املوازنة  قانون  أحكام 
محصول  عن  الدعم  رفع  ان  كام  املزارعني. 
الرثوة  أسعار  يف  ارتفاعا  يسبب  مثالً  الشعري 
الحيوانية”، مؤكداً أن “رفع الدفع عن األسمدة 
خصصت  التي  املبالغ  أن  سببه  الكيمياوية 

اعطيت  األسمدة  أجل رشاء  الزراعة من  لوزارة 
انتاج  من  يتمكنوا  يك  الصناعة،  وزارة  اىل 

األسمدة والبالغة 240 مليار دينار”.
مخصصات  من   2021 العام  موازنة  خلو  وأكد 
من  الخمسة  الكيلوات  وأن  األسمدة،  لدعم 
من  جاءت  الفالحني  عىل  وزعت  التي  األسمدة 
“بسبب  أنه  إىل  وأشار  املايض.  العام  خزين 
ستة  استبعدت  املائية  التخصيصات  غياب 
كان  بينام  الزراعية،  الخطة  من  دونم  ماليني 
مياهاً  لنا  وفر  قد  السابق  املائية  املوارد  وزير 

جوفية تغطي 3 مليون دونم”. 
استرياد  تريد  التجارة  “وزارة  ان  الوزير،  وقال 
مليون ونصف املليون طن من محصول الحنطة 
بقيمة 650 دوالر للطن الواحد. بينام يبلغ سعر 
هذا  ورغم  دينار.  الف   560 املحلية  الحنطة 
التجارة  وزارة  يف  الفساد  ان  إال  الكبري  الفارق 
فإن  وبالتايل  املحيل،  للمحصول  التسويق  مينع 

الزراعة يف خطر”. 
وذكر أنه بالرغم من ان “الورقة البيضاء رفعت 
بدعم  نطالب  اننا  إال  األسمدة،  عن  الدعم 
البذور واالسمدة، فقد انخفض دعم البذور من 
70 اىل 35 يف املائة يف العام الحايل، وكذلك االمر 

البيطرية”.  بالنسبة للمبيدات واألدوية 
املحورية  الري  منظومات  “توفري  إىل  ودعا 
من  املائة  يف   40 من  اكرث  توفر  التي  والثابتة 

واردات املياه”، مؤكداً الحاجة إىل “اكرث من 60 
الف منظومة ري محورية”. 

اتهامات لوزارة المالية 
الربملانية  الزراعية  اللجنة  عضو  اتهم  ذلك،  إىل 
وزير  الشمري  سالم  الحايل  والنائب  السابقة 
املالية بتسببه يف ارضار للقطاع الزراعي، موضحاً 
النواب حدد موعد استالم املزارعني  أن “مجلس 
تسويق  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  ألموالهم 
منتجاتهم، لكن اشهراً عديدة مرت عىل تسويق 
املزارعني ملنتجاتهم من دون ان يتسلموا امواالً”. 
املزارعني  “مستحقات  أن  الشمري،  وأضاف 
وضعت يف املوازنة ضمن النفقات الحاكمة، لكن 
بقلة  املستحقات  رصف  عدم  يربر  املالية  وزير 

السيولة لدى الوزارة”. 
يؤكد  املالية  وزارة  مع  حدث  “اتفاقاً  أن  وأكد 
ان املستحقات يجب ان تدفع بشكل جزيئ عىل 
مدار شهرين، حيث يكون يوم 1/11/2021 هو 
املوعد األخري لدفع جميع املستحقات، لكن هذا 

مل يحصل”. 
ضمنت   2021 عام  موازنة  أن  النائب،  وتابع 
من  طن  لكل  دينار  الف   50 مبلغ  إعطاء 
رفع  الذي  للسامد  بدالً  االسرتاتيجية،  املحاصيل 
والخلل  ايضاً،  يحدث  مل  هذا  لكن  عنه،  الدعم 

لدى وزارة املالية.

وزير الزراعة : حرب تواجه المزارعين والمنتج المحلي

الجمعيات الفالحية:
اإلجراءات الحكومية انتهكت الفالح واألرض

محمد التميمي
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عربية ودولية 
انتهاكات إسرائيلية متواصلة 

فلسطين تبعث رسائل إلى األمم المتحدة 
متابعة »طريق الشعب« 

استعرضت  املتحدة،  األمم  إىل  رسائل  فلسطني  بعثت 
التي  اإلرسائييل،  االحتالل  اعتداءات  وترية  تصاعد  فيها 
شملت أعامل قتل أناس عزل يف الضفة الغربية املحتلة، 

وانتهاكات ضد األرسى الفلسطينيني. 
بحق  انتهاكاتها  مامرسة  اإلرسائيلية  السلطات  وتواصل 
5 فلسطينيني  الفلسطيني، حيث اعتلقت اخرياً  الشعب 
خالل  متظاهراً  اعتقلت  وفيام  محررون.  أرسى  بينهم 
قمع تظاهرة يف مدينة تل السبع، نددت بأعامل تجريف 

أرايض السكان. 

اعتقال 5 فلسطينيين
»القوات  بأن  الفلسطينية،  األنباء  وكالة  وأفادت 
اإلرسائيلية اعتقلت 5 فلسطينيني، بينهم أرسى محررون 

يف مدينة بيت لحم بالضفة الغربية املحتلة«.
األسري  اعتقلت  االحتالل  »قوات  أن  الوكالة،  وأوضحت 
عامد  شقيقه  واستدعت  طقاطقة،  سامي  إياد  املحرر 
ملراجعة مخابراتها«، مضيفًة أن »عملية االعتقال جاءت 

بعد مداهمة منزل ذويهام يف بلدة بيت فجار وتفتيشه«.
ولفتت إىل أن »القوات اعتقلت 4 فلسطينيني من مخيم 
الدهيشة بعد مداهمة منازلهم«، مؤكدًة أن »املعتقلني 
هم األسريان املحرران حسن محمد الزغاري )26 عاما(، 
وأرشف محمد سجدية، وراين أبو عكر )20 عاما(، ورنيم 

محمد الجعفري )17 عاما(«.

قمع احتجاجات تل السبع
الجمعة  اإلرسائيلية،  الرشطة  اعتقلت  السياق،  ويف 
قمع  خالل  الداخل  فلسطينيي  من  متظاهرا  املاضية، 
خرجت  النقب،  مبنطقة  السبع  تل  مدينة  يف  تظاهرة 

للتنديد بأعامل تجريف أرايض السكان.
أن  قولهم  شهود  عن  لألنباء  األناضول  وكالة  ونقلت 
املغلف  املعدين  الرصاص  أطلقت  اإلرسائيلية  »الرشطة 

باملطاط وقنابل الغاز املدمع باتجاه املتظاهرين«.
وكانت رشطة االحتالل اعتقلت يومي األربعاء والخميس 
خالل  الداخل  فلسطينيي  من  متظاهرا   132 املاضيني 
االحتجاجات التي نظمت يف النقب ضد تجريف األرايض، 

وفقا ملوقع عرب 48.
باعتقال  اإلرسائيلية  الرشطة  هددت  اخر،  جانب  وعىل 
تم   27 أصل  من  األقىص  للمسجد  حراس   8 ومالحقة 

تعيينهم »كدفعة أوىل«.
وأكد نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكريات، 
أن مستوى التدخل اإلرسائييل يف املسجد األقىص، يتصاعد 
األوقاف  دائرة  بني  املواجهة  حدة  معه  وتزداد  تدريجيا 
اإلسالمية وبني قوات الرشطة وأذرعها األمنية املختلفة«.

سلطات  ومضايقات  التدخالت  أخطر  »لعل  وأضاف 
االحتالل كانت التدخل بتعيينات الحراس وعرقلة عملهم 
داخل املسجد األقىص، فقبل حوايل عامني، عينت دائرة 
األوقاف 50 حارسا يف املسجد األقىص، فتدخلت سلطات 
االحتالل يف محاولة لفرض التدخل بالشؤون اإلدارية يف 

األقىص«.
القدس،  ـ  وبحسب إحصاء مركز معلومات وادي حلوة 
فهناك أكرث من 30 موظفا من دائرة األوقاف اإلسالمية، 
تعرضوا عام 2021 املايض لالعتقال، وأفرج عنهم، فيام 
فرض عىل معظمهم اإلبعاد عن املسجد لفرتات متفاوتة.

رسائل الى األمم المتحدة 
ورداً عىل ذلك، بعثت فلسطني رسائل إىل األمم املتحدة 
االحتالل  اعتداءات  وترية  تصاعد  فيها  استعرضت 
الضفة  يف  عزل  قتل  أعامل  شملت  التي  اإلرسائييل، 

الغربية املحتلة، وانتهاكات ضد األرسى الفلسطينيني.
فلسطني  »مندوب  إن  الفلسطينية،  الخارجية  وقالت 
لدى األمم املتحدة رياض منصور بعث هذه الرسائل إىل 
غوترييش،  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  من  كل 
ورئيس  الدويل،  األمن  ملجلس  الرنويجية  والرئاسة 

الجمعية العامة للمنظمة الدولية عبد الله شاهد«.
االحتالل  »استمرار  إىل  رسائله،  يف  منصور  وأشار 
أبناء  من  والكبار  الصغار  استهداف  يف  اإلرسائييل 
األمر  وقاس،  قانوين  غري  بشكل  الفلسطيني  الشعب 
يف  ويتسبب  يطاق،  ال  جحيام  حياتهم  يجعل  الذي 

معاناة يومية هائلة لهم«.
مصداقية  »عدم  عىل  الفلسطيني  املندوب  وشدد 
التي  واالعتداء  القتل  أعامل  يف  اإلرسائيلية  التحقيقات 
أبدا  تؤدي  أنها »ال  إىل  الفلسطينيني«، مشريا  تستهدف 

إىل توجيه لوائح اتهام ومالحقات قضائية ضد مرتكبيها 
من اإلرسائيليني«.

الجنائية  املحكمة  استمرار والية  ودعا منصور إىل »دعم 
جرائم  ومواجهة  وقف  عىل  للعمل  فلسطني  يف  الدولية 

الحرب التي ترتكبها إرسائيل ضد الفلسطينيني«.
االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيني  األرسى  وضع  ووصف 
األساسية«  »انتهاك حقوقهم  استمرار  »بالحرج«، يف ظل 
املنصوص عليها يف القانون الدويل، ومعاناتهم من اإلهامل 

الطبي.
التحرك  الفلسطيني املجتمع الدويل عىل  وحث املندوب 
األرسى  ضد  املمنهجة  االحتالل  النتهاكات  حد  لوضع 
واإلهامل  الجامعي،  العقاب  ذلك  يف  مبا  الفلسطينيني، 
الطبي، واملامرسة الواسعة وغري القانونية لالعتقال اإلداري.
يف  املتحدة  لألمم  املوجهة  الفلسطينية  الرسائل  وتأيت 
اعقاب اعتداءات إرسائيلية استهدفت، أخريا، فلسطينيني 
عزال، بينهم املسن عمر أسعد )80 عاما( من قرية جلجيا 
أثناء  املايض  األربعاء  يوم  استشهد  الذي  الله  رام  يف 

احتجازه جراء اعتداء قوات االحتالل عليه.

غيوم الناتو تعكر سماء فنلندا وروسيا
يوسف أبو الفوز

يف األسابيع األخرية، تصدرت أخبار العالقة ما بني حلف 
الناتو وفنلندا، عناوين وسائل االعالم، إثر ردود األفعال 
وأيضا  وفنلندا  الناتو  حلف  قادة  قبل  من  برزت  التي 
ينس  الناتو  لحلف  العام  السكرتري  زيارة  عىل  روسيا 
هلسنيك  األطليس  شامل  مجلس  وسفراء  ستولتنربغ 
زيارة  فورا،  أعقبتها  املنرصم،  العام  األول،  ترشين  يف 
الرويس  لنظريه  نينيستو  ساويل  الفنلندي  الرئيس  من 
جاءت  انها  قيل  خطوة  يف  الكرملني  يف  بوتني  فالدميري 
لطأمنة القادة الروس بشأن عدم امتثال فلندا للضغوط 
الغربية لاللتحاق بالناتو. وكانت هذه املرة األوىل التي 
بزيارة  الحجم  بهذا  الناتو  الحلف  من  وفد  فيها  يقوم 

رسمية ألقناع فنلندا باالنضامم اىل صفوفه.
العام  مبناسبة  الفنلندي  للشعب  موجه  خطاب  ويف 
الجديد، قال الرئيس الفنلندي، بان قرار االنضامم لحلف 
الناتو امر مرتوك ملقدم الطلب والدول الثالثني األعضاء 
وحرية  للمناورة  فنلندا  مساحة  و)ان  الناتو  حلف  يف 
العسكري  االصطفاف  إمكانية  أيًضا  تشمل  االختيار 
وعاد  بأنفسنا(.  ذلك  قررنا  إذا  الناتو،  لعضوية  والتقدم 
ليؤكد سياسة )الباب املفتوح( التي تعتمدها فنلندا منذ 
عقود يف عالقتها مع حلف الناتو، التي تقيض بأن ال تكون 
فنلندا عضوا يف حلف الناتو، فتغيظ بذلك جارها االكرب 
التعاون  امام  الباب  تغلق  ال  الوقت  نفس  ويف  روسيا، 

واملساهمة يف العديد من برامج الرشاكة مع حلف الناتو 
لتسهيل التعاون مع البلدان الغربية يف مجال التدريبات 

واملناورات ورشاء األسلحة.
الوزراء  رئيسة  كلمة  جاءت  نفسه،  السياق  ويف   
االجتامعي(،  )الدميقراطي  مارين  سانا  الفنلندية، 
باملناسبة ذاتها، وكذلك ترصيحات وزير الخارجية، بيكا 
هافيستو )حزب الخرض(. مل ينس القادة الفنلنديون يف 
مستعدة  تزال  وال  كانت  فنلندا  بان  التذكري  أحاديثهم 
القضايا  يف  خاصة  املنطقة،  يف  النزاعات  يف  للتوسط 
جزيرة  شبه  احتالل  بيالروسيا،  يف  االزمة  مثل  الرئيسة 
توترات  اىل  قادت  والتي  أوكرانيا،  يف  واألوضاع  القرم 
العقوبات  ذلك  يف  مبا  األورويب،  واالتحاد  روسيا  بني 
عديدة،  اوربية  دوال  واعتربت  املضادة.  والعقوبات 
أعضاء يف حلف الناتو، ان الحشود العسكرية الروسية 
للسالم  تهديد  أوكرانيا  الحدود مع  القرم عىل  إقليم  يف 
رويس  عسكري  غزو  من  املخاوف  مثريين  املنطقة،  يف 

ألوكرانيا.
يف خطابها السيايس تبنت الحكومات الفنلندية سياسة 
فنلندا  شاركت  السياسة  لهذه  وتبعا  املفتوح(،  )الباب 
يف قوة حفظ السالم يف أفغانستان، وعدد من املناورات 
املشاركات  هذه  أغضبت  وقد  للحلف.  العسكرية 
وسياسة  املنطقة،  يف  األخرية  التطورات  ومع  روسيا. 
بدأت  الروسية،  الحكومة  تتبعها  التي  بالغزو  التلويح 
الدعوة للتعجيل  اليمني،  الفنلندية، من  بعض األحزاب 

يف االنضامم لحلف الناتو. ان االستطالعات الشعبية ال 
تزال ترى ان الدخول يف أي تحالف عسكري ال يضمن 
العسكرية  امليزانية  يرفع  ان  شأنه  من  أن  بل  السالم، 
قوى  وتدرك  االقتصاد.  عىل  اضافيا  عبئا  ويشكل  للبالد 
وفقا  السيايس  خطابها  وترسم  جيدا  االمر  هذا  اليسار 
الدميقراطية  املنجزات  عىل  املحافظة  ان  وترى  له، 
للشعب الفنلندي ال ميكن ان تتم اال يف ظروف سلمية. 
باستمرار  تعارض  الفنلندية  اليسار  قوى  ان  واملعروف 
أي تطور نوعي يف العالقات مع حلف الناتو. اما القوى 
إىل  االنضامم  اىل  بإيجابية  فتنظر  التقليدية  اليمينية 

الحلف.  
 من جانبه يصف جون هربست، السفري األمرييك السابق 
لدى كييف، الحشود الروسية يف شبه جزيرة القرم بأنها 
عبارة عن )خدعة كبرية( يستخدمها الرئيس الرويس من 

أجل التوصل إىل اتفاقات تلبي املصالح الروسية.
لقد مرت العالقة التاريخية بني فنلندا وروسيا مبنعطفات 
من  فنلندا جزءا  كانت  كثرية. يف سنوات 1809 1917- 
الفنلندية  القوات  وخاضت  الروسية،  اإلمرباطورية 
معركتني ضد االتحاد السوفييتي: يف شتاء )1939-1940(، 
وما عرف بحرب االستمرار )1944-1941(. وبعد الحرب 
محايدة  دولة  نفسها  فنلندا  اعتربت  الثانية  العاملية 
وخالل الحرب الباردة حاولت فلندا اتخاذ موقف وسط 
بني الكتلتني الغربية والرشقية. وكانت العالقة مع الجارة 
االتحاد  انهيار  بعد  السنني.  مرور  مع  تتقلب  الكبرية 

عام  يف  األورويب  االتحاد  إىل  فنلندا  انضمت  السوفيتي، 
املعسكر  من  كجزء  فعال  بشكل  وضعها  والذي   ،1995
متنح  املتشابكة،  االقتصادية  العالقات  ولكن  الغريب. 
تستورد  فنلندا  تزال  فام  خصوصية،  روسيا  مع  عالقتها 

كميات كبرية من السلع والرضوريات األساسية منها، مثل 
الطاقة والوقود، وباملقابل تستورد روسيا كمية كبرية من 
وخدمات  االخشاب،  منتجات  مثل  الفنلندية،  البضائع 

تكنولوجيا االتصاالت.

