
بغداد ـ طريق الشعب

يشتد وطيس االزمة السياسية، وسط 
إرصار أوساط متنفذة عىل االستمرار 
يف اتباع النهج الفاشل ذاته يف إدارة 

الدولة.
وبالرغم من أن الحل األمثل إلنهاء 

االزمة، كام يراه متابعون، هو الذهاب 
نحو انتخابات مبكرة أصبحت امرا 

واقعا، ال تزال كتل متنفذة تناور من 
اجل الحفاظ عىل مكتسباتها.

الموقف االخير
توقيع  إىل  دعا  الصدر،  للسيد  موقف  اخر  ويف 
األحزاب  جميع  اشرتاك  بعدم  تقيض  جديدة  اتفاقية 

والشخصيات املوجودة يف االنتخابات.
وقال صالح محمد العراقي ـ نقًل عنه ـ يف منشور: إن 
انتخابات  الربملان وإجراء  أهم من حل  ما هو  “هناك 
جميع  اشرتاك  عدم  هو  “األهم  أن  موضحا  مبكرة”، 
األحزاب والشخصيات التي اشرتكت بالعملية السياسية 
منذ االحتلل األمرييك عام 2003 وإىل يومنا هذا بكل 
خاصة  ودرجات  وموظفني  ووزراء  قيادات  تفاصيلها 

تابعة لألحزاب بل مطلًقا مبا فيهم التيار الصدري”.
 72 أقصاها  مدة  وخلل  استعداد  عىل  “أنا  وأضاف 
أن  ال  اآلن.  ومن  ذلك  تتضمن  اتفاقية  لتوقيع  ساعة 
أن  وال  املقبلة  االنتخابات  بعد  ذلك  تحقيق  إن  يقال 

يتحقق بطريقة دموية”.
وختم بالقول: “إذا مل يتحقق ذلك فل مجال لإلصلح، 
بتغريدة  مستقبًل  يجري  مبا  لتدخيل  داعي  ال  وبالتايل 

وال بأي يشء آخر”.

إصرار على »الحوار«!
ضد  العنف  ملناهضة  اإلسلمي  املؤمتر  هامش  وعىل 
الحراك  إن  صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  قال  املرأة، 
السيايس وتعدد مساراته يجب ان ال يتحول اىل خلف 
يهدد سلمة املرشوع الوطني يف بناء الدولة واستكامل 
واالخذ  الخلفات  طوي  الوطنيني  كل  وعىل  مؤسساتها 

يف االعتبار التحديات املُحدقة بالوطن.

وحالة  الراهن  السيايس  “التعرث  ان  صالح  وأضاف 
الوطنية  انجاز االستحقاقات  التفاهم عىل  االنسداد يف 
الدستورية بعد ميض عرشة أشهر عىل اجراء االنتخابات 

هو امر مقلق وغري مقبول”.
الخلل  مكامن  ومعالجة  اإلصلح  رضورة  عىل  واكد 
من  العراقيني  مُتكّن  جذرية  حلول  اىل  وصوالً  القامئة، 
بناء دولة حقيقية حامية وخادمة ملصالح كل العراقيني.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
يف  وامليض  الحوار  طاولة  اىل  الجلوس  رضورة  عىل 

مبكرة. انتخابات 
اىل  السياسية  القوى  املؤمتر،  خلل  الحلبويس،  ودعا 
السياسية،  لألزمة  لحلول  تصل  حوار  لطاولة  الجلوس 

مجدداً تأييده ملبادرة الحوار الوطني.
هذه  يف  يستمر  أن  ميكن  ال  البلد  وضع  أن  وأضاف، 
كّنا  عاّم  تراجعاً  اليوم ميثل  إليه  ما وصلنا  وأن  الحالة، 

عليه.

الرصاص ال يتوقف
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  أشار  جهته،  من 
تتوقف،  ال  الرصاص سوف  إطلقات  أن  اىل  الكاظمي، 

وتبقى لسنني يف حال اندلع الِصدام.
مكان  كل  يف  “العراقيني  ان  املؤمتر  يف  الكاظمي  وذكر 
يدركون أن من يخوض االختلف السيايس من الطبيعي 

أن يحمل اآلخرين املسؤولية وال يحملها لنفسه”.
واكد ان “مفتاَح الحل هو جلوُس الجميعِ حول طاولة 
الثقة  أزمَة  بأن  واملكاشفة  واملصارحة  الوطني  الحوار 
الحالية تُحُل باستعادة الثقة أوالً، ومن ثم الذهاب إىل 
االتفاق عىل اإلصلحاِت الرضورية التي يحتاجها شعُبنا 

يف كل املستويات والصعد”.
يف  الحكيم  عامر  الحكمة  تيار  رئيس  قال  جهته،  من 
اىل  بحاجة  مبكرة  انتخابات  إىل  “الذهاب  ان  املؤمتر، 
هذا  من  تجعل  وقانونية  برملانية  ومناقشات  متهيدات 
الرشكاء  جميع  من  ومقبواًل  آمًنا  عملًيا  مساًرا  الخيار 

بعد  والتنفيذ  والتفاهم  للمناقشة  قابل  خيار  وهو 
االنتخابات  قانون  وتعديل  الجديدة  الحكومة  تشكيل 
املستقلة  العليا  املفوضية  أداء  سلمة  وضامن 
والفنية  اللوجستية  املتطلبات  وتوفري  للنتخابات 
األمس  أخطاء  تعالج  نزيهة  انتخابات  إلجراء  املطلوبة 

القريب وإقرار املوازنة العامة للبلد”. 
عقد  تحقيق  بأهمية  نعتقد  نزال  “ال  أنه  وأضاف 
وتطورا  رصانة  أكرث  جديد،  وسيايس  اجتامعي 
الوطنية  التحالفات  “وجوب  اىل  مشريا  وإجامعا”، 
املحاصصة  وتجاوز  والقومية،  للمذهبية  العابرة 
واملعارضة  الفاعلة  )األغلبية  ثنائية  خلل  من  السلبية 

البناءة(”.

أمر واقع
عصام  الدكتور  السيايس  املحلل  اكد  السياق،  ويف 
امام  واقعا  امرا  بات  الربملان  حل  “خيار  ان  الفييل، 

الربملان  “حل  نحو  الذهاب  مرجحا  السياسية”،  القوى 
والذهاب باتجاه اجراء انتخابات مبكرة”. 

وقال الفييل يف حديث لـ”طريق الشعب”، ان “عملية 
التسويف واملامطلة وهدر الوقت مل تعد تجدي نفعاً”.
مع  يتعامل  انه  اليوم  مدرك  “الشعب  ان  وأضاف 
من  بد  فل  الدولة،  بناء  تريد  ال  فاسدة  منظومة 
العملية  مسار  تعديل  نحو  والذهاب  الربملان  حل 

السياسية”.
وحول اإلرصار عىل بقاء الوضع الحايل، أشار الفييل اىل 
قانونية  ترشيعات  إيجاد  تحاول  املتنفذة  “الكتل  ان 

تجنبهم الهزمية يف االنتخابات مجددا”. 
ملحا  امرا  باتت  املبكرة  “االنتخابات  ان  قائلً  واردف   
وهي الحل االمثل للتغيري، الن هذه الطبقة مترست يف 
الفساد  الحكم، فل بد من إقصائها وفتح كافة ملفات 

تعنيها”. التي 
اوليغارشيا  بني  ما  ان “هناك رصاعا  اىل  الفييل  وخلص 
متسك بزمام السلطة، وما بني قوى التغيري التي تحاول 
االليات  عرب  حتى  السياسية  الحياة  معامل  رسم  اعادة 

الدميقراطية”.

مطلب شعبي
“حل  ان  املوسوي  مناف  السيايس  املحلل  ويعتقد 

مجلس النواب أصبح مطلبا شعبيا”.
الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  املوسوي  وأضاف 
االتحادية  املحكمة  قرار  ينتظرون  “املتظاهرين  ان 
بخصوص الدعوى املقامة امامها بخصوص حل مجلس 
بالدعوى  البت  تأجيل  “احتاملية  اىل  مشريا  النواب”، 

اىل جلسة أخرى”.
ويف حالة رد الدعوى يتوقع املوسوي ان “يكون هناك 
تصعيد احتجاجي للمعتصمني يف الربملان، وزيادة رقعة 
االعتصام او كام أفادت الترسيبات قبل أيام بان يكون 

هناك عصيان مدين”.
الجيل  كتلة  رئيس  متّنت  الصدر،  دعوة  عىل  وتعليقا 
ان  عبدالواحد،  رسوة  النواب،  مجلس  يف  الجديد 
االتحاد  الحاكمني،  الحزبني  التغريدة  هذه  “تشمل 
الفساد  أحزاب  ألن  الكردستاين،  والدميقراطي  الوطني 
ليست يف بغداد فقط، لذلك نحتاج إىل تغريدة واضحة 

وباالسم الرصيح لألحزاب الفاسدة يف اإلقليم”.
ان  فقال:  املوسوي،  مختار  الفتح  تحالف  عضو  اما 
“دعوة البعض إىل اعادة االنتخابات بعيدا عن أحزاب 
ادارة  عىل  توالت  التي  السياسية  والطبقة  السلطة 
“إذا  متسائل  االستغراب”،  يثري  امر   2003 منذ  البلد 
سياسية  بقوى  سنأيت  أين  فمن  الطبقة  تلك  منعت  ما 
البعض،  لها  يدعو  التي  املبكرة  االنتخابات  يف  تشارك 

فهل نستورد من الخارج مثل؟”.
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سند الوظيفة العامة في بلدنا؟
ُ

كيف ت

تعرضت الوظيفة العامة يف بلدنا اىل خلل كبري، وارتباطا باالزمة البنيوية العامة 

وتداعياتها متعددة االشكال، تخلفت كثريا عن أداء دورها املرتجى يف توفري إدارة 

سليمة ملؤسسات الدولة. 

فعملية التوظيف لدى الدولة واسناد الوظيفة العامة تفتقر اىل املعايري الواضحة 

الساحقة  الوظائف  املواطنني، وتكاد غالبية  امام  املتكافئة  الفرص  الرصيحة واىل 

كام  واملناطقية.  والعشائرية  واملنسوبية  وللمحسوبية  املغانم  لتحاصص  تخضع 

مناصب  فيام صارت  القرىب،  وللغداق عىل ذوي  املريدين  تسخر ألغراض جمع 

مهمة يف الدولة تباع وتشرتى، وأكدت ذلك  الترسيبات األخرية، التي قد يكون 

القادم منها “اقمش” بعد. 

الرئيسية  القيادية  املناصب  من  الهائل  العدد  مثل هذا  دولة  تجد يف  ان  ويندر 

املدنية والعسكرية، التي تدار بالوكالة، والتي تقدر نسبتها بأكرث من ٨٠ يف املائة. 

وقد يكون العراق البلد الوحيد يف العامل، الذي فيه اشخاص “سوبرمانية “ تُسند 

اىل الواحد منهم   خمسة مناصب، او اكرث من منصب وزاري مهم ؟! فيام تستمر 

حالة الوزراء بالتكليف وغريها.

وما هذا اال غيض من فيض بركات منظومة  املحاصصة والفساد والسلح املنفلت!     

راصد الطريق 

قوى التغيير
2                 وتحديات الوضع

أخبار وتقارير
التصحر والجفاف 

4                 يقضمان لقمة العراقيين
أخبار وتقارير

ملعب الكشافة.. من 
9                 المسؤول واين الحل؟

رياضة
كارل ماركس:

من قصائد الشبيبة 11
ثقافة

                 3
أخبار وتقارير

ال استقرار مع بقاء نهج المحاصصة

معاناة يومية وصعوبة يف وصول املرىض واملوظفني اىل مدينة الطب وسط بغداد جراء االزدحام

ما الذي يعرقل الكشف
عن أسماء كبار الفاسدين؟

بغداد ـ طريق الشعب
تقاريرها  وفق  النزاهة  هيئة  تصدرها  التي  األرقام  عىل  تعليقا 
تتساءل  فيها،  بالفساد  املتهمني  الكبار  املسؤولني  وعدد  الدورية، 
ذكر  العلقة  ذات  الجهات  تجنب  من  الغرض  عن  واسعة  اوساط 
اسامئهم الرصيحة واعلنها اىل الرأي العام. وبعض االحصائيات تشري  
اىل ان املبالغ املرسوقة يف العراق منذ 19 عاما، بلغت حوايل نصف 
مليار دوالر. ومقابل ذلك، مل ير العراقيون طوال هذه الفرتة تقديم 

أي مسؤول كبري اىل القضاء، وال حتى مجرد ذكر اسمه علنا.

وطيس األزمة يشتد 

حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة مطلبان شعبيان

ناشطون: شرعية 
المتنفذين سقطت 

حاَل حمايتهم قتلة 
المتظاهرين

ثائر الطيب.. من شهداء االنتفاضة
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تواصلت االحتجاجات املطلبية 

يف عدد من مدن البالد احتجاجا 

عىل الفساد وغياب فرص العمل، 

فيام تظاهر عدد من أهايل مناطق 

النجف احتجاجا عىل ما أسموه 

العزل االجتامعي ملناطقهم.

العزل االجتماعي
اهايل  من  العرشات  تظاهر  النجف،  محافظة  ويف 
الحرية  ومناطق  واملشخاب  املناذرة  قضاءي 
للحراك  املنتمني  من  عدد  ومبشاركة  والقادسية 
ملشكالت  تعرضهم  احتامل  عىل  احتجاجا  الشعبي، 
أمنية إثر قرار نقل البوابة األمنية إىل داخل مدينة 

النجف.

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان املحتجني اغلقوا 
عىل  احتجاجا  النجف،  طريق  إىل  املؤدية  الشوارع 
“املتظاهرين  ان  اىل  مشريا  البوابة،  انشاء  قرار 
طالبوا الحكومة بالعدول عن املرشوع لكونه يعرض 
مناطقهم اىل مشاكل أمنية وعزل اجتامعي متعمد 
لسكان هذه املدن الذين يبلغ عددهم حوايل 500 

الف نسمة”. 
النجف  ملحافظ  االعالمي  املكتب  اعتذر  بدوره، 
عن الترصيح مكتفيا بالبيان الذي اصدره قبل ايام 
والذي ينص عىل ان مرشوع البوابة ال ميكن تنفيذه 
يف موقع سيطرة غامس، بسبب وجود أمالك خاصة 
من جهة، ومن جهة اخرى وجود قناة مائية، فضالً 
ملحافظة  االدارية  الحدود  ضمن  املوقع  ان  عن 

الديوانية.

إقالة المسؤولين
إىل ذلك، أغلق العرشات من املتظاهرين يف ناحية 
العكيكة التابعة إىل محافظة ذي قار الجرس الرئيس 

باإلطارات  املدينة  وسط  التقاطعات  من  وعددا 
املحرتقة، للمطالبة بإقالة مدير الناحية عىل خلفية 
الناحية  شمول  وعدم  الخدمي  الواقع  تراجع 

مبشاريع جديدة.
سابق،  وقت  يف  العكيكة  ناحية  متظاهرو  وأصدر 
بيانا يطالب بإقالة مدير الناحية حازم طارق وعدد 
استجابتهم  عدم  خلفية  عىل  الدوائر  مدراء  من 
عىل  الخدمي  الواقع  بتحسني  املتظاهرين  ملطالب 
الرغم من الوعود التي أطلقتها اإلدارة املحلية بهذا 

الشأن. 
مبوافقة  سيكون  املقبل  املرشح  أن  اىل  وأشاروا 
تصعيد جامهريي  من  محذرين  االعتصام،  ساحات 

حاشد أمام مبنى إدارة املحافظة بخالف ذلك.

فرص العمل
العاصمة بغداد، تظاهر العرشات من خريجي  ويف 
للمطالبة  الخرضاء،  املنطقة  قرب  الرتبية  كليات 

بتوفري فرص العمل.

وأشار مراسل “طريق الشعب”، اىل ان “املتظاهرين 
القادمني من محافظات مختلفة تجمعوا قرب بوابة 
للمطالبة  النواب  مجلس  ملبنى  املحاذية  الترشيع 
اكدوا  املتظاهرين  ان  مبينا  العمل”،  فرص  بتوفري 
مطالبهم  تلبية  لحني  االحتجاج  يف  استمرارهم 

املرشوعة.
يف  الفنية  املعاهد  خريجو  جدد  جانبهم،  من 
املحافظة  مبنى  امام  تظاهراتهم  دياىل،  محافظة 

وسط بعقوبة، مطالبني بتوفري فرص العمل.
يف  الشمري  احمد  التظاهرة  تنسيقية  عضو  وقال 
حديث صحفي، ان “خريجو املعاهد الفنية نظموا 
مطالب   3 تدون  الفتات  رافعني  سلمية  تظاهرة 
االمن  قانون  عقود  اطالق  ابرزها  لهم،  رئيسية 
يف  املبارشة  اجل  من   1000 تبلغ  والتي  الغذايئ، 

التقديم عليها”.
عالية،  وفقر  بطالة  نسبة  تضم  “دياىل  ان  وأضاف 
وان خريجي املعاهد مل ينالوا اي فرص يف التعيني، 

طيلة سنوات رغم تخصصاتهم املتعددة”.

الموارد المائية: متنفذون يتجاوزون على الحصص المائية 
بغداد – طريق الشعب

شكا وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداين، يوم أمس، من كرثة التجاوزات الحاصلة عىل الحصص املائية يف املحافظات من قبل متنفذين يدعون 
انتامءاتهم لفصائل مسلحة.

وقال الحمداين يف ترصيح أدىل به للصحفيني عىل هامش اطالعه عىل مرشوع إنشاء محطة ضخ الرثثار العامئة يف محافظة األنبار/ قضاء الفلوجة، إن 
“من املهم جدا أن نركز عىل موضوع الحد من التجاوزات، هذه اآلفة الكبرية التي تستمر رغم الحمالت التي تقوم بها الوزارة. هنالك تجاوزات من 

متنفذين يدعون انتامءاتهم اىل فصائل مسلحة يهددون ويتهجمون عىل كوادرنا”.
ودعا الوزير القوات االمنية والحكومات املحلية اىل ان “تقف ساندة للوزارة”، فيام أوضح أن التجاوزات أصبحت آفة وآخرها ما جرى يف البرصة 
وتحديدا مبنطقة )النشوة( فهناك بحريات لرتبية األسامك مبساحة تصل لـ400 - 500 دونم تم انشاؤها من بعض املتنفذين الذين يدعون انتامءهم 

اىل الفصائل املسلحة، وهؤالء حرموا البرصة من مياه الرشب العذبة”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية

رئيس التحرير مفيد الجزائري اإلدارة والتحرير بغداد ـ ساحة االندلس ص.ب 55429 
التحرير: 07809198542 اإلدارة: 07709807363 التوزيع: 07904297133 اإلعالنات: 07902147060

رقم اإلعتامد يف نقابة الصحفيني 599 مسجلة بدار الكتب والوثائق برقم 59 لسنة 1974 الطباعة: دار الرواد املزدهرة

            2
وطن حر وشعب سعيد

قوى التغيير وتحديات الوضع

محمد عبد الرحمن
  

ما حصل ويحصل من تطورات خالل األيام القليلة املاضية يؤرش 

عالية  مديات  وبلوغه  واالجتامعي،  السيايس  االحتقان  حجم 

تعكس شدة السخط والتذمر وإمكانية انفجار الوضع بنحو غري 

مسبوق. 

سياق  ضمن  حسابها  ميكن  وال  عادية،  ليست  التطورات   هذه 

الرصاع املعتاد عىل تقاسم املغانم واملصالح واملواقع. فنحن امام 

بعد  تتبلور  مل  مختلفة،  نوعية  حالة  مالمح  فيه  جديد  مشهد 

عىل نحو واضح السباب عدة، منها طبيعة الحراك الحايل، وعدم 

جهات  وقرارات  لحسابات  وخضوعه  الهدافه،  الكايف  الوضوح 

تحول  دون  االن  حتى  يحول  ما  هو  هذا  يكون  وقد  محددة.  

ورافضة،  غاضبة  واسعة  فيه جامهري  تشارك  الذي  الحراك،  هذا 

تنشد  حياة افضل، اىل  حراك لغالبية العراقيني الرافضني ملنهج 

وللفساد  املكونايت،  الدولة  ولبناء  واالثنية  الطائفية  املحاصصة 

يف  السافرة  الخارجية  والتدخالت  املنفلت  والسالح  املسترشي 

شؤون وطننا. 

اىل  األمور  دفع  يف  املصلحة  ذات  بالقوى  يتعلق  هنا  السؤال 

املتنفذة  الحاكمة  املنظومة  من  والخالص  املنطقية،  نهاياتها 

للعملية  جديد  مسار  وتدشني  واملعطل،  العاطل  ومنهجها 

السياسية، يقوم عىل قطيعة تامة مع النهج واآلليات والشخوص 

والفاسدة.  الفاشلة 

وتطلع  مسعى  أي  امام  عدة  جهات  تقف  ان  مستغربا  ليس 

يعاكس  كهذا  فمسعى  الشامل.  والتغيري  الجدي  اإلصالح  اىل 

الخاصة  مصالحها  حسابات  من  املنطلقة  وهي  فيه،  هي  ما 

الفئوية والطبقية، وادامة مغامنها وهيمنتها وتحكمها بالقرارات 

السياسية واالقتصادية واألمنية اىل حدود كبرية. وليس متوقعا ان 

تتخذ موقفا غري هذا، وان حصل ذلك فهو مناف للمنطق. لكنها 

املواجهة،  الستيعاب  التطورات  مع  التكّيف  اىل  تلجأ  ان  ميكن 

ومنع او عرقلة اي نهوض ثوري واسع، يطيح باملنظومة بكاملها. 

فرص  لها  ويتيح  املنظومة  هذه  سيطرة  امد  يطيل   ما  وان 

مرتاصة  قوية  شعبية  جبهة  تبلور  عدم  هو  والبقاء،  املناورة 

وواسعة، تلحق الهزمية باملنظومة الحاكمة وتفتح آفاقا ملستقبل 

ومامرسات  سياسات  بجهنم   املكتوين  العراقيني،  ملاليني  واعد 

املتنفذين، املتمسكني مبا هو خاطيء ومرض ومدمر. 

وارتفاع  تراكم  نحو  األوضاع  فيه  تتجه  الذي  الوقت  ويف  لذا 

توحيد  اىل  الرامية  الحركة  ان   نجد  والسخط،  الغضب  ملنسوب 

التغيري املنشود ما زالت تحبو، ولعل من املفارقات  جهود قوى 

التحرك  تبارش  يك  لها،  وراسخة  واضحة  أرضية  بناء  يجري  ال  أن 

زال  وما  ترشين  حراك  يف  ملحوظا  هذا  وكان  املشرتك.  والفعل 

مشجعة  بدايات  هناك  ان  رغم  مختلفة،  باشكال  يتواصل 

وواعدة، واألمل كل األمل ان ترتسخ هذه البدايات وان تتواصل 

وتأخذ مداها املرتجى.

ان املهم جدا هو البحث الجدي عن املشرتكات وتغليبها ودفعها 

إيجاد   عىل  فقط  ليس  التغيري  قوى  تعمل  وان  املقدمة،  اىل 

من  اىل  التعاون  جسور  متد  ان  بل  املشرتكة،  واالرضية  القواسم 

يشاركها املوقف وآلية العمل يف هذا الظرف املحتدم والحساس.

ال  وان  االنتظار،  حالة  مغادرة  نرى،  كام  التغيري،  قوى  عىل  ان 

بالسلطة  املتشبثني  مناورات  من  للشعب  نافعا  شيئا  تتوقع 

تفتح  ان  ذاته  الوقت  وعليها يف  لالزمات.  املولد  الحكم  ومبنهج 

التغيري،  اىل  والحاجة  االحداث  ضغط  تحت  يقوم  ملن  االحضان 

يشء  يف  السياسة  من  فليس  الجامهري.  مطالب  مع  بالتامهي 

الرمادية.  العمل وفق قسمة األبيض واألسود،  ونسيان املنطقة 

لكن من الواجب هنا التأكيد ان نجاح هذا التكتيك املرن، والذي 

وجود  ويستلزم  يوجب  االعتبار،  بنظر  امللموسة  األوضاع  يأخذ 

رؤى وتوجهات مشرتكة وارضية صلبة وقيادة سياسية وميدانية 

تتوفر لها  القدرة عىل االنتقال باألوضاع ودفعها اىل امام ،بخط 

تستجيب  التي  املعلنة  لالهداف  كاف  وضوح  فيه  تصاعدي 

لتطلعات املواطنني حارضا ومستقبال.

نجفيون يحتجون على العزل االجتماعي.. وذي قاريون يفتقدون الخدماتاضاءة

تظاهرات تطالب بتوفير فرص العمل

الثالثاء المقبل 

خريجو كليات العلوم يحتجون أمام مجلس الخدمة االتحادي
 بغداد ـ طريق الشعب

الكليات  خريجي  االتحادي  الخدمة  مجلس  صدم 
اعالنه  بعد  العلوم،  كليات  والسيام  الساندة 
الذين  املصادقة عىل 92 اسام من اسامء االحتياط 
كانوا قد قدموا عىل استامرة تعيينات 2021، حيث 
دون  شهر  منذ  االسامء  هذه  عىل  املجلس  صادق 

اعالن سابق، وبال نرش لالسامء املصادق عليها.

إجراءات المصادقة
الشعب”:  “طريق  طالعته  بيان  يف  املجلس  وقال 
العامة  الخدمة  مجلس  باسم  الرسمي  الناطق  ان 
أكمل  قد  املجلس  ان  قال  اللهيبي  وسام  االتحادي 
من  االحتياط  اسامء  عىل  املصادقة  اجراءات 
الكليات الساندة )العلوميني( بعد ان ارسلت وزارة 

الصحة اسامء الذين مل يبارشوا التعيني.
تعيني  عىل  صادق  قد  املجلس  ان  اللهيبي،  وقال 
باالسامء  الكتاب  إرسال  وتم  االحتياط  من   )٩٢(
إىل وزارة الصحة بتاريخ ٢٧ متوز٢٠٢٢ وقد بارشوا 

وظائفهم.
التواصل  مواقع  ما نرش يف  كل  ان  اللهيبي  واوضح 
إثارة  إال  هو  وما  الصحة،  عن  عار  االجتامعي 
من  التأكد  إىل  ذاته  الوقت  يف  داعيا  للفوىض، 
للجهات  الرسمية  املواقع  يف  املنشورة  املعلومات 
يف  ينرش  ما  نحو  االنجرار  وعدم  فقط،  الحكومية 

املواقع غري الرسمية.

صدمة!
من  االحتياط  واالسامء  العلوم  خريجو  وعاش 
 ،1192 عددهم  يبلغ  الذين  الساندة  الكليات 
مل  املجلس  ان  حيث  االعالن،  هذا  جراء  بصدمة 
يعلن عن هذه االسامء املصادق عليها اال بعد شهر 
من املصادقة عليها ومبارشتهم، ومل يعلن عن هذه 
يطرح  الذي  االمر  “رسية”،  بقيت  التي  االسامء 
“مريبة”  تفاصيل  هناك  كانت  اذا  عام  تساؤالت 
وراء اخفاء االسامء او املغامرة بالدرجات الوظيفية 
عن  االعالن  ودون  لالحتياط  مخصصة  كانت  التي 

االسامء والنقاط التي تم تقديم هذه االسامء عىل 
غريها، وما اذا كان هناك تالعب بالدرجات.

