
بغداد ـ طريق الشعب

أعلنت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة يف العراق، يوم أمس، 

إحصائية حول عدد حاالت االنتهاك 
التي طالت الصحفيني خالل العام 

الحايل، فيام أكد منسق “مركز 
ميرتو”، إن الذين يعتدون عىل 

الصحفيني يفلتون دامئا من العقاب.

حصيلة اعتداءات كبيرة
وذكرت الجمعية يف تقريرها الذي وردت نسخة 
حاالت   305“ أن  الشعب”،  لـ”طريق  منه 
الصحفيني والصحفيات يف  انتهاك حصلت ضد 
مختلف املدن العراقية، وشملت عدة أشكال، 
بالقتل، تصفية جسدية،  اغتيال، تهديد  وهي: 
اعتقال، احتجاز، اعتداء بالرضب، منع وعرقلة 
هجامت  تصوير،  معدات  مصادرة  التغطية، 
إعالمية،  ومؤسسات  صحفيني  طالت  مسلحة 
عن  فضال  والصحفيات،  للصحفيني  إصابات 

إغالق مؤسسات”.
االنتهاكات  “أخطر  أن  الجمعية،  تقرير  وأضاف 
الحايل  العام  من  األوىل  الثالثة  األشهر  سجلتها 
االحتجاجات  تواصل  مع  تزامنت  التي   ،2020
تزامنت  بينام  البالد.  وجنوب  وسط  يف  الشعبية 
التجوال  إجراءات فرض حظر  الحاالت مع  أغلب 
من  الصحفيني  استثناء  قرار  عىل  والقفز  الوقايئ، 

إجراءات الحظر”.
نقل  يف  الكبرية  املخاطرة  من  “بالرغم  انه  وتابع 
إالّ  امليداين،  للتجول  واالضطرار  واملعلومة،  الخرب 
األجهزة  بعض  مبنع  قوبلت  املخاطرة  هذه  أن 

األمنية، ومنع التغطية وغريها من املخالفات”.
بالرضب  اعتداء  حالة   176“ الجمعية  وَسجلت 
ومنع وعرقلة التغطية”، الفتة إىل أن “االنتهاكات 
 17 شهدت  فقد  املحافظات،  وفق  توزعت 
الئحتها  تتصدر  االنتهاكات،  من  أنواعا  محافظة 
عىل  تضييقا  األكرث  بوصفها  بغداد،  العاصمة 
التوايل،  عىل  الثاين  للعام  الصحفي  العمل  حرية 
بتسجيلها 61 حالة انتهاك، تليها كركوك 58 حالة. 

فيام شهد إقليم كردستان تراجعا خطريا يف مجال 
حرية الصحافة، عىل الرغم من نفاذ قوانني محلية 
الحصول  وحق  واإلعالم،  الصحافة  حرية  تدعم 
األخرية  االحتجاجات  بعد  والسيام  املعلومة،  عىل 

املطالبة باإلصالح التي شهدها اإلقليم”.
وبحسب التقرير، فإن “الساحة العراقية، شهدت 
نوعاً جديداً من االنتهاكات متثل مبهاجمة وتهديد 
سياسية،  أجندة  تحمل  لجهات  تنتمي  جامعة، 
لعدد من وسائل اإلعالم، كانت تهدف إىل الضغط 

عىل تلك الوسائل لتغيري خطابها”.

االفالت من العقاب
من جانبه، أكد رحمن غريب، منسق مركز ميرتو 
العمل  بيئة  أن  الصحفيني،  حقوق  عن  للدفاع 
الصحفي يف العراق واقليم كردستان، ميكن وصفها 
وقال غريب خالل  العقاب”.  االفالت من  بـ”بيئة 
بحق  االنتهاكات  إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه 
ومن  يومية،  “أصبحت  واالعالميني  الصحفيني 
أصبحت  بحيث  دامئا،  العقاب  من  يفلت  يرتكبها 
اقليم  يف  وحتى  كبري،  بشكل  تتزايد  االنتهاكات 
الصحفي  العمل  قانون  وجود  ورغم  كردستان 

عىل  الحصول  حق  وقانون   ،2007 لسنة   35 رقم 
وتصاعدت  مستمرة  االنتهاكات  ان  اال  املعلومة، 
انطلقت  التي  االحتجاجات  اثناء  خصوصا  وتريتها 
وأكد  الفساد”.  ومحاربة  باإلصالح  للمطالبة 
يف  الصحفيني  بني  مشرتكة  “الهموم  أن  املتحدث، 
مواقف  ولدينا  عموما،  العراق  ومناطق  االقليم 
منظامت  مع  عمل  ورشاكات  كثرية  تضامنية 
صحفية يف العراق مثل النقابة الوطنية للصحفيني، 
عن  الدفاع  وجمعية  الصحفية،  الحريات  ومرصد 

الصحفيني يف العراق”.

تشكيك في ايرادات 
المنافذ الحدودية؟ 7

واحد مقابل خمسة..
  

.. هي حصيلة املباراة  حامية الوطيس  التي تخوضها وزارة  الكهرباء منذ ١٧ 
عاما مع حاجة املواطنني والصناعة والزراعة وبقية القطاعات اىل الكهرباء. 