الخرطوم ـ وكاالت 
املتحدة  األمم  مبادرة  توسيع  إىل  األحد،  أمس  والتغيري،  الحرية  قوى  دعت 
“الرتويكا”  ضم  خالل  من  السودان،  يف  السياسية  األزمة  إنهاء  إىل  الساعية 
واالتحاد االوريب وقوى مناهضة االنقالب، مطالبًة بسن دستور جديد وإبعاد 

الجيش عن السياسة.
وبعد يوم من إعالن موافقتها عىل املبادرة األممية، أكد املجلس املركزي لقوى 
الحرية والتغيري تلقيه دعوة من بعثة األمم املتحدة بالسودان للتشاور بشأن 

األزمة السياسية.
سلم  “التحالف  إن  صالح،  وجدي  والتغيري،  الحرية  قوى  يف  القيادي  وقال 
أمس األحد البعثة األممية لدعم االنتقال يف السودان “يونيتامز” رؤيته حول 

العملية السياسية التي أطلقتها البعثة لحل األزمة السياسية بالسودان”.
وأضاف صالح، أن “املجلس املركزي يقرتح توسيع املبادرة األممية من خالل 
أن  مؤكدا  األورويب”،  واالتحاد  والرنويج(  وبريطانيا  )أمريكا  الرتويكا  ضم 
“املشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت االنقالب”، يف إشارة إىل قرارات 
الله  عبد  بحكومة  أطاحت  التي  الربهان  الفتاح  عبد  السيادة  رئيس مجلس 

حمدوك أواخر ترشين الثاين املايض.
وتابع أن املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري “مل يتلق أي دعوة وال مبادرة 

من االتحاد األفريقي بشأن األزمة السودانية”.
وعرض القيادي رؤية قوى الحرية والتغيري للخروج من األزمة الراهنة، قائالً 

أنها “تتضمن تأسيس دستور جديد ينهي االنقالب”.
وأوضح إن حل األزمة املستمر منذ أشهر يكمن يف “إنهاء االنقالب وإقامة 

سلطة مدنية، والنأي باملؤسسة العسكرية عن السياسة”.
االعتقاالت  ووقف  األجواء  تهيئة  “يتطلب  األزمة  من  الخروج  أن  وأكد 
والسامح بالتظاهرات”، موضحاً  أنه “ال يوجد تواصل مع املؤسسة العسكرية 

واالنقالبيني”، مؤكداً أن قوى الحرية والتغيري “ترفض التفاوض معهم”.

متابعة “طريق الشعب”
وأحزاب  املدين  املجتمع  منظامت  دانت 
سياسية ما وصفوه باالعتداءات السافرة التي 
ومواطنني  ومدنية  سياسية  قيادات  مست 
 11 الـ  الذكرى  إحياء  مظاهرات  يف  شاركوا 
أطاحت  التي  الثاين  كانون  الـ14  لثورة 
بن عيل، رغم  العابدين  زين  الراحل  بالرئيس 
تفيش  بدعوى  املظاهرات  السلطات  حظر 

فريوس كورونا.
املختطفني  رساح  بإطالق  البيانات  وطالبت 
التظاهر  أن  وأكدت  واملسجونني.  واملوقوفني 
السلمي والتعبري عن الرأي حق يكفله الدستور 
والقانون واملواثيق الدولية، وأن الشعب قادر 
باملزيد  للتضحية  ومستعد  عنه،  الدفاع  عىل 

الستكامل االنتقال الدميقراطي.
باسم  الرسمي  املتحدث  قال  آخر،  من جانب 
االتحاد العام التونيس للشغل سامي الطاهري، 
إن التاريخ ال ميحى بجرّة قلم، وذلك يف إشارة 
تاريخ  الثاين،  كانون   14 يوم  سعّيد  إلغاء  إىل 
إحياء الذكرى السنوية للثورة مبقتىض مرسوم 
األول وهو  كانون   17 بيوم  وتعويضه  رئايس، 
بوزيد  سيدي  من  االحتجاجات  اندالع  تاريخ 

قبل 11 عاما.
صفحته  عىل  منشور  يف  الطاهري  وأضاف 
كانون   14 “يوم  أن  فيسبوك،  يف  الرسمية 
الثاين ملك للتوانسة ال ميكن محوه وميكن أن 

يسرتجع”.
حّمة  العامل  لحزب  العام  األمني  اعترب  كام 

للرئيس  املعارضني  املحتجني  قمع  أن  الهاممي 
سعيد عودٌة للدولة البوليسية بقيادة الرئيس.
الحبيب  شارع  إغالق  أن  الهاممي  وأكد 
قمع  هدفه  باألساس  سيايس  قرار  بورقيبة 
الحركات االحتجاجية حسب تعبريه، وتوقع يف 
ترصيح إذاعي أن تشهد تونس تصعيدا للقمع 
واإلعالم،  االحتجاجية  التحركات  ضد  وحربا 

بعد الحرب ضد القضاء.8
ليرباسيون  صحيفة  قالت  السياق،  ويف 
غالتييه  ماتيو  تونس  مراسلها يف  إن  الفرنسية 
حني  رشطة  رجال  من  شديد  لعنف  تعرّض 
كان يصور اعتداء عنيفا عىل محتج وإنه متت 

مصادرة هاتفه وبطاقته الصحفية.
ونقلت الصحيفة، التي أدانت االعتداء بشدة، 

عن مراسلها قوله “بدأوا يف رضيب، كنت ملقيا 
أنا صحفي. أحدهم  عىل األرض. كنت أرصخ 
هاتفي  وأخذوا  ركلوين  بالغاز.  صدمني 

الصحفية”. وبطاقتي 
فرقت  التونسية  األمن  قوات  وكانت 
املدمع  الغاز  وقنابل  املياه  بخراطيم  الجمعة 
متظاهرين حاولوا الوصول إىل شارع الحبيب 

العاصمة. بورقيبة بتونس 
ويبدو ان نهج الرئيس التونيس يجنح ملامرسة 
بأوساط  دفع  مام  منتقديه،  تجاه  العنف 
اىل تصعيد  الشغل  كاتحاد  دميقراطية معتدلة، 
تنديدها مبامرسات الرئيس، اىل جانب استمرار 
نقد اقىص اليمني )حركة النهضة(، وكذلك اقىص 

اليسار )حزب العامل التونيس(.

قوى »الحرية والتغيير« السودانية
ترحب بالمبادرة األممية 

في ذكرى الثورة التونسية

تحذير من عودة الدولة البوليسية

الرئيس الفنزويلي يرّحب بخالص البالد من فترة تضخم جامح
كاراكاس ـ وكاالت

مادورو  نيكوالس  الفنزوييل  الرئيس  رّحب 
السبت املايض، يف »رسالته السنوية« إىل األمة، 
أربع سنوات، وشهدت  اىل  امتّدت  بانتهاء فرتة 
خاللها البالد معّدالت تضخم جامح، وتوّقع أن 

تبلغ نسبة النمو 4 يف املائة للعام 2021.
وسّجلت فنزويال يف العام 2021 تضخاًم تراكمًيا 
بنسبة 686,4 يف املائة بحسب املرصف املركزي، 
ما يعني خروج البالد من مرحلة تضخم جامح 

بدأت يف 2017. وقال مادورو يف خطاب استغرق 
ثالث ساعات أمام الجمعية الوطنية »هذا األمر 
التضخم  عبء  تجاوزنا  لقد  متفائلني.  يجعلنا 
والعمل  االنضباط  من  الكثري  بفضل  الجامح. 
والجرأة  الذكاء  من  الكثري  بفضل  والجهود. 
والحكمة، خالل العام 2022 سنسلك طريًقا من 
أجل تسوية التضخم«. وبعد أربع سنوات ُسّجلت 
خاللها مستويات تضخم جامح، أكد الرئيس أن 
البالد  فيه  الذي شهدت  األول  العام  كان   2021

انتعاشا و«منّوا«. وبحسب صندوق النقد الدويل، 
فإن إجاميل الناتج املحيل للفرد الواحد يف فنزويال، 
إىل  ليصل  تراجع  الركود،  من  أعوام  سبعة  بعد 
مستوى أدىن من إجاميل الناتج املحيل يف هايتي.

للعام  املتوقع  السنوي  »النمو  أن  الرئيس  وأكد 
2021« يبلغ »أكرث من 4 يف املائة«، متحدثاً أيضاً 
عن نسبة منو بلغت 7 يف املائة يف الربع الثالث 

من العام.
إالّ أن صندوق النقد الدويل مل يؤكد هذه األرقام 

الثامن عىل  ويتوقع تسجيل أرقام سلبية للعام 
التوايل.

سنة  ستكون   2022« أن  الرئيس  وأضاف 
رغم  لالستثامر«  توسًعا  سنشهد  االنبعاث، 
الواليات  تشّنها  التي  االقتصادية«  »الحرب 

املتحدة.
األمريكية  العقوبات  أن  مادورو  اعترب  ولطاملا 
الوضع  سبب  وأنها  تنحيته  إىل  تهدف 

االقتصادي الذي متّر به البالد.
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وجهات في النظر 
الوجه االنساني لكارل ماركس

  تعقيب على مقال »زلزال على مقياس جيو سياسي«                                                                     

تويف  أطفال،  سبعة  من  مكونة  ماركس  عائلة  كانت 
لكنهم  الوالدة.  أثناء  أو  الرضاعة  سن  يف  منهم  أربعة 
سعيدة.  عائلة  كانوا  املصاعب  كل  من  الرغم  وعىل 
بناته بشدة وكن يعشقنه بدورهن. كان  أحب ماركس 
وكان  معهن  للعب  املساء  يف  فراغه  لحظات  يخصص 
يقرأ لهن من الكالسيكيات. كانت رواية دون كيشوت 
هي املفضلة بشكل خاص، لكنهم قرأوا أيضا مرسحيات 
عىل  يتناوبون  وأطفاله  ماركس  كان  حيث  شكسبري، 
“لقد  إليانور:  ابنته  عنه  قالت  مختلفة.  أجزاء  قراءة 

كان حكواتيا فريدا من نوعه”.
اهتامم  بدأ  الفلسفة  يف  الدكتوراه  درجة  نيله  بعد 
يف  إقامته  أثناء  السيايس  االقتصاد  بدراسة  ماركس 
وتحليلية،  نظرية  أدوات  عدة  ماركس  أنتج  باريس، 
للمجتمع  نقده  إطار  يف  املفاهيم  من  جملة  وصاغ 
بُغية  الربوليتارية  الثورة  الرأساميل ودعوته إىل رضورة 
أن هذا  التأكيد عىل  االشرتاكية، وسعيه يف  إىل  التحول 

التحول حتمية تاريخية باإلضافة إىل كونه رضورة.
تتغري  ال  ثابتة  طبيعة  له  اإلنسان  أن  يرفض  ماركس 
يتغري  فاإلنسان  والتواريخ،  األزمان  مبرور  تتبدل  وال 
يقوم  الوقت  التاريخ وهذه طبيعته وهو يف ذات  عرب 
من  نوعني  بني  ماركس  مييز  وهنا  التاريخ..  بتغيري 

الدوافع وامليول اإلنسانية..
ال  وهي  والعطش  والجنس،  كالجوع  الثابتة:  امليول 

تتغري إال يف أشكالها وبحسب الثقافات املختلفة..
االجتامعية  البنى  إىل  تعود  والتي  النسبية:  امليول 
السلطة، أو املجد  النقود، أو  واإلنتاج ورشوطه كجمع 

الفردي، أو األنانية الخ..
الفعال  اإلنسان  هو  ماركس  لدي  اإلنسان  مفهوم  إن 
العامل  ويعانق  يدرك  الذي   – املتلقي  ال  املنتج   –
الفرد  ليس   – الفاعلة  الذاتية  قواه  بواسطة  املوضوعي 

املنتمي لجامعة تتحرك بـ “روح القطيع”.
اإلنسان  من  اإلنسان  دراسة  يف  ماركس  انطلق  لقد 
الواقعي والرشوط االجتامعية واالقتصادية التي يعيش 
بالدوافع  متعلقة  استنتاجات  إىل  وتوصل  ظلها،  يف 
ثابتة  والجنس  كالجوع  بعضها  أن  ُمعتربًا  البرشية، 

تزداد  أو  األخرى  الدوافع  بعض  تنشأ  بينام  بالطبع، 
ُمعينة  اجتامعية  رشوط  ظل  يف  العادة  فوق  أهميتها 
ُمعينة، ورشوط  إنتاج  ُمحددة، وأوضاع  اجتامعية  بنى 

لإلنتاج والتواصل االجتامعي.
فقد  الواقعي،  الكائن  بدراسة  يهتم  ماركس  أن  يعني 
املشكلة  املادية  الظروف  تحليل  عىل  ماركس  حرص 
للدولة، وإعادة بناء رؤية جديدة حول إنسان طبيعي 
الطبيعية  بالحالة  عليها  اصطلح  أصلية  حالة  يف  عاش 
واقعي  سيايس  حديث  هو  وإمنا  األنوار،  فالسفة  مع 

ومادي عن إنسان تجريبي متفاعل مع حركية الواقع.
إن التطور الصناعي يف حلته الرأساملية، أفىض إىل بروز 
نظام رأساميل مميز للدولة الرأساملية املطبوعة بالقهر 
واالستغالل واالستعباد واغرتاب العامل عن عمله؛ ألن 
وحدد  العامل  من  معينا  نوعا  أفرز  الرأساميل  النظام 
وقوة  آالت  مجرد  كونهم  يف  تتجىل  التي  وظيفتهم، 
إىل  ومحتكرة،  مهيمنة  طبقة  لصالح  الرأساميل  لإلنتاج 
درجة أن العامل صاروا عبارة عن قوى وأدوات وآالت 
لإلنتاج الرأساميل، ومن مثة عدم إحساس الناس بحياة 
إنسانية كرمية وكاملة؛ ألن تحقق ذلك يتطلب التحرر 
واالستالب  القهر  وأشكال  القيود  جميع  من  التام 

واالغرتاب.
القيمة،  مقابل  اإلنتاج  إنهاء  للرأساملية  البديل  يعني 
وخلق منط إنتاج إنساين، وإنشاء شكل حكم جديد غري 
قائم عىل أساس حكومي، وبناء عالقات إنسانية حرة. 
الجوهري  األساس  هو  القيمة  قانون  عن  الخروج  إن 
إنتاج  أن  حيث  حًقا،  جديد  مجتمع  تكوين  إلمكانية 
القيمة يجعل االنسان خاضعاً لألشياء ويشوه العالقات 
البديل حيز  اإلنسانية. يستوجب علينا اآلن وضع هذا 

التنفيذ.
هو  اإلنتاجي  النشاط  أن  كانت  ماركس  نظر  وجهة 
عند  مجزيًا  يكون  أن  وميكن  أسايس،  برشي  نشاط 
لكلمة  ماركس  استخدام  يكون  قد  بحرية.  مامرسته 
هذا  يكن  مل  لكن  فيه؛  لبس  ال  بشكل  سلبًيا  “عمل” 
دامئًا  واضًحا  ماركس  كان  ذلك،  ومع  دامئًا،  الحال  هو 
أنه يف ظل الرأساملية، كان العمل شيًئا غري إنساين أي 

يثبت  بالتايل، ال  أنه،  ينتمي إىل كيانه األسايس؛  أنه ال 
نفسه يف عمله، بل ينكر نفسه، ويشعر بالتعاسة وعدم 
بل  حرة،  وجسدية  عقلية  طاقة  يطور  وال  السعادة، 

مييت جسده ويدمر عقله.
اإلنتاج،  مثار  توزيع  هي  ماركس  لدى  األولوية  ليست 
بقدر ما هي تغيري أسلوب اإلنتاج جذريًا بشكل يتيح 
وإبداعه  اإلنتاجية  توظيف طاقاته  الحرية يف  لإلنسان 
للرأساملية،  الربحية  بالرشوط  تقّيد  دون  يُريد  كام 
التطور  »لتلبية حاجات  املادية  الرثوة  تُوّجه  وبطريقة 
الذاتية  فعاليته  مُيارس  إنسانًا  بصفته  العامل«  لدى 
املمثلة يف العمل عىل أكمل وجه وفق إرادته. فإنسانية 

اإلنسان ممثلة يف فعالية عمله.
إن نقد ماركس للرأساملية ليس فقط النعدام العدالة 
مغرباً  اإلنسان  عمل  جعلت  ولكنها  الدخل،  توزيع  يف 
وملحق  مشلول  شاذ  يشء  إىل  وحولته  عنه،  مستقالً 
انعتاق  هو  ملاركس  الرئييس  فالهدف  ولذلك  باآللة. 
الحتمية واالقتصادية، واغرتابه  اإلنسان من كل قيوده 

عن ذاته وعن حياته اإلنسانية.
ماركس  أصدره  الذي  املال”  “رأس  كتاب  وبحسب 
الطبيعة  عن  فقط  تنجم  ال  املعاناة،  فإن   ،1867 عام 
اجتامعي  نظام  فهناك  للواقع،  املؤقتة  أو  الفانية 
مهمة  يف  األفراد  بني  التنافس  آلية  يعزز  ما،  اقتصادي 
يحظى  ال  التي  الرثوة  )مراكمة(  تكديس  عن  البحث 
األشخاص الذين ينتجونها إاّل بقدر محدود من إمكانية 
وعرب  ذلك.  من  يُحرمون  أو  منها،  أجزاء  الحصول عىل 

وتتم  الناس،  معظم  حقوق  تُنتهك  العملية،  هذه 
وتغريبهم  سيئة،  بطريقة  ومعاملتهم  عليهم  السيطرة 
املساواة  انعدام  فإن  وبالتايل،  اإلنساين،  جوهرهم  عن 
إىل  تؤديان  املعيشية،  الظروف  ومأساوية  االجتامعية 
أمرا  ليس  وهذا  والكراهية،  والعنف  الجرمية  انتشار 
مفاجئا، وتسبب الفقر واالغرتاب واالستغالل، واملعاناة.