احتجاج مرتقب
العلوم  كليات  خريجي  ممثلو  أصدر  جانبهم،  من 
غد  بعد  احتجاجية  تظاهرة  اىل  فيه  دعوا  بيانا، 
التوظيف  استامرة  باطالق  للمطالبة  الثالثاء، 

لخريجي كليات العلوم وانصاف االحتياط.
وذكر البيان ان “تأخر مجلس الخدمة يف إجراءات 
رواتبهم  رصف  عدم  يف  تسبب  العلوميني  تعيني 
الدرجات  تأجيل  يتم  ان  املمكن  ومن  أشهر،   8 لـ 
املخصصة لهم يف هذه السنة مع قرب انتهاء السنة 
اىل  االتحادي  الخدمة  مجلس  يبادر  ومل  املالية 
إطالق االستامرة، رغم اكامل بقية إجراءات تعيني 

ذوي املهن الصحية والطبية”.
واكد البيان ان “مجلس الخدمة وعد بحل موضوع 
االحتياط يف موازنة 2021 اال انه مل يِف بوعده اىل 

االن وكل ما حدث هو تسويف”.

ودعا البيان خريجي كليات العلوم اىل املشاركة يف 
االتحادي  الخدمة  مجلس  أمام  املرتقبة  التظاهرة 
من أجل انصاف االحتياط وإطالق استامرة التعيني 
اعتصام  بتنظيم  مهددين  ممكن،  وقت  أرسع  يف 

مفتوح يف حال عدم تحقيق مطالبهم.

تهميش وفساد
بدورها، اشارت خريجة كلية العلوم بجامعة بغداد 
شيامء عيل اىل ان االحتجاج امام وزارة الصحة دام 
لخريجي  الحقوق  ابسط  انتزاع  اجل  من  شهرا   18
كليات العلوم املهمشني، مبينة ان الحكومة ال تعري 
أي اهتامم للخريجني سواء كانت مؤسسات الدولة 

بحاجة لخدماتهم ام ال.
تعامل  االتحادي  الخدمة  مجلس  ان  وأضافت 
االحتياط،  موضوع  مع  ومريب  غامض  بشكل 
منوهة اىل ان الخريجني كان يحدوهم االمل بعدم 
التالعب بالدرجات الوظيفية، لكن الواقع يشري اىل 

غري ذلك.
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أخبار وتقارير

تقارير تتحدث عن وزراء ومدراء وذوي مناصب رفيعة دون ذكر التفاصيل

ما الذي يعرقل الكشف عن أسماء كبار الفاسدين؟

المتظاهرين المتنفذين سقطت حال حمايتهم قتلة  ناشطون: شرعية 

بغداد ـ طريق الشعب
تعليقا عىل األرقام التي تصدرها هيئة النزاهة وفق 
املتهمني  الكبار  املسؤولني  وعدد  الدورية،  تقاريرها 
بالفساد فيها، تتساءل اوساط واسعة عن الغرض من 
تجنب الجهات ذات العالقة ذكر اسامئهم الرصيحة 
االحصائيات  بعض  وتشري  العام.  الرأي  اىل  واعالنها 
عاما،   19 منذ  العراق  من  املرسوقة  املبالغ  ان  اىل 
بلغت حوايل نصف مليار دوالر. ومقابل ذلك، مل ير 
العراقيون طوال هذه الفرتة تقديم أي مسؤول كبري 

اىل القضاء، ويف أقىص الحاالت، ال يُذكر اسمه علنا.

جهات كثيرة دون جدوى
الفساد، لكن واقع  وتتصدى جهات عديدة ملكافحة 
البالد يظهر أنها مل تحدث أي فارق مبا تجري رسقته 
عىل  تقيض  رادعة  محاسبة  ودون  النهار،  وضح  يف 

هذه اآلفة.
الفساد هي  الجهات املعنية مبتابعة ملفات  ابرز  أن 
النيابية،  النزاهة  لجنة  النزاهة،  املالية، هيئة  الرقابة 
ال  الكبار  الفاسدين  لكن  وغريها،  املختصة،  املحاكم 
هائلة  فساد  مبلفات  تورطهم  رغم  ابدا  عنهم  يعلن 

وفيها مليارات الدوالرات.
ويف ترصيح سابق مثري لالستهزاء، قال رئيس الوزراء 
ان عىل الفاسدين “إعادة ما أخذوه ولن تكون هناك 
أي مشاكل”، دون أن يتحدث عن أسامء املتورطني. 
وبالتزامن مع ذلك، تكشف أرقام هيئة النزاهة عن 

وجود فساد هائل ما زال مستمرا حتى االن.
“كل  فان  الشمري:  سالم  النائب  قول  وبحسب 
مل  الفساد  ملكافحة  تعمل  التي  الرسمية  الجهات 
تتمكن من اإلعالن عن شخص واحد من رساق املال 

العام أمام الشعب”.

املتعاقبة  الحكومات  تتحدث  ما  “غالبا  أنه  وأضاف 
إىل  لكن  لذلك،  لجانا  وتشكل  الفساد،  مكافحة  عن 
اآلن مل تتخذ أي منها خطوات نحو األمام يف ما يتعلق 
مبحاسبة الفاسدين وتقدميهم للقضاء واسرتداد املال 

العام”.
شبكات  وجود  الفساد  مبلفات  املهتمون  يخفي  وال 
وغريها،  والتهريب  الرسقة  عمليات  تدير  واسعة 
وهناك خشية من مالحقتها بسبب الجهات املتنفذة 
الحكومات جميعها سابقة  التي تحميها. ومل تسجل 
أمام  واعالنه  الكبرية  الفساد  رؤوس  بأحد  لإلطاحة 
املأل عىل الرغم من حديثها املتكرر عن اهتاممها بهذا 

امللف.

تقرير النزاهة األخير
وافصحت هيئة النزاهة، عن تقريرها نصف السنوي 
التبليغ  أو  االخبار  جرى  التي  الفساد  قضايا  بشأن 

عنها. 
بني  ومن  قضية   34,209 وجود  التقرير  وتضمن 
املتهمني 39 وزيرا ومن بدرجته يف قضايا جزائية، و 
العامِّني  واملديرين  الخاصة  الدرجات  ذوي  241 من 

ومن بدرجتهم.
أن هذا الرقم هو منوذج بسيط لنشاط نصف سنوي 
مرتاكمة  هائلة  أعداد  هناك  بينام  الهيئة،  به  قامت 
الرأي  السابقة ومل يعرف  التقارير  منذ سنوات وفق 
العام مصريها وكيف انتهت تفاصيلها تجاه املسؤولني 

الكبار.
التميمي،  أحمد  السيايس،  الشأن  الباحث يف  ويقول 
الذين  هم  السياسيني  قادتهم  وكبار  “املتنفذين  أن 
يقفون وراء ملفات الفساد وهناك وثائق تؤكد وجود 

عبارة  هي  السياسية  التكتالت  هذه  وأن  الرسقات، 
عن منظومة واحدة مشرتكة يف الفساد”.

اىل خروج  بأكملها  الدولة  ابتلع  الذي  الفساد  ودفع 
احد  كان  فيام  سنوات،  مدار  عىل  كبرية  تظاهرات 

العوامل الرئيسة املحركة النتفاضة ترشين الباسلة.
ويضيف التميمي لـ”طريق الشعب”، أن “عدم ذكر 
عليه وعرف  متعارف  سياق  أصبح  الفاسدين  أسامء 
النواب  ومجلس  املحاصصة  حكومات  عليه  سارت 
الحالية  الحكومة  فيها  بأكملها، مبا  الحكم  ومنظومة 
عىل  مسبوقة  وغري  واسعة  حملة  عن  تحدثت  التي 
نتائج  أي  تحقق  مل  الحملة  هذه  أن  إال  الفاسدين، 
تذكر، واكتفت بإثارة ملفات مسؤولني معدودين من 

الصف الثالث أو الرابع يف أحزابهم.

البرلمان وجدل مكاتب المفتشين
مكاتب  حل  عىل  أعوام  ثالثة  حوايل  مرور  وبعد 
النتائج  عن  معنيون  يتساءل  العموميني،  املفتشني 
التي حققتها هذه الخطوة يف محاربة الفساد، حيث 
للربملان  يكن  ومل  الحقا  وال  سابقا  الفساد  ينقطع  مل 

دور حقيقي يف مكافحته.
كشف  “الربملان  فأن  حينها،  يف  نواب  قول  وبحسب 
وموظفيهم،  املفتشني  بعض  اقرتفها  كثرية  خروقا 
آلت  وما  العام،  املال  وهدر  والرشاوى  كالفساد 
إليه املكاتب بسببهم، من أوضاع استدعت إلغاءها 
لترسيع انجاز املشاريع واملعامالت، بعيدا عن االبتزاز 
حٍد  عىل  واملواطنني  واملوظفني  للرشكات  والعرقلة 
الفساد  أن  أثبتت  األحداث  مجريات  لكن  سواء”. 
بقي نفسه بل يتزايد وهذا ما دعا مراقبني اىل القول 
أن موقف نواب الربملان يف حينها مل يكن من منطلق 

وطني أو حرصا عىل مكافحة الظاهرة.
ويحتل العراق دوما مراتب متقدمة جدا يف تصنيف 
الشفافية  منظمة  تعدها  التي  الفساد  مؤرشات 

الدولية.
وبالعودة اىل التميمي، فإن “الدولة ال متتلك سياسة 
ملكافحة  ومعتمدة  واضحة  اسرتاتيجية  وال  وطنية 
الفساد، وإن الفساد والرشوة يف املؤسسات الحكومية 
الحكومية  واملؤسسات  واألجهزة  وتنامت،  تطورت 
تتعمد  الفساد،  عمليات  ومتابعة  بالتحقيق  املعنية 
التي  والتحقيقات  املعلومات  عن  الكشف  عدم 
الحقيقة  هي  وهذه  الفاسدين  كبار  مع  تجريها 
القضائية  األحكام  غالبية  أن  كام  للجميع.  الواضحة 
املتهمني  أن  الفاسدين هي غيابية، أي  الصادرة ضد 

غري موجودين”.
ويف ترصيح لرئيس هيئة النزاهة األسبق موىس فرج، 
فإن “الفساد مرتبط برجال الدولة الكبار، وال ينحرص 
تبديدها  يف  وإمنا  وحسب  الدولة  أموال  اختالس  يف 
هو  ما  كل  عىل  رصفها  خالل  من  متعمدة  بطريقة 

فاشل ومغشوش وفاسد”.
إىل  األحيان  من  كثري  يف  يؤدي  العراق  يف  “الفساد 
موت أعداد كبرية من السكان، ألنه تشعب يف جوانب 

تتصل بظروف حياة السكان اليومية”، طبقا لفرج.
أن  واملايل  االقتصادي  للملف  املتابعون  ويرى 
إىل  ومنظم  تدريجي  وبشكل  متنفذة سعت  جهات 
والعسكرية  االقتصادية  الدولة  أعمدة  جميع  تدمري 
والتعليمية والصحية. وقد ال يبدو هذا األمر منطقيا 
والوثائق  واإلحصاءات  األرقام  لكن  اإلطالق،  عىل 
الواقع  أرض  عىل  املوجودة  واملعطيات  والحقائق 

تربهن عىل ذلك بشكل كبري.

المحاصصة والعدالة نقيضان 
يف  املتظاهرين  كامريات  سجلتها  التي  املشاهد  مؤملة 
ساحة التحرير والنسور وغريها من ساحات االحتجاج 
بينام  املحتجني،  مبئات  تغّص  كانت  فقد  العراقية، 
برؤوس  الدخانية  القنابل  اصطدام  أصوات  تسمع 
اجسادهم  يخرتق  الذي  والرصاص  السلميني  الشباب 
من  ذلك  وغري  العشوايئ  والرمي  القنص  بطريق 
وسائل قمعية قاسية جدا. كل ذلك كان يحصد أرواح 
وال  يتواصل  والعنف  الصحفيني  الناشطني،  املحتجني، 
من  وال  قتلني”،  “من  عبارة  رفع  عن  الجميع  يكف 
آب  اىل   2019 ترشين  من  السؤال  هذا  عىل  مجيب 

.2022

بتقديم  ووعدت  ذلك  بعد  جاءت  التي  الحكومة  إن 
القتلة إىل العدالة، مل تقدم ما يرجوه املنتفضون سوى 
عن  حتى  تكشف  أن  دون  البسيطة  النتائج  ببعض 
بالقتل  تورطوا  الذين  الجناة  لصغار  الجرائم  دوافع 

وأصبحوا قرابني للقتلة والفاسدين الكبار.
هو  املاضية،  األشهر  مدار  عىل  املواطنني  أثار  ما 
استمرار املفاوضات بني القوى السياسية وهي تتحاور 
حتى  وال  السياسية  بالربامج  لها  عالقة  ال  أمور  عىل 
مبطاليب الناس التي تدعو إلنقاذ البلد واحقاق الحق 

ملئات الشهيدات والشهداء.
الرشعية  السياسية عن  الجهات  ورغم حديث بعض 
الرشعية  هذه  أن  تتجاهل  لكنها  القضاء،  أهمية  أو 

سواء كانت ملجلس النواب أم الحكومة، قد اصبحت 
وفقا  لقيمتها  فاقدة  بل  مهم،  غري  أمرا  الناس  بنظر 
مبصري  املسلحني  وتحكم  الهائل  الفساد  لحجم 
العقاب.  من  املتواصل  املجرمني  كبار  وافالت  البالد 
تساؤالت  العراقيني  من  الكثري  يطرح  القضاء،  وعن 
قتلة  ملف  يف  وخصوصا  يجري  ما  ازاء  دوره  عن 
ثانويا  وإبقائه  وتشويهه  وطمسه  املتظاهرين 
الفساد ال أكرث،  مقابل حوارات سياسية تريد تعزيز 
فالجميع يطالب القضاء أن يأخذ دوره ويحيي هذا 

امللف الواضح.
األوسط  الرشق  قسم  يف  للباحثة  سابق  مقال  ويف 
منظمة  يف  العراق  بشؤون  واملختصة  إفريقيا  وشامل 
“يف  إنه  قالت  وايل،  بلقيس  ووتش،  رايتس  هيومن 
اتخاذ  عىل  قادرة  العراقية  السلطات  تكن  مل  حال 
القضاء،  نطاق  خارج  القتل  عمليات  لوقف  خطوات 
فإن مناخ الخوف امللموس الذي خلقته سيحّد بشدة 
التغيري، عىل  إىل  كانوا يدعون  الذين  أولئك  من قدرة 
املشاركة يف االنتخابات الربملانية”، وهذا ما حدث فعال 
التي  االقرتاع  لعملية  الواسعة  الشعبية  املقاطعة  بعد 
وصفوها بغري املجدية يف ظل اساليب القتل والرسقات 

ورعاية كل اشكال الفساد.
يطالبون  كانوا  املتظاهرين  إن  وايل،  لقول  ووفقا 
الفساد وضامن  لكبح  الحكومية  اإلجراءات  من  مبزيد 
وهم  والوظائف،  واملياه  للكهرباء  الكايف  الوصول 

بغداد  يف  املسلحة  القوات  لكن  الغالب.  يف  سلميون 
الحية  الذخرية  استخدمت  العراق  من  أخرى  وأجزاء 
منظمي  وقتلت  واعتدت  واختطفت  بل  الستهدافهم، 

االحتجاجات.

فشل الحكومة الحالية
والحقوقي  االحتجاجات  يف  الناشط  يؤكد  جانبه،  من 
ألن  مجتمعيا  سقطت  النظام  رشعية  أن  لفتة،  أمري 
والجهات  القضاء  يصلهم  ومل  احرار  املتظاهرين  قتلة 

املعنية.
ويقول لفتة: “تخلت الحكومة عن وعودها بالكشف 
عن هؤالء املجرمني. ومل تقدم أي مجرم إىل العدالة”.

إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  لفتة  ويشري 
تشكيل  املنصب،  توليه  بعد  أعلن  الوزراء  “رئيس  أن 
مل  لجنته  أن  إال  املتظاهرين،  قتلة  عن  للكشف  لحنة 
تظهر أية نتيجة مهمة، والقوى املتنفذة فيها من كان 
البالد  مصري  عىل  يتفاوض  االن  وهو  علنا  للقتل  يربر 
ما يجب  يقدر عىل محاسبته وهذا  أحد  بأكملها، وال 

ان يقال إىل القضاء”.
التميمي،  الباحث يف الشأن السيايس، أحمد  وبحسب 
ـ  يسمها  مل  ـ  الربملان  داخل  سياسية  جهات  فإن 
الجهات  بحامية  وتقوم  االغتياالت،  مبلف  “متورطة 
إىل  تابعة  ألنها  القانون،  عن  الخارجة  املسلحة 
وهو  حقيقي،  األمر  هذا  فإن  الواقع  ويف  أجندات. 

املحاصصة  نظام  جذور  يف  عميقة  إشكالية  مبثابة 
املأزوم” بحسب قوله. 

“جهات  إن  الشعب”،  لـ”طريق  التميمي  ويقول 
شديدة  مواقف  أعلنت  باالحتجاجات  معنّية  وأطرافا 
لهذا  وقاطعتها  السابقة  االنتخابات  يف  املشاركة  بشأن 
السبب وأسباب أخرى وأن الربملان الحايل ولد عاجزا، 
وفق  تشكيله  عن  فضال  الناس،  ثقة  يحمل  ال  ألنه 

قانون انتخابات مناطقي ينايف الروح الدميقراطية”.

ما جدوى هذا األداء السياسي؟
بشأن  كثرية  مواقف  األخرية،  اآلونة  يف  وتصاعدت 
عام  منذ  تقوم  التي  السياسية  العملية  من  الجدوى 
2003 عىل املحاصصة الطائفية، حيث يجري التشديد 
وفقا  التجربة  صياغة  يعيد  جديد  شكل  ايجاد  عىل 

لتطلعات الناس والقوى الوطنية.
املواطنون  يتواصل  السياسية،  األزمة  دوامة  ظل  ويف 
ألجل  بالتظاهر  البالد  مناطق  مختلف  يف  والناشطون 
تقديم  أهمية  يؤكدون  بينام  لها،  حرص  ال  مطاليب 

قتلة املنتفضني اىل العدالة.
أغرق  والوزين،  ريهام  استشهاد  ذكرى  مرور  وبعد 
االجتامعي  التواصل  منصات  ومواطنون،  ناشطون 
رعاة  يستمر  متى  واىل  زمالئهم،  قتلة  عن  باألسئلة 
داخل  سلوك  هكذا  بقيادة  الطائفية  املحاصصة 

منظومة الحكم دون أن يحاسبوا عىل ما اقرتفوه؟

حرب مع المافيا
إستعانت بلدية السليامنية بقوات الكوماندوز يف مواجهتها 
وتستمد  العامة  األمالك  عىل  سيطرتها  تفرض  مافيا،  مع 
ببيع  قامت  أن  بعد  السيام  متنفذين،  أشخاص  من  قوتها 
رئيسة  وأشارت  الدوالرات.  مبليارات  قيمتها  تقدر  أرايض 
“إستثامرياً”  مرشوعاً   78 إجازة  رفضت  أنها  اىل  البلدية 
ألف   45 هناك  بأن  النواب  أحد  يعتقد  فيام  السبب،  لهذا 
نحو  ووجود  عليها،  اإلستيالء  تم  قد  سكنية،  أرض  قطعة 
اإلقليم.  عموم  يف  متليك  أوراق  دون  من  منزل  ألف   300
هذا وأعرب الناس عن تشاؤمهم من إمكانية السيطرة عىل 
ومدعومني  متنفذين،  أفراد  وجود  بسبب  املافيات  نشاط 

من مسؤولني كبار، يف صفوفها.
 

سمع
ُ

صرخة البد أن ت
والعامل  العراق  يف  الكلدانية  الكنيسة  بطريرك  حذر 
اختفاء  إحتامل  من  ساكو،  روفائيل  مار  الكاردينال، 
أوسطية  رشق  وبلدان  العراق  يف  واملسيحيني  الكنيسة 
التعامل معهم كمواطنني من الدرجة الثانية  أخرى، منتقداً 
ودعا  العراقي.  املجتمع  من  اصيالً  مكوناً  إعتبارهم  وعدم 
للمسيحيني، واىل  الكاملة  باملواطنة  اإلعرتاف  اىل  الكاردينال 
ما  من  ومتكينهم  منها  نزحوا  التي  مناطقهم  اىل  إعادتهم 
أغتصب منهم من أمالك، السيام وإن 40 يف املائة فقط من 
البطريرك  ودعا  اآلن.  حتى  العودة  من  متكنوا  قد  النازحني 
للتعايش  بيئة  خلق  يتم  بحيث  القوانني،  كتابة  إعادة  اىل 
سيجعل  فقط  ذلك  ألن  بالحقوق،  والتمتع  التنوع  واحرتام 

الناس ينفتحون لألمل ويواجهون التحديات. 

مين سرق مين؟
أوامر  األعىل،  القضاء  مجلس  فيه  أصدر  الذي  الوقت  يف 
بتهم  ومعاونيه  السابق  الدين  صالح  محافظ  بحق  قبض 
اإلجراءات  اتخاذ  الكرخ  تحقيق  محكمة  قررت  فساد، 
القضاة  أحد  فيه  يُتهم  صويت،  تسجيل  بخصوص  القانونية 
منتمياً  السابق  املحافظ  كان  حزب،  رئيس  من  رىش  بتلقي 
من  بجعبته  ما  كشف  مقابل  الحامية  يطلب  أن  قبل  اليه، 
ملفات فساد. هذا وكانت هيئة النزاهة قد إستدعت رئيس 
جامعة تكريت السابق و22 عميد كلية يف الجامعة بسبب 
مخالفتهم للضوابط، فيام إتهمت ترسيبات صوتية جديدة، 
املذكور،  املحافظ  حزب  رئيس  بينهم  وسياسيني،  مسؤولني 
التأكد  الدوالرات، دون أن يتم  بـ”مخالفات” مالية مباليني 

منها حتى األن. 
  

الما يعرف يرگص!
أعلنت وزارة الكهرباء عن نجاحها يف إضافة 4000 ميغاواط 
كانت  ميغاواط   7000 أصل  من  واحد،  عام  إلنتاجها خالل 
قد تعهدت بها سابقاً، إضافة إلدخال خطوط نقل سرتاتيجية 
تنفيذ  الوزارة فشلها يف  كانت معطلة منذ سنوات. وبررت 
الطاقة  أبراج  وبتعرض  موازنة،  وجود  بعدم  وعودها، 
بأن  املستورد. هذا ويذكر  الغاز  تكاليف  للتخريب، وبدفع 
يف  العراقية  الدولة  فشل  عىل  أخر  تأكيد  الوزارة،  إعالن 
الكهرباء، رغم رصف أكرث من 80 مليار دوالر  حل مشكلة 
من  مؤسساتها  حامية  عن  عجزها  وكذلك  ذلك،  أجل  من 
اإلرهاب، يف وقت حلت فيه دول أخرى هذه املعضلة بأقل 

من 10 يف املائة من هذا املبلغ.

شريط األخبار

بغداد – طريق الشعب

يقول ناشطون يف الحراك االحتجاجي إن تعقيدات املشهد السيايس الحايل تتعمق 
بعيدا عن مطالب املنتفضني، والتي كان يف مقدمتها الكشف عن قتلة املتظاهرين. 

ووفقا لقولهم، فإن الحوارات السياسية التي تجريها القوى املتنفذة حاليا ال تأبه 
مبصري البلد أو احقاق الحق وضامن العدالة ألرواح الشهداء، الفتني إىل أن عدم 
محاسبة القتلة سيضع الحكومة والربملان والقضاء أمام لوحة احتجاجية مختلفة 
عن السابق، تكون أقوى وأوسع وتطالب مبا هو أبعد مام طالبت الجامهري فيه 

سابقا.

َ
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يقضمان لقمة عيش العراقيين

التصحر والجفاف: حيوانات تنفق وأهالي يهجرون األرض
بغداد – طريق الشعب

وتصحر  جفاف  موجة  أكرب  تداعيات  من  العراق  يعاين 
والتأثر  املناخية  التغريات  أبرزها  عديدة  عوامل  نتيجة 
الشديد ملناطق البالد فيها، إىل جانب فشل السياسات 
الزراعة  ملف  مع  التعاطي  يف  واالستمرار  الحكومية، 
بطريقة بدائية وتقليدية، فكل ذلك غذى عملية تحّول 
إىل  الخصبة  الرافدين  بالد  أرايض  من  كبرية  مساحات 
مبشاهد  تظهر  بدأت  األهوار  وحتى  قاحلة،  مساحات 

جفاف مؤملة.

موجة جفاف قاسية 
وُصّنف العراق بوصفه خامس دولة يف العامل من ناحية 
الترضر من شح املياه، بحسب قمة غالسكو للمناخ عام 
٢٠٢١، إذ تفاقمت أزمة الجفاف يف البالد نتيجة التغري 
املناخي، وبناء السدود عىل األنهار من قبل دول الجوار 
)تركيا وإيران(، وعدم حصول البلد عىل حصصه املائية، 
فضال عن فشل الدولة بالتعامل املطلوب مع هذا امللف 
املهم بسبب استرشاء الفساد واملحاصصة والرصاع عىل 

النفوذ.
املياه  ما يجري، تسبب شح  األمثلة عىل  وكواحدة من 
أن  بعد  البرصة،  محافظة  يف  األمالح  منسوب  بارتفاع 
املرت  ونصف  مرت  إىل  أنهارها  يف  املياه  منسوب  وصل 
األزمة وتفاقم  املياه من تطور  بينام حذر خرباء  فقط. 
تداعياتها، وتحدثوا عن جفاف تام سيرضب البالد خالل 

ثالثة أعوام، إن مل تجد الحكومة حلوال رسيعة.
مأساوية  األوضاع  إن  لفتة،  وليد  االكادميي  ويقول 
فمثال  املائية،  والروافد  والفرات  دجلة  لنهري  بالنسبة 
الحايل  الفرات  نهر  مياه  منسوب  انخفاض  يتسبب 
بجفاف بعض روافده وحرم ثلث محافظة الديوانية من 

احتياجاتها املائية اليومية.
أن  الشعب”،  “طريق  مع  حديثه  خالل  لفتة  ويضيف 
الجهات املسؤولة تقر وتعرتف بخطورة الوضع، ولكنها 
قاله محافظ  ما  الالزمة، وأبسط دليل  الحلول  ال تقدم 
تعاين  املحافظة  مساحة  “ثلث  بأن  مؤخرا  الديوانية 
من مشكلة عدم وصول املياه، وأن ذلك أثر عىل املياه 
الحيوانية”،  الرثوة  ودعم  والزراعة  للرشب  الصالحة 
ومختصني  منظامت  تصدرها  التي  “األرقام  أن  مبينا 

عىل  الجنوبية  املناطق  يف  الوضع  خطورة  عن  تكشف 
وجه الخصوص، فام بعد وضع البرصة املأساوي وجفاف 
للمياه،  املاسة  الديوانية  وحاجة  ميسان  يف  األهوار 
حوايل  قار خرست  ذي  يف  األهوار  أن  إىل  األرقام  تشري 
االف  اضاف  وهذا  أيضا،  الجفاف  بسبب  سكانها  ثلثي 
قامئة  اىل  األهوار  من خريات  يقتاتون  الذين  الصيادين 
العاطلني عن العمل، فضال عن نزوح الكثري نحو املدن، 

وما لذلك من تداعيات سكانية”.
وأصبحت “الهجرة املناخية أمرا واقعا يف العراق”، وفقا 

لتقرير أعدته منظمة الهجرة الدولية نرش مؤخرا. 
وبحسب التقرير، فإنه حتى آذار 2022، نزح أكرث من 
3300 عائلة بسبب “عوامل مناخية” يف 10 محافظات 
امللوحة  أو  املياه،  “شّح  والسبب  والجنوب،  الوسط  يف 

املرتفعة فيها، أو نوعية املياه السيئة”.