، وها  الكهرباء  يف ٢٠١٣  بإمكانية تصديرنا  الترصيح  اىل حد  الوعود  اغدقت 
نحن اليوم وبعد 7 سنوات من ذلك التاريخ، ال نزال نعتمد أساسا عىل كهرباء 

ايران وغازها، ما يجعلها تتحكم بعصب حياتنا. 
ال يعنينا الحديث عن خطط الوزارة، فاملواطن “يريد يلهم سمسم” ال كالم ! 

يريد حلوال ال معارك بني الكهرباء والنفط، يثري الحديث عنها الغثيان. 
ملاذا ياترى مل نسدد مبالغ الغاز اىل ايران ؟ وملاذا أصال نستورد الغاز؟ ١٧ عاما 
ونحن نحرق غازنا وال نستثمره.. ملاذا؟ اما من شعور باملسؤولية او وازع من 

ضمري؟  
ومن املسؤول عن استرياد توربينات وقودها الغاز، ونحن ال نستطيع  تأمينه؟ 

وملاذا السكوت يانزاهة ويا قضاء؟ 
 عىل من نعتب، ومن نلوم؟ 

يجدر  اال   ،٢٠٢١ موازنة  مرشوع  صدمة  ثم  “الطركاعات”،  هذه  كل  وبعد 
باملواطنني ان يرصخوا: كفى! ويحّرموا عىل انفسهم إعادة انتخاب من اوصلونا 

اىل الحال، التي نستجدي فيها الكهرباء؟

حذاِر من االختراق 
الجديد!

االنتخابات المبكرة.. 
مخالفات وتناقضات اليسار العالمي نضاالت 24                 

في ظروف صعبة 11-10
اقتصاد أخبار وتقارير حصيلة 2020أخبار وتقارير

في حوار معه 
رائد فهمي: األزمة 

حصيلة تراكمات لمنهج 
اقتصادي ومالي فاشل 

الخميس  العراقي،  الشيوعي  للحزب  االعالمي  املركز  اجرى 
املايض )24 - 12 - 2020(، ضمن سلسلة )يحدث يف العراق( 
حوارا مع الرفيق رائد فهمي، سكرتري اللجنة املركزية للحزب، 
تناول فيه االزمتني؛ االقتصادية واملالية اللتني تواجهان البلد. 
واستعرض الرفيق فهمي يف الحوار الذي جرى بثه عىل صفحة 
الحزب الرسمية، جذور األزمتني واسبابهام، وما يتطلب القيام 
به للحد من تفاقم الوضع وانعكاساته التي أرضت باملواطنني 
والفقراء والكادحني منهم عىل وجه الخصوص. كذلك بنّي سبل 

الخروج من االزمة والبدائل التي يتبناها الحزب.
وقال “ إن اإلجراءات املتخذة تضمنت رفع سعر رصف الدوالر، 
غري  الرضائب  يف  والزيادة  عليها  والتعديل  الرواتب  وتخفيض 
وامنا  صدفة،  تأت  مل  وهي  والخدمات،  السلع  عىل  املبارشة 
جاءت كمحصلة تراكامت ملنهج سيايس واقتصادي أفىض لهذه 
األزمة. كام الحظنا خالل السنوات املاضية، حصول تراجع كبري 
يف مستوى االنشطة االنتاجية، واالعتامد املتزايد عىل العوائد 
النفطية وتنامي الريع النفطي وعدم توجيهه لتنمية القدرات 
الفساد  استرشى  بينام  املعييش.  املستوى  ورفع  االنتاجية 
بوتائر عالية. ومل تتم مراقبة املشاريع الوهمية والفاشلة التي 
يشمل  كان  كام  انفجارية.  موازنات  تخصيص  رغم  تنجز  مل 
للموازنات  املتضخمة  التخصيصات  العام،  املال  الفساد ونهب 

التشغيلية”.
وأضاف” قلنا مبكرا ان التضخم يف النفقات والرواتب واالجور 
نتيجة، هو منط غري قابل لالستدامة،  الكبري من دون  والبذخ 
وأن الدولة ستواجه أزمة عاجال أم اجال. وجاءت ازمة كورونا 
وانخفاض اسعار النفط عامليا لتظهر نتائج هذا النهج الفاشل 

وتفجر األزمة الخانقة التي تواجهها البالد.
بشقيها  املوازنة  اىل  تذهب  التي  النفط  بعوائد  يتعلق  وفيام 
تبديدها  “يجري  فهمي  الرفيق  قال  واالستثامري،  التشغييل 
البنية  أصبحت  ذلك  وبسبب  ونهبها.  عليها  وااللتفاف 
االقتصادية تعتمد أكرث فأكرث عىل التجارة واالنشطة الخدمية 
التي ال تساهم يف بناء قاعدة انتاجية لتعزيز عملية التنمية، 
ينمو  فيام  جديدة،  حقيقية  عمل  فرص  تخلق  ال  أنها  كام 
يقارب  مبا  السكان  عدد  يرتفع  اذ  مرتفعة  مبعدالت  السكان 