الطبيعة  عىل  املاركيس  املرشوع  جدوى  وترتكز 
بأن  البعض  يجادل  قد  لإلنسان.  الخرّية  املجتمعية 
لرتابطها،  اإلنسانية  إدراك  مبجرد  إنه  القائلة  الفكرة 
هي  التعاطف،  إىل  متجهة  القسوة  عن  تحيد  فسوف 
طوباوية متمناة. لقد أدرك الفيلسوف األملاين، إمانويل 
والكراهية  القسوة  أن  عرش،  الثامن  القرن  يف  كانت، 
هام الخطأ الذي يرتكبه كل فرد، إذ ترتسخان بعمق يف 

طبيعة الوجود اإلنساين. 
رسالتها يف  املاركسية ختمت  املادية  أن  امللحوظ  ومن 
للحرية  باملساس  تتعرض  أن  دون  التاسع عرش،  القرن 
الفردية أو متس مطالب الفرد ـ إالَّ حيث تستطيع أن 
متيش يف جدار فكرة من أفكار العرص املقبولة أو مبدأ 
من مبادئه املحدودة، كالحملة عىل احتكار الرثوة، أو 
أو  االقتصادية،  املسائل  يف  األمة  حقوق  إىل  الرجوع 
األحاديث  عن  غريبة  تكن  مل  التي  التاريخية  الحتمية 

الشائعة حول نواميس الكون وقوانني الطبيعة.
 يفصل “ماركس” بني العلوم الطبيعية من جانب والعلوم 
آخر.  جانب  من  املعرفة  أشـكال  وبـاقي  اإلنسـانية، 
وموضوعيتها  بدقتها  تتميز  الطبيعية  العلوم  أن  ويرى 

الخارجي، ويعترب أن  العامل  وقدرتها عىل كشف حقيقة 
األيديولوجيا أو التشويه اإليديولوجي للحقيقة ال ميتـد 
يف  فتخضع  اإلنسانية  العلوم  أما  الطبيعية.  العلوم  إىل 
الشكل  بـل هي  اإليـديولوجي  للتشويه  فكر” ماركس” 
املعريف الذي تتخفى فيه اإليديولوجيا يف النظام الرأساميل 
علـى وجـه التحديـد. ويرى “ماركس” أن دور العلم وال 
شك أنه يعني العلوم اإلنسـانية هـو كشـف التناقضـات 
التشويه  كشف  مبعنى  اإليديولوجيا  كشف  وبالتايل 
القضاء  أمـا  الفكر،  يف  واملنعكس  الواقع  يف  الحادث 
أي  أسبابها،  بالقضاء عىل  إال  يتم  اإليديولوجيا فال  عىل 
“ماركس”،  فكر  يف  إذن  الطبقـي  املجتمع  عىل  القضاء 
أنه  “مـاركس  ويعتقد  العلم.  نقيض  هي  اإليديولوجيا 
وفائض  القيمة  ونظريتي  التاريخية  املاديـة  باكتشـافه 
من  اإليديولوجيا  كشف  الذي  العلم  قدم  فقد  القيمة 
االستغالل  القيمة كشفت حقيقة  نظريته يف  أن  حيـث 
أن  كشفت  التاريخ  يف  ونظريته  الرأساميل،  املجتمع  يف 

املجتمع الرأساميل ليس أبديا وسيتم تجاوزه.
انها  يرى  واملرأة،  الرجل  بني  للعالقة  ماركس  مفهوم 
الحد  وبالتايل،  إنساين،  طابع  ذو  إنساين،  احتياج  عالقة 
من  واحد  كشخص  اآلخر،  الشخص  فيه  أصبح  الذي 
اجتامعي.  كائن  الفردي  وجوده  يف  فاإلنسان  حاجاته، 
وينتقد ماركس الشيوعية الفظة التي تدعو إىل مشاعية 
كفريسة  املرأة  مع  العالقة  يف   “ “الجنسية  العالقات 
االنحطاط  عن  التعبري  يتم  املشاعية،  للشهوة  وخادمة 

الالمتناهي الذي يوجد فيه الرجل من أجل ذاته.
لصالح  تُستخدم  ألنها  الزائفة  األخالق  ماركس  يرفض 
ألنها  الدولة  وكذلك  الحاكمة  للطبقة  القذرة  املصالح 
القوى  وخاصة  مكوناته،  خالل  من  املجتمع  تقمع 
الناس  ويخدع  يهدئ  ألنه  الدين  يدين  كام  القضائية. 
يف  الخاصة  مصالحهم  اتباع  يف  للدولة  رشيكًا  بكونه 
الوقت الحارض ميكننا أن نرى أن بعض هذه املبادئ ال 
“معايري  من  تتكون  خاطئة  أخالق  هناك  سارية:  تزال 
وقيم” تطيع مصالح من هم يف السلطة ورجال األعامل 
مع  للمجتمع  الدولة  وتقمع  الكبار،  النيوليرباليني 
املسريات  خالل  من  ذلك  يتجىل  عندما  الرشطة  ضباط 

واإلرضابات بسبب بعض الخالف.
 ،)Feelings( مشاعره  يف  يكمن  اإلنسان  جوهر  إّن 
الجوهر ليس رضوريًا  كالحب مثالً، لكّن استخراج هذا 
إّن  لهيغل.  بالنسبة  كام  الِحيّسّ  الخارجّي  العامل  ملعرفة 
جوهر  استخراج  يستدعي  ال  الِحّسّية  باألشياء  التأمل 
اإلنسان، لهذا السبب يستخرج اإلنسان جوهره ويَُشيِّؤُه، 
أي يجعله شيًئا موضوعًيا، يف الفلسفة والدين، وليس يف 

الطبيعة.
زوجته  مع  اإلنسان  ماركس  عالقة  تعد  اإلطار  هذا  ويف 
اتقادها  التي حافظت عىل  القليلة  الزيجات  جيني من 
شغفاً  أقل  بأوالده  عالقته  تكن  ومل  وشغفها  واشتعالها 
ومتيزاً فهي بعيدة عن الهيمنة ومليئة بالحب املنتج وال 
سيام طريقه رسده املمتعة للحكايات عن دون كيشوت 

وألف ليلة وليلة وهومريوس وشكسبري.

إال أن اإلشارة املوضوعية والرضورية إىل بعض االمور 
عنها  السكوت  تحتمل  ال  مهمة  املاركسية،  الفلسفية 
كثريا، حيث مل تكن هناك عبارة “ تجربة اشرتاكية غري 
مكتملة أو غري كاملة” وكأن تجربة االتحاد السوفيتي 
العلمية  املقاييس  بكل  كاملة  اشرتاكية  تجربة  كانت 
كامل  تطبيقا  كانت  انها  أو  للامركسية!  الفلسفية 
االمور  هذه  ومن  وانجلز!،  ماركس  كتبه  ملا  األوصاف 

الفلسفية ما يأيت:
1- ذكر لينني يف أكرث من موقف وخطاب ألقاها وكتاٍب 

 - حينها  -الحديثة  السوفيتي  االتحاد  دولة  أن   : ألّفه 
الرغم من وجود  اشرتايك عىل  مجتمع  بناء  إىل  تسعى 
السبب  ألن  العلمية،  االشرتاكية  مفاهيم  تحمل  دولة 
فلسفيا،  الخالدة  املقولة  والجوهري يف هذه  الحقيقي 
التي صارت  واملجتمعات  القيرصية  روسيا  أن مجتمع 
اكتوبر1917،  ثورة  بعد  السوفيتي  لالتحاد  تابعة 
جميعها كانت مجتمعات زراعية خاضعة لإلقطاعيات 
السمة  وهي  االمرباطوري،  حكمها  ونظام  القيرصية 
مع  القيرصي،  الرويس  لالقتصاد  الغالبة  االقتصادية 

املتطور  املانيا  مبجتمع  ُقورنت  ما  اذا  متخلفة  صناعة 
اكرث  كانت  فرنسا  وحتى  كذلك،  وبريطانيا  صناعيا 

تطورا صناعيا من روسيا القيرصية، 
تنبع  أن  يجب  االشرتاكية  أن  متاما  يدرك  كان  لينني 
االقتصادية  والحتمية  بالرضورة  الصناعي  املجتمع  من 
السياسية كام كتب ماركس وانجلز، لكن  الذي حدث 
أن السبب السيايس يف انتفاضة اكتوبر 1917 وتحويلها 
االمرباطوري  بالحكم  اطاحت   1917 اكتوبر  ثورة  إىل 
أنفة  االقتصادية  السمة  بهذه  واملجتمع  القيرصي 
أن   مبعنى  االشرتاكية،  املفاهيم  عن  املتخلفة  الذكر 
نسبة الفالحني كانت أكرث من العامل يف بداية تأسيس 
االتحاد السوفيتي سنة 1917 إذ كانت نسبة الفالحني 
والعامل  املجتمع  من  باملائة   75 بحدود  املجتمع  يف 
املتبقية  تقريبا  نسبة10باملائة  أما  15باملائة،  بحدود 
واقطاعيني ومالك  مدنيني وعسكريني  فكانت موظفني 
أرايض وهم من مخلفات النظام القيرصي، كام مل تكن 
منترشة  واألمية  كبرية  الوقت  ذاك  يف  املتعلمني  نسبة 
بكثافة والجهل أكرث، يف حني ماركس يشري إىل املجتمع 
مرحلة  يف  متطور  وتعليمه  وعلميا  اقتصاديا  املتطور 

الرأساملية ليك يحقق هذا املجتمع اشرتاكيته .
دولة  يف  البالشفة  والقادة  لينني  معاناة  هنا  نلحظ 
من  اشرتايك  مجتمع  بناء  يحاولون  وهم  السوفييت 
لبناء  أوىل  محاولة  كانت  وهي  الدولة،  تدخل  خالل 
مؤسساتها  وسطوة  الدولة  خالل  من  اشرتايك  مجتمع 
دامت سبعني سنة ثم مل تحقق ذاك املجتمع االشرتايك 
تحقيقيه  يف  يطمحون  السوفييت  القادة  كان  الذي 
السوفيتي  االتحاد  ومجتمع  دولة  تخص  تجربة  وهي 

عىل  وتأثريهام  وسياسيا  اقتصاديا  الخاصة  وظروفه 
ووقتهم  ذاك  مجتمعهم  يف  األفراد  وثقافة  سلوك 
وهي  اليوم  الشعبية  الصني  تجربة  نلحظ  بينام  ذاك، 
مل  كوبا  وكذلك  أيضا،  اشرتاكيا  مجتمعا  بعد  تحقق  مل 
مثلهام  تجارب  مازالت  وهي  اشرتاكيا،  مجتمعا  تحقق 
أما  االشرتايك.  املجتمع  لتحقيق  تسعى  غريهام  مثل 
ظروف االتحاد السوفيتي الصعبة فكانت حروبا شنتها 
لحظة  اول  منذ  السوفيتي  االتحاد  عىل  الرأساملية 
لتأسيسه سنة 1917 حتى االنهيار سنة 1991، حروب 
رأساملية من اجل فصل اوكرانيا عن االتحاد السوفيتي 
 1918 سنوات  يف  القرم  جزيرة  احتالل  ومحاوالت 
الرأسامل  قوى  تدخل  محاوالت  وكذلك   ،1922  –
من  ومبساعدة  السوفيتي  الداخل  بتحريك  العاملي 
الخارج قبل الحرب العاملية الثانية، ثم صارت الحرب 
عدا  املعلنة، هذا  الباردة  الحرب  وثم  الثانية،  العاملية 
االقتصاد  بناء  تخريب  محاولة  يف  الجواسيس  حرب 
كيف  وغريها  الظروف  هذه  يف  السوفيتي.  االتحاد 
الزراعي االقطاعي إىل الصناعي  يتم نقل املجتمع من 
املجتمع  ويحقق  عامليا  املجتمع  يكون  ليك  املتطور 
االتحاد  يستمر  ان  العجائب  من  كانت  االشرتايك؟؟؟!! 
االتحاد  ان  االنبهار  من  بل  سنة،  سبعني  السوفيتي 
التحصيل  مستوى  يف  علمية  قفزة  حقق  السوفيتي 
للدولة  الكامل  البناء  يف  منشغل  وهي  العلمي 
لحرب  يسَع  مل  السوفيتي  االتحاد  ان  علام  واملجتمع، 

دولة ما. 
ثم نعود إىل لينني ورأيه من خالل سؤال أحد الصحفيني 
دولة  تنقل  ان  لك  قدر  لو  السؤال:  يقول  حيث  له 

لها؟؟  تختار  بلد  فأي  آخر؟  بلد  إىل  السوفيتي  االتحاد 
فأجابه لينني: أنقلها إىل املانيا ألنها متطورة صناعيا.

مجتمع  نباء  عن  لينني  مقولة  عمق  نلحظ  وهنا   
حفرنا  ولو  اشرتايك  مجتمع  بناء  إىل  )سنسعى  اشرتايك: 

يف الصخر بأظفارنا وأسنانا(.
أن  الرأساميل يحاول جاهدا يف كل مرة  اإلعالم  أن   -2
مفهوم  ان  وهي  املتلقي،  إىل  زائفة  معلومة  يوصل 
أن  تصويره  خالل  من  وهذا  كبريا  خطأ  االشرتاكية 
تجربة االتحاد السوفيتي كانت تجربة اشرتاكية كاملة 
الدولة بسببها وأنها نهاية املطاف لالشرتاكية  فانهارت 
االتحاد  تجربة  تكن  فلم  وكذب  زيف  وهذ   ،!!
الطويلة  الطريق  هذه  يف  أوىل  تجربة  إال  السوفيتي 
غري  اشرتاكية  تجربة  وكانت  بل  البرشية،  حياة  من 
مكتملة، ثم ملاذا ال يذكر ذلك اإلعالم الرأساميل حروب 
تأخذ  ومل  تجاوره  ومل  تحاربه  مل  دول  عىل  الرأساملية 
العاملية  الرأساملية  قيادة  تذكر  ال  ملاذا  شئيا؟!!  منه 
مثال  فيتنام  غزوها  محاولة  يف  العسكري  فشلها  اليوم 
عىل  مستمر  حصارها  ملاذا  ومثال  املايض،  القرن  من 
كوبا منذ عقود إىل اليوم؟؟!! وملاذا تحاول مرارا قلب 
يف  التدخل  خالل  من  اليوم  فنزويال  يف  الحكم  نظام 
شؤون فنزويال الداخلية عرب الجواسيس والعمالء؟؟!!!، 
عىل  الرأساملية  حروب  يف  الحال  كانت  كذلك  نعم، 

االتحاد السوفيتي من اول لحظة.
أن  ومودة  مبوضوعية  هنا  السطور  هذه  تذكر  لذا 
تجربة  السوفيتي  االتحاد  يف  هي  االشرتاكية  “تجربة 
لالشرتاكية  الكامل  االمنوذج  وليست   ،“ متكاملة  غري 

لألسباب التي ذكرها لينني فيام تقدم ويف كتبه.