كيف نواجه الخطر؟
مشكلة الجفاف يف العراق، وتحديدا املناطق الجنوبية، 
مسؤولني  قول  بحسب  وإقليمية،  داخلية  أسباب  لها 

ومختصني لهم عالقة بهذا الجانب. 
وإيران،  تركيا  الجوار،  “دول  أن  واسعة  أطراف  وتؤكد 
قدرا  متتلك  تجعلها  ألنها  األزمة،  هذه  من  مستفيدة 
طرف  من  واضح  تهاون  مع  املائية.  الحصص  من  أكرب 

الحكومة العراقية يف املطالبة بحقوق البلد”.
ويقول الخبري االقتصادي عيل تويج، إن “التحذيرات من 
الجفاف وتداعياته مستمرة منذ سنوات طويلة، ولكن 
الحكومة مل تقّدم أي حلول حتى اآلن، والوضع بقي عىل 

ما هو عليه”.
من  وجهت  املناشدات  من  “الكثري  أن  تويج  ويضيف 
قبل أطراف واسعة إىل وزارة الخارجية وكذلك للموارد 
تليق  استجابة  أي  دون  الوزراء،  رئيس  وحتى  املائية، 
مبستوى املخاطر والتحديات”، مردفا أن “وارداتنا املائية 
من إيران أصبحت اليوم ال يشء، إذ قامت بقطع واحد 
غري  العراقية  والحكومة  للعراق،  مائيا  معربا  وأربعني 
الضغط عىل طهران لحل هذه األزمة وغري  قادرة عىل 

قادرة عىل التعامل مع السلوك الرتيك”.
التصحر  خطر  أمام  الوقت  نفاد  من  “نحذر  ويتابع 
الزراعية  السياسة  يف  النظر  إعادة  من  بد  وال  الداهم، 

املتبعة لوضع خطة من شأنها أن تكون فّعالة يف مواجهة 
الجفاف. لقد دخلنا إىل منطقة الخطر الحمراء. نحن نرى 
حيوانات تنفق بسبب هذه األزمة ومواطنون يهاجرون 
ومناطق تعاين الكثري ونشهد عىل عوامل مناخية متقلبة 
هذه  التصحر،  رقعة  واتساع  الكبري  التلوث  جانب  إىل 

حركة رسيعة لتدهور الحياة”.
وزارة املوارد املائية أكدت يف ما يخص مشكلة الجفاف، 
يتضمن  الخارجية،  وزارة  إىل  كامال  تقريرا  رفعت  أنها 
املوقف املايئ يف البالد، بهدف التحرّك دبلوماسيا، لرفع 

التي  الدول  ضد  الدولية  املحاكم  يف  قضائية  دعاوى 
أرضت بالواردات املائية العراقية. لكن شيئا مل يحصل.

ويؤكد مختصون أن وزارة املوارد كان عليها أن تشري اىل 
قبل حرص  امللف  لهذا  العراقية  االدارة  الخلل يف  حجم 

األزمة يف العامل الخارجي وحده.
سيكيوريتي  “بالنيتاري  عن  صادر  تقرير  ووفق 
الخارجية  وزارة  أطلقته  بحثي  مركز  وهو  إنشياتيف” 
التصحر يف األرايض  باملناخ، فأن نسبة  الهولندية يعني 
أراضيه،  مجمل  من  املائة  يف   39 إىل  ارتفعت  العراقية 

بينام 54 يف املائة من باقي األرايض هي مهددة بالتصحر 
قريًبا. وأن السبب هو فقدان العراق حوايل 100 كيلومرت 
مربع سنويًا من أراضيه الصالحة للزارعة نتيجة التصحر.

أدرجتها  التي  األهوار  يف  أيًضا  يختلف  ال  والوضع 
تراجعت  بحيث  العاملي،  الرتاث  قامئة  عىل  اليونيسكو 
مناسيب املياه فيها نتيجة لتحويل إيران مسار الروافد 
التي كانت تسهم إمداداتها بـ 18يف املائة من مياه شط 
إىل  أدى  ملحوظ  بشكل  املياه  كميات  فرتاجع  العرب. 

تقلص الرثوة الحيوانية بشكل كبري.

معنيون يؤكدون محدودية الطاقة التخزينية للمشروع 

تقرير أممي: سد مكحول يهدد حوالي 120 الف مواطن
بغداد ـ طريق الشعب

بني  اللغط  يثري  مكحول  سد  انشاء  موضوع  يزال  ال 
دينار  مليار  و50  ترليون  مبلغ  تخصيص  ومع  املعنيني، 
الغذايئ،  لالمن  الطارئ  الدعم  قانون  ضمن  للمرشوع 
اإلقرار  اىل جانب  املرشوع،  العمل يف  استئناف  اجل  من 
معنيون  يؤكد  للمياه،  التخزينية  السدود  انشاء  بأهمية 
استثامر  وميكن  محدودة،  للسد  التخزينية  السعة  ان 
تخزينية  بطاقة  سد  بناء  يف  السد  هذا  انشاء  أموال 

مضاعفة يف أماكن بديلة وجاهزة.

أماكن بديلة
يقول:  الجبوري  خلف  خليل  تكريت  جامعة  يف  األستاذ 
املياه،  وخزن  لتنظيم  اسرتاتيجية  حاجة  السدود  بناء  ان 
الزراعة  لتأمني  السدود  اىل  بحاجة  البالد  ان  خالف  وال 
واالستخدام البرشي، مشريا اىل ان انشاء السدود بحاجة 

اىل تخطيط محكم.
ويضيف ان كانت الدولة تبحث عن االمن املايئ، فعليها 
اكامل سد بادوش الذي تبلغ طاقته 10 مليار مرت مكعب، 
مليار مرت   18 التخزينية  تبلغ طاقته  الذي  بخمة  او سد 
مليار   3 التخزينية  طاقته  تبلغ  سد  انشاء  بدل  مكعب، 

مرت مكعب فقط!
للقرى  سكنية  مجمعات  بـ”بناء  الجبوري  وطالب 
املرتبطة  املؤسسات  كل  تحتوي عىل  بالرتحيل،  املشمولة 
باملجمعات السكنية، وتعويض االرايض الزراعية، بارايض 
ما  ان  مبينا  والزراعية”،  الريفية  الحياة  لتستمر  زراعية 
سوف  السكنية،  للدور  لتعويضات  ترويج  من  يجري 
يف   50 بنسبة  املدن  اىل  نحو  السكان  هجرة  يف  يتسبب 

املائة عىل األقل.
وبنّي الجبوري انه عندما يدرك األهايل الذين تم تهجريهم 
من قراهم ان مبالغ التعويض ال تكفي لرشاء منازل لهم، 
حينها “سيربد الصواب”، يف إشارة منه اىل األمل بعد فرتة 

من تلقي الرصاصة. 
وحول االدعاءات بأن النظام السابق قام بتعويض أهايل 
القرى املشمولة بالرتحيل، اكد الجبوري ان قرية املسحك 
منازل  بناء  تم   2003 عام  وبعد  تعويضها،  تم  فقط 

جديدة عىل اعتبار ان املرشوع تم الغاؤه.
بناء  من  الهدف  ان  فيعتقد  الثلج  إبراهيم  الصحفي  اما 
النظام  ان  اىل  منوها  دميغرايف،  تغيري  احداث  هو  السد 
لغايات  ليس  الحايل  السد  موقع  باختيار  قام  السابق 
تخزينية، امنا لتكون هناك بحريات سياحية قرب املواقع 

الرئاسية.

الواحد  املرت  سعر  الحكومية  التعويض  لجان  وحددت 
اما  دينار،  الف   400 بـ  الطابوق  من  املشيدة  للمنازل 
الف  بـ360  الواحد  املرت  سعر  فحدد  الطينية  املنازل 
دينار، مبينا ان سعر الشجرة املثمرة بلغ 65 الف دينار، 
سعر  بلغ  فيام  دينار،  الف  بـ35  فحدد  املثمرة  غري  اما 

النخيل 200 الف دينار للنخلة الواحدة.
ان  اىل  كريدي  حامد  املواطن  أشار  االمر،  هذا  وحول 
معامالت  روجوا  بالسد  املحيطة  القرى  أهايل  من  الكثري 
ان  للامل  ميكن  هل  هنا  األهم  السؤال  لكن  التعويض، 
عىل  الحصول  يحاولون  األهايل  ان  مبينا  األرض،  يعوض 
الحياة  ان  لتصورهم  املدن،  نحو  االنتقال  اجل  املال من 

هناك افضل.
قريبة  زراعية  بأراض  األهايل  بـ”تعويض  وطالب كريدي 
املتوقع  القرى  أهايل  توطني  وإعادة  املياه  مصادر  من 
مشكلة  اىل  هؤالء  يتحول  ان  بدل  املاء،  يغمرها  ان 
البطالة  اىل  العوائل  مئات  تحول  اجتامعية”، محذرا من 

بفعل تهجريهم من مناطق سكناهم.
والشجرة  والوريدية  والحوائج  السبتي  “قرى  أن  واكد 
تحتوي عىل منازل كبرية ومبالغ التعويضات ال ميكن لها 

ان تشرتي لالهايل مساكن يف املدن”.
عن  صادر  حديث  تقرير  حذر  املاضية،  األيام  وخالل 
قد  كارثية  اثار  من  للتنسيق،  املتحدة  األمم  مكتب 
العمل به حاليا  يخلفاها انشاء سد مكحول الذي يجري 
االثار  أن  مبينا  الدين،  وصالح  كركوك  محافظتي  بني 

السلبية قد تهدد األمن الغذايئ للدولة العراقية.

مخاوف جدية
وتغري  والبيئة  “الهجرة  عنوان  حمل  الذي  التقرير  وذكر 
كركوك  بني  يقع  مكحول  “سد  إن  العراق”،  يف  املناخ 
 2021 يف  به  العمل  الحكومة  واستأنفت  الدين  وصالح 
والذي من املتوقع أن يتم االنتهاء منه يف غضون خمس 
مرت  مليارات  ثالثة  بسعة  خزان  إنشاء  بهدف  سنوات، 

مكعب ملعالجة أزمة ندرة املياه يف العراق”.
بشأن جدواه  يثري مخاوف جدية  أن “املرشوع  وأضاف، 
وتأثريه، فمن املتوقع أن يعطل حياة حوايل 118412فردا، 
بالسكان، مام  39 قرية مأهولة  السد يشمل  ألن حوض 
يعني أن أكرث من 150 كيلومرتا مربعا من القرى املأهولة 
األرايض  من  مربعا  كيلومرتا  و67  املياه  تغمرها  سوف 
الزراعية سيتم دمجها، كام قد يُفقد ما يصل إىل 61000 
رأس من املاشية، مام يثري مخاوف تتعلق باألمن الغذايئ 

بأكمله”. للبلد 

إغراق المنشآت
مدنية  منشأة   395 من  أكرث  “إغراق  من  التقرير  وحذر 
ومقابر  وكهرباء  مياه  ومحطات  وعيادات  )مدارس 
املجتمعات  يحرم  ثقافية(، مام  ومراكز  رياضية  ومالعب 
والكهرباء  الصحة  مثل  األساسية  الخدمات  من  املحلية 
ومياه الرشب والتعليم والرصف الصحي، كام سيتم محو 
الزراعية  األرايض  من  مربع  كيلومرت   65.67 بـ  يقدر  ما 
السنوات  مدى  عىل  الخصبة  والبساتني  والعقارات 
بكامل  للعمل  جاهزا  السد  أصبح  إذا  املقبلة،  الخمس 

طاقته، كام سيتم إغراق مواقع الدفن واملقابر باملياه”.
ولفت اىل أنه “منذ بدء العمل، مل تكن هناك محاوالت 
ذلك  يف  مبا  املدنية،  التحتية  البنية  خسائر  لتقييم 
الخسائر  أو  الصحية واملياه والكهرباء واملدارس،  املرافق 
تظهر  مل  ذلك.  عن  تنجم  قد  التي  والثقافية  االجتامعية 
خطط  أي  يف  واملجتمعات  باألرس  املتعلقة  الجرد  قوائم 
عىل مستوى املحافظة، كام مل تكن هناك محاولة رسمية 

للتحدث أو التعامل مع املجتمعات”.
واشار التقرير اىل أن “عامل املزارع ومالك األرايض يرون 
هو  هذا  و  عيشهم،  لسبل  خطريًا  تهديداً  ميثل  السد  أن 
الحال بشكل خاص بالنسبة للعدد الكبري نسبيا من األرس 
الزراعة عىل  حاليا يف  تعمل  والتي  تعيلها سيدات،  التي 
نطاق صغري ولديها قلق كبري بشأن الغذاء يف املستقبل”.

أسباب غير فنية
املياه  اسرتاتيجيات  معهد  مدير  قال  سابق،  وقت  ويف 
يحتاج  عام  بشكل  “العراق  إن  حمزة،  رمضان  والطاقة 
اىل حزين اسرتاتيجي، كون الخزين يف الرثثار والحّبانية ال 

فائدة منه بسبب االمالح”.
ويرى ان “اختيار مكان السد جاء ألسباب محاصصاتية ال 
السد  اختيار موقع اخر إلنشاء  الحكومة  فنية. كان عىل 
مثل مواقع بادوش والبغدادي وبعض املواقع االخرى يف 

اقليم كردستان”. 
شاميل  بيجي،  لقضاء  التابعة  الزوية  ناحية  ملدير  ووفقا 
صالح الدين، محمد زيدان فأن “األعامل يف سد مكحول 
متوقفة بانتظار اطالق تخصيصات قانون الدعم الطارئ 
لألمن الغذايئ والتنمية، والذي خصص مبلغ ترليون و50 

مليار دينار للسد”.
واضاف ان “ما تم انجازه من السد بعد عام من العمل 
هو جرس مكحول وبانتظار تنفيذ املرحلة الثانية بتعويض 
والزراعة  البناء  من  منعها  بعد  السد  من  قريبة  قرى   4

لرتحيلها”. متهيداً 

بغداد ـ طريق الشعب
ندوة  االسرتاتيجي  للتخطيط  دجلة  مركز  عقد 
منظومة  »تعديل  بعنوان  املايض،  السبت  يوم 
يوم  العراق«  يف  التغيري  بوابة  االنتخابات..  
أربعني  من  اكرث  فيها  شارك  املايض،  السبت 
ميثلون  وأكادميية،  وحقوقية  سياسية  شخصية 

الطيف االجتامعي العراقي.
العيوب  تشخيص  الندوة  برنامج  وتضمن 

والنواقص االنتخابية. 
املعيني رئيس  الدكتور خالد  اكد  الندوة  وخالل 
مركز دجلة للتخطيط االسرتاتيجي: ان انتخابات 
نزيهة وعادلة ال ميكن لها ان تتحقق مع استمرار 
نظام املحاصصة القائم الذي تسبب باملزيد من 
منكوباً  بلداً  العراق  بات  الضائعة، حتى  الفرص 

باملقاييس الدقيقة لهذا التوصيف.
 وأشار اىل ان االنسداد السيايس الذي يعاين منه 
املحاصصة  مادامت  قامئاً  سيظل  االن  العراق 
بالنظام  تتحكم  التي  هي  الشخصنة  واعتبارات 
السيايس، مشريا اىل ان الواجب الوطني األسايس 

الذي ال ميكن التنصل منه ينبغي ان يقوم عىل 
ملتغريات  كمدخل  املقيت،  النظام  هذا  تفكيك 
سياسية تتيح للشعب العراقي ان يعرب عن اماله 

مبنهج سيايس مدين قائم عىل التعددية.
مبصري  االن  يتحكمون  الذين  بان  املعيني  ونوه 
العراق ال ميثلون سوى 20 يف املائة من العراقيني، 
العراقيني  مجموع  من  املائة  يف   80 هناك  بينام 
ممثلني  اختيار  يف  إراداتهم  معطلة  املؤهلني 
واالخطاء  التعقيدات  نتيجة  لهم،  حقيقيني 

االنتخابية.
»انتخابات  ان  اىل  الندوة  يف  املشاركون  وخلص 
باعادة  مرهونة  السكاين  التمثيل  عدالة  تضمن 
النظر يف القانون االنتخايب القائم وكذلك اعتامد 
رشوط دقيقة يف الرتشيح ومتثيل انتخايب منصف 
وصول  يضمن  مبا  االقرتاع،  عملية  وتسهيل 
املنصة  هذه  اىل  وكفوءة  نزيهة  شخصيات 
الترشيعية الرقابية«، مؤكدين عىل »اهمية وجود 
والفرز  التصويت  عمليات  خالل  ميدانية  رقابة 

منعاً للتزوير«.

مركز دجلة: »تعديل منظومة 
االنتخابات..  بوابة التغيير في العراق«
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حياة الشعب
“مقالع الرمل” من بين األسباب

دجلة يبتلع عشاقه في نينوى 
متابعة – طريق الشعب 

حاالت  الجاري  الصيف  بدء  منذ  نينوى  تسجل 
غرق شبه يومية يف نهر دجلة، أغلب ضحاياها من 
الشباب دون سن الـ 20 عاما. وفيام يعزو العديد 
الحوادث  هذه  أسباب  واملتابعني  السكان  من 
من  النهرية  الرشطة  تشكو  األهل”،  “إهامل  إىل 
بني  وتقسيمها  جهودها  تكثيف  جراء  معاناتها 
النهر  يف  االنتحار  حاالت  ومنع  األمنية  الواجبات 

وإغاثة الغرقى. 
وتنقل وكالة أنباء “شفق نيوز” عن مصادر أمنية 
حالة   20 سجلت  “املحافظة  أن  قولها  نينوى،  يف 
الجاري”،  الصيف  خالل  شهر  من  أقل  يف  غرق 
مضيفة أن “هذه الحصيلة هي األعىل التي سجلتها 
املحافظة منذ بدء الصيف، والتي تتوزع بني مدينة 

املوصل والقرى املطلة عىل دجلة”.

النهر يغدر بأحبابه!   
يف  ناشط  وهو  محمود،  سلوان  يقول  جانبه  من 
هناك  أن  اإلغايث،  والعمل  اإلنسان  حقوق  مجال 
أسبابا عدة الزدياد حاالت الغرق يف املوصل، منها 
أن “أبناء املدينة يحبون نهر دجلة، وهم معتادون 
عىل السباحة فيه خالل فصل الصيف والتنزه عىل 

ضفتيه يف جانبي املدينة األمين واأليرس”. 
ويضيف يف حديث صحفي أن “املقالع التي تقوم 
النهر، هي من بني مسببات  باستخراج الرمل من 
حفرا  تخلف  الرمل  تقتلع  أن  بعد  فهي  الغرق. 
عميقة وترتكها دون معالجة، فتصبح مثل الكامئن 
السباحة  يف  مستواه  يكون  من  فيها  يتورط  التي 

ضعيفا، أو ال يجيدها من األساس”. 
فيبني  واألرياف،  القرى  يف  الغرق  أسباب  عن  أما 
وارتفاع  الكهربايئ  التيار  “انقطاع  أن  محمود 
قضاء  إىل  القرى  أبناء  يدفعان  الحرارة  درجات 
النهر”،  يف  السباحة  مزاولة  يف  الظهرية  ساعات 

من  هم  القرى  سكان  “غالبية  أن  إىل  مشريا 
الطبقات الفقرية التي ال تسمح حالتها املادية بدفع 
اشرتاكات املولدات األهلية عىل مدار ساعات اليوم 

)الخطوط الذهبية(”.
ابناء  أحد  وهو  احمد،  عزام  املواطن  يقول  بينام 
املدينة القدمية يف املوصل، أن “غالبية من ينزلون 
بهواية  وشغفهم  له  حبهم  يدفعهم  النهر،  إىل 
“يقيض  انه  مضيفا يف حديث صحفي  السباحة”، 
وأحياناً  النهر.  ضفة  عىل  الظهرية  ساعات  أغلب 

يعود ليالً لصيد األسامك”.
ويؤكد أحمد أنه متعلق بالنهر منذ صغره، وحتى 
يف  يوميا  يرافقونه  إذ  به.  متعلقني  صاروا  أوالده 

نزهته املعتادة هذه. 

أولياء األمور ال ينتبهون ألبنائهم
ويضع املواطن أحمد اللوم يف تزايد حاالت الغرق، 
وال  أبنائهم  عن  يغفلون  “فهم  األمور  أولياء  عىل 

الصغر.  منذ  السباحة  يعلموهم  ومل  يتابعونهم، 
فلو كان هناك اهتامم وتعليم ملا سجلنا كل هذه 
الحاالت املؤسفة”، مشريا إىل أن “مجرى النهر غري 
تعمل  التي  املقالع  آمن مثلام كان سابقاً، بسبب 
بصورة  العمل  إجازات  عىل  تحصل  والتي  فيه، 
عشوائية. ما جعل بعض أجزاء النهر عبارة عن حفر 
عميقة ومياه راكدة تبتلع من ليس لديه خربة يف 

السباحة”.

الشرطة النهرية تفقد السيطرة
وكان محافظ نينوى قد أصدر يف وقت سابقا، أمراً 
مبنع السباحة يف مياه النهر للحد من حاالت الغرق. 

ووجه الرشطة النهرية مبتابعة األمر.
لكن مصدرا أمنيا يذكر لوكالة أنباء “شفق نيوز”، 
أن “الرشطة النهرية ال تستطيع تغطية املساحات 
الشاسعة التي يجري عربها النهر. فهي لها القدرة 
أما  فقط،  املدينة  داخل  الضفاف  متابعة  عىل 

كافية  وزوارق  عنارص  الرشطة  متتلك  فال  خارجها 
لتغطية تلك املساحات”. 

عىل  تركز  النهرية  “الرشطة  أن  املصدر  ويوضح 
الجسور عىل مدار 24 ساعة، ملنع حاالت  مراقبة 
ملتزم  كوادرها  من  تبقى  وما  املتكررة،  االنتحار 
بواجبات أمنية مع الجيش والحشد الشعبي، تتمثل 
يف تطهري الجزرات املوزعة عىل طول النهر. وهذا 
تستطيع  ال  باتت  التي  الرشطة،  كاهل  يثقل  امر 

سوى مراقبة مناطق عدة فقط”. 
الغرق  “حاالت  فإن  األمني  املصدر  وبحسب 
املائة بعد اصدار املحافظ  تراجعت بنسبة 30 يف 
اصبح  املوضوع  أن  األهم هو  واليشء  املنع.  قرار 
قضية رأي عام، وبدأ االهايل ينتبهون إىل أبنائهم”. 
الغرق،  “حاالت  أن  أيضا  املصدر  يرى  ذلك،  ومع 
ينته  مل  ما  تتوقف  لن  فهي  تراجعت،  وإن  حتى 
الحرارة  درجات  تدفعه  مل  فمن  الصيف.  فصل 

للذهاب اىل النهر سيدفعه الشغف والهواية”!

اقتصادي: »النفط« تخطط 
لزيادة سعر الوقود!

بغداد – وكاالت 
اعترب االختصايص يف الشأن االقتصادي محمد الساعدي، إعالن وزارة 
النفط عن قرب توفري البنزين السوبر املستورد يف محطات التعبئة  
“جزءا من مخطط لرفع أسعار الوقود”.  وقال يف حديث صحفي، أنه 
“من املتوقع أن يباع اللرت الواحد من البنزين السوبر، بألف دينار، 
عىل غرار ما يجري يف إقليم كردستان”، مضيفا أن “تلك الخطوة 
ستكون لها تداعيات عىل املواطن، الذي يعاين اصال غالء سعر البنزين 
املسمى )عايل األوكتان(، والذي يباع يف محطات التعبئة بسعر 650 
دينارا للرت الواحد”.  ولفت الساعدي إىل أن “خطوة الوزارة ستزيد 
مليارات  العراق  خسارة  إىل  وستؤدي  الصعبة،  العملة  خروج  من 
الجوار”، مشريا إىل أن “معظم  الدوالرات جراء االسترياد من دول 
محطات تصفية النفط يف العراق مهيأة إلنتاج البنزين املحّسن، فيام 
إذا توفرت اإلرادة الحكومية لتطوير وتأهيل الصناعة النفطية بعيدا 

عن التأثريات الخارجية”. 

نظفوا أزقة »حي الغدير«!
بغداد – وكاالت 

يف  النفايات  تراكم  بغداد،  يف  الغدير  حي  أهايل  من  عدد  شكا 
أزقتهم، خصوصا يف املحلة 702. 

وأوضحوا يف شكوى نرشوها عىل فيسبوك، أن آليات البلدية تركز 
الفرعية،  باألزقة  تهتم  وال  للحي،  الرئيس  الشارع  عىل  عملها  يف 
األمر الذي يتسبب يف تراكم النفايات بالقرب من منازل املواطنني.
وطالب السكان الجهات املعنية، مبعالجة هذه املشكلة التي ترض 

بالبيئة والصحة العامة. 

بأحر  العراقي  الشيوعي  الحزب  املثقفني يف  تتقدم محلية   •
خيال  الدكتورة  العزيزة  للرفيقة  املواساة  وشديد  التعازي 
ابن   ) الجواهري  فرات  محسد  السيد   ( بوفاة  الجواهري 
بان  الدكتورة  وشقيق  الجواهري   فرات  املرحوم  شقيقها 

الجواهري. 
الرحمة والذكر الطيب للفقيد وللعائلة الصرب والسلوان.

الشيوعي  الحزب  منظمة  تنعى  واألمل،  الحزن  من  مبزيد   •
عبد  املنعم  عبد  الرفيق  العرب،   شط  قضاء  يف  العراقي 
مرض  إثر  الحياة  فارق  الذي  حيدر(،  )أبو  مبارك  الرحمن 

عضال مل ميهله طويال. 
الذكر الطيب للفقيد وخالص العزاء لعائلته ورفاقه ومحبيه. 
• تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة، 
مرض  إثر  خاله  بوفاة  هدى(  )أبو  الزيادي  ريسان  الرفيق 

عضال. 
للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ومحبيه ورفيقنا العزيز، الصرب 

والسلوان. 

 مواساة

نعاني شح العمل! 
الباب  منطقة  يف  املتواجدين  الصباغني،  العامل  من  لفيف  نحن 
األجنبية  العاملة  بسبب  العمل،  شح  نعاين  العاصمة،  مبركز  الرشقي 

الوافدة التي مألت البلد وصارت تنافس العامل املحيل. 
فامذا  وأكرث.  أكرث  املعاناة  هذه  اشتدت  واليوم  البطالة،  نعاين  كنا 

نفعل يا رئيس الوزراء؟!

الطبيب البيطري سابقا 
والصباغ حاليا 
عبد المهدي جبار 

لقبول طلبات السلف

الرشيد ينحاز إلى »اندرويد« ويرفض »آبل«!