املليون نسمة سنويا.
ألف   300  –  250 الـ  يقارب  ما  إن  تعقيدا،  االمر  يزيد  وما 
سوى  يجدون  وال  سنويا،  العمل  سوق  اىل  يدخلون  خريج 
محدوداً  كونه  اىل  إضافة  الدولة،  يف  التوظيف  الن  البطالة، 
املعايري  انعدام  لجهة  تصاحبه  عدة  مشاكل  فان  منتج،  وغري 

والضوابط وتفيش املحسوبية”.
غري  اجراءات رضيبية  اىل  لجأت  الحكومة  ان   “ يقول  ومىض 
تعديالت  ايضاً  وهناك  بها  سيتاثر  واملواطن  وشاملة،  عادلة 
انخفاض  تداعيات  اىل  املواطن  سيتعرض  كام  الرواتب،  عىل 
انواع  من  نوع  وهو  التضخم  معدالت  وارتفاع  الدينار  سعر 
ان هذا سيولد كسادا  التضخم.. علام  الرضيبة تسمى رضيبة 
سلبا  ينعكس  قد  ما  الطلب،  من  ويقلل  االقتصادي  بالنشاط 

عىل العاملة”. 
وخلص الرفيق سكرتري اللجنة املركزية اىل أن “القوى السياسية 
املتنفذة الحالية ليست قادرة عىل االصالح وليس يف مصلحتها 
فيام  اصالحية،  انها  تدعي  اجراءات  عىل  تقدم  وهي  ذلك، 

رضرها يقع عىل السواد االعظم من الناس.
بالتغيري؛  طالبتا  االحتجاجية  والحركة  االنتفاضة  لذلك 
فاالصالحات املطلوبة الجذرية تتعارض مع مصالح املتنفذين 

بالقرار”. واملاسكني 

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqalshaab.com  www.iraqicp.com
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قانوني: تعطيل “المحكمة االتحادية” مقصود!
بغداد ـ طريق الشعب

املحكمة  قانون  ينجز  مل  ما  اجراؤها  ميكن  “ال  االنتخابات  إن  الدين،  ضياء  زهري  القانوين،  الخبري  أوضح 
االتحادية، ألنها الجهة الوحيدة التي تصادق عىل نتائج االنتخابات”، من جانبه أكد القايض هادي عزيز 
بالقوى  تتعلق  اىل مصالح  يعود  منها  الغرض  ان  اىل  االتحادية “مقصودة”، مشريا  املحكمة  ازمة  إن  عيل 

السياسية املتنفذة.
اىل ذلك، أفاد رئيس شبكة عني ملراقبة االنتخابات، سعد البطاط، بأن موعد االنتخابات مهدد وفقا للظروف 

واملعطيات الحالية التي افرزتها الكتل السياسية.
وبنّي البطاط خالل حديثه لـ”طريق الشعب”، إنه “هنالك رأيان: االول يتضمن اجراء االنتخابات بالشهر 

بالعارش من العام القادم، أما الثاين فرييد دفعها إىل عام 2022، بعيدا عن االنتخابات املبكرة”.

ارتفاع اسعار االدوية في الصيدليات
بغداد - طريق الشعب

انعكس تغيري سعر رصف الدينار مقابل الدوالر عىل الحياة املعيشية لرشائح مختلفة من املواطنني، خصوصاً 
يف  واالدوية  الخدمات  توفري  قلة  من  املواطنون  يشكو  فيام  مستمرة،  بصورة  االدوية  يتعاطون  هم  من 

املستشفيات الحكومية مقابل توفرها يف الصيدليات مببالغ مرتفعة.
املتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اوضح يف حديث خص به “طريق الشعب”، ان “اغلب االدوية 
والعالجات متوفرة يف جميع املراكز الحكومية، مجاناً، لكن الصيدالين حيدر عيل، نفى ما تحدث به البدر، 
البسيطة،  والعالجات  املغذيات  قناين  برشاء  يقومون  الحكومية  املستشفيات  داخل  “املواطنني  ان  قائال: 
لعدم  وذلك  الحكومية،  املستشفيات  داخل  الراقدين  ملرضاهم  والضغط  السكر  فحص  أجهزة  اىل  إضافة 

7توفرها يف تلك املستشفيات”. 3

الجراء انتخابات تعلق عليها آمال كبرية، ال بد من توفر رشوط ومعايري 
توّمن لها ان تكون حرة وعادلة ونزيهة ومعربة بصورة حقيقية عن 
إرادة الناخبني - املواطنني. ولذا جاءت املطالبة بإصالح كامل املنظومة 
االنتخابية: قانون انتخابات منصف وعادل، ومفوضية انتخابات كفوءة 
ومستقلة فعال يف مركزها ويف كافة مكاتبها واقسامها ودوائرها، وتوفري 
البايومرتية  البطاقة  االنتخابية،  )السجالت  اللوجستية  املستلزمات 
وغريها(، واالرشاف الدويل الفاعل، وتعديل قانون املحكمة االتحادية، 
إىل جانب توفري أجواء آمنة ومستقرة، بعيدا عن قرقعة السالح وتغّول 
السياسية،  األحزاب  لقانون  والفاعل  الحازم  والتطبيق  املليشيات، 
االنتخابات،  يف  املشاركة  من  والفاسدين  السالح  ماليك  منع  خاصة 
وتقنني عملية متويل الحمالت االنتخابية، ومحارصة املال السيايس. . 