د. حيدر عبد االمير الغريباوي

ولد كارل ماركس يوم 5 مايو/أيار 1818، يف مدينة ترير التابعة يومئذ ململكة 
بروسيا، الواقعة رشق املانيا حاليا، وهو االبن الثاين يف أرسة ميسورة الحال تنتمي 

إىل الطبقة الوسطى، وتتكون من تسعة أبناء.
بعد تخرجه من املدرسة، ذهب ماركس إىل الجامعة، حيث درس القانون، ثم 

التاريخ والفلسفة فيام بعد. وأثناء دراسته يف برلني وقع تحت تأثري الفيلسوف 
العظيم هيغل. لقد رأى أن لديالكتيك هيغل، تحت قرشته املثالية السطحية، 

مضامني ثورية عميقة جدا. وقد شكلت هذه الفلسفة الديالكتيكية األساس لكل 
تطوره األيديولوجي الالحق.

مؤيد عليوي

 جميل جدا ان نستلهم الدروس والعرب من التجارب االممية يف سعي الشعوب 
لنيلها تحقيق االشرتاكية يف مجتمعاتها، إن مقال الـ”صفحة وجهات يف النظر 
“ ضمن - عدد 41 ليوم االثنني 3 / كانون الثاين/ 2022 – الغراء،  كان دقيقا 

يف تناوله الحدث التاريخي وتسلسله، كام كان دقيقا يف تحديد الرصاع الدويل 
بني القوى الرأساملية العاملية واالتحاد السوفيتي، للمدة التي كان فيها االتحاد 

السوفيتي دولة تتخذ من االشرتاكية منهاجا ومفاهيام تسعى  من خاللها إىل بناء 
مجتمع اشرتايك يف االتحاد السوفيتي ودول املعسكر االشرتايك، فلم يتحقق ذاك 

السعي حيث انتهت السعبني سنة بانهيار الدولة، وظل الشعب يتمنى أن تكون 
تلك الدولة موجودة اليوم لتحقق فرص العمل الحكومية والتعليم املجاين و..، 

و..، و..، و......



ولكن بعد التباين الذي برز بينها حول املوقف من 
اتفاق أوسلو، توزعت قوى اليسار الفلسطيني عىل 
تيارين: أراد أصحاب األول منهام أن يعطوا فرصة 
عارضه  بينام  معينة،  رشوط  ضمن  االتفاق  لهذا 
الثاين.  التيار  أصحاب  إسقاطه  إىل  ودعا  بحزم 
خاب  حتى  قليلة  سنوات  سوى  متِض  مل  أنه  بيد 
املساعي  واستؤنفت  أوسلو،  اتفاق  عىل  الرهان 
الفلسطينية،  الساحة  يف  اليسارية  القوى  لتوحيد 
واملبادرين  الوحدة  لهذه  املتحمسني  أبز  وكان من 
والرفيق  مصطفى  عيل  أبو  الشهيد  الرفيق  إليها 
التجارب  عدد  وصل  حتى  عاروري،  تيسري  الراحل 
التوحيدية التي جرت إىل سبع، كان آخرها تجربة 
عن  أُعلن  الذي  الفلسطيني  الدميقراطي  التجمع 
إىل  وضم   2018 األول/ديسمرب  كانون  يف  قيامه 
وحزب  والدميقراطية  الشعبية  الجبهتني  جانب 
)فدا(  الفلسطيني  الدميقراطي  االتحاد  الشعب، 
تجربة  الفلسطينية؛ وهي  الوطنية  املبادرة  وحركة 
مل تصمد سوى أشهر قليلة وأخفقت جراء الخالف 
التجمع حول مبدأ املشاركة  الذي نشأ بني أطراف 
ترأسها  التي  الفلسطينية  السلطة  حكومة  يف 

الدكتور محمد اشتية.
فام هي العوامل التي حالت وتحول دون تحقيق 
املحاوالت  فشل  يف  وتتسبب  الوحدة،  هذه 

التوحيدية العديدة التي شهدناها؟
أعتقد بداية، لدى الرد عن هذا السؤال، أنه ال ميكن 

الوحدة  العجز عن تحقيق شكل من أشكال  فصل 
عن أزمة الهوية التي تواجهها قوى اليسار، وتراجع 
وبني  الوطنية  الحركة  إطار  يف  ونفوذها  دورها 
تجربة  إىل  فإذا عدنا  الفلسطيني.  الشعب  صفوف 
التحالف الدميقراطي يف الثامنينيات، نرى أن نجاح 
تلك التجربة كان يرجع رمبا يف جزء كبري منه إىل أن 
آنذاك يف حالة مد  كانت  الفلسطيني  اليسار  قوى 
وليس يف حالة جزر، واثقة من نفسها ومن مكانتها 
يف إطار الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن عالقاتها 
ولذلك  والدويل؛  العريب  الصعيدين  عىل  التحالفية 
استطاعت من دون عناء شديد أن تتجاوز خالفاتها 
الخاصة تطغى  الفئوية  تدع مصالحها  الثانوية ومل 
جميع  جرت  بينام  العامة.  اليسار  مصلحة  عىل 
األزمة  ظل  يف  الالحقة  اليسار  توحيد  محاوالت 
يتوجب  قد  والتي  قواه،  تواجهها  صارت  التي 
مرشوع   أي  نجاح  رشوط  ضامن  أجل  من  عليها 
بساط  عىل  تطرح  أن  اليسار  لتوحيد  مستقبيل 
أزمة  وهي  تجاوزها،  وسبل  أزمتها  عوامل  البحث 
أهمها  من  عديدة،  عوامل  إىل  تقديري،  يف  تعود، 
والعربية عموماً،  الفلسطينية،  اليسارية  القوى  أن 
تأثرت بانهيار االتحاد السوفييتي وفشل تجارب ما 
كبرياً، وصارت  تأثّراً  الواقعية«  بـ »االشرتاكية  ُعرف 
تعاين من تشوش فكري مل تتجاوزه إىل اآلن، كام مل 
تلتقط هذه القوى اليسارية التغرّيات التي طرأت 
السلطة  قيام  الفلسطيني عقب  املجتمع  بنية  عىل 

الوطنية الفلسطينية يف سنة 1994، والتي متّثلت يف 
وتراجع  ريعي،  بطابع  الفلسطيني  االقتصاد  تطبع 
إطاره  يف  والزراعي  الصناعي  اإلنتاجيني  القطاعني 
والعقاري،  املرصيف  القطاعني  دور  تزايد  لصالح 
أجهزة  يف  واملستخدمني  العاملني  حجم  وتعاظم 
السلطة األمنية واإلدارية، كام مل ترصد، يف الوقت 
الجامهريي،  العمل  أطر  تراجع  ظاهرة  املناسب، 
ومنظامت  الطلبة  واتحادات  العامل  نقابات  مثل 
املرأة، التي بناها اليسار يف سياق مقاومة االحتالل 
االرض  عىل  املواطنني  صمود  وتعزيز  اإلرسائييل 
دور  تنامي  مقابل  يف  وذلك  املحتلة،  الفلسطينية 
منظامت العمل األهيل واملنظامت غري الحكومية، 
الفلسطينية  السلطة  قيام  بعد  تكاثرت  التي 
املانحني،  من  كبري  متويل  عىل  تحصل  وصارت 
واستقطبت عدداً كبرياً من كوادر القوى  اليسارية، 
ما ساهم يف إضعاف هذه القوى. وبينام كان التيار 
يف  لنشاطه،  له  سابق  ال  تصاعداً  يشهد  اإلسالمي 
شملت  التي  العامة  اإلسالمية«  »الصحوة  إطار 
عن  الفلسطينية  اليسارية  القوى  عجزت  املنطقة، 
التجديد عىل األصعدة كافة، وعن  مواجهة تحدي 
الوطني  النضال  مهامت  بني  الرتابط  شعار  تجسيد 
ومهامت  برامج  يف  االجتامعي  النضال  ومهامت 

ملموسة.
الحركة  إطار  يف  ونفوذها  دورها  تراجع  ظل  ويف 
اليسار، يف  قوى  تستوعب  مل  الفلسطينية،  الوطنية 
الذي  العملية، مبدأ وحدة-رصاع-وحدة  مامرساتها 
يحكم عادة تحالفات اليسار مع القوى األخرى يف 
عالقة  بقيت  فقد  وعليه،  الوطني.  التحرر  مرحلة 
بعض قوى اليسار بحركة فتح تتأرجح ما بني مراعاة 
جانب،  من  الوطني،  التحرر  مرحلة  متطلبات 
جانب  من  مبارشة،  حزبية  مصالح  عن  والبحث 
هذه  متاهت  الوطنية،  السلطة  قيام  وبعد  آخر. 
نظر  يف  وأصبحت،  الرسمية  السياسات  مع  القوى 
الذي  الرسمي  السيايس  النظام  من  جزءاً  الناس، 
من  كثرياً  تستفد  مل  وإن  السلطة، حتى  متّثله هذه 
مغامنها. ويف املقابل، متاهت قوى يسارية أخرى مع 
بعض  عن  متايزها  تربز  ومل  حامس،  حركة  مواقف 
مامرسات هذه الحركة، كام مل تقف بحزم يف وجه 

عىل  استيالئها  بعد  والثقايف  االجتامعي  برنامجها 
السلطة يف قطاع غزة.

يجب  التي  األوىل  الخطوة  أن  يل  يبدو  وعليه، 
تجاوز  طريق  عىل  تخطوها،  أن  اليسار  قوى  عىل 
السيايس  وجهها  إىل ضامن  تسعى  أن  أزمتها، هي 
والفكري املستقل إزاء القطبني الكبريين يف الساحة 
الدالالت،  اليسار، من حيث  أن  الفلسطينية، علامً 
إىل  وتنحاز  بالتغيري  تلتزم  التي  القوى  تلك  هو 
وتناضل  واملهمشة،  املستغلَة  االجتامعية  الفئات 
األمم  بني  الالمساواة  أشكال  من  الحد  أجل  من 
الطبقات،  بني  الالمساواة  أشكال  ومن  والشعوب، 
والتي  والرجل،  املرأة  بني  الالمساواة  أشكال  ومن 
تطمح إىل قيام مجتمع حديث يقوم عىل العلامنية 
التي ال تعني الالدينية، وعىل الدميقراطية متعددة 
السيايس،  بعدها  جانب  إىل  تشمل  التي  األبعاد، 
املتمثل يف الفصل بني السلطات الثالث واالنتخابات 
والفردية  العامة  والحريات  الدورية  الحرة 
االقتصادي  بعديها  للسلطة،  السلمي  والتداول 
واالجتامعي كذلك؛ ولن يكون يف وسع قوى اليسار 
والفكري  السيايس  وجهها  تضمن  أن  الفلسطيني 
مببدأ  الدقيق  االلتزام  خالل  من  إال  هذا  املستقل 
األخرى  القوى  مع  تعاملها  يف  وحدة-رصاع-وحدة 
فرضورات  الفلسطينية؛  الساحة  يف  عنها  املختلفة 
أجل حامية وحدانية  من  فتح  مع حركة  التحالف 
 ، الفلسطيني  للشعب  التحرير  منظمة  متثيل 
تنطبق  ال  اإلرسائييل،  االحتالل  ضد  النضال  ويف 
يف  وتتبنى،  تبنت  التي  الفلسطينية  السلطة  عىل 
املجاالت االقتصادية واالجتامعية ويف مجال احرتام 
قوى  برامج  مع  تنسجم  ال  سياسات  الحريات، 
هذه  ضد  تناضل  أن  عليها  يتوجب  التي  اليسار 
تستجيب  لها  بدائل  وتطرح  تبلور  وأن  السياسات 
متثيلها.  تّدعي  التي  االجتامعية  الفئات  ملصالح 
مع  اليسار،  قوى  عىل  يتوجب  أخرى،  ناحية  ومن 
االحتالل  النضال ضد  يف  مع حركة حامس  تعاونها 
موقفاً  تقف  أن  وحصاره،  عدوانه  مواجهة  ويف 
حازماً من برنامج هذه الحركة االجتامعي والثقايف، 
بقوم  الذي  الواضح،  العلامين  طابعها  تربز  وأن 
والشؤون  الدينية  الشؤون  بني  الفصل  قاعدة  عىل 

واالبتعاد  املعتقد  حرية  ضامن  وعىل  الدنيوية 
بالتعددية  الحازم  متسكها  تربز  كام  التكفري،  عن 

الفردية والعامة. السياسية وبالحريات 
قوى  أمام  تأكيد  بكل  ستفتح  املواقف،  هذه  إن 
اليسار طريقاً ميكّنها من أن تعبئ حولها قطاعات 
نفسها  تجد  ال  التي  الفلسطينيني  من  واسعة 
متامهية ال مع برنامج حركة فتح وسلطتها  وال مع 
تشكيل  إىل  وسلطتها، وصوالً  برنامج حركة حامس 
االستقطاب  كرس  عىل  وقادر  وازن  ثالث  قطب 
الثنايئ بني هاتني الحركتني واستعادة وحدة الحركة 
لليسار  االجتامعية  فالقاعدة  الفلسطينية؛  الوطنية 
ال تزال واسعة بني صفوف الفلسطينيني، وال ينقص 
من أجل استقطابها وتعبئتها سوى أن تتحىل قوى 
السيايس  وجهها  وتضمن  املسؤولية،  بروح  اليسار 
والفكري املستقل؛ ولعل هذا بدوره سيوفر رشوطاً 
أفضل لتحقيق وحدة قوى اليسار، بغض النظر عن 

األشكال التي قد تتخذها هذه الوحدة.
مسرية  يف  مهامً  تاريخياً  دوراً  اليسار  لعب  لقد 
وهذا  الفلسطيني،  والدميوقراطي  الوطني  الكفاح 
إنجاز  أجل  من  بإلحاح،  مطلوباً  يزال  ال  الدور 
توسيع  عرب  جهة،  من  الوطني  التحرر  أهداف 
اإلرسائييل  االحتالل  مواجهة  يف  الشعبية  التعبئة 
تحقيق  أجل  ومن  له،  الشعبية  املقاومة  وتعزيز 
من  املطلوب  الدميوقراطي  االجتامعي  التغيري 
الدورية  االنتخابات  ضامن  عرب  األخرى،  الجهة 
الحرة وتحقيق تنمية متوازنة تضمن تكافؤ الفرص 
يل،  يحق  فهل  والرثوات.  لألعباء  العادل  والتوزيع 
الفلسطيني  اليسار  قوى  وحدة  بأن  املعتقد  أنا 
يف  أدعو  أن  ملحة،  ومهمة  موضوعية  حاجة  هي 
هذا  يشاركونني  الذين  كل  املساهمة  هذه  ختام 
أن  ومامرساتهم  مواقفهم  يف  يربزوا  أن  إىل  الرأي 
انتامءاتهم الحزبية املختلفة ال تتعارض مع سعيهم 
لتحقيق هذه املهمة، وال مع حرصهم عىل تعظيم 
مستوى  عىل  ليس  العامة،  اليسار  مصلحة  شأن 
قيادات فصائلهم فحسب بل عىل مستوى كوادرها 

وأعضائها كذلك.
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عادة، تحتاج واشنطن إىل وقت ال نهاية له لالعرتاف 
اليمن  يف  زفاف  موكب  قتل   – “الخطأ”  هذا  مبثل 
االعرتاف  أقر  إذا  املتطرفني-  من  طابور  من  بدالً 
بأي  وحدهم  ليسوا  األمريكيون  اإلطالق.  عىل  به 
حال من األحوال يف هذا األمر، خذوا قتل املدنيني 
عىل  الهولندية  الجوية  القوات  شنته  هجوم  يف 
متت  والذي   ،**2015 عام  يف  )العراق(  الحويجة 
األول|  ترشين  يف  الصحيفة  هذه  يف  مناقشته 
أكتوبر 2019، وقد اعرتفت الحكومة بالتورط به يف 
وقت الحق فقط. لكن بعد عرشة أيام من هجوم  
الطائرة بدون طيار، قدمت صحيفة نيويورك تاميز 
يحمل  متطرًفا  يكن  مل   - بالفعل  حدث  ملا  صورة 
القنابل، ولكن قتل عامل طوارئ باملاء وغاز الطهي 

- ومل يكن لدى واشنطن من مخرج. 
ُقتل الكثري من املدنيني يف “الحرب عىل اإلرهاب”، 
الحرب التي شنها الرئيس بوش االبن عىل اإلرهاب 
أيلول|   11 يف  القاعدة  هجامت  عىل  رداً  اإلسالمي 
سبتمرب. أكرث بكثري مام كنت أعتقد، ورمبا أنت أيًضا. 
يف تقرير جديد )1 أيلول| سبتمرب(، يُحيص مرشوع 
مجموعه  ما  براون  بجامعة  الحرب”  “تكاليف 
نتيجة  ملدنيني  وفاة  حالة   387،072 إىل   363،939
الجوع(  أو  املرض  بسبب  )ليس  املبارشة  الحرب 