ذي قار منكوبة زراعيا!

الصحة تحذر 
من ارتفاع اإلصابات 

بالحّمى النزفية

انخفاض إنتاج األسماك في األهوار الوسطى 

بغداد – وكاالت 
الراغبني  عمالءه  الرشيد  مرصف  ألزم 
بالتقديم  السلف،  عىل  الحصول  يف 
بنظام  تعمل  هواتف  عرب  الكرتونيا 
“كالكيس”،  مثل  فقط،  “اندرويد” 
هاتف  عرب  املقدمة  الطلبات  ورفض 

يعمل بنظام “آبل”، مثل “آيفون”. 
“بغداد  أنباء  وكالة  نقلته  ما  وبحسب 

مرصف  عمالء  من  عدد  عن  اليوم” 
ابلغتهم  املرصف  إدارة  فإن  الرشيد، 
السلف  عىل  الطلبات  تقديم  برضورة 
مؤكدين  الهواتف،  من  النوع  هذا  عرب 
هواتف  عرب  املقدمة  “الطلبات  أن 

آيفون تم رفضها”.
يقول أحد املوظفني من عمالء املرصف: 
أربع  من  اكرث  السلفة  عىل  “قدمت 

يل  يرسل  تقديم  كل  وبعد  مرات، 
غري  )املستمسك  نصها  رسالة  املرصف 
واضح(”، موضحا لـ “بغداد اليوم”، أنه 
إىل  وانضاممي  املرصف  مراجعتي  “بعد 
املوظفة  إىل  وصلت  املراجعني،  طوابري 
املشكلة،  عن  منها  واستفرست  املعنية 
جهاز  عرب  التقديم  عيل  بأن  فأبلغتني 

كالكيس”!

الناصرية – وكاالت 
قار  ذي  يف  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  رئيس  دعا 
حسني نعمة، الحكومتني املركزية واملحلية إىل إعالن 
املحافظة منكوبة زراعيا، وتبني خطة طوارئ عاجلة 
ملساعدة الفالحني وأصحاب املاشية املترضرين من 

أزمة الجفاف.
من  املائة  يف   80 أن  بيان صحفي،  يف  نعمة  وقال 

من  ترضرت  النخيل،  وأشجار  الزراعية  األرايض 
هذه األزمة، ما أدى إىل هجرة ونزوح آالف األرس 

الفالحية إىل مراكز املدن واملحافظات األخرى.
املحافظة،  يف  الزراعية  األرايض  أن  إىل  وأشار 
أخذت بالتصحر، األمر الذي أرض بأوضاع الفالحني 

االقتصادية واملعيشية.
وبسبب انخفاض مناسيب املياه يف أهوار الجبايش، 

نحو  الهجرة  إىل  السكان  من  الكثريون  اضطر 
محافظات ميسان وكربالء وبابل، بحثا عن مقومات 

حياتهم، وأهمها املياه. 
ان  صحفي،  حديث  يف  السكان  من  عدد  وقال 
متكن  عدم  إىل  أدى  املياه  مستوى  انخفاض 
السباحة فيها، مؤكدين أن أعدادا  جواميسهم من 
الطينية  املياه  يف  ونفقت  غرقت  الجواميس  من 

التحرك بعد نزولها إىل  الراكدة، لعدم قدرتها عىل 
الهور. 

وأشاروا إىل أن املسؤولني الحكوميني ال يذكرونهم 
الجهات  مطالبني  االنتخابات”،  وقت  يف  “إال 
هذه  لحل  العاجل  بالتدخل  والدولية  الحكومية 
الحصص  إطالق  عىل  الجوار  دول  وإجبار  األزمة، 

املائية للعراق.

بغداد – وكاالت 
ارتفاع  من  املاضية،  الجمعة  الصحة،  وزارة  حذرت 

اإلصابات بالحمى النزفية يف الشهرين املقبلني.
وقال مدير قسم الصحة العامة يف الوزارة د. رياض عبد 
األمري الحلفي، ان “الحمى النزفية موسمية، لكن ال يعني 
أنها تختفي يف بقية املواسم”، الفتاً اىل أن “ذلك يعتمد 

عىل مدى انتشار املرض”. 
وأوضح أنه “بسبب عدم القيام بحمالت الرش من قبل 
وزارة الزراعة ودائرة البيطرة بالشكل املطلوب مثلام يف 
السنوات السابقة، انترش املرض بشكل كبري، وتم تسجيل 

معدالت عالية من اإلصابات”.
وأشار الحلفي إىل أن “الوزارة حاليا تسجل معدالت أقل، 
والعارش  التاسع  املقبلني  الشهرين  يف  أنه  تتوقع  لكنها 
سريتفع عدد اإلصابات”، داعيا إىل “رضورة القيام بحمالت 
رش مكثفة للامشية من قبل دائرة البيطرة، للسيطرة عىل 

انتشار املرض”.

الناصرية – وكاالت 
األسدي،  جاسم  العراق”  طبيعة  “منظمة  يف  االستشاري  كشف 
الوسطى،  االهوار  مناطق  يف  السمكية  الرثوة  إنتاجية  انخفاض  عن 
أن  إىل  مشريا  والبرصة،  قار  وذي  ميسان  محافظات  بني  املحصورة 
ذلك يأيت بسبب ازمة شح املياه وارتفاع نسب امللوحة يف املسطحات 

املائية. 
وأوضح يف حديث صحفي، أن إنتاجية األسامك كانت تصل إىل 60 
طنا يوميا، فيام تصل اليوم إىل اقل بكثري من 10 أطنان، أغلبها من 
األسامك الصغرية، الفتا إىل أن األسامك الكبرية مثل “البني”، اختفت. 
االقتصادي  الوضع  تراجع  تسبب يف  الجفاف  أن  إىل  األسدي  وأشار 
واملعييش للسكان املحليني، وأثر كثريا عىل التنوع االحيايئ يف األهوار، 
الذي كان من أبرز عوامل ادراجها يف الئحة الرتاث العاملي، محذرا 

من انحسار الثدييات والطيور مستقبال يف هذه املناطق. 
بيان صحفي،  يف  املايض،  األربعاء  أعلنت  قد  الزراعة  وزارة  وكانت 
نفوق أكرث من 700 حيوان يف هور الجبايش مبحافظة ذي قار، بسبب 

أزمة الجفاف.
بأن  الجبايش،  أهوار  السمك يف  العديد من صيادي  أفاد  ذلك،  إىل 
نسبة ما يصطادونه من األسامك هذه األيام، انخفضت كثريا جدا عام 
كانت عليه يف السابق، مبينني يف حديث صحفي، أن الجفاف تسبب 

يف نفوق أعداد كبرية من األسامك يف الهور.  

السماوة 
»منطقة السكك«

 تعاني ضعف الخدمات
السماوة – وكاالت 

ضعف  الساموة،  مدينة  مركز  يف  السكك”  “منطقة  أهايل  شكا 
هذه  يعانون  انهم  مبينني  منطقتهم،  يف  األساسية  الخدمات 
املشكلة منذ سنوات.  وطالب عدد من األهايل يف حديث صحفي، 
أعداد  بتخصيص  بالخدمات،  املعنية  والدوائر  املحلية  الحكومة 
لجمع  حاويات  توفري  مع  ملنطقتهم،  النظافة  عامل  من  كافية 
وصيانة  والفرعية  الرئيسة  الطرق  إكساء  عن  فضال  األنقاض، 

محوالت الكهرباء التي تتعرض باستمرار للعطب. 
وأكد األهايل أن منطقتهم تعاين منذ سنوات إهامال حكوميا يف 
واقعهم  بتحسني  مرارا  طالبوا  أنهم  مؤكدين  الخدمات،  مجال 

الخدمي، لكن أحدا مل يستمع إىل مطالباتهم. 

مقالع الرمل تخلف حفرا عميقة يف النهر
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عربية ودولية 
في باكستان وأفغانستان والسودان

الفيضانات تقتل المئات وتدمر آالف البيوت 

هل تنجو رئيسة الوزراء الفنلندية من سياسة لّي االذرع؟

متابعة - وكاالت
يف  شخص   900 ملقتل  املوسمية  الفيضانات  أدت 
دمار  يف  وتسببت  املايض،  الشهر  بداية  منذ  باكستان 
قرية  املياه 36  تحارص  فيام  بأفغانستان،  املنازل  آالف 

بالسودان.

تطورات قاسية
ورضبت أمطار غزيرة معظم أنحاء باكستان، وأعلنت 
الفيضانات  مع  للتعامل  طوارئ  حالة  الحكومة 
املوسمية. وقالت وزيرة شؤون البيئة يف باكستان شريي 
 900 من  بأكرث  أودت  والسيول  الفيضانات  إن  رحمن 
شخص منذ بداية الشهر املايض، كام ترضر أكرث من 30 

مليون شخص جراء هذه الفيضانات.
وطلبت الحكومة الباكستانية من الجيش املساعدة يف 
العاملية  املالية  املؤسسات  وناشدت  اإلغاثة،  عمليات 

تقديم مساعدات.
شهباز  الوزراء  رئيس  مكتب  عن  صادر  بيان  وأفاد 
من  بشدة”  “ترضروا  شخص  مليون   33 بأن  رشيف 
يف  الكوارث  مكافحة  وكالة  قالت  حني  يف  الفيضانات، 
البالد إن نحو 220 ألف منزل دمرت فيام ترضر نصف 

مليون آخر بشدة.
-منطقة  بختونخوا”  “خيرب  بإقليم  سوات  وادي  ويف 
السيول  دمرت  باكستان،  غريب  شامل  البشتون- 
كام  الطرق،  وأغلقت  واملحاصيل  املنازل  والفيضانات 

تسببت يف انقطاع التيار الكهربايئ.
منازل  انهيار  إىل  أيضا  نهر سوات  أدت فيضانات  وقد 
من  العديد  غادر  بينام  مينغورا،  مدينة  يف  وفنادق 
السكان منازلهم بسبب املخاوف من ارتفاع مياه النهر 

وخطر حدوث فيضانات جديدة مع استمرار األمطار.
وأكرث املناطق ترضرا هي بلوشستان والسند يف جنوب 
البالد وغربها، لكن كل أنحاء باكستان تقريبا عانت هذا 

العام.

دمار هائل
ألنهار  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  وانترشت صور 
ضفافها  عىل  أقيمت  وجسورا  مباين  دمرت  متضخمة 

يف الشامل الجبيل. وألغى رئيس الوزراء شهباز رشيف 
اإلرشاف  بارش  حيث  بريطانيا،  إىل  مقررة  كانت  رحلة 
عىل االستجابة للفيضانات وأمر الجيش باستخدام كل 

املوارد املتاحة يف عمليات اإلغاثة.
سوكور  ملنطقة  زيارة  بعد  الرسمي  للتلفزيون  وقال 
“رأيت املشاهد من الجو، وال ميكن التعبري عن الدمار 
وبلدات  مدنا  املياه  “غمرت  وأضاف  بالكلامت”. 
الدمار  من  املستوى  هذا  أن  أعتقد  وال  ومحاصيل. 

حدث من قبل”.
الجيش  التربعات مع إعالن  نداء وطني لجمع  وأُطلق 
براتب شهر يف  أن كل ضابط صف سيتربع  الباكستاين 

هذا اإلطار.
مدينة  إن  الباكستانية،  الحديد  السكك  رشكة  وقالت 
عن  قطعت  بلوشستان،  إقليم  عاصمة  القريبة،  كويتا 
ترضر  بعدما  القطارات  خدمات  وتوقفت  البالد  بقية 

جرس رئييس بسبب فيضان مفاجئ.

وخدمات  االتصاالت  شبكات  معظم  تعطلت  كذلك 
يف  االتصاالت  هيئة  وصفته  ما  يف  اإلقليم  يف  اإلنرتنت 

البالد بأنه أمر “غري مسبوق”.

كارثة افغانستان والسودان
آالف  بأن  األنباء  وكاالت  فأفادت  أفغانستان،  يف  أما 
الجارفة  والسيول  الفيضانات  بسبب  دّمرت  املنازل 

املستمرة يف والية لوغر جنوب رشقي البالد.
يف  املقيمني  النازحني  آالف  إن  الجزيرة  موقع  وقال 
نظرا  صعبة  إنسانية  أوضاعا  يعانون  مؤقتة  مخيامت 

للغياب التام للخدمات األساسية.
ويف السودان، تحارص املياه سكان 36 قرية بوالية كسال، 
وقالت مفوضية العون اإلنساين إن كوارث الفيضانات 
مسبوقة،  غري  بالوالية  العام  هذا  واألمطار  والسيول 
حيث ترضرت 29 ألف أرسة جراء الفيضانات مبَحليات.

وقال رئيس لجنة الطوارئ بوالية كسال إن الفيضانات 
أودت بحياة 7 أشخاص ودمرت أكرث من 4 آالف منزل 
بشكل كيل، وأكرث من 11 ألف منزل بشكل جزيئ، كام 

غمرت املياه 180 ألف فدان من املزارع البستانية.
وأشار املسؤول السوداين إىل أن كسال تحتاج ملساعدات 
السيول  كارثة  األدوية عقب  إنسانية خاصة يف مجال 
ملفوضية  العام  املفوض  قال  جهته،  من  والفيضانات. 
األمان االجتامعي والتكافل وخفض الفقر يف السودان 
عز الدين الصايف، إن السيول التي اجتاحت عددا من 

الواليات ستزيد من نسب الفقر يف هذا البلد.
األرضار  تداعيات  من  للجزيرة،  ترصيح  يف  وحذر، 
الوضع  عىل  الزراعية  باألرايض  السيول  ألحقتها  التي 

الغذايئ.

الدميقراطي  االجتامعي  الحزب  فقد   2003 عام  يف 
ما  أثر  الوسط  حزب  لصالح  التصويت  يف  الصدارة 
يانيمييك  أنييل  كشفت  حني  العراقية،  بالورقة  عرف 
غلق  قبيل  تلفزيونية  مناظرة  يف  الوسط،  زعيمة 
بافو  منافسها  قدمها  تعهدات  عن  االقرتاع،  صناديق 
ليبونني، رئيس الوزراء وزعيم االجتامعي الدميقراطي 
وليقطف  العراق،  غزو  لدعم  األمرييك  للجانب 
الوسط فوزا كبريا وتكلف زعيمته بتشكيل الحكومة.

 مل يسكت االجتامعي الدميقراطي رغم خسارته، وإثر 
حملة إعالمية، ميكن  للمتابع التكهن مبحركها، ظهرت 
تساؤالت عن ترسب محارض اللقاء بني رئيس الوزراء 
االبن.  بوش  جورج  األمرييك  والرئيس  الفنلندي 
الوزراء  ورئيسة  الوسط  حزب  زعيمة  استدعاء  فتم 
ان  عن  للكشف  فاضطرت  الربملان  أمام  للمساءلة 

مخالفة  عد  مام  قانوين،  غري  بشكل  وصلتها  املحارض 
عىل  للتصويت  للدعوة  وتحسبا  واخالقية.  دستورية 
النتخابات  والذهاب  الحكومة  وسقوط  الثقة  سحب 
جديدة غري مضمونة النتائج، اضطر حزبها بعد ثالثة 
مايت  املالية  بوزير  الستبدالها  الفوز،  من  فقط  شهور 
الحزب  وقيادة  الحكومة  رئاسة  توىل  الذي  فانهاينني، 
 ،2007 انتخابات  يف  للفوز  الوسط  قاد  والذي  أيضا، 
لكنه رسعان ما أطيح به من موقعه اثر حملة إعالمية 
حزب  شباب  رابطة  رئاسته  خالل  كونه  عن  كشفت 
واستخدم  منصبه  استغل   )1983 ـ   1980( الوسط 
لبناء  الشباب  دعم  مؤسسة  اىل  تعود  إنشائية  مواد 
إلحدى  فضائحي  كتاب  صدور  مع  ذلك  ترافق  بيته. 
تربوية  مؤسسات  من  انتقادات  له  جلب  عشيقاته 
عىل  حزبه  فأجربه  اعتبارية،  كونه شخصية  وسياسية 

التنحي عن مواقعه.
بعد انتخابات 2019، التي فاز فيها الحزب االجتامعي 
الدميقراطي، وشكل الحكومة زعيمه أنتي رينيه، وبعد 
عدة شهور فقط، ارضب عامل الربيد مطالبني بتحسني 
ظروف عملهم ومرتباتهم. فأتهم حزب الوسط رئيس 
األصوات  وتصاعدت  االزمة،  إدارة  بسوء  الوزراء 
من  الثقة  بسحب  والتهديد  الربملان  امام  ملساءلته 
إلجراءات  الدميقراطي  االجتامعي  فاضطر  الحكومة. 
الحكومة  رئاسة  من  رينيه  انسحب  حيث  استباقية 
رئيس  أصغر  أصبحت  التي  مارين  سانا  نائبته  لصالح 
الحزب  زعامة  الحقا  وتولت  حينها،  العامل  يف  وزراء 

أيضا.
مل يسكت االجتامعي الدميقراطي عىل ما حصل، فبعد 
زعيمة  ان  كشفت  معلومات  ترسبت  قصرية،  فرتة 
تنفق  كوملني  كاتري  السيدة  املالية  ووزيرة  الوسط 
إعالمية  استشارات  ألغراض  الدولة  خزينة  من  أمواال 
اعتربت شخصية، فاضطرت للتنحي لتحل محلها أنيكا 

ساريكو، زعيمة الوسط ووزيرة املالية الحالية.
أشهر  أصبحت  التي  الشابة،  مارين  سانا  وجود  ان 
سيايس فنلندي يف العامل، عىل رأس الحكومة والحزب 
االجتامعي الدميقراطي، جذب بشكل واضح دعم الكثري 
النساء والشباب.  املنارصين لحزبها، خصوصا من  من 
الرأي  استطالعات  يف  الدميقراطي  االجتامعي  فتقدم 
الوطني  االتحاد  األحزاب،  خصوصا حزب  اغلب  عىل 
وقائع  استغل  الذي  التقليدي(،  )اليمني  الفنلندي 
ملف تقديم فنلندا لعضوية الناتو للرتويج لكونه من 
أقدم الداعني لالنضامم للناتو، وان األيام اثبتت صحة 
سياساته، ما جعله يعود ملوقع الصدارة يف استطالعات 

الرأي.
ريدمان  وييل  استغالل  عن  تقارير  تنترش  وفجأة 
السيايس  ملوقعه  اليميني  الحزب  يف  الشاب  الزعيم 

وسائل  فضّجت  الحزب،  يف  الشابات  إىل  للوصول 
االعالم السوقية بالكثري من القصص التي ارضت كثريا 

بسمعة الحزب وأربكت قياداته.
اليمني مل تسكت عن محاولة االرضار  ويبدو ان قوى 
إذ  التصويت،  عىل  والتأثري  وكوادره  الحزب  بسمعة 
فتح  عىل  الرشطة  أجربت  التي  بعد،  الضجة  تهدأ  مل 
وصور  فيديوهات  ترسبت  حتى  االمر،  يف  تحقيق 
بشكل  وترقص  تحتفل  وهي  الشابة  الوزراء  لرئيسة 
صاخب مع أصحابها، ما دعا البعض التهامها بالتقصري 
يف عملها واهامله. بل وذهب البعض لإليحاء بتناولها 
املخدرات، ما اجربها عىل إجراء الفحص الذي ظهرت 

باكية  للناس وناخبيها  نتائجه سلبية، وجعلها تتحدث 
مراهقتها،  أيام  يف  حتى  املخدرات  اىل  تلجأ  مل  بأنها 
تضامن  حملة  فتصاعدت  ظاملة،  بصورة  تعامل  وانها 
لها  انسانة  كونها  والشباب  النساء  بني  خصوصا  معها 

الحق مبامرسة حياة طبيعية.
ترقب  يزداد  االنتخابات،  موعد  يقرتب  كلام  وهكذا 
الشارع لفضائح جديدة لهذا السيايس أو ذاك، يجري 
الهدف  فهو  حزبه،  ضد  وبالتايل  ضده  استغاللها 
الحزام  تحت  والرضب  االذرع  يّل  لعبة  وان  األساس، 
اليمني  حزب  وان  خصوصا  يبدو،  كام  رضاوة  ستزداد 

يتطلع بقوة هذه املرة للفوز يف االنتخابات.

رئيسة وزراء فلندة

هلسنكي ـ يوسف أبو الفوز

من املقرر أن تجرى االنتخابات الربملانية الفنلندية املقبلة يف 2 نيسان 2023. وكلام 
اقرتب املوعد تفننت األحزاب يف استخدام أساليب تدخل يف باب ما يعرف بيّل 

االذرع، لإلرضار باملنافسني واالطاحة بهم. وهذه األساليب تروق أساسا للصحف 
السوقية التي تجّند أكفأ صحافييها للبحث عن صورة، او حتى فيديو، أو حادث ما 
يصلح لنفخه واملبالغة به حتى يرتدي ثياب الفضيحة فيزيد االشرتاكات واملبيعات 
ويجلب األموال بغض النظر عن املعايري األخالقية والصحفية. وما تتعرض له حاليا 

رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين )36 سنة(، يأيت كجزء من حرب متواصلة تحركها 
أصابع خفية تصب يف أجندة هذا الحزب أو ذاك بحيث صارت جزءاً من ثقافة 

البلد السياسية.

طرابلس - وكاالت
جرح عدد من املدنيني خالل اشتباكات 
مجموعتني  بني  اندلعت  عنيفة 
العاصمة  يف  أمس،  يوم  مسلحتني، 
أزمة  تشهد  التي  طرابلس  الليبية 
سياسية خطرية تثري مخاوف من اندالع 

نزاع جديد.
ثقيلة وخفيفة  بأسلحة  القتال  واندلع 
من  عدد  يف  السبت   - الجمعة  ليل 
أحياء املدينة الواقعة يف غرب ليبيا عىل 
حكومتني  مع  سياسية  فوىض  خلفية 
جهاز  باسم  الناطق  وقال  متنافستني. 
لقناة  عيل  أسامة  والطوارئ  اإلسعاف 

“ليبيا األحرار”، يوم أمس، إن املعارك 
يف  صعوبة  “نواجه  لذلك  مستمرة، 
التحرك يف أكرث من منطقة” عىل حد 
تعبريه. واضاف أن “هناك إصابات يف 
صفوف املدنيني جراء االشتباكات” من 

دون أن يذكر عددا.
عن  املحلية  اإلعالم  وسائل  وتحدثت 
مقتل مدنيني لكن مل تنرش أي حصيلة 
رسمية عىل الفور. وخلفت االشتباكات 
أرضارا جسيمة يف قلب العاصمة، كام 
أظهرت صور عديدة نرُشت عىل مواقع 
التواصل االجتامعي، لسيارات متفحمة 

ومبان تحمل آثار الرصاص.

متابعة - وكاالت
أُلغيت نحو 180 رحلة جوية يف الربتغال 
إرضاب  بسبب  األول،  أمس  وإسبانيا، 
الطواقم الجوية وعاّمل األمتعة، عىل ما 
قال مسؤولون يف رشكات طريان ومطارات، 
األمر الذي أدى إىل تفاقم االضطراب يف 
هذا القطاع خالل موسم الصيف املزدحم. 
وقالت إدارة مطارات الربتغال “إنا”، إّن 
الجمعة  مقررة  كانت  رحلة،   150 “نحو 
ألغيت،  وأمس(،  األول  )أمس  والسبت 
األمر الذي أثّر يف مطاَري لشبونة وبورتو، 
باإلضافة إىل مطارات أخرى أصغر حجامً، 
بسبب إرضاب الطواقم األرضية احتجاجاً 
يستمّر  أن  املقرر  ومن  األجور”.  عىل 

اإلرضاب حتى مساء األحد )اليوم(.

واضطرّت رشكة الطريان املنخفضة التكلفة، 
“راين إير”، املترضرة أصالً من اإلرضابات 
يف إسبانيا، إىل إلغاء نحو 100 رحلة، خالل 
املرضبون  يطالب  الربتغال،  ويف  يومني. 
بـ”رفع فوري لألجور” للسامح للموظفني 
بـ”استعادة قوتهم الرشائية”، عىل ما أفاد 
الطريان  الوطنية لعامل  النقابة  بيان من 

املدين، والتي دعت إىل اإلرضاب.
بتوقيف  الرشكة  املرضبون  يّتهم  كام 
التدّرج املهني، وعدم احرتام حقوق العمل 
فيام يتعلق باالمتيازات خالل أيام العطل. 
وتشّغل “بورتواي” 2500 موظف، ومتلك 
املتفرعة  “إنا”،  املائة من أصول  100 يف 
وأكدت  فينيس.  الفرنسية  الرشكة  من 
أّن االرضاب “غري مسؤول”، ألنه  الرشكة 

يتزامن مع “وقت يشهد حركة كبرية يف 
قطاعي الطريان والسياحة”، املهّمني جداً 

لالقتصاد الربتغايل.
التكلفة،  الطريان املنخفضة  وكانت رشكة 
أن  بعد  ترضراً،  األكرث  “إيزيجت”، 
أهّم  يف  الرحالت  من  عدد  إلغاء  قّررت 
التحرك  مطارات الربتغال، من جرّاء هذا 
التابعة  “بورتواي”،  رشكة  يف  االحتجاجي 

إلدارة املطارات.
“نجح  اإلرضاب  أّن  النقابات  وأكدت 
بنسبة 90 باملائة يف لشبونة، و85 باملائة 
من  كّل  مطارات  وتأثّرت  بورتو”،  يف 
“فونشال” يف جزيرة “ماديرا”، و”فارو” 
يف املنطقة السياحية يف “ألغارف” جنويب 

البالد، بصورة أقّل باإلرضاب.

واشنطن - وكاالت
املركزي  البنك  مجلس  رئيس  قال 
األمرييك جريوم باول، أمس األول، 
يف  املتزايد  التضخم  محاربة  إن 
من  للعديد  أملًا  ستسبب  البالد 
املواطنني والرشكات لكن الفشل يف 
إعادة استقرار األسعار سيؤدي إىل 

مزيد من األمل.
أن  صحايف،  ترصيح  يف  بأول  وأكد 
ستتابع  املرتفعة  الفائدة  أسعار 
االقتصاد  تباطؤ  عىل  تأثريها 
فقدان  إىل  تؤدي  وقد  األمرييك 

الوظائف.

عىل  سيواصل  “البنك  أن  وتابع 
األرجح رفع أسعار الفائدة” بالرغم 
من التأثري السلبي عىل العامل. كام 
الفيدرايل  أشار إىل أن “االحتياطي 
أدواته  باستخدام  يتعهد  األمرييك 
بقوة ملواجهة التضخم الذي ال يزال 
يقرتب من أعىل مستوياته منذ أكرث 

من 40 عاًما”.
أن  إىل  االقتصاد  يف  خرباء  ويشري 
قد  املتحدة  الواليات  يف  التضخم 
دون  يبدو،  ما  عىل  ذروته،  بلغ 
انخفاض  عالمات  أي  تظهر  أن 

ملحوظة.

قتلى وخسائر مادية 
في معارك داخل طرابلس

مسؤول أميركي: سنعالج التضخم اضرابات عمالية تلغي 180 رحلة جوية 
ولو على حساب المواطنين
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اقتصاد

في العراق.. الفقر والفساد في ازدياد 
بغداد ـ طريق الشعب

صّنفت مجلة التمويل املايل العاملي 
العراق يف املرتبة 79 عاملياً من أصل 
192 دولة مدرجة عىل جدول أفقر 

شعوب العامل، ويف املوقع الثامن عربياً. 