 من التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي )كانون االول 2020( 

امنيات بعام جديد مفعم باملرسات والخري والسعادة واالمان والسالم لشعبنا ولشعوب العامل كافة



بغداد ـ طريق الشعب
ترأس وزير التخطيط، خالد بتال النجم، امس االربعاء، االجتامع العارش للجنة االمر الديواين ٤٥ املكلّفة يف ايجاد الحلول واملعالجات 

ملشاريع املستشفيات املتلكئة واملتوقفة.
اىل مجلس  توصياتها  السابقة، قدمت  اجتامعاتها  “اللجنة وخالل  أن  الشعب”،  تابعته “طريق  للوزير  االعالمي  املكتب  بيان  وذكر 
الوزراء وجرى اتخاذ االجراءات العملية بشأن انجاز الكثري من املستشفيات املتلكئة، يف عدد من املحافظات، واملنفذة من قبل رشكات 

مختلفة”. 
واوضح، ان “اللجنة نجحت يف معالجة ملفات املستشفيات الكبرية، سعة ٤٠٠ رسير، يف محافظات كربالء، وبابل، وميسان وواسط، 
وذي قار، والنجف، والبرصة، معلنا عن التعاقد مع احد املكاتب االستشارية العاملية، للقيام بعمليات التدقيق واملراجعة لواقع تلك 
املستشفيات، عىل ان يقدم هذا املكتب تقريره خالل ١٠٠ يوم، الفتا اىل ان عددا من املستشفيات سيتم استالمها وتدخل اىل الخدمة 

قريبا، بعد معالجة املشاكل التي كانت تعرتض تنفيذها”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي
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سياسية
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عن منبت: مأزق االبداع

حذاِر من االختراق الجديد!
جاسم الحلفي

ميكنها  ما  كل  استغالل  يف  الحكم  طغمة  تتواَن  مل 
ومل  فيها.  وجودها  وإدامة  السلطة  يف  قبضتها  لرتسيخ 
اخرتاقها  فحاولت  أالعيبها،  من  االنتفاضة  حتى  تسلم 
واالنتفاضة،  املدنية  باسم  جديدة  أحزاب  بتشكيل 
اخريا  التي دخلت  املدنية  األحزاب  لضامن حصتها من 
يف سجالت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، والتي 

تجاوز عددها الـ ٢٤٠ حتى اآلن. 
ظاهرة  امام  المبالية  الفساد  طغمة  تقف  مل  نعم، 
يف  خاصا  موقعا  واحتلت  بل  جديدة،  أحزاب  تشكيل 
وتحليال،  وتفكريا  دراسة  تتطلب  التي  الظاهرة،  هذه 
خصوصا وهي يف توسع مضطرد، وال تلوح لها نهاية يف 

الراهن. وضعنا 
إستهجان  فيها  مناقضة، طغى  بُعيد ظاهرة  ذلك  وجاء 
عىل  املستقلة  الشخصيات  وتفضيل  الحزيب،  االنتامء 
الحزبية، وإنتشار األفكار العدمية التي ال ترى جدوى 
األحزاب  املفتعل بني  الخلط  األحزاب. كذلك  يف وجود 
جميعا وعدم متييز بعضها عن بعض، ما عرض مواقف 
خالص  اجل  من  املكافحة  النزيهة  الوطنية  األحزاب 
بتحميلها  املقصود  التشويه  اىل  املعاناة،  من  الشعب 
أحزاب  سببته  الذي  الخراب  عن  املسؤولية  ايضا  هي 

الفساد. 
باملطلق  األحزاب  ضد  وقفوا  من  تزاحم  ايضا  وامللفت 

عىل تصدر قوائم تشكيل بعض األحزاب الجديدة!
عن  هو  هنا  نفسه  يطرح  الذي  املرشوع  والسؤال 
من  الكم  لهذا  العراقي  السيايس  النظام  حاجة  مدى 
األحزاب، سيام اذا دققنا يف رؤى وبرامج هذه األحزاب 
يف  جوهرية  فروق  هناك  فليست  أخريا.  تشكلت  التي 
وثائقها، حيث يجمع الكل عىل نبذ املحاصصة والفساد 
وانتشار املليشيات، ويتبنى محاربة اإلرهاب. كام ينتقد 
“املعالجات”  لـ  ويعرض  وتراجعها،  الخدمات  ضعف 

و”الحلول”. 
عرب  التنظيامت  هذه  من  قليل  غري  عدد  تأسس  لقد 
وجهة  ضمن  املتنفذة،  القوى  طرف  من  خبيث  تدبري 
جهود  وبعرثة  السياسية،  الحياة  تشويه  غايتها  منظمة 
اطار  ويف  تعقيدا،  السيايس  املشهد  وزيادة  الشباب، 
املعنوي  االنتفاضة  رصيد  من  لالنتفاع  خبيث  سعي 