والعراق  وباكستان  أفغانستان  يف  سبتمرب   11 منذ 
الحرب ما بعد  وسوريا واليمن وغريها من مناطق 
11 سبتمرب. هذا هو عىل الفور أكرب عدد من قتىل 
الحرب؛ أكرث ممن قتلوا من مقاتيل املعارضة الذين 
أو   )301،933  -  296،858( الثاين  املركز  يف  جاؤوا 
قتىل الرشطة والجيش الوطنيني أي حلفاء الواليات 
 -  204،645( الثالث  املركز  احتلوا  الذين  املتحدة 

.)207،845
جميع  تُنسب  أن  األحوال  من  حال  بأي  ميكن  وال 
األمريكية  الطائرات  إىل  املدنيني  وسط  الوفيات 
بدون طيار. أيًضا هناك أعامل عنف أخرى مرتبطة 
بالحرب - فكر يف القصف الجوي الذي طال الدولة 
اإلسالمية - واملعارضني أو الحلفاء )انظر الحويجة(. 
إذ يف وقت سابق من هذا الشهر، قدرت مجموعة 
القتىل  عدد   Airwars الجوية”  “الحروب  أبحاث 
بنحو  األمريكية  الهجامت  من  الناتج  املدنيني 

22000، ورمبا ضعف ذلك.
نحو  عىل  اإلذن  العليا  األمريكية  السلطات  متنح 
متزايد ملا تعترب يف الواقع عمليات قتل خارج نطاق 
أوباما  الرئيس  ضيق  الثانية،  واليته  يف  القضاء. 
اإلرهابيني  ضد  املميتة  القوة  استخدام  معايري  من 
املشتبه بهم يف أماكن أخرى. ثم جاء ترامب، الذي 

وّسع هذه املعايري عىل الفور مرة أخرى. وقد أدى 
ذلك إىل جعل عمليات اإلعدام هذه طبيعية وزيادة 
الصحافة  ملكتب  ووفًقا  املدنيني.  القتىل  عدد  يف 
االستقصائية يف لندن، سمح أوباما بـ 1878 هجوم 
التي  الثامين  السنوات  خالل  طيار  بدون  بطائرات 
عن  مسؤوالً  ترامب  كان  بينام  السلطة.  يف  قضاها 
2243 هجوم بطائرات بدون طيار يف العامني األولني 

من رئاسته.
هل   - الوقت  من  لفرتة  املعايري  يدرس  بايدن  كان 
يجب أن تكون أكرث رصامة أو حتى أكرث مرونة مام 

هي عليه اآلن؟ يتم اآلن تنفيذ الهجامت يف حوايل 
عرش دول - هل ينبغي أن يكون هناك املزيد من 
أيًضا تنظيم  الهجامت، رمبا يف إفريقيا حيث أصبح 
دعا  وقد  نشاطًا؟  أكرث  والقاعدة  اإلسالمية  الدولة 
اإلنسان واملنظامت  عدد كبري من منظامت حقوق 
األخرى بايدن إىل إنهاء هذه الهجامت والتي ال تحل 
يف نهاية املطاف أي يشء كام ثبت يف أفغانستان.  

الدول خطى  من  املزيد  اتبعت  الحني،  ذلك  ومنذ    
ال  املثال  سبيل  عىل  وإيران  وتركيا  إرسائيل  أمريكا: 

الحرص.
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الرشق  شؤون  يف  خبرية  هي  رويالنتس،  كارولني   *

األوسط.
يف  مدنيا   70 ُقتل  األمريكية  التقديرات  بحسب   **
قنابل  مخزن  استهدف  قد  القصف  وكان  الحويجة، 
إجراء  هولندا  قررت  لذلك  ذكر،  كام  لداعش  تابع 
بطيئا  مازال  لكنه   ،2020 عام  مستقل  تحقيق 

ويتعرض إىل معوقات.) املرتجم(
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توحيد قوى اليسار الفلسطيني: حاجة موضوعية ومهمة ملحة

 364 ألف مدني ضحايا حرب أمريكا على اإلرهاب

د. ماهر الشريف

مل تعرف قوى اليسار الفلسطيني، عرب تاريخها، سوى تجربة توحيدية واحدة 
ناجحة، متّثلت يف تجربة التحالف الدميقراطي يف مثانينيات القرن العرشين، الذي 
اضطلع بدور بارز يف تصويب مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، التي انقسمت 

عىل نفسها بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، ويف استعادة 
وحدة هذه املنظمة، ما ساهم يف توفري رشوط اندالع االنتفاضة الشعبية األوىل 

يف أواخر سنة 1987، التي ساهمت القوى اليسارية الفلسطينية فيها بفاعلية 
وجمعها، إىل جانب حركة فتح، إطار القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة.

ترجمة: د. هاشم نعمة

تعرتف الواليات املتحدة بأن غارتها بطائرة بدون طيار يف كابول قد انحرفت عن 
هدفها. قرأت كارولني رويالنتس* يف تقارير جديدة عن عدد القتىل املدنيني يف 

حروب أمريكا.
العودة إىل املوت والدمار. كام الحظت، اعرتفت اإلدارة األمريكية يوم الجمعة 
بأن الرضبة األخرية بطائرة بدون طيار يف أفغانستان مل تقتل أي من املتطرفني 

عىل اإلطالق، ناهيك عن منع هجوم جديد “وشيك”. وبدالً من ذلك، لقي عرشة 
مدنيني، بينهم سبعة أطفال، مرصعهم يف 29 أغسطس / آب 2021، وتوىل الجرنال 

ماكنزي، قائد القيادة املركزية األمريكية، اإلقرار بـ “املسؤولية الكاملة”.



ولكن  العامة،  القوانني  انتقاء  هذا  معنى  ليس 
للوقائع  العينية  الدراسة  مثرة  هي  العامة  القوانني 
العينية، التي ميكن ان نرتفع بها بالبحث والدراسة 
قد  بدورها  التي  عامة  قوانني  اىل  التعميم  اىل 
واالوضاع  املالبسات  باختالف  داللتها  يف  تختلف 
االجتامعية والتاريخية، أي بتعبري آخر انها ال تُفرض 
مسبقا وال تكون لها صفة االطالقية واالبدية، وامنا 
املالبسات  باختالف  وبحث  دراسة  موضوع  تكون 

واالوضاع.
الجدلية  للامدية  االطالقي  الفهم  هذا  ان  والواقع 
مفهوم  هو  آخر  ملفهوم  اطالقي  فهم  وراء  يكمن 
ماركس  يقول  ماركس.  عند  والحتمية  الرضورة 
“مساهمة  كتابه  مقدمة  يف  املعروف  النص  يف 
انتاجهم  يف  الناس  ان  السيايس”  االقتصاد  نقد  يف 
محددة  عالقات  يف  يدخلون  لوجودهم  االجتامعي 
رضورية مستقلة عن ارادتهم، عالقات انتاج تتفق 
مع درجة التطور املحدد لقواهم املادية االنتاجية. 
البنية  تكون  هذه  االنتاج  عالقات  مجموع  ان 
امللموس  املادي  واالساس  للمجتمع  االقتصادية 
الذي يقوم عليه االساس الفوقي القانوين والسيايس 
والذي ترتبط به اشكال الوعي االجتامعي املحددة، 
ويرشط  يحدد  الذي  هو  املادي  االنتاج  منط  ان 
ليس  عامة.  والعقلية  االجتامعية  الحياة  سريورة 
وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم وامنا العكس، 

ان وجودهم هو الذي يحدد وعيهم”.
ان بعض القراءات الجامدة االطالقية الشكلية لهذا 
النص تسارع اىل القول بان الوجود االنساين محكوم 
وهذا  املادي.  بالواقع  حتمي  بشكل  ومرشوط 
التاريخي  املسار  يحدد  الذي  هو  املادي  الواقع 

االنساين كله.
تكشف  النص،  لهذا  املوضوعية  القراءة  ان  عىل 
االجتامعي  لوجودهم  الناس  انتاج  ان  بدايته  منذ 
عن  مستقلة  عالقات  تحقيق  اىل  يفيض  الذي  هو 
مشاركتهم يف  اوال  ينفي  ال  وهذا  الفردية.  ارادتهم 
شكل هذه العالقات وامنا يكون بشكل غري ارادي، 
الذاتية  املامرسة  تلتقي  أي بشكل موضوعي. وهنا 
اىل  بدوره  يعود  سوف  الذي  املوضوعي،  بالتشكل 
التأثري يف الوعي الذايت، واملامرسة الذاتية، مبا يفيض 

بدوره اىل اشكال اخرى متطورة من العالقات.
هناك  واملوضوعي،  الذايت  بني  تفاعل  هناك  أي 
االجتامعية،  باملامرسة  تتحقق  موضوعية  رضورة 
تتغري  ان  ميكن  املوضوعية  الرضورة  هذه  ان  عىل 

بوضوح  ماركس  يقول  ولهذا  بها.  الذايت  بالوعي 
التاريخ”  يصنعون  الذين  هم  الناس  “ان  ساطع 
بغري  ذلك  فعلوا  اآلن  “حتى  قائال  ذلك  فرس  ولقد 
ال  واجتامعية  اقتصادية  لقوى  خاضعني  وعي 
بها  الوعي”،  عىل  اآلن  قادرون  ولكنهم  يفهمونها 
التاريخية  الثورية  القيمة   – تقديري  يف   – هذه 

للامركسية. االساسية 
ليست  ماركس  عند  والحتمية  الرضورة  مقولة  ان 
ميكانيكية  او  الهوتية،  وليست  الجانب،  احادية 
او اقتصادية. ان املثل الذي يرضبه ماركس للتعبري 
عن تغري منط االنتاج بني مرحلة واخرى، بالطاحونة 
الهواء، ال تدل عىل ان العامل  اليدوية، وبطاحونة 
امليكانييك او االقتصادي هو العامل الوحيد املحرك 
 – انجلز  اوضح  كام   – ماركس  يقل  ومل  للتاريخ. 
املحدد  العامل  هو  االقتصاد  ان  خاصة،  دراسة  يف 

التاريخية. الوحيد للسريورة 
القول  تتضمن  والحتمية  الرضورة  مقولة  ان 
الوعي  يلعب  والتي  املتفاعلة  املتعددة  بالعوامل 
بينها،  اساسيا  دورا  االنسانية  واملامرسة  االنساين 
باملعنى  االقتصاد  ال   – االنتاجية  للعملية  كان  وان 
املطاف،  نهاية  الحاسم يف  الدور   – اآليل  امليكانييك 
وهذا ما يجعل مفهوم الرضورة والحتمية يف الفكر 
بالفعل  هي  تكن،  مل  ان  تكون،  تكاد  املاركيس 
ال  املاركسية  يف  فالعامل  االمكانية.  ملفهوم  مرادفة 
نحو  يتوجه  الذي  الكيل  التطور  من  قانون  يحكمه 
الطبيعة  يف  كامن  يشء  هناك  فليس  معينة،  غاية 
التي  املحايدة  العقالنية  من  نوع  أي  والتاريخ، 
وتوجهها  الفردية  واالحداث  املوجودات  تحكم 
بشكل  يرفض  ماركس  ان  االتجاه.  احادي  توجيها 
قطعي هذه الرؤية القدرية للتاريخ. يرفض القول 
بتاريخ يتبع غاية خاصة مستقلة عن غايات يريدها 
واعية  مبشاركة  اال  تتحقق  لن  الغاية  فهذه  الناس، 
نفسه  الوقت  يف  يستطيعون  الذين  للناس  وارادية 
تحقيق غاياتهم الفردية يف ضوء ادراكهم للظروف 
املوضوعية القامئة. ان سريورة التاريخ عند ماركس 
والقيود  الضغوط  من  بانفسهم  الناس  فيها  يتحرر 
وتفتح  للذات  تحقيق  انه  واالجتامعية،  الطبيعية 
متطور ال نهاية له، وليس مغلقا عىل غاية محددة.

حقا، ان كل يشء يتحقق وفق قوانني محددة، وفق 
بالحتمية  تسميته  ميكن  ما  وهذا  محددة،  علل 
من  مفارقة  رضورة  كل  تستبعد  التي  العلمية، 
نهائية.  غائية  علية  وكل  االنسانية،  التجربة  خارج 

اال  تستدعي  ال  انها  هي  الحتمية  هذه  مييز  ما  ان 
يف  املحددة  والرشوط  الفاعلة  والعلل  االسباب 
التجربة، والعلل والرشوط املحددة لها، وهي علل 
وموضوعية  وتاريخية  واجتامعية  انسانية  ورشوط 

اساسا.
وليست القوانني العامة اال تعميامت لهذه القوانني 
املحددة املؤسسة عىل هذه العلل والرشوط. ولهذا 
فهي تختلف وتتنوع باختالف االوضاع واملالبسات. 
املطلقة،  ومنطيتها  جمودها  عنها  ينفي  ما  وهذا 
القوانني  هذه  ان  عىل  خاصة.  دالالت  لها  ويعطي 
العينية  تجلياتها  دراسة  خالل  نتكشفها  العامة 
العامة  القوانني  هذه  ابرز  من  ولعل  املختلفة. 
الرصاع  هو  الفاعلة،  واالسباب  العلل  عن  املعربة 
الطبقي، والعالقة بني قوى االنتاج وعالقات االنتاج، 

الدور املحرر للطبقة العاملة واملنتجة عامة.
والعلل  العوامل  وهذه  القوانني  بهذه  الوعي  ان 
االنسانية  الفاعلية  وتأسيس  التاريخ  يف  املوضوعية 

عليها هو الذي ينتج تحقيق الحرية الحقيقية.
لهذا ال سبيل اىل القول بحتمية قدرية يف املاركسية.
بهذه  ماركس  نظرية  يصفون  الذين  ان  والواقع 
اشياعها  ومن  املاركسية  خصوم  من  هم  الحتمية 
ذريعة  الفهم  هذا  من  يتخذون  فالخصوم  كذلك. 
غري  امليكانيكية  الجامدة  باملادية  املاركسية  التهام 

االنسانية.
اما االشياع فيتخذون هذا الفهم لتربير مامرساتهم 
عىل  فرضا  يفرضونها  التي  السياسية  االرادية 
رضورات  مع  تعارض  يف  والواقع،  والناس  املجتمع 

الواقع وارادات الناس.
العلمية  أبعادها  هو  ماركس  نظرية  جوهر  ان 
تتضافر  التي  العملية  والسياسية  والفلسفية 
ظهور  بفضل  التاريخ  يف  جذرية  ثورة  لتحقيق 
الطبقة  لتحقيقها وهي  املؤهلة  االجتامعية  الطبقة 
وقت  يف  وممكنة  رضورية  ثورة  وهي  العاملة. 
الرضوري،  بأساسها  مرتبط  امكانها  لعل  بل  واحد، 
وهي ثورة تسعى اللغاء استغالل االنسان لالنسان 
والقضاء عىل كل قهر سيايس، وذلك بالغاء امللكية 
من  بالتاريخ  واالنتقال  االنتاج  لوسائل  الفردية 

ملكوت الرضورة اىل ملكوت الحرية.