من جهتها، أكدت وزارة العمل والشؤون االجتامعية، 
عدد  أن  عىل  الرسمية  “العراقية”  لقناة  ترصيح  يف 
االجتامعية،  الرعاية  رواتب  من  املستفيدة  العوائل 
دينار، اليتجاوز مليون وأربعامئة  ألف  والبالغة 180 
تستحق  أرسة  ماليني  ثالثة  هناك  فيام  عائلة،  ألف 
أن  التخطيط  لوزارة  سبق  كام  الراتب.  هذا  عملياً 
خط  تحت  أو  عند  العراقيني  نسبة  بلوغ  عن  أعلنت 
الفقر 31.7 يف املائة، أي أكرث من 11 مليون مواطن، 
قانون  إقرار  مع  النسبة  هذه  تنخفض  أن  متوقعة 
نتائج تطبيقه  الذي مل يعرف شئ عن  الغذايئ،  األمن 

حتى اآلن. 

وعود المرحوم عرقوب
الحالية  الحكومة  أطلقتها  التي  الكثرية  الوعود  ورغم 
يطلقها  التي  والترصيحات  سبقتها،  التي  والحكومات 

املتنفذون يف األقلية الحاكمة، ورغم القفزة التي شهدتها 
أسعار النفط خالل األشهر املاضية )وصل مردود العراق 
من النفط اىل 12-10 مليار دوالر شهريا(، فإن مداخيل 
تنحدر كل  والشغيلة،  الوسطى  الفئات  كبرية من  أعداد 
يف  املريع  اإلرتفاع  بسبب  الفقر،  تحت خط  ما  اىل  يوم 
والخراب  البطالة  معدالت  وتصاعد  والتضخم  اإلسعار 
أم  كان  زراعياً  الوطني،  باإلنتاج  يوم  كل  يلحق  الذي 
صناعياً، مام يشدد من قسوة الحياة عىل ماليني العراقيني. 

حلول عاجزة 
أن  اىل  واملراقبني  اإلقتصاديني  من  الكثري  ويشري 
املعالجات املتبعة، سواء يف تحسني الرواتب أو تقديم 
سالت غذائية مناسبة وغري منتظمة أو تطوير شبكات 
حيث  مجدية،  وغري  قارصة  تبقى  االجتامعية،  الرعاية 
زراعية  تنمية  يف  النفط  عوائد  إستثامر  من  البد 
الفورة  للعمل، السيام يف فرتات  وصناعية، تخلق فرصاً 

النفطية كام هو الحال يف هذه األيام. 
الدولة،  مفاصل  جميع  يف  املسترشي  الفساد  ويلعب 
دوراً خطرياً يف إفشال هذه الحلول القارصة أصالً، حيث 
توجيهها  ميكن  التي  الرثوة  من  األكرب  القسط  يلتهم 
عرب  الوطني  اإلنتاج  تحطيم  عن  ناهيك  لإلستثامر، 
أمام  األبواب  وفتح  املنتجني  أمام  اإلدارية  املعرقالت 

إسترياد منفلت، يحطم اإلنتاج الوطني يف منافسة غري 
اإلدارة  سوء  يلعب  كام  املستوردة.  السلع  مع  عادلة 
املبارشة عىل  السياسية  والهيمنة  الفرص  تكافؤ  وغياب 

مفاصل الدولة، دوراً سلبياً أضافياً. 
ومن البداهة القول، بأن هذين العاملني، من بني عوامل 
موضوعية كإضطراب أسعار النفط وجائحة كورونا، كانا 

وراء فشل خطة مكافحة الفقر التي جرى تطبيقها خالل 
تخفض  أن  أصحابها  توقع  والتي   ،2018-2022 الفرتة 

معدالت الفقر اىل 16 يف املائة!   

رشكة غاز الشامل )رشكة عامة(

اعالن املناقصة املرقمة )29 – 2022( اإلعالن االول

 )PICKUP VEHICLE DOUBLE CABINE – 4X2 تجهيز )سيارة

طلبية الرشاء املرقمة 2022/716

ضمن تخصيصات املوازنة الرأساملية لسنة 2022

تبويب املرشوع ح/ 114

تعلن رشكة غاز الشامل )رشكة عامة( عن املناقصة العامة والخاصة بـتجهيز )سيارات بيك اب 
دبل قامرة 4×2( وبعدد )22/ اثنان وعرشون( وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل 
الرشكة  يف  الصندوق  امانة  مراجعة  املشاركة  فيها رشوط  تتوفر  التي  الرشكات  فعىل  الطلب. 
 )CD( الكائن عىل طريق كركوك/ بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص
لقاء مبلغ قدره )300.000( فقط ثالمثائة الف دينار عراقي غري قابل للرد. وسيتم عقد اجتامع 
ممثيل  وبحضور  ظهراً(  )الواحدة  الساعة  يف  الغلق  تاريخ  يوم  نفس  يف  العروض  فتح  للجنة 
أصحاب العروض ويسقط حق املتخلف عن الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات 
يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات الرشكة علامً ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الساعة 
عطلة  صادف  واذا   2022/9/12 املوافق  )االثنني(  ليوم  الرسمي  الدوام  من  ظهراً(  )الواحدة 
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال عليه املناقصة دفع أجور اإلعالن علامً بان 
الكلفة التخمينية تقدر مببلغ )1.100.000.000( فقط مليار ومائة مليون دينار عراقي علامً ان 
األنواع واملناشئ املطلوبة هي )TOYOTA/HILUX( و )NISSAN/NAVARA( من منشأ 
)يابان او تايلند( و )MITSUBISHI( من منشأ )اليابان حرصاً( و )FORD RANGER( من 
منشأ )امرييك حرصاً( وسيتم عقد املؤمتر الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات 
يف الساعة العارشة من يوم )االثنني( املوافق 2022/9/5 وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات 

رشكتنا.
معاون المدير العام

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

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

فقدان
املرقمة  الوطنية  البطاقة  فقدت 

من  والصادرة   197629637526

وزارة الداخلية بإسم )وسام حمدان 

عليها  يعرث  ممن  يرجى  كاظم( 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

مديرية أحوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون أحوال بغداد/ الرصافة

اعـالن
قدم املواطن )اسامه محمد حسني( دعوى قضائية 
)العاين(  من  بدالً  )العزاوي(  وجعله  لقبه  لتبديل 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن 
)15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً اىل احكام 
 )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من   )22( املادة 

لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
طلباً  حسني(  محمد  )حسام  املدعي  قدم 
اىل  )العاين(  من  لقبه  تبديل  فيه  يروم 
)العزاوي( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
)خمسة عرش يوماً( وبعكسه سوف ينظر 
من   )22( املادة  احكام  وفق  بالدعوى 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون 

.2016
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
قدم املدعي )بهاء محمد حسني( طلباً يروم 
فيه تبديل لقبه من )العاين( اىل )العزاوي( 
مراجعة  الدعوى  عىل  اعرتاض  لديه  فمن 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة 
عرش يوماً( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

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

اعـالن
تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية بتاريخ 2022/6/23 واصدرت باسم الشعب قرارها 
االيت حكمت املحكمة غيابيا عىل املدان )خلف مطر احمد عبدالله الجبوري( املنسوب اىل مديرية 
رشطة الكهرباء باسم الشعب مبا يأيت 1 السجن ملدة )سبع سنوات( تنفذ بحقه عند القبض عليه وبعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية الختالسه البندقية الحكومية 2 تضمينه مبلغ وقدره )4.440.000( 
اربعة مالين وأربعامئة واربعون الف دينار عراقي عن قيمة البندقية املرقمة )6879( نوع كالشنكوف 
اخمص وملحقاتها 3 اعتبار جرميته من الجرائم املخلة بالرشف 4 طرده من الخدمة كعقوبة تبعية 5 
تعميم اوصاف البندقية الحكومية الواردة تفاصيلها يف الفقرة )2( 6 إعطاء املوظفني العمومني صالحية 
القاء القبض عليه اينام وجد7 ترصف اتعاب املحاماة للمحامي املنتدب والبالغة )25000( الف دينار 
من خزينة الدولة 8 للمتهم عند القبض عليه او تسليم نفسه االعرتاض عىل الحكم الغيايب الصادر بحقه 

ألجراء محاكمته مجددا.
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علي حسن الفواز

إدارة الدميقراطية ليس “فكرة مثالية” 
متاما، فهي ليست بعيدة عن إدارة 

السلطة، وال عن قدرتها يف إخضاعها 
لكنها  والتمثيلية،  التنظيمية  لألطر 
تبقى شكال لنظام انساين، وسيايس 

واداري، ميكن أن يضبط مسار 
السلطة، وأن يُكِبح بعض مركزيتها..

هذا األمر يتطلب وجود سلطة نظرية، وهو الدستور، 
ألنه سيكون “قانونا عاماً” وفيه من الضامنات القادرة 
ايجاد عالقة  الدميقراطية، وعىل  املامرسة  إنجاح  عىل 
تشريعن هوية السلطة، وتأطر عملها من خالل فواعل 
سياسية وثقافية واجتامعية، تُسهم يف ضامن خيارات 
فضال  للسلطة،  السلمي  التبادل  يف  واملشاركة  اإلدارة 
واملال  العام  النظام  مؤسسات  حامية  يف  دورها  عن 
التعايش  ضامن  ويف  والشخيص،  العام  والحق  العام 
والتكافل بني الجامعات واملكونات، وعىل نحِو يضمن 
وعىل  الوطني،  املرشوع  صيانة  امكانية  عىل  القوة 
وإىل  الجامعة،  املشاركة  إىل  الحاجات  مراعاة  وفق 
النجاح  عن  فضال  والرمزي،  املادي  اإلشباع  تحقيق 
مسارات  وضبط  واألمن  الهيمنة  مؤسسات  ادارة  يف 
العملية السياسية، وإنجاع البنى االقتصادية، وتحفيز 

األطر الثقافية ذات البعد االخالقي والتنموي.
بذاكرة  إال  يرتبط  ال  اآلن-  العراق-  يف  يجري  ما 
وسسيولوجيا  االستبدادية،  الُنظم  تاريخ  مواجهة 
املركز  هي  كانت  السلطة  أن  بوصف  واالستبداد، 
الحاكم لإلدارة والقوة واألمن والرثوة، وهذا ما جعل 
اجراءات  وإىل  “جديدا”  الدميقراطية  عن  الحديث 
مامرستها،  يف  الوطني”  “التمرين  من  نوعا  تفرتض 
السيايس  االجتامع  ادارة  يف  نجاحها  عىل  الرهان  ويف 
الدولة  مرشوع  إنجاح  يف  وبتوظيفها  والعمراين، 
الوطنية، فهذا ال”مرشوع” يواجه ازمة خطرية، عىل 
عن  فضال  والتطبيق،  والتمثيل  التوصيف  مستوى 
ضعف  وعن  املرشوع،  لهذا  املؤِسسة  البنى  هشاشة 
والتنظيم  العمل  أهلية  متلك  التي  االيجابية  القوى 
الفشل  نتائج  ومواجهة  والتمكني،  والتخطيط 

والوضعي.  التاريخي 
بضعف  يرتبط  ال  الفاشلة،  الدولة  تطبيقات  أمنوذج 
عوامل  لرتاكم  نتيجة  هو  بل  الدميقراطي،  التطبيق 

داخلية وخارجية، بعضها يرتبط باألعطاب املؤسسية، 
وجود  عن  فضال  الالدولة،  وقوى  الفساد،  واسترشاء 
االستبداد  دولة  أي  القدمية”  “الدولة  رهاب  اشباح 
واالنتهازية،  االرهابية  الجامعات  والقمع، عرب وجود 
االقليمي  الضغط  بعوامل  يرتبط  اآلخر  والبعض 
عىل  تعمل  التي  والتحالفات  وباألجندات  والدويل، 
وإضعاف  األزمات،  تغويل  وعىل  املسار،  تعويق 
الربامج واملشاريع التي تخّص مصالح الدولة وعالقتها 

مبصالح العامل اقليميا ودوليا.

الدولة وخطاب االصالح.
يرتبط  سام،  هدف  هو  اإلصالح  مرشوع  عن  البحث 
وعن  الدميقراطية،  فكرة  عن  العميل  بالبحث  بجوهره 
واالجراء،  البحث  عملية  تكفل  التي  اآلليات  وجود 
سياق  يف  الفاعلة،  القوى  تحريك  عىل  تساعد  مثلام 
وعي مرشوع الدولة، واالميان مبرشوعيته ومبسؤولياته، 
مثلام  برامجه،  تتبنى  التي  العملياتية  وبالخطط 
مبا  واستحقاقاته،  انساقه  مع  العقالين  بالتعاطي  تقوم 
املستوى  عىل  الحاكمة،  األطر  بنى  مع  التعاطي  فيه 
الترشيعي/ القانوين، أو عىل مستوى األطر املؤسساتية، 
التخطيط  وعنارص  التنمية،  آليات  حيازة  يضمن  ومبا 
والتنظيم والتمكني، مثلام يضمن حيازة مرشوعية القوة 
ملواجهة مظاهر استرشاء الفساد واسبابها، وعرب تغذية 
الرؤية،  ووضوح  املوقف  وبجّدية  النقد،  بروح  ذلك 
تعريض  أن  إذ  الوطنية”  الحرائق  “صناعة  عن  بعيدا 
التفكك واالنهيار،  الوطني إىل عوامل  السيايس  الجسد 
يعني تعريض مؤسسات االجتامع الوطني والجامعوي 
بالتامسك  يُطيح  قد  انهيار  وإىل  بنيوية،  ارضار  إىل 
الوطني، ويضع خطاب االصالح خارج التداول، وداخل 
منطق  يجعل  ومبا  والسيايس،  االجتامعي  الرصاع  ازمة 
تتطلب  وبحيثيات  ضاغطة،  بعوامل  محكوما  التحرر 
وعيا نقديا، يقوم عىل التصدي لكل مظاهر وسياسات 
ولجامعات  الدستورية،  الحاكمة/  االنساق  إضعاف 
مواجهة  عن  فضال  واالداري،  واملايل  السيايس  الفساد 
التعددية  أطر  وتنظيم  ادارة  يف  الضعف  عوامل 

والثقافية.. واالجتامعية  السياسية 
عوامل  وجود  يتطلب  االجتامعي،  الرصاع  حسم  إن 
الثوري/  العامل  بوجود  تثق  أن  ومؤثرة، ميكن  فاعلة 
ال  ذلك  لكن  الدستوري،  العامل  وبإطارية  الشعبي، 
هذا  تحويل  إىل  وال  الهش،  الواقع  عىل  القفز  يعني 
حزمة  إىل  يتحاج  ما  بقدر  أهيل،  رصاع  إىل  الرصاع 
وترسيم  الوطني،  بالحوار  تبدأ  التي  الفعاليات  من 
التقدم  عوامل  فيه  تتقاطع  ال  اجتامعي،  عقد  حدود 
والتعايش، وباتجاٍه يضمن مشاركة واسعة، وبضامنات 
الغلو،  إىل  السياسية  القوى  انزالق  متنع  قانونية، 

يُهدد  قد  الذي  املفتوح،  الرصاع  إىل  ورمبا  والتطرف، 
وفكرة  الدولة  ومرشوع  املكتملة،  غري  الدميقراطية 
إىل  تدفع  التي  املسوغات  ايجاد  عن  فضال  االصالح، 
نشوء جامعات عصابية، او اديولوجية، تتبنى خطاب 
الدولة  برشعية  العمل  تعطيل  عىل  وتعمل  العنف، 

والدستور ورشعية التعايش، والقبول باآلخر..
لضامن  يكفي  ال  االصالح  ملرشوع  الثوري  التبني 
الدولتي”  “الفشل  مظاهر  مع  حقيقية  مواجهة 
والجامعات الفاسدة، بل يتطلب األمر وجود ضامنات 
أكرث فاعلية، تلك التي متلك أهلية “ الرشعية الواعية” 
أي الرشعية الدستورية، ومسؤولية التواصل والرقابة، 
والتظاهري  االنتفايض  الجمهور  مع  والتعاطي 
وعن  الثوري،  املخيال  تعوميات  عن  بعيدا  بواقعية، 
منذ  منها  الكثري  تسويق  تم  والتي  املُضلِلة،  األوهام 

عام 2003.
ترابط مرشوع الدولة بفقه االصالح، يعني العمل عىل 
وجود ضامنات حقيقية، عىل مستوى تأطري  مفاهيم 
أو  املتساوية،  والرشاكة  واملواطنة  السياسية  الحرية 
الدولة  قوة  فيها  تتعزز  آليات  ايجاد  مستوى  عىل 
عن  بعيدا  العمل،  وسياقات  القوانني،  عرب  االتحادية، 
اإلثرة والفرادة وضيق األفق، ومبا يجعل التعاطي مع 
الفدرالية،  الدولة  بفاعلية  مرتبطا  السيادية  الحقوق 
الدستور  عملها  يؤطر  التي  األقاليم  مع  وبالتنسيق 
والنظام الفيدرايل يف الحقوق وااللتزامات، وعىل نحٍو 
يكون فيه خطاب االصالح هو الخطاب الجامع، مثلام 
يكون فيه الخطاب القانوين هو البيئة التي تتعزز فيها 
الحوارات الفاعلة، حول طبيعة “املسألة الدميقراطية” 
ومفهوم  الدستورية  والحقوق  الوطنية”  و”الهوية 

الدولة االتحادية كام معمول به يف العامل.

التنمية والثقافة والدولة.
تأسيس  لفهم  منطقيا  تركيبا  الثالوث  هذا  يعكس 
والُنظم،  املؤسسات  عرب  متثيلها  وإىل  الدولة،  مرشوع 
وسياقا  هدفا  التنمية  من  تجعل  التي  الحقوق  وعرب 
السرتاتيجية،  واملشاريع  والربامج  الخطط  عرب  للعمل 
الوعي  مديات  توسيع  يف  فاعال  الثقافة  ومن 
االجتامعية  البرشية  سياقاتها  وعرب  التنمية،  بتلك 
من  تجعل  مثلام  والخدماتية،  والعمرانية  واالقتصادية 
بها  تتعالق  التي  الجامعة  القوة  املؤسسة هي  الدولة/ 
الواقعية للتنمية والثقافة، وعىل نحٍو يضمن  األهداف 
يُسهم  ومبا  والتحّض،  والتحديث  التقدم  فواعل  إدامة 
الواقع، ومن  إىل  التخّيل  التحول من  انضاج عوامل  يف 
للتحّض،  الكربى  النقالت  وهي  املجتمع،  إىل  الشعب 
التنمية  بني  ما  للتفاعل  الحقيقية  النجاحات  ولتأطري 

والثقافة والدولة.

تقول الكاتبة الهندية يويت سوكرهار “ تّم إدراج الثقافة 
ألول مرة يف جدول األعامل الدويل للتنمية املستدامة، 
األمم  اعتمدتها  التي  التنمية  أهداف  ضمن  وذلك 
اليونسكو  ابتهجت  ولقد   .2015 سبتمرب  يف  املتحدة 

بهذه الخطوة وحّيت هذا االعرتاف غري املسبوق”.
الثقافية،  الوظيفة  هذا اإلدراج واالعرتاف يؤكد اهمية 
وعىل  املستدامة،  التنمية  اهداف  تحقيق  يف  ودورها 
يف  والتي  األخرى،  الفواعل  مع  التكامل  يستلزم  نحٍو 
ربط التنمية باملدن الحضية، أي خلق الفضاء الثقايف/ 
والربامج  املشاريع  كل  استيعاب  ميكنه  الذي  الحدايث 
وبالتايل  باملدينة،  التنمية  ربط  مجال  يف  تدخل  التي 
ربط التنمية مبرشوع الدولة، أي عرب تحفيز مؤسساتها 
املتكامل،  املجتمعي  البناء  مستوى  عىل  ومشاريعها، 
للمرأة  الحقوقية  البيئة  عوامل  انضاج  مستوى  وعىل 
والتعليمية،  والصحية  االجتامعية  وللرعايات  والطفولة 
فيه  تتعزز  الذي  التشغييل  املجال  توسيع  عن  فضال 
للتنمية  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  األبعاد 
الرتاث  عىل  املحافظة  يف  وملسؤولياتها  املستدامة، 

الثقايف ويف تغذية القدرات االبتكارية.

الديمقراطية والتنوع الثقافي
ايجاد  هو  حيوية  الدميقراطي  البناء  عنارص  أكرث  من 
والبناء،  التحّول  عوامل  تُغّذي  التي  الثقافية  البيئة 
البناء،  يف  التمثييل  مجالها  تغذية  باتجاه  والدفع 
والتعدد  التنوع  عنارص  صيانة  ويف  االنتخابات،  ويف 
الجامعة،  املساهمة  يف  وزجهم   العراقية،  للمكونات 
الدولة،  التفاعل مع واقعية مرشوع  وضمن توجهات 
وتشجيع  لها،  الساندة  الثقافية  السياسات  ومع 
رمزية  حموالت  ذات  بوصفها  املحلية  الثقافات 
مجال  يف  توظيفها  إىل  وصوال  الوطني،  للموروث 
الثقافات  عىل  التعّرف  يف  يساعد  أن  ميكن  انتاجي، 
دعم  خالل  من  املحيل  الدخل  تنمية  وعىل  املتنوعة، 

الثقافية.. للصناعات  برامج عملياتية 
إن الفشل يف إدارة التنمية ال يقل خطورة عن الفشل 
يف إدارة الدميقراطية، ألنه سينعكس سلبا عىل الفشل 
خطابها  تداولية  وعىل  الدولة،  مرشوع  إنضاج  يف 
عن  فضال  والحقوقي،  والثقايف  واالجتامعي  السيايس 
متظهره عرب مظاهر الفشل، وتكرار “التجارب املرهقة 
وأرضت  والهوية  والوقت  املوارد  استنزفت  التي 
االحتياجات  باألمن والتامسك فضال عن عدم تحقيق 

واألولويات األساسية” كام يقول ابراهيم غرايبه.
النجاحات  من  بسلسلة  يرتبط  الدميقراطية  نجاح  إن 
واملعرفة  والخدمات  والتعليم  التنمية  حيث  األخرى، 
التلويح  يعني  ال  مبجمله  وهو  السياسية،  والعالقات 
انتاج  اعادة  مبنع  ال  النجاح،  ذلك  أسس  بتثبيت 

والعصابية،  السياسية  للديكتاتوريات  أخرى  مظاهر 
ودستوريا  واقعيا  رشوعا  آخر،  جانٍب  من  يعني  بل 
احتكارها،  ومنع  للسلطة،  تداويل  وعي  تأسيس  نحو 
وحتى منع توصيفها مبحددات معينة، وضامن حقيقي 
الدولة،  مبدنية  واالعرتاف  السلطات”  بني  ل”الفصل 
والديني  العسكري  التدخل  مينع  االعرتاف  هذا  ألن 
يف  وبإجراءاتها  اداراتها،  بشؤون  والقومي  والطائفي 
العدالة االجتامعية والسلم األهيل، فضال عن  تحقيق 
إلدارة  ورقابية  قانونية  آليات  عىل  االتفاق  رضورة 
العام” عىل مستوى حاميته، واستثامره، وعىل  “املال 
مستوى تعظيم وارداته، وباتجاهات يتعزز فيها األداء 
يتعلق  ما  منها  متعددة،  مستويات  وعىل  التنموي، 
هدر  من  والتقليل  والثقافية  االقتصادية  بالعوامل 
الرثوات، ومنها ما يتعلق بالعمران والصحة والتعليم 
بتحقيق  يتعلّق  ما  ومنها  والتكنلوجيا،  واملعرفة 
العامة،  الحريات  ميّس  ما  وكل  االجتامعية،  العدالة 
التمثيلية  األطر  وعرب  املشاركة،  ضامن  عن  فضال 
حريات  يكفل  ما  ولقوننة  لالنتخابات،  لدميقراطية 
التي  للثقافات  الحقوقي  والتمثيل  والرأي  التعبري 

يزخر بها املجتمع العراقي.
إن تعزيز املسار الدميقراطي ال مييش يف “أرض براح” بل 
يف أرض مفخخة، بالتاريخ واملصالح والعنف، وهو ما 
يعني العمل الجامع عىل تأهيل املؤسسة الترشيعية، 
وللذين  لالنتخابات،  ورشوط  أطر  ايجاد  خالل  من 
والعمومية،  الشعوبية  عن  بعيدا  الرتشيح،  لهم  يحق 
اختيار  وآلية  التنفيذية،  املؤسسة  بناء  إىل  وصوال 
والخرباء،  واملستشارين  الخاصة  والدرجات  الوزراء 
املرشوع  صيانة  أهداف  واضح  بشكل  يضمن  ومبا 
مؤسساته  تضخمت  الذي  الفساد  ومواجهة  الوطني، 
فضال  الواضحة-،  ومؤسساته  القانون  عرب  العميقة- 
للمشاريع  العلمي  التخطيط  اعتامد  عىل  العمل  عن 
فشل  أي  لتدارك  السيايس،  املرشوع  فيها  مبا  الكربى، 
عن  فضال  العمل،  مسارات  خالل  يحدث  أن  ميكن 
اعتامد السياسات الناجحة يف مواجهة مظاهر التضخم 
والعجز االقتصاديني، وايجاد معالجات حقيقية، وعرب 
خطط تكفل معالجة مظاهر الفقر والرثاثة، والتغافل 
عن ظاهرة هجرة العقول، وعدم ايالء ظاهرة تضخم 
واقعياً،  اهتامما  الصادرات  حساب  عىل  االستريادات 
عىل  العمل  وباتجاه  املواجهة،  يعني رضورة  ما  وهو 
وضع سرتاتيجيات مضادة، وعرب سياقات وفواعل من 
مجاالت  يف  اآلخر  البعض  عن  بعضها  عزل  الصعب 
األمن  واالجتامع، وحامية  واألمن  واالقتصاد  السياسة 
املجتمعي واألمن الثقايف، إذ يتطلب األمر عمال رقابيا 
وبتعزيز  الرقايب،  الفعل  بكفالة  يتالزمان  وتشييدياً، 

التشييدي.  الفعل 

شاكر كتاب 

الدعوات  تتصاعد يف بالدنا يف اآلونة األخرية 
هذه  تأيت  الوطني.  بالحوار  سمي  ما  إىل 
الدعوات من أطراف عدة تلتقي مع بعضها 
األطراف  هذه  من  ولكل  أيضا.  وتتناقض 
غاياته وفهمه الخاص ملعاين الحوار الوطني. 
نحن  فعال عن مخارج مام  يبحث  منهم من 
قبل.  من  البالد  تشهده  مل  خراب  من  عليه 
قارباً  الوطني  الحوار  يف  يجد  من  ومنهم 
أفق  يف  ترتسم  مالمحه  بدأت  مام  للنجاة 
تنسف  قد  تغيريات  من  القريب  مستقبلنا 

وجوده متاماً.                         
الرأي  الوطني”  “الحوار  موضوعة  يف  ولنا 
التايل: من يدعو إىل الحوار الوطني عليه ان 

يضع أمامه الحقائق التالية: أوالً:
يجب  الوطنية  بالحوار  املعنية  األطراف  إن   
ان تكون وطنية فعال. وهذا الكالم ال يحتاج 
تأويالً وال تفسرياً. الوطني هو من تشده اليها 
والشعب  الوطن  ومستقبل  الوطن  مصالح 
ويرتبط بهام حرصاً وال يعلو عليهام يف فكره 
أي  اليومية  ومامرساته  العامة  وسياساته 
جهة او بلد او أهداف ذاتية ومصالح ضيقة 
عنرصية  او  مذهبية  او  حزبية  تكون  كأن 
وقد  العليا  هي  الوطن  مصلحة  طائفية.  او 
تنحدر منها مصالح االنتامءات االخرى رشط 
للوطن  العليا  املصلحة  مع  تتقاطع  ال  ان 
فاصال  حداً  نضع  ال  هنا  ونحن  الشعب.  او 
والشعب  الوطن  بني  الشعرة  بسمك  ولو 
ان  وينبغي  منفصلني  غري  متطابقان  فهام 
يستوعب الوعي القدرة عىل وضع االهداف 
األساس.  هذا  عىل  تقوم  التي  والسياسات 
عن  للبحث  السفاسطة  بعض  هنا  سينربي 
الوطن  بني  للتفرقة  مرئية  غري  ولو  نقاط 

والشعب. لكننا نهملها متاماً. 
يك  وطنيًة  الحوار  مدخالت  تكون  ان  ثانياً. 