الكبري، الذي تشكل عرب تضحيات جسام.
نهازو  تصدرها  فقد  األحزاب  من  االخر  القسم  اما 
الحقيقي.  السيايس  العمل  بهم  ابتيل  الذين  الفرص، 
انفسهم  وتسويق  مواقفهم  ببيع  ُعرفوا  الذين  أؤالء 
تجسدت  والذين  املناصب،  اجل  من  االمثان  بابخس 
وفرض  والتزعم  الظهور  وحب  االنانية  نزعات  فيهم 

الذات.
اقدم  التي  الجادة  الخطوات  يشوه  وغريه  ذلك  كل 
ومحاوالتهم  البواسل،  االنتفاضة  شباب  عليها  ويقدم 
الصادقة لتنظيم أوضاعهم بعد ان توصلوا اىل قناعات 
اطر  يف  االنتظام  وبرضورة  السيايس،  العمل  بأهمية 
تنفيذ  السياسية يف سبيل  للمشاركة  واالستعداد  حزبية 

مطالب االنتفاضة وأهدافها.
وامام السيل من األحزاب التي اسستها طغمة الفساد، 
باسم املدنية تارة وباسم االنتفاضة تارة أخرى، يتوجب 
التحذير من فخاخ هذه اللعبة معروفة املقاصد. كام ال 
بد بالنسبة اىل  الواعني من الفرز الواضح، والعمل عىل 
الحقيقية، يف تحالف واسع  التغيري  تنسيق نشاط قوى 
التي  الدميقراطية،  املدنية  والشخصيات  األحزاب  يضم 
يف  االجتامعية،  والعدالة  والنزاهة  املواطنة  قيم  تتبنى 

اطار يتسع لكل التنوع يف هذا املجتمع.

أرقام االنفاق كبيرة جدا واستعدادات نيابية لضغطهاكل خميس

نواب: موازنة 2021 “انفجارية” 
ودراستها تحتاج لـ30 يوما

بغداد ـ طريق الشعب
مجلس  ارسله  الذي   2021 موازنة  مرشوع  قوبل 
فعل  بردود  الربملان،  إىل  األول  أمس  الوزراء، 
مقارنة  االنفاق،  بحجم  املبالغة  انتقدت  سياسية، 

باإليرادات والعجز الذي ورد ضمن مواده.
وسائل  تداولتها  التي  املوازنة  نسخة  وبحسب 
“طريق  عليها  واطلعت  واسع،  نطاق  عىل  االعالم 
حوايل  يبلغ  فيها  االيرادات  تقدير  فإن  الشعب”، 
93 تريليون دينار عىل أساس تحديد سعر برميل 
مبلغ  خصص  بينام  دوالرا،  بـ42  الخام  النفط 

مقداره 163 تريليون دينار للنفقات. 
 71 حوايل  املخطط  العجز  اجاميل  بلغ  حني  يف 

تريليون دينار.

مجلس النواب يستعد للمناقشة
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  وأعلن 
موازنة  قانون  مرشوع  مسودة  استالمه  بعد 
الحايل  النيايب  الترشيعي  الفصل  2021، عن متديد 
انجاز  انجازها، فضال عن  لغرض  واحد،  ملدة شهر 
بيان  بحسب  االخرى،  الترشيعات  من  العديد 

مكتبه االعالمي.
بشري  للحلبويس،  الثاين  النائب  شدد  السياق،  ويف 
الحداد، عىل أن “مناقشات جدية ومكثفة ستجري 
وتخفيض  الرضورية،  غري  النفقات  تقليل  باتجاه 
والفقرية  الوسطى  الطبقات  لصالح  العجز  نسبة 
االجراءات  ان  علام  املحدود.  الدخل  وذوي 
تستغرق  قد  املوازنة  قانون  إلنجاز  الترشيعية 
بالقراءة  سيبدأ  املجلس  وأن  يوماً،   30  -  20 من 

للقانون مطلع شهر كانون الثاين املقبل”.

مخيفة وانفجارية
النيابية،  املالية  اللجنة  عضو  أوضح  جانبه،  من 
عبد الهادي السعداوي، ان املوازنة املقدمة ليست 

تقشفية وهي األعىل منذ 2003.
وقال السعداوي يف ترصيح صحايف طالعته “طريق 
بان تكون موازنة  الحكومة تعهدت  الشعب”، إن 
االرقام  عىل  اطالعنا  وبعد  لكنه  تقشفية،   2021

التي تضمنتها املوازنة، تبني انها “انفجارية”. 
ضغط  اي  املوازنة  بنود  يف  توجد  “ال  وأضاف 
سقف  رفع  اىل  الحكومة  ذهبت  بل  للنفقات، 
املوازنة العامة، وهذا يدل عىل انها ال متلك خطة 
كام  املوازنة.  قانون  يف  االقتصادية  االزمة  ملعالجة 
عن  ناهيك  املوازنة،  تضمنتها  مخيفة  أرقاما  إن 

الديون الكبرية للمصارف املحلية والدولية”.
عدم  تتضمن  املوازنة  عىل  “املالحظات  أن  وبنّي 
املايل  العجز  ملواجهة  استثامرية  خطة  وجود 
اموال  تخصيص  وتم  البطالة،  ملف  اىل  واالنتباه 
ايجاد  عن  تعجز  التي  الكهرباء  لوزارة  كبرية 

الحلول الالزمة للطاقة”.