وال يتم هذا بشكل ميكانييك قدري، وامنا باملامرسة 
الرشوط  عىل  وتسيطر  تعي  التي  الثورية  النضالية 

املوضوعية للواقع املوضوعي.
هذه  انتقلت   1917 عام  السوفييتية  الثورة  ومع 
املامرسة  اىل  النظري  افقها  من  املاركسية  النظرية 
ثورية  مامرسة  من  وتحولت  التأسيسية.  الواقعية 
سياق  يف  منترصة  ثورية  سلطة  اىل  ثورة  النتصار 
وعسكرية  اقتصادية  واجتامعية  سياسية  اوضاع 
مصدر  هي  املاركسية  واصبحت  مختلفة،  وعاملية 
الفكرية  ومرجعيتها  الثورة  لهذه  املرشوعية 

االساسية. والعملية 
التي  االوضاع  هذه  تفاصيل  يف  ادخل  ان  اريد  ال 
هذه  ان  عىل  سياقها.  يف  الجديدة  السلطة  قامت 
اىل  تسعى  ان  الطبيعي  من  كان  الجديدة  السلطة 
تحقيقا  االوضاع  هذه  بحسب  النظرية  تكييف 

العامة. الهدافها 
االشرتايك  للتحول  عمليا  برنامجا  يقدم  مل  فامركس 
بان  لينني  استطاع  ولقد  عامة.  خطوطا  قدم  وامنا 
باقتدار عبقري يف  الثورة وان يحققها  يقود عملية 
والتنظيمية  والفكرية  العملية  الرضورات  مواجهة 
وكانت  والدولية،  الخاصة  االوضاع  فرضتها  التي 
نظرية  ابداعات فكرية وعملية عديدة مثل  هناك 
بلد واحد، ومثل نظرية اضعف  قيام االشرتاكية يف 
والكهرباء،  السلطة  بني  الربط  ومثل  الحلقات، 
نظرية  ومثل  الثقافية،  الثورة  ومثل  التصنيع،  أي 
العاملي،  للسالم  الدعوة  ومثل  املصري  تقرير  حق 
ومواجهة الحرب االهلية والتدخل االمربيايل، ولكن 
هو  تقديري  يف  العملية  االبداعات  ابرز  من  لعل 
يردم  ان  لينني  به  سعى  الذي   Nep الـ  مرشوع 
وبني  الجديدة  للسلطة  الثورية  الطبيعة  بني  الهوة 
من  اقرتابا  رمبا  التخلف،  البالغ  االجتامعي  الواقع 
البالد  يف  االشرتاكية  بقيام  الخاصة  ماركس  رؤية 
هي  االشرتاكية  ان  باعتبار  املتقدمة،  الرأساملية 

تتويج الكتامل املرحلة الرأساملية.
تدعيام  املنجزات  لهذه  املحيل  الطابع  وبرغم 
ذات  ثورة  كانت  السوفييتية  الثورة  فان  للثورة، 
موازين  غريت  شاملة،  انسانية  تاريخية  داللة 
القوى يف العامل، ملصلحة الطبقات العاملة يف العامل 

ولحركات التحرر الوطني يف البالد النامية.
لقيادة  املبدع  العبقري  للدور  تقديرنا  مع  ولكن 
قيام  حتى  االوىل  مراحلها  منذ  الثورة  لهذه  لينني 
سياساته  او  النظرية  كتاباته  يف  سواء  سلطتها، 
ومامرساته العملية، فام اجدرنا ان نتساءل عن مدى 
املاركسية،  اىل  لينني  اضافها  التي  النظرية  االضافة 
لعلنا  اللينينية.   – باملاركسية  القول  يصح  بحيث 
يف  ماركسيا”  “لست  الشهرية  ماركس  مقولة  نذكر 
اكليشيهات  اىل  افكاره  تحويل  محاوالت  مواجهة 
جامدة، ونظرية نهائية. وما اذكر ان لينني جعل يف 
حياته من منجزاته النظرية والعلمية رغم اهميتها 

اضافة نظرية كاملة اىل املاركسية. وأتساءل:
هل حاول ستالني وهو الذي صاغ مفهوم اللينينية 
لهذا  يعطي  ان  املاركسية،  اىل  نظرية  كاضافة 
السوفييتية،  للسلطة  وطنية  مرشوعية  املفهوم 
اعطاء هذه  نفسه، فضال عن  لسلطته هو  وبالتايل 

اممية؟! السوفييتية مرشوعية  السلطة 

التي صاغها  النظرية  املعامل  نحدد  ان  نستطيع  اننا 
اىل  للينينية  النظرية  االضافة  هذه  لتأكيد  ستالني 
الثورة  انتصار  مسألة  التالية:  االمور  يف  املاركسية 
والنمو غري  الحلقات،  بلد واحد، مسألة اضعف  يف 
ودكتاتورية  االشرتايك،  االقتصاد  وبناء  املتكافئ، 
واملسألة  العاملة،  الطبقة  وحزب  الربوليتاريا، 
الوطنية، ومسألة املستعمرات، ودراسته لالمربيالية 
اىل غري ذلك، وهي بغري  الرأساملية،  كأعىل مراحل 
شك اضافات غنية فكرية وعملية اىل رصيد النضال 
الثوري، وهي بغري شك عنارص نظرية واجرائية تعرب 
وخاصة  الثورية،  السوفييتية  التجربة  نظرية  عن 
املاركسية  اىل  ستالني  اضافها  وعندما  بدايتها.  يف 
يف  يجعلها  كاد  عامة  االشرتاكية  للثورة  كمرجعية 
كاد  بل  الثورة،  لهذه  االساسية  املرجعية  الحقيقة 
يخفت اىل جانبها الصوت الحقيقي للامركسية، لقد 
اللينيني مبفهوم ستالني  ثوبها  املاركسية يف  تحولت 
السوفييتي  الشيوعي  للحزب  رسمي  مذهب  اىل 

السوفييتية. وللسلطة 
وهكذا تحولت )املاركسية( اىل مؤسسة حاكمة هي 
السياسية  الشؤون  املرجعية االساسية والوحيدة يف 
يف  والثقافية  والفكرية  واالجتامعية  واالقتصادية 
كام  الجدلية،  املادية  وتحولت  السوفييتي،  االتحاد 
قواعد  اىل  أي   +Dia Mat/E اىل  ارشنا  ان  سبق 
ابتداء  والحزب،  للدولة  فكرية  سلوكية  قانونية 
تعرب  التي  العامة  الفلسفة  باعتبارها   1934 من 
ولسريورة  الجدلية  للامدية  الشاملة  القوانني  عن 
الوحيد  واملعيار  والحكم  والفكر  والتاريخ  الطبيعة 
او  علمي  او  فلسفي  فكر  كل  وصدق  صحة  عىل 

اقتصادي او عميل عامة.
هذه  قواعد  استخالص  العلامء  مهمة  واصبحت 
باعتبارها  والتاريخ  الطبيعة  من  القْبلية  الفلسفة 
املعرفة،  وملنهج  الواقع،  لحركة  النهائية  املبادئ 
سيايس  بوليس  مبثابة   Dia Mat الـ  واصبحت 
رؤية  اىل  التاريخية  املادية  تحولت  بل  للحقيقة، 
التاريخية  للحركة  نهائية  اقتصادية  تطورية 

االجتامعية ذات االتجاه الواحد.
لتمرير  وسيلة   Dia Mat الـ  هذه  واصبحت 
التي  البريوقراطية  السلطة  سياسات  كل  وتربير 
الطبقة  وعىل  الحزب  عىل  دكتاتورية  اصبحت 
اصبحت  ان  هذا  من  واالخطر  نفسها.  العاملة 
هذا  النظري  بسالحها  السوفييتية  السلطة  هذه 
العامل  يف  الشيوعية  للحركة  الوحيدة  املرجعية  هي 
كعلم  وانتهت  املاركسية  ُجمدت  وهكذا  اجمع. 
تلقينية  ادبياتها  واصبحت  وكفلسفة،  وكمامرسة 
نفسها  تفرض  بل  واليقني،  الصحة  تبسيطية مطلقة 

فرضا اجباريا.
مسائل  حول  كتابه  يف  يقول  ستالني  نرى  ولهذا 
لتجربة  تعميام  اللينينية  “اليست  اللينينية: 
نظرية  اليست اسس  الثورية يف كل مكان.  الحركة 
وتكتيك اللينينية صالحة واجبارية لجميع االحزاب 

الربوليتارية يف كل البالد؟”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحيله  ذكرى  مرت  الذي  املرصي  املاركيس  *املفكر 
الـ 13 يوم االعارش من الشهر الحايل

عن “الحوار املتمدن” – 19 حزيران 2005
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محمد اركون )1928 - 2010(

ايام  فيها  وترعرع  ونشأ   1928 العام  الجزائر  يف  اركون  محمد  ولد 
فرنسا  ايل  رحل  ثم  ومن  الجزائر،  جامعة  يف  ودرس  الفرنيس  العهد 
واكمل فيها دراساته واستقر بها ودّرس يف السوربون وقد نرش عرشات 

االعامل والبحوث والكتب بالفرنسية يف الفكر العريب االسالمي.
استهدف  الفكرية  املرشوعات  من  واحد  صاحب  أركون  محمد  يعد 
اسامه  ما  يف  االسالمي  الفكر  يف  جديد  نوع  من  أفق  فتح  فيه 
اإلسالم.  دراسة  يف  حديثا  عقالنيا  منهجا  واعتربه  للمنجز،  بـتطبيق 
السبيل  بأنه  يري  كونه  ذلك  ترسيخ  إيل  جاهدا  يسعي  بقي  وقد 
للمجتمعات  املتنوع  التاريخي  للواقع  العلمي  الفهم  لتحقيق  الوحيد 
يف  املستوي  عايل  فرنيس  جيل  إيل  أركون  محمد  وينتمي  اإلسالمية. 

ثقافته وابداعاته ومناهجه وفلسفاته، فلقد استفاد حتام من تجارب 
من  وغريهم  فوريه  وفرانسوا  بورديو  وبيري  فوكو  ميشيل  ومنجزات 
فاراد  الحديث،  الفكر  ابستمولوجية ومنهجية يف  ثورة  أحدثوا  الذين 
ان ينحى مثلهم يف دراساته وكتاباته ولكن عن الفكر االسالمي، وقد 
بقي  الذي  الكالسييك  االسترشاق  مناهج  عن  ينفصل  منهجه  جعله 
وكل  متناهية  برشاسة  فهاجمها  الفيلولوجية،  الدوامات  يف  مسجونا 
ايضا  وقام  الفرنسيني.  املسترشقني  من  فلكها  يف  يدور  ومن  عنارصها 
ألسنية وتاريخية وأنرثوبولوجية متنوعة وحاول تطبيق ما  بدراسات 
طبقه بعض العلامء الفرنسيني عىل تراثهم الالتيني املسيحي األورويب، 

محاوال ذلك عىل تراث االسالم وتاريخية تنوعاته. 
وذلك  تطبيقية(  )إسالميات  بناء  إيل  الفكري ألركون  املرشوع  يهدف 
النقد  ملحك  النص  أخضع  وقد  العلمية  املنهجيات  تطبيق  مبحاولة 
الفلسفي  وللتأمل  التفكييك  األلسني  والتحليل  املقارن  التاريخي 
الصدد ركز عىل  املعنى وتوسعاته وتحوالته. ويف هذا  بإنتاج  املتعلق 
اإلسالمية  الشعوب  فيها  تتخبط  التي  التاريخية  املأساة  فهم  رضورة 
منذ أن اصطدمت بشكل مفاجئ وعنيف بالحضارة املادية والحداثة 
العقلية. فال الثورة االشرتاكية وال الثورة اإلسالمية أتيح لهام أن تحضيا 

القرن  يف  الفرنسية  للثورة  حصل  كام  كاف  واستعداد  تحضري  مبرحلة 
الفلسفي  النقد  من  ضخمة  حركة  طريق  عن  لهام  ميهد  مل  إذ   .18
الثقافة  ألنظمة  السياسية  املامرسة  لنقد  ثم  للرتاث،  والعلمي 
والعريب. يف  اإلسالمي  الفكر  يف  فيه  الالمفكر  تراكم  وبذلك  املوروثة. 
حني أن الغرب كان قد انخرط منذ زمن طويل يف عملية البحث عن 
أدار  اذ  العكس،  اإلسالمي  العامل  فعل  وقد  للحداثة  جديدة  أشكال 
ظهره للحداثة، وانه استفاق من نومه التاريخي عىل األمجاد الغابرة 
وراح يعاين تخلفه عن الركب بعد اكتشافه أو إعادة اكتشافه لحجم 
والصناعي  املادي  التقدم  صعيد  عىل  الغرب  عن  تفصله  التي  الهوة 
والحريات  املجتمع  وقيم  والعلم  الفكر  صعيد  وعىل  والتكنولوجي 
وحقوق اإلنسان. لقد دعا أركون إىل التفكري يف الالمفكر فيه لدراسة 
هنا  ويلح  باألساس،  سياسية  ألسباب  تغييبه  أو  إغفاله  ويتم  تم  ما 
واملناسبة  الالزمة  املفاتيح  يعطي  كعلم  األنرثوبولوجيا  استخدام  عىل 
العلم ال  املختلفة. إال أن هذا  الثقافات األخرى واملذاهب  الكتشاف 
يصاحبه  التفكري  سيبقي  كذلك  األمر  دام  وما  املسلمني.  عند  يطبق 
عن  واالنقطاع  وعزله  تجاهله  ويتم  فيه  التفكري  ميكن  ال  ما  دوما 

االهتامم به.

فالسفة 
ومفكرون

أفكار
الماركسية .. وسرير بروكوست 

الحتمية تتأسس بالوعي والممارسة
محمود أمين العالم*

ان مقولة الرضورة والحتمية عند ماركس ليست احادية الجانب، وليست الهوتية، 

او ميكانيكية او اقتصادية، بل إنها تتضمن القول بالعوامل املتعددة املتفاعلة 

والتي يلعب الوعي االنساين واملامرسة االنسانية دورا اساسيا بينها، وان كان 

للعملية االنتاجية الدور الحاسم يف نهاية املطاف. أما من يصفون نظرية ماركس 

بتلك الحتمية امليكانيكية أو الالهوتية، فهم من خصوم املاركسية )وبعضهم من 

اشياعها كذلك!( 

محمود أمني العامل



جودت جالي

الكهربايئ ظل مقطوعا، فلم  التيار  القصف لكن  توقف 
يكن أمام صرب وأفراد عائلته إال أن يناموا يف ِفناء الدار 
ليال، برغم برودة الجو يف آخر الليل، فتمد زوجته دعاء 
األرض  عىل  املرصوف  الطابوق  عىل  املتهرئة  األفرشة 
والذي جمعه من بقايا بناء البيوت يف الحي عىل أمل أن 
يحصل عىل إسمنت ورمل ليكمل صب الفناء. يظل صرب 
الوقت  النامئة ممضيا  عائلته  يدور حول  الليايل  تلك  يف 
يرجو  وتأمالت يف حياته وآمال  يف ذكريات حلوة ومرة 
أن يحققها له الله. يدور حولهم، قدر ما يستطيع البقاء 
رآها  التي  من  أفعى  أحدهم  تلدغ  أن  خشية  صاحيا، 
الذي  الدار  ثقب يف حائط  تخرج من  البيت،  يف  تجول 
مكان  يف  فتحة  من  لتدخل  املثلم  العتيق  بالبلوك  بناه 

آخر. 
*

مرت ذات يوم دبابات أمريكية من هنا، توقفت ليومني 
وأكملت توجهها اىل داخل بغداد تاركة املخازن القريبة 
أن  أحزنه  ذلك،  أحزنه  للناس.  نهبا  املعسكر  وثكنات 
ويذهبون  بيوتهم  يرتكون  جريانه،  جميع  الجميع،  يرى 
مبا  منهم  كل  ويعود  السلب  رائحة  تقودهم  حيث  اىل 
أشياء  مبكرا وحصل عىل  انطلق  بعضهم  يداه،  طالتهام 
فيه  يأمن  مكان  اىل  بها  توجه  أو  بيته  اىل  بها  أىت  مثينة 

رسير  اآلخرون،  عافه  ما  إال  يدرك  مل  وبعضهم  عليها، 
معها  ليس  إسفنجية  مرتبة  أو  مخلع  دوالب  أو  صدئ 
حتى رششف. كان قبل ذلك، خالل ليايل القصف، وسط 
يحّدث  الوحيدة،  بيته  غرفة  أركان  من  ركن  يف  الظالم 
دعاء بأن األمريكيني يختلفون عن صدام وأتباعه وسوف 

يبنون العراق من جديد... مثل اليابان وكوريا.   
ومىض  مرة  رقابته  من  أطفاله،  أكرب  ربيع،  أفلت  حني 
مع األطفال اآلخرين عاد بعد ساعة فرحاً يحمل يف يده 
مضخة مربدة سقطت يف الشارع من جملة ما كان يحمله 
بتكسري  قام  ثم  يده وصفعه  من  فأخذها صرب  أحدهم 
ذلك  نهاية  يتمنى  كان  بأنه  يفكر  املضخة مبطرقة وهو 
الذين  بني  من  يكون  ولن  مختلف  عهد  وبداية  العهد 
له  قالت  زوجته  لكن  بالرسقة.  فيه  حياتهم  يبدأون 
الكهربائيات  مستاءة “لو مخلينه نبيعها عىل هليل أبو 
ليىل”.  أم  من  ومخرض  بيض  بالفلوس  لجهالنا  ونشرتي 
الغرفة  البساط املمدود يف ظل  مل يجبها بل جلس عىل 
ثم  الوقت  بعض  أمامه  األرض  اىل  نظره  مصوبا  وبقي 

متدد مغطيا عينيه بذراعه.
*

سمع يف هدأة الليل شخصني يتحدثان يف الشارع بصوت 
خفيض فلم يفهم ما يقواله. بعد أن أرهف السمع تبني 
لداره  املقابلة  الدار  صاحب  شغايت  هو  أحدهم  أن  له 
سمع  املجاور.  الحي  يف  يسكن  الذي  حذيفة  والثاين 