الذي  ما  الوطني.  صفة  الحوار  هذا  يأخذ 
مصالحها  تتحاور؟  ليك  االطراف  هذه  يجمع 
مبصلحة  متمثال  العام  الصالح  أم  الذاتية 
جدول  منها  يقصد  املدخالت  ذاته؟  الوطن 
املوضوعة  واالهداف  والنوايا  الحوار  اعامل 
الحوار. كل  التي من أجلها يجري  او  للحوار 
هذه يجب ويجب ان تكون مرتبطة مبارشة 
وبدون وسائط بالهم الوطني ومصالح البالد 
االعامل  جدول  متييز.  بال  البالد  وسكان 
النوايا  تسود  التي  الوطنية  الحالة  يف  ينبغي 
عمل  برنامج  وضع  يحتوي  ان  والغايات 
ونشاط للقوى املتحاورة - بعد االتفاق عليها 

- يكون بوصلة عملها املشرتك الالحق.
املخرجات  هو  سيكون  الربنامج  هذا  ثالثاً:   
القوى  نضال هذه  ترسم سبل  التي  الوطنية 
ألجل  الطاقات  تجميع  ان  مساراتها.  وتحدد 
سيكون  عليه  املتفق  الربنامج  مواد  تنفيذ 
من  ولكٍل  وللتحالف  للربنامج  قوة  مصدر 
ستغدو  ومنفردة.  مجتمعة  القوى  هذه 
الغايات  كل  فوق  والشعب  الوطن  مصلحة 
مخفيًة  وجودها  نستبعد  ال  التي  األخرى 
لنا  الضامن  لكن  اخر.  حيناً  ومترسبًة  حيناً 
هو االتفاق عىل املخرجات الوطنية وااللتزام 

بربنامج عمل تنفيذها.
الوطني  الحوار  نجاح  رشوط  من  رابعاً.   
وطنية  شعبية  تنظيمية  مؤسسات  انبثاق 
الناتج  العمل  برنامج  تنفيذ  متابعة  مهمتها 
مجموعة  هناك  وليست  الوطني  الحوار  عن 
الوطنية  القوى  قادة  تجمع  لجنة  من  أفضل 
مسلسل  ضمن  الربنامج  عىل  اتفقت  التي 
ذلك  يف  والسبب  الوطني.  الحوار  جلسات 
القرار  اتخاذ  صالحيات  من  متلكه  ما  هو 
تقتيض  حالة  أية  إزاء  املناسب  اإلجراء  أو 
او  الخلل  حالة  الفوري إلصالحها يف  التدخل 
النجاح  حالة  يف  وتطويرها  فورا  الستثامرها 

مهام كان حجمه.

 خامساً. ان يكون الربنامج وكل التحالف مرناً 
بقدر ما هو حاسم. املرونة تتمثل يف القدرة 
استجابة  واالضافة  والحذف  التغيري  عىل 
والحسم  العمل.  مجرى  يف  تتولد  لضورات 
خط  النحراف  ابدا  السامح  عدم  يف  تتمثل 
الذي  الوطني  املسار  عن  والعمل  النضال 
االنحرافات  له. وان احدى اخطر هذه  رسم 
القوى إلقامة عالقات جانبية  هو ميل بعض 
تاريخ  شهد  ولقد  االحتياط.  باب  من 
أرض  مام  املامرسات  هذه  مثل  التحالفات 
بشكل  التحالفات  ومبفهوم  نفسه  بالتحالف 
عام واستعيض عن الثقة بني القوى املتحالفة 
واالطمئنان لبعضها البعض بالشكوك والريبة 

وتوجس التغري املفاجئ يف املواقف.
 سادساً: ان متاسك القوى املتحاورة مع بعضها 
اعتبار  يف  ثابت  موقف  واإلرصار عىل  البعض 
ومواقف  نصوصاً  الوطني  الحوار  مخرجات 
قوًة  سيضيف  وسياسياً  وأدبياً  وطنياً  ملزمة 
إىل التحالف تؤدي إىل ان يكون رقامً مشهوداً 
لوجوده يف الساحة السياسية ومؤثراً فيها وهنا 
الحوار  إىل  نتطلع  ال  اننا  إذ  الفرس”.  “مربط 
من أجل الحوار والجلوس حول موائد الحوار 
والتقاط  الحوار!  وليمة  إىل  ثم  من  واالنتقال 
التواصل  مواقع  يف  ونرشها  السخيفة  الصور 
بل  الفارغني.  والتباهي  للتفاخر  االجتامعي 
نريد حواراً يخلق للشعب أداًة نضاليًة صلبًة 
أجل  من  نضاله  قيادة  عاتقها  عىل  تأخذ 
البعيدة.  مصالحه وأهدافه امللموسة وغاياته 
نحن اذن بصدد خلق كيان سيايس يتكون من 
تلتزم  وطنية  وشخصيات  اخرى  كيانات  عدة 
مبا ميليه عليها الواجب الوطني واجب الوجود 
نحن  هكذا  الطاهرة.  األرض  هذه  عىل  أصالً 
تتحدد  الذي  الوطني”  “الحوار  مقولة  نفهم 
منه  الغاية  وليس  العام  بالصالح  واجباته 
مواصلة تحاصص السلطات واملوارد واالمعان 

يف خراب البالد.

 مناضل عبدالله

عىل  تتساقط  وهي  االجسام  املرات  مئات  شاهد  نيوتن  ان  بالتأكيد 
االرض، بالتايل ليس ألول مرة يشاهد تفاحة تسقط من غصنها لتتلقفها 
قانون  نيوتن  اكتشف  والتدقيق  والتمحيص  الدراسة  بعد  االرض، 
استند  قانونا  واصبحت  املعروفة  نظريته  ووضع  األرضية(  )الجاذبية 
يتجاوزه  ال  علمياً  نهجاً  وصار  منه  البرشية  واستفادت  العلامء  عليه 

البرش. 
بالتأكيد ان سقوط الحكومات لها قوانني تحكمها ايضا، ولذلك علامء 
االجتامع والسياسية اكتشفوا قانون )الجاذبية الوطنية(، ومثلام لقانون 
الجاذبية األرضية رسعة سقوط الجسم تتناسب تناسب طرديا مع حجم 
تناسباً طردياً مع حجم  تتناسب  الحكومات  الكتلة فأن رسعة سقوط 
فشلها بإدارة البلد مبجمل جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتامعية. 
الفرق بني الجاذبية األرضية والجاذبية الوطنية واضح، االوىل ال ميكن 
التالعب بها او ترقيعها ألنها ثابتة وخارجة عن ارادة البرش بينام الثانية 
الذمم(  واملال )رشاء  )التضليل(  االعالم  بها عن طريق  التالعب  ميكن 

الثانية متغرية وتعتمد  بينام  ثابتة  األوىل  الشعب(،  )ترهيب  والسالح 
بالدرجة االساس عىل مقدار الوعي والتجهيل املجتمعي، اذن هو رصاع 

مجتمعي يحصل يف كل زمان ومكان. 
لذلك علينا ان نتساءل ما مقدار الوعي يف مجتمعنا وما حجم التجهيل 
الجذب  قوة   وما  الرصاع  فيها  يجري  التي  البيئة  فيه وماهي  املتعمد 
واالستقطاب الوطني، ومبا ان الشعب قد بدأ يسرتد ذاكرته الوطنية فان 
اسرتداد الذاكرة تدريجيا  تتامها مع ما يحدث اليوم ، اي اننا ال ميكن 
تحقيق كل ما نريده اآلن  بدفعة واحدة بسبب عدم وجود فرز طبقي 
واضح وما يحدث اليوم هو رصاع اجتامعي ميهد لرصاع طبقي، ولكن 
ميكن تحقيق ما نريده تدريجياً عندما يتعاىف الشعب من امراضه التي 
أصيب بها منذ اكرث من نصف قرن، هذه ليست اول مرة نراقب سقوط 
حكومة بل شاهدنا قبلها الكثري ولكن علينا وضع قانون بل قوانني  إلدارة 
البلد  يحدد فيه العقد االجتامعي الذي يتالءم مع تطلعات شعبنا بالحياة 

الحرة الكرمية التي تتحقق فيه العدالة    .
عندما  العالج ممكن  ان  نقول  ولكننا  بتدخل جراحي،  يطالب  البعض 

نعمل عىل تقوية املناعة الوطنية، صحيح هي بطيئة، ولكنها ناجعة.

الدولة والديمقراطية والتنمية

الجاذبية الوطنية »الحوار الوطني« 
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ملعب الكشافة
 من المسؤول وأين الحل؟

منعم جابر
 

ملعب الكشافة تاريخ حافل يف ذاكرة العراقيني فقد تأسس 

يف  وشكل  املايض  القرن  ثالثينات  مطلع  يف  ريايض  كرصح 

األداء  وتحسن  انتشار  يف  وحساسة  مهمة  مرحلة  تأسيسه 

اصبح  العراقية حيث  الرياضية  النهضة  من  الريايض وجزءاً 

امللعب جزءاً من الواقع الريايض األهم يف الساحة العراقية، 

وقد مثل امللعب تاريخ الرياضة وانجازاتها وانتصاراتها، وكان 

لوزارة )املعارف العراقية( الرتبية دور يف انشائه واحتضانه 

أيام  اوالً وصارت  والجامعية  املدرسية  الرياضية  للنشاطات 

القرن  خمسينات  يف  العراقية  القدم  كرة  وتطور  نهوض 

والدولية  الوطنية  واالحداث  املباريات  الهم  مكاناً  املايض 

التي اسعدت جامهري الكرة وافرحت عشاقها بتحقيق احىل 

الذاكرة  ميثل  امللعب  هذا  وظل  ايامها.  واملناسبات  النتائج 

الرياضية لكرة القدم العراقية حتى مطلع السبعينات حيث 

هذا  ليفقد   1966 عام  يف  الدويل  الشعب  ملعب  تأسس 

وليحتل  ودوره  الكشافة(  )ملعب  بريقه  الحضاري  اإلرث 

الدويل(، وهنا  الشعب  مكانه صنوه واألكرث حداثة )ملعب 

اىل  إضافة  الشعب  ملعب  تواجد  من  وبدالً  املشكلة  بدأت 

شهدتها  التي  األخرى  واملالعب  )العتيد(  الكشافة  ملعب 

ودورها  واهميتها  تواجدها  والبغدادية  العراقية  الساحة 

ملعب  ان  وجدنا  الرياضية  والفعاليات  النشاطات  لتوسيع 

مهمة  رئة  فقدنا  وبذلك  التقاعد(  عىل  )احيل  قد  الكشافة 

يوم  األكرب  الصدمة  وكانت  العراقية،  للرياضة  ورضورية 

 – العراقية  الحرب  أيام  الكشافة  ملعب  مدرجات  أصيبت 

عليه  القنابل  احدى  سقطت  حيث  كبرية  بأرضار  اإليرانية 

وتسببت يف تهديم جزء من مدرجاته الوسطية.

ويف التسعينات رضبت عاصفة هوجاء احد أعمدة اإلضاءة 

الكاشفة وتسببت يف سقوطها وتخريبها وظلت حتى الساعة 

دون معالجة وال تصليح، وبهذا تعطل ملعب الكشافة من 

وكرة  الرياضة  مامرسة  عىل  واملساعدة  الريايض  دوره  أداء 

الكرسة  مناطق  ألبناء  والشعبية  املدرسية  للفرق  القدم 

وبذلك  وغريهام،  خاتون  وراغبة  واالعظمية  والوزيرية 

خرست املدارس والفرق الشعبية ساحة لعب ونشاط ريايض 

مدريس مهم لها تاريخ مهم يف تطوير الرياضة املدرسية منذ 

نجوماً  العراقية  للرياضة  وقدمت  املايض  القرن  ثالثينات 

وابطاالً وانجازات يشار لها بالبنان.

وبعد التغيري الذي حصل يف الوطن ناشدنا الجهات املختصة 

االهتامم بهذا املرفق الحيوي الحساس وامللعب ذي املوقع 

االسرتاتيجي واملناسب والقريب عىل مناطق شعبية وتواجد 

األلعاب  مامرسة  وألهمية  محيطه  يف  املدارس  مئات 

العلوم  يف  والجسدي  النفيس  واثرها  املدارس  يف  الرياضية 

واملعارف اال اننا نجد ان اهامالً متعمداً وتقصرياً واضحاً من 

جميع الجهات املعنية.

ومن  الكشافة  ملعب  حال  عن  املسؤول  من  نقول  عليه 

الشباب  وزارة  ام  الرتبية  وزارة  هي  هل  الترصف  حق  له 

كانت  رسمية  أي جهة  نقول  بغداد؟  محافظة  ام  والرياضة 

فالقضية وطنية تهم الرياضة والشباب والكل مسؤول عنها 

واهميتها  بالرياضة  تعنى   36 رقم  دستورية  مادة  وهناك 

امللعب  هذا  بإعامر  تفكروا  ان  األهم  رعايتها.  ورضورة 

وتطويره ألنه يهم اآلالف من الشبيبة وبجواره كلية الرتبية 

الرياضية – للبنات ومئات املدارس واآلالف من دور السكن 

املعلم  هذا  اىل  الحياة  إعادة  يتطلب  مام  الحال  ملتوسطي 

مع  حثيثة  جهوداً  بذلنا  وقد  والشبايب.  الريايض  الحيوي 

الجهات  اعلمتنا  وقد  املدرسية  للرياضة  العامة  املديرية 

بناء  يف  متخصصة  عاملية  لرشكات  توجهات  هناك  ان  هذه 

ملدينة  تخطيطات  قدمت  قد  كانت  واملالعب  املدارس 

انقاضه  وعىل  املذكور  امللعب  عن  بديالً  حديثة  رياضية 

ومالعباً  وفندقاً  ملعباً  يضم  مدرسياً  رياضياً  مجمعاً  ليكون 

نطلبه  الذي  الطموح  هذا  للطلبة..  ومسبحاً  أخرى  أللعاب 

للطلبة.. ولنا عودة.

وقفة رياضية

رياضة

Tareeq Sports

بغداد ـ طريق الشعب
تواصل األندية العراقية لكرة القدم، 
عرب  املمتاز،  للدوري  االستعداد 
جدد  محرتفني  بالعبني  فرقها  تدعيم 
2022- الكروي  املوسم  يف  لتمثيلها 

.2023
تعاقدات  سوق  رصد  خالل  ومن 
لكرة  املمتاز  العراقي  الدوري  أندية 
عىل  األندية  تتسابق  حيث  القدم، 
العراقيني  املحرتفني  الالعبني  ضم 
للموسم  استعداداً  واألجانب، 

الكروي الجديد.
رسمياً  الحدود  نادي  تعاقد  ومؤخراً، 

)الكسندر  اإليفواري  املحرتف  مع 
املوسم  يف  الفريق  لتمثيل  يوله( 
)عيل  الالعب  ووقع  فيام  املقبل، 
من  قادماً  عقده  كشوفات  بهجت( 
ادارة زاخو، لتمثيل  النفط مع  نادي 

فريقه الكروي ملوسم واحد.
كام وقع الحارس )عيل عبد الحسني(، 
فريق  لتمثيل  عقده  كشوفات  عىل 
ملوسم  امليناء  من  قادما  الكهرباء 
)مهدي  الالعب  وقع  واحد.، يف حني 
فريق  كشوفات  عىل  رسمياً  كامل( 

النجف، قادماً من نادي الزوراء.
)نور  املوهوب  الالعب  ووقع 

املصطفى غانم( عىل كشوفات عقده 
نادي  من  قادماً  كربالء،  فريق  مع 
كرار  املدافع  وجهة  وكانت  الحسني، 
قادما  امليناء،  نادي  صوب  محمد، 
الحارس  بينام وقع  النفط،  نادي  من 
أمجد رحيم مع إدارة امليناء، لحراسة 

عرينهم، قادما من النجف.
الخارجي  االحرتاف  مستوى  وعىل 
معيذر  وقع  نادي  العراق،  لالعبي 
القطري،  األوىل  بالدرجة  الناشط 
طارق(  )هامم  الالعب  مع  عقداً 
موسم  ملدة  الكروي  فريقه  لتمثيل 

واحد.

بغداد ـ طريق الشعب
العراق  ملنتخب  االداري  الجهاز  قرر 
يف  الثاين  تجمعه  إقامة  للشباب، 
أنطاليا  أربيل بدالً من مدينة  مدينة 
للمشاركة  استعداداته  ضمن  الرتكية، 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس  يف 

آسيا.
يف  العراق  شباب  تجمع  وسينطلق 

أربيل اليوم األحد، ويستمر ملدة 10 
أندية  مع  مباريات   3 وتتخلله  أيام، 

الدوري املمتاز.
منتخب  تغلب  متصل،  صعيد  عىل 
املرور  فريق  عىل  للشباب  العراق 
الناشط بدوري الدرجة األوىل )4-1(، 
االول  امس  أقيمت  التي  املباراة  يف 

الجمعة، مبلعب جامعة بغداد.

رئيس  درجال  عدنان  املباراة،  حرض 
يف  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد 
قبل  الالعبني  لتحفيز  منه  خطوة 
التي  اآلسيوية  بالتصفيات  الدخول 
املقبل  أيلول  الـ 14 من  ستنطلق يف 
الكويت  مبشاركة  البرصة،  مبدينة 
من  أسرتاليا  انسحاب  بعد  والهند 

التصفيات.

باريس ـ وكاالت
أسطورة  سامرباس،  بيت  األمرييك  اعترب 
سالم،  غراند  لقب   14 بـ  املتوج  التنس 
املصنف  نادال،  رافائيل  اإلسباين  أن 
األفضل  “الالعب  هو  عامليا،  الثالث 

ذهنيا” الذي شاهده.
للغاية”،  الصعب  “من  بأنه  أقر  لكنه 
التاريخ  تحديد من هو أفضل العب يف 
بينه والرصيب نوفاك ديوكوفيتش، معتربا 
بني  االختيار  مثل  بينهام  االختيار  أن 

سياريت “فرياري والمبورغيني”.
نرشتها  مقابلة  خالل  سامرباس،  وقال 
مجلة )ليكيب( الفرنسية، “كل ما يفعله 
)فيدرر(  وروجر  أنا  استثنايئ..  )نادال( 
األرايض  بطوالت  عىل  لفرتة  نهيمن  كنا 
بنفس  مرة   14 الفوز  لكن  العشبية، 
)يف  مذهل  أمر  سالم  الغراند  بطولة 
غاروس  بروالن  نادال  تتويج  إىل  إشارة 

14 مرة(”.
الناحية  من  رائع  العب  “هو  وتابع 
الذي  األفضل  هو  بالتأكيد  الذهنية.. 

شاهدته”. ومع ذلك، يرى سامرباس )51 
تحديد  اآلن  املستحيل”  “من  أنه  عاًما( 

من هو أفضل العب تنس يف التاريخ.
وقال يف هذا الصدد “نوفاك فعل أشياء 
األخرية،  العرش  السنوات  يف  مذهلة 
حقق نتائج جيدة أمام غالبية الالعبني، 
البقاء  مدة  يف  القيايس  الرقم  وميتلك 
فاز  للتنس..  العاملي  التصنيف  بصدارة 
األرقام  كل  ويحمل  األماكن،  كل  يف 

القياسية”.
الرقم القيايس

أن  يصدق  ال  بأنه  سامرباس  واعرتف 
لقًبا   14 البالغ  السابق،  القيايس  رقمه 
الغراند سالم، قد تجاوزه 3  يف بطوالت 
العبني )فيدرر ونادال وديوكوفيتش( يف 

غضون 17 عاما.
الـ  عمر  نعتزل يف  كنا  وقتي،  “يف  وقال 
التحمل  أستطع  مل  عقليا،  تقريبا..   30
الـ 31.. إنهم وحوش يف هذه  بعد سن 

الرياضة”.
يرى  الثالثة،  الالعبني  هؤالء  بني  ومن 

نظرا  لفيدرر،  أقرب  أنه  سامرباس 
لتشابهام يف الشخصية.

وأضاف “لقد تناولت العشاء مع نوفاك، 
ونتحدث كل فرتة.. ورغم أنني مل ألتق 

برافا كثريا، فإنني أحرتم كل ما حققه”.
أيضا عن كيفية تغري  وتحدث سامرباس 
كان  عندما  التسعينات،  منذ  التنس 
عرصه الذهبي مدفوعا مبنافسة تاريخية 

مع أندريه أغايس.
املزيد  اآلن  هناك  أن  بحقيقة  ورحب 
رغم  العقلية،  الصحة  عن  الحديث  من 
التواصل  شبكات  أرضار  من  حذر  أنه 

االجتامعي.
وقال “إذا كنت ألعب اآلن، كنت سألقي 

الهاتف املحمول يف البحر”.
وتابع “إنه جهاز يولد القلق.. إنه يفيد 
ذلك  دون  لكن  الطريق،  ضللت  إذا 
الوصول  وسهل  للخطر  معرضا  يرتكك 
إليك.. األطفال اآلن لديهم هاتف وهم 
يف سن العارشة.. هذا ميكن أن يؤثر عىل 

الصحة العقلية”.

تعاقدات جديدة لألندية العراقية

إلغاء معسكر منتخب شباب العراق في تركيا

كستكينا تهزم باري وتتأهل لنهائي 
للتنس بطولة غرانبي 

أوتاوا ـ وكاالت
باتت الروسية داريا كستكينا عىل بعد خطوة واحدة من إحراز 
بطولة  لنهايئ  تأهلت  الجاري، حيث  الثاين خالل آب  لقبها 

غرانبي للتنس يف كندا.
وتغلبت “داريا” عىل الفرنسية ديان باري 2-6 و-6 صفر 

يف الدور قبل النهايئ.
بطولة  بلقب  أسبوعني  قبل  توجت  قد  كستكينا  كانت 
سيلبي  األمريكية  عىل  بالفوز  كالسيك،  فايل  سيليكون 

روجرز يف النهايئ.
التوايل  عىل  الثالث  الفوز  كستكينا  وحققت 
غرانبي،  بطولة  يف  متتاليتني  مبجموعتني 
وستلتقي يف النهايئ، األسرتالية دتاري غافريلوفا 
انسحبت  أن  بعد  عناء  دون  تأهلت  التي 
قبل  مباراة  من  كوستيوك  مارتا  األوكرانية 

النهايئ أمامها بسبب اإلصابة.
ويف بطولة كليفالند بالواليات املتحدة، صعدت 
الروسية لودميال سامسونوفا إىل النهايئ بالفوز 

عىل األمريكية بريناردا بريا 1-6 و6-2.
البيالروسية  النهايئ،  يف  سامسونوفا  وتلتقي 
عىل  بالفوز  تأهلت  التي  ساسنوفيتش،  ألكسندرا 
يف  و6-3  و7-5   )5-7(  6-7 كورنيه  أليز  الفرنسية 

مباراة استمرت ساعتني و53 دقيقة.

سامبراس: نادال وديوكوفيتش مثل فيراري والمبورغيني

بغداد ـ طريق الشعب
استئناف  والرياضة  الشباب  وزارة  قررت 
 30 سعة  الدويل  دياىل  ملعب  يف  العمل 

ألف متفرج.
بيان سيتم  الوزير عدنان درجال يف  وقال 
استئناف وإعادة العمل بعدد من املشاريع 
املتوقفة واملتلكئة عىل الرغم من الظروف 
إىل  مشريا  البلد”،  يشهدها  التي  الصعبة 
هذه  أحد  هو  الدويل  دياىل  “ملعب  أن 
األساس  حجر  وضع  سيتم  إذ  املشاريع؛ 

الستئناف العمل مبلعب دياىل”.
إنشاء  سيتضمن  املرشوع  أن”  وأضاف، 
مالعب  مع  متفرج  ألف   30 سعة  ملعب 
 2000 سعة  أحدهام   2 عدد  تدريبية 
مع  متفرج،   500 سعة  واآلخر  متفرج، 
ويحتوي  رسيرا   75 سعة  نجوم   4 فندق 
وحدائق  مسبح  عىل  أيضاً  املرشوع 
تأهيل  عن  فضاًل  للسيارات،  ومواقف 

مقرتبات املرشوع واملداخل”.

استئناف العمل في ملعب ديالى الدولي

العراق يحقق ميدالية ذهبية 
في منافسات بطولة غرب آسيا للمبارزة

بغداد ـ طريق الشعب
حقق الالعب العراقي يوسف قحطان، امليدالية الذهبية يف منافسات سالح السيف العريب ضمن بطولة غرب آسيا 

للمبارزة تحت 13 سنة.
ومتكن قحطان من تحقيق امليدالية الذهبية يف منافسات سالح السيف العريب يف اليوم األول لبطولة غرب آسيا 

للمبارزة التي تجري حاليا يف األردن.
ويشارك يف البطولة أكرث من 300 العب والعبة ميثلون 11 دولة، هي كل من قطر والسعودية وعامن والكويت 

واليمن واإلمارات واألردن والعراق ولبنان وسوريا واألردن.

املخطط املعامري ملعلب دياىل الدويل
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مفهوم االغتراب ما قبل ماركس 
ماجد الياسري

تغري مفهوم االغرتاب مع تطور املعرفة 
الفلسفية والثقافية وعلوم  والنظم 

االجتامع والسياسة، ولكن عربيا كان 
هناك تعقيد اضايف يرجع اىل البحث 

عن الرتجمة.

او  الفرنسية  اللغات  يف  للمصطلح   دقة  االكرث 
عىل  ورست  خاص   بشكل  االملانية  او  اإلنجليزية 
منها  ولكل  األلينة  او  االستالب  او  االغرتاب  ثالثة: 
عىل  الرتكيز  هو  األهم  ان  اال  ومعارضون.  مؤيدون 
تعقيدات  يف  الغوص  من  بدال  والجوهر  املعني 

الدالالت اللغوية التي ستزيد من االلتباس.
ويتيح تتبع املسار التاريخي لتطور مصطلح ومفهوم 
فمثال  له.  افضل  فهم  اىل  التوصل  إمكانية  االغرتاب 
الدكتور محمد رجب يف كتابه “االغرتاب سرية  اعترب 
الفقيد  كتاب  وأيضا   )1988 املعارف  )دار  مصطلح” 
 )2018 الفارايب  )دار  “االستالب”  الجبار  عبد  فالح 
السادس  القرن  يف  املصطلح  استخدام  بدايات  ان 
الكنيسة  هيمنة  ضد  الربوتستانتية  الثورة  مع  عرش 
مارتن  قادها  التي  األملانية  بصيغتها  الكاثوليكية 
وقسيسا  لالهوت  أستاذا  وكان   )1483-1546( لوثر 
وراهبا املانيا حرمت كتبه واعترب خارجا عن القانون 
التي  السويرسية  الفرنسية  أو  البابا،  سلطة  لتحديه 
الهوت  عامل  وكان   )1564-1509( كالفن  قادها 
ويف  املسيحي  الفكر  تطوير  يف  دورا  لعب  وقسيسا 
للتعاليم  مخالفة  فكرية  ورسديات  منظومة  خلق 
ملواجهة  الديني  باالصالح  برشت  والتي  الكاثوليكية 
الذات  انفصال  يف  الروحي  األورويب  االنسان  اغرتاب 
الكاثوليكية وطقوسها  الكنيسة  اإلنسانية عن تعاليم 
رشاء  و  وأدعية  تعاويذ  من  تفرضه  وما  ومعجزاتها 
بالضد  الروحية  االنسان  حرية  عن  والدفاع  الغفران 

بل  واملتوارثة،  االزلية  األوىل  الخطيئة  خرافة  من 
هبة  منها  والخالص  فردية  مامرسة  الخطيئة  اعتربت 
وأعطت  تكفريية  بأعامل  القيام  تشرتط  وال  الهية 
اإللهية  الذات  مع  مبارشة  بالتواصل  للفرد  الحق 
وان  الدين،  ورجال  القساوسة  اىل  الحاجة  بدون 
بل  بالبابا  محصورا  ليس  املقدس  الكتاب  تفسري 
للجميع كونه مصدر املعرفة الوحيد. ويالحظ هنا ان 
احدى تداعيات االغرتاب هو خلق وعي بديل لتغيري 
واقع االضطهاد الروحي الكاثولييك إلعادة انسجام و 

توازن الذات اإلنسانية.  
تطور  بعد  خاصة  القدمية  الحضارات  دراسة  وتشري 
علوم االثار يف أواخر القرن التاسع اىل ان حالة الخوف 
والقلق والعجز واالنفصال بني الذات والعامل الخارجي 
التاريخ عندما  قبل   ما  البرش منذ عصور  قد الزمت 
يكن  مل  والتي  املتوحشة  الطبيعة  مع  رصاع  يف  كانوا 
او اخضاعها كام عكسته  االنسان قادرا عىل تطويعها 
قبل  الكهوف وحتى  األوائل يف  للبرش  الفنية  االعامل 
بزوغ فجر املجتمعات الطبقية التي خلقت مسببات 
االقتصادية  االجتامعية  فالتشكيالت  لالغرتاب.  أخرى 
من  الناس  معاناة  عن  تكشف  بالعبودية  املعروفة 

فهم  البرشية  لقيمتهم  مرشعن  وحط  كبري  امتهان 
سلعة بيد املالك الذي يبيعهم ويشرتيهم، أو االقطاع 
الذي كان ميلك البرش عرب سيطرته عىل األرايض وعىل 
نتاج الفالح وجهده وهيمنة رشائع واعراف مجتمعية 
االغرتاب  وتجىل  للمرأة.  وخاصة  الجميع  تضطهد 
الدين والسحر والشعر والرسم،  بأشكال مختلفة من 
الثورات  كان  لالغرتاب  حدة  االكرث  الوجه  ان  اال 
التي عاشت حقب  الحضارات  التي شهدتها  الشعبية 
العبودية واالقطاع من اجل تغيري الواقع املرير الذي 

عاناه العبد والقن. 
مفهوم  ولوج  يف  هي  تلتها  التي  املرحلة  كانت  و 
االغرتاب يف عامل السياسة يف القرن الثامن عرش عندما 
جاك  جان  وكان  التنوير.  مرحلة عرص  أوروبا  دخلت 
احد هؤالء  الفرنيس  الفيلسوف  روسو)1778-1712( 
املنظرين واملعروف  بنظريته حول العقد االجتامعي. 
الثورة  يف  اليعاقبة  نادي  يف  النشطاء  احد  وكان 
ينتقل  االنسان  بان  رأيه  تلخص  حيث  الفرنسية، 
وواقع  املجتمع  حالة  اىل  البدائية  الفطرة  حالة  من 
تعاقد اجتامعي. كام اعطى  الدخول يف  الحضارة عرب 
القلق والضياع  السلبي عندما يسود  االغرتاب وجهني 

ذاته  منه  وتسلب  الحضارة  نتاجات  عن  واالنفصال 
وحريته قرسا،  واإليجايب يف بناء املجتمعات.

فليهلم  جورج  األملاين  الفيلسوف  اىل  الفضل  ويعود 
ممثيل  ابرز  أحد   )1831-1770( هيجل  فردريك 
الثامن  القرن  أواخر  يف  األملانية  املثالية  الفلسفة 
الصريورة  الجديل حول  املنهج  بتطويره  عرش. وعرف 
التاريخية واألفكار، حيث أعاد انتاج مفهوم االغرتاب 
ولكن فلسفيا وليحتل موقعا مركزيا يف بنائه الفكري 
والفلسفية.  العلمية  املعارف  بانتشار  متيز  عرص  ويف 
دور  تراجع  مع  املادي  الفكر  شعبية  وتزداد 

الفلسفي.  التحليل  امليتافيزيقا يف 
اقتصاديا  الوسطى  الطبقات  صعود  ذلك  كل  ورافق 
الرصاعات  واحتدام  فرنسا  و  إنكلرتا  يف  وسياسيا 
والتناقضات يف املجتمع األملاين حيث ساد االستبداد 
كانت  التي  الكنيسة  وركود  االقتصادي  والتخلف 
اىل  النظر  الناس  من  وتطلب  املتنورة  األفكار  تقمع 

السامء فقط وترديد اقوال محفوظة.  
والحق  الروح  فلسفة  عن  كتبه  يف  تناول هيجل  وقد 
ديني  فلسفي  منظور  من  االغرتاب  موضوعة  والدين 
اإلنسانية  الذات  ضدين  بني  الدائم  للرصاع  كنتاج 

والعامل الخارجي املتجسد يف أشياء )التشيوء( يخلقها 
األشياء  عامل  الضدين  بني  الرصاع  وهذا  االنسان 
التاريخية  القوة  تولد  التي  الطاقة  هو  والروحي 
املطلقة وهو رصاع بني الذات اإلنسانية املبدعة التي 
تنفصل عن غايتها يف العامل الخارجي املتحقق يف أشياء، 
وحيث تتعمق قدرتها عىل عدم رؤية ذاتها وتنفصل 
عن عامل األشياء البرشي وتصبح فوق االنسان بسبب 
سيطرة قوانني هي خارجة عن القدرة اإلنسانية  مع 
فقدان الوحدة بني عامل الروح وعامل األشياء ويحصل 
هنا  من  املجرد.  الذايت  الوعي  اشكال  كأحد  االغرتاب 
املتوترة  العالقة  وعي  الروحية  التجربة  محور  يكون 
فالفلسفة  واملجتمع.  والفرد  واالنسان  االنسان  بني 
لدى هيجل كانت مرتبطة بتناقضات املجتمع األملاين 
وعىل  الدين  مع  السياسة  فيها  وتداخلت  ورصاعاته 
والحرية.  والسعادة  الحياة  املانيا  هجرت  قوله  حد 
أهمية كبرية ملؤلفات هيجل عندما  البعض  و يعطي 
يف  مثال  االغرتاب  حول  تصوره  فيها  وطرح  شابا  كان 
كتابه “ظاهريات الروح” )نرش يف 1807( عندما كان 
التناقض  هيجل  ويتناول  العمر.  من  عاما   36 يبلغ 
بني االنسان الواعي الواحد الذي ميتلك ذاته كليا مع 
االنسان الذي يعاين من االغرتاب أي انفصال االنسان 
ويكون  واملجتمع   واالخرين  ونشاطاته  ذاته  عن 
ويف  منه.  استلبت  التي  ذاته  ميتلك  فال  نفسه  خارج 
الذي هو تسجيل ملحارضاته  الواقع”   كتاب “فلسفة 
الجامعية للفرتة ما بني 1805 و 1806 استخدم هيجل 
نشاطا  باعتباره  األملانية  باللغة  لالغرتاب  مصطلحني 
الخارج ويتحقق عىل هيئة موضوع  ذاتيا ينعكس يف 
الجانب اإليجايب( اال ان االنسان غري قادر  او يشء ) 
عىل التعرف عىل ذاته يف املوضوع املتحقق او تحقيق 

وجوده ميا يصنعه من أشياء )الجانب السلبي(.
وقد واصل الفيلسوف واالنرثوبولوجي األملاين لودفيغ 
كتبه  واشهر  االتجاه،  هذا   )1872-1804( فيورباخ 
وأسهم  للدين  نقدا  تضمن  الذي  املسيحية”  “جوهر 
أهم  من  هيجل  مع  وكان  املادي.  الفكر  تطوير  يف 
أعامل  البعض  واعترب  للامركسية،  الفلسفية  املصادر 

فيورباخ جرسا بني هيجل وماركس.

فالسفة ومفكروناكتشاف التاريخ

ولد عبد الرحمن ابن خلدون يف تونس عام 1332 ميالدية، 
وسياسة.  دولة  ورجل  اجتامع  وعامل  ومؤرخ  فيلسوف  وهو 
)وزيراً(  والياً  عني  والتاريخ.  والفقه  والفلسفة  املنطق  درس 
للكتابة. ثم رحل اىل مرص يف مرحلة ثالثة ودرس يف األزهر، 
وتوىل قضاء املالكية فيه حتى وفاته. وابن خلدون عامل بعيد 
احكامه  يف  متقدمة  علمية  نزعة  ذو  املالحظة  دقيق  النظر 
يف  التأليف  يف  وفالسفتهم  العرب  علامء  سبق  التاريخية. 
فلسفة التاريخ. ويعّده كثري من االكادميني املؤسس الحقيقي 
التي  العرب”  كتاب  “مقدمة  االهم  مؤلفه  االجتامع.  لعلم 
بأنها خزانة  ابن خلدون”، ووصفت  باسم “مقدمة  اشتهرت 
أنها  والحقيقة  وادبية.  واقتصادية  وسياسية  اجتامعية  علوم 
التاريخ  ملسألة  التصدي  يف  تنهج  التي  املؤلفات  أوائل  من 
البرشي نهجا علميا قامئا عىل بحث العوامل املوضوعية لتقدم 

املجتمع االنساين.
افكاره  معرفة  بدافع  بامعان  خلدون  ابن  مقدمة  قرأنا  واذا 
االقتصادية والبحث فيها، وجدنا انفسنا ملزمني باالجابة عىل 
السؤال التايل: ما هي الفكرة االساسية يف انتاج ابن خلدون 
موضوع  متفاوتة،  بصورة  ترافق،  اقتصادية،  افكار  جملة  ؟ 

“املقدمة” نفسه.
تفسري  بايجاز،  هو  “املقدمة”  موضوع  ان  القول  ميكن 
والتأريخ  الحضارة،  وزوال  انحطاط  تطور،  نشوء،  اسباب 
التاريخ،  هذا  التحديد.  وجه  عىل  املغربية  الحضارة  ملصري 
كتاريخ للحقبات التاريخية املتعاقبة، هو ايضا تاريخ الرصاع 
االجتامعي الذي “يهتم مبا ينتجه البرش بأعاملهم ومساعيهم 
من الكسب واملعاش” )املقدمة – تاريخ العالمة ابن خلدون. 

دار الكتاب اللبناين، بريوت 1979، ص 57(.
الذي يحمل عنوان “يف  “املقدمة”  الخامس من  الفصل  ويف 
االقتصادي، عىل  تفكريه  ابن خلدون محصلة  املعاش” جمع 
املذكور تخلو  االثر  االجزاء االخرى من  أن  أن ذلك ال يعني 
الحياة  تتناول  التي  العابرة  املالحظات  أو  االستطرادات  من 
االقتصادية مع الجسم االجتامعي للمجتمع املغريب يف القرنني 
الفصل،  بهذا  الضمني  البناء  ويظهر  عرش.  والخامس  الرابع 
التايل: يتوقف نشوء  الدراسة هو  عىل ما يبدو، أن موضوع 
الذي  املنتج  العمل  عىل  اساسا  املتحرض،  املجتمع  وتطور 
ينظمه املجتمع. فالعمل املنتج رضوري لظهور الفائض ينظم 
بدوره االنتقال من حياة البداوة اىل حياة الحرض. اما الرشط 
فيتمثل يف  التطور ورسوخه  والكايف التساع مجال  الرضوري 
تحايش استخدام هذا الفائض استخداما غري انتاجي. وبعبارة 

العمل  امتصاص  دون  يحول  أن  املجتمع  عىل  تبسيطاً:  اكرث 
غري املنتج نتائج العمل املنتج املادية، وإال انحط وتقهقر اىل 

املرحلة التاريخية التي بدأ منها.
ويبدو مقرتب ابن خلدون املنهجي، يف هذا السياق، مدهشا 
محتواها  اىل  يختزنها  مفاهيم  لنا  يقدم  فهو  رصامته،  يف 

االجتامعي الوحيد: العمل.   
التاريخ  هو  الرئييس  خلدون  ابن  دراسة  موضوع  وألن 
الحضارة  عن  نوعي  كتعبري  العريب  للعامل  االجتامعي 
التشكيلة  بحوصلة عمل وحركة  قام  فقد  العربية/االسالمية، 
من  التفكري  إن  املغرب.  بالد  يف  تاريخيا  الواقعة  االجتامعية 
من  سواء  مجمله  يف  االقتصاد  حركة  حول  خلدون  ابن  قبل 
الدولة  نظر  وجهة  من  أو  االقتصادية  االنشطة  نظر  وجهة 
املغريب.  املجتمع  تفرس حركة  منهجية  واملجتمع هو رضورة 
ويبدو أن الفكر االقتصادي عند ابن خلدون قد بلغ مستوى 
من النضج هو االوج حيث مل يكن التجديد أو امليض قدما 
املغربية  االقتصادية  التشكيلة  بتقدم  اال  ممكنا  الفكر  بهذا 
وتحولها يف اتجاه متقدم، وهو ما مل يحصل. ولهذا ومن بني 
ما نجد يف الفكر االقتصادي االجتامعي البن خلدون مفهوما 
ووعيا حادين للتقهقر والتأخر والتضاؤل واالنحطاط، وبكلمة 

واحدة ما نسميه بالجدلية التقهقرية.

اعداد: د. صالح ياسر 

ابن خلدون، عبد الرحمن 
)1406 – 1332(

جمعة تايه

عرّف ماركس التاريخ ألول مرة 
كعملية موضوعية مقنونة لتطور 
وتغري املجتمعات. إن تاريخ أي 

مجتمع وجد حتى اآلن ليس 
سوى تاريخ رصاعات طبقية 

)البيان الشيوعي(.

أسئلة وأجوبة حول التاريخ
يجعل  علم  التاريخ  نعم  علم؟  التاريخ  هل 

من معرفة قوانني التاريخ مهمته الدامئة.
)الجامهري  الناس  التاريخ؟  صانعو  هم  من 

الشعبية(.
هل  التاريخ،  صانعو  هم  الناس  كان  إذا 
بإراداتهم  التاريخ  تطور  يحددوا  أن  ميكن 
وتطور  الناس  نشاط  ألن  ال.  ورغباتهم؟ 
للواقع  املوضوعية  القوانني  تحدده  التاريخ 

االجتامعي.
التاريخ يعني  التاريخ؟ فهم  ماذا يعني فهم 
الناس  نشاط  للناس،  العميل  النشاط  تفسري 

التاريخي.
عدم  يعني  التاريخ؟  فهم  عدم  يعني  ماذا 
إدراك املعنى الثوري للنشاط املادي لإلنسان 

االجتامعي.
الظاهرة  هي  التاريخية؟  الظاهرة  هي  ما 

املحكومة بالنشوء والزوال.
ألن  نعم.  تاريخية؟  ظاهرة  الرأساملية  هل 
معني  عهد  يف  نشأت  الرأساملية  التشكيلة 
محكومة  وهي  قرون،  قبل  معينة  وظروف 
التعاقب  قانون  املستقبل حسب  يف  بالزوال 
االجتامعية  االقتصادية  للتشكيالت  الصاعد 

يف املادية التاريخية.
عن  فلسفي  علم  التاريخية؟  املادية  هي  ما 
املاركسية.  من  يتجزأ  ال  وجزء  املجتمع، 
املجتمع  هو  التاريخية  املادية  موضوع 
كشكل اجتامعي خاص لحركة املادة، ومعرفة 

العامة للتاريخ. القوانني 

اكتشافات ماركس
العامل  تطور  قانون  اكتشف  داروين  أن  وكام 
العضوي، اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ 

البرشي: وهو هذا الواقع البسيط، الذي ظل 
الحجب  تحت  األخرية  اآلونة  حتى  محجوباً 
الناس  عىل  يجب  أنه  ومفاده  األيديولوجية 
ويسكنوا  ويرشبوا  يأكلوا  أن  األول  املقام  يف 
مستطاعهم  يف  يغدو  أن  قبل  ويكتسوا 
والدين  والفن  والعلم  السياسة  إىل  االنرصاف 
املادية  الخريات  إنتاج  فإن  وبالتايل   ... إلخ 
تطور  من  معينة  درجة  وكل  للحياة  املبارشة 
الشعب أو العقد يف الحقل االقتصادي يؤلفان 
مؤسسات  منه  تنشأ  الذي  األساس  بالتايل 
وحتى  والفن  الحقوقية  واملفاهيم  الدولة 
من  معينة  جامعة  عند  الدينية  التصورات 
الناس، والذي يجب لهذا السبب تفسريها به، 

ال عىل العكس كام هي الحال اآلن.
ولكن هذا ليس كل ما يف األمر. فإن ماركس 
بحركة  الخاص  القانون  كذلك  اكتشف  قد 
وباملجتمع  املعارص  الرأساميل  اإلنتاج  أسلوب 
فمع  األسلوب.  هذا  أوجده  الذي  الربجوازي 
دفعة  الوضوح  ساد  الزائدة  القيمة  اكتشاف 
واحدة يف هذا املضامر، بينام البحوث السابقة 
التي نرشها االقتصاديون الربجوازيون والنقاد 
االشرتاكيون عىل السواء كانت ضالالً يف الظالم. 
ماركس،  قرب  عىل  كلمة  إنجلز،  »فريديريك 

ماركس إنجلز، مختارات، املجلد الثالث، 
ص -124 125«.

اكتشاف مورغان
تنفيذ  أدناه هي، إىل حد ما،  الواردة  الفصول 
الذي  هو  بالذات  ماركس  كارل  فإن  لوصية. 
كان قد اعتزم أن يعرض نتائج أبحاث مورغان 
باالرتباط مع معطيات دراسته - وأستطيع أن 
املادية  دراستنا-  معينة،  حدود  ضمن  أقول، 
النحو وحسب  يوضح عىل هذا  وأن  للتاريخ، 
كل أهميتها. ذلك أن مورغان قد اكتشف من 
جديد يف أمريكا وعىل طريقته املفهوم املادي 
عن التاريخ، الذي سبق واكتشفه ماركس منذ 
النقاط  يف  توصل،  هذا  وعىل  سنة،  أربعني 
الرئيسية، عند مقارنته الرببرية والحضارة، إىل 
وكام  ماركس.  إليها  توصل  التي  النتائج  نفس 
أن اقتصاديي أملانيا الرسميني استنسخوا »رأس 
الصمت  املال« بجهد يوازي عنادهم يف لزوم 
حوله، كذلك بالضبط سلك ممثلو علم »ما قبل 
القديم«  »املجتمع  حيال  إنجلرتا  يف  التاريخ« 
يعيش  التي  االجتامعية  النظم  إن  ملورغان. 
معني  وبلد  معني  تاريخي  عهد  أهل  ظلها  يف 
العمل  تطور  درجة  اإلنتاج:  مظهرا  يشرتطها 
من جهة، ودرجة تطور العائلة من جهة ثانية. 
»فريدريك إنجلز، أصل العائلة وامللكية الخاصة 

والدولة، دار التقدم موسكو، ص -3 4«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“قاسيون” – 15 آب 2022

جان جاك روسو  فيورباخهيغل
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ترجمة: د. ماجد الحيدر

 Karl رمبا ال يعرف الكثريون أن كارل ماركس
وعامل  الفيلسوف   )Marx )1818-1883
االقتصاد واملؤرخ والثوري ذا األثر الهائل عىل 
عرصنا الحديث، قد بدأ حياته، مثل الكثري منا، 
ويبث  لحبيبته  القصائد  يكتب  عاشقاً  تلميذا 
الغض  عقله  يف  يدور  وما  قلبه  لواعج  فيها 
املتمرد من تأمالت فلسفية عن الحياة واملوت 
بلوغه  وقبل  الشاب  ماركس  كتب  والوجود. 
الرومانيس  الشعر  من  دفاتر  ثالثة  العرشين 
ويستفالن(  فون  )جني  اىل  أهداها  املقفى 
الحبيبة التي غدت يف ما بعد زوجته ورشيكة 
مجموعة  عىل  عالوة  الشاقة،  ورحلته  كفاحه 
أهداها اىل والده الذي أحبه كثرياً. ليس هذا 
فحسب، بل إنه جرب حظه يف كتابة املرسحية 
هو  كام  تحول،  ما  رسعان  أنه  غري  والرواية. 
السيايس  واالقتصاد  الفلسفة  اىل  معروف، 
املحاوالت  تلك  اىل  لينظر  التاريخ  وفلسفة 
محاوالت  بوصفها  العمر  به  يتقدم  أن  بعد 

متواضعة كام تقول ابنته.
ضوء  عىل  ماركس  نفهم  أن  يجب  أننا  عىل 
يف  لشبابه  واملثالية  الرومانسية  الخلفية 
الجامعة األملانية، فمثل هذا الفهم يسمح لنا 
برؤية ماركس بأعني جديدة وأن ندرك بشكل 
األوىل  الفلسفية  أعامله  بني  العالقة  أوسع 
لعام  واالقتصادية  الفلسفية  الدفاتر  )مثل 
1844 ومدخل اىل نقد مبدأ هيغل يف الدولة 
مثل  الالحقة  العلمية  أعامله  وبني   )  1943
لقضية  إثارة  من  تضمنته  وما  املال”  “رأس 
وهو  الحديث،  املجتمع  يف  االنسان  اغرتاب 
الوجودي  املستوى  عىل  فهمه  لنا  يتيح  ما 
وأدامت  عززت  التي  العواطف  قوة  وإدراك 
وهب  التي  العاملية  بالثورة  العميق  التزامه 
تنرش  مل  كونها  حقيقة  أن  رغم  حياته،  لها 
سبب  لنا  توضح  بعده  وما   1932 عام  إال 
املبكرة،  املاركسية  املدارس  عىل  تأثريها  قلة 

اللينينية. وبضمنها 
األوىل  “األدبية”  أعامله  يف  نالحظه  ما  إن 
واإلحاالت  امليثولوجية  الثيامت  يف  وفرة  من 
الفلسفي  والتأمل  واألسطورة  الالهوتية 

الواسعة  األدبية  قراءاته  جهة،  من  يعكس 
وولعه  لعرصه  األدبية  للروح  العميق  ومتثله 
واملرسحي  الشعري  بالرتاث  يتوقف  مل  الذي 
أسلوبه  ثانية،  جهة  من  لنا  ويفرس  األوريب، 
يف أعامله الالحقة مبا تضمنه من روح ساخرة 
متوثبة بليغة وغنية بتلك الثيامت واإلحاالت 

األدبية. 
 

عازف الكمان

عازُف الكامِن مير يف ُحَمّيا
عىل صفحِة األوتار.

شعُره األشقر الُبني يتاميُل
يتقاذُف ذات اليمني والشامل،

غارقاً يف طيات ردائه الفضفاض
ويف جنبِه سيٌف يتدىّل.

...
- “يا عازَف الكامن. يا عازف الكامن.

عالَم هذا النغُم الثائُر؟
وملاذا يف َهياجٍ تنقُل ناظريك؟

وفيم يتواثُب دُمك، مثَل بحٍر ميور؟
وما ذاَك الذي يسوُق قوَسك

يف يأٍس وقنوط؟”
- “عالَم أعزُف ؟ تسألُني

وعالَم تزأُر عاتياُت األمواج ؟
يك ترضَب الشاطَئ الصخري،

يك تعمى العيوُن، ينتفَخ الصدُر،
يك تحمَل رصخَة الروح اىل قعِر الجحيم”

- “يا عازَف الكامن، يا عازف الكامن.
إنَك لُتزري بقلِبك، متزُقه إربا.
إلٌه من ألٍق وحبوٍر أعاَرَك فنَّه

عساَك تنبهر بأمواجِ النغم
وتحلق صوَب نجوم السامء الراقصات”

- “وكيف هذا! 
إين ألغمُد، أغمد يف روحك دون تواٍن

سيفي املصبوَغ بسواِد الدم.
فٌن كهذا ال يريده الله، وال يحَفُل برصِعه،

لكنه من ضباِب الجحيِم األسوَد
يثُب اىل العقل

حتى يستسلَم القلُب لتعاويذه
حتى ترتنَح األحاسيُس.

بىَل، مع الشيطان عقدُت ضفقتي.
هو الذي يرسُم يل، بالطبشور، العالمات.

هو الذي يزُن اإليقاَع والنبضات،
أما أنا فأعزُف املارَش

رسيعاً، طليقاً.
عيلَّ أن أعزَف يف قتامٍة

وأعزَف يف إرشاق حتى متزَق أوتاُر قويس
قلبَي وتأيت عليه”

...
عازُف الكامِن يروُح ويجيء 

عىل صفحِة األوتار
شعُره األشقُر البني يتاميل، 

يتقاذُف ذات اليمني والشامل
يف جنبه.. سيٌف مدىّل..

غارقاً يف ردائِه الفضفاض
 

حبٌّ في ُجنِح الليل

ها اليه، يف ثورٍة يضمُّ
بوجوٍم ينظر يف عينيها

- “يف لظى األوجاعِ تتقلبنَي
أي حبيبتي، وعىل أنفايس تتنهدين.

- “آٍه قد ارتشفَت روحَي ارتشافا
فبهايئ يف الحق، بعُض بهاك.

فلُترِشقي، يا جوهريت، ألبعد مداك.
ولتتوّهجي يا دماء الشبيبة”

- “يا أجمل الجميالت، شاحٌب مّحياك،
غريبٌة كلامتُك، عجيبات.

انظري للعوامِل الشامخاِت النرّيات
تتقلُب يف نعيِم املوسيقى”

-” تنساب أيها األحبُّ وتنساب.
ُر النجوم، تنّور تُنوِّ

فهلّم نرتقي لعنان السامء
وليسيال معا.. روحي وروحك يا حبيب”

...
خافٌت صوتُه مكظوم
ُل ناظريه يف يأٍس يَنقِّ

ومن عينه الغائرة
يتفجُر الرشُر املسموع

، أي حبيبي. - “قد رشبَت السمَّ
ومعي ال بد أن ترحل.

السامواُت كالحاٌت
وما عدُت أبرُص النهار”

...
اليه يدنيها  مرتعشاً 

واملوُت يحوُم يف الصدر
يطعنها األمل، عميقاً ينغرس..

وتُسَدُل األعنُي لألبد.

 المجنونة
ُ

المرأة

هناك ترقُص امرأٌة تحت ضوِء القمر
وتوِمُض بعيداً يف أغواِر الليل

يف  تلمعان  عيناها  جنون،  يف  يخفُق  رداؤها 
صفاء.

عتا وجَه صخرٍة صقيل كامَستنِي َرصَّ
“ادُن مني أيها اليمُّ األزرق.

يف رفٍق سألثمك 
كلِّلني بتاجٍ من الصفصاف.

ُحك يل عباءًة يف خرضة الفريوز!”
“من حيث تخفُق مهجتي

جلبُت صايفَ الذهِب وحمرَة العقيق
فغَدْت ُحلًة عىل صدِر عاشٍق دافٍئ

أغواُه قراُر املحيط”
“ألجلك سأغني

حتى يثَب املوُج والريح.
عالياً يف رقصتي سأقفُز

فُيعِوُل املوُج والريح”
بيديها تقبُض صفصافًة

توثقها برباٍط بلوِن الفريوز.
تتأملُها بنحٍو غريب

وتأمُرها أن تبعَد يف رفق
“اآلن أعرييني جناحيك

ألعيَد كالصدى، نزوالً يف لّجِة اليم:
أما عرفِت، أّماه، جامَل إكلييل الذي

ظفرتُه لهامِة ابنك؟”
وليلًة بعد ليلة

مضْت هنا وهناك
لتكسَو كلَّ صفصافٍة عىل البحر
وترقَص يف َفخاٍر صاعدًة نازلًة
حتى انقىض ِطراُدها املسحور.

 البحرية
ُ

الصخرة

عالياً تسمُق أعمدُة الرخاِم
وُذراها املثلاّمُت تحزُّ الهواَء

كام يفعُل املنشاُر.
َعَفٌن، حياٌة تبىل، وصخوٌر ثمَّ هناك،

تحت، يف الهاوية السحيقة.
عابساً يتسلق الجرف ُ، ُمصِعداً

يشبُك األرض بأذرعٍ من حديد.
يبعُث من حولِه وميضاً

خارجاً من عقلِه الهائجِ املحموم.

ويُجيُش املحيط َ، يبعُث أمواَجه
لتدوَر وتدور يف جنون.

الطحلُب  يهزّها  الشيباُء  الخريِف  ُخصُل 
السِئم

وينزُّ الدُم من تحت الصخوِر الضاحكة.
الليُل ينتصُف، وأصواٌت هائجٌة

تهدُر من رحِم الرخام
كألِف عاٍم من حياٍة تذوب

كعويِل تذكرٍة للهالك.
ولو أن مسافراً جُرَؤ عىل اسرتاِق السمع

الستحاَل من فورِِه حجراً
وتشظّى غارقاً يف البحر.

نغم
)الى جين(

هل خِبِت ذاك السحَر اللذيذ
إذ روحاِن ميتزجان، مثَّة يفيضان

يف نفثٍة شجّيٍة رفيقٍة رقيقة؟
إذ يتوهجاِن يف وردٍة أرجوانيٍة

ويلوذاِن يف حياٍء
لرسير من طحالَب ناعامت؟

ال لن تَِجديه
هائم ذا السحر عبَ البالد

ما من طلسٍم يلُجُمه
ما من شمٍس تُفيش مكانَه.

مل يطلْع من تراٍب
وما غذتُه أرٌض.

يخفُق الزماُن جناحيه
ويسوُق أبولو خيولَه الجامحاِت

وتخبو الكلامُت صوَب الفناِء
وهو أبداً يف انتظار.
قّوتُه وحدها خلَقْته

وما لعالٍَم أو إلٍه
عليه من سلطان.
شبيٌه رمبا بألحاٍن

تنساُب من قيثاٍر خالٍد
يف وهجٍ أبدي، يف ناٍر ال تنطفئ

وترنُّ يف حننٍي يعلو للذرى.
آِه، لو أنصتِّ مرًة ألوتاٍر تصدُح فيك

ملا مضيِت بعدها.. خطوًة للبعيد!

حمزة فيصل المردان

١- عىل ضحكة املاء
بنيت قالعي… 

ووضعت حّراسا بكل الجهات
ليحرسوا الورد من الذبول

ويكرسوا سطوة الظأم
كلاّم تعتيل اجساد البياض الناعمة

يصففون كركرات الظالل
يف شتاء الصبوات

ويصففون جدائل اغنية لحضريي ابو عزيز
بحضور داخل حسن… 
ورشهان كاطع ، يستمع

ويدّقق بشغف بالغ بتقاطيع نبة العشق
بالفتنة  املمتلئة  االفواه  من  املنسابة 

والسؤدد 

٢-  من عبق بري مل يتوحش
 خضبت نهاري

 ومؤنيس يف ليل ادرد
 كان شعوري بك

 وانت تزحف نحوي
 ومعي امان شتى
 شذبها متحذلق 

وتحتي مدن غرقى

 بانوثتها
 ال يصل اليها

 اال ما ال تهوى 

٣- ملّاحون جدا
ظاللهم تتناسل

ملن يشريون يف تزاحمهم هذا
فال قيلولة تذكر يف هذا الوقت

هي الثالثة بعد الظهر
والقيظ يحكم طوقه علينا

من كل الجهات
حيث ال مفّر من النزول عند رغبته

والبقاء يف البيت مجبين
كورونا  اقصد   ١٩ كوفيد  تفعله  كانت  كام 

القرن الواحد والعرشين
فهل اللعبة مستمرة

وهل هنالك خدع برصية اخرى
املشاهد تبدو مكررة

والعرض عىل حائط الخيبات
يف رقاق ضيق

كضيق عباريت هذه ،
فلامذا انسحبوا

مبالبس  الظالم  بقدوم  شعورهم  مبجرد 
تناسل  الذي  الجمع  جديدة تسع كل هذا 

عىل كفوفهم لغط كاذب 

٤- بني جانبيه . .
إرتدت ثيابها الحتوف

والعربات مرسعة
ال توقفها الرأفة

والخطى ال تسعفك
فقد تفقد حياتك 

من جراء محاولة ما 
للعبور 

٥- ال اذكر بانني حّركت اصابعي باتجاهك
وال همست للريح 

يك توصل رسائيل اليك
وال افرتضت عىل الشفاه 

ان تقبلك من بعيد… 
ومل يكن بجواري حلم سابح كالسمكة

لينطلق بكّل اتجاه
ومل يطلب مني تفسري اقوايل امامك

السالمل باض عليها الصدأ
يف ليلة ظلامء فارفتها

 مل يعد االهتامم بك مهام
بعدما وضعت كّفك

يف سابلة الفراغ
من دوين… 

ومضيت متشحا بالالجدوى 

االء الخيرو

عندما سمعت صوتاً يقول : ماتت والدتك، كنُت 
الجلوس يف مقهى )املربعة( القريبة من  معتاداً 
بيتي، أطالع مرتادي املكان، وكانت تنظرين تلك 
الليلة وهي تقول : ال تذهب يا بني، كان ذلك هو 
صوت أمي القلقة دامئاً ، أسمع صوتها يف قلبي 
فقط. فقد ولدت، وأنا فاقد للصوت، ومل أسمع 
أمي، خرجت،  شيئاً يف حيايت سوى دقات قلب 
وأنا أنظر إىل السامء امللونة بدرجات من األزرق 
وجهي،  يداعب  البارد  الهواء  ونسيم  الفاتح 
وحرارة الشمس عىل رأيس، ويداهمني شعور كاد 

أن يقتلني أنني لن أعود ألمي أبداً.
متلكني الصمت....هذا ليس لقايئ األول بالصمت، 
فأنا أعرف كل أرساره، وعبثاً يحاول اآلن تضلييل 
بهمساته الكئيبة، وبحركاته التي ال يسمع منها 
سوى صدًى بعيد ال ينتمي إىل هذا العامل. كلام 
له  ليست  غموضاً،  يزداد  معانيه،  استنبطت 

ذاكرة، هكذا هو الصمت.
ولدت معه هكذا، يتملكني بال ضجيج، ومل يشعر 
حتى بأملي بالعيش معه، أنا اآلن أشعر وأنا عىل 
ضفاف صمتي أين أغدو وأجيء بني ظالله الوارفة، 
شعوره يجتاحني وال أحد منا يشعر باآلخر، ومن 
أركان  إىل  ببطء  الصمت  يتسلل  أشعر  أن  دون 

كم  أمي،  األصوات...صوت  أدق  ليحجب  حيايت 
متنيت أن أسمع صوتها يوماً.

للحظة ال أسمع وال أرى، فمن كنت أتوكأ عليها 
رحلت، ومن كنت أتكلم من خاللها صمتت، مل 
إىل  وذهبت  انسحبت  يشء،  أي  قويت  من  يبق 
ألرى  أقف  إليه،  الذهاب  اعتدت  الذي  املقهى 
كلها  والطيور،  الهواء  ونسامت  األخرض،  املرج 
تتجمع هناك، وأجدين طفالً يف حديقة األلعاب. 
عليها  وطغت  ذاكريت،  هناك  من  مرت  لقد 

الذكريات.
حنني مرير عىل كل تفاصيل حيايت ،مرت الذاكرة 
. املباين واألشجار والطرقات  بوطأتها الثقيلة عيلَّ
والحقول. كلها تثري يفَّ شعوراً قوياً بالرهبة، وكل 
ما أسمعه اآلن هو تدفق األفكار التي تسكنني 
وأود االنتصار عليها، تنغلق نافذة البرص عندي، 

وتنفتح نافذة الرؤية الداخلية.
لقد متكن الصمت من أن يثبتني يف مكان مل يعد 
بوسعي الخروج منه إال أنَّه يف لحظة خارقة، من 
تلك التي تعشش يف القلب ملدة طويلة، تخرج 
عىل  املرتخي  الجسد  حتى  يتحملها  ال  رصخة 
أساسه،  من  السكون  وتنسف  الخيزران،  كريس 
ويراودين حنيني القاتل إىل أمي، ال أعرف كيف 
مهملة  بقيت  كلمة  رمبا  أو  دندنة  مثة  رصخت، 
يف ركن قيص من نفيس هي التي جعلتني أنهض 

بتلك القوة وأبحث بني تفاصييل عن أمي ذلك 
الحب الكبري الذي احتفظ به منذ سنني طويلة، 
كان  عنه،  أبحث  ما  الحقيقة،  يف  به،  أشعر  ومل 
أن  دون  ثوان  مرت  حيايت،  زوايا  كل  يف  هناك 
أسمع أي صوت، ما عدا بعض التمتامت الغامضة 
التي تخبين أنني لن أراك مجدداً. تخيلتها وكدت 
أفقد صبي عندما هدر صوتها الدافئ إيل كأنه 
نقطة  أمي  وأضحت  طفولتي،  أماكن  من  قادم 
متناهية يف الصغر، يف تلك اللحظة، بدأت أعي 
بخوف  الجدران  إىل  أنظر  وأنا  وركضت  نفيس 
قد  كنت  جملة  وتذكرت  لهام،  مثيل  ال  وهلع 
قرأتها من محمود درويش وكثريا كان لها وقع يف 
داخيل يقول : )أمي كانت شيئاً آخر ال يشبه إال 
نفسه وال يتكرر( ، وأصل وال أرى شيئاً غري جسد 
مسجى بال روح تلك هي الحقيقة الوحيدة التي 

ستالزمني مدى حيايت، هي موت ..أمي .
فيعود الصمت وينسل بهدوء.

قصة قصيرة مما ال يستطيع محوه الزمن

الصمت سيد 
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ثالث سنوات مرت عىل رحيل الشاعر العراقي واملناضل التقدمي البارز إبراهيم الخياط. 
وإذ متر هذه املناسبة الراسخة يف االذهان بإجالل عميق ومحبة خالصة ووفاء نبيل؛ نستعيد الصور الحية واألداء الحي والعطاء املخلص الذي قدمه 

هذا الشاعر امليضء، والذي متكن من إقامة جسور من العالقات الصادقة مع مئات االدباء والفنانني واالكادمييني واملثقفني داخل العراق وخارجه.
كان إبراهيم الخياط قد رسخ تقاليد عمل ثرة عن طريق مهامه، اميناً عاماً التحاد االدباء والكتاب العراقيني، وأشاع أجواء من التفاين والتضحية غري 
املسبوقة وهو االمر الذي جعل الذاكرة تستعيده وتستشهد باسمه الخالد.. حتى غدا االمنوذج البارز لإلنسان الطيب الذي متكن من نقل القصيدة 

من منبيتها املخرضة، اىل وجود للمحبة التي تجمع الجميع عىل مائدة الفكر واالبداع.. له املجد والبهاء والخلود.

المحرر الثقافي

بلغات الشعوب

كارل ماركس: من قصائد الشبيبة

إبراهيم الخياط: للمحبة ذاكرة يقظة



مهرجان دولي لسينما الطفل 
متابعة – طريق الشعب

دويل  مهرجان  إقامة  إىل  العباس،  أبو  محمود  الفنان  يسعى 
خاص بسينام الطفل، يف العراق، يكون من تنفيذه وإدارته. 

ومتهيدا للعمل عىل تنفيذ املهرجان، زار أبو العباس وبرفقته 
عامد  الثقافة  وزارة  وكيل  أخريا،  الله،  حسب  نقاء  الباحث 

جاسم يف مكتبه الرسمي. وطرح عليه الفكرة. 
وأبدى جاسم ترحيبه بالفكرة، وقال أن “أهمية هذا املهرجان 
تكمن يف أهدافه الرامية إىل تنمية ذائقة األطفال، والرتويج 
“من  أنه  مبينا  منطية”،  غري  عروض  من خالل  السابع  للفن 
األهمية االنفتاح عىل مؤسسات داعمة ليكون هذا املهرجان 
الفردية  الجهود  شتات  لجمع  ثقايف  مرشوع  مبثابة  النوعي 
باتجاه تنظيم عروض دامئية يف املواقع الرتفيهية، ودعم قطاع 

االنتاج لهذا النمط من السينام”.
يكون  أن  املهرجان  هذا  من  وجاسم  العباس  أبو  ويأمل 
يف  ويساهم  األطفال،  ثقافة  مجال  يف  للمشتغلني  تحفيزيا 
ظلمته  الذي  بالجيل  للنهوض  وأفكارهم  مشاريعهم  إنعاش 

الحروب والسياسات الخاطئة. 

الشيوعيون يهنؤون
رئيس اتحاد الحقوقيين 

بغداد – طريق الشعب
لجنة  يف  متمثال  العراقي،  الشيوعي  الحزب  من  وفد  زار 
رئيس  أخريا،  والحقوقيني،  املحامني  وهيئة  املهني  العمل 
اتحاد الحقوقيني العراقيني الجديد د. محمد نعامن الداودي 
يف مكتبه الرسمي، وذلك لتقديم التهاين له يف مناسبة توليه 

املنصب. 
استعرض رؤية  الداودي،  د.  إىل  التهاين  الوفد  أن قدم  وبعد 
التي  البلد، والحلول  الراهن يف  السيايس  الوضع  إزاء  الحزب 

طرحها يف بياناته األخرية لألزمة السياسية.
من جانبه، أشار رئيس االتحاد إىل أهمية التواصل والتعاون 
الرائد  الدور  مثمنا  املهني،  املجال  يف  الشيوعي  الحزب  مع 
إىل  والسعي  والفساد  املحاصصة  نبذ  يف  الحزب  يلعبه  الذي 

التغيري الشامل. 
ويف الختام، قدم الوفد إىل د. الداودي باقة ورد باسم الحزب. 

النجف – نعمة ياسين

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
حفل  املاضية،  الجمعة  النجف،  يف  العراقي 
إبراهيم  الراحل  واإلعالمي  للشاعر  استذكار 
عىل  أعوام  ثالثة  مرور  مناسبة  يف  الخياط، 

رحيله.
اللجنة  قاعة  عىل  أقيم  الذي  الحفل  حرض 
املحلية، وفد من األمانة العامة التحاد األدباء 
من  جمع  إىل  باإلضافة  العراقيني،  والكتاب 

بغداد  من  الفقيد  ومحبي  واألدباء  املثقفني 
والنجف وكربالء والشامية وبابل ودياىل. 

املحلية  اللجنة  من  القريني  سالم  الرفيق 
استهلها  فيام  الجلسة.  أدار  كربالء،  للحزب يف 
النجف  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  سكرتري 
وداعيا  بالحارضين  مرحبا  بالل،  كريم  الرفيق 
ذكرى  يف  صمت  دقيقة  الوقوف  إىل  إياهم 

الفقيد.
الحارضين  من  عدد  قدم  الجلسة  وخالل 
مداخالت استذكروا فيها الفقيد ومنجزه الثقايف 

وأخالقه  النبيلة  اإلنسانية  وقيمه  واألديب، 
مقدرته  عن  فضال  الوطنية،  ومواقفه  الرفيعة، 
اإلدارية من خالل عمله يف االتحاد العام لألدباء 

والكتاب، ناطقا إعالميا ثم أمينا عاما. 
األمني  من  كل  املداخالت  تقديم  يف  وساهم 
رئيس  الرساي،  عمر  الشاعر  لالتحاد  العام 
د.  الفقيد  شقيق  الفواز،  عيل  الناقد  االتحاد 
الناطق  الشمري،  حازم  د.  الخياط،  محمود 
غالب  معن  الشاعر  االتحاد  باسم  اإلعالمي 

سباح ود. سعدي عبد الكريم.

بغداد – وكاالت
وزارة  يف  والتنقيبات  التحريات  دائرة  أعلنت 
برتميم  اليونسكو  منظمة  مبارشة  عن  الثقافة، 
البيوت الرتاثية يف محافظة البرصة، وذلك ضمن 
واملوصل  البرصة  مدينتي  إحياء  إعادة  مرشوع 
أيضا  يتضمن  املرشوع  أن  مبينة  القدميتني، 
ترميم أسيجة قناة العشار التي متر عرب املنطقة 
شلغم  عيل  الدائر  عام  مدير  وقال  الرتاثية.  
العامة  الهيأة  من  وفداً  أنَّ  صحفي،  بيان  يف 

البرصة  آثار وتراث  زار مفتشية  والرتاث  لآلثار 
كوادر  عليها  ترشف  التي  األعامل  سري  لالطالع 
عىل  ميدانيا  اطلع  الوفد  أن  مؤكدا  املفتشية، 
تفاصيل أعامل املرحلة األوىل يف البيوت الرتاثية 

املشمولة بالتأهيل. 
وأعرب شلغم عن أمله يف إنجاز املرشوع وفق 
بهدف  املحدد،  والوقت  املطلوبة،  املواصفات 
واستغاللها  االنهيار،  من  املباين  تلك  حامية 

األمثل يف املجاالت الثقافية. 

متابعة – طريق الشعب
احتفى “بيت املدى” للثقافة واإلعالم يف شارع املتنبي، 
الله  والناقد حسب  بالقاص  الجمعة،  أمس  أول  صباح 
املثقفني  من  جمع  بحضور  اإلبداعية،  وتجربته  يحيى 
أحمد  د.  االحتفاء  جلسة  أدار  واألكادمييني.  واألدباء 
حسني الظفريي، الذي قدم نبذة مخترصة عن املحتفى 
والنقد  الرسد  مجال  يف  املتعددة  مواهبه  وعن  به 
املوصل.  مدينة  مواليد  من  يحيى  أن  وقال  واملرسح. 
زاول  ثم  التعليم،  قطاع  يف  أوال  املهنية  مسريته  بدأ 
املايض،  القرن  ستينيات  منذ  واألديب  الصحفي  العمل 
والكتابات  واملرسحيات  القصص  من  العديد  ونرش 
النقدية، معرجا عىل أبرز الصحف واملجالت التي عمل 
قال:  حديثه،  معرض  ويف  به،  املحتفى  فيها.  نرش  أو 
“أنا ابن ثاليث الجهل والفقر واملرض. ومن هذا الثاليث 
نشأت وكتبت، وال زلت مستمرا يف الكتابة”، مشريا إىل 
فضاء  توفر  وجدها  ألنه  القصرية  القصة  إىل  توجه  أنه 

للتعبري عن املعاناة التي عاشها منذ طفولته.
عشتها  التي  الطويلة  املعاناة  “رحلة  أن  قوله،  وتابع 
الغربة ثم  طيلة 78 عاما، بدأت مكافأتها بالسجن ثم 
وأقرأ  أقرا  أن  تعلمت  املحطات  هذه  ومن  البطالة، 

وأقرا، ثم أكتب”.

املرسحية،  الكتابة  مع  تجربته  عن  تحدث  بعدها 
املرسحية  النصوص  قراءته  خالل  من  بدأت  والتي 
تصدر  كانت  أنه “يف مرص  مبينا  املرتجمة،  العاملية 
سلسالت مرسحية مرتجمة، فقرأتها أجمعها، لكنني 

الهابطة  املرسحية  بالعروض  ذلك  بعد  صدمت 
يف  وتحديدا  العاملي،  باملرسح  مقارنة  العراق  يف 

والتسعينيات”. الثامنينيات  حقبتي 
 ونّوه إىل أنه عندما انتقل إىل بغداد عام 1964 وجد 

“املرسح  فرق  تجارب  مثل  مهمة،  مرسحية  تجارب 
الفني الحديث” و”مرسح اليوم” و”مرسح 14 متوز”، 
الحرب  بداية  مع  الثامنينيات  يف  املرسح  انهار  حتى 
مضحكة  مشاهد  إىل  وتحول  اإليرانية،   – العراقية 
لهذه  أتصدى  بدأت  هنا  “من  أنه  موضحا  هزلية، 

املرسحيات الهابطة يف مقاالت نقدية”.
ولفت يحيى إىل أنه انتقل بعدها إىل دراسة مناهج 
العراقية،  والكليات  املعاهد  يف  املقررة  املرسح 
بشكل ذايت، دون أن يدرس يف هذه املؤسسات، ثم 
الجميلة  الفنون  معهد  يف  املرسح  يف  محارضا  عنّي 
هذا  يف  أكادميية  شهادة  يحمل  أن  دون  ببغداد، 

التخصص. 
النظام  زمن  يف  كتب  انه  ذكر  القصرية،  القصة  وعن 
بشكل  النظام،  سياسة  فيها  ينتقد  قصصا  الدكتاتوري، 
رمزي. وكان ينرشها يف صحف ومجالت محلية وعربية، 

باسمه أحيانا، وباسم مستعار يف أحيان أخرى.
الحارضين مداخالت  الجلسة قدم عدد من  ويف سياق 
مهدي،  عقيل  د.  أولهم  كان  به،  املحتفى  تجربة  عن 
الصحف  يف  به  املحتفى  كتابات  بعض  إىل  أشار  الذي 
واملجالت، ومؤلفاته املتعددة. أعقبه املخرج املرسحي 
د. حسني عيل هارف، الذي قال: “أنا من جيل مرسحي 

الله  حسب  األستاذ  ومنهم  النقاد،  كتابات  عىل  ترىب 
بتدريسنا  قاموا  الذين  األساتذة  جانب  إىل  يحيى، 

املرسح”.
وأضاف أن املحتفى به كان حريصا عىل حضور جميع 
عنها  ليكتب  بغداد،  يف  تعرض  التي  املرسحية  األعامل 
املرسحي،  النص  نقد  حدود  تتجاوز  نقدية  مقاالت 
لتطال الديكور والتصميم وأداء املمثلني وغري ذلك من 

العرض.    مستلزمات 
الروايئ عباس لطيف، ذاكرا  أيضا  الجلسة   وتحدث يف 
كائن  إىل  تشري  الله،  حسب  كتابات  يف  “التعددية  أن 
أم  املرسح  يف  سواء  املعرفة،  بسؤال  مسكون  معريف 
أبناء  لنا  أنتج  إذ  بيته.  يف  وحتى  الصحافة،  أم  القصة 

معرفيني مبدعني يقتفون أثر أباهم”.
الناقد شكيب كاظم  الجلسة كل من  كذلك تحدث يف 
بتجارب  أشادا  اللذين  البيايت،  زهري  املرسحي  واملخرج 

املحتفى به يف مجاالت الرسد واملرسح والصحافة. 
يشار إىل أن جريدة “املدى” كرست العدد األخري من 
الضوء عىل تجربة  ملحقها املوسوم “عراقيون”، إللقاء 
القاص والناقد حسب الله يحيى. وقد ضم العدد الذي 
مقاالت  الجمعة، مجموعة  األول  أمس  الكرتونيا  صدر 

تتناول تجربته إضافة إىل حوار صحفي مطّول معه. 

في »بيت المدى«.. احتفاء بالقاص والناقد حسب الله يحيى

شيوعيو النجف يستذكرون الراحل 
إبراهيم الخياط 
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شاعرعراقي يفوز بجائزة مصرية 
بغداد – وكاالت

فرات  باسم  العراقي  الشاعر  فوز  املرصي  الشعر”  “منتدى  أعلن 
باملركز األول يف مسابقة الشاعر حلمي سامل الشعرية لعام 2022، 

وذلك عن ديوانه املوسوم “مرح يف األساطري”.
وجرى اعتامد النتالئج من طرف رئيس لجنة التحكيم وأمني عام 

الجائزة املفكر نبيل عبد الفتاح. 
وفاز باملركز الثاين الشاعر املغريب عبد الرحيم الخصار عن ديوانه 
هدى  املرصية  الشاعرة  حصدت  فيام  العائلة”.  من  فرد  “العزلة 

عمران املركز الثالث عن ديوانها “القاهرة”.
لكونه  جاء  فرات،  باسم  فوز  أن  إىل  التحكيم  لجنة  تقرير  وأشار 
أثبت يف ديوانه القدرة عىل “امتالك خيال خالق يقوم عىل أنسنة 

املكان  هوية  واستبصار  األماكن، 
ومزج  املكانية،  الجغرافيا  واتساع 
املعنوي والحيس، واستحضار األسالف 

وتوظيف ثنائية املايض واملستقبل”.
يشار إىل أن “مرح يف األساطري”، هو 

الديوان العارش للشاعر باسم فرات. 
بجوائز  فاز  قد  فرات  الشاعر  وكان 
قابوس  السلطان  جائزة  منها  عدة، 
ُعامن  يف  واآلداب  والفنون  للثقافة 
األوىل  الخمسة  كتبه  عن   ،2019

مسابقة  يف  األوىل  بالجائزة  ذلك  قبل  فاز  كام  الرحالت.  أدب  يف 
“الحلم  كتابه  عن   ،2015 الرحالت  ألدب  الساعايت  جواد  ناجي 
البوليفاري”، وقبلها بجائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت يف أبو ظبي 

2013، عن كتابه “مسافر مقيم .. عامان يف أعامق االكوادور”.

معًا لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي، تربع  دعامً 

الرفاق واألصدقاء:
-  الرفيق عباس مزهر 100 الف دينار.

. الرفيق حسني  عالوي 150 الف دينار.
الشكر والتقدير للرفاق واألصدقاء عىل دعمهم واسنادهم حملة 

الحزب لبناء مقره املركزي يف بغداد.
معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيني.. بيت العراقيني.

حسني  عالويعباس مزهر

حسب الله يحيى )إىل اليمني( ود. أحمد حسني الظفريي 