نفقات تشغيلية هائلة
مجلس  يف  املالية  اللجنة  عضو  قال  ذلك،  إىل 
النواب، جامل كوجر، أن لجنته ستجري تعديالت 
فيها  التشغيلية  النفقات  معترباً  املوازنة،  عىل 
نفقات  وهناك  دول.  ثالث  ميزانيات  “تعادل 

وِضعْت ال حاجة لها يف الوقت الراهن”.
وكاالت  تداولته  الذي  النائب  لحديث  ووفقا 
اىل  املوازنة  يعيد  لن  “الربملان  فإن  األنباء، 
عىل  ستعدل  املالية  اللجنة  وأن  الحكومة، 

مرشوع قانون املوازنة لكون ارقامه غري دقيقة”.
ترليون   2 وضعت  “الحكومة  أن  اىل  واشار 
كبري  مبلغ  وهذا  االصالحي  برنامجها  لتطبيق 

جداً”.

موازنة غير اصالحية
االقتصادي  الخبري  رّجح  صلة،  ذي  صعيد  وعىل 
املوازنة،  مترير  عدم  إمكانية  عيل،  محمد  رضغام 

داخل مجلس النواب، لسببني رئيسيني.
“طريق  تابعته  متلفز  ترصيح  يف  محمد  وقال 
الشعب”، إن “مترير موازنة 2021 من قبل مجلس 
أي خطوات  فيها  يوجد  ال  إذ  جداً،  النواب صعب 
إصالحية عىل عكس ما يرصح به وزير املالية بأنها 
استهالكية بامتياز، باإلضافة اىل ان النفقات مرتفعة 
أسعار  وانخفاض   2019 موازنة  مع  فيها  قياساً 

النفط”.
األقل  الرشائح  عىل  تضغط  “املوازنة  أن  وأضاف، 
فان  وبالتايل  الوطني،  االقتصاد  عىل  وكذلك  دخالً 
نواحي  اىل  يذهب  الضغوط  هذه  عىل  املردود 
أن  مؤكدا  واختزالها”،  اختصارها  ميكن  ال  انفاقية 
مفاصل  يف  املسترشي  “الفساد  سببه  االنفاق  كرثة 
تحل منذ  التي مل  الرواتب  ازدواجية  الدولة، ومنه 

17 عاماً واالسامء الوهمية والفضائيني”.
وتوقع عضو اللجنة املالية الربملانية، شريوان مريزا، 
املالحظات  نتيجة  املوازنة  ترشيع  تأخر  أمس،  يوم 
يف  واملالية  السياسية  الكتل  لخصتها  التي  الكثرية 

الربملان.
شهر  من  أكرث  إىل  “تحتاج  لجنته  ان  مريزا  وأردف 
املتعلقة  التعديالت  بعض  وإجراء  املوازنة  لدراسة 

يف خفض النفقات الحكومية. وأمر متريرها مرتبط 
بالنقاشات والخالفات التي قد تحصل داخل مجلس 

النواب”.

حصة االقليم والوعود المتبادلة
البنود يف ما يتعلق  املوازنة مجموعة من  وأوردت 
املستحقات  “تسوية  عىل  نصت  االقليم،  بحصة 
بعد   2004 للسنوات  واالقليم  املركز  حكومتي  بني 
بتسليم  االقليم  التزام حكومة  إىل  إضافة  تدقيقها. 
املنتج  الخام  النفط  من  يوميا  برميل  الف   250
املصدر  الخام  النفط  تسويق  بسعر  حقولها،  من 
تسلم  ان  عىل  )سومو(،  النفط  تسويق  رشكة  من 
العامة  الخزينة  اىل  وغريها  النفطية  االيرادات 
للدولة حرصا، وتستغل الكميات التي تزيد عن ذلك 
لتغطية االستهالك املحيل يف االقليم وكلف االنتاج 

والتشغيل والنقل”.
برصف  االقليم  “التزام  عىل  ايضا  املوازنة  ونصت 
مستحقات رواتب البيشمركة لعام 2021 من اصل 
للسنة  االقليم  موازنة  املرصدة ضمن  التخصيصات 
وأن  املوظفني.  تعويضات  حساب  وازاء  املذكورة 
القروض  بيانات عن  بتقديم  االقليم  تقوم حكومة 
وااللتزامات املالية التي ترتبت بذمتها يف املوازنات 
 2019  –  2014 السنوات  خالل  االتحادية  العامة 
التخصيصات  وضمن  الفعيل  االنفاق  مجموع  من 
املدرجة يف قوانني املوازنات للسنوات املذكورة أعاله 
األخرية  تقوم  أن  عىل  االتحادية.  املالية  وزارة  اىل 
ابتداًء من 2021 بتنزيل اقساط الدين املرتتبة بذمة 
االقليم من القروض املمنوحة، وجدولة الدين عىل 

مدى 10 سنوات”.
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بغداد – طريق الشعب
اللجنة  سكرتري  فهمي،  رائد  الرفيق  استقبل 
اليوم  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 
يف  التقدميني  القوميني  من  وفدا  االثنني، 