فحبس  يُسحب،  بندقية  ترباس  صوت  كأنه  صوتا  أيضا 
من  وكثري  حال صرب  حاله  شغايت  كان  متوجسا.  أنفاسه 
أهل الحي قد انتقل بعائلته من داخل بغداد ليبني بيته 
عىل أرض سبخة ال تنفع للزرع قسمها صاحبها اىل قطع 
للسكن بأسعار مناسبة. رسعان ما ربطت شغايت عالقة 
صداقة بحذيفة السكري لحبهام املشرتك لرتبية الحيوانات 
تعارفا،  حيث  السوق  يف  بها  واإلتجار  األليفة  الصغرية 
العارف  حذيفة  لوال  للمعسكر  غزوته  لتنجح  تكن  ومل 
مبداخل املعسكر ومخارجه وأماكن وحداته، ولَاَم حصل 
من  غنيمة  يدركا  مل  أنهام  قيمة. صحيح  ذي  عىل يشء 
مربدات  وثالث  ثالجات  عرش  أن  إال  أِماله  الذي  النوع 
البيكاب أكرث  وأشياء أخرى نقالها تباعا بسيارة حذيفة 
من كافية ليتباهى شغايت بغنيمته، غري أن ما نغص عليه 
إحساسه بالتميز ليس ترفع جاره صرب عن أن يخرج مع 
الناس ويفعل كام فعلوا، فهو حر يف أن يبقى كام هو ال 
املليئة  النظرة  تلك  بل  لعياله،  اللقمة  توفري  يقوى عىل 
باإلدانة التي كان ينظر بها اىل الناس، وهو واقف يف بابه 
مع أطفاله وخلفه زوجته، فرياهم يعودون حاملني أشياء 
يعرب  عام  ناهيك  حملها  عناء  حتى  يستحق  ال  بعضها 
وجهها  التي  نفسها  النظرة  تلك  دناءة،  من  جلبها  عنه 
اليه والتي حاول جاهدا أن يتجاهلها وهو يفرغ حمولة 
السيارة مع إبنه وحذيفة، بأن يبقى قدر اإلمكان موليا 
مل  بها  املمض  فإحساسه  يحاول،  عبثا  ولكن  اليه،  ظهره 

يكن أهون بل إنها لتخرتق كيانه كله، مهينة، مستصغرة، 
وكان يردد يف نفسه “يسوي نفسه رشيف...ما ميد إيده 
إبنه  وجه  يف  رصخ  وأخريا  روما..”،  حرام...رشيف  عىل 
نزِّْل!  “دنزِّْل  صرب  نظرات  من  خجال  يرتدد  كان  الذي 
يستحي!!” وحدج عندها صرب بنظرة هي الحقد مجسدا 

ينطق سئمت منك ومن نظراتك، “ال تتعيقل براسنه!”
*

عىل  حذيفة  البندقية؟  منهام  يحمل  الذي  من  فكر... 
ممكن.  يشء  كل  ال؟..  مل  شك.  بال  وسكران  األرجح، 
ال  والدولة  الليل،  منتصف  جاوز  الذي  والوقت  الظالم، 
وجود لها، والناس يف منازلهم يخشون الخروج واملجازفة 
الشارع إطالقات... ظروف  بحياتهم حتى لو سمعوا يف 
مناسبة جدا لقتل سهل أو إيذاء ال يُخىش عقابه، ملجرد 
برتهيب  التسيل  ملجرد  حتى  أو  ضغينة،  عن  التنفيس 

آخرين. 
تحققت  ولطاملا  هاجسه،  تحقق  حتى  دقيقة  متض  ومل 
هواجسه، رأى رأس حذيفة يطل عليه من فوق الحائط. 
مل يكن بينه وبني حذيفة أكرث من مرتين وكان بإمكانه أن 
التي تعكس  الواسعة  والعيون  العريضة  اإلبتسامة  يرى 
الرأس عىل  لُف عىل  الذي  واليشامغ  اإلبتسامة  سخرية 
فشيئا  وشيئا  الحاجبني،  عىل  منكسة  عصفورية  شكل 
يد  لتربز  وارتفعت  كالشنكوف  بندقية  ماسورة  برزت 
حذيفة املمسكة بها، وبعد أن نظر اىل صرب خفض برصه 

إستدار  ثم  قليال  وتأملهم  النامئني  واألطفال  املرأة  اىل 
األعىل،  اىل  النار  بإطالق  الجدار وبدأ  اىل  ليعطي جانبه 
صرب  رأس  عىل  تسقط  حديد  مطارق  متواصال،  إطالقا 
تسقط  الخراطيش  يرى  وهو  رأسه  نكس  بقوة ورسعة. 
يف داخل داره ويصل بعضها اىل حيث ينام أطفاله، غري 
يجرؤ  يكن  فلم  الرعب،  هذا  ليجنبهم  يفعل  ما  عارف 
عىل الخروج والطلب من حذيفة الكف عن إطالق النار 
واإلنرصاف ألن هذا معناه املواجهة التي ال يستطيع أحد 
شاهدهم  الصغرية،  األجساد  اىل  نظر  بعواقبها.  التنبؤ 
يفتحون عيونهم مجفلني ثم يغلقونها متظاهرين بالنوم 
خوفا، لكن دعاء، وإن كانت كأطفالها جامدة يف مكانها، 
اليه بثبات، وكان ما  إال أنها كانت فاتحة عينيها، تنظر 
واضحا،  اليه  ويصل  العينني  تلكام  يف  يتألأل  قوله  تريد 
ساطع الرصاحة، ما تريد قوله عن عجزه، وعن أوهامه 
يقول  كان  كام  ترس  مل  التي  األمور  وعن  املستقبلية، 

ويعيد القول يف ليايل الخوف الطويلة. 
من  مخزنه  يف  ما  جميع  أطلق  أن  بعد  الرشاش  صمت 
رصاص. شعر صرب بالخزي وهو يسمع شغايت يقول من 
كايف.. خطيه، خطيه”، ومل  بيته ساخرا “كايف،  باب  عند 
يجرؤ حتى عىل النظر اىل حذيفة الذي صوب اليه نظرة 

متسائلة عام ميكنه أن يفعل ردا عليه، ثم غادر. 
ـــــــــــــ 
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جديد دار اهوار
العديد من  النصري إصدار  ياسني  املعروف  الناقد  للطباعة والنرش والتي يرشف عىل اصداراتها  اهوار  تواصل دار 

الكتب املعرفية واالبداعية واحدث ما وردنا من الدار:
• مقربة عظامء صغرية جوالة/ ألن باديو/ ترجمة حسني عجة.

• عمود ما بعد الحداثة/ دراسات نقدية/ د. برشى موىس صالح.
• املعرفة الخبيئة حوارات مع محمود جنداري، محمد خضري، ياسني النصري، رعد فاضل، اعدها وراجعها رعد فاضل 

وقدم لها: د. قيس عمر.
• األضواء/ رواية عارف علوان.

• املزالج الصدئ/ قصتان وعرش مقاالت يف ذكرى غضبان عيىس/ اعداد وتحرير حيدر الكعبي.
• انوبيس قرب النهر/ رواية: طالب املحسن

• تناهيد النوارس/ شعر محمد توفيق.

قصة قصيرة 

خيبة 
مرت من هنا دبابات أمريكية.. وأكملت توجهها الى بغداد تاركة المخازن للنهب!
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جبار النجدي

تحتاج قراءة مجموعة الشاعر عباس 
بيضون )الجسد بال معلم( إىل معرفة 
اخرى بالشعر، تسعفنا عىل اإلحاطة 

بفاعلية التحليق الذهني لدى )بيضون( 
بوصفه لغة الشعر الناطقة، التي بوسعها 
ان تدفعنا للتحري عن أصل آخر للشعر 

يتمثل يف القدرة عىل إيجاد تركيبة 
شعرية تحمل نفياً مستمراً لوجودها.

وجودها  تحمي  سلطة  الشعر  من  يجعل  الذي  للحد 
بالتحري عن يشء يهدد ابنيتها، وعىل وفق ما يتمتع به 
الشاعر عباس بيضون من قدرة عىل إقامة عنرص مضاد 
ما  إرتياد  بذلك  يتقن  فانه  نفسه،  الشعر  للشعر داخل 
الشاعر  قدر  تتحدى  بصامت  من  الزمن  عالئق  ترتكه 
الشاعر  شعر  يجنح  املنطلق  هذا  ومن  وإرادته،  نفسه 
االفرتاض،  املتغذي عىل  الخافت  الترصيح  )بيضون( إىل 
عرب  املنظور  اليشء  إىل  آخر  بعداً  العطائنا  سعي  يف 
تحريك اللقطة الشعرية وليس عرضها، أن هذا االشتغال 
الشعري من شأنه ان يحظى باشرتاطات أخرى للشعر، 
من بينها ان املعنى ال يستطيع شيئاً أمام طوفان املعاين 
وحراكها، الذي يجري يف إطار االرتقاء بالشعر من ثقل 
املرئيات لتجسيد داللة  الكلامت إىل خفة معاين  معاين 
يكون  الجسد  يدور  فاينام  وخفته،  املريئ  بلمح  الشعر 
الشعر  مهمة  ان  لدرجة  املريئ  يف  الخفة  مبواجهة هذه 
الشاعر  ان  أخرى  بعبارة  آخر،  معنى  بحدوث  تتعلق 
يكف عن أن يكون هو نفسه، فاملعنى عىل الدوام أقل 
مام يعلنه الشعر، وهذا بحد ذاته إيذاناً بوقوف الشعر 
بيضون  الشاعر عباس  فأن  وبالتايل  املوروث  عن  بعيداً 
املوزون  املخفي  الذي يالمس رسية  املريئ  يعتمد خفة 
والداللة  املعنى  يجعل  الذي  األمر  خفة،  األشياء  بأكرث 
فال  بخفتهام  وكأنهام طيف  متران  الشعرية،  تركيبته  يف 
من  الكثري  ذلك  يف  ولعل  مضيهام،  بعد  إال  ندركهام 
سامت الدهشة الشعرية الناجمة عن معنى يبتعد عن 

يغادر  فانه  لذا  مبتحركاته،  اللحاق  ليواصل  مستقراته 
مرة  وجوده  تحري  إىل  يقودنا  الذي  األمر  مجيئه  حال 
بالخفة  االفتنان  ذلك  إىل  يعود  والسبب  أخرى،  بعد 
يف  مبكراً  ذلك  ونجد  للشعر،  أخرى  آفاق  إىل  والهروب 
كتابه  بيضون  الشاعر  بها  استهل  التي  األهداء  عبارة 

الشعري والتي تقول:
 هنا

ً
لن أبقى طويال

لكن جميل أن تأتي
من  عليه  تنطوي  مبا  هنا  الشعرية  الرتكيبة  قيمة  إن 
إليها،  االلتفات  وجوب  بعدم  أهميتها  تُظهر  معنى 
الذهاب  يف  املتمثل  الخفة  منت  عىل  محمولة  كونها 
املعنى  ينتظره  ما  غاية  ان  بل  االنتظار  وعدم  رسيعاً 
باملكوث  يحفل  ال  انه  له،  االستجابة  استحالة  هو 
ليغيب، محوالً  فأنه يحرض  وان حرض  والرسوخ طويالً 
ال  الشعرية  فالجملة  وغيابه،  لخفته  إىل حليف  الزمن 
تكف من إبعاد ما تنتجه مبعنى انها ال تكف عن نفي 
يصعب  التي  الهاربة  اللحظة  قرينة  باعتبارها  نفسها 
تبينها بعجالة، لكن بوسعها إخفاء يشء من حضورها 
يف  معه  التآلف  املتلقي  مبقدور  ليس  الذي  الغرائبي 
شد  يستطيع  ال  بيضون  الشاعر  فأن  ولذلك  الحال، 
انتباهنا إال باللجوء لهذا الحضور الغرائبي الذي ترتكه 
املقطع  هذا  يف  ذلك  ويتضح  خلفها  الشعرية  الجملة 
صالة  )عاريات  نص  من  جزء  يشكل  الذي  الشعري 

الشتاء(:
أوراق كبيرة يظنونها ميتة

ًلم تسقط من السماء
األشجار العالية ال تلد نجوما

بهذا الحجم
عىل  األوىل  باألحرف  توقيع  مبثابة  بيضون  نصوص  إن 
أمناط شعرية ال ترتك معنى خلفها، وجل ما ترتكه هو 
نافذة  مبثابة  هي  اخرى  حركة  تعقبه  الحلم،  من  نوع 
الوصول  ومحاولة  الزمن  مفاصل  حراك  عىل  مفتوحة 
إىل الحد البالغ الخطورة فيه، ذلك الحد الزمني الذي 

يحمل تهديداً باالنتقال إىل غريه:
هكذا يفعلون بورقة جميلة

يظنونها ميتة
 خالية من الرغبة

ً
لقد جعلوا اجسادا

غير قادرة على أن تؤذي نفسها
إن عدم املقدرة عىل اإليذاء هذه ناجمة عن التفكيك 
الزمني للمعنى الذي ميارس فعله بامتياز، وبالتايل فان 

ما يثري االنتباه يف هذه النصوص ان املعنى يفصح عن 
نفسه بغيابه وهروبة املستمر، واستناداً إىل ذلك يكون 
تتبدد، مبجرد  أن  الشعر  السائدة يف  الذوقية  من شأن 
أحسن  يف  املعنى  إن  برشوطها،  يعمل  ال  الشعر  ان 
إذا  أبداً  عرضها  يكتمل  ال  التي  األزهار  مياثل  تقريب 
الوردة  البحث عن  العرض قامئا عىل فكرة  كان أساس 
جزءاً  يظهر  حينام  بيضون  عباس  الشاعر  ان  الغائبة، 
مام يخلفه املعنى أمنا يقصد ان ال يظهر منه شيئاً، انه 

يتحدث بلسان الاليشء:
ال ترمي نواة مرة بين قلبين
 في الفراغ

ً
وال تلقي قشورا

فما يطلع من خطأ صغير ليس شعرة
الحذر ولكن لسان الالشيء

 يحصل
ً
فالبد ان شرا

عندما ترمي حماقة كبيرة في خطأ مجهول
انه رسي  الزمن، أي  املعنى ضمنياً يف  وبقدر ما يكون 
ومخفي وبالخفة التي تجعله يحدث يف لحظة ويتغري 
)بيضون(  لدى  الشعرية  الجملة  تحتفظ  لحظة  يف 
بها  معرفتنا  تحيل  وبهذا  زمانها،  وراء  املتخفي  برسها 
حضورها  يكتمل  عندما  وباألخص  مجهول  أمد  إىل 

الغرائبي خروجاً عام هو سائد:
ليس هذا بالطبع أثر أفعى

ًإذ نحدس أن خفقة قلب
 سيئا

ً
يمكن أن تترك أثرا

وقشر برتقالة دائري يلتف على معنى اليم
بالوسع تقشير الكذب نفسه بطريقة أخرى

الخيانة قد تكون في تركيب آخر للسطور
هكذا يتحدث الشاعر عن الرتكيب اآلخر للسطور، وما 
من  يجري  ال  الشعرية  جملته  اكتامل  أن  هو  يعنيه 
منظور  من  يجري  وامنا  املعنى  حضور  ثبات  منظور 
الكثري،  ينقصه  كائن  املعنى  أن  شك  دون  فمن  غيابه، 
إىل الحد الذي يضعف قدرتنا عىل تعيني معنى ما، وقد 
املعنى  يسود  عندما  ذلك،  من  أكرث  إىل  األمر  يذهب 
شدة  من  متأتية  هذه  سيادته  لتكون  معنى  دون  من 
االستعامل. غري أن الشاعر عباس بيضون ال تعرتضه أية 
مخاوف تعيق حريته يف كتابة الشعر فرتاه يحيد عن أي 
شكل مالزم ملعنى ما، وال تحرض نصوصه نيابة عن أي 
معنى ميتهن الثبات، وما يشغله ليس املعنى نفسه بقدر 
ما يشغله ذلك اإليعاز املتصل بالخفة والغياب والهروب 
يبدأ  هو  حيث  من  ينتهي  بأنه  يشعرنا  الذي  املستمر 

بني  قرصا  تزداد  الزمنية  الفاصلة  فأن  لذلك  ونتيجة 
الوصول  السبب ال ميكننا  املعنى وغيابه، ولهذا  حضور 
ملعاين عباس بيضون إال يف قارب نجاة واحد، وهو النظر 
إليها بخالف أية نظرة سائدة، أن األمر يتعلق بطبيعة 
إىل  تعود  التي  اللعبة  تعتمد  التي  الشعرية  اشتغاليته 
نفسها عىل الدوام يف مجرى املغامرة الشعرية، التي من 

شأنها صناعة جمل شعرية يف منتهى الغرابة:
دون وعي يتنفس المطر في ضمير الجو
أوراق كأخمص القدم أو الراحة المكتوفة

 وجوه كاملة
ً
لكنها أيضا

القطرات كاملة في ضمير الجو وال تسمع
أنها اللحظة التي تتم فيها قصص وذكريات

إن طروحات عباس بيضون الشعرية تستدعي تصادماً 
نفسه  عن  بعيداً  يذهب  ان  تهمة  يتقبل  شعر  بني 
أخرى  فكرة  إىل  الشعر  فكرة  لنقل  التسليم  ويتحمل 
الشعرية  الذاكرة  تداعيات  من  القادم  الشعر  وبني 
الراسخة، وتدور هذه اإلشكالية يف إطار تعديل فهمنا 
إيجاد  يحتمالن  ال  مسارين  بني  يجري  الذي  للشعر، 
أي  هناك  فليس  بينهام،  املشرتك  للتعايش  قاعدة 
فهم وسيط يف ان يتملكنا الشعر أو منلكه، ان هذين 
الفهمني ناجمني عن الفارق بني طريقة استعامل اللغة 
يف الشعر او اعتبار الشعر لغة قامئة بحد ذاتها، ويبدو 
رصيداً  ميتلك  الشعر  أن  إىل  اإلشارة  هنا  املناسب  من 
االستقامة  خارج  يكون  ان  عىل  القدرة  من  واسعاً 
حني  يف  ذاتها،  نفسه  عن  بالخروج  له  تسمح  التي 
سياقات  يف  الشعر  ترويض  عىل  الشعراء  بعض  يعمل 
بعينها قد ال تبقيه حياً لدرجة تتيح للميت منه يف ان 
يكون أكرث قدرة من الحي، ومن هنا كان عىل الشاعر 
الشعر  عن  االبتعاد  نفسه  من  يستأذن  ان  )بيضون( 
مبعناه القائم عىل سياقات متداولة، ان هذا االستئذان 
انطالقاً  االختالف  ببالغة  يوثق صالته  جريئاً  فعالً  يعد 
من أن الشعر يخرق كل أمر ويشغله، فهو عىل الدوام 
قراءة جديدة لألشياء واستنطاق ملخلوقات ال تجيب، 
وتبعاً لذلك فأن الشاعر عباس بيضون ال يقدم البيت 

الشعري استناداً إىل رغبة نتوقع حدوثها:
كما يفعلون بورقة جميلة
ظنوها ميتة، كذلك انقطع
هاتفك في المحيط وامتأل

صوتك باللباب والمحار
أو: أوراق جميلة يظنونها ميتة

 باسمك
ً
لم يكن هاتفا

ًلكن هكذا كلمك قدرك الصغير
إذ وصل ساعي حياتك متأخرا

إن معاين عباس بيضون هي ما تعجز املعاين عن فعله، 
فالشعر ال يظهر  الرسية والعلن،  انها يشء يحدث بني 
موضعها عىل أية خارطة، لكنها تنتج أثراً مكانياً غرائبياً، 
ناقص  بيشء  يتصل  الذي  املكمل  دور  يأخذ  األثر  هذا 
ليكمله، أن املعنى يف املجموعة يشء يشبه منديالً تلوح 
به يد خفية، فالشاعر ال يفتح طريق املعنى لنهايته، بل 
يضعنا يف حالة االنتظار، متهيداً لفهم أمناط من اإلدراك 
املتغري ملعاين األشياء، فاملعنى يف شعر )بيضون( إمنا هو 
الذي  األمر  عنها،  مقىص  هو  مبا  تلتحم  اشتغالية  بنية 
تتحول  أنها  منتجاً، مبعنى  البنية طرفاً  يجعل من هذه 
إىل مفهوم عمل يذهب عىل الدوام باتجاه التفكيك، انه 
كائن من غري أن يكون يجيد املراهنة عىل تلك املديات 

ًاملاثلة بني التطابق واالختالف:
 أسيرا

ّ
أيها الحب لماذا ال تحضر إال
لماذا قلت للخوف أحملني

لماذا جسورك قصيرة
أو:

ال يكفي أن نزيح الستارة. الحياة
كلها تحت النافذة. نتأمل

أن يكون ذلك في متناولنا: المملحة
والبهار والورد وكواهل

الخادمات، الذكريات
التي لم تعد مالئمة لسحننا

اشتغايل  فضاء  إىل  داليل  فضاء  من  املعنى  وبتحول 
غري  بلمح  املعنى  يستبدل  أن  الشاعر  بوسع  يكون 
حيوية  تعني  التي  اإلثارة  عىل  قدراته  يضاعف  مؤكد 
يف  الرغبة  من  مزيد  إىل  بها  وتدفع  الشعرية  العبارة 

ًاالنفالت:
أيها المساء الجميل لتكن خفيفا

علينا، إذ النوم القرير قرب
فكرة عظيمة هو وحدة تسلية

الشتاء
عباس  للشاعر  الشعري  الفضاء  معطيات  بني  من  إن 
اشتغال  بآليات  الشعري  الشاغل  يدار  أن  بيضون 
الذي )يحتوي بداخله عىل مبدأ  النص  صالحة إلشاعة 
تغريه( وهو العامل األكرث أهمية يف ديناميكية اإلنتاج 

الشعري وإذكاء سريورته.

عباس بيضون: الهروب إلى آفاق أخرى للشعر
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الفقراء وحدهم 
عشاق الوطن ..! 

عبد السادة البصري

العامل،  يف  الفقر  نسبة  عن  تقريراً  قرأت  أيام  قبل 
أنني  العراق، فهالني ما قرأته رغم  وآخر عنها يف 
أعرف ان أكرث من نصف العراقيني يعانون الفقر يف 
بلد هو من األغنى يف العامل برثواته النفطية وغري 
النفطية، بسبب الفساد املسترشي يف كل مفاصله، 

وثراء الفاسدين عىل حساب هؤالء الفقراء! 
يف هذه املناطق الفقرية، بل األكرث بؤسا يف وطننا، 
متوسطة  وأخرى  الفقر  تحت خط  عائالت  تعيش 
أرهقتها  التي  املحدود  الدخل  ذوي  ومن  الحال 
تكاليف اإليجار وقلّة الراتب بسبب االستقطاعات 
كام  سلطان  من  بها  الله  انزل  ما  التي  والقرارات 

يقال!
تحديدا  والجنوبية  الوسطى  محافظاتنا  كل  يف 
ومنها العاصمة انترشت هذه التجمعات السكانية 
وأخذت باالنتشار يوما بعد آخر بسبب الالمباالة 
والفساد املسترشي يف كل مفاصل البالد، الالمباالة 
ماتوا،  أو  عاشوا  سواء  ومعيشتهم  الناس  بحياة 
املهم  العراء.  يف  باتوا  أم  سكنوا  جاعوا،  أم  أكلوا 
وليذهب  لّذ وطاب  مبا  يتنّعم  املسؤول  السيد  ان 
الكل  يعرف  والفساد  الجحيم!  إىل  اآلخرون 
املقيتة  املحاصصة  رشعنت  حيث  جيدا،  تفاصيله 
وما زالت ترشعن له القرارات والتعليامت لتضيف 

كل يوم فقرات جديدة ومنافذ فساد أخرى!
هذا  يف  ترضراً  األكرث  هم  العشوائيات  ساكنو 
وتقديم  بحّبه  اانغامساً  األكرث  هم  فيام  الوطن، 
ويصيح  الخطوب  تدلهّم  فحينام  ألجله.  الغايل 
أبناء  من  الشباب  ينتفض   ، أوالدي  ها  الوطن: 
وملّبني  سواعدهم  عن  مشّمرين  األحياء  هذه 
 ، عنه  الدفاع  سبيل  يف  مهجهم  وباذلني  نداءه 
الذين  الشهداء  من  الكبرية  األعداد  هو  والدليل 
العزيزة  محافظاتنا  ارض  الطاهرة  دماؤهم  روت 
هّبوا يف  داعش، كذلك من  دنّستها وحوش  حينام 
املواطنة  حقوق  بأبسط  مطالبني  ترشين  انتفاضة 

التي تقّرها دساتري األرض والسامء! 
لهذا  الحقيقيون،  عاشقوه  هم  وطننا  يف  الفقراء 
نابٍض بحب  يحتاجون اىل وقفة حقٍّ وبضمري حيٍّ 
عرق  عنهم  ومنسح  لننصفهم  والناس،  الوطن 
يليق بهم  وعيشاً  التعب واالنتظار ومننحهم سكناً 
وبتضحياتهم وإخالصهم. وهذا ليس مبّنة من أحد  
بل هو حقٌّ مرشوع، لكن َمْن يعي الحقَّ يف زمن 

ساد فيه الفساد لالسف؟!
عىل املسؤولني أن يلتفتوا للفقراء دامئا، للتخفيف 
بوطنيتهم  يليق  ما  وإعطائهم  معاناتهم،  من 
الحقيقية، وان ال يكون هذا مجرد دعاية انتخابية 
املعدمون   فهؤالء  نارية!  وخطابات  وشعارات 
املخلص،  والصادق  املزيّف  الكاذب  بني  مييزون 
وعلينا أن نعرف جيدا أن الوطن لناسه الفقراء ال 
اىل  بها  ويهربون  خرياته  ينهبون  الذين  للفاسدين 

بلدان أخرى!

ليس مجرد كالم

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
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علم النفس التطوري 
 

عن “املركز الثقايف العريب للنرش” يف بريوت، صدر حديثا كتاب بعنوان “علم النفس التطوري”، من 
تأليف دافيد باس. وهو صادر ضمن “مرشوع كلمة” للرتجمة يف أبو ظبي. 

النفس  املعروفة يف مختلف فروع علم  الطروحات  يتجاوز يف محتواه  انه  الكتاب  وجاء يف مقدمة 
ونظرياته الراسخة والشائعة، مقدما منظوراً جديداً لتفسري ظواهر الحياة اإلنسانية عىل الصعد العقلية 

واملعرفية واالنفعالية والعالئقية والسلوكية، الفردية منها والجامعية.

إصدار تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

بغداد ـ طريق الشعب
ازدانت شوارع مدينة العامرة  يوم الجمعة 
ميسان  “مملكة  مباراثون  مرة  الول  املايض، 
أكرث من 150  الهوائية”، مبشاركة  للدراجات 
العراق،  محافظات  مختلف  من  متسابقا 
والتآخي  املحبة  ترسيخ روح  جمعتهم فكرة 

بني املحافظات.

ميسان تحتضن هواة الرياضة 
داد«،  »بايك  فريق  املاراثون  يف  وشارك 
الهوائية  الدراجات  فرق  أكرب  يعد من  الذي 
»دراجو  فريق  كذلك  األوسط،  الرشق  يف 
»دراجو  وفريق  بابل«  و»دراجو  البرصة« 
رياضة  هواة  من  عدد  جانب  اىل  ميسان«، 

الدراجات الهوائية يف محافظة ميسان.
الزيوت مروراً  املاراثون من سيطرة  وانطلق 

باتجاه  مبجرسين رئيسيني يف مركز املحافظة 
االحتفال  مبنصة  وانتهاء  الرشطة،  مديرية 

أمام مديرية بلديات ميسان.
رزاق  حازم  املارثون،  عىل  املرشف  ويقول 
بني  كبرياً  تنافساً  “شهد  انه  املحمدواي: 

املتسابقني”.

دعوات لتعميم التجربة
عن  املاراثون  يف  املشاركني  من  عدد  وعرّب 
سعادتهم بزيارة محافظة ميسان، واملشاركة 
يف هذه الفعالية الرياضية، مؤكدين “رضورة 
الرياضية  النشاطات  هذه  مثل  تنظيم 
محافظات  جميع  يف  املتنوعة  والفعاليات 
أوارص  توطيد  إىل  تهدف  لكونها  العراق، 
من  تحدثه  عام  فضال  العراقيني،  بني  املحبة 

زيادة يف اعداد مامريس هذه الرياضة”.

رسالة سالم ومحبة
ـ  املحمداوي  فراس  املدين  الناشط  ويقول 
ـ إن املاراثون هو  رئيس فريق »تطوعيون« 
األول من نوعه، مؤكدا أنه ميثل “رسالة سالم 
ومحبة من محافظة ميسان لكل العراق، وأن 
الغاية منه املشاركة والتفاعل وليس الفوز أو 

الخسارة”.
محببة  رياضية  فعالية  هو  املاراثون  وسباق 
أو  املحرتفني  غري  فيهم  مبن  الكثريين،  لدى 
غري املتخصصني بهذا النوع من الرياضة، فهو 
لدواع  العراقيني،  من  كبري  باهتامم  يحظى 
وغريها.  ورياضية  نفسية،  اجتامعية،  كثرية: 
كام أنه يشكل فرصة مناسبة الستعادة روح 
العراق،  أنحاء  مختلف  يف  والتآخي  املحبة 
من  للعراق  االمرييك  الغزو  ما خلفه  وإزالة 

اضطرابات وتداعيات عىل مختلف الصعد.

في ماراثون “مملكة ميسان”

الدراجات الهوائية توحد العراقيين
تضامنا مع الفالحين ومطالبهم

 

بغداد – طريق الشعب
أبدت لجنة املثقفني املحلية يف الحزب الشيوعي العراقي تضامنها 
دعم  مطلب  وأبرزها  العادلة،  ومطالبهم  واملزارعني  الفالحني  مع 
املنتجات  لقاء  املالية  املستحقات  ورصف  الوطني  الزراعي  املنتج 

املسّوقة. 
يف  املحلية  اللجنة  إىل  التابعة  األساسية  اإلبداع  لجنة  ورفعت 
اليومني املاضيني يف “شارع فلسطني” وعدد من األماكن العامة يف 

منطقة الزعفرانية، الفتات تدعم مطالب الفالحني. 
محلية  إىل  التابعة  األساسية  الطلبة  لجنة  آخر، شكلت  من جانب 
من  الكثريين  عىل  وزع  جواال  فريقا  املايض،  الخميس  املثقفني، 
نحو  “قدما  وثيقة  من  نسخا  املعظم”،  باب  كليات  “مجمع  طلبة 

التغيري الشامل” الصادرة عن املؤمتر الوطني الـ11 للحزب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيوعيون يدعمون 
الرياضة في المدحتية

 

الحلة - مائدة جميل

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  الدميقراطي  العمل  مختصة  بادرت 
محافظة بابل إىل دعم النشاط الريايض يف “قرية البو فارس” بناحية 

املدحتية. 
القرية ملعبا نظاميا  وهيأت املختصة خالل زيارة نظمتها أخريا إىل 
وزودتهام  )األشبال(،  الفتيان  من  فريقني  وأسست  القدم،  لكرة 

باملالبس واملستلزمات الرياضية. 
وجاءت املبادرة دعام للنشاط الريايض، وللمساهمة يف رفع املستوى 

البدين لهواة كرة القدم. 
وخالل لقاء وفد املختصة مع أهايل القرية، تحدث الناشط والوجه 
االجتامعي تريك الهاشم،عن أهمية تنمية قدرات الشباب ومواهبهم، 

خصوصا يف املجال الريايض.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعد الرفاعي يفتتح 
“الموصل ضوء ولون”

 
الموصل – طريق الشعب

احتضنت قاعة املركز الطاليب يف جامعة املوصل معرض صور للفنان 
الفوتوغرايف الرائد سعد عبد الهادي الرفاعي، حمل عنوان “املوصل 

ضوء ولون”. 
ونقلت املعروضات مشاهد يومية من مدينة املوصل، متثل معاملها 
خلفته  الذي  الدمار  عن  فضال  ومناطقها،  وشواخصها  الطبيعية 
وأسواقها  السكنية  أحيائها  يف  والحرب  اإلرهابية،  داعش  عصابات 

وأزقتها وبناها التحتية.

بغداد - انتصار الميالي

أقرأ”  أنا   .. عراقي  أنا  “مؤسسة  عقدت 
الثقافية، الجمعة املاضية يف بغداد، مؤمترها 
أعضائها  جمهرة  بحضور  الرابع  االنتخايب 

وبضمنهم اعضاء الهيئة اإلدارية. 
املؤمتر الذي احتضنته قاعة الجواهري يف مقر 
االتحاد العام لألدباء والكتاب، استهلته الهيئة 
عن  بعدها  أعلنت  ترحيب،  بكلمة  اإلدارية 
حل نفسها متهيدا النتخاب هيئة جديدة. وتم 
بعد ذلك إقرار رشعية املؤمتر واختيار لجانه 
الخاصة ولجنة الرئاسة املعنية بإدارة أعامله. 
حوارات  للمؤمتر  االوىل  الجلسة  يف  ودارت 
للمؤسسة  الداخيل  النظام  حول  ونقاشات 
متت  ثم  واملايل،  االنجازي  والتقريرين 

املصادقة عىل وثائق املؤمتر. 
الرتشيح  باب  فتح  تم  الثانية  الجلسة  ويف 
لعضوية الهيئة االدارية الجديدة، وجرت بعد 

ذلك االنتخابات بالتصويت الرسي. 
الفائزين  عن  أعلن  األصوات  فرز  وبعد 

مؤيد،  عامر  من  كل  وهم  الهيئة  بعضوية 
اثري  د.  عواد،  ستار  د.  الرزاق،  عبد  بسام 
الجاسور، عيل شاكر، محمد عباس، ونرجس 
االحتياط حارث  العضوين  عن  عباس، فضال 

الهيتي وجعفر رعد. 
الجديدة  اإلدارية  الهيئة  الختام، عقدت  ويف 
رئيسا  مؤيد  عامر  وانتخبت  األول  اجتامعها 

لها وبسام عبد الرزاق نائبا للرئيس.

مؤسسة “أنا عراقي.. انا اقرأ” 
تعقد مؤتمرها االنتخابي الرابع 
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