
بغدادـ  عبدالله لطيف 

مشهد مأساوي يلّخص صورة مخيامت 
النازحني شامل العراق، كانت أبطاله 
الثلوج واألمطار التي رضبت البالد 

وال تزال متواصلة؛ حيث غّصت مواقع 
التواصل االجتامعي بالصور والفيديوهات 
التي تعرض معاناة النازحني يف ظل أجواء 

بالغة القسوة، وسط انعدام مستلزمات 
التدفئة والعيش الكريم يف خيامهم 

املتهالكة.

الحكومة  أن  هو  مأساًة،  اإلنسانية  الكارثة  زاد  وما 
أعلنت يف وقت سابق، إغالق مخيامت شاميل البالد، 
سنجار،  جبل  حضن  يف  رسدشت  مخيم  وتحديدا 
يف محافظة نينوى، بينام ال يزال قاطنوه قابعني يف 
منذ  إغاثة  تصلها  ومل  أحد  يزرها  مل  التي  أماكنهم، 

اإلعالن املضلل.
وتسببت الثلوج يف قطع الطرقات ودفن العديد من 

الخيام تحت الثلوج التي وصل ارتفاعها إىل 40سم.
وتذكر مصادر مطلعة، أن 700 عائلة من اإليزيديني 
محارصة مبحافظة نينوى بسبب الثلوج، وسط نقص 

باملواد الغذائية.
القارس،  الربد  مخيم رسدشت  النازحون يف  ويقايس 
واألغطية  الوقود  خاصة  املؤن،  يف  حادا  ونقصا 

الشتوية.
العراق  شامل  يف  مناطق  تعرضت  أيام   3 وطيلة 
وسجلت  الطرق  بقطع  تسببت  ثلجية،  عاصفة  اىل 
درجات الحرارة 17 تحت الصفر، بينام ال تقدر خيم 
تحت   4 حرارة  درجة  أمام  الصمود  عىل  النازحني 

الصفر.
قبل أن يُعلن حلها يف العام  املايض 2021، وكانت 
هذه  عىل  الضوء  تسلط  االنسان  حقوق  مفوضية 
بيانات  وتنرش  صحفية،  مؤمترات  وتنظم  املعاناة، 
الدولية  املنظامت  تدفع  ونداءات،  واستغاثات 

تلك  اوقفت  االخرية  لكن  املساعدات.  تقديم  اىل 
املساعدات، منذ ان اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، 
استعدادها إلغالق ملف النزوح بالكامل نهاية العام 

املنرصم.
  

4 تحت الصفر 
الحدود  عىل  يقع  الذي  ـ  بريسفي  مخيم  يف  هناك 
العراقية الرتكية ـ يبدو املشهد معقدا: الخيام كأنها 
كتل ثلجية كبرية الحجم؛ ومن داخل إحداها، يقول 
النازح ذياب غانم لـ”طريق الشعب”: إن “الحكومة 
بدأت توزيع الوقود بعد أن وصلت درجة الحرارة اىل 

4 تحت الصفر. التوزيع حصل بعد فوات االوان”.
وطبقا لغانم، تتسبب موجة الربد “بأمراض مختلفة لدى 
االطفال وكبار السن. هنا يف املخيم توجد خيمة طبابة 
ال تقدم سوى عالجات اولية”. بينام تحول املخيم اىل 

“بؤرة للفايروسات والبكترييا”، بحسب وصف غانم.

“سردشت” بال مساعدات 
ويقول الناشط يف سنجار طالل عبدالله، ان “موجة 
النازحني  نصيب  كان  العراق  اجتاحت  التي  الثلوج 
مخيم  يف  بخاصة  الكربى،  الحصة  معاناتها  من 

رسدشت”.
ويؤكد عبدالله أن “ساكني هذا املخيم ال تشملهم 
أية مساعدات، وال تسلط اضواء االعالم عليهم، الن 
وقت  يف  اغالقه  اعلنت  واملهجرين  الهجرة  وزارة 

سابق” بحسب قوله. 
املخيم مأساوية يف ظل  أن “األوضاع يف  إىل  ويشري 

غياب املساعدات الحكومية”. 
بالنازحني  تهتم  ال  “الحكومة  أن  عبدالله  ويزعم 
مخيم  يف  تفعل  كام  ودهوك،  سنجار  مخيامت  يف 
تسلموا  الجدعة،  يف  “النازحني  أن  مبينا  الجدعة”، 
تلك  تصل  مل  فيام  الكاز،  مادة  من  حصصهم 

املساعدات اىل نازحي دهوك وسنجار”. 

املعنيني  والناشطني  املنظامت  عبدالله  وطالب 
تربعات  جمع  تشمل  عاجلة  حمالت  بـ”مبارشة 

وتوزيع مدافئ واغطية ووقود”.
اىل  عديدة  مناشدات  وجهوا  انهم  اىل  ويشري 

الحكومة “لكنها مل تستجب لنا”.

مبادرات شبابية طيبة
العاصمة  من  شباب  مجموعة  بادرت  االثناء،  ويف 
وحاجيات  لوازم  ورشاء  التربعات  جمع  اىل  بغداد 
موجة  ملواجهة  النازحني،  عىل  توزيعها  ليجري 
الحملة  هذه  يف  العاملني  أحد  الحالية.  الصقيع 
قمندار عباس قال لـ”طريق الشعب”: ان “الشباب 
بالتزامن  للنازحني  املساعدات  تقديم  عىل  اتفقوا 

مع موجة الربد القاسية التي عمت البالد”. 
وأضاف أن “العمل يجري االن عىل جمع التربعات 
لدخول  الحكومة  من  موافقات  عىل  والحصول 
اقليم كردستان،  املخيامت خصوصاً وان بعضها يف 

وقضاء سنجار”.
  

تجاوز األزمة؟ 
واملهجرين،  الهجرة  وزارة  تحدثت  جهتها،  من 
شهدتها  التي  والربد  الثلوج  أزمة  تجاوز  عن 
حدود  ضمن  املوجودة  النازحني  مخيامت 
حكومي  تحرك  عرب  وذلك  كردستان،  اقليم 
ودعم متربعني إليصال االحتياجات األساسية يف 

الوقود. مقدمتها 
وذكر وكيل الوزارة كريم النوري، إن كوادر فروع 
واربيل  والسليامنية  دهوك  محافظات  يف  الوزارة 
املتمثلة  االخرية  الظروف  مع  تعاطت  واملوصل 
االقليم،  مناطق  عىل  هطلت  التي  والثلوج  بالربد 

عرب تشكيل خاليا ازمة.
وشملت الحملة التي شارك فيها متربعون، بحسب 
والوقود  )البطانيات(  االغطية  “توفري  النوري، 

وايصال تلك املواد اىل املخيامت”.
تقرير  يف  الدولية  الهجرة  أعلنتها  إلحصائية  ووفقا 
نهاية العام املايض، فإن أكرث من مليون و200 ألف 
ومل  املخيامت،  يف  يسكنون  زالوا  ما  عراقي،  نازح 

يعودوا إىل مناطقهم.
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الوحش األبيض يطمر الخيام
والنازحون يستغيثون: الحكومة نسيتنا

من ينقذ النازحين ؟ 

املشاهد التي تناقلتها وسائل االعالم عن مخيامت النازحني هذه األيام .. تدمي 
القلوب. لكنها تثري أيضا الغضب والسخط عىل من يقرصون يف واجباتهم إزاء 

النازحني، ويدميون عمدا املأساة املتواصلة منذ سنوات . 
وزارة  الهجرة  تقول يف ترصيح لها انها  “وجهت  وزارة النفط بتوزيع مادة 
التخفيف عن  التوزيع بهدف  النفط يف املخيامت، ومتت املبارشة  بعمليات 

النازحني برد الشتاء القارس”.ً والالفت قول الوزارة ايضا “ان هذه اإلجراءات 
ضمن حدود إمكانات وزارة الهجرة وهذا ما نستطيع تقدميه للنازحني “!

الالزمة  التخصيصات  الوزارة تفتقد  ان  الترصيح يستنتج  من يتمعن يف هذا 
للقيام بواجباتها،  وان امر النازحني يف النهاية ليس بيدها! 

كذلك  بالكامل،  االتحادية  الحكومة  تتحمله  املأساوي  الوضع  ان  شك  وال   
ان  يعقل  وال  أراضيه.  يف  تقع  املخيامت  جميع  تكاد  الذي  اإلقليم  حكومة 

تستمر هذه الكارثة بعد ست سنوات من هزمية داعش اإلرهايب . 
التحتية  البنى  وتهيئة  للنازحني  ساملة  عودة  بتأمني  حقا  االمر  يتعلق  فهل 
لذلك، أم ان هناك دوافع سياسية وغريها تعرقل اغالق هذه املخيامت وعودة 

النازحني واملرشدين اىل محافظاتهم ومدنهم ؟! 

راصد الطريق 

الحزب الشيوعي العراقي:
أمن الوطن والمواطن في المقدمة

هجوم جديد لداعش اإلرهايب فجر يوم 21 - 1 - 2022 عىل 
مقر الرسية األوىل للجيش العراقي يف ناحية العظيم / محافظة 

دياىل، أدى اىل استشهاد  11 منتسبا. 
فيها  تتكرر  التي  ذاتها  املنطقة  يف  الغادر  الهجوم  هذا  حصل 
وبعد  مرة  كل  يف  وكام  اإلرهايب.  التنظيم  عنارص  اعتداءات 
اعالن  اىل  املعنية  واملؤسسات  الحكومة  تبادر  الضحايا  وقوع 
االستخبارايت  العمل  أهمية  عن  والحديث  االستنفار  حالة 
املشرتكة  الترصيحات  تصدر  كام  والحذر،  اليقظة  ورضورة 
االتحادية  القوات  بني  والتنسيق  التعاون  رضورة  بشأن 
ملاذا  وأمل:  بحرقة  يتساءل  يبقى  املواطن  لكن  والبيشمركة، 
دائم ومتواصل؟  نحو  والتعبئة عىل  الجهوزية  تبقى  هذه  ال 
بعد،  كامال  يهزم  مل  داعش  بأن  يقني  عىل  الكل  أن  خصوصا 
عنارصه  تجميع  اىل  باستمرار  ويسعى  له،  حواضن  وهناك 
للقيام باعامل إرهابية إجرامية، تهدف ليس فقط اىل ازهاق 
أرواح بريئة، بل يريد توجيه رسائل عدة منها تأكيد وجوده 

وعدم اقراره بالهزمية. 
الرصاع وحالة  تواصل حدة  تأيت مع  الجبانة  الهجمة  ان هذه 
وكراسيها،  السلطة  عىل  املتنافسني  بني  السيايس  التجاذب 
وجاء  للصواريخ،  واالستخدام  التفجريات  من  عدد  وحصول 
مرتافقا أيضا مع هروب اعداد من الدواعش من احد السجون 
يف سوريا، ما يؤرش ان اإلرهابيني يوظفون حالة عدم االستقرار 

والرتاخي والثغرات لتحقيق مآربهم  الدنيئة. 
 من نافل القول إعادة التأكيد أن عىل الكتل السياسية وخاصة 
املتنفذة  ادراك حجم املخاطر املحيطة، وان ال تدفع األوضاع 
السيايس،  التنافس  بإبقاء حالة  التفجر، وهي ملزمة  اىل حالة 
لتحقيق  به،  والتلويح  وقرقعته  والسالح  العنف  عن  بعيدا 
اهداف سياسية. وان اإلرصار عىل ذلك فيه تيه وضياع ودفع 
لحامية  التأهب  حالة  واضعاف  الهاوية،  حافة  اىل  األوضاع 

املواطن والوطن.  
وإذ ندين هذه الجرمية النكراء، وندعو اىل املزيد من الحذر 
القوات  صنوف  مختلف  بني  والتعاون  والتنسيق  واليقظة، 
ذوي  اىل  التعازي  نقدم  واالستخباراتية،  واألمنية  العسكرية 

الضحايا، وندعو الحكومة اىل ان تقوم برعاية عوائلهم. 
 

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2022-1-21
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القوى  تقدمه  الذي  لألىس،  املثري  السيايس  املشهد 
النهج  انتاج   العادة  املحمومة  مساعيها  يف  املتنفذة 
التحاصيص ذاته، املتسبب يف ازمات البالد ويف مفاقمة 
معاناة اوسع القطاعات الشعبية،  يؤكد رضورة مضاعفة 
الجهود والعمل عىل توحيد عمل ورؤى  قوى التغيري، 
السياسية واملجتمعية، التي تشمل الحراكات واالحزاب 
الترشينية والقوى واالحزاب املدنية الدميقراطية، التي  
وقفت بوضوح مع انتفاضة ترشين وثوارها،  وساندتها 

التنظيامت  مع   والعادلة،   املرشوعة  مطالبها  وتبنت 
االحتجاجية  والحمالت  والحركات  واملهنية  النقابية 
واملطلبية، مثل حراك الخريجني واملحارضين واصحاب 
العقود،  ومطالبات الفالحني واملزارعني بتسديد الدولة 
وللقطاع  النتاجهم  الدعم  وبتقديم   ملستحقاتهم 
الزراعي ككل، كذلك تظاهرات عامل املصانع املعطلة 
او التي تجري اعادة هيكلتها عىل  حساب العاملني فيها 
خصخصة  عملية  وفق  الدولة،  قطاع  اصول   وحساب 

جانب  اىل   فساد،.  شبهات  حولها  تحوم  ومشاركات 
املتعلقة  والقطاعية  املحلية  املتنوعة   االحتجاجات 

برتدي الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية.
ال  الشعب  اغلبية  ان  االخرية  االنتخابات  كشفت  وقد 
تثق باملنظومة الحاكمة واحزابها املتنفذة، التي تولت 
تسيري العملية السياسية وفق نهج املحاصصة الحاضن 
للفساد واملتسبب يف  الفشل  يف  بناء  الدولة وقدرتها 
عىل  خدمة املواطن وتعزيز  سيادتها واستقاللها. لكن   

القوة  هذه  تحويل  دون  يحول  التغيري  قوى  تشتت  
الكامنة يف املجتمع الساخط ، اىل فعل  وتأثري سياسيني 
قادرين عىل تحويل املسارات نحو التغيريات املنشودة  

يف الشخوص والنهج .
وميكن لتحقيق وحدة  العمل ان ينطلق وفق مسارات 
متعددة، وان تقوم به قوى تغيري مختلفة وضمن اطر 
تشرتك يف  لكنها  تنظيميا،  بعضها  ودوائر  مستقلة عن 
التوجهات واالهداف، ما يوفر ارضية  حقيقية للتعاون 

والتنسيق وصوال اىل وحدة العمل.
املستقلني   النواب  مساعي  يف  حاليا  هذا  ويتجىل 
الترشينيني والداعمني لهم  للتوحد يف كتلة.  ومبوازاة ذلك 
تنسيقيات واطر  تتجمع يف  الحراكات  العديد من  نجد 

تشاورية، تضمهم مع  قوى واحزاب وحركات وتنظيامت 
نقابية ومنظامت مجتمع مدين وغريها. كام نشهد  حراكا 
آخر للقوى واالحزاب والشخصيات املدنية الدميقراطية 
التيار  قوى  مثل  وتنشيطها،  التحالفية  اطرها  لتوسيع 
الدميقراطي، اىل جانب جهود وعمل قوى مدنية متنوعة.
ان املشرتكات الفكرية والسياسية  لهذا الطيف الواسع 
امكانية  وان  والحركات كبرية جدا،  القوى  واملتنوع من 
تحقيق تقدم ونجاحات يف تجميع روافد التغيري قامئة، 
وتتطلب االنفتاح واملرونة والرتكيز عىل ما يجمع وعىل 

خوض الحوارات الهادفة.
ــــــــــــــــــــــ

بوست الرفيق رائد فهمي عىل صفحته يف الفيسبوك

رائد فهمي: وحدة عمل قوى التغيير امكانية وضرورة واداة للتغيير

فريق هادي: نسعى لتأسيس قاعدة 
مدنية لمواجهة نهج المحاصصة

بغداد ـ طريق الشعب 
قال عضو املكتب التنفيذي يف التيار الدميقراطي العراقي، فريق 
فاعلة،  مدنية  قاعدة  إلعداد  نفسه  يُهّيئ  بات  التيار  إن  هادي، 
مساعي  أن  مؤكدا  البالد،  يف  املتصاعد  املحاصصة  نهج  ملواجهة 
الشهر  نهاية  عقده  املزمع  الثالث،  املركزي  املؤمتر  بعد  ما  التيار 

الحايل، يتمحور حول ذلك. 



النزاهة تضبط استقطاعا في رواتب موظفي ومتقاعدي نينوى
بغداد ـ طريق الشعب

كشفت هيئة النزاهة، أمس األحد، عن ضبطها حاالت استقطاع مبالغ من رواتب املُوظَّفني واملُتقاعدين يف عدٍد من دوائر ُمحافظة نينوى، 
ُمبّينًة أنَّ تلك االستقطاعات متَّت بصورٍة ُمخالفٍة للقانون.

وقالت الهيئة يف بيان ورد لـ”طريق الشعب”، إن “دائرة التحقيقات التابعة لها أفادت بأنَّ فريق عمل ُمديريَّة تحقيق نينوى متكَّن، 
َذت مبوجب ُمذكَّراٍت قضائيٍَّة، من ضبط حاالت استقطاعٍ لرواتب املُوظَّفني واملُتقاعدين وذوي املُتوّفني يف  عرب ثالث عمليَّاٍت نوعيَّـٍة نُفِّ

ة وقطاع الرعاية الصحيَّة - األيرس باملُحافظة”. ُمديريَّـة الزراعة ودائرة الصحَّ
ة بجمع مبالغ ماليٍَّة من ُموظَّفي دائرة الزراعة يف املُحافظة؛ لغرض إرسالها )مكافأة(  وأضافت، أنَّ “الفريق قام بضبط أصل القوائم الخاصَّ

صات غري الثابتة( ملُوظَّفي دائرة الزراعة”. خرة )املُخصَّ للُموظَّفنٍي العاملني يف وزارة املاليَّة؛ لقاء قيامهم بتسهيل رصف املبالغ املُدَّ
ة بقضايا النزاهة؛ الذي  وأكَّدت الهيئة، “تنظيم محارض ضبٍط أصوليٍَّة، وعرضها رفقة املُتَّهمني عىل قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ
ة )329( من قانون العقوبات، إضافًة إىل توقيف املُتَّهمني املضبوطني يف  ر استقدام ُمدير حسابات دائرة زراعة نينوى وفق أحكام املادَّ قرَّ

ة )316( من قانون العقوبات”. العمليَّـة الثانية والثالثة وفق أحكام املادَّ
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وطن حر وشعب سعيد

شيزوفرينيا سياسية 

محمد عبد الرحمن

الشيزوفرينيا يف علم النفس اضطراب نفيس يتسم بسلوك 
وتشمل  الواقع.  متييز  يف  وفشل  طبيعي  غري  اجتامعي 
إىل  باإلضافة   ، الفكر  واضطراب  الوهام  الشائعة  أعراضه 
وانعدام  العاطفي،  والتعبري  االجتامعية  املشاركة  انخفاض 

اإلرادة.
اعراض  وتربز  كثريا.  االمر  يختلف  يكاد  ال  السياسة  ويف 
الشيزوفرينيا السياسية اكرث ما تربز، يف فرتات االضطرابات 
واالنتقاالت،   والتحوالت  االستقرارواالنكسارات  وعدم 
بغريه  واالدعاء  الواقع  عن  التام  االنفصام  لجهة  خصوصا 

وبعكسه.
الناس  حياة  عن  االبتعاد  هذا  حالة  متاما  نعيش  اليوم 
وواقعهم، وادعاء عدد من القوى غري حقيقتها وطبيعتها 
واسبابه،  مقدماته  له  وهذا   . اليه  وترمي  له  تخطط  وما 
ومنها ما يتعلق  بحالة الفشل املتكرر وعدم القدرة عىل  
التي  التخبط  حاالت  فرنى  به،  القيام  يتوجب  ما  ادراك 
هي اقرب اىل الهلوسة. انها حالة العجز عن اتخاذ املوقف 
الفشل،  تجارب  من  الدروس  استخالص  بعد  السليم 

والتوقف مليا عند الفرص واالمكانيات والتحديات . 
القوى  من  عدد  موقف  سيد  هو  اليوم  االنفصام  هذا 
متاما  بعيدة  وتدافعاتها  وتجاذباتها  فرصاعاتها  السياسية، 
لتأمني  املتواصل  غالبيتهم   وركض  الناس  هموم  عن 
الحكومة  الدولة ووزارات  اليومي، يف وقت تعجز  قوتهم 
ومؤسساتها فيه عن تأمني ابسط متطلبات الحياة، والحد 
األدىن من الخدمات خاصة يف مجايل الصحة والتعليم ويف 
الكهرباء، حيث االنقطاعات الطويلة يف هذه األيام قارسة 

الربد ضاعف معاناة املواطنني .
ونفوذهم  مصالحهم  ألجل  اليوم  املتدافعني  ان  نعم 
وكرايس السلطة يف واٍد ، وغالبية العراقيني يف واد اخر  . 

وهذه الهوة بني األغلبية الساحقة التي تطحنها تداعيات 
املتنفذة املرفهة آخذة يف  االزمات املتعددة، وبني األقلية 
قبل  مخيمة  كانت  التي  الثقة   عدم  أجواء  وان  االتساع. 
انتخابات ترشين األول  ٢٠٢١، باقية عىل حالها ان مل تكن 
املبكية  املضحكة  السياسية  املشاهد  تعاظمت  جراء   قد 

التي نتابعها اليوم. 
عن  والعاجز  واليائس  املحبط  البعض  هذا  ان  واألخطر 
اىل  يندفع  قد  مختصصون،  يقول  كام  اإليجايب،  الفعل 
موجود  انه  يقول  ان  ملجرد  متهورة،  طائشة  مامرسات 
والثبات الذات املنطوية عىل نفسها والغارقة يف األوهام  

.
عن  متاما  ويبتعد  ومؤٍذ،  خطر  املامرسات  هذه  مثل  ان 
ان  يفرتض  والتي   والرصينة،  املتوازنة  السياسية  املامرسة 
والشعب  الوطن  مصالح  يشء  كل  قبل  االعتبار  يف  تضع 
ملوارده  السليم  والتوظيف  االستقرار  اىل  البلد  وحاجة 
ببلدهم  يرتقي  وما  املواطنون  ينتظره  ما  لتحقيق  املالية، 
فيها  يأمن  التي  واملستقرة،  املتحرضة  الدول  مصاف  اىل 
العيش  فرص  له  وتتاح  وممتلكاته  حياته  عىل  املواطن 

الكريم .
السؤال امللح  هنا : من يقطع الطريق عىل هؤالء ويضع 
األعراف  لكل  وفقا  واملؤذية  الضارة  للمامرسات  حدا 
واملقاييس ؟ فالخطر قد يتسع للحد الذي يضع البلد عىل 

كف عفريت . 
منضبطة  نريان طائشة غري  بعيد عن  بانه  يشعر  وان من 
اليوم ،فال يتوقع بانه يف مأمن اذا ما استفحل االمر واذا 
الرفض  واجب  هنا  ومن   . الغارب  عىل  الحبل  ترك  ما 
الوطني الشامل لكل مامرسة تقضم هيبة الدولة وتصادر 
وامنهم  املواطنني  بحياة  والرضر  االذى  وتلحق  القانون 

واستقرارهم.
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“بحراك شبابي فاعل.. نؤسس للتغيير”

البالغ الختامي للمؤتمر الـ 15 التحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي
بغداد ـ طريق الشعب

تحت شعار “بحراك شبايب فاعل.. نؤسس 
الدميقراطي  الشبيبة  اتحاد  للتغيري”، عقد 
يف  عرش  الخامس  العام  مؤمتره  العراقي، 
كانون   21 الجمعة  يوم  بغداد،  العاصمة 
ومندويب  مندوبات  بحضور   ،2022 الثاين 
وممثيل  املحافظات  يف  االتحاد  فروع 
اتحاد شبيبة كردستان وهولندا، والضيوف 
ممثيل منظامت املجتمع املدين والحركات 
للعلوم  بغداد  اكادميية  وممثل  السياسية 
االنسانية، الذين شاركوا يف حفل االفتتاح.
الوطني  بالنشيد  اعامله  املؤمتر  افتِتح 
حداداً  صمت،  دقيقة  والوقوف  العراقي، 
العراق  وشهداء  شهيدات  أرواح  عىل 

ترشين،  وانتفاضة  الوطنية  والحركة 
نائب  املاليك  وسام  الزميل  لريحب 
كلمة  عرب  بالضيوف  السابق  السكرتري 
بغداد  اكادميية  ممثل  القى  ثم  االتحاد، 
هذا  باملناسبة،  كلمة  االنسانية  للعلوم 
اتحاد  كلمة  عيل  أمري  الزميل  والقى 
الشباب  اتحاد  كلمة  ثم  كردستان،  شبيبة 
وسام  الزميل  القاها  العاملي،  الدميقراطي 

الخزعيل سكرتري االتحاد االسبق.
والتحايا  التهنئة  برقيات  املؤمتر  تلقى 
املرأة  رابطة  من  املؤمتر  انعقاد  مبناسبة 
واتحاد  العامل  نقابات  واتحاد  العراقية 
العراق  جمهورية  يف  العام  الطلبة 
عربية  ومنظامت  الدميقراطي  والتيار 

االفتتاح  حفل  تخلل  كام  أخرى.  ودولية 
ابتدأت  وشعرية  وفنية  موسيقية  فقرات 
ومساهمة  الرساي  عمر  الشاعر  بقصيدة 
أنغام  وفرقة  السالم  قيثارة  كورال  فرقة 

الشبيبة.
اكمل  االفتتاح،  حفل  من  االنتهاء  بعد 
مهامه  السابق  الشبيبة  سكرتارية  مكتب 
املؤمتر  ورشعية  االعتامد  تقرير  بإقرار 
رئاسة  لجنة  وانتخاب  النصاب  من حيث 
متابعة  عاتقها  عىل  اخذت  والتي  املؤمتر 
لجنة  املؤمتر)  لجان  ومنها  املؤمتر  اعامل 
االعتامد، لجنة التدقيق املايل، لجنة كتابة 

املحرض، ولجنة الرتشيحات والطعون (. 
واألوراق  التقارير  املؤمتر  وناقش 

وورقة  الشبابية  الورقة  ومنها  املقدمة، 
التعديالت  تضمنت  التي  التوصيات 
التقرير  الداخيل،  النظام  عىل  املقرتحة 
اغناها  والتي  املايل،  والتقرير  االنجازي 
اقرِّت  التي  والقرارات  بالتوصيات  املؤمتر 
ممثيل  تكليف  مع  العلني،  بالتصويت 
التنفيذية  اللجنة  مع  بالتعاون  الفروع 

الستكامل وثائق املؤمتر.
العدد  بانتخاب  اعامله  املؤمتر  واختتم 
عقدت  التي  التنفيذية  للجنة  التكمييل 
سالم  الزميل  وانتخبت  االول  اجتامعها 
عيل  والزميل  لالتحاد  سكرترياً  نوري 
املكتب  وانتخاب  له،  نائباً  محسن 

التنفيذي  لالتحاد.

بغداد ـ طريق الشعب

تظاهر حشد من املواطنني يف 
العاصمة بغداد، احتجاجا عىل 

استمرار منهج املحاصصة يف 
ادارة الدولة، فيام شهد عدد من 
املحافظات تظاهرات احتجاجية، 

تطالب بتوفري فرص العمل 
والخدمات، وتطبيق قرار مجلس 

الوزراء رقم 315.

رفض منهجية ادارة الدولة
وتجمع عدد من املحتجني قرب ساحة النسور وسط 
بغداد، احتجاجا عىل استفحال الفساد وارصار الكتل 
والقومية  الطائفية  املحاصصة  منهج  عىل  السياسية 

كطريقة إلدارة البالد.
واكد املتظاهرون يف بيان طالعته “طريق الشعب”، 
الفاسدين،  املحاصصة واعادة تدوير  “رفضهم ملنهج 
ومحاكمة  الدوالر،  امام  الدينار  رصف  سعر  واعادة 
قتلة املتظاهرين وإسقاط الدعاوى الكيدية، ومحاكمة 
وتلبية  الفاسدين،  املحافظني  وإقالة  الفساد،  رؤوس 

مطالب الخريجني”.
يف  العقود  اصحاب  من  العرشات  تظاهر  االثناء،  يف 
مطالبني  الوزارة،  مبنى  امام  العايل،  التعليم  وزارة 

بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315.
“العرشات  ان  الشعب”:  “طريق  مراسل  وقال 
مسرية  يف  انطلقوا  الوزارة  يف  العقود  اصحاب  من 
احتجاجية من امام وزارة التعليم العايل صوب ساحة 
الطريان، للمطالبة بتطبيق القرار، والكف عن تجاهل 

مطالبهم”.

احتجاج واسع في ذي قار
الكليات  خريجي  من  املئات  قطع  جانبهم،  من 
وسط  النرص  جرس  قار،  ذي  محافظة  يف  واملعاهد 
مدينة النارصية، يف تصعيد احتجاجي، للمطالبة بتوفري 

فرص العمل.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  احمد  وسام  املتظاهر  وذكر 
فرص  توفري  عن  عاجزة  والحكومة  متيض  “السنوات 
الخاص”، مشريا اىل  ام  العام  القطاع  العمل سواء يف 
االوضاع  عىل  بظالله  يلقي  سوف  الفشل  “هذا  ان 
العامة بشكل كبري يف حال عدم ايجاد حلول جذرية 

للموضوع”.
النارصية  مدينة  يف  التظاهرات  جرحى  احد  وأقدم 

رحيم عبد الكريم عىل نصب خيمة اعتصام يف ساحة 
الحبويب، وسط مدينة النارصية، احتجاجا عىل إهامل 
الصحية وعدم شموله يف  لحالته  الحكومية  الجهات 

العالج خارج العراق.
وقال عبد الكريم يف حديث صحفي، إنه مصاب بثالث 
إطالقات نارية منذ 27 متوز عام 2020 ويعاين من رفع 
احدى كليتيه ونصف الكبد ورفع فقرتني من العمود 
الفقري وشلل نصفي عىل خلفية ذلك، مشريا اىل أنه 
يواجه تقرحات عديدة يف أنحاء جسمه بسبب جلوسه 
الوعود  أن  موضحا  اإلصابة،  وتداعيات  املتواصل 
الذي  األمر  بها،  تِف  مل  بعالجه  املتكررة  الحكومية 
دعاه إىل نصب خيمته يف ساحة الحبويب، واالستمرار 

باعتصام مفتوح لحني إرساله للعالج خارج العراق.
مركز  حريق  شهداء  ذوي  من  العرشات  قطع  فيام 
القريب من  العام  الطريق  املحافظة،  النقاء يف  عزل 
تأخر  عىل  احتجاجا  التعليمي،  الحسني  مستشفى 
اىل  املتهمني  وتقديم  الحادث  يف  التحقيقات  كشف 

القضاء.

تظاهرة للمصابين بأمراض الدم الوراثية
املصابني  ذوي  من  عدد  نظم  البرصة،  محافظة  ويف 
وقفة  “الثالسيميا”،  الوراثية  الدم  فقر  بأمراض 
مطالبني  اإلعاقة،  ذوي  رعاية  قسم  أمام  احتجاجية 

برصف راتب املعني املتفرغ.
واشار مراسل “طريق الشعب”، اىل ان “عدد املصابني 

تم  الذين  أعداد  وإن  آالف،   8 يتجاوز  املرض  بهذا 
يف  شخص،  آالف   3 تجاوز  املعيل  براتب  شمولهم 
الذكية 2570 فيام تبقى  البطاقة  حني أن من تسلم 
ترصف  ومل  كارد،  ماسرت  بطاقة  لهم  تصدر  مل   1570

مستحقاتهم”.
ونظم عدد من شيوخ العشائر ووجهاء مدينة الزبري 
وسط  القامئمقامية  مبنى  أمام  احتجاجية،  وقفة 
يف  لإلرساع  املركزية  الحكومة  عىل  للضغط  القضاء، 
حسم مشكلة مرشوع مجاري الزبري للمرحلة األوىل 
معاناة  إلنهاء  متكامل،  مبرشوع  للتنفيذ  وإحالته 
املواطنني جراء تدين الخدمات وإيقاف مشاريع البنى 

التحتية.

خريجو المعاهد يحتجون
يف غضون ذلك، نظم عدد من خريجي معهد التدريب 
النفطي لعام 2019 - 2020 تظاهرة امام مقر رشكة 
النفط موقع )الزقورة( وسط البرصة، للمطالبة باإلرساع 

يف إصدار االمر الوزاري بتعيينهم عىل مالك الرشكة.
يف  النفط  معهد  خريجي  من  عدد  نظم  ذلك،  اىل 
محافظة ميسان، وقفة احتجاجية امام مبنى الرشكة 
معامالت  إجراءات  يف  باإلرساع  مطالبني  باملحافظة، 
تعيينهم عىل املالك الدائم، وفقا للتعليامت الوزارية.

وأغلق العرشات من املزارعني مدخل سايلو ميسان، 
احتجاجا عىل عدم رصف مستحقاتهم املالية مقابل 
تسويقهم محاصيلهم الزراعية للموسم الشتوي املايض 

بخطوات  ملوحني  اشهر،   6 من  أكرث  منذ  للسايلو 
برصف  املامطلة  استمرار  حال  يف  اخرى  تصعيدية 
ممثيل  قبل  من  وعودا  تلقيهم  رغم  مستحقاتهم، 
املحافظة يف قبة الربملان، واصفني تلك الوعود بالكاذبة.

اصحاب  نظمها  اخرى،  تظاهرة  املحافظة  وشهدت 
العقود يف مجلس محافظة ميسان امام مبنى مجلس 
املحافظة، للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم، سيام 
املتعاقدين  بتثبيت  الوزراء  قرار مجلس  بعد صدور 

الذين لديهم خدمة 5 سنوات فام فوق.
التقني  املعهد  خريجي  من  عدد  تظاهر  كام 
مبحافظة املثنى، يف ساحة االحتفاالت وسط الساموة 
للمطالبة بتوفري فرص العمل يف الدوائر التي تتعلق 

باختصاصاتهم يف القطاعني العام والخاص.

تظاهرات للمعلمين
من جهتهم، طالبت الكوادر التدريسية يف املحافظة، 
خالل وقفة احتجاجية، نظموها يف مقر نقابة املعلمني 
بباقي  أسوة  األرايض،  قطع  توزيع  يف  بشمولهم 
الرشائح، مشددين عىل رضورة تطبيق قانون حامية 

املعلم.
يف السياق، نظم عدد من الكوادر التعليمية يف محافظة 
مطالبني  الرتبية،  مديرية  مبنى  أمام  تظاهرة  واسط 
بشمولهم يف توزيع قطع االرايض ورفع التسكني عن 
رواتبهم، مهددين باتخاذ اجراءات تصعيدية يف حال 

عدم االستجابة ملطالبهم.

غضب احتجاجي يتواصل

مواطنون يتظاهرون رفضا للفساد والمحاصصة
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أخبار وتقارير

بغداد ـ طريق الشعب 
الدميقراطي  التيار  يف  التنفيذي  املكتب  عضو  قال 
نفسه  يُهّيئ  بات  التيار  إن  هادي،  فريق  العراقي، 
املحاصصة  نهج  فاعلة، ملواجهة  قاعدة مدنية  إلعداد 
بعد  ما  التيار  مساعي  أن  مؤكدا  البالد،  يف  املتصاعد 
الشهر  نهاية  عقده  املزمع  الثالث،  املركزي  املؤمتر 

الحايل، يتمحور حول ذلك. 
أمس  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  هادي  وأضاف 
االحد، أن “التيار الدميقراطي عبارة عن اطار سيايس 

واالتحادات  والنقابات  االحزاب  من  مجموعة  يضم 
مدنية  قاعدة  بناء  هدفها  املستقلة،  والشخصيات 

يكون لها تأثري يف العملية السياسية”.
وزاد هادي، أن “نهج املحاصصة الطائفية واالثنية هو 
الذي يسيطر عىل الحياة السياسية. ويف مواجهة ذلك، 
كبرية  مدنية  قاعدة  لتكوين  انفسنا  نهيئ  ان  علينا 
وواسعة فاعلة يف العملية السياسية. وهذا ما سيكون 
سيعقد  الذي  للتيار  الثالث  املؤمتر  مخرجات  ضمن 
الرؤيا من خالل  الحايل، وسنرتجم هذه  الشهر  نهاية 

نشاطاتنا ما بعد املؤمتر”. 
تام  بشكل  يرفض  الدميقراطي  “التيار  أن  وأوضح 
التوافقية  اساس  عىل  السياسية  العملية  تقوم  ان 
فكل  واضحة؛  كانت  “النتائج  أن  مبيناً  واملحاصصة”، 
التجارب نتيجتها الفشل الذريع للحكومات املتعاقبة، 
وبالتايل انعكس ذلك سلباً عىل وضع البلد واملواطن”. 
وأشار عضو املكتب التنفيذي إىل أن “التيار ينادي بأن 
تكون هناك اغلبية ضمن الربملان الجديد خصوصاً يف 
ظل بعض املتغريات التي طرأت عىل الدورة الربملانية 

الحقيقي،  دوره  الربملان  يأخذ  ان  ونريد  الحالية، 
الذي يكمن يف ان تكون هناك كتل داعمة ومشكلة 
أداء  تراقب  املعارضة  للحكومة وكتل اخرى يف طرف 

الحكومة”.
ونبه هادي اىل ان “املفاوضات السياسية التي تجري 
التوافقية  مبدأ  من  تقرتب  السياسية  الكتل  بني  االن 
مردفا  الوطنية”،  “باألغلبية  سمي  اخر  بغطاء  ولكن 
وليست  حقيقية،  االغلبية  تكون  ان  اىل  ندعو  “نحن 

مسميات فحسب”.

بغداد ـ طريق الشعب
العراقي  الدميقراطي  للتيار  كركوك  تنسيقية  عقدت 
قاعة  عىل  السبت،  االول  امس  يوم  الثالث،  مؤمترها 
مطعم )ريكوس(، وبحضور طيف واسع ميثل مكونات 
ومنظامت  سياسية  وحركات  أحزاب  من  املحافظة 
واجتامعية،  أكادميية  وشخصيات  مدين  مجتمع 
وبإرشاف عضوي املكتب التنفيذي الدكتور عيل مهدي 

واألستاذ منري نيسان.
لبناء  معا..  )منيض  شعار  حمل  الذي  املؤمتر  واستهل 
الدولة املدنية الدميقراطية لتحقيق االستقرار واالزدهار( 
بعزف النشيد الوطني، والوقوف دقيقة صمت، إجالال 
والتحررية،  والدميقراطية  الوطنية  الحركة  لشهداء 
ولشهداء انتفاضة ترشين الباسلة ولسائر شهداء الوطن.
الشاعر حيدر الحسوين،  الحفل  بعد ذلك، قّدم مدير 
الذي  رشيد،  صبحي  فهمي  للمؤمتر  املؤقت  املنسق 
املكتب  كلمة  جاءت  ثم  ومن  ترحيبية،  كلمة  ألقى 
مهدي  عيل  الدكتور  فيها  استعرض  التي  التنفيذي 
جراء  من  بالبلد  تحدق  التي  والتحديات  الصعوبات 
نهج املحاصصة وانعكاس الرصاع املحتدم ما بني الكتل 
التي خاضت االنتخابات، بعزوف شعبي واضح؛ كانت 

نسبة املصوتني الفعلية ١٨%.
للعراقيني،  العيش  ضنك  عىل  مهدي ضوءا  د.  وسلط 
جرحى  من  االنتفاضة  وضحايا  الترشينية  واملطالب 
السياسية  الطبقة  تعرية  يف  الكبري  ودورها  وشهداء، 

الحاكمة.

كلمة  مصطفى  الستار  عبد  الدكتور  القى  فيام 
الرتدي  مبينا  الكوردية(،  )باللغة  التنسيقية 
الحاصل يف البالد، والذي يفتقر ملقومات الحياة 
الكرمية، وهو يعوم عىل بحر من الخريات، معلال 
معيار  وفقدان  الدولة،  إدارة  بعشوائية  تجلياته 
الوظائف  يف  واالختصاص  والنزاهة  الكفاءة 
والحزبية  واملنسوبية  املحسوبية  وتغليب  الهامة 

عليهام.

وما بني الكلمتني، كانت هناك قصيدة شعرية للدكتور 
محمد حسني، يتمجد فيها حب الوطن، ومن بعد ذلك 
طلب من املؤمترين إضفاء الرشعية عىل هيئة الرئاسة 
لتسيري أعامل املؤمتر، والتي تكونت من: 1 - األستاذ 
إبراهيم  سوسن  الدكتورة   -  2 شان.  جامل  املناضل 
املؤقت  املنسق   -  4 نيسان.  منري  األستاذ   -  3 رجب. 

فهمي صبحي رشيد.
ثم فتح الباب أمام مداخالت الحضور واالستفسارات 

للمؤمتر  واملعدة  املطروحة  الوثائق  عىل  واملقرتحات 
املؤمترين،  من  قبولها  وباإلجامع  تم  وقد  العام. 
وجرى التصويت بتفويض التنسيقية املنتخبة باختيار 

مندوبيها اىل املؤمتر العام. 
التنسيقية اجتامعها بحضور عضوي املكتب  وعقدت 
رشيد  صبحي  فهمي  تسمية  خاللها  ومتت  التنفيذي، 
طالب  وبرشى  أول،  نائبا  أكرم  مؤقتا، وجامل  منسقا 

نائبا ثانيا.

هجوم غادر وجبان
وكان تنظيم داعش اإلرهايب، قد تبنى هجوم “حاوي 
العظيم” ونرش مقطع فيديو، يظهر فيه عملية التعرض 
نقلت  املنطقة. كام  العراقي يف  الجيش  قطعات  عىل 
وكالة “اسوشيتدبرس” عن مسؤولني امنيني قولهام إن 
الثكنة العسكرية،  مسلحي داعش متكنوا من اخرتاق 
يف الساعة الثالثة فجرا، بعدما قتلوا حارسها، ثم قتلوا 
التعرض األرهايب متزامناً  الجنود وولوا هاربني. ويأيت 
التي يشنها اإلرهابيون ضد قوات سوريا  مع املعارك 
مدينة  يف  غوبران  سجن  حول  )قسط(  الدميقراطية 
الحسكة السورية، وبقيادة مقاتلني “عراقيني”. ويّعد 
هذان الهجومان، حسب قناة “اي يب يس” االمريكية، 
“االكرب” منذ القضاء عىل التنظيم اإلرهايب قبل ثالث 

سنوات. 
من جانبه أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي 
تخص الوضع األمني. وبحسب بيان ملكتب الكاظمي 
“ترأس  األخري  فأن  الشعب”،  “طريق  طالعته  والذي 
قيادة  مقر  يف  والعسكرية  األمنية  للقيادات  اجتامعا 
الذي  اإلرهايب  الهجوم  ملناقشة  املشرتكة،  العمليات 
العظيم”.  ناحية  اإلرهابية يف  داعش  نّفذته عصابات 
وأضاف البيان أن “االجتامع استعرض النتائج األولية 
للتحقيقات التي كان القائد العام للقوات املسلحة قد 

الكاظمي  وّشدد  مبارشة.  الحادث  بعد  بإجرائها  ّوجه 
عىل رضورة عدم تكرار مثل هذه اإلخرتاقات األمنية، 
الوطني مبضاعفة  االستخبارية واألمن  األجهزة  ووجه 
الجهد االستخباري، وتعزيز التنسيق األمني بني هذه 
للقوات  العام  القائد  بأن  البيان  وتابع  األجهزة”. 
بإعادة  املبارشة  عىل  االجتامع  “خالل  أكد  املسلحة 
تقييم قيادات األجهزة األمنية والعسكرية يف محافظة 
دياىل، وتشكيل لجان تفتيش ملتابعة تنفيذ التوجيهات 
واستكامل  العسكرية  بالخطط  يتعلق  فيام  الصادرة 
كل  بـ”محاسبة  متوعدا  بها”،  الخاصة  املتطلبات 
املقرصين مهام كانت مناصبهم ورتبهم، وذلك يف ضوء 
مضاعفة  عىل  شدد  كام  للتحقيقات.  النهائية  النتائج 
بعد  السورية،  العراقية  الحدود  عىل  األمني  الجهد 

األحداث التي شهدها سجن الحسكة السوري”.

يونامي تعلق
بشأن  وردت  التي  الدولية  الفعل  ردود  معرض  ويف 
يف  املتحدة  األمم  بعثة  ذكّرت  اإلرهايب،  الهجوم 
داعش  تنظيم  “أن  جانبها،  من  “يونامي”،  العراق 
العراق  اإلجرامي ال يزال يشكل تهديدا حقيقيا عىل 
عىل  لها  تغريدة  يف  البعثة  وأكدت  والعراقيني”. 
الشعب”:  “طريق  وطالعتها  تويرت  التواصل  منصة 

بحياة  أودى  الذي  دياىل،  يف  اإلرهايب  الهجوم  “إن 
بأن  مؤمل  تذكري  هو  آخرين،  وجرح  عراقيني  جنود 
داعش ال يزال يشكل تهديًدا”. وأضافت البعثة “من 
املحاوالت  هذه  ستهزم  والوحدة  اليقظة  أن  املؤكد 

الجبانة لزعزعة االستقرار”.

ضرورة إعادة تقييم الوضع
دياىل  محافظة  يف  أمني  مصدر  تحدث  جانبه،  من 
نتيجة  املحافظة،  يف  األمنية  اإلخرتاقات  تكرار  عن 
والعسكرية،  األمنية  املؤسسات  اإلدارة وضعف  سوء 
بسبب الرصاع السيايس الدائر يف البالد، والذي باتت 
دياىل جزًء أساسياً منه لألسف الشديد. وقال املصدر 
هذه  سامع  إىل  بحاجة  “لسنا  الشعب”،  لـ”طريق 
أطراف  تطلقه  الذي  والوعيد  واالستنكارات  التعازي 
واضحة  باتت  القضية  أن  اإلرهابيني.  بحق  واسعة 
أمنية  فراغات  بوجود  تتمثل  وهي  املحافظة،  يف 
كيلومرتاً،  بثالثني  وتقدر  اإلرهاب،  يستغلها  واسعة، 
لتغطيتها،  الجهود  األمنية  القوات  تنسق  ال  حيث 
بعد أن تحولت إىل منطقة للنفوذ السيايس. وبسبب 
دون  املحافظة،  داخل  كثرية جدا  مجازر  ذلك شهدنا 
املصدر  وأضاف  للمشكلة”.  أية حلول حقيقية  وضع 
تكون  رديئة جدا وال تصلح ألن  املقاتلني  أرزاق  “أن 
لقمة  وقضم  العلني  الفساد  ظل  يف  للبرش  طعاما 
كثرية  مواقعاً  هنالك  أن  كام  واحتياجاتهم.  الجنود 
ليست محّصنة باملستوى املطلوب، وكثريا ما استشهد 
ذلك،  عن  فضال  املرتاكم.  الفشل  هذا  نتيجة  جنود 
توجد معدات وأسلحة وعجالت خارج الخدمة، ألنها 
يرصف  فيام  الزمن،  من  طويلة  لفرتات  استخدمت 
الكثري من الجنود من مالهم الخاص لرشاء احتياجات 
العسكرية،  املواد  بيع  أسواق  باتت  حتى  أساسية، 
املنظومة  داخل  يجري  ما  عىل  ودليالً  رائجة،  سوقا 
الجرائم،  العسكرية”. وأضاف املصدر “ستتكرر هذه 
جوهرية،  حلوال  تقدم  ال  والترصيحات  البيانات  ألن 
فيام نرصد تحركات مريبة لإلرهاب يف سورية، وهنالك 
سيناريوهات عديدة ميكن حدوثها يف ظل تردي الوضع 
الدفاع  وزير  وأكد  هذا  االخفاقات”.  وتراكم  األمني 

جمعة عناد من جانبه بأن الحادث األليم جاء بسبب 
“تقصري يف مستوى القيادات األمنية الدنيا واملتوسطة 

وستكون هنالك وقفة جادة ملتابعة املوضوع”.

ضرورة تطهير األراضي العراقية
السبت  طالبت  قد  العراقني،  املحامني  نقابة  وكانت 
رضورة   “ اىل  نيوز”  “أيرث  تلقته  بيان  يف  املايض، 
أي  من  العراقية  األرايض  تطهري  عىل  الجاد  العمل 
جحور  يف  تختبئ  زالت  ما  بقايا  أو  إرهايب،  وجود 
املناطق  التي تتخفى يف  الحواضن  اإلجرام، فضالً عن 
التي سيطر عليها التنظيم آنذاك، باإلضافة إىل تنفيذ 
عقوبات  بحقهم  صدرت  للذين  القضائية  االحكام 
العادل،  جزاءهم  لينالوا  العراقي،  القضاء  قبل  من 
وٱعتامد خطة أمنية متكاملة، تعرب عن وحدة الشعب 

العراقي”. 
كام دعت املفوضية العليا لحقوق االنسان يف العراق، 
للقوات  العام  القائد  نيوز”   “العهد  أوردته  بيان  يف 
املسلحة مصطفى الكاظمي وقيادة العمليات املشرتكة 
اىل “توجيه القوات االمنية بتنسيق جهودها وتفعيل 
املتقدمة  التقنيات  استخدام  االستخباري عرب  الجانب 
وإعادة النظر بالخطط العسكرية املوضوعة والتأهيل 
رسالة  يعطي  وبشكل  للمقاتلني،  واملعنوي  البدين 
اطمئنان للمواطن بقدرة القوات االمنية عىل مواجهة 
واإلرهاب  التطرف  جامح  وكبح  واالزمات  التحديات 

االعمى”. 
وكانت جريدتنا “طريق الشعب”، قد حرضت مجلس 
أكد  حيث  بغداد،  يف  املغدورين  الشهداء  أحد  عزاء 
استشهد  الذي  الجندي  “أبنهم  أن  الشهيد عىل  ذوي 
يف هذه الحادثة األليمة، كان يبعث دامئا فيدوهات، 
االرهابيون  ينفذها  التي  التعرض  عمليات  توثق 
يعكس  وهو  مستمر،  األمر  أن  أي  املنطقة،  هذه  يف 
التامهل يف تجفيف منابع االرهاب، حتى جاءت هذه 
بأن  . وأكدوا  التي صدمتهم بفقدان ولدهم  الحادثة 
لتحقيق  الكايف  الدعم  غياب  بسبب  حدث  قد  األمر 
وبني  الجيش  بني  حصلت  التي  املواجهة  يف  الظفر 

االرهابيني”.

فريق هادي: نسعى لتأسيس قاعدة مدنية
لمواجهة نهج المحاصصة

تنسيقية كركوك تعقد مؤتمرها الثالث

العراقيون ينعون شهداء الجيش المغدورين

خلل أمني كبير وغياب االرادة لتجفيف منابع اإلرهاب

في ظل نظام المحاصصة 
والفساد

 1
تدهور القطاعين الزراعي والصناعي 

يعاين قطاع الزراعة كثريا من مشكالت جدية بسبب اغراق 
الدعم  يف  كبري  وضعف  املستوردة،  باملنتجات  السوق 
الحكومي، وشح املياه؛ فبحسب االحصائيات الرسمية، فإن 
اسهامات هذا القطاع يف الناتج املحيل االجاميل ضئيلة، وال 
الجهاز  املائة خالل عام 2020 حسب  تزيد عىل )4.8( يف 
املركزي لإلحصاء. وعىل الرغم من ان الزراعة تعد املصدر 
واملستضعفة  الفقرية  الفئات  عيش  سبل  لتوفري  الرئيس 
الذين  الريفية،  املناطق  يف  للسكان  العمل  فرص  وتوفري 
ميثلون نسبة 30 يف املائة من مجموع سكان العراق، فإن 
تردي واقع االنتاج الزراعي تسبب يف انخفاض ملحوظـ  وإن 
كان غري موثق بدقة رسميا ـ يف أعداد الفالحني والعاملني 
لتاميز  الواضح  االتجاه  ويربز  عموما.  الزراعية  االعامل  يف 
الفالحني وإفقار فئات واسعة منهم من الرشائح الوسطى 
والصغرية. وتشري بعض التقديرات إىل ان نصف عدد فالحي 
العراق دفعتهم الظروف الصعبة إىل ترك الزراعة يف السنوات 
املاضية واللجوء اىل مهن ونشاطات اخرى. وقسم كبري منهم 
هاجروا مع عوائلهم إىل مراكز املدن، خصوصا إىل العاصمة 
ظهرت  حيث  عشوائية،  أحياء  يف  للعيش  والبرصة،  بغداد 
اىل  أيضا  التي ستفيض  الصفيح”  “مدن  من  مناذج  مجددا 
إعادة إنتاج الفقر والتهميش مبديات جديدة بكل ما يحمله 

ذلك من مخاطر اجتامعية عىل السلم األهيل.  
الصناعة  لقطاع  بالنسبة  ذاتها  تكون  تكاد  واملسألة 
التحويلية، حيث انه يعاين من اختالالت كبرية؛ فمساهمته 
متواضعة،  نسبة  االّ  تشكل  ال  االجاميل  املحيل  الناتج  يف 
احصائيات  وبحسب   .2018 عام  املائة  يف   1.77 بلغت 
املنشآت  يف  العاملني  عدد  فإن  لإلحصاء،  املركزي  الجهاز 
كان ميثل يف  املصنفة كبرية ومتوسطة وصغرية،  الصناعية 
عدد  من  املائة  يف   )0.4( من  اقل  نسبته  ما   2018 عام 
سكان العراق. علام ان قسامً غري قليل من هؤالء يعمل يف 
منشآت مملوكة للدولة، وجزء غري قليل من تلك املنشآت 
تكاد تكون شبه معطلة. فيام يشري بعض املختصني، إىل ان 
التي تلت 2003، قرابة 500 ألف عامل  الفرتة  هناك، يف 
صناعي حكومي من أصل 750 ألف عامل تقريبا، يعملون 
يف القطاع اململوك للدولة، هم فعليا معطلون عن العمل، 
العامة  املوازنة  من  ورواتبهم  اجورهم  يتقاضون  لكنهم 
املتعمد.  االهامل  بسبب  مصانعهم  تتآكل  بينام  للدولة. 
الرشكات  من  املائة  يف   72 فإن  حكومي  مصدر  وبحسب 

واملؤسسات اململوكة للدولة تُعد خارسة.
ومن جهة اخرى، فإن القطاع الصناعي الخاص الذي مل يتلق 
اي دعم حكومي ملموس طوال السنوات املاضية، ويف ظل 
اغراق السوق بالسلع املستوردة، فان عددا كبريا، قد يصل 
اىل 800 ألف عامل من العامل الصناعيني قد فقدوا وظائفهم 
يف مصانع وورش هذا القطاع، فال يعمل يف هذه املصانع 
والورش االّ اقل من 10 يف املائة، وبطاقات انتاج متواضعة. 

األزمة  بعد  البالد  يف  كثريا  البطالة  معدالت  وارتفعت 
كانت  فإذا  كورونا.  وباء  تفيش  رافقت  التي  االقتصادية 
انها بلغت حوايل 14  التخطيط تشري إىل  احصائيات وزارة 
الشباب )35.5 يف  املائة عام 2018، فإن أكرث من ثلث  يف 
املائة( ال يعملون )حسب تقرير لوزارة التخطيط بالرشاكة 
مع البنك الدويل واليونيسيف يف متوز 2020(. وإذا اخذنا 
بعني االعتبار ان مئات االالف من الشباب يدخلون سنويا 
إىل سوق العمل، وان جزًء كبريا من العاملة يف القطاع الخاص 
هي عاملة مؤقتة وغري منتظمة، أدركنا ان الرقم االخري ليس 

بعيدا عن الواقع. 
ومن جهة اخرى، ما زالت معدالت الفقر والتهميش مرتفعة 
وتقدرها وزارة التخطيط بحدود 25 يف املائة، بعد ان كانت 
31 يف املائة عام 2020 وترزح مجموعات كبرية من فئات 
ما  إذ  املدقع،  الفقر  هذا  تحت  والدنيا  املهمشة  الشعب 
زالت تعتاش عىل فتات الريع النفطي، من خالل انسياقها 
الالقانونية.  وحتى  الطفيلية  االنشطة  من  عدد  يف  للولوج 
وغالبا ما تقطن هذه الفئات يف عشوائيات سكنية، تفتقر 
إىل أدىن مقومات العيش الكريم، وهي تكاد تخلو من كل 
أشكال البنى التحتية. وتشري آخر احصائيات وزارة التخطيط 
عام 2020، اىل ان عدد هذه العشوائيات يصل إىل 4000 
عشوائية ويقطنها حوايل 3.5 مليون مواطن عراقي. اي ما 
اشارت  فيام  العراق.  سكان  عدد  من  املائة  يف   10 يقارب 
عدد  ان  إىل   2020 عام  نهاية  الرسمية  الترصيحات  بعض 

قاطني هذه العشوائيات يصل إىل حول 7 ماليني مواطن. 
وبدل ان تعالج موازنة 2021 ما تراكم من أخطاء وخطايا 
الناس  عامة  تُنصف  وان  واملالية،  االقتصادية  السياسة  يف 
املرفهة  الحاكمة  األقلية  وليس  واملحتاجني  املحرومني 
االقتصادية  األوضاع  ُدفعت  يشء،  كل  عىل  واملستحوذة 
منها  مدروسة،  غري  بإجراءات  أسوأ،  هو  ما  إىل  واملعيشية 
فرض رضائب جديدة مبارشة وغري مبارشة عىل املواطنني، 
ارتفاع  وإىل  الدوالر،  امام  العراقي  الدينار  سعر  وتخفيض 
والخدمات،  واألدوية  الغذائية  خاصة  األسعار،  يف  محموم 
مبا  والرواتب  للمداخيل  الفعلية  القيمة  خفض  إىل  اضافة 

يرتاوح بني 25 و30 يف املائة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الحزب.. تحديات وآفاق

وثائق المؤتمر الـ 

بغداد – طريق الشعب

بعد الهجوم اإلجرامي الذي شنته التنظيامت اإلرهابية عىل مقر رسية من 
الفرقة األوىل يف الجيش العراقي، تتواجد يف ناحية العظيم - محافظة دياىل، 

والذي أدى إىل استشهاد 11 عنرصا أمنيا، انتقدت جهات واسعة من العراقيني، 
سوء اإلداء األمني وإهامل اإلخرتاقات املتواصلة، وضعف التنسيق الذي يتزامن 

مع الرصاع السيايس عىل املناصب والغنائم، والفساد املسترشي يف مؤسسات 
البالد، ومنها األمنية، فيام أكد مراقبون بأن ذلك يعكس صورة واضحة عن 

طبيعة نظام املحاصصة الطائفية، والخراب الذي يسببه للناس كل يوم. 



  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 47 Monday 24 January 2022 العدد 47 االثنني 24 كانون الثاين 

اخبار وتقارير
       4

البيئة والجفاف في العراق، اهمال غريب للمخاطر 

سوء االدارة والفساد
املياه،  ادارة  بسوء  تقرتن  حني  صعوبة،  الظاهرة  وتشتد 
اىل  التوصل  يف  والفشل  الصلة،  ذات  املؤسسات  وفساد 
اتفاقيات تعاون مايئ مع دول الجوار، واإلخرتاقات املتكررة 
الواسع  السلم األهيل، والتصحر  لألمن املحيل وما يهدد 
النطاق، حيث يفقد العراق 100 الف دونم من األرايض 
الصالحة  املياة  تقل  وحيث  عام،  كل  للزراعة  الصالحة 
بهذه  يتم اإلعرتاف  البرشي بشدة، وحيث ال  لألستهالك 
مصادقة  رغم  ومستقبلها،  للبالد  أمني  كتهديد  الظاهرة 

الحكومة العراقية عىل اتفاقية باريس للمناخ.
االقتصاد  عىل  للظاهرة  السلبية  التأثريات  جانب  واىل 
الزراعي، فإنها تسبب كل يوم يف هجرة مئات االالف من 
الفالحني من الريف اىل املراكز الحرضية، وهو أمر يرتك 
اثاراً شديدة التعقيد عىل املجتمع، منها زيادة التوترات 
املدن،  وسكان  املهاجرين  بني  واالقتصادية  االجتامعية 
واشتداد البطالة واتساع قاعدة الفئات املهمشة، وتفيش 
كام  الشغيلة.  وحدة  ومتزيق  املختلفة،  بانواعها  الجرمية 
ترتك هذه الهجرة الرسيعة واملفاجئة، أثارها السلبية عىل 
توفر الخدمات كالتعليم والصحة والطرق والسكن وغريها، 

تلك الخدمات التي يعاين العراقيون أصالً من ترديها. 

حرق الغاز
مراسلة محطة PBSO ، سيمونا فولتني، أشارت من جانبها، 
يف تقرير لها ضمن سلسلة تقاريرها حول تحديات التغيري 

املناخي، اىل وقوع العراق، البالد املنتجة للنفط وثاين أكرب 
مسبب لحرق الغاز يف العامل، عىل الخطوط األمامية ألزمة 
املناخ. وذكرت فولتني بان حرق الغاز يف العراق يشكل 15 
الحراري  انبعاثات غازات االحتباس  املائة من إجاميل  يف 
يف العامل. وقد تعهدت الحكومة بالقضاء عىل حرق الغاز 
بحلول عام ، 2027، حيث أعلن وزير النفط العراقي بإن 
أمرييك  دوالر  مليارات  خمسة  من  أكرث  البالد خصصت 
ملشاريع الغاز، قائالً “ سنؤمن التمويل الالزم لتنظيم إدارة 
الغاز يف كل العراق، وسنؤمن التمويل لتحسني املصفاة، 
توليد  محطات  جميع  يف  السائل  الوقود  لتغيري  وكذلك 
الطاقة ليكون وقوداً بالغاز”. ويعتقد بعض املختصني من 
ان العراق، كبلد متوسط الدخل، سيعاين كثرياً قبل أن يفي 

بوعوده هذه. 

تهديد حقيقي
وعىل صعيد مكمل، أكدت فولتني عىل أن أهوار بالد ما 
بني النهرين، حيث ظهرت الحضارة اإلنسانية قبل 7000 
عام، مهددة اليوم، برشاً وموطناً، بسبب الجفاف. فبعد 
إن نقص متوسط هطول األمطار السنوي خالل العرشين 
سنة املاضية بنسبة 10 يف املائة مام كان عليه يف العقود 
وزادت  املياه  مناسيب  إنخفضت  السابقة،  الثالثة 
اإلنسان  لحياة  مالمئة  اقل  املنطقة  وصارت  امللوحة، 
والحيوان والنبات عىل حد سواء، فيام اشتد الفقر، وصار 

دخل الفرد اليومي اليزيد عن 7.5 دوالر يف اليوم!

ونقلت فولتني عن سكان املنطقة قولهم بأنهم يعتمدون 
عىل األنشطة االقتصادية املائية وتربية الجاموس وحصاد 
القصب واألعشاب، وكلها ستختفي مع اختفاء املاء، حيث 
ميل   2000 سوى  اليوم  األهوار  مساحات  من  يبق  مل 
مربع، وهو ما يشري اىل خسارة 75 يف املائة من حجمها 
األصيل. كام خرست العوائل هناك  80 يف املائة من أعداد 
سابقاً حسب  تربيها  معتادة عىل  كانت  الذي  الجاموس 

املجلس الرنويجي لالجئني. 

خسائر مستمرة
ويبدو، حسب املراسلة الصحفية، ان الوقت ينفذ بالنسبة 
للمزارعني العراقيني، الذين خرسوا الكثري من محاصيلهم 
خالل العامني املاضيني و عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء 
بحاجة  العراق  بأن  الخرباء  وتنقل عن عدد من  العراق. 
الفساد وسوء  الري. لكن  ماسة إىل استثامرات لتحديث 
التي ميكن  النفط  اإلدارة متجذران بعمق، فتهدر أموال 

استخدامها يف برامج التكيف مع املناخ.
عن  املدافعون  يدعو  املعقدة،  املشاكل  هذه  وملواجهة 
تجاه  بإلتزاماتها  لإليفاء  الحكومة  العراقيني،  من  البيئة 
تخفيف حجم الكارثة، عرب العناية بالريف وتزويد سكانه 
الصالحة  واملياه  الري  مياه  وتوفري  االساسية،  بالخدمات 
الغابات  زراعة  يف  والتوسع  التصحر  ومكافحة  للرشب 
ومعالجة مشاكل النفايات واملخلفات الكيمياوية، ودعم 
العالقة،  ذات  املدين  املجتمع  ومنظامت  البيئة  حامة 
املتجددة،  الطاقة  يف  األجنبي  األستثامر  أفاق  وتعزيز 
لدى  الوعي  مستوى  ورفع  النشطاء،  سالمة  وضامن 
الجميع. كام  البيئة، ألنها بيت  العراقيني برضورة صيانة 
ومع  الصديقة  العامل  دول  مع  التعاون  يتسع  أن  البد 
املنظامت الدولية يف دعم بناء القدرات يف مجال النشاط 
أمثرت  التي  لآلمال  املخيبة  النتائج  بعد  املناخي، السيام 

عنها قمة غالسكو للمناخ عام 2021. 

 
ً
مواطنون يطالبون بزيادة الكميات الموزعة يوميا

الحصول على النفط االبيض
 من المحطات الحكومية مهمة صعبة 

بغداد ـ نورس حسن

مع اإلنخفاض الشديد بدرجات الحرارة واإلنقطاع املستمر للتيار الكهربايئ، 
يتجمع املواطنون يف ساعات الصباح الباردة، أمام محطات الوقود، من اجل 
الحصول عىل مستحقاتهم من مادة النفط االبيض، وفق البطاقة الوقودية، 

عىس أن يضمنوا التدفئة يف بيوتهم. 

طوابير طويلة
ومحدودية  التوزيع  عمليات  فوىض  ظل  ويف 
طابور  ايام،  منذ  ميتد  املتوفرة،  النفط  كميات 
وقود  تعبئة  محطة  امام  املواطنني،  من  طويل 
الزعفرانية، منتظرين دورهم للحصول عىل مادة 
توزيعه،  املحطة  اوقفت  أن  بعد  السيام  النفط، 
من  املعينة  اللجنة  قدوم  بتأخري  تتعلق  ألسباب 

وزارة النفط لألرشاف عىل ذلك.   
ويؤكد املواطن فالح عبد الله من سكنة املنطقة، 
لـ “طريق الشعب” عىل انه يقف مع العديد من 
املواطنني منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى غروب 
الشمس، من اجل الحصول عىل مادة النفط دون 
جدوى”. ويشري اىل ان “القامئني عىل ادارة املحطة 
الوزارة  من  معينة  لجنة  قدوم  برضورة  تذرعوا 
اللجنة  وان  املواطنني  عىل  التوزيع  بعملية  للبدأ 
مواطنون  ويرى  مبهمة”.  السباب  تأخرت  املعنية 
اىل  املمنوحة  االبيض  النفط  كميات  ان  أخرون، 

املواطنني وفق البطاقة الوقودية غري كافية. 
ان  نارص  هناء  املواطنة  تقول  الصدد  وبهذا 
من  لرتاً  خمسني  عائلة  لكل  متنح  “الحكومة 
خاصة  كافية،  غري  كمية  وهي  االبيض،  النفط 
من  اكرث  لتشغيل  تحتاج  والتي  الكبرية،  للعوائل 
الشديد  االنخفاض  بسبب  اليوم،  خالل  مدفئة 
مع  كالعادة  تزامن  والذي  الحرارة،  لدرجات 
اىل  وتشري  الكهربايئ”.  للتيار  املستمر  االنقطاع 
تشغيل  عىل  يقترص  ال  للنفط  استخدامها  ان 
املدافئ املنزلية وامنا تعدى ذلك اىل تسخني املاء 

املستخدم يف االستحامم.
عن  فاروق  زهرة  املواطنة  أبدت  جهتها،  من 
النفط  مبادة  الناس  تزويد  عدم  من  استغرابها 
وقالت   ،  3 رقم  الوقودية  البطاقة  وفق  االبيض 
لـ “طريق الشعب” ان “محطة توزيع الزعفرانية 
 3 رقم  الوقودية  البطاقة  ان  املواطنني  أبلغت 
النفط اىل املواطنني  انتهى مفعولها وبالتايل مينح 
ان  اىل  منبهة   ،”2 رقم  الوقودية  البطاقة  وفق 
ايام،  انتهاء مدتها ستة  بقى عىل   3 “بطاقة رقم 
ألسباب  املحددة  املدة  انقضاء  قبل  الغائها  وتم 

غامضة”. 

استغالل لالزمة
النفط  اسعار  ارتفاع  املواطنون من  هذا ويشتيك 
الحكومية،  التوزيع  املباع خارج محطات  االبيض 
ويطالبون برضورة تشديد الرقابة، وذلك لتجنيب 
منها  يعانون  التي  اإلستغالل  عمليات  املواطنني 
ويذكر  التوزيع.  عمليات  انسيابية  عدم  جراء 
أُجرب مؤخراً، وبسبب  انه  ابراهيم حسني  املواطن 
االبيض من خارج  النفط  الشديد عىل رشاء  الربد 
 “ الشعب”   لـ”طريق  ويقول  التوزيع.  محطة 
 50 بـ  يباع  االبيض  النفط  من  لرت    100 كل  ان 
عليه  يحصل  فيام  املحطات،  خارج  دينار  الف 
املواطنون مبا فيهم اصحاب عربات النفط الجوالة 
بـ 7500 دينار من محطات التوزيع”! ويشري اىل 
املواطنني  حاجة  يستغلون  العربات  “اصحاب  ان 
تتزامن  التي  الظروف  االبيض يف هذه  النفط  اىل 
للتيار  املستمر  واالنقطاع  الطلبة  امتحانات  فيها 
لدرجات  الشديد  االنخفاض  عن  فضال  الكهربايئ 

الحرارة  وبالتايل يعملون عىل رفع االسعار”.
عىل  الرقابة  تشديد  “برضورة  املواطن  وطالب 
تسهيل  عن  فضال  االبيض  النفط  بيع  منافذ 
الوقود  محطات  قبل  من  التوزيع  عمليات 

الحكومية اىل املواطنني”.
الكثري  “هناك  ان  اىل  عادل  فهد  املواطن  ويشري 
من املواطنني مل يتسن لهم الحصول عىل البطاقة 
الوقودية من وكالة الحصة التموينية، وانا واحد 
منهم، وبالتايل يسبب حرص الحصول عىل النفط 
للناس”.  اخرى  معاناة  الوقودية  البطاقة  عرب 
البطاقة  ان  الشعب”  لـ”طريق  املواطن  واوضح 
الحصة  وكالة  عرب  له،  منحت  التي  الوقودية 
وعند  قليلة،  غري  فرتة  مند  فقدت  قد  التموينية 
عن  الوكالة  امتنعت  اخرى  بواحدة  مطالبته 
من  الكثري  “هناك  ان  اىل  ولفت  طلبه.  تلبية 
الخاصة  الوقود  بطاقة  بيع  عىل  عملت  العوائل 
وذلك  رقم  لكل  دينار  الف   15 مقابل  بهم 
بسبب صعوبة الحصول عىل النفط من محطات 
اليوم  خالل  التوزيع  ملحدودية  نظرا  التوزيع 
الواحد فضال عن االنتظار لساعات غري قليلة يف 

التوزيع”. محطات 

الوزارة تحدد أسباب تراجع التجهيز.. ال اكثر !

الكهرباء تزور منازل المواطنين ساعة واحدة

ويحتضن ليَل العراقيني ظالٌم دامس، من جراء االنقطاع 
تعيش  املدن  أغلب  باتت  إذ  الكهربايئ،  للتيار  تام  شبه 
وتصاعد  الحرارة،  درجات  انخفاض  مع  قاسية  لحظات 
موجة الربد القارس وتساقط الثلوج، التي رضبت مناطق 

واسعة من البالد، وكان النازحون ضحيتها الكربى.

الوزارة تبرر..
وتعلل الوزارة تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية اىل “انحسار 
اطالقات الغاز املورد وتخفيض معدالته اىل 8.5 مليون مرت 
مكعب يومياً من اصل 50 مليونا، وكذلك إطفاء الخطوط 
خسارة  اىل  ادى  ما  العراق،  اىل  للطاقة  الناقلة  اإليرانية 

7600 ميغاواطا.
اىل  أيضا  الوزارة  أشارت  الجوية،  األحوال  سوء  وسبب 
“تخفيض معدالت الغاز الوطني يوم السبت بنسبة 50 
يف املائة من طاقة حقول الزبري، غرب القرنة/1 ، الشاملية 

والجنوبية”.
ومحافظات  وكركوك  ودياىل  بغداد  محافظات  وكانت 
قلة  أثرت  إذ  باألزمة؛  تأثراً  األكرث  هي  األوسط  الفرات 
تدفقات الغاز عىل محطات بسامية واملنصورية والصدر 

الغازية والقدس والحيدرية والخريات.

وتجادل الوزارة بأن “الغاز لو كان متاحاً ـ وفق ما جرى 
تلك  يف  املواطنني  تجهيز  باإلمكان  لكان  ـ  عليه  التعاقد 

املدن بعرشين ساعة”.

خطط قد ال تنفذ!
أعدت “خطة وقودية  النفط  بأن  الكهرباء  وزارة  وتذكر 
العمل عىل تأهيل حقول  التوليد، وتم  لتجهيز محطات 
غازية”، تقول الوزارة إنها ستدخل الخدمة يف أعوام 2024 
– 2025. واىل جانب ذلك، يجري العراق مباحثات مع دول 
خليجية، وعىل رأسها السعودية السترياد الكهرباء منها عرب 
ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بينام يعتمد االن عىل 
إيران لوحدها عرب استرياد 1200 ميغاواط، وكذلك وقود 

الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية املحلية.
كام يعتزم العراق استرياد الكهرباء من األردن وتركيا، يف 
مسعى لسد النقص لحني بناء محطات طاقة تكون قادرة 
عىل تلبية االستهالك املحيل. ويعاين العراق من أزمة نقص 
كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب املتتالية. 
ويحتج السكان منذ سنوات طويلة عىل االنقطاع املتكرر 
درجات  تصل  إذا  الصيف،  فصل  يف  وخاصة  للكهرباء 

الحرارة أحياناً إىل 50 مئوية.

مطالبة بسداد الديون
موىس،  أحمد  الكهرباء  وزارة  باسم  للمتحدث  ووفقا 
بررته  اإليرانية  اإلمداد  خطوط  توقف  “سبب  فان 
الدفع،  واجبة  مالية  مستحقات  سداد  بتأخر  طهران 
وأيضاً متر إيران بفصل ذروة، وتحتاج ملزيد من الطاقة، 
ولألسف ال توجد بدائل” بحسب قول موىس، الذي دعا 
وزارة املالية ىل سداد الديون املرتتبة عىل العراق “ألن 

األمر أثر كثرياً وقلل ساعات التجهيز عىل املواطنني”.
“املشاكل  إن  صحفي:  ترصيح  يف  موىس  وقال 

واالخفاقات تتطلب سقوفا زمنية لحلها جميعاً”.
باملتحدث  متكررة  اتصاالت  الشعب”  “طريق  وأجرت 
باسم وزارة الكهرباء أحمد موىس، لكن األخري مل يرد، 
ووعد مبعاودة االتصال بالجريدة، لكنه مل يفعل حتى 
مساء  من  متقدمة  ساعة  التقرير يف  إعداد هذا  ساعة 

يوم أمس.

عجز متواصل
الكهرباء  الجامعي كرار عبيد، ان “خدمة  الطالب  يقول 
سيئة يف منطقته )جرس دياىل( فالتجهيز ال يتجاوز ساعة 
واحدة فقط لليوم”، وبالتايل فان ذلك أثر عىل دراسة كرار 

بخاصة يف فرتة املساء.
ابسط  توفري  عن  عاجزة  “الدولة  ان  عبيد،  ويضيف 
من  الحكومة  تتمكن  مل  إذ  الكهرباء،  وهي  الخدمات 

تحسينها منذ العام 2003 وحتى االن”.
خدمة سّيئة 

البياع،  منطقة  سكنة  من  فاضل،  الله  عبد  املواطن  اما 
فيؤكد يف حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “خدمة الكهرباء 
خالل الشهرين األخريين كانت سيئة جدا، إذ ان ساعات 

التجهيز، ال تتجاوز ساعتني”.
الذي  األهيل(  )املولد  “السحب”  هو  البديل  ان  ويقول 

الوحيد  الحل  لكنه  مناسب،  وغري  “مكلفا  فاضل  يجده 
املتوفر حاليا”.

عىل  التجاوزات  ظاهرة  معالجة  أن  فاضل،  ويعتقد 
واقع  “تحسني  يف  تسهم  ان  ميكن  الوطنية  املنظومة 

الكهرباء الوطني”.

أزمة سياسية بامتياز 
وبالنسبة للمواطن سعد احمد ـ يسكن منقطة الكاملية 
ـ فان التيار الوطني ال يزور منطقته أكرث من ساعة ونص 
الساعة عىل مدار اليوم. “نعتمد بالكامل عىل املولدات 
استغالل  بدأوا  املولدات  أصحاب  بعض  وهناك  االهلية، 
االزمة، ورفعوا من سعر االمبري من 10 آالف اىل 12 الف 

دينار، بينام املواطن مجرب عىل الدفع”. 

ويضيف احمد يف حديثه لـ “طريق الشعب”، ان “املواطن 
يف  املتعاقبة  الحكومات  فشل  فواتري  يدفع  من  وحده 

مختلف القطاعات”.
بامتياز”،  “سياسية  الكهرباء  أزمة  أّن  املواطن  ويعتقد 
بسبب الرصاع الدائر بني قوى السلطة، فهم ال يتذكرون 
املحوالت  ونصب  الشوارع  وتبليط  الخدمات  تحسني 

الكهربائية، اال يف أيام االنتخابات”.
أما محسن حيدرـ مواطن من سكنة منطقة األمني ـ فان 
حال منطقته ال يختلف كثريا عن حال بقية املناطق؛ إذ 
أن ساعات التجهيز ال تتجاوز “ساعة واحدة” يف النهار، 

ومثلها يف الليل.
ويشكو حيدر حالته املادية التي ال تساعده عىل تحمل 

تكاليف أجور املولد األهيل.

بغدادـ  محمد التميمي

حددت وزارة الكهرباء 3 أسباب تقف وراء تراجع تجهيز الطاقة املزودة 
للمواطنني، تشمل تخفيض إمدادات الغاز اإليراين واطفاء خطوط النقل اإليرانية 

ايضا اىل العراق، اىل جانب تقليص معدالت الغاز الوطني املغذي ملحطات التوليد 
بنسبة 50 باملئة، نتيجة لسوء األحوال الجوية، بحسب تربيرات الوزارة.

بغداد – طريق الشعب

مع استمرار ظاهرة الجفاف، تزداد درجات الحرارة يف العراق برسعة تفوق رسعة 
ارتفاعها يف العامل بحوايل 700 يف املائة )او ما يعادل 2.5 درجة مئوية(، يف استجابة 

قاسية لإلحتباس الحراري ويف تحد صارخ للسكان والحكومة والقوى املهتمة 
بالبيئة. 
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يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى   *
النجف، الرفيق سهام املايض، الذي تويف بعد رصاع مرير 

مع املرض.
لروحه الخلود والسالم ولذويه ورفاقه الصرب والسلوان. 

الوطنية  الشخصية  بوفاة  املحلية  اللجنة  تعزي  كام 
ابو  الكاتب واملؤرخ جهاد هادي  املعروفة،  واالجتامعية 

صيبع )ابو ثائر(.
له الذكر الطيب وألهله الصرب والسلوان. 

للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى  واالىس  الحزن  من  *مبزيد 
القدامى  رفاقها  احد  الديوانية  يف  العراقي  الشيوعي 
رصاع  بعد  الكروي  حبيب  ظاهر  كاظم  الفاضل  واملريب 

مع املرض.
 له الذكر الطيب دوما ولعائلته الصرب والسلوان.

مواساة

ال كهرباء وال نفط!
محمد قاسم عناد 

عىل  املواطنون  يتزاحم  الربودة،  قاسية  األجواء  هذه  يف 
محطات الوقود لغرض التزود مبادة النفط األبيض املستخدمة 
يف تشغيل املدفئات النفطية، خاصة بعد حرمانهم من تشغيل 

املدفئات الكهربائية إثر انقطاع الكهرباء ساعات طويلة. 
بالنفط عرب  املحافظات،  بقية  أبناء  البغداديون شأن  ويتزود 
العائالت،  وتوزع عىل  النفط  وزارة  عن  تصدر  خاصة  بطاقة 
الوزارة يف  أطلقتها  التي   ،)3( رقم  الوقودية  البطاقة  وآخرها 
بغداد نهاية كانون األول املايض، للتزود بـ 50 لرتا من النفط.   
املفاجئة أنه بعد اإلقبال الكبري للمواطنني عىل محطات الوقود 
لغرض استالم حصتهم النفطية، تبني أن العمل بهذه البطاقة 
النفط  مادة  من  أساسا  كثرية،  محطات  خلت  فيام  انتهى، 
الحصول عىل  لحني  االنتظار  إىل  املواطنني  ما يضطر  األبيض! 

بطاقات جديدة. 
القاسية يف ظل غياب  الربد  الفقري موجة  ترى كيف سيواجه 
الكهرباء والنفط؟ أين يويل وجهه واألزمات تالحقه يف سلسلة 

غري متناهية!؟

أگـول

متابعة - طريق الشعب 
تضطر  التي  األسباب  أبرز  من  واحدا  الفقر  يعد 
وهي  العمل.  سوق  يف  أطفالها  زج  إىل  العائالت 
الشكل  بهذا  اتساعها  ان  اختصاصيون  يرى  ظاهرة 
يهدد  العراق،  يف  األخرية  اآلونة  خالل  “املخيف” 
السلبية  تأثرياتها  ظل  يف  خاصة  املجتمعية،  البنية 
ال  بأسلوب  استغاللهم  يجري  الذين  الصغار  عىل 

إنساين، للعمل قرساً يف بيئات غري آمنة.
وتبلغ نسبة عاملة األطفال يف العراق 2 يف املائة - 
حسب تقديرات مفوضية حقوق اإلنسان، ما يعني 
العمل.  إىل سوق  فعلياً  ألف طفل دخلوا  أن 800 
لكن منظمة “اليونيسيف” قدرت العدد يف بيانات 

صادرة عنها، بنحو مليون طفل. 
مزاولة  مخاطر  من  حذرت  قد  املفوضية  وكانت 
األطفال العمل. إذ من املمكن أن يتعرضوا للتحرش 
واالستغالل بكل أنواعه، وقد يقعون ضحية عصابات 

اإلتجار بالبرش والتسول واملخدرات. 

مخالفة قانونية
العمل.  لقانون  ذاته مخالف  األطفال بحد  تشغيل 
فبحسب الخبري القانوين عيل التميمي، فإن “قانون 
تشغيل  منع   ،2015 لعام   37 رقم  العراقي  العمل 
من  بتشغيل  وسمح  عاماً،   15 سن  دون  األطفال 
هم بني 15 و18 عاما وفق رشوط ورقابة، ويف مهن 

محددة”.
ويرى اختصاصيون أن هذا القانون مل يطبق بشكل 
وغري  الرسمية  التقارير  تسجله  “ما  وان  صحيح، 
الرسمية عن عاملة األطفال، ال يتناسب مع حجم 

الكارثة التي تتعرض لها هذه الرشيحة”. 
ووفقا للباحثة يف علم النفيس، سلمى النعيمي، فإن 
والفقر  السكان،  لغالبية  املعييش  املستوى  “تدين 

كل  هؤالء،  من  كبرية  رشيحة  تعانيه  الذي  املدقع 
يف  الصغار  تشغيل  إىل  كثرية  عائالت  يدفع  ذلك 

بيئات ليسوا مستعدين لدخولها”. 
وتضيف يف حديث صحفي، ان “هناك أمثلة كثرية 
السيطرة  العائالت  فيها  تفقد  خطرة  حاالت  عىل 
وذلك  العمل.  سوق  يف  زجهم  بعد  صغارها  عىل 
املخدرات  عىل  مدمنني  إىل  الحقا  يتحولون  حينام 

والكحول، أو يتعرضون لالغتصاب”. 

سياسات مدمرة
واملرأة،  الطفل  حقوق  مجال  يف  نشاطها  وبحكم 
أن  فيها  وجدت  الواقع  من  أمثلة  النعيمي  تورد 
هّم  وال  مرشدين  أصبحوا  الصغار  هؤالء  “بعض 
استغاللهم  هو  خطورة  واألكرث  اإلدمان.  إال  لهم 

تنفيذ  يف  واإلرهابيني  املسلحة  العصابات  قبل  من 
يعود  كله  وهذا  مخدرات.  جرعة  مقابل  الجرائم 
باألساس إىل البيئة غري اآلمنة التي زجوا فيها وهم 

صغار”. 
هؤالء  أوضاع  عن  قامتة  صورة  الباحثة  وتقدم 
األطفال، مؤكدة أنهم يعانون حاالت نفسية صعبة 
ترتبط بشعورهم بأنهم أدىن مستوى من أقرانهم.

من  العديد  مع  لقاءاتها  خالل  من  أنه  وتتابع، 
حقدا  يحملون  انهم  اكتشفت  العاملني،  األطفال 
تجاه املجتمع، الفتة إىل أنه “يف حال عدم احتضان 
إىل  النفيس  الرصاع  سيدفعهم  الصغار،  هؤالء 

االنتقام من املجتمع مستقبال”. 
النهاية  هذه  يف  “السبب  أن  الباحثة،  وترى 
املأساوية لجيل كامل من األطفال، هو السياسات 

منذ  الحكومية  الجهات  تنتهجها  التي  املدمرة 
املحلية  والزراعة  الصناعة  بإضعاف  سنوات، 
زيادة  يف  ساهم  ما  مستوى،  أدىن  إىل  واالستثامر 

البطالة وانتشار الفقر”. 
من جانبه، يحّذر االختصايص يف الشأن املجتمعي 
يف  األطفال  عاملة  نسب  ارتفاع  من  العيل،  مازن 
“هذا  أن  إىل  صحفي،  حديث  يف  مشريا  العراق، 
االرتفاع أمر طبيعي يف ظّل الظروف الحالية، من 
واالقتصادي،  والسيايس  األمني  االستقرار  عدم 
الحكومي  اإلهامل  عن  فضالً  النزوح،  وأزمة 

لرشيحة األطفال”.

النسبة ترتفع
االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  لدى  تتوفر  وال 
وزارة  أما  الظاهرة.  هذه  حجم  عن  دقيقة  أرقام 
باسمها،  املتحدث  لسان  أقرت عىل  فقد  التخطيط 
عبد الزهرة الهنداوي، بارتفاع نسبة عاملة األطفال 
دون الـ15 عاما. إذ يتوجه الكثري من املترسبني من 
وانعدام  الفقر  بسبب  العمل،  سوق  إىل  املدارس 

الدعم الحكومي. 
اّن  “العراقية”،  لقناة  ترصيح  يف  الهنداوي  وذكر 
“هناك نحو نصف مليون طفل عامل يف العراق”، 
مضيفا أّن “نسبة الفقر بني األطفال ارتفعت إىل 38 
البالد  عموم  يف  الفقر  نسبة  بلغت  فيام  املائة،  يف 

25 املائة”.
التخطيط مل تقنع  التي كشفتها وزارة  لكن األرقام 
سعاد  والطفل،  املرأة  حقوق  مجال  يف  الناشطة 
الشيخيل، التي أكدت يف حديث صحفي، أّن “نسبة 
التي أعلنتها وزارة  عاملة األطفال أكرب من األرقام 
تؤكد  إحصائيات غري رسمية  وأّن هناك  التخطيط، 

أّن األرقام تزيد عىل 900 ألف طفل”.

أدخلهم سوق العمل مبكرا

الفقر يهدد مستقبل أطفال العراق ويدفعهم نحو الجريمة

أحالم الطفولة تتجمد يف مخيامت النزوح!

الرمادي – وكاالت 
مدن  أسواق  يف  األيام  هذه  يعرض 
“الكأم”،  محصول  االنبار،  محافظة 
ترتاوح  بأسعار  الربي،  الفطر  أنواع  أحد 
للكيلوغرام  دينار  ألف  و100   50 بني 

الواحد، وذلك حسب حجمه ونوعيته.
الكأم  جني  يف  اختصاصيون  ويؤكد 
املحافظة،  يف  محليون  ومسؤولون 
بسبب  يأيت  املحصول  سعر  ارتفاع  أن 
خالل  محليا  إنتاجه  وتراجع  استرياده 

املوسم الحايل. 
جني  موسم  أن  عليه،  املتعارف  ومن 
كل  من  األيام  هذه  مثل  يف  يحل  الكأم 
األنبار  غريب  صحراء  مناطق  يف  عام، 
لالختصايص  وفقا   – التحديد  وجه  عىل 
الجمييل، من ناحية  الشأن عمر  يف هذا 

التابعة لقضاء الرطبة. النخيب 
ان  صحفي،  حديث  يف  الجمييل  يقول 

الكأم  بظهور  معروفة  النخيب  “ناحية 
االمطار  سقوط  عدم  لكن  أراضيها،  يف 
ظهور  انعدام  يف  تسبب  املوسم  هذا 
مناطق  يف  وجد  أن  وحتى  املحصول، 
لنا  تسمح  ال  الصحراء،  من  معينة 
حفاظا  إليه،  بالوصول  األمنية  القوات 

عىل سالمتنا”. 
يف  مختلفة  أنواعا  “للكأم  أن  إىل  ويشري 
ويف  سعره،  منها  ولكل  والحجم،  اللون 
كل عام كنا نتوجه إىل الصحراء والبوادي 

القريبة منا، للبحث عنه واستخراجه”.
الرطبة،  مقام  قائم  يقول  جانبه،  من 
عامد الدليمي، أن “الكأم  املوجود حاليا 
أو  الساموة  بادية  من  أما  األسواق،  يف 
مستورد”، الفتا إىل أنه “ال وجود للكأم 
الرطبة، وحتى إن وجد فمن  يف صحراء 
لدواع  ممنوع  إليه  الوصول  ان  املؤكد 

أمنية”. 

الكيلو بـ 100 ألف دينار 

األنبار من موطن للكمأ إلى مستورد له! 

الكرخ  بغداد/  استئناف  محكمة  رئاسة 
االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد: 1243/ب/۲۰۲۱
التاريخ : ۲۰۲۲/1/16 

) إعــالن (

إىل الشخص الثالث/ محمد جاسم عطية
اقام املدعي )امني بغداد إضافة لوظيفته( 
يطالب  أعاله  املرقمة  البدائية  الدعوى 
 60/168 املرقم  العقار  قيد  )ابطال  فيها 
إقامتك حسب  عوينات(، وملجهولية محل 
رشح املبلغ القضايئ وتأييد املجلس البلدي، 
بصحيفتني  إعالناً  تبليغك  تقرر  عليه 
يف  املحكمة  هذه  امام  للحضور  محليتني 
الساعة   2022/2/1 املوافق  املرافعة  موعد 
أو من  وعند عدم حضورك  الثامنة صباحاً 
املرافعة  تجرى  سوف  قانونا  عنـك  ينوب 

بحقك غيابياً وفق القانون.

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

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
قضائية  دعوى  عجيل(  قاسم  )سعيد  املواطن  قدم 
لتبديل لقبه وجعله )الحمداين( بدالً من )الالمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل

مديرية تنفيذ الشامية
العدد: 685/ 2021

التاريخ: 2022/1/18

اعـــــالن
م/ تبليغ بحجز االموال الغري منقولة

املنفذ عليه )املدين( / احمد سعيد حمزة
مديريتنا  قررت  االقامة  محل  مجهول  كونك 
تبليغك بصحيفتي واسعتي االنتشار عن حجز 
املتويف  سهام  من  اليك  ستؤول  التي  السهام 
)سعيد حمزة عباس( يف العقار املرقم 3/1 م26 
الدين خالل مدة  تسديد  عليك  اقتىض  الثمن 
)10( ايام من اليوم التايل للنرش واال بيع العقار 
املحجوز استنادا للامدة 87 من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة االطباء 
جاسم  )ياسني  الدكتور  باسم  كركوك  فرع 
اىل  تسليمها  عليها  يعرث  من  فعىل  حميد( 

مصدرها.

فقدان وصل
املنتجات  توزيع  رشكة  من  الصادر  الوصل  مني  فقدت 
النفطية فرع كركوك وذلك عن اجور تأمينات املولدات 
 )2000000( الوصل  مبلغ  خليل(  صكر  )زكاع  باسم 
مليونني دينار رقم الوصل 268161 يف 2021/8/15 فعىل 

من يعرث عليه تسليمه ملصدره.

اعـالن
لقبه  لتبديل  قضائية  دعوى  قاسم(  سعيد  )مرتىض  املواطن  قدم 
اعرتاض مراجعة  لديه  )الالمي( فمن  بدالً من  )الحمداين(  وجعله 
النرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة 

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

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة االطباء 

فرع كركوك باسم الدكتورة )أباء غسان أكرم( 

فعىل من يعرث عليها تسليمها اىل مصدرها.

فقدان وصلين
فقدت مني وصلني صادرين من رشكة توزيع املنتجات 

الغاز  بيع  تأمينات  عن  وذلك  كركوك  فرع  النفطية 

االول  الوصل  عواد(  ابراهيم  )احمد  باسم  املتجول 

يف   12365 الوصل  رقم  دينار  ألف  ثالمثائة   )300(

26/11/2012 والوصل الثاين )200( مائتان ألف دينار 

رقم الوصل 1087626 يف 2018/9/25 فعىل من يعرث 

عليهام تسليمهام ملصدرها.

اعـالن
قدم املواطن )أسامة سعد عيل عبدالله( دعوى قضائية 
)العجييل(  من  بدالً  )الغريباوي(  وجعله  لقبه  لتبديل 
املديرية خالل )15(  اعرتاض مراجعة هذه  لديه  فمن 
خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
الدين سعد عيل( دعوى قضائية  املواطن )سيف  قدم 
)العجييل(  من  بدالً  )الغريباوي(  وجعله  لقبه  لتبديل 
املديرية خالل )15(  اعرتاض مراجعة هذه  لديه  فمن 
خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

الموصل – وكاالت 
يبدو أن أربعة شهداء وساق مبتورة فواجع غري 
أرض  قطعة  عىل  موصلية  سيدة  لتحصل  كافية 

داخل مدينتها.
وأوالدها  منزلها  فقدت  محمد،  جاسم  أحالم 
باإلضافة  داعش،  إرهاب  ضد  الحرب  يف  األربعة 
األخرى  وإصابة  ساقيها،  إحدى  خرسانها  إىل 

بشظايا. 
يف لقاء مع وكالة أنباء "شفق نيوز"، ذكرت هذه 
رئيس  أن  عراق"،  "أم  بـ  تلقب  التي  السيدة 
"كتاب  بـ  منحها  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
املوصل.  مدينة  داخل  أرض  قطعة  رسمي"، 
األرض،  لتسلم  اإلجراءات  أكملت  أن  بعد  لكنها 
التسجيل  دائرة  يف  املعنية  اللجنة  تحفظت 
تحاول  عراق(  )أم  فبقيت  األرض،  عىل  العقاري 
معها، لكن من دون فائدة – بحسب ما أكدته. 

الرسمية  الكتب  كل  قدمت  أنها  قائلة،  وأضافت 
واألوراق التي تثبت حقها يف قطعة األرض هذه، 

التي تقع يف أحد األحياء الراقية، لكنها – ووفق 
بأرضها  أن هناك من طمع  – تشك يف  ذكرته  ما 
ما  "وإال  عليها  االستحواذ  ويريد  املتنفذين،  من 
املوجودة  واللجنة  املحلية  الحكومة  امتناع  مربر 
يف دائرة التسجيل العقاري عن تنفيذ أمر رئيس 

الوزراء؟!". 
ألوالدها  والحنني  الحرسة  متلؤها  وبكلامت 
أنني  اعتقد  "كنت  عراق:  أم  تقول  الشهداء، 
بيتا وأعيش حياة  سأحصل عىل ارض وابني فيها 
هادئة بعد خسارة أوالدي، لكن عىل ما يبدو أن 
الطمع وصل إىل دماء الشهداء وحقوقهم وساقي 

املبتورة".
الوزراء  رئيس  إىل  رسالة  السيدة  هذه  ووجهت 
انك  "الكاظمي،  فيها:  قالت  مكتبه،  وإدارة 
األرض،  قطعة  عىل  موافقة  مبنحي  أنصفتني 
وعملت  مني،  سلبها  يحاولون  املوصل  يف  لكنهم 
بهذا  ترتكني  وال  تكمله  أن  فأمتنى  خرياً  معي 

الحال دون أوالد وال حقوق".

4 شهداء وساق مبتورة 

م عراق” حصلت على أرض وحرمت منها!
ُ
“أ

بلدية الكوت: 

جسور “شارع النسيج” 
اندثرت!

الكوت – وكاالت 
املشاة  جسور  مرشوع  ترك  بأن  الكوت  بلدية  مديرية  أفادت 
الكهربائية يف “شارع النسيج” وسط املدينة، فرتة طويلة دون 
إكامل، عرضه لالندثار، موضحة ان عدم دفع مستحقات الجهة 

املنفذة للمرشوع أعاق استئناف العمل.
ينبغي  انه  صحفي،  حديث  يف  عبد،  عيل  البلدية  مدير  وقال 
يف  العمل  استئناف  لغرض  معينة  غيار  قطع  عىل  الحصول 
املرشوع، وهذه القطع غري متوفرة حاليا يف العراق، ما يتطلب 

استريادها من الخارج. 
بإكامل  الكوت قد طالبوا يف وقت سابق  أهايل  وكان عدد من 
التي تتكرر يف  السري  مرشوع جسور املشاة، للحد من حوادث 
“شارع النسيج”، خاصة أن العديد من الدوائر الحكومية تقع 
عىل هذا الشارع الحيوي. فيام رجحت لجنة اإلعامر يف واسط، 
العام  أيلول من  إكامل املرشوع يف  املايض،  العام  ابان حزيران 

ذاته، لكن ذلك مل يحصل.
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اقتصاد

االقتصاد العراقي 
بين فكي كماشة

ابراهيم المشهداني

انطالقا من تطبيق سياسات اقتصادية فاشلة يف مجال 
االقتصادي  النمو  تحسن  يف  اآلمال  تتبدد  التنمية 
يف  املختلفة  االنتاجية  قطاعاته  وتطور  العراقي  
النقدية  التدفقات  من  بالرغم  القريب   املستقبل 
معظمها  دوالر  مليار   1250 عىل  تزيد  التي  الكبرية 
تعرضت  التي    2003 عام  بعد  النفط  تصدير  من 
باللجان  سميت  ما  عرب  منظمة  استحواذ  عمليات  اىل 
ومصادر  السلطة  عىل  املهيمنة  لألحزاب  االقتصادية 

املال الحكومي والخاص . 
الدوليني  والبنك  النقد  توقعات صندوق  اىل  فاستنادا   
فان االقتصاد العراقي سيتعاىف يف عام 2021 فقد توقع 
مبعدل   منوا  سيحقق  العراقي  االقتصاد  ان  عىل  االول 
سيكون  املعدل  ان  البنك  توقع  فيام   3.6 املائة   يف 
هذا  الصندوق  وخاصة  االثنان   ويعزو  املائة  يف   2.6
البيضاء  الورقة  يف  الجوهرية  االصالحات  اىل  النمو 
عىل افرتاض تحسن اسعار النفط غري ان البنك الدويل 
البيضاء يف انجاز  الورقة  كان اقل تفاؤال يف مخرجات  
اخر  رايا  العراقيني  لالقتصاديني  لكن  االصالحات  بعض 
اكرث  متفائلة  الدوليتني  املؤسستني  توقعات  معتربين 
االصالحات  تنفيذا حقيقيا يف  يروا  مل  الالزم حيث  من 
البيضاء سوى سعر الرصف الذي جاء يف وقت  للورقة 
وحجم غري مناسبني كام ان اسعار النفط من الصعوبة 
تحصل  التي  التذبذب  ظاهرة  بحكم  عليها  املراهنة 

احيانا بفعل عوامل دولية غري مسيطر عليها .
ومن جهة اخرى  فان االقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 
النفط  وقطاع  الخام   النفط  تصدير  املائة عىل  يف   92
القوى  من  املائة  يف   3 عىل  يسيطر  معروف  هو  كام 
محمد  باقر  د.   ( حسب  العراق   وضع  عىل  العاملة 
تنتج  القطاعات  باقي  ان  كام  املثال  سبيل  ( عىل  شرب 
سلعا ال تدخل يف التجارة الدولية فهي تركز عىل انتاج 
الخدمات التي ال تدخل يف السوق الدويل وبالتايل فان 
العراق يعتمد فقط عىل تصدير النفط الخام للحصول 
اىل  منها   كبري  جزء  يترسب  التي  الصعبة  العملة  عىل 
املقاولني  طريق  وعن  التهريب  طريق  عن  الخارج 
تحول  الذين  املتقاعدين   وخاصة  العراقيني  وهجرة 

مرتباتهم بالعملة الصعبة . 
املرتاكم يف مسار  الفشل  ان   يبدو  اخر    ومن جانب 
عملية االستثامر الذي تتحدث عنه الحكومة يف معظم 
اسبابه  واستمرار  املاضية   االربعة  الخمسية  الخطط 
املتشبثة  الحكومية  للجهات  والعربة   الدرس  يوفر  مل 
املثال   سبيل  فعىل  لالستثامر  العاملية  الرشكات  بدعوة 
فان وزارة التجارة دعت الرشكات الهندية اىل املساهمة 
يف حملة االعامر واملشاركة مع القطاع الخاص  كام ان 
كل  الرشكات  دعوة  يف  النهج  ذات  تنحى  املحافظات 

ذلك يجري يف ظل نفس البيئة الطاردة لالستثامر .
ان مبعث ضعف التفاؤل  يف تحقق منو اقتصادي واعد  
هو ان املعطيات ال تدل عىل قيام الحكومة بإجراءات 
نتيجة  النمو  االقتصادية وترسيع وترية  للتنمية  حازمة 
عىل  لالستحواذ  الطامحة  السياسية  القوى  بني  للرصاع 
السلطة وانعكاس ذلك عىل تشكيل الحكومة الجديدة  
تأخذ  رمبا  التي   2022 موازنة  عىل  املصادقة  وتأخر 
شهورا طويلة . مام تقدم بريز االستنتاج  ان  االقتصاد 
العراقي يؤرس بني فيك كامشة  التمسك بالريع النفطي  
والتعرض  طرف  من  واالستثامر  االنتاج  قطاع  واهامل 
البعدين  يف  وانعكاساته  املتحور  )اوميكرون(  لجائحة 

االقتصادي واالجتامعي . لكل ذلك نرى رضورة :
لتحقيق  وتنميتها  املختلفة  الصناعية  الفروع  تنويع   •
الصناعي  القطاع  ضمن  املرغوبة  الهيكلية  التغريات 
االستهالكية  الصناعات  فروع  بني  التوازن  وتحقيق 
واالعتامد  بينها  الرتابط  وتعظيم  واالنتاجية  والوسيطة 

املتبادل بني هذه الفروع الصناعية الثالثة .
اعطاء  خالل  من  النقدية  بالسياسة  النظر  اعادة   •
التنمية  عملية  يف  لإلسهام  املرصيف  للجهاز  اكرب  دور 
بشكل  والدخول  االئتامنية  التسهيالت  عرب  االقتصادية 
جذب  عىل  التشجيع  عرب  االستثامر  عمليات  يف  واسع 
االقتصاديون  يقدرها  والتي  املكتنزة  االموال  رؤوس 
سياسية  وضع  يتطلب  وهذا  دينار  تريليون    30 ب 

ادخارية واضحة تتوافر فيها اجراءات درء املخاطر .
• اعادة النظر يف هيكلية املوازنات االتحادية للسنوات 
الرأساملية  النفقات  حجم  توسيع  تحقق  مبا  القادمة 
مبا ال يقل عن 40 باملئة من مجموع تخصيصات هذه 
القطاع  مساهمة  زيادة  اجل  من  ذلك  كل  املوازنات 

الصناعي يف االنتاج املحيل االجاميل .

وقفة اقتصادية

بغداد ـ طريق الشعب

يعد ملف تهريب النفط األسود 
اىل خارج البالد، أحد أبرز ملفات 
الفساد، التي تسبب خسائر مالية 

كبرية للدولة العراقية، نتيجة لفرق 
سعر البيع بني السوق املحلية 

والسوق العاملية، تلك الخسائر التي 
يقدرها خرباء االقتصاد بحوايل مليار 
و700 مليون دوالر سنوياً، تذهب 

لجيوب املتنفذين الفاسدين. 

خسائر سنوية
هذا  عىل  املرسومي  نبيل  النفطي  الخبري  ويعلق 
طن  ألف   40 العراق  ينتج   “ فيقول  املوضوع 
النفط االسود اي ما يعادل 280 ألف  يومًيا من 
برميل، فيام يُّصدر منه 14 ألف طن او نحو 100 
ألف برميل يومًيا، ويرسل الباقي وهو بحدود 26 
معامل  اىل  للبيع  برميل  ألف   180 أو  طن  ألف 
املحيل”.  االستهالك  أجل  من  مختلفة  ومصانع 
ويشري اىل ان “صادرات العراق من النفط األسود 
بلغت مليار و911 مليون دوالر للسنة املاضية”.
وأضاف الخبري يف تدوينه له ان “سعر بيع النفط 
تُزود  فيام  دوالراً،   466 هو  العاملية  األسواق  يف 
للطن  دوالراً   68 بسعر  والطابوق  الجص  معامل 
170 دوالراً،  بسعر  اخرى  وتزود معامل  الواحد، 
أي ان معدل سعر البيع املحيل 119 دوالراً للطن 
يبلغ  املحيل  “االستهالك  ان  اىل  منوها  الواحد”، 

26 ألف طن يومًيا وهو رقم مبالغ به”.
اقل بكثري من  ان “واقع االستهالك املحيل  وتابع 
26 ألف طن، وهذا يعني ان جزًء كبرياً من النفط 
الصهاريج،  األسود يجري تهريبه حاليا من خالل 
منطقة  وخاصة  كركوك  محافظة  اىل  وبالذات 
أحد  انتاج  من  جزء  تهريب  يتم  فيام  كفري، 
لإلنتاج  األسود  النفط  بإنتاج  املتخصصة  املصايف 

املحيل، اىل بندر عباس من خالل السليامنية”.
اجازات  منحت  املعنية  “الجهات  ان  اىل  وأشار 
عددها  وصل  والتي  املؤكسد،  االسفلت  مصانع 
 1000 اىل   500 بني  ما  لتجهيزها  مصنع،   14 اىل 
ان هناك مصانعاً  النفط األسود. ويبدو  طن من 
وهمية تستلم حصصها أيضاً، اذ بلغ عدد مصانع 
يستلم  مصنعا،   50 املحافظات  احدى  يف  الجص 
ان هناك  الف طن شهريا. وهذا يعني  كل منها 
انتاجها  يف  فعال  األسود  النفط  تستخدم  مصانع 
املحيل، يف حني ان هناك مصانع أخرى، تبيع جزًء 
أخرى،  لجهات  األسود  النفط  من  حصتها  من 
لتقوم بتهريبه اىل الخارج، وهناك مصانع وهمية 
يجري  ثم  األسود  النفط  من  حصتها  تستلم 
تهريبه كامالً، ويؤدي كل ذلك بالطبع اىل خسارة 
1.7 مليار دوالر  للعراق ال تقل عن  مالية كبرية 

سنويا”.

اعتقال المهربين
عن  أخريا،  الطاقة،  رشطة  مديرية  اعالن  ورغم 

فإن  ومشتقاته،  النفط  بتهريب  متهمني  اعتقال 
تبدو  امللف  هذا  متابعة  يف  الحكومية  الجهود 
ضعيفة. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت يف بيان 
محافظات  مختلف  يف  نوعية  “بعمليات  أنه  لها 
برضب  الطاقة  رشطة  مديرية  قامت  العراق، 
النفط ومشتقاته، حيث متكنت  تهريب  عصابات 
املديرية من إلقاء القبض عىل 12 متهامً”. وأضافت 
انه “تم إلقاء القبض عىل مثانية متهمني يف سيطرة 
النارصية،  محافظة  يف  البطحاء  النفط  رشطة 
حديدية،  براميل  داخل  نفطي  مبنتوج  محملني 
دون إية موافقات رسمية. كام تم وخالل عملية 
أمنية آخرى، ضبط محطة وقود غري رسمية ووكر 
محافظة  يف  ومشتقاته  النفط  لتهريب  يستخدم 
عىل  القبض  إلقاء  عن  العملية  وأسفرت  كركوك. 
املحطة  محتويات  إىل ضبط  إضافة  متهمني  ثالثة 
آخر  انه “يف واجب  اىل  الوزارة  وأشارت  والوكر”. 
متكنت مفارز مركز رشطة نفط الديوانية من إلقاء 
القبض عىل متهم وضبط عجلته التي تحمل براميل 
حديدية عددها 128 محملة مبنتوج نفطي، دون 

أي موافقات رسمية”.
جهات متنفذة

ثجيل،  حسني  االقتصادي  الخبري  أكد  جانبه،  من 
مسلحة  مبجاميع  مرتبط  التهريب  ملف  ان 
أي  تهريب  عىل  تعمل  متنفذة  وشخصيات 
لـ”طريق  ثجيل  وقال  األموال.  عليها  يدر  يشء 
اصدار  من  يبدأ  التهريب  “ملف  ان  الشعب”، 
البطاقات الوقودية للمعامل الوهمية، وتزويدها 
بحصص من النفط األسود”، مشريا اىل ان “الدعم 
معامل  هناك  ولكن  الفاعلة،  للمعامل  رضوري 
ثم  ومن  األسود  النفط  استالم  مهمتها  وهمية 
مئات  متتلك  متنفذة  “جهات  ان  وتابع  بيعه”. 
النفط  استالم  يف  تستخدمها  التي  االجازات، 
“وجود  عىل  مؤكدا  العراق”،  خارج  اىل  وتهريبه 
تّسهل  الدولة  سيطرة  خارج  حدودية  منافذ 
عملية التهريب”. وأشار اىل ان “عىل وزارة النفط 
املعامل  ومعرفة  للمعامل  االجازات  يف  التدقيق 
عىل  “السيطرة  مستبعدا  الوهمية”،  من  الفاعلة 
الفاسدين  متويل  أبواب  من  باباً  لكونه  امللف 

منافذ حدودية غير شرعية واجازات وهمية 

مليارا دوالر خسائر سنوية
جراء تهريب النفط األسود

خريجون: نحن خارج حسابات قوى السلطة، والوظائف الحكومية حلم

هل من حلول ألزمة العاطلين عن العمل؟
بغداد ـ طريق الشعب 

رشيحة  خصوصا  العراقي،  الشباب  ينتظر 
عام،  كل  يف  العمل،  عن  العاطلني  الخريجني 
عىل  تشتمل  أن  عىس  العامة،  املوازنة  أقرار 
وفرص  وظائفاً  لهم  توفر  مالية،  تخصيصات 
عمل مناسبة. وغالباً ما ال يؤدي هذا اإلنتظار 
وإن  حكومية،  وظائف  ال  حيث  يشء،  عن 
الحزبية  للتأثريات  توزيعها  خضع  وجدت، 
ان  دون  واملحسوبية،  املتنفذين  وتدخالت 
دور  العمل  يف  واإلنتاجية  للكفاءة  يكون 
عىل  بالحصول  األمل  الشباب  أفقد  مام  ما، 
التساؤل  أرسى  وأبقاهم  الحكومي،  الدعم 
عن حدود االقصاء واإلهامل التي يعيشوها، 
يف  جادة  الجديدة  الحكومة  كانت  إذا  وما 
عىل  ستسري  انها  ام  لقضيتهم  حلول  وضع 

سابقاتها! نهج 

بطالة مفزعة 
 ، االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  وكانت 
قد كشفت يف أواخر العام املايض، عن اعداد 
بياناتها،  قاعدة  ضمن  املسجلني  العاطلني 
والتي بلغت مليون و700 ألف عاطل مسجل 
واطلقت  املسجلني.  غري  من  أخرى  واعداد 
خالل  العاطلني  لتدريب  برنامجا  الوزارة 

الربع االخري من العام 2021. 
والشؤون  العمل  لجنة  كشفت  جهتها  من 
يف  النيابية،  واملهجرين  والهجرة  االجتامعية 
وقت سابق من العام 2021، عن بلوغ عدد 
عاطل،  مليون   15 نحو  البالد  يف  العاطلني 
إحصائية  آخر  وبحسب  الشباب.  من  اغلبهم 
فإن   ،2020 عام  العراقية  التخطيط  لوزارة 
تشكل  نسمة،  مليون   40 بلغ  العراقيني  عدد 
ترتاوح  والتي  “النشطة”،  العمرية  الفئة 
العليا  النسبة  عاماً،   64 و   15 بني  أعامرها 

مجموع  من  باملائة   56.5 تبلغ  حيث  بينهم، 
السكان، تليها فئة صغار السن، اي أصغر من 

14 عاما، والتي تشكل 40.4 باملائة. 

هل هناك عجز؟
باسل  االقتصادي،  الخبري  يؤكد  جانبه،  من 
“طريق  تابعته  صحفي  ترصيح  يف  العبيدي، 
يف  حقيقي  مايل  عجز  يوجد  “ال  أنه  الشعب”، 
وضعته  وهمي  عجز  هو  بل  العراقية،  املوازنة 
الحكومة، يف املوازنة التخطيطية، أما يف املوازنة 
األول  لسببني  وذلك  عجز،  يوجد  فال  الفعلية 
تأخري  بسبب  صحيح  بشكل  يتم  مل  اإلنفاق  ان 
أسعار  ارتفاع  والثاين   ،2021 عام  موازنة  إقرار 
فسعر  كبرية،  بصورة  التوقعات  من  أكرث  النفط 
 49 كان  السابقة  املوازنة  يف  املتوقع  الربميل 
 89 من  ألكرث  األخرية  الفرتة  يف  ووصل  دوالراً 
دوالراً، أي أصبح لدينا فائضا كبريا نستطيع من 
بـ  العراقي  املركزي  البنك  احتياط  زيادة  خالله 
يف  العبيدي  الخبري  وأوضح  دوالر”.  مليار   16
ترصيحه ان” هذه األموال الفائضة لو استثمرت 
سيصبح   2022 عام  موازنة  يف  صحيح  بشكل 
لدينا  وأالن  جدا،  جيد  للبلد  االقتصادي  الوضع 
الفوائد  وتسديد  الديون  ارجاع  عىل  القدرة 

وإطفاء القروض”.

شركات محتالة 
ويصف الشاب قيس جميل وهو خريج كلية 
املأساوي،  بـ  حاله   2017 العام  منذ  هندسة 
حيث يقول “ أنهيت تعليمي بتفوق وجدارة، 
يف  فبقيت  يستقبلني،  عمالً  أجد  مل  لكن 
وطبقا  املارة”.  الشاي عىل  فيه  أبيع  الشارع، 
لحديثه الذي خص به “طريق الشعب”، فان 
بحثا  اليه  وذهب  ااّل  مكانا  يرتك  ال  الشاب 
عن فرصة عمل بدون فائدة، وغالبا ما تكون 

رشوط القبول تعجيزية، مشريا اىل ان” هنالك 
تبحث  انها  بحجة  الشباب  توظف  رشكات 
لقاء  املال  من  مبلغاً  وتقبض  عمل،  عن  لهم 
هذه  من  والكثري  له،  ستجدها  التي  الوظيفة 

الرشكات هي رشكات نصب واحتيال”.
وقع  الذي  لصديقه  حادثة  جميل  ويروي   
بالتوظيف  املعنية  الرشكات  ألحدى  ضحية 
تّدعي  اعالناً لرشكة،  “ شاهد صديقي  فيقول 
وجود فرص عمل يف الكثري من االماكن وعىل 
الرشكة  اىل  ذهابه  وبعد  فيسبوك.  تطبيق 
مقابل  دينار  ألف   200 مبلغ  منه  طلبوا 
وافق   “ ويكمل  لديهم”.  معروضة  وظيفة 
اكامل  مع  املطلوب  املبلغ  وسلمهم  صديقي 
لكن  العمل،  مقابلة  اىل  وذهب  اإلجراءات، 
وعودها،  من  الرشكة  وتنصلت  رفضه.  تم 
وأدّعت بأن دورها يقترص عىل تدبري املقابلة 
جاء  ملا  مخالف  وهو  التوظيف،  وليس  فقط 

يف اعالناتها”.
من   “ حديثه  يف  جميل  قيس  الشاب  ويدعو 
القادمة  الحكومة  نناشد  جريدتكم  خالل 
نحن  قضيتنا  إيالء  برضورة  وزرائها،  ورئيس 
كبرية،  أهمية  العمل  عن  العاطلني  الخريجني 
انصاف  اجل  األولويات من  تكون ضمن  وان 
واهامل  ألقصاء  تعرضت  التي  رشيحتنا 

كبريين”.

االعتماد على الذات
وهي  حسني،  سارة  الشابة   اكدت  جانبها  من   
الشعب”،  لـ”طريق  سنوات،  ثالث  منذ  خريجة 
وظيفة  يف  سواء  عمل  عن  تبحث  تزال  ال  انها 
بدون  لكن  الخاص،  القطاع  لدى  او  حكومية 
من  الكثري  ان  الحظت   “ وتقول  تذكر.  نتيجة 
يف  حتى  املحسوبية  لعامل  تخضع  الوظائف 
وليس  أيضا،  الخاص  بالقطاع  األماكن  بعض 

وال  فحسب،  الحكومية  الوظائف  مستوى  عىل 
أساسا  واإلنتاجية  الكفاءة  معيار  اعتامد  يتم 
سارة  العرشينية  الشابة  وتلفت  التوظيف”.  يف 
اإلنتباه اىل انها يف صدد ان تجمع “ املال وحتى 
انشاء مرشوع عمل  اجل  االقرتاض املرصيف، من 
ويحقق  ينجح  ان  امل  عىل  يب،  خاص  بسيط 
وذو  الحاجة  يسد  جيداً  مادياً  مردوداً  يل 
التوظيف  انتظار  بعدم  الشباب  وأنصح  نفع. 
بعمل  وامليض  الخاص  القطاع  او  الحكومي 

مشاريع صغرية وتوسعتها مستقبالً”.

وعود وخداع 
الشاب  يقول  باملوازنة،  صلة  ذي  صعيد  وعىل   
“خارج  انهم  الشعب”،  “طريق  لـ  عيل  حسني 
أصوات  مجرد  وأصبحنا  السلطة  دائرة حسابات 
بكيل  سنوات،   4 كل  مرة  تُستغل  انتخابية 

الوعود الكاذبة والخداع االنتخايب”.
من   “ انه  عىل  حديثه  يف  الشاب  ويشدد 
كافة  يف  بالشباب  االستعانة  يتم  ان  الرضوري 
املجاالت كونهم أكرث انتاجية خصوصا الخريجني 
عمل  فرصة  عن  يبحثون  االالف  فهنالك  منهم، 
واحدة . وقد أصيبوا باإلحباط نتيجة لسياسات 

الخاطئة”.  التوظيف 

إبداعية وإنتاجية 
مشكلة  حل  بان  لطيف  مازن  الشاب  ويعتقد 
العاطلني  الشباب  من  االالف  مئات  استيعاب 
ستكون  التي  املصانع  فتح  هو  العمل  عن 
الشباب  وتوظف  البلد  اقتصاد  وترفد  متنوعة 
بالشكل  واإلنتاجية  اإلبداعية  طاقاتهم  وتسخر 
الحكومية  الوظائف   “ ان  ويبني  الصحيح. 
من  البد  وعليه  التحقق،  صعب  حلامً  أصبحت 
عرب  الخاصة  مشاريعهم  إلقامة  الشباب  دعم 

التسهيالت املختلفة لهم”. تقديم 
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عربية ودولية

صنعاء ـ وكاالت 

قالت منظمة أطباء بال حدود 
أنه ال توجد أي طريقة إلنكار 
الغارة الجوية التي استهدفت 

سجن صعدة شامل اليمن، بعد 
ان نفى التحالف العسكري العريب  
املعلومات عن هذه الغارة، معتربا 
أنها “ادعاءات عارية عن الصحة” 

بشأن الرضبة.

األقل،  إىل مقتل سبعني شخصا عىل  الغارة  وأدت 
بينام تتواصل عمليات اإلنقاذ حتى صباح االمس، 

للبحث عن ناجني أو مفقودين.
ويواصل عامل اإلغاثة البحث بني الركام عن ناجني 
معقل  صعدة،  يف  السجن  موقع  يف  مفقودين  أو 

الحوثيني يف شامل اليمن.
للصليب  الدولية  اللجنة  باسم  املتحدث  وأكد 
أن “عمليات  برس”،  لـ”فرانس  األحمر بشري عمر 

مفقودين  عن  والبحث  مستمرة  زالت  ما  االنقاذ 
وقتىل”.

اليمن  يف  السعوديّة  تقوده  الذي  التحالف  ونفى 
معتربا  الغارة،  هذه  عن  املعلومات  السبت  يوم 
أنها “ادعاءات عارية عن الصحة” بشأن الرضبة.

لكن منظمة “أطباء بال حدود” أكدت أنه ال توجد 
“غارة جوية  بأنه  ما وصفته  إلنكار”  “أي طريقة 
عىل  شخصا  سبعني  مقتل  إىل  أدت  مربرة”  غري 

األقل وجرح نحو مئة آخرين.
وقالت املنظمة يف بيان نقال عن أحد موظفيها يف 

صعدة “ال توجد أي طريقة إلنكار أن هذه كانت 
غارة جوية. الجميع يف مدينة صعدة سمع ذلك”. 
من  واحد  كيلومرت  بعد  عىل  “أعيش  وأضاف 

السجن واهتز منزيل من االنفجارات”.
التابعة  الصحة  وزارة  عن  صادرة  أرقام  وتفيد 
 266 واصيب  قتلوا  شخصا   82 بأن  للحوثيني، 
هذه  من  التأكد  تعّذر  ولكن  بجروح.  آخرون 

األرقام من مصادر مستقلة.
يف  حدود”  بال  “أطباء  منظمة  بعثة  رئيس  وأكد 
اليمن، أحمد مهات، يف البيان أن هذه الغارة هي 
الجوية  الرضبات  “األحدث يف سلسلة طويلة من 
غري املربرة التي نفذها التحالف بقيادة السعودية 
واألسواق  واملستشفيات  املدارس  مثل  أماكن  عىل 

وحفالت األعراس والسجون”.
اآلثار  مرارا  شهدنا  الحرب،  بداية  “منذ  وأضاف 
مبا  اليمن،  يف  العشوايئ  التحالف  لقصف  الرهيبة 
لنا  تابعة  مستشفيات  تعرضت  عندما  ذلك  يف 

للهجوم”.
أن  أكدوا  إن موظفيها  بال حدود”  “أطباء  وقالت 
السجن يف صعدة دمر وبأن املستشفى القريب ال 

ميلك أرسة كافية.
وضعا  يواجه  “املستشفى  أن  إىل  البيان  وأشار 
صعبا للغاية )...( مع وجود جرحى عىل األرض”.

متابعةـ  طريق الشعب 

اثناء  االول،  أمس  الكويتي،  الخارجية  وزير  قّدم 
زيارته إىل لبنان قامئة مقرتحات من شأنها تخفيف 
الخليج  الدبلومايس بني بريوت ودول   التوتر  حّدة 
العربية، بعد االزمة االخرية التي جاءت عىل خلفية 
اللبناين  االعالم  وزير  بها  ادىل  سياسية  ترصيحات 
التي جرى  الزيارة  وتأيت  قرداحي.  املستقيل جورج 
تنسيقها مع دول الخليج يف إطار جهود إعادة الثقة 
البلد  البلد والدول الخليجية، بينام يواجه هذا  بني 

أزمة مالية غري مسبوقة.

مقترحات كويتية 
نارص  أحمد  الشيخ  الكويتي  الخارجية  وزير  وقال 
املحمد الصباح، أمس االحد، أنه قّدم إىل السلطات 
اتخاذها  يتعنّي  مقرتحة  بإجراءات  قامئة  اللبنانية 
الخليج  الدبلومايس مع دول  التوتر  لتخفيف حّدة 
الوزراء  رئيس  إىل  املقرتحات  سلّم  وقد  العربية. 
اللبناين نجيب ميقايت والرئيس ميشال عون، خالل 
زيارة هي األوىل ملسؤول خليجي كبري إىل لبنان منذ 

نشوب التوتر الدبلومايس يف العام املايض.
وقال الشيخ أحمد يف مؤمتر صحفي، إن “قامئة أفكار 
ومقرتحات ُقّدمت باألمس، وذكرتها اليوم إىل فخامة 

الرئيس”. 
وأضاف “ننتظر منهم الرد عليها” رافضاً الخوض يف 

مزيد من تفاصيل املقرتحات.
ولفت الشيخ أحمد إىل أن “وزير الخارجية اللبنانية 
الشهر  نهاية  الكويت  سيزور  حبيب  بو  الله  عبد 
أيضاً  ُدعي  “الرئيس ميقايت  أن  إىل  الجاري”، مشرياً 
لهذه  موعد  يُحّدد  أن  دون  من  الكويت  لزيارة 
الزيارة”. وقال الشيخ أحمد بعد اجتامعه مع رئيس 
لبنان  إىل  “مجيئي  ميقايت  نجيب  اللبناين  الوزراء 
هو لدعم لبنان وانتشال لبنان من كل الذي مير به 
وملساعدته لتجاوز هذه املصاعب وإلعادة إجراءات 

بناء الثقة مع لبنان”.
متعاطفة  التعاون  مجلس  دول  “كافة  أن  وأضاف 
أن  إىل  مشريا  اللبناين”،  الشعب  مع  ومتضامنة 
“التحرك الكويتي هو تحرك خليجي وهناك تنسيق 

مع كافة الدول الخليجية بهذا املوضوع”.
يكن  “مل  قائالً  الكويتي  الخارجية  وزير  واستدرك 

للسفراء،  سحب  فيه  كان  للعالقات،  قطع  هناك 
ألجل التشاور ومل تقطع العالقات مع لبنان”.

زيارته  من  رسائل  عدة  هناك  إن  بالقول  ومىض 
لبريوت “الرسالة األوىل هي رسالة تعاون وتضامن 
أن  الثانية  الرسالة  الشقيق.  لبنان  وتآزر مع شعب 
هناك رغبة مشرتكة الستعادة لبنان رونقه وتألقه”.

إن  عون،  ميشال  اللبناين،  الرئيس  قال   جهته،  من 
التي نقلها وزير  الثقة”  بناء  أفكار مبادرة “إلعادة 
املحمد  نارص  أحمد  الشيخ  الكويتي،  الخارجية 
املوقف  إلعالن  تشاور  موضع  ستكون  الصباح، 

املناسب منها.
وأكد عون يف تغريدة عىل موقع )تويرت( أن “هناك 
حرصا لبنانيا ثابتا عىل املحافظة عىل أفضل العالقات 

بني لبنان والدول العربية”. 

اسباب الخالف 
ولبنان  السعودية  بني  الدبلوماسية  األزمة  وبدأت 
جورج  حينها  اإلعالم  لوزير  ترصيحات  خلفية  عىل 
قرداحي، ُسجلت قبل توليه مهامه وتم بّثها بعد ذلك، 
قال فيها إّن “الحوثيني يف اليمن دافعوا عن أنفسهم 

واإلمارات”.  السعودية  من  خارجي  اعتداء  وجه  يف 
لدى  سفريها  مفاجئ  بشكل  السعودية  واستدعت 
بريوت وطلبت من السفري اللبناين مغادرة الرياض، 

وقّررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.
والكويت  البحرين  اتّخذت  الرياض،  مع  وتضامناً 
دبلوماسييها  اإلمارات  وسحبت  مامثلة،  خطوة 
وقررت منع مواطنيها من السفر إىل لبنان. وقررت 
السلطات الكويتية الحقاً “التشدد” يف منح تأشريات 

للبنانيني.
مسعى  يف  املايض  الشهر  استقالته  قرداحي  وقّدم 
الحتواء األزمة. وقد أعلن الرئيس الفرنيس إميانويل 
االنخراط  عىل  اتفقتا  والرياض  باريس  أن  ماكرون 
بشكل كامل يف استئناف العالقات الدبلوماسية مع 

لبنان.
الذي  لبنان  يف  االقتصادي  االنهيار  األزمة  وفاقمت 
يواجه أزمة مالية، قال البنك الدويل إنها من األسوأ 

يف العامل يف التاريخ الحديث.
لبناين  ألف   300 من  أكرث  بأن  تقديرات  وتفيد 
حيويا  رشيانا  ويشكّلون  الخليج  دول  يف  يعيشون 

لبالدهم.

استمرار االشتباكات بين 
قسد وداعش في الحسكة

دمشق ـ وكاالت 
)قسد(  الدميقراطية  سوريا  قوات  بني  االشتباكات  انتقلت 
حي  إىل  الحسكة  يف  االرهايب  داعش  تنظيم  وعنارص 
قتيالً   27 سقوط  عن  قسد  كشفت  فيام  السكني،  غويران 
وأعلنت  االرهايب.   داعش  تنظيم  من  و175  عنارصها  من 
نفذه  غويران  سجن  عىل  “الهجوم  أن  أمس،  قسد،  قيادة 
القبض عىل بعضهم”. وكشفت  200 عنرص من داعش وتم 
“قسد” أن “الهجوم عىل السجن أوقع 27 قتيال” يف صفوف 
قواتها. وأضافت: “قتلنا 175 عنرصا من داعش خالل 3 أيام 

إثر االشتباكات يف محيط سجن غويران”.
السجن  عىل  الهجوم  “أن  إىل  تؤرش  التحقيقات  أن  وذكرت 
يومه  القتال  داخل  أمس  ويوم  أشهر”.   6 منذ  له  خطط 
الرابع عىل التوايل يف شامل رشقي سوريا حول سجن غويران 
الذي يضم أكرث من ثالثة آالف من الدواعش وسط محاوالت 
مصادر  وذكرت  السجن.  داخل  بالتقدم  لـ”قسد”  متجددة 
ان طائرات F 16 األمريكية دخلت عىل خط االشتباكات يف 

السجن. محيط 
املحيطة  األحياء  املدنيني من  آالف  بنزوح  املعارك  وتسببت 
من  عنارص  شنه  الذي  الهجوم  ويعد  االشتباكات.  مبناطق 
محافظة  يف  غويران  سجن  عىل  االرهايب  داعش  تنظيم 
تنفذها  التي  الهجامت  أكرب  من  املايض،  الخميس  الحسكة 

منذ دحرها عن مناطق سيطرتها يف سوريا عام 2019.
لقوات  تابعا  عسكريا  رتال  امليدانية  التطورات  ودفعت 
ضمن  غويران  سجن  محيط  إىل  للتوجه  الدويل  التحالف 
للتحالف يف  تابعة  تحليق ملروحيات  الحسكة، وسط  مدينة 

األجواء.
ليبلغ عدد  التنظيم،  6 عنارص من  القبض عىل  إلقاء  وجرى 
الفارين الذين ألقي القبض عليهم حتى اللحظة 136 سجينا 
يعلم  وال  فارين  منهم  العرشات  اليزال  بينام  داعش،  من 
العدد الحقيقي للسجناء الذين متكنوا من الهرب من سجن 

غويران.

موسكو: مزاعم تنصيب 
زعيم أوكراني مواٍل 

لروسيا تضليل بريطاني
موسكو ـ وكاالت 

الخارجية  بيان صدر من  الروسية، عىل  الخارجية  علقت وزارة 
أوكراين  زعيم  تنصيب  تريد  موسكو  أن  فيه  ادعت  الربيطانية، 

مواٍل لروسيا يف كييف، قائلًة إنّها “معلومات مضللة”.
وقالت الخارجية الروسية، أن “املعلومات املضللة التي نرشتها 
الناتو  دول  أن  عىل  آخر  دليل  هي  الربيطانية  الخارجية  وزارة 
التوترات حول  التي تصعد  األنجلو ساكسون، هي  وعىل رأسها 

أوكرانيا”.
“وقف  إىل  الربيطانية  نظريتها  الروسية  الخارجية  ودعت 
وزارة  وقالت  الهراء”.  نرش  عن  والتوقف  االستفزازية  األنشطة 
الخارجية الربيطانية الليلة املاضية، يف بيان، إّن لديها معلومات 
يف  لروسيا  موال  زعيم  تنصيب  إىل  “تتطلع  موسكو  بأن  تفيد 

كييف ألنها تدرس غزو أوكرانيا واحتاللها”.
اتصال  عىل  كانوا  الروسية  املخابرات  ضباط  أن  إىل  وأشارت 
بعدد من السياسيني األوكرانيني السابقني يف إطار خطط للغزو.

النائب  إىل  “يُنظر  أنه  زعمها  يف  الربيطانية  الخارجية  وأضافت 
موسكو  مرشح  أنه  عىل  موراييف  يفغيني  السابق  األوكراين 

املحتمل”.

مساٍع دبلوماسية لتخفيف التوتر بين دول الخليج وبيروت 

فرنسا: يسار منقسم على نفسه ومبادرات شعبية لتوحيد قواه
د. ماهر الشريف

الفرنسية،  الرئاسة  انتخابات  من  أشهر  ثالثة  نحو  قبل 
من  أكرث  نفسها  عىل  منقسمة  اليسارية  القوى  تبدو 
إميانويل  الحايل  الرئيس  تواجه  وهي  مىض،  وقت  أي 
سيتقدم  أنه  املراقبني  جميع  يرجح  الذي  ماكرون، 
“ميني  لـ  ممثالً  بصفته  قريباً  االنتخابات  إىل  برتشحيه 
متّثله  الذي  “الديغويل”  التقليدي  واليمني  الوسط”، 
اليمني  وأقىص  بكريس،  فالريي  هي  سيدة  املرة  هذه 
ممثالً برئيسة “التجمع الوطني” مارين لوبني وبالوجه 
الذي  إيريك زميور  السابق  الجديد والصحايف  السيايس 
استطالعات  تشري  وبينام  لوبني.  ميني  عىل  حتى  يقف 
يحصالن  قد  االثنني  اليمني  أقىص  ممثَل  أن  إىل  الرأي 
يبدو  ال  املقرتعني،  أصوات  من   %  30 من  أكرث  عىل 
يف   ،%  25 الـ  عتبة  سيتجاوزون  اليسار  ممثل  أن 
االتحاد  من  املوقف  حول  بينهم  عديدة  خالفات  ظل 
وحول  الدولة،  علامنية  وحول  ومستقبله،  األورويب 

الهجرة، وحول مسألة البيئة ومسائل أخرى عديدة. 
ميالنشون  جان-لوك  فهم  اليسار  هذا  ممثل  أبرز  أما 
شباط/ يف  تشكّل  الذي  األبية”  “فرنسا  حزب  مرشح 
فرباير 2016 ومتنحه االستطالعات ما بني 10-11% من 
األصوات، ويانيك جادو ممثل “حزب الخرض” ومتنحه 
روسيل  وفابيان  األصوات،  من   %7 نحو  االستطالعات 
االستطالعات  الفرنيس ومتنحه  الشيوعي  الحزب  ممثل 
باريس  عمدة  هيدالغو  وآن  األصوات،  من   %2 نحو 
وممثلة الحزب االشرتايك الفرنيس ومتنحها االستطالعات 

نحو 4% من األصوات، بينام يتقاسم مرشحون آخرون، 
“كفاح  حزب  مثل  تروتسكية،  أحزاب  إىل  ينتمون 

عاميل”، وأحزاب من “يسار الوسط”، بقية األصوات.
وكانت ممثلة الحزب االشرتايك قد اقرتحت قبل أسابيع 
لليسار  واحد  مرشح  الختيار  متهيدية  انتخابات  إجراء 
يخوض االنتخابات الرئاسية، إال أن اقرتاحها هذا رفضه 
معظم منافسيها يف معسكر اليسار. ويف املقابل، بادر عدد 
من اليساريني املستقلني، أو املنتمني إىل أحزاب يسارية 
مختلفة، إىل اقرتاح إجراء انتخابات متهيدية شعبية، بغض 
النظر عن مواقف مرشحي أحزاب اليسار، وأعلنوا أنهم 
سيشاركون يف الحملة االنتخابية للمرشح اليساري الذي 
يحصل عىل أكرب عدد من األصوات يف هذه االنتخابات. 
وقد حظي هذا االقرتاح حتى اليوم بتأييد نحو 311000 
أسامءهم/هن  سّجلوا  والفرنسيات،  الفرنسيني  من 
للمشاركة يف هذه االنتخابات التي ستجري عرب التصويت 
اإللكرتوين ما بني 27 و30 كانون الثاين/يناير الجاري. كام 
البلدية  املجالس  يف  اليساريني  األعضاء  من   1543 دعا 
واملناطقية املنتخبة، يف بيان نرشوه يف الصحافة، إىل إجراء 
“انتخابات متهيدية مفتوحة، مواطنية وشعبية” الختيار 

مرشح واحد لليسار. 
قاعدتهم  لصوت  اليسار  أحزاب  مرشحو  يستمع  فهل 
االنتخابية، أم سيوفرون، بامتناعهم عن توحيد قواهم 
تدور  ليك  الفرصة  منهم،  واحد  رئايس  مرشح  واختيار 
“ميني  مرشح  بني  ما  الرئاسية  الثانية  الدورة  انتخابات 
أقىص  مرشح  أو  التقليدي  اليمني  ومرشح  الوسط” 

اليمني؟.

بعد ان نفى التحالف العربي المعلومات بشأنها 

»أطباء بال حدود«: ال سبيل إلنكار الغارة 
الجوية على سجن صعدة 

من فعاليات الحزب الشيوعي الفرنيس
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كتابات
 من أجل توفير فرص عمل للعاطلين 

اد . حاكم محسن محمد الربيعي

السبت  الصادرة يوم  الغراء  الزمان  نرش خرب يف جريدة 
السيد محافظ ذي  املوافق 15 – 1 – 2022 مفاده ان 
عمل  فرص  توفري  حول  املركزية  الحكومة  فاتح  قار 
تأيت  اين   من  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال   ، للخريجني 
يا جناب  املركزية  الحكومة  توفرها  العمل وكيف  فرص 
السيد املحافظ وانت تعرف ان حكومتك املركزية وعىل 
مسار الحكومات املتعددة التي جاءت بعد االحتالل عام 
2003  ولغاية اليوم  وهي تصم اآلذان لدعوات اصالح  
عرشين  منذ  املعطلة  االقتصادية  القطاعات  وتأهيل 
عاما، بل أحد وزراء الصناعة وبعد تركه الوزارة قال أثناء 
احدى املقابالت يف واحدة من القنوات  الفضائية التي 
أصبحت ال تعد فقال برصيح العبارة، إنه ميىل عىل الوزير 
شرتيد ننطيك لكن اذا  شغلت الصناعة ) نلعن والديك 
سياده  يا  تعلم  وكام  املاليني،  سمعته  القول  وهذا    ،)
املحافظ ويعلم الشعب العراقي أن العراق أُعد كسوق 
منها  االخرى  الدول  وبضائع  وسلع  منتوجات  لترصيف 
الزراعة  وبالتايل أهملت  الداخل،  نفوذ يف  مجاورة ولها 
فقط   النفطي  والقطاع  والسياحة  والخدمات  والصناعة 
لإلنتاج والتصدير من اجل ايرادات النفط،  ومل يالحظ 
باي  عاما  عرشين  مسار  عىل  املعنية  الوزارات  اهتامم 
قطاع من القطاعات االقتصادية،  بدءا من وزارة النفط 
التي تستمر يف رشاء املشتقات من دول الجوار بدال من 
القيام بتصنيعها يف العراق من خالل استثامر  مليارات 
الدوالرات ايام كانت اسعار النفط مرتفعة خالل الفرتة 
اين ذهبت،  االحتالل وال أحد يعرف  اعقبت عام  التي 
والتي ميكن ان تبنى مصايف جديدة للتكرير او تحديث 
القامئة منها، وليس هناك ال حسابات ختامية وال رقابة 
ال  كان  الذي  للبعض  فاحش  ثراء  بل هناك  وال حساب 
ميلك قوت يومه، وال عجب ألن الجميع متورط يف فساد 
اعرتفوا  الذين  املسؤولني  أغلب  إليه  يشري  ممنهج  مايل 
واملعروف  الشعب.  مع  أدائهم  يف  فشلوا  أنهم  جميعا 
العمل ملن  بالفشل يتنحى جانبا، ويرتك  أن من يعرتف 
هو أكرث منه كفاءة ووطنية ووالء لوطنه، يف مرص مثال 
14 مصفاة وهي دولة غري نفطية بينام العراق مصافيه 
محدودة وما بناه أو قيد االنشاء تحت سيطرة جهات ال 
عالقة لها باملوضوع وليس من اختصاصها، ولكنها نافذة 
اسمها  دولة  وليس  ضيعات  تقاسم  األمر  وكان  وتقرر 
العراق ولها مكانة دولية، اما الغاز فمنذ سنوات يحرق 
والخسائر باملليارات وال أحد يهتم او يسال. اما الصناعة 
فترصيح أحد الوزراء الذي شغل هذا املنصب واضح وال 
لبس فيه، اما الزراعة فأصبح املستهلك يسمع من بائع 
الفواكه والخرض عن جنسيات متعددة للفواكه والخرض 
املستوردة حتى للمتوفر منها بكميات تسد الحاجة وميكن 

تصدير الفائض ولكن؟؟؟؟ واغلبها من دول الجوار وكأنها 
التضييق من هذه   ان  و  االسترياد،  هي من تضع خطة 
االنهار  مسار  بتغيري  وذلك  العراق  مستمر  الدول عىل 
فهو جار عىل قدم وساق ومنها أنهار تصنف انهارا دولية 
وال حراك من الدوائر املعنية أو من  الحكومة ال سياسيا 
وال اقتصاديا وجميع دول العامل تفاوض و تلوح مبا لديها 
منها  تكسب  ضغط  ووسائل  اقتصادية   امكانيات  من 
الضغط  املليارات ميكن  بالعراق حاليا  التي ترض  الدول 
االرضار  عدم  مقابل  معها   التجاري  التعامل  بإيقاف 
مبصالح البلد،  وميكن ان كان البلد يف حاجة ان يستبدل 
مصادر االسترياد أو ـن يبحث عن مصادر أقل كلفة كام 
املستورد وهناك عروض من  للغاز  بالنسبة   الحال  هو 
دول شقيقة وبأقل كلفة فلم االرصار عىل االسترياد بكلف 
عالية من دول ال تعري اي اهتامم ملصالح العراق وحقوقه 
العراق  الطاقة يف  تصنع  ان  بل  يجب  املائية، ويفرتض 
املتابعة  مع  جدية  خطط  ووضع  استريادها  من  بدال 
العراق كوادر علمية وفنية  البلد ويف  لتأمني احتياجات 
وادارية كفؤة.  والسعي بجد واخالص إىل اعادة تنظيم  
شبكة الري وأساليبه يف كل العراق من خالل  النواظم 
والسدود والبحريات للسيول الناتجة عن االمطار وهذه 
وزارة  وهي  املائية  املوارد  وزارة  يف   مختصون  يعرفها 

فيها الكثري من الكفاءات  املعروفة، اما الصناعة فليس 
من املعقول ان يبقى العراق متأخرا عن اآلخرين وهو 
الذي كان يصنع أفضل املنتوجات الصناعية التي كانت 
تصدر إىل دول عدة ، وليس من املقبول ان  يبقى يتغنى 
مباضيه، بينام الدول االخرى تتقدم اشواطا بعيدة،  اما 
وزارة املالية مل يسمع منها الشعب العراقي اال  التشاؤم  
والتوقعات السوداوية  وهذا واضح يف كلمة وزير املالية 
الذي أعطى صورة ظالمية عن املشهد العراقي للسنوات 
القادمة دون أن يشري إىل االسباب، او يقدم  الحلول، اذ 
الفقر وارتفاع  ازدياد معدل  استيزاره  البلد خالل   شهد 
رصف  سعر  وارتفاع  البطال  ومعدل  املتسولني  عدد 
بائسة  ورقة  وتقديم  الوطنية  العملة  مقابل  الدوالر 
سميت الورقة البيضاء، مل يتحقق منها يشء وما ازدياد 
االحتياطي اال من فرق أسعار النفط ومن خفض  قيمة 
الوطنية عىل حساب ذوي الدخل املحدود وقد  العملة 
فشلت وزارة املالية يف  السيطرة عىل االيرادات الداخلية 
والخارجية معا، اذ هناك منافذ حدودية رسمية واضعاف 
والجنوبية  الشاملية  املحافظات  اضعافها غري رسمية يف 
معا، كام هناك إيرادات نفطية داخلية ورسوم ورضائب 
الجوية  والخطوط  النقل   املطارات ورشكات  وايرادات  
و مصادر مختلفة، ولو متت السيطرة عليها لكان االمر 

مختلفا متاما فاذا كان هذا هو الحال، فكيف تتوفر فرص 
عمل، بالتأكيد  والحال هكذا ال فرص عمل، والبطالة يف 
ازدياد فكيف السبيل إىل توفري فرص عمل، نعم هناك 
افكار لكنها تريد من يسمع فاذا كان  املسئول ال يريد ان 
يسمع اال ما برغب او ما يريد سامعه، هنا تكمن املشكلة  
’ ومن االفكار او الطروحات التي ميكن دراستها واالخذ 
بها ان توفر فرص العمل وهناك مالحظة هامة البد من 
اليها، ان جيل  أواخر االربعينات والخمسينات  االشارة 
والستينات  االكرث بؤسا يف حياتهم النهم عاشوا مأساة 
فيها  من  مبا  االحتالل  بعد  ما  والحصار وفرتة  الحروب 
احتالل وحروب اهلية وفقدان لآلمن وعوز مايل وضغط 
نفيس واجتامعي وبالتايل ال اعتقد سيستفيدون من اي 
اصالح ولكن همهم االجيال التي تيل بعدهم ، اذ ميوت 
الدولة  دور  ألن  واوالده  عائلته  مبصري  ويفكر  االنسان 
غائب، عىل اية حال من املقرتحات التي اشك ان احدا 

يأخذ بها او حتى يقرئ املقال  هي : 
1 – اختيار اعضاء الحكومة من خرية الكفاءات والذين 
لديهم والء وطني وان يسمح لهم بتبني خطط تطوير 
وتنمية قطاعات وزاراتهم. املوارد املائية مع خرباء الوزارة 
لتنظيم حال االرواء وادارة املياه بعدالة والتفاوض الجاد 
القيام  او  املائية.  العراق  حقوق  حول  املنبع  دول  مع 

مبشات ري حديثة ان تطلب االمر.
-2 اما القطاع الزراعي فهذا القطاع هو مصدر من املصار 
االساسية لآلمن الغذايئ وعليه يجب مساعدة املزارعني 
احتياجاتهم  ملعرفة  معهم  ندوات  او  لقاءات  واجراء 
يف  املستحقات  وتسديد  واالسمدة  البذور  من  وتلبيتها 
الزراعية  املواسم  عىل  لألنفاق  يحتاجون  ألنهم  وقتها 

تتابعا.
يف  تنتج  التي  االنواع  لكل  متاما  االسترياد  ايقاف   –  3
العراق وبكميات تسد الحاجة وبزيادة عن حاجة البلد، 
بل ميكن تصديرها فأرض العراق معطاء ومنتوجها متميز 

عربيا واجنبيا.
يف  النخيل  امراض  ومنها  الزراعية  االمراض  محاربة   4-
ان  حيث  املكافحة  اجراء  فيها  يتطلب  التي  املواسم 

االرضار كبرية عىل املحصول. 
والخاص  العام  انواعه  بكل  الصناعي  القطاع  دعم   5-
تضمن  التي  الرشاكة  استوجب  لو  حتى  واملختلط، 
املتوقفة يف  املصانع  افتتاح  واعادة  اوال  الوطن  مصلحة 

كل املحافظات واختيار ادارت غري متحزبة.
بديلة  مشاريع  بناء  يف  املالية  الفوائض  استثامر   6-
لإليرادات النفطية او مساندة لها كان يتم بناء مشاريع 
سياحية يف مناطق االهوار او اثار النارصية التي يقصدها 
السياح االجانب واجراء اصالح وادامة وتطوير آلثار بابل 

وتوفري الخدمات الالزمة والجاذبة للسياح.
-7 معالجة الفساد املايل واالداري يف كافة مرافق الدولة 
واحالة الفاسدين إىل القضاء، ولكن املحنة عندما يكون 
الفاسد هو املسؤول فمن يحيل من إىل املحاكم، ونتمنى 
ان ال فاسد يف الدولة. ولكن يأتيك صوت الشعب إذن 

اين ذهب املال العام.
 8 – ضغط النفقات املفرطة التي تنفق عىل املسؤولني 
يف مختلف املؤسسات سواء كانوا يف الرئاسات الثالث او 
املحافظات والدواوين املستقلة والتفليل من الحاميات 
والسيارات والغائها ان كان ذلك ممكنا ألنها تشكل ثقال 
املنتخب  الن  الغاؤها  ونقول  امليزانية.  عىل  كبريا  ماليا 
يفرتض ان ال يخىش احدا هو منتخب اليس كذلك وهذا 

ما تراه يف دول كثرية.
املختلفة  مصادرها  من  العامة  اإليرادات  تحصيل   9-
التوزيع  املوازنة يتم  املالية وعىل وفق  وحرصها بوزارة 

بعدالة. 
10 – اعادة النظر يف الرواتب التقاعدية املمنوحة خالف 
يطالب  والشعب  عاما  عرش  ستة  من  وألكرث  للقانون، 
هناك  ليس  اذ  الخطأ  عىل  ارصار  هناك  ولكن  بإلغائها، 
تقاعد مثال للنواب يف كل العامل إال يف العراق فقط، فام 

هو االساس القانوين او الرشعي لهذا املكسب الباطل.  
نأمل ان تكون هناك آذان صاغية وايادي مخلصة للبلد 

وفاعلة.                                                

البطالة  
أسبابها وعالجها

جبار الكعبي

إّن مفهوم البطالة هو ظاهرة تعرف من قبل االختصاصيني: 
»عدم وجود فرص عمل مرشوعة ملن له القدرة عىل العمل 
العجز عن إيجاد فرص عمل  والرغبة فيه«، لذا فأنها تعني 
الئق؛  معييش  مستوى  ذي  دخل  عىل  للحصول  مناسبة، 
بل هو حق من  فقط،  عليه  قادر  إنسان  لكل  فالعمل حق 
األساسية.  حاجاته  من  لحاجة  تلبية  وهو  اإلنسان،  حقوق 
والشخص العاطل عن العمل بحسب تعريف منظمة العمل 
فيه،  وراغب  العمل  عىل  قادر  هو  من  »كل  هو  الدولية 
ويبحث عنه ويقبله وفق مستوى األجر السائد، ولكن دون 

جدوى«.
البطالة  أشكال  عىل  الضوء  يلقون  االقتصاد  علامء  إّن 
التشغيل  تعوق  اقتصادية  أنظمة  ضمن  وأسبابها  وأنواعها 
للعمل.  فرص  توفري  نحو  االقتصادي  النظام  وتعرث  الكامل، 
من  الظاهرة  فيعتربون  »السوسولوجيا«  االجتامع  علامء  أما 
املشكالت  من  الكثري  عليها  يرتتب  التي  السلبية،  الظواهر 
االجتامعية التي تحدث يف املجتمع، منها الجرائم واالنحراف. 
الكثري  إىل جانب  بالبطالة،  وانتشارها  يقرتن ظهورها  وهذه 
االستقرار  فان  وبالتايل  واالجتامعية.  السياسية  املخاطر  من 
السيايس للدولة مرهون بقدرة الدولة عىل خلق فرص العمل 
الهيكلية،  االحتكاكية،  منها:  للبطالة  عوامل  عدة  »فهناك 

اإلجبارية، االختيارية، املقنعة«. 
املجتمعات  تهدد  التي  املشكالت  أخطر  من  اليوم  البطالة 
املعارصة، فعىل الصعيد االجتامعي تتسبب يف تفكك العالقات 
االجتامعية واألمّية، وتؤدي إىل االنحراف والجرمية والعنف؛ 
تعد   2003 عام  يف  االمرييك  االحتالل  بعد  البطالة  فظاهرة 
بالدنا.  املستمر يف  الجامهريي  للحراك  املحفزة  األسباب  من 
فانتفاضة اكتوبر عام 2019 كانت قد غذتها تلك الرتاكامت، 
وعجز الحكومات املتعاقبة عن معالجة القطاعات االنتاجية، 

بينام جرى االهتامم بقطاع الجيش والرشطة فقط.

التربية تصنع الرجال
فالح العنبكي

الرتبية والتعليم عنرصان جدليان أحدهام يُكمل 
اآلخر. إّن فرتة الرتبية املمتدة بني يناعة الطفل 
فكره  عىل  الوقوف  اىل  تُعزى  لألشياء  وفهمه 
الرتبوية  الفرتة  عاكسا  الحياة  ومامرسة  الخاص 
أو  بالتحديد  الوالدان  وهام  عائلته  وهي  األم 
احدى املؤسسات الرتبوية. ان تربية الطفل هي 
باتجاه  ودفعه  الخطأ  وتجنب  الصواب  تعليمه 
يتجاوز  الرشقي ال  النبيلة. ويف مجتمعنا  الحياة 
والعادات  املفردات  تعليمه  من  اكرث  املعني 
املستنبطة من األديان، ولكن يحتاج الطفل اىل 
أكرث من ذلك يك يشق حياته ويبني مستقبله يف 
هدفا  الرتبية  من  تجعل  عوائل  وهناك  الحياة. 
ودافعا لخدمة البرشية حيث يكون الفرد فعاال 
ومؤهالته  ابداعه  يظهر  ان  اليانع  من  وتجعل 
من  مثاال  ولنأخذ  مميزة.  تربية  عىل  يدل  مام 
الواقع والتأريخ حول ظهور شخصية قائد الثورة 
لكادحي  وموجها  معلام  أصبح  حيث  البلشفية 
العامل، ملا حظي به من رعاية داخل ارسته حيث 
الفولغا  نهر  مينسك عىل ضفاف  مدينة  ولد يف 
روسيا  أهايل  من  جده  وكان  الواسعة،  الرحبة 
الشعبية،  املدارس  يف  معلام  وأبوه  األصليني 
وكان طليعيا يف زمانه يف تعليم الشعب وانشاء 
للمدارس يف القرى ومساعدة املعلمني، ووالدته 
كان  وابوها  املنزيل،  التعليم  عىل  ماريا حصلت 
املوسيقى،  وتحب  لغات  عدة  ويجيد  طبيبا 
الشاب  تاثر  حيث  وهادئة  ذكية  امرأة  وهي 
لينني بالعائلة والرتبية الصحيحة واالدب الرويس 

الطليعي وواقع الحياة املحيطة. 
وعودة اىل مفهوم الرتبية، نستنتج بأن مفردات 

الحياة الصحيحة تبدأ من العائلة السوية حيث 
الواعي،  الحي  والضمري  السديدة  األفكار  تنشأ 
املعادلة  خطوط  يف  بالبحث  اليانع  يقوم  وهنا 
يف تعامالته مع افراد مجتمعه؛ اذ تظهر الحياة 
ترىب  حيث  واالزدهار  والتقدم  الكرمية  الحرة 

مسار  لينني  حّول  لذلك  صحيحة،  أسس  عىل 
الرتبية  تفعيل  اجل  من  نضال  اىل  تربيته 
االشرتايك  الفكر  لبث  الشعبية  الجامهريية 
اإلنساين، كونه ترىب عىل املثل اإلنسانية النبيلة. 
صالحة  بيئة  يف  اليانع  تربية  ان  نكتشف  وهنا 

اىل  اإلنسانية  يقودون  قادة  خلق  اىل  تؤدي 
الخري والصالح. 

تهتم  ان  الرتبوية  مؤسساتنا  عىل  ان  نقول: 
اإلنسانية  املبادئ  عىل  وتغذيهم  باليانعني 

لقيادة املجتمع اىل بر األمان.
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في الذكرى 103 الستشهادها

روزا لوكسمبورغ حول الثورة الروسية *

كتبت روزا لوكسمبورغ مخطوطتها عن الثورة الروسية 
يف   ،1918 عام  األول  وترشين  أيلول  شهري  خالل 
فيام  محتجزة  كانت  حيث  بريسالو،  سجن  يف  زنزانتها 
الصحف  روزا  واعتمدت  االحرتازي.  بالحجز  يسمى 
كمصدر  الروسية  الصحف  من  يصلها  وما  األملانية، 
بعنوان  وفاتها،  بعد  املخطوطة  ونرُشت  ملعلوماتها. 
الروسية” الذي اختاره  الثورة  “روزا لوكسمبورغ حول 
مكتوبة  صحفة   114 من  املخطوطة  وتتكون  املحرر. 
واألفكار  التعليقات  من  ثروة  عىل  وتحتوي  اليد  بخط 
كاملة،  تكن  مل  الطبعة  وهذه  العميقة.   التحليلية 
أنها  اعتبار  طبعة جديدة عىل  1928 صدرت  عام  ويف 

مخطوطة تم العثور عليها حديثا.
كانت روزا لوكسمبورغ من أكرث املتحمسني لثورة أكتوبر 
وللحزب البلشفي، وأوضحت ذلك يف مخطوطتها: “كل 
ما ميكن لحزب أن يقدمه من شجاعة وبعد نظر ثوري 
وتروتسيك  لينني  مفصلية،  تاريخية  لحظة  يف  واتساق 
وجه.  أحسن  عىل  يقدموه  أن  استطاعوا  الرفاق  وبقية 
إليهام  تفتقر  التي  الثورية  والقدرة  الرشف  كل  ان 
ان  البالشفة.  يف  متثال  الغربية  الدميقراطية  االشرتاكية 
للثورة  الفعيل  الخالص  فقط  تكن  مل  أكتوبر  انتفاضة 
لالشرتاكية  األممي  الخالص  أيضا  كانت  لكنها  الروسية، 
أو  الثانوي  التكتييك  السؤال  هذا  مهام  و”ليس   .“
وقوة  الفعل،  عىل  الربوليتاريا  قدرة  ولكن  ذاك، 
مامثل.  بيشء  القيام  عىل  االشرتاكية  وإرادة  العمل، 
كمثال  قدماً  ورفاقهام  وتروتسيك  لينني  مىض  هنا،  من 
أسايس  األمر  “هذا  وأضافت  العامل”.  يف  للربوليتاريا 
املعنى  بهذا  قدموا  لقد  البلشفية.  السياسة  يف  ودائم 
الربوليتاريا  رأس  عىل  لسريهم  خالدة  تاريخية  خدمة 
العاملية واستيالئهم عىل السلطة السياسية والعمل عىل 
حل املشاكل يف سبيل تحقيق االشرتاكية، وألنهم فرضوا 
رأس  بني  للنزاع  العامل  كل  يف  به  يحتذى  منوذجيا  حال 
املال والعامل… بهذا املعنى، إن املستقبل يف كل مكان 

بالبلشفية”. يرتبط 
الحكومة  يف  االجتامعيني  للدميقراطيني  وبالنسبة 
الثورة  عن  بأنفسهم  نأوا  الذين  حينها،  األملانية 
الروسية، ال متلك روزا سوى االزدراء والسخرية. وتضع 
روزا جوهر القضية يف السياق الصحيح “يف روسيا ميكن 
املشكلة، ولكن ال ميكن حلها، الن حلها ال ميكن  طرح 

ان يكون اال أمميا”.
اكدت  أكتوبر،  بثورة  الكبرية  إشادتها  من  الرغم  وعىل 
روزا لوكسمبورغ ان خدمة الثورة تستدعي تدقيق كل 
املاركيس، وفق رؤيتها،  النهج  وان  البالشفة.  به  قام  ما 
يعني عدم القبول مبا يحدث دون إخضاعه لنقد علمي. 
أخرى،  أمور  ضمن  لوكسمبورغ،  روزا  نقد  شمل  وقد 
البلشفية،  املامرسة  يف  وتنظيمية  سياسية  قضايا  عدة 
القوميات،  مسألة  األرايض،  الثورة: مسألة  انتصار  بعد 
الدميقراطية  الحقوق  التأسيسية،  الجمعية  حل 
للعامل، واملركزية الشديدة يف بناء الحزب واملامرسات 

البريوقراطية.

قضية الفالحين
الخطرية”  “الظروف  لوكسمبورغ  تحلل  شديد،  بتمعن 
البداية.  منذ  الروسية  الثورة  ميزت  التي  والتناقضات 
استيالؤهم  وكان  باألحداث.  مدفوعني  البالشفة  كان 
مرشوطًا   1917 عام  نهاية  يف  السلطة  عىل  الناجح 
بتخليهم عن برنامجهم الزراعي واالمتثال بدالً من ذلك 
برنامج  كان  الكبرية:  املزارع  بتقسيم  الفالحني  ملطالب 
برنامج  نص  لقد  مختلفا.  الثورة  قبل  الزراعي  لينني 
البالشفة عىل تأميم األرايض. وأن لينني جادل بقوة ضد 
توزيع  فكرة  يؤيدون  كانوا  الذين  الثوريني  االشرتاكيني 
األرايض عىل الفالحني. وعاد ليتبنى توزيع األرايض عىل 
للفالحني”.  العفوية  الحركة  به  طالبت  الذي  الفالحني، 
بدائية”  صغرية  اعامال  يؤدون”  كانوا  الفالحون،  هؤالء 
وكانوا  الفراعنة”،  عرص  بوسائل  تقنيا  و”يعملون 
يف   80( حينها  السكان  من  العظمى  الغالبية  يشكلون 
املائة(. مل يكن ممكنا تجاوز أفكار غالبية السكان من 
أن  املحتم  الطويل، كان من  املدى  الفالحني. لكن عىل 
وتوزيعها  األرض  عىل  الفوري  االستيالء  لشعار  يكون 
لوكسمبورغ:  والحظت  وخيمة،  عواقب  الفالحني  عىل 

“الجانب السلبي هو أن استيالء الفالحني  املبارش عىل 
مع  اإلطالق  عىل  مشرتك  يشء  أي  له  يكن  مل  األرض 
السوفيتي  االتحاد  تاريخ  بني  لقد  االشرتايك”.  االقتصاد 
يف  حق  عىل  لوكسمبورغ  كانت  مدى  أي  إىل  بوضوح 
قولها إن توزيع االقطاعيات الكبرية عىل الفالحني أدى 
وجعل  الربجوازية  امللكية  اشكال  تعزيز  إىل  النهاية  يف 
للعالقات  مستقبيل  اشرتايك  “إصالح  امام  وعرا  الطريق 
الزراعية”. لقد كانت املجاعة يف نهاية الحرب األهلية، 
رغبة  وعدم  التعاونية،  للزراعة  القرسية  واألشكال 
االقتصاد  تطور  ميز  ما  التعاوين،  باالقتصاد  الفالحني 

بأكمله. السوفييتي 
نبوءة رشيرة: “لقد  لوكسمبورغ وكأنها  تقرأ تحذيرات 
قوية  جديدة  طبقة  اللينيني  الزراعي  اإلصالح  خلق 
مقاومتهم  ستكون  الريف،  يف  االشرتاكية  أعداء  من 
األرايض  مالك  مقاومة  من  وإرصارا  خطورة  أكرث 
“ملكية  بعد  “اآلن،  آخر:  موقع  ويف  األرستقراطيني”. 
من  هائل  بشكل  ومتنامية  قوية  كتلة  تقف  االرض”، 
اشرتايك  مجتمعي  شكل  ألي  كعدو  املالكني  الفالحني 
املكتسبة  ممتلكاتهم  عن  يدافعون  وسوف  للزراعة 

حديًثا ضد كل الهجامت االشرتاكية”. 

من دكتاتورية البروليتاريا 
إلى االشتراكية الديمقراطية

السياسة  يف  لوكسمبورغ  روزا  تحذيرات  تنحرص  ال 
املبكرة  املرحلة  هذه  يف  ومنحتها  للبالشفة.  الزراعية 
اليشء  إن  للتفكري.  مادة  للثورة  السياسية  األشكال 
“الدميقراطية  تُعامل  مل  أنها  هو  مالحظاتها  يف  الرائد 
عىل  للربوليتاريا”  الثورية  و”الديكتاتورية  االشرتاكية” 
وتأيت يف  واضح.  ترابط  بل وضعتهام يف  نقيضان،  أنهام 
أولئك  “حرية  حول  الشهرية  مالحظتها  السياق  هذا 

الذين يفكرون بشكل مختلف”
الثورة،  أرضية  من  وانطالقا  هنا،  لوكسمبورغ  تتحدث 
الثورة  ان  الحرية.  ومع  ما  حزب  دكتاتورية  ضد 
تأجيلها  ميكن  ال  الحاجة  وهذه  لذاتها.  الحرية  تحتاج 
إنها  بالثورة،  تبدأ  الحرية  ألن  األخرية،  اللحظة  حتى 
تبدأ  ال  االشرتاكية  الدميقراطية  “ان  الحياة:  إكسري 
التحتية  البنية  إنجاز  يتم  امليعاد، عندما  أرض  فقط يف 
لالقتصاد االشرتايك، كهدية عيد امليالد الجاهزة للشعب 
الطيب، الذي أصبح يف هذه االثناء مخلصا لحفنة من 
االشرتاكية  الدميقراطية  تبدأ  االشرتاكيني.  الديكتاتوريني 
يف نفس وقت تفكيك الحكم الطبقي وبناء االشرتاكية. 
إنها  السلطة.  الحزب االشرتايك عىل  تبدأ عندما يستويل 

ليست سوى دكتاتورية الربوليتاريا”.
ال تشك لوكسمبورغ يف أن الثورة سوف تكون مصحوبة 
ذلك،  ومع  الربجوازية.  امللكية  ضد  صارمة  بإجراءات 
إال عىل  الجديد  املجتمع  بناء  أنه ال ميكن  فإنها توضح 
أساس طوعي ودميقراطي: من الواضح “ان االشرتاكية، 
انها  فوقي.  مبرسوم  فرضها  ميكن  ال  بطبيعتها،  ارتباطا 
الخ.  امللكية..  عنيفة ضد  إجراءات  من  سلسلة  تشرتط 
وما  البناء  لكن  فرضه،  والهدم ميكن  سلبي،  هو  ما  ان 
املشاكل.  آالف  هناك  ان  فرضه.  ميكن  ال  إيجايب  هو 
طرق  وفتح  تصحيح  عىل  قادرة  لوحدها  والتجربة 
بآالف  تفور  والتي  املقيدة  غري  الحياة  فقط  جديدة. 
إىل  تُخرج  أن  ميكنها  الجديدة،  واملبادرات  األشكال 
النور قوة جديدة خالقة تصحح بنفسها كل املحاوالت 

الخاطئة”.
االجتامعية  الثورة  فإن  لوكسمبورغ،  إىل  بالنسبة 
أو  املثقفني  مهمة  ليست  الروحي”  و”التحول  والتحرر 
الحزب، ولكن ميكن أن تكون فقط من عمل “الجامهري 
كتلة  مجموع  فيها  يشارك  أن  “يجب  نفسها:  املهانة” 
وراء  من  فرضها  سيجري  االشرتاكية  فإن  وإال  الشعب. 
املثقفني”.  من  حفنة  قبل  من  الرسمية  املكاتب  بعض 
انتقدت  العرشين،  القرن  من  االوىل  السنوات  يف 
لوكسمبورغ بشدة مفهوم لينني لبناء الحزب من طراز 
مركزية  أساس  عىل  منظمة،  موحدة  كطليعة  جديد، 
صارمة. ومل يكن واضحا لها، حتى ذلك الوقت، أن كادرا 

من الثوار املحرتفني سيخرج روسيا من املصيدة.
الحاد  نقدها  قراءة  يجب  التقليد،  هذا  يف  تحديدا 
“املراسيم،  الثورة:  األوىل من عمر  السنة  ملامرسات يف 

والعقوبات  الديكتاتوري،  املصانع  مرشيف  وعنف 
هذا  متنع  الوسائل  هذه  كل  الرعب،  وسلطة  الصارمة، 
مدرسة  هو  االنبعاث  لهذا  الوحيد  والسبيل  االنبعاث. 
مقيدة،  غري  دميقراطية  أوسع  نفسها،  العامة  الحياة 
الروح  يحبط  الرعب  انتشار  مجرد  ان  عام.  ورأي 
مقيدة  غري  وحرية  عامة،  انتخابات  وبدون  املعنوية. 
الحياة  للرأي، متوت  الحر  والنضال  وللتجمع،  للصحافة 
فيها  تظل  زائفة  حياة  وتصبح  عامة،  مؤسسة  كل  يف 

البريوقراطية العنرص النشط وحدها “.
اإلجراءات  أن  واضح  بشكل  لوكسمبورغ  أكدت  لقد 
وبالتايل  الرضورة  بدافع  ولدت  البالشفة  اتخذها  التي 
ظروف  “أصعب  بسبب  األحيان  من  كثري  يف  كانت 
يصل  اشرتايك  حزب  أي  عىل  “يجب  تخيلها”:  ميكن 
خاطئة  تكتيكات  يتبع  أن  اليوم  روسيا  يف  السلطة  إىل 
طاملا أنه جزء من الجيش الربوليتاري العاملي، وسيرتك 
هذا  ان  الجيش”.  هذا  من  األكرب  الجزء  من  مبفرده 
فقط  واحدا  جانبا  ميثل  روسيا  يف  املوضوعي  الوضع 
آخر  جانبا  ميثل  البالشفة  به  قام  وما  املشكلة.  من 
فرضتها  التي  العنف  مامرسات  تعميم  وخصوصا  منها، 
إبداعية  مامرسة  متثل  أنها  عىل  وتقدميها  الرضورة، 
يبدأ  “الخطر  ان  متاما:  مختلفا  شيئا  كان  ماركسية، 
الرضورة  بدافع  حدث  مام  يصنعون  حيث  هناك، 
الظروف  من  املفروضة  التكتيكات  وترسيخهم  فضيلة، 
القاهرة، نظريا ويف جميع االتجاهات، ورغبتهم بنصح 

الربوليتاريا العاملية، اعتامده كنموذج ومحاكاته”.
 وتحذر روزا من األخذ به “بال نقد وتقليد شغوف، بل 
التعامل  هذا  لكن  السابقة”.  لألساليب  نقدية  مراجعة 
مل  ما  بالضبط  هو  ونتائجها  أكتوبر  ثورة  مع  النقدي 
اعتمدت  هذا،  من  وأكرث  الشيوعية.  الحركة  متارسه 
الخطرية”  “الظروف  فرضتها  التي  البالشفة  تكتيكات 
عاملية صالحيتها  وأعلنت  باعتبارها “ماركسية-لينينية” 

ماذا بقي من روزا لوكسمبورغ ؟
الحركة  يف  لوكسمبورغ  روزا  إرث  مع  التعامل  كان 
الشيوعية يف القرن العرشين متناقضا. من ناحية احتفي 
أخرى  ناحية  ومن   ،1918 األملانية  للثورة  كشهيدة  بها 
طبيعة  بسبب  النظري،  ارثها  إخفاء  عىل  العمل  جرى 
أفكارها عن الدميقراطية االشرتاكية والحرية، التي مل تكن 
متوافقة مع النظرية اللينينية وال مع الحياة اليومية يف 
كبرية  بإيجابية  الضوء  سلط  لقد  الدولة.  اشرتاكية  ظل 
بخصوص  اما  األوىل.  العاملية  للحرب  الحاد  رفضها  عىل 
لينني  نقد  صحة  تأكيد  مبدئيا  تم  فقد  األخرى  القضايا 
األممية  أحزاب  يف  الرؤية  هذه  انترشت  وقد  لها. 

وعومل  انساين”،  “شبه  بـ  منهجها  ووصف  الشيوعية. 
عىل انه انحراف خطري عن الخط العام. وعد هذا أيضا 
صحيحا بالنسبة للحزب الشيوعي يف املانيا، الذي كانت 
الحزب  وضع  ينبغي،  كان  وعندما  مؤسسيه.  أبرز  روزا 
االشرتايك األملاين املوحد، الذي تأسس بعد الحرب العاملية 
الحزب  إيديولوجي    نرش  الصحيح،  املسار  الثانية عىل 
لروزا  سطحية”  نقدية  ذاتية  “سرية  أويلسرن  فريد 
بأنها  البداية  يف  وصفها   .1951 عام  يف  لوكسمبورغ 
ماركسية ذكية”. وما عدا ذلك، مل يرتك  “منظرة وكاتبة 
النقدي ألخطاء  “التجاوز  كتابه:  للشك يف ماهية  مجاال 
روزا لوكسمبورغ”. ألن “اوهامها واخطاءها كانت كبرية 
أيضا، مام قاد الطبقة العاملة األملانية إىل املسار الخطأ”. 
ووصف أويلسرن “اللكسمبورغية” بأنها “نظام كامل من 

املفاهيم الخاطئة”. 
الروسية،  الثورة  لوكسمبورغ حول  إن مصري مخطوطة 
بعد  استثنايئ.  بشكل  لالهتامم  مثري  السياق،  هذا  يف 
بقيت  الحر،  اليميني  الفيلق  يد  عىل  املروع  مقتلها 
السيايس  صديقها  مع  اليد  بخط  املكتوبة  املالحظات 
للحزب  رسمي  رئيس  أول  ليفي،  باول  ورفيقها 
الشيوعي يف املانيا. ومل تنرش املخطوطة إال بعد طرده 
نهاية  يف  كتبها  مقدمة  ويف   .1921 عام  الحزب  من 
أخرى،  أمور  بني  من  النرش،  توقيت  برر   ،1921 عام 
تكون  سوف  الحالية  البلشفية  السياسة  “أن  ييل:  كام 
أوروبا  يف  العاملية  للحركة  العواقب  بأخطر  مصحوبة 
ملا يجري يف روسيا”.  املستقل  النقد  تعزيز  وأنه يجب 
بدون  االمر  ترك  أملانيا  يف  الشيوعي  الحزب  يرغب  مل 
العام  من  الحق  وقت  يف  زيتكن  كالرا  نرشت  تعليق. 
لوكسمبورغ  روزا  موقف  حول  بعنوان”  كتابًا  نفسه 
غريت  لوكسمبورغ  بأن  مدعية  الروسية”،  الثورة  من 
رأيها يف تكتيكات البالشفة يف الفرتة القصرية بني إطالق 
خالل  ليفي،  كان  بينام  واغتيالها.  السجن  من  رساحها 
هذه الفرتة، عىل اتصال يومي بلوكسمبورغ، كانت آخر 
مرة تحدثت فيها زيتكن معها يف عام 1916. ويف وقت 
الثورة  متأخر من عام 1918، كتبت لوكسمبورغ: “إن 
الربوليتارية ال تحتاج إىل اإلرهاب للوصول اىل أهدافها؛ 
يدعم  ما  هناك  ليس  البرش”.  قتل  ومتقت  تكره  إنها 

تأكيد كالرا زيتكن.
األخرية  أيامها  يف  لوكسمبورغ  روزا  فكرة  كانت  مهام 
الشيوعية  األحزاب  تعامل  فان  الروسية،  الثورة  عن 
النسخة غري  مع مخطوطتها غري مقبول. يف حني كانت 
مرة،  ألول  ونرشها  ليفي،  بأول  حررها  التي  الكاملة 
تصل بالكاد اىل 50 صفحة، بلغت صفحات توضيح كالرا 
كتابات  صدور  من  الرغم  وعىل  صفحة.   220 زيتكن 

لوكسمبورغ يف ترجامت مختلفة وعدة طبعات أملانية، 
كان عىل أول اصدار باللغة الروسية االنتظار حتى عام 
يف  البولندية  النسخة  طباعة  من  الرغم  وعىل   .1990
املكتبات. وقبل  توزع يف  اتلفت ومل  لكنها  عام 1957، 
املطبوع  عىل   1968 عام  يف  الطالبية  الحركة  عثور 
نسخ مرسوقة، صدرت عدة طبعات  وتوزيعه يف عدة 
 1957 هاميلن   ،1948 )هامبورغ  الغربية  أملانيا  يف 
وفرانكفورت أم ماين 1963(.  وشهد عام 1974 اصدار 
املجلد الرابع من اعامل روزا لوكسمبورغ ألول مرة يف 
املانيا الدميقراطية. وبالطبع تم تضخيمه بواسطة عدد 
تجر  ومل  اللينينية.  للرؤية  املؤيدين  هوامش  من  كبري 

مناقشة جدية النتقاداتهم.
فكرة  ستبغض  كانت  لوكسمبورغ  روزا  أن  املؤكد  من 
ان  الفكري.  نتاجها  إزاء  عادلة  تكون  ولن  تقديسها، 
لغتها  بالغة  بسبب  اإلعجاب  تثري  ال  النظرية  كتاباتها 
فقط، بل أوال لحدة تحليلها وسعة وبعد نظرها، وهذه 
السيايس  اليسار  يحتاجها  التي  واملهارات  الصفات  هي 
بشدة اليوم، إذا أراد مواجهة األزمات املنترشة يف عرصنا. 
املتزايدة،  االجتامعية  واالضطرابات  املناخ،  أزمة  إن 
مبارشة  نتيجة  هو  الذي  الوباء،  آخراً،  وليس  وأخرياً 
بجالء  توضح  الناس،  عيش  لسبل  الرأساميل  لالستغالل 
السياسية  الهيكلية  الكبرية يف  الثورية  التغيريات  رضورة 
البناء  عن  االستغناء  ميكن  ال  ملجتمعنا.   واالقتصادية 
يبني  الثورية.  املامرسة  هذه  مثل  يف  املاركيس  النظري 
كتاب روزا لوكسمبورغ عن الثورة الروسية إىل أي مدى 
اجتامعية  ومامرسة  نظرية  األصل،  يف  املاركسية  كانت 
األصل  مع  التعامل  إن  مقدسة.  عقيدة  وليس  حية، 
ومحتواه النظري رضوري اليوم أكرث من أي وقت مىض. 
وليس هناك سبيل لتجاوز كتابات روزا لوكسمبورغ. ان 
هذه املقالة وغريها الكثري تؤرش موضوعات نقدية مهمة 
مام كتبته روزا تعضيدا لثورة أكتوبر، ولكنها ليس بديال 
عن قراءة نصوص روزا لوكسمبورغ مبارشة، مام يساعد 
عىل فهم جوهر منهجها يف مواكبة ما حدث يف روسيا، 
ومل  الصحيح،  باالتجاه  الثورية  العملية  لدفع  وتدقيقه 
تكن لغة روزا رغم جذريتها عدائية تجاه لينني ورفاقه، 
كانت موضوعية، ومبارشة، واضحة، ورصيحة، ألنها  بل 
وسجلت  ثورتها،  انها  عىل  أكتوبر  ثورة  مع  تعاملت 
اعجابها بامللحمة الثورية التي سطرها البالشفة بأكرث من 

موقع ومناسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عن مقالة بعنوان “لوكسمبورغ حول الثورة الروسية” 
ملجلة  األملاين  املوقع  يف  كرستيان هوفامن نرشت  بقلم 

اليسارية األمريكية “جاكوبني” 

روزا لوكسمبورغ تلقي خطابا يف مؤمتر تأسيس الحزب الشيوعي يف أملانيا - 30 كانون األول 1918

ترجمة واعداد: رشيد غويلب

قبل مئة عام بالضبط، صدرت انتقادات روزا لوكسمبورغ للبالشفة. فدفعت بها 
األحزاب الشيوعية اىل الهامش.

“الحرية ألنصار الحكومة وحدهم، ألعضاء الحزب فقط - مهام كان عددهم 
-ليست حرية. الحرية دامئا هي فقط حرية أصحاب الفكر املختلف”. الجملة 

الثانية من هذا االقتباس معروفة عموما. ومع ذلك، فإن الكتاب الذي احتواها 
أقل شهرة. وهذا أمر مؤسف، وعىل عكس ما يدعيه الليرباليون والدميقراطيون 

االجتامعيون، فإن هذه املقولة ال تعني اطالقا رفضا عاما للثورة. كام أنها ليست 
سوء فهم تم تصحيحه فيام بعد، كام هو املوقف الرسمي لألحزاب الشيوعية طيلة 

عقود، بل أكرث من هذا، أشار نقد لوكسمبورغ إىل “األخطاء الجوهرية يف نظرية 
لينني-تروتسيك”.
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أفكار

الفهم  او  وحده  الذايت  بالعامل  هذا  تفسري  ميكن  وال 
املتخلف الخاص باملاركسية مع اهمية هذا العامل، وامنا 
املتخلف  بالطابع  تتعلق  موضوعية  اسباب  بعض  هناك 
تشكل  كادت  التي  النازية  وبروز  السوفييتي،  للمجتمع 
اللحاق  يف  والرغبة  السوفييتية  للتجربة  مبارشا  تحديا 

بالنظام الرأساميل، اىل غري ذلك.
من  السوفييتي  االتحاد  حققه  ما  ذلك  مع  انكر  ولست 
التحرر  النازية، ويف دعم حركات  انجاز عظيم يف هزمية 
الوطني ومختلف حركات الطبقة العاملة يف العامل. ولكنها 
حققت هذا يف تقديري كدولة عظمى ال كدولة اشرتاكية 

ماركسية.
وليس ما تشهده هذه السنوات االخرية من انهيار النموذج 
النتيجة  اال  االشرتاكية  املنظومة  وتفكك  السوفييتي 
الطبيعية لهذا االنهيار الفكر وااليديولوجي والدمقراطي 
والثوري عامة، وغلبة الطابع االرادوي والبريوقراطي عىل 

السلطة السوفييتية.
مل تعد الطبقة العاملة يف السلطة، ومل يعد الناس يصنعون 
تاريخهم، واصبحت سياساتها رغم ما تتضمنه من مساندة 
كربى لبلدان العامل الثالث ولقضية السالم العاملي تسعى 
لتحقيق ذاتها كدولة عظمى تسعى لنرش نفوذها واللحاق 

بالرأساملية العاملية والتفوق عليها.
ان هذا ال يعني انه يف داخل االتحاد السوفييتي وداخل 
وخارج مختلف االحزاب الشيوعية واالشرتاكية يف العامل ما 
كانت هناك تيارات ماركسية حقيقية تناضل فكريا وعمليا 
ضد هذا االتجاه السلطوي البيوقراطي املناقض للامركسية 

وباسمها باالضافة اىل اسم لينني.
عىل انه برغم ما حدث خالل السنوات املاضية، ما تزال 
اعالم املاركسية والشيوعية، مبستويات مختلفة مرفوعة يف 
اكرث من بلد ويف اكرث من حزب. وما يزال الرصاع الطبقي 

وعىل  بلد،  كل  مستوى  عىل  احتداما  يزداد  بل  محتدما 
املستوى العاملي اجمع.

البالد  ترسانة  تغذيها  التي  الفكرية  البلبلة  وبرغم 
الرأساملية ضد الفكر االشرتايك عامة، واملاركيس خاصة، فلم 
تربز  املاركيس كام  الفكر  االشرتاكية واىل  اىل  الحاجة  تربز 
الحاجة اليه هذه االيام. ان الحكم عىل االشرتاكية والفكر 
املاركيس ال يكون مبا اصاب التجربة السوفييتية االشرتاكية 
من انهيار، وامنا الحكم الصحيح عىل االشرتاكية واملاركسية 
اليوم من عجز عن  العاملية  الرأساملية  تعانيه  مبا  يكون 
بل  االنساين،  للواقع  االساسية  للمشكالت  حلول  تقديم 
العامل  شعوب  ازاء  واالستغاللية  العدوانية  وبرشاستها 
االقتصادية  ازماتها  تفاقم  عن  فضال  عام،  بوجه  الثالث 

واالجتامعية والقيمية.
وهكذا تربز االشرتاكية واملاركسية كرضورة، ما تزال تتطلع 
اليها هذه االوضاع التي تزداد ترديا يف حياة شعوب العامل 

وخاصة شعوب البالد املتخلفة والنامية.
وهكذا نعود اىل البداية متسائلني: هل ما تزال املاركسية، 
كام قال بها ماركس، هي نفسها مل تتغري، وعلينا ان نرفع 
اعالمه واعالمها؟ وهل ما تزال املاركسية – اللينينية التي 
ناضلت وضمت آالف الناس تحت رايتها، كام هي بذات 

الصيغة القدمية؟
ثم اخريا، ما السبيل للخروج من هذه االزمة التي تعانيها 

املاركسية فكرا وواقعا..؟!
املصادرات  من  تحمل  تزال  ما  تقديري  يف  املاركسية  ان 
النظرية والتوجهات املنهجية ما يجعلها مرجعية اساسية 
من مرجعيات الفكر االشرتايك والنضال االشرتايك، وخاصة 
اختبارا  العلمي،  البحث  اىل  باستنادها  يتعلق  فيام 
ملصادراتها وكشفا متصال لقوانني الواقع، فضال عن املامرسة 
الثورية املنظمة املستندة اىل هذه املامرسة العملية، اىل 

جانب رؤيتها النظرية الفلسفية املادية الجدلية يف داللتها 
التي ارشنا اليها سابقا، ويف ماديتها التاريخية يف صورتها، 
املتطورة بتطور الخربات واملعارف، ال يف رؤيتها التخطيطية 
النضايل  الطابع  عن  فضال  االتجاه،  االحادية  امليكانيكية 
للامركسية من اجل االنتقال باملجتمع البرشي من مرحلة 
نحو  انتقالية  كمرحلة  االشرتاكية  املرحلة  اىل  الرأساملية 
الهدف الشيوعي – الذي وان يكن ذا طابع يوتويب ال ميكن 
ان تتحدد معامله اآلن – اال انه عىل االقل وبشكل عام لن 
يكون نهاية للتاريخ، بل سيكون مرحلة تاريخية يتحقق 
واالغرتاب  القهر  عوامل  من  لالنسان  الكامل  التحرر  بها 
واالستغالل والتي تتفتح بها آفاق انسانية حقيقية جديدة 

للحرية واالبداع.
وفكرية  علمية  مرجعيات  عىل  املاركسية  ارتكزت  وكام 
املوضوعي  للواقع  مثرة  كانت  انها  عن  فضال  سابقة، 
وللمرحلة التاريخية التي نشأت فيها ومنها، فال شك ان 
املاركسية يف عرصنا الراهن، ال بد ان تجدد مصادرها التي 

تستند اليها يف تجددها الفكري والنضايل.
فال شك انها سوف تستند يف مرجعيتها اىل املاركسية واىل 
ما استندت اليه املاركسية من مرجعيات علمية وفكرية 
وموضوعية كام سبق وان ارشنا، ولكنها ينبغي ان تضيف 
من  اليوم  وحتى  التاريخ  ذلك  منذ  استجد  ما  ذلك  اىل 

اليوم  يتحقق  ما  وبخاصة  وتكنولوجية،  علمية  تطورات 
من ثورة كاملة يف مجايل علوم االتصال واملعلوماتية، فضال 
عن الخربات السياسية واالجتامعية واالقتصادية، السلبية 
السوفييتي  النموذج  انهيار  خربة  وخاصة  وااليجابية، 
الوطني  التحرر  حركات  وانهيار  االشرتاكية،  واملنظومة 
العامل،  العرقية والقومية والدينية يف  الرصاعات  واحتدام 
ومحاوالت  العاملي  النظام  اليوم  يعانيها  التي  واالزمات 
اجتامعية  حركات  بروز  جانب  اىل  العامل،  عىل  الهيمنة 
البيئة،  عن  والدفاع  السالم،  كحركات  العامل  يف  جديدة 
والجامعات املدنية واالهلية، واملنظامت الدولية والصورة 
عن  فضال  والسلبية  االيجابية  بداللتيها  للعوملة  العامة 
تطور مفهوم قوى االنتاج نتيجة للثورة العلمية الجديدة 
ومفهوم القيمة وما يفرضه هذان املفهومان من تطوير 
دكتاتورية  ومفهوم  العاملة،  الطبقة  ملفهوم  رضوري 
الربوليتاريا، فلم تعد الطبقة العاملة هي ذاتها يف صورتها 
ان مقولة  اليها قوى جديدة، كام  اضيفت  بل  التقليدية 
دكتاتورية الربوليتاريا اصبحت اضيق من ان تتسع للقوى 
االنتاجية واالبداعية الجديدة التي ميكن اليوم ان تشارك 

يف التحوالت الثورية.
وهكذا تتسع مرجعية الحركة االشرتاكية وتتعدد مصادر 
قوتها وفاعليتها عن الحدود املاركسية القدمية، وان تكن 
امتدادا ابداعيا لها. وهنا يثار سؤال مرشوع قابل للمناقشة 
“االشرتاكية  مقولة  تعد  اال  كثرية:  اذهان  يف  يطوف  النه 
االوضاع  عن  تعبريا  مالءمة  اكرث  بها  واالكتفاء  العلمية” 
الجديدة بدال من االنتساب النظري اىل اسم ماركس دون 
االشرتايك  الفكر  اسايس من مصادر  اسمه كمصدر  اغفال 
يتعلق  فيام  اما  باملاركسية،  يتعلق  فيام  هذا  العلمي؟ 
املالئم  من  يكون  فقد  املاركسية،  اىل  اللينينية  باضافة 
باعتبارها  والعملية  الفكرية  لينني  منجزات  اىل  االشارة 
مصدرا من مصادر االستلهام، شأنها يف ذلك شأن العديد 
من الخربات الفكرية والنضالية يف التاريخ البرشي عامة، 
بل والتاريخ الوطني والقومي، سواء يف الرتاث الفكري او 
بها  االلتزام  دون  وذلك  العملية،  واالنجازات  املامرسات 

التزاما نظريا كامال؟
وقد تكون قضية البنية التنظيمية الخاصة للحزب اللينيني 
التوسع  ضوء  يف  خاصة  جديد  اجتهاد  موضع  بالرضورة 
التغيري  القوى االجتامعية املؤهلة للمشاركة يف  يف نطاق 
الثوري، فضال عن رضورة تنمية روح الدميقراطية واحرتام 
االختالف وتصفية االتجاهات البريوقراطية والتسلطية يف 

البنية الحزبية خاصة، ويف التحالفات بني االحزاب عامة.
كثري  يف  يدور  انه  اعتقد  اخرى،  مرة  السؤال  يثار  وهنا 
من االذهان وخاصة بالنسبة للينني حول االكتفاء مبقولة 
عام  اسايس  كمرجع  بها  واالكتفاء  العلمية  االشرتاكية 
باعتبارها اكرث مالءمة من االنتساب اىل اسم من االسامء 
والنضايل.  الفكري  البداعهم  العميق  التقدير  كان  مهام 
فلعل االنتساب اىل اسم من االسامء مام يحد من امكانية 
االحساس  من  نوعا  يثري  قد  بل  النظري،  الفكر  تطوير 
الجامهري  لدى  الوطني  الواقع  خصوصية  عن  باالغرتاب 

الشعبية وهذه قضية مطروحة للحوار.
ان الرتكز عىل عملية التجربة الثورية – التغيريية، وتنمية 
واالبداعية،  والنقدية  والعقالنية  الدميقراطية  الثقافة 
املجردة،  االيديولوجية  التعميامت  كل  من  والتخلص 
يف  سواء  العيني..  للواقع  العينية  الدراسة  عىل  والحرص 
خصوصيته الوطنية املحلية او خصوصيته القومية العربية 

يف تجربتنا العامة، او يف خصوصيته العاملية.
والنضالية  السياسية  التحالفات  اوسع  قيام  اىل  والسعي 
واالجتامعية  واالبداعية  االنتاجية  القوى  مختلف  بني 
الوطني والعريب والعاملي، بل والسعي اىل  عىل املستوى 
الخصوصيات  يلغي  ال  جديدة  اممية  انشاء  يف  املشاركة 
منها  يجعل  بل  املختلفة،  والثقافية  والقومية  الوطنية 
عن  فضال  الجديدة،  االممية  لهذه  واغناء  تخصيب  قوة 
الحرص عىل الطابع الدميقراطي لهذه االممية بحيث تحرتم 
عنها  وتزول  املتنوعة،  والخربات  والتاميزات،  االختالفات 

املركزية البريوقراطية لقطب من اقطابها.
هذه يف تقديري هي بعض العنارص التي قد تصلح نقطة 
وتنمية  املاركيس،  للفكر  تطويرا  جديدة  ملرحلة  انطالق 
بالحركة  للخروج  له،  وتعميقا  وتوسيعا،  الثوري،  النضال 
االنساين عامة.  الثوري  النشاط  االشرتاكية خاصة، وحركة 
فرض  العاملية  الرأساملية  ملحاولة  للتصدي  ازمتها  من 
هيمنتها وسياساتها ومصالحها االستغاللية وثقافتها عىل 

عاملنا املعارص.
عىل ان هذه العنارص العامة ال تغني عن معالجة خربة 
فكرنا املاركيس يف التطبيق الحي، معالجة نقدية محددة يف 

اطار واقعنا املرصي املحدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

عن “الحوار املتمدن” – 26 حزيران 2005

الماركسية .. وسرير بروكوست

التجربة السوفييتية ليست معيار الحكم على الفكر الماركسي
محمود أمين العالم*

الشيوعية  الحركة  عىل  سلطاتها  السوفييتية  الدولة  فرضت  اللينينية  باسم  هكذا 
العاملية. واصبحت املاركسية ترقد جثة هامدة فوق رسير بروكوست او رسير الدولة 
السوفييتية البريوقراطية او تزيد بحسب طول هذا الرسير – سياسيا ومصلحيا – أي 

بحسب املصلحة السياسية الربغامتية الخاصة لهذه السلطة.

محمود أمني العامل

د. ابراهيم اسماعيل

“باإلضافة إلى المصانع والثكنات والقرى 
والجبهة والسوفيتات، كان للثورة مختبر آخر 

هو دماغ لينين”.
تروتسكي

السيايس  للتفكري  منهجاً  موضوعية،  دراسة  أية  يف  املاركسية،  تعد 
بقدرته  الناس  الذي أذهل  الرجل  يد كارل ماركس،  واملعريف، ولد عىل 
عىل اإلبداع األيديولوجي املتميز عرب متكنه من اإلبحار، وبشكل متتال، 
مبجاذيف أربعة هي الفلسفة والفعل الثوري واالقتصاد والروح األممية، 
حيث إشتغل عىل فلسفة هيغل خالل 1837 – 1846، ثم أسس عصبة 
الشيوعيني وساهم  يف الثورة األملانية أعوام 1850-1846، ليضع بعدها 
بـتأسيس  مشواره  وليختتم   1850-1867 أعوام  اإلقتصادية  نظريته 

وقيادة األممية العاملية األوىل األعوام 1864-1872. 
لقد فهم الناس إشتغاالت ماركس األوىل بإنها تفسري للتاريخ، يشري اىل 
أن اإلشرتاكية هي نتيجة حتمية للتطور التاريخي للبرشية، ثم وجدوه 
مفكراً رأى يف الربوليتاريا الصناعية حفارة قرب الرأساملية، وبعدها كان 
ماركس سياسياً حدد سبل إستبدال الرأساملية باإلشرتاكية، قبل أن يروه 
قائداً عملياً رسم معامل التنظيم العاميل القادر عىل التغيري، هذا التنظيم 
بأطيافها  االجتامعية  الحركات  أغلب  بعد،  فيام  فيه  إجتمعت  الذي 
الثوري  والتيارين  روسيا  يف  والبلشفي  االقتصادي  كالتيارين  املختلفة 

واالصالحي يف املانيا. 
1918- عام  األملانية  والثورة   1917 عام  الروسية  الثورة  قيام  وبعد 

1919، انقسمت الحركات العاملية، فظهرت طبعة “اصالحية” شكلت 
املعارص، وأخرى روسية، صارت  الدميقراطي اإلجتامعي  لإلتجاه  أساساً 
املفهومني  كال  أن  جلياً  وكان  الحديثة.  السوفيتية  الدولة  إيديولوجية 
للامركسية لهام مؤسس واحد هو كارل ماركس، رغم ما سببته الظروف 

التاريخية من انقسامهام إىل “ماركسيتني” معاديتني لبعضهام البعض. 
وإذا كانت للطبعة األوىل مسارات متعددة، فقد متيزت الطبعة الثانية 
عرف  الذي  لينني،  فالدميري  األبرز  االسرتاتيجي  ومفكرها  قائدها  بدور 
لنظرية  صياغته  عرب  للامركسية  الخالق  التطبيق  عىل  الفذة  مبقدرته 
الثورة بكل مفرداتها املتعلقة بالطبقة والحزب واألممية والسالم وغريها، 
ولنظرية الدولة التي رسمت خطط التعامل مع السلطة والدميقراطية 
الفلسفية  اضافاته  له  سجلت  كام  والعاملي.  املحيل  الطبقي  والرصاع 

وتحليله للتطور الرأساميل، السيام ما يتعلق بتشخيصه لألمربيالية كأعىل 
مراحل الرأساملية.

ورغم سعة وتعدد الرصاعات الفكرية والسياسية التي خاضها لينني يف 
عند  أوارها  يتجدد  رضوس،  حرب  تزال،  وال  عليه،  ُشنت  فقد  حياته، 
دراسة التجربة االشرتاكية العاملية وأسباب إخفاقها ودوره فيها، سواء يف 
الثناء عىل صواباته، وهّن كرث، أو يف إنتقاد أخطائه، وكذلك عند محاولة 
املاركسية، والتخيل عن فكرة  لتطوير  املوضوعية  الحاجة  التجاوب مع 
التاريخي، دون تجاهل مخاطر خلط  “املسلامت” بعيداً عن االنقسام 

التجديد بالتفريط . 

حوار ساخن
الذايت  للعامل  إهامله  للينني،  عرثة  البعض  يعتربه  ما  أبرز  من  ولعل 
بعد فشل  للثورة، والتي اعتنى بها ماركس كثرياً  والظروف املوضوعية 
يستويل عىل  لحزب عاميل  الحاجة  عىل  مؤكداً  األوربية،   1848 ثورات 
وبالتطور  املعيشة  بظروف  جذرياً  ذلك  ارتباط  عن  وكاشفاً  السلطة، 

الثقايف واملعريف والتنظيمي اليومي للربوليتاريا. 
غري أن أية مراجعة ملجريات التاريخ، تكشف بوضوح عن ال موضوعية 
عىل  والقضاء  السلطة  عىل  اإلستيالء  يف  لينني  رأى  فقد  اإلنتقاد،  هذا 
الربوليتاريا. ومل يكن هناك  لتنمية قدرات  األنجع  السبيل  الرأساملية، 
تناقض ما بني هذا األمر وبني إدراك تخلف العامل الذايت، السيام وقد 
تبنى الرجل برنامجاً شبه متكامل للعمل بعد اإلنتصار، وشّخص الصعاب 
املتوقعة بعد تحقيقه، وما تحذيراته الشديدة من مخاطر البريوقراطية 

يف اإلتحاد السوفيتي، يف أواخر حياته، سوى مثال عىل قناعاته تلك.
لقد كان لينني، الشخصية الوحيدة يف تاريخ الحركة االشرتاكية الروسية، 
الجدلية وبني رسم  للامدية  الواعي  التطبيق  العالقة بني  التي جسدت 
االسرتاتيجية الثورية، فبذل مجهوداً نظرياً متميزاً لتنمية الوعي الطبقي 
لدى الربوليتاريا، وخاض اىل جانب بليخانوف وروزا لوكسمبورغ، نضاالً 
ال هوادة فيه ضد اإلنتهازيني، وبرهن عىل الرتابط الهام بني هذا النضال 
وبني بناء حزب ثوري مستقل للطبقة العاملة، كام فضح التوجه الليربايل 

لالتجاهات االنتهازية. 

 
ً
السلطة أوال

الرأساملية مقارنة مع اإلقطاع،  لينني فكرة ماركس عن تقدمية  وتبنى 
تطورها،  الربوليتارين يف مجرى  من  قبورها  أنها ستخلق حفاري  ومن 
وأكد عىل أن املهمة الرئيسية للامركسيني هي إسقاط القيرص وتنظيم 
واملتحالفة  الصاعدة  الروسية  للربوليتاريا  الطبقي  النضال  وقيادة 
وتحقيق  املأساة  من  الشعب  بخالص  البدء  أجل  من  الفالحني،  مع 
الدميقراطية. وطاملا سخر من أولئك الذين راحوا يناقشون كيفية إنشاء 

وبالتنظيم  بالثورة  تتعلق  كتاباته  كانت  ولهذا  حقيقية،  اشرتاكية 
وليس بكيفية بناء االشرتاكية.

خطة  يرسم  أن  عىل  قادراً  البالشفة،  قادة  بني  من  غريه  يكن  ومل 
الثورة.  يف  قدماً  للميض  السبيل  ورؤية  املؤقتة،  الحكومة  إلسقاط 

وإنهمك يف رصاع حاد مع املاركسيني اإلصالحيني ويف مقدمتهم بليخانوف، 
الذين متسكوا بالتطور املتوازي للبلدان الرأساملية ومل ينتظروا يف روسيا 

سوى ثورة برجوازية ال تثمر عن أي يشء غري الرأساملية، فتوصل 
اىل وجود الحلقة األضعف يف السلسلة الرأساملية والتي 

ميكن كرسها بيرس. أي أن لينني كان املمثل الحقيقي 
إلطروحات ماركس األوىل قبل 1848 وهو من 

ال  حول  مقولته  مجسداً  تبنيها،  يف  أبدع 
نعد  ال  “نحن  قال  حني  املاركسية،  قدسية 
مذهب ماركس شيئا كامال ومقدسا ال ميس 
بإرساء  اال  ماركس  يقم  فلم  االطالق،  عىل 
حجر األساس للعلم الذي ينبغي ان يطوره 

اإلشرتاكيون”.
قيام  عىل  اعتمدت  قد  لينني  اسرتاتيجية  وألن 

الثورة الربوليتارية يف أوربا ثم يف العامل بأرسه، فقد 
اشتدت مخاوفه من الوقوع يف األخطاء، ورمبا انهيار كل شئ، 

إذا ما مل يتحقق هذا الهدف، تلك املخاوف التي  عربت عنها روزا 
لوكسمبورغ حني قالت “ألن االشرتاكية الدميقراطية يف الغرب املتطور 
ينزفون  الروس  فسيرتك  هادئة،  بطريقة  ينظرون  وجبناًء  بؤساًء  تضم 

حتى املوت”.

لينين والحرية
كانت  الحرية  فإن  ماركس،  لدى  الحرية  تعني  اإلشرتاكية  كانت  وإذا 
املقيتة،  الروسية  القيرصية والشوفينية  لينني يف تدمري  تتلخص يف رأي 
القيادات  تلوث  قد  التي  وبريوقراطيتها،  ثقافتها  من  الخالص  يف  ثم 
املتأخرة، بشأن  الكاريث ألراء ماركس وانجلس  البلشفية. ورغم اهامله 
ساندة  كوسائل  العام  واالقرتاع  الربملانية  املؤسسات  استغالل  أمكانية 
للناس،  املادية  بالحياة  ُربطت  ما  إذا  خاصة  العاملة،  الطبقة  لنضال 
فإنه مل يخّون يوماً معارضيه أواملختلفني معه يف األراء والتكتيكات أو 
دوماً  أرص  بل  الحزب،  يف  والشللية  التكتل  ضد  وقوفه  رغم  يكفرهم، 
عىل حق أعضاء الحزب يف عرض إختالفاتهم حول القضايا األساسية، ويف 
الدفاع عنها. كام شهدت األممية الشيوعية يف أيامه مناقشات دميقراطية 
العامل،  لشيوعيي  قيادياً  ثوريا  وجهازاً  املختلفة،  لالسرتاتيجيات  واسعة 
قبل أن تتحول اىل تابع ال حول له لسلطة ستالني. ورغم أن مجريات 
بليخانوف، وبعده روزا لوكسمبورغ، شيئاً  األحداث قد أعطت لفكرة 

من املصداقية، يف ما يتعلق بتحول دكتاتورية الربوليتاريا اىل دكتاتورية 
الطبقة  تخلف  بسبب  الحكومية،  والبريوقراطية  الحزبية  الكوادر 
عىل  الستالينية  الهيمنة  لوال  ليحدث  يكن  مل  رمبا  ذلك  فإن  العاملة، 

السلطة السوفيتية.
اكتوبر  انتصار  التي عاشها بعد  القليلة  لينني، خالل األعوام  كام برهن 
الرومانسية  من  يشء  فبعد  فكرية.  مراجعات  إجراء  من  متكنه  عىل 
الثورية، التي مل تراع الواقع وما يتطلبه من إدارة اقتصادية توفر انتاجاً 
يفوق الحاجة، ومن تعامل عقالين مع نزعة التملك، أكد عىل أن فرتة 
وتبنى  ومعقدة،  طويلة  تاريخية  عملية  هي  االشرتاكية  اىل  االنتقال 
بشدة  يرفض  كان  أن  وبعد  الحرب.  شيوعية  فشل  إثر  النيب  سياسة 
املخاوف من تحول املركزية اىل بريوقراطية والدميقراطية اىل مامرسات 
شكلية، جاء النقد الالذع للمركزية الشديدة والدعوة ملنح لجنة الرقابة 
إستجابته  سجلت  كام  الفردية.  بروز  إثر  خاصة  أكرب،  سلطة  املركزية 
االقومية  إلطروحات روزا لوكسمبورغ حول الربط الجديل بني املسألة 
وبني املسألة االجتامعية – الطبقية، مثاالً أخر عىل ذلك. وأخرياً، ال ميكن 
أن نّدعي بأنه كان سيتجاوز عرثاته لو طال به العمر، أبعد من الحادي 
والعرشين من كانون الثاين عام 1924، ألن هذا ما ينبغي أن يهتم به 

ورثته، إن أيقنوا بأن لينني فكرة ال تحّنط.

في ذكرى رحيله
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علي محمد اليوسف

هل يحق لنا التساؤل كيف متوت األفكار بالحياة؟ 
االنسان  املوت  يحكم  كام  االفكار  متوت  هل 
بالتجديد  متوت  القدمية  األفكار  هل  بالفناء؟ 
املضاف عليها؟ هل األفكار تفنى ومتوت بال رجعة 
االديب  االبداع  هل  االنسان؟  وميوت  يفنى  كام 
 - واقعي  ونوعي  كمي  تراكم  واملعريف هو  والفني 
خيايل ال يندثر وال ميوت؟ هل أفكار االيديولوجيا 
والفلسفة والرسديات الكربى قد أفل بريقها وزال 
أرض  عىل  تطبيقها  يف  بالحياة  القيادي  تاثريها 
الواقع بعيدا عام تحمله من رؤى منهجية نظرية 
مرحلة  من  املجتمعات  نقل  محاولة  يف  أصالحية 
مبسعاها  وتخفق  منها  افضل  أخرى  اىل  تاريخية 
نتيجة التطبيق الفاشل لالفكار الصائبة؟ وهل أفول 
أستحداث  طريق  عىل  مرحليا  الفلسفية  االفكار 
يطال  الذي  واالسلوب  املنهج  بنفس  يتجاوزها  ما 
االيديولوجيا السياسية باالفول املتاليش، كون جميع 
مناحي الحياة هي حركة دائبة من التطور الذي ال 
تحده حدودا وال يتوقف يف مرحلة منها زوال تأثري 
األفكار الالحق عىل السابق؟ ...هل نستطيع القول 
دورة حياة  العامة  واملعرفية  الفلسفية  لالفكار  أن 
باستمرار  تاريخيا الحقا  نفسها  تستحدث  انبعاثية 
مبعنى مقارب ما صحة مقولة التاريخ يعيد نفسه 
وكيف ينطبق هذا عىل االفكار؟، وهل أن االفكار 
طاقة مادية ال تفنى وال تستحدث من عدم.؟ هل 
يف  االرتدادي  االنبعاث  هذا  توصيف  تكرار  ميكننا 
العودة التاريخية مجددا الفكار غادرناها بالتجديد 
املضاف عليها؟ مبعنى أكرث وضوحا هل يبقى لالفكار 
تجديد  مباهي  الحارض  اندثارها  يف  علينا  تاثري  من 

طاريء عليها طارد لها  متجاوز عليها زمانيا؟ 
الوجودي  العود  املقصود  ليس  املقال  بهذا  هنا 
نفسها  امليتافيزيقية  للصيغة  الكاربوين  النسخ  هو 
االبدي يف عودة كل  بالعود  نيتشة  بها  نادى  التي 

يشء حدث كام كان قبل تواريه االندثاري الزماين 
املؤقت يف دورة حياتية دائرية ال تنتهي من االعادة 

والتكرار.؟ 
أفكار  عىل  نحكم  تجعلنا  التي  االسباب  ماهي 
أندثرت من حياتنا، لكّنا نجدها يف مراحل متقدمة 
من مسريتنا التاريخية الحياتية ماثلة أمامنا وخطأ 
الحيائها  العودة  علينا  توجب  بحامقة  أرتكبناه 
من جديد يف معالجتها الصحيحة لقضايا تهمنا يف 
التي  والنظريات  االفكار  كل  حارضحياتنا...وهل 
غادرتنا وأصبحت ماضيا مل تعد لها حاجة يف حياتنا 

الراهنة واملستقبلية؟
االستعصايئ  االشكال  هذا  عالج  الذي  الفيلسوف 
الذي  سارتر  هو  فلسفي   - اديب  وأقتدار  بجدارة 
ّضمنه اربعا من مرسحياته ورواياته الفلسفية. اما 
ما أنجزته البنيوية من ثورة فلسفية أصبحت ايقونة 
الفكر  العودة املستمرة لها رضورية. مبعنى تراكم 
الفلسفي كمّيا عىل صعيد الشمول الخطّي االفقي 
كتاريخ متطور دوما، هو يف حقيقته تراكم شاقويل 
حياتنا.  من  أندثاره  والصعوبة  العسري  من  نوعي 
رمبا نقرأ بعض االفكار يف أبعاد زمنية ثالث املايض، 
وجودنا  لحقيقة  تحقيب  هي  املستقبل،  الحارض، 
حياة  دورة  لها  الحّية  االفكار  أن  متناسني  االريض 
تجعلنا نحن نعيش زمن املايض االندثاري بيولوجيا 
لتكون هي الحضور الزماين الدامئي املتحكم فكريا 

بالحياة.

التاريخ والذاكرة
واالحداث  الوقائع  تجزئة  بني  التفريق  مهام  نجد 
التي  االفكار  تجزئة  عن  املايض،  يحتويها  كتاريخ 
هي استذكار الحارض املتعالق مع الذاكرة يف قراءة 
وقائع  وحدة  تستتبع  هل  واستذكاره.  املايض 
يف  ثابت  منتظم  زماين  نسق  يف  املايض  التاريخ 
االفكار  وحدة  تالزمه  أن   ، املاضية  اركيولوجيته 

االستذكارية التجريدية عنه.؟

عن  كتاريخ  واالحداث  الوقائع  تجزئة  تختلف 
املايض  هو  التاريخ  عنها،  املّعربة  االفكار  تجزئة 
النسقي  النظام  صفة  أكتسب  وأحداثه،  بوقائعه 
يكون  لذا  فيه،  املاقبله  املابعد  يسبق  ال  الذي 
التاريخ كوقائع محدودا مبحددات زمانية تحقيبية 
يف  فوقها  من  العبور  أو  عليها  القفز  ميكن  ال 

مجاوزتها.
فوقائع التاريخ محكومة باركيولوجيا الحفراالثاري 
يتقبل   ال  الذي  دوما  املتجدد  التوثيقي  التدويني 
النظامي  التقسيم يف طمس تسلسله  التجزئة وال 
فكر  املحصلة  يف  هو  الذي  التاريخ  يحده  كزمن 
الوقائع  له.  والخيال  الذاكرة  أستذكار  عىل  سابق 
ميكن  ال  الذي  الثابت  املايض  أكتسبت  التاريخية 
االفكار  بينام  للمؤرخ،  بالنسبة  اركيولوجيا  تغيريه 
التي تّعرب عنه ميكننا تجزئتها واالجتهاد التقسيمي 
التاريخ كامض هو  لها، مبعنى كل فكر يستحرض 
فكر متغرييف بنية من السريورة الدامئية وال يشمل 
بل  وأحداث  كوقائع  التاريخ  زمانية  التغيري  هذا 
يشتمل الرؤى الجديدة يف البحث والتنقيب عنه 

وتوثيق حقائقه الجديدة..

الفلسفة البنيوية والعود الفلسفي
عقد  نهاية  الوجودية  الفلسفة  نجم  أفول  بعد 
الفلسفة  ظهرت  العرشين،  القرن  من  السبعينات 
مجمل  عىل  مسبوقة  غري  هيمنة  يف  البنيوية 
الهيمنة  تلك  تشعبت  عامليا.  القارة  الفلسفات 
متنوعة  فلسفية  مباحث  من  البنيوية  طرقته  مبا 
وعديدة، مثل االنرثوبولوجيا، فلسفة اللغة وعلوم 
مثل  الكربى  الرسديات  النفس،  علم  اللسانيات، 
هذه  كل  واالدب.  االديان  وميتافيزيقا  املاركسية 
لوائها  تحت  أنضوى  العديد  وغريها  املباحث 
عاملقة الفلسفة البنيوية التي أستهوتهم طروحات 
الثوابت  كل  مجاوزة  وجوب  يف  الحداثة  بعد  ما 
الفلسفية التي قامت عليها سابقا فلسفات الحداثة 

عليا  وقيمة  كذات  االنسان  بتمجيد  أهتمت  التي 
وأدانة  انقاذ،  كمرجعية  العقل  وتبجيل   ، بالحياة 
وهيمنة  تحررية،  أعاقة  كمهيمن  امليتافيزيقا 
من  ذلك  وغري  العلمي،  وتسارعها  التكنولوجيا 
ثوابت كانت مهيمنة عىل قضايا الفلسفة وتاريخها 
قرونا طويلة بأسم ما عرف بالحداثة االوربية...هنا 
ليس مهام معرفة قيمة املنجز املتحقق يف مباحث 
أهمية  أن  مبقدار  كثري  وهو  البنيوية  الفلسفة 
الفلسفة البنيوية القيمية هي مبا فتحته من آفاق 
وال  تشغل  سابقا  تكن  مل  جديدة  فلسفية  معرفية 
حتى أهتامم الهامش الفلسفي بالقياس اىل قضايا 
الفلسفة الكربى التي توارثت هيمنتها عرب العصور 
الطويلة من تاريخ الفلسفة وركنت خارج هيمنتها 
املركزية ما أصبح جديرا بالعناية الفلسفية أكرث من 

مباحث املركز. 
املحدودة  االجتزائية  البنى  خلخلت  البنيوية 
وطرحت وجوب أعتامد انساق بنيوية كلية شاملة 
ال تضّيع قيمة يشء جزيئ جديرا باالهتامم الفلسفي 
يف توخي عدم تشتيت التوجه نحو معالجة القضايا 
الفلسفية الكربى املهمة والتي مل متت ولكن جرت 

محاولة نسيانها االندثاري يف بطون التاريخ.. 
من املهم التنبيه اىل أن البنيوية مل تستنفد طاقتها 
سائد  هو  كام  الفلسفة  تاريخ  مبراجعة  الفلسفية 
لدى معظم الفالسفة ولعصور طويلة. ما نعنيه أن 
ينبثق  مل  وأفقيا  عموديا  البنيوي  الفلسفي  الرتاكم 
قامت  تحكمه  جسورة  نقدية  العالقة  يف  جديدا 
بتعرية الزيف الفلسفي املتداول عىل مر العصور 
الفلسفة  تاريخ  ملا سبق يف  نقد مستمر  يف عملية 
وقراءته قراءة جديدة غري مسبوقة، ومن هذا النقد 
الفلسفي املستمر لتاريخ الفلسفة نشأت املفاهيم 
نفسها  تخلص  مل  بدورها  ايضا  هي  التي  الجديدة 
أرهاصات  وبقيت  لها.  الفلسفي  النقد  تناول  من 
الفكر الفلسفي القديم حّية مل متت رافقت وزامنت 

الكثري من التجديد الذي بني عليها.

قصتان قصيرتان جدًا 
سالم حربه

1_ ملهى..
من يوم تفتحت ذكوريت يف سن الثامنة عرش وأنا أحب إرتياد املالهي، أعشق 
املوسيقى والراقصات حيث تتكرس أجسادهن املرمرية عىل أنغام املوسيقى، 
مل أترك هذه العادة حتى حني تزوجت وأصبح لدي أبناء وبنات، كنت أشعر 
وهن  ليال  الراقصات  مبالحقة  املتعب  يومي  أنهي  وأنا  املفرطة  بالسعادة 
يتبارزن يف إظهار مفاتن أجسادهن أو يختمن ليل السهر مبشاركتي رشايب عىل 
مائديت التي يركنها صاحب الحانة يل يف زاوية دامسة. مل تعرتض عائلتي عىل 
ولعي باملالهي فقد كنت أبذل لها إهتامما مضاعفا والبي ما يطلبونه وأكرث 
فكانوا يف دواخل أنفسهم يقولون دعه يتسىل مادام البيت قامئا وعامرا. لكن 
ومن مساوىء الصدف أن تعرفت ، منذ سنني، عىل راقصة يف امللهى متربجة، 
جاملها صناعي عملته من كل مساحيق التجميل يف العامل، سلبت لبي ووقعت 

أسريا يف شباك هواها..سألتها يف أول لقاء لنا ..
_ ما أسمك..؟

_ أمريكا..
قلت متعجبا..

_ امريكا..! يا ملحاسن الصدف..
أو  بأنها بال أصل،  أنا عىل يقني  أبواها..؟  التسمية هل  من أطلق عليها هذا 
منحها إياه صاحب امللهى مكتشفها. لكن كل ما جرى يل، وأنا مل يهتز عريش 
منذ قرون أنها افلستني، أبنايئ وبنايت يتسلون يف الشوارع، زوجتي تبيع الهوى 

مقابل ما يسد جوعها الصارخ..وقفت أمامها باكيا..
_ لَِم عملت يب هكذا..؟

أجابت وقد لحنت كالمها بضحكة داعرة..
_ أمل تسمع عني..؟ من يضع يده بيدي يبقى عاريا وأن تسرت بأستار الدنيا 

كلها..
املشكلة أين وحيد ومنهار اآلن، املصيبة أنها سدت منافذ تفكريي وما زلت حد 

اللحظة أعتقد أنها حريتي وخاليص..

نصوص
زهير بردى

جرار

أسمُع موسيقى توابيت
تنهُض يف الليل

وترمي الصلصال عىل زجاج متحف 
يدندن بذكريات نسيتها

تقلقني إبتسامة جّثة
حني أصادف ليال مكّدسا

فوق قالدة صدرك
وانت تنهضني من أنقاص

جرن عامد
يف زياريت االخرية 

ملعبد 
كرس شفتيك

بأصابع اله صغري
كان يسري اليك بجمل قصرية

واقدام كانها جاءت من حرٍب قدمية
ورائحة سرية طلسم

نام باثارة طريفة
يك ال يحدث لقلبك الطري يشء

٠٠٠٠٠٠
حني أكون ألبُط مثل جّني

تحت أصابعك الثلج
الّوُح يف ردهة مصّح عقيل

ويرتفع صويت بأغنية ال أفهمها
وبيدي شمع كراريس

ترسُد عىل عجل ملّفايت الشخصية
٠٠٠٠٠٠

دامئا أسقُط من يديك عىل قيد حفنة شفتيك
أمّر اليك

وكأيّن خرم أبرة 
أتكرس كجرار

ال ميكن العثوَر عيلَّ

رعد كريم عزيز
 1- المحو

انتظر حتى متوت...
ولو انك لن ترى ما سيحدث...

سيقولون كان غني النفس...وميسحون لحظات الضعف من ذاكرتهم
سيقولون كان هادئا ..ويتناسون فورات غضبك

انتظر حتى متوت
حينها سيتحملون حضورك ولكن تحت الرتاب

2- وحدة
خفق اجنحة

بزوغ االمل 
الوحدة تتجول يف الغرف

امير الحالج

غيمة زائرة
ال حرس يف الباب

ذات الخشب الصلد
ميتص صوت الطرق

ال عتب اذن عىل اذيّن
إن ام اكرس العتمة

بشمعتي الوجهة األخرى
فادحيل

متزودة بالحدِس
من أي منفٍذ

يرسل مفتاح االغراء
وسلّم الدرجات الحمِر

ان الباحة تشكو الوحشة
فاعزيف اللحن الراغب

ان يزور علبة الحال املتفحِم
مثة رغبة تتولد للرقص

دعي نبض العزِف
ال يرى غري ما ال نراه

فالبذور التي اودعت تحت اقدامنا
تنتظُر بعض الفيِء

لتعلن الزحام
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Tareeq Culture

بخشي والحربي: كتابان
• )السمفونّية المكّورة( لسالم بخشي المندالوي 

هي مجموعة قصصية للكاتب سامل بخيش املندالوي صدرت ضمن منشورات االتحاد العام لألدباء 
والكتاب يف العراق. تعتمد عىل تنوع االتجاهات الرسدية.

* نهضة عباس الحربي
شكلت  التي  “النهضة”  االثرية  مبرسحيته  عرف  الذي  املرسحي  واملخرج  الكاتب  الحريب  عباس 
حضوراً الفتاً عند عرضها عام 1998، اصدر مؤخراً مجموعة نصوص مرسحية ضمت مرسحيات: 
عنوان  حمل  الكتاب  النهضة(.  اللزجة،  األرض  اللعبة،  الطوفان،  بعد  فارغة،  كؤوس  )الرحى، 

“النهضة ومرسحيات أخرى”.

الفلسفة البنيوية ومجاوزة الحداثة  
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2_ بوح..
كان يراقبها كل يوم، منذ قرابة السنة، حني تخرج من املرصف الحكومي دائرتها. يقف يف موقف املصلحة القريب، ترافقها نظراته 
من لحظة خروجها من باب املرصف تتصلب لها قامتها الطويلة، تشعر بسهام لحظه وهي تنغرس يف جسدها البض، يتأملها وهي 
تنقر بكعبها العايل درجات املرصف املرمرية اىل أن تستقر بالقرب منه، عىل بعد نفحة من أنفاسه، عيناه تغفوان يف النهاية عىل 
خطوط وجهها الحنطي الجميل. ما أحزنها هو تردده يف الحديث معها وسفح أشجانه عىل مسامعها، عيناها إعتادتا أناقته املتغرية 
كل يوم، كانت ذائقته ملفتة للنظر وهو يجانس بدالته مع قمصانه امللونة وأربطة العنق الجذابة. تحمل كل يوم خيبتها وهي 
تصعد باص املصلحة وتجلس قرب النافذة ليتبادال طيفي إبتسامتني يأخذها كل منهام متاعا ليوم جديد قادم مع تأشرية يد منه 
تتوسدها يف أحالمها الوردية التي اكتظت بها مناماتها طيلة العام. قررت يف يوم، بعد أن يأست من مبادرته، أن تكلمه وتفتح 
طريقا جديدا يف واحة الحب التي إخرضت بهام. وقفت أمامه وأمطرته بوابل من الكالم الندي املعسول واملغسول مباء الوجد 
والشوق. مل ينفذ كالمها من طبلتي أذنيه ومل يتمرن لسانه النطق، إتسعت عيناه وكادتا أن تخرجا من محجريهام، همهم بلغة 

الخرس املبهمة، تلون وجهه بشحوب األمل والفضيحة والهزمية، هرب من أمامها وهو يجعر كنمر جريح..
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هل نحترمُ الثقافة
فين حقًا..؟! 

ّ
والمثق

عبد السادة البصري

عىل  ــ  تسمى  كام  ــ  التشجيعية  املنحة  توزيع  أشاهُد  وأنا 
األدباء والفنانني والصحفيني والشعراء الشعبيني، وما جرى فيها 
البلد،  ثقافة يف هذا  ما يسمى  تلعن كل  تجعلك  من مواقف 
الفرنيس  الكاتب  الذي دهس  السائق املغريب  تذكّرت محاكمة 
َمْن هو روالن بارت  القايض:  روالن بارت، حينام رصخ بوجه 
الذي قامت الدنيا ومل تقعد ملوته ؟! فام كان من القايض إالّ أن 
يؤجل محاكمته لحني يقرأ كل كتابات بارت، وبعد قراءته لبارت 
قال: عىل الحكومة الفرنسية أن تنصب يف كل شارع إشارة تقول: 
من هنا ميّر روالن بارت، هذا يعني انه عرف ماذا يعني بارت 
لفرنسا! كذلك حني يتوقف السري يف بوينس ايرس يعرف الجميع 
أن الكاتب األرجنتيني بورخيس يعرب الشارع يف هذه اللحظة ، 
وعندما رحل ماركيز عن عاملنا نكّست كولومبيا علمها ملدة ثالثة 
أيام معلنة الحداد العام ، و الكثري من الحكايات التي تعطينا 
دروساً يف احرتام الشعوب ملثقفيها، لكننا مل نتعلّم لألسف ، ألننا 
أّمة توارثت األحقاد والبغضاء والعصبية القبلية جيال بعد آخر، 
َب أو ُشِّد عىل  كم من عامٍل أو مفكّر أو شاعر أو كاتب ُقِتَل أو ُعذِّ
أيدي الحكّام  وبذرائع شتى واألمثلة كثرية منذ الدولة األموية 
وليوم الناس هذا، رغم أننا نتبّجح باإلرث التاريخي املمتد ألكرث 
والعمران  واملعرفة  الحضارة  أصل  وإننا  آالف سنة،  من سبعة 
لكننا مل نأخذ منها شيئاً سوى الكالم  والفذلكة اللغوية يف خطبنا 

النارية فقط !
املنحة التشجيعية كام اإلجازة أو التفّرغ اإلبداعي سياٌق معمول 
به يف أكرث بلدان العامل لدعم الثقافة واملثقفني كونهم مرآة البلد 
عباءة  من  نخرج  مل  لألسف  لكننا  ومستقبالً،  وحارضاً  ماضياً 
العصبية القبلية ورصنا مبنأى عن املثقفني وكأنهم مصابون مبرٍض 
معٍد نخاف انتشاره، وتناسينا أنهم عامد بناء أي مجتمع باملعرفة 
والعلم واألدب وسمو األخالق كونهم رسل سالم ومحّبة يف كل 
زمان ومكان إالّ ما ندر من الشواذ منهم الذين امتألت نفوسهم 

غاّلً أسود وقذارة حقٍد لن متحوها مياه كل املحيطات!
املاّدية  قيمتها  ناحية  من  جيداً  تُدرس  أن  املفروض  كان  لهذا 
أوالً ألنها ال تساوي تكاليف وجبة غداء ملسؤول ما حني يسافر 
للراحة واالستجامم، وأن عدداً كبرياً من مثقفينا يعيشون تحت 
خط الفقر، وبحاجة لها، لكن بالحفاظ عىل كرامتهم وكربيائهم!  
سهلة يف  وطريقة  منفذ  من  أكرث  بإيجاد  ثانياً  توزيعها  وبآلية 
أن  ال  الناس،  أمام  كبريين  وقدراً  قيمة  املثقف  متنح  التوزيع 
نجعل منهم اهزوءة وحالة تنّدر عند بعض الطارئني بالصدفة 
عىل الكرايس! ما حصل خالل التوزيع بشكل إجاميل يؤكد عدم 
احرتامنا للثقافة بشكل عام، وأن البلد الذي ال يحرتم مثقفيه من 

خراب إىل خراب لألسف!
إذا أردنا أن نؤكد عراقيتنا بكل ما تعنيه كلمة االنتامء إىل هذا 
اإلرث التاريخي الكبري، علينا أن نفكّر جديّا بدعم املثقفني من 
خالل بناء مجّمعات سكنية تليق بهم، ونهيئ بنى تحتية للثقافة 
بسمعة  تليق  التي  املنحة  مننحهم  ثم  وكامل  حقيقي  بشكل 
الثقافة العراقية، الثقافة واملثقفون باقون وأنتم راحلون فتفكّروا 

جيدا واتركوا ذكرى جميلة لكم!

ليس مجرد كالم

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
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مذكرات شيوعي
 

عن “دار الكتب العلمية” و”دار معنى للنرش”، صدر أخريا كتاب بعنوان “مذكرات شيوعي وأخرى 
عن كوفيد والحب والفكاهة”، من تأليف د. قاسم حسني صالح. 

يوثق الكتاب أحداثا يف ذاكرة السياسة العراقية وأخرى تخص أشخاصا رحلوا.

إصدار تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

ناهدة القزمري ضيفة على 
التيار الديمقراطي في الشامية 

 

الشامية – طريق الشعب 
الشامية مبحافظة  العراقي يف قضاء  الدميقراطي  التيار  ضّيفت لجنة 
الديوانية، أخريا، الناشطة والشاعرة املغرتبة ناهدة القرمزي )بهار(، 
النضالية يف  الذاتية والسياسية، ومسريتها  التي تحدثت عن سريتيها 

صفوف الحزب الشيوعي العراقي. 
جمع  القضاء،  مبركز  شعبي  مقهى  يف  التأمت  التي  الجلسة  حرض 
واملثقفني  الناشطني  من  جمهور  عن  فضال  الشامية،  شيوعيي  من 
واملواطنني اآلخرين. وقد أدار الجلسة الرفيق فالح إسامعيل حاجم. 

الجامهريي  نشاطها  عىل  الضوء  حديثها،  معرض  يف  الضيفة  وألقت 
والسيايس، بدءا من انتامئها إىل اتحاد الطلبة العام، ثم انخراطها يف 
العمل  يف  تجربتها  عىل  معرجة  العراقي،  الشيوعي  الحزب  صفوف 

الرسي والكفاح املسلح ضد الدكتاتورية.  
واشارت الضيفة يف حديثها إىل أهمية العمل السيايس والجامهريي، 
ورضورة رفع الوعي الجامهريي وفسح املجال للمرأة يك تأخذ دورها 

يف املجتمع بصورة منسجمة مع واجباتها الحياتية األخرى. 
وعىل هامش الندوة، قدم عدد من الحارضين مداخالت شددوا فيها 
عىل أهمية توحيد رؤى كل من تهمه مصلحة البلد، من أجل إحداث 
املواطنة  املحاصصة وبناء دولة  تغيري شامل، والخالص من منظومة 

والعدالة االجتامعية. 
من  بباقة  البيان،  أبو  منعم  الرفيق  حنجرة  صدحت  الختام،  ويف 

األهازيج الحامسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيوعيو الكاظمية 
يكسون الطلبة الفقراء 

بغداد – عدنان جاسم 

زار وفد من منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف مدينة الكاظمية، 
أخريا، “إعدادية اإلمام الرضا” للبنني يف املدينة. 

ووزع الوفد الذي تقدمته سكرترية املنظمة، وعضو اللجنة املركزية 
الرفيقة نرسين حسني، مالبس عىل الطلبة الفقراء، مساهمة للتخفيف 

من األعباء املالية عن كواهل عائالتهم. 
الوفد عىل مدير اإلعدادية واملدرسني، نسخا من وثيقة  كذلك وزع 
 11 الـ  الوطني  املؤمتر  عن  الصادرة  الشامل”،  التغيري  نحو  “قدما 

للحزب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»مكتبة الطفل« 
تحتفل بنجاح أطفالها 

 

بغداد – مروة فاضل 

احتفلت “مكتبة الطفل العراقي” التابعة إىل رابطة املرأة العراقية يف 
مدينة الثورة )الصدر(، أخريا، بنجاح أطفالها وتفوقهم يف اختبارات 

الفصل األول، ضمن منهاجها التعليمي. 
لهم  ويجري  لألطفال،  وتوعوية  علمية  دروسا  املكتبة  كادر  ويقدم 

اختبارات دورية ملعرفة مدى استيعابهم الدروس.
الفرحة  رسم  ما  الناجحني،  األطفال  الشهادات عىل  املكتبة  ووزعت 
عىل وجوههم ووجوه ذويهم، الذين أعربوا من جانبهم عن شكرهم 
إىل كادر املكتبة عىل جهوده التي يبذلها يف تعليم األطفال وتوعيتهم.
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الشيخ  عبود  عامر   – بغداد 
علي

املتنبي”الثقايف،  شارع  رّواد  ضّيف”ملتقى 
سيف  د.  الباحث  املاضية،  الجمعة  صباح 
العراق  “يهود  كتابه  استعرض  عدنان،الذي 
البعث”،  الىمشانق  الشيوعية  احضان  من 
واملثقفني  األكادمييني  من  حشد  بحضور 

واإلعالميني. 
الجلسة التي احتضنتها “قاعة عيل الوردي” 
االعالمي  البغدادي،ادارها  الثقايف  املركز  يف 
مقدما  واستهلها  عيل،  الشيخ  عبود  عامر 

سرية الضيف. 
بعدها استعرض د. عدنان موضوعات كتابه، 
وعن  العراقيني،  اليهود  تاريخ  عن  متحدثا 
مساهامتهم يف امليدان السيايس بعد تأسيس 
االنفتاح  ظل  ويف   ،1921 العراقية  الدولة 

الذي ملسوه ابان عهد امللك فيصل األول.
الطائفة  أبناء  من  العديد  أن  إىل  وأشار 
اليهودية أصبحوا حينذاك أعضاء يف مجلس 
ساهم  فيام  حكوميني،  وموظفني  النواب 
البنوك  وإدارة  االقتصاد  تعزيز  يف  بعضهم 

والحسابات املالية. 
تلك  يف  ينتموا  مل  “اليهود  أن  قائال  وأضاف 
عىل  حزب،  أو  سيايس  تيار  أي  إىل  الفرتة 
للسلطة،  كانت معارضة  األحزاب  أن  اعتبار 
عن  بعيدا  البقاء  يفضلون  كانوا  هم  بينام 

احتضنهم،  الذي  للملك  تقديرا  املعارضة 
الشعب  أبناء  من  العديد  تذمر  إىل  أدى  ما 
تنادي  أصواتهم  بدأت  الذين  العراقي، 
الخالفة  إعادة  إىل  وتدعو  العربية  بالقومية 

اإلسالمية”. 
وتابع د. عدنان قوله، أنه “بعد رحيل امللك 
فيصل، تراجعت مكانة اليهود، سيام أن من 
ما  الطائفي،  التوازن  عىل  يحافظ  مل  خلفه 
واضطهاد  التطرف  هاوية  إىل  العراق  قاد 
قومية  أحزاب  ظهور  عن  فضال  األقليات، 
وتيارات نازية”، الفتا إىل أن “اليهود يف تلك 
املرحلة وجدوا ضالتهم يف الحزب الشيوعي 
والقومية  للطائفية  عابرا  باعتباره  العراقي، 

والعرقية، ومدافعا عن حقوق الجميع”. 
وبنّي أن العديد من اليهود املثقفني واملنتمني 
الوطنية،  والحركة  الشيوعي  الحزب  إىل 
ما  كل  ومن  االستعامر  من  بالضد  وقفوا 

ييسء اىل العراق. 
وأوضح د. عدنان، انتزايدالنشاطالصهيونيف

خاصة  اليهود،  أوضاع  يالعراقكانلهتأثريعىل 
مع  رصاع  يف  الشيوعي  الحزب  دخول  بعد 
اليهود  أوساط  يف  لتأثريه  نظرا  الصهيونية 
قضية  من  موقفه  عن  فضال  الشباب، 
بني  الفصل  أساس  عىل  القائم  فلسطني، 

الصهيونية واليهودية.
التي  االعتقاالت  أن  إىل  عدنان،  د.  ولفت 

الحزب  إىل  منهم  واملنتمني  اليهود  طالت 
الشيوعي، فضال عن املخاوف التي أثريت يف 
نفوس هذه الطائفة بعد قيام دولة إرسائيل، 
إىل  ثم  إيران،  إىل  للهرب  دفعهم  ذلك  كل 

فلسطني.
بعدها عّرج عىل فرتة استيالء حزب البعث 
عىل السلطة، مشريا إىل أن البعث بدأ يبحث 
عن سياسة داخلية تكرس لغة حامية العراق 
اتهم  التجسس األجنبية، ومنها  من شبكات 
مجموعة من الوزراء والضباط باالنتامء إىل 
بعض  أسامء  معهم  وزج  الشبكات،  تلك 

اليهود كأعضاء يف تلك الشبكات. 
وتابع قوله، أن البعث، ومن خالل استهدافه 
اقتصادي،  هدف  إىل  يسعى  كان  اليهود، 
املتبقني يف  اليهود  بعضا من  ان  اعتبار  عىل 
العراق، كانوا يسيطرون عىل جزء واسع من 

االقتصاد العراقي.
عام  أصدر  العراق  أن  إىل  الضيف  وأشار 
أسقطت  الذين  لليهود  يسمح  قرارا   1975
للعراق  بالعودة  العراقية  الجنسية  عنهم 
سيايس  قرار  سوى  يكن  مل  ذلك  “لكن 
التي  العاملية  األصوات  إلسكات  وإعالمي 
طالت  التي  االعتقاالت  مبوجة  نددت 

اليهود”. 
شهادة  مهدي،  عيل  د.  قدم  الختام،  ويف 

تقدير باسم امللتقى، إىل د. سيف عدنان.

في”ملتقى رّواد المتنبي”

د. سيف عدنان يستعرض تاريخ يهود العراق

د. سيف عدنان )إىل اليسار( ومدير الجلسة

 بما يكفي،
ً
 مؤمنا

ُ
لست

لَدغ من كل ُجحٍر مّرتين..
ُ
لذلك سأ

عينيِك  ألرى  الطرقات  مع  وسأنساُب 
لؤلؤتين خلف خمار أبيض..

وسأهتف معِك في ساحة التحرير: 
نريد وطن..

الجنديُّ  يفتح  كما  قلَبه  يفتُح  وطٌن   -
القضباَن في جدارية جواد سليم ليزرعنا 

وردتين وأغنية..
- وطٌن يشبهِك وأنِت تسهيَن عن دروسِك 

لترسمي صورتي فوق الملزمة..
- وطٌن ُيجابُه المتظاهرين بقوس قزح..

فّوهات  من  فيه   
ُ

اصة
ّ
القن  

ُ
يطلق وطٌن   -

بنادقهم الحامض حلو..
كاآليس  تذوب   

ُ
الغازية ُه 

ُ
قنابل وطٌن   -

كريم..
 فيه 

ُ
 حين ال نخاف

َ
- وطٌن نرفع له القّبعة

ّبعات..
ُ

من ألوان الق
 بما 

ً
- وطٌن ال أضطر أن أكون فيه مؤمنا

ضوء  من  فيه   
َ

لدغ
ُ
أ أن  أحبُّ  ألني  يكفي، 

ُحّبِك مّرتين.
........

أحبك..
لذلك سأستمر بالتظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* القاها يف املؤمتر الـ 15 التحاد الشبيبة الدميقراطي العراقي الذي 

انعقد يف بغداد يوم الجمعة املايض.

سأستمر بالتظاهر

عمر السراي *

في البصرة 

جمعية التشكيليين 
تضع خطتها السنوية

البصرة – وكاالت 
البرصة، أخريا، عن خطتها  التشكيليني يف  الفنانني  أعلنت جمعية 

السنوية الشاملة لهذا العام.
وقال رئيس الجمعية أحمد السعد، ان الجمعية يف انتظار تحديد 
السيولة املالية الكافية لتنفيذ خطتها الفنية والثقافية لهذا العام، 
والتي تتضمن تنظيم النشاطات الفنية وإقامة املعارض التشكيلية 
عىل مدار السنة، باإلضافة إىل استضافة فنانني تشكيليني سواء من 
“الخطة  أن  خارجه.وأوضح يف حديث صحفي،  أم  العراق  داخل 
تتضمن أيضا إقامة مهرجان تشكييل فني وثقايف سنوي، عىل غرار 
مهرجان املربد الشعري، تتم فيه استضافة 3 فنانني تشكيليني من 
داخل العراق و10 آخرين من الخارج”، مبيناً أن “املهرجان يتضمن 
التشكيلية”.  النشاطات  من  وغريها  ومشرتكة  شخصية  معارض 
ملختلف  معارض  إقامة  اىل  تهدف  “الخطة  أن  اىل  السعد  وأشار 
الفنون التشكيلية، مبا فيها الرسم، الكرافيك، الخزف والنحت كذلك 

عقد جلسات مباشة وورش عن الرسم”.