العراق.
السياسية  املستجدات  آخر  الجانبان  وتبادل 
يف البلد واملنطقة، فضال عن الحراك الترشيني 
وما افرزه من مواقف وتداعيات عىل العملية 
السياسية، وأكد الرفيق فهمي للوفد ان حركة 
انتكاساتها،  من  الرغم  وعىل  العريب  التحرر 
الرصاعات  ان  مبينا  مهمة،  انجازات  حققت 
تلك  عىل  الحفاظ  بعدم  ساهمت  املنطقة  يف 

االنجازات.
العراقي  الشيوعي  "الحزب  ان  فهمي،  وذكر 
الظروف بشكل  يعتمد يف منهجه عىل تحليل 
الوطنية  القوى  عرب  التغيري  ويتبنى  ملموس، 
بني  وفيام  املعارضة"،  ايام  يف  حتى  الداخلية، 

انه "بعد 2003 ساهمت قوى السلطة بتحجيم 
مستمرة"،  فوىض  يف  ووضعتها  الدولة  دور 
عىل  يحرص  الشيوعي  "الحزب  ان  مؤكدا 
العملية  يف  وساهم  والتنظيم،  التعبري  حرية 
من  مبارش،  بشكل  النواب  ومجلس  السياسية 

أجل ترميم البيت التقدمي الدميقراطي".
يلعب  ان  "اهمية  عىل  الوفد  أكد  جهته  من 
املبادرة،  الشيوعي دوره يف أخذ زمام  الحزب 
وان يسعى لتوحيد صفوف القوى الدميقراطية 
انقاذ  حكومة  تشكيل  اجل  من  والوطنية، 
الحوار  استمرار  "رضورة  اىل  الفتا  وطني"، 
والتعاون بني التقدميني الدميقراطيني والحزب 

الشيوعي والقوى املدنية".
وضم الوفد الزائر السيد ماهر الشمري والسيد 
عادل مجيد التميمي ود. خالد حسن جمعة، 
فيام حرض اللقاء اىل جانب الرفيق رائد فهمي 

الرفاق عزت ابو التمن ومحمد السالمي.

بغداد ـ طريق الشعب
من  وعدد  بغداد  يف  االحتجاجية  الفعاليات  تواصلت 
املحافظات، للمطالبة بتوفري فرص العمل، وايقاف االعتقاالت 
العشوائية ضد املتظاهرين، ورفض قرار تخفيض سعر رصف 
حقوق  مفوضية  استنكرت  جانبها،  من  العراقي.  الدينار 
االنسان يف البرصة، االعتداء عىل خريجي كليات الهندسة يف 

املحافظة.

الشهادات العليا تواصل االحتجاج 
وشهدت العاصمة بغداد، تظاهرة احتجاجية كبرية أمام وزارة 
الشهادات  حملة  نظمها  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
العليا، مطالبني بتوفري وظائف حكومية لهم. وقال محسن 
أن  الشعب”،  لـ”طريق  القانون(،  يف  )دكتوراه  كريم، 
ملطالب  املستمر  التسويف  عىل  احتجاجاً  تأيت  “التظاهرة 
عمل  فرص  “توفري  ان  واضاف  العليا”.  الشهادات  حملة 
للخريجني هو واجب الدولة، وكل مؤسساتها برضورة مراعاة 
ال  “الفاسدين  ان  اىل  مشرياً  والكفاءات”،  العقول  أصحاب 
يرغبون يف وجود اصحاب الفكر والعلم النتشال املؤسسات 
املواطنني  يُذكر ان عددا من  املرير”.  الحكومية من واقعها 
واصلوا تظاهراتهم، لليوم الثالث عىل التوايل، امام أمام البنك، 
مطالبني بإقالة املحافظ مصطفى غالب، ورفض قرار خفض 

قيمة الدينار العراقي امام الدوالر.

اعتداءات في البصرة
االنسان،  حقوق  مفوضية  سجلت  البرصة،  محافظة  ويف 
حوادث اعتداء عىل خريجي كليات الهندسة املعتصمني امام 
طالعته  بيان  يف  املفوضية  وعربت  البرصة.  نفط  رشكة  مقر 
“طريق الشعب”، عن رفضها “االعتداء عىل الخريجني من 
حصلت  أحداث  يف  منهم  عدد  واعتقال  املهندسني  رشيحة 

البرصة  نفط  رشكة  مقر  أمام  اعتصامهم  أثناء  الثالثاء،  يوم 
لوائح  باحرتام  النفط  رشطة  “مديرية  مطالبة  )الزقورة(”، 
املحافظة  إدارة  “عىل  أن  البيان  واضاف  اإلنسان”.  حقوق 
فتح تحقيق يف االعتداء والجلوس مع املتظاهرين”، مبينا أن 
“مكتب املفوضية سيقوم بتحريك الشكاوى إىل دائرة االدعاء 
االجتامعي  التواصل  وسائل  وتناقلت  املحافظة”.  يف  العام 
مقاطع فيديو لعدد من عنارص القوات االمنية وهم يقومون 
امام  املتظاهرين  املهندسني  عىل  املربح  بالرضب  باالعتداء 
ما  العمل،  فرص  بتوفري  للمطالبة  البرصة،  نفط  رشكة  مقر 
تسبب بإصابة 3 متظاهرين واحتجاز 6 منهم، وفقا ألحاديث 
اعتصامهم  الهندسة  خريجو  ويواصل  انفسهم.  املتظاهرين 
)الزقورة(،  موقع  البرصة،  نفط  لرشكة  الخلفي  الباب  امام 
مطالبني بتوفري فرص العمل. ويؤكد الخريجون استمرارهم 
يف االحتجاج لحني تحقيق مطالبهم. يُشار اىل ان عددا من 
أولياء أمور الطلبة املبتعثني لغرض الدراسة عىل نفقة رشكة 
مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  نظموا  العراقية،  النفط  ناقالت 
رشكة، مطالبني بحقوق أبنائهم املتفق عليها بالعقد الذي ابرم 
بني الطلبة والرشكة، املتضمن ارسال مبلغ 500 دوالر شهريا، 

والتي توقفت منذ 10 اشهر.

ذي قار تواصل االحتجاج
اإلدارة  كليات  خريجي  من  العرشات  أقدم  جانبهم،  من 
واالقتصاد يف محافظة ذي قار عىل قطع جرس النرص، احتجاجا 
عىل عدم توفري فرص عمل لهم.  واوضح املتظاهر عيل خشن 
لـ”طريق الشعب”، ان “احتجاجاتهم متواصلة، حتى توفري 
فرص عمل لجميع الخريجني، وتخصيص درجات وظيفية لهم 
ضمن درجات الحذف واالستحداث عىل مالك وزارة الصحة 
او أي وزارة اخرى”، محذراً من أن “استمرار تجاهل مطالبهم 

سوف يدفعهم للتصعيد بصورة اكرب”.

الشيوعي العراقي يستقبل وفدا 
من القوميين التقدميين

االحتجاجات تتواصل.. 
ودعوات للتحقيق في االعتداءات
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معبد اللش ضمن الالئحة المؤقتة لليونسكو
بغداد ـ طريق الشعب

ملنظمة  املؤقتة  الالئحة  معبد اللش عىل  واالثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  أدرجت 
 )ALIPH ( مع منظمة )اليونسكو، بينام ابرمت اتفاقية مرشوع )فسيفساء املوصل

الدولية لـتأهيل مواقع دمرها االرهاب يف نينوى.
وقال مدير اعالم الهيئة العامة لآلثار والرتاث يف الوزارة حاكم الشمري يف حديث 
صحفي تابعته “طريق الشعب”، ان “ادراج الهيئة للموقع عىل الالئحة املؤقتة، يأيت 
ضمن جهودها الحثيثة ومباحثاتها املكثفة مع منظمة اليونسكو، لضم معبد اللش 
الواقع شامل غرب مدينة املوصل والتابع لاليزيديني، عىل الئحة الرتاث العاملي، ملا 

ميثله املعبد من إرث تاريخي عريق”.
وافاد بأن “املواقع املدرجة عىل الالئحة التمهيدية املؤقتة اصبح عددها 12 موقعاً 

آثارياً وتراثياً ملواقع يف بغداد واملحافظات”.

الكهرباء: قريبا العودة للجدول القديم
بغداد – طريق الشعب

افاد وزير الطاقة االيراين رضا أردكانيان، ان “العراق سلّم ايران 700 مليون دوالر من 
مستحقات استرياد الغاز املستخدم النتاج الطاقة”.

الجانب  مع  مباحثات  عقد  جرى  “انه  الوزير  عن  اإليرانية  الحكومة  موقع  ونقل 
العراقي حول مشاركة الرشكات اإليرانية يف خفض خسائر شبكة توزيع الكهرباء يف 

العراق، وإصالح وتعمري املعدات املترضرة فيه أيضا”.
من جانبه، أكد املتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موىس، يف ترصيح صحفي تابعته 
“طريق الشعب”، ان “منظومة التشغيل ستعاود وضعها الطبيعي بعد يوم واحد 
بالجدول  العمل  عودة  الكهرباء،  تجهيز  وسيشهد  الغاز  تجهيز  عودة  اكتامل  من 

القديم اليوم مساء )امس( او بعد غد”.

خبراء: االعفاء عن قتلة العراقيين انتهاك 
للقانون الدولي

بغداد ـ طريق الشعب 
قال خرباء حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، إن العفو الذي أصدره الرئيس األمرييك 
املنتهية واليته دونالد ترامب عن أربعة أمريكيني أدينوا بقتل مدنيني عراقيني أثناء 
مبقتىض  املتحدة  الواليات  اللتزامات  انتهاكا  ميثل   2007 يف  خاصة  بعقود  عملهم 

القانون الدويل.
األمم  يف  املرتزقة  باستخدام  الخاصة  العمل  مجموعة  رئيسة  أباراك،  يلينا  وذكرت 
أن  الشعب”،  “طريق  وطالعته  االنباء،  وكاالت  نرشته  صحفي  بيان  يف  املتحدة 
“قرارات العفو تنتهك االلتزامات األمريكية مبوجب القانون الدويل وتقوض بصفة 

أعم القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان عىل مستوى عاملي”.
الرصاعات  يف  بالعمل  الخاصة  األمن  رشكات  مع  للمتعاقدين  “السامح  أن  وتابع 
املسلحة واإلفالت من العقاب، سيشجع الدول عىل التحايل عىل التزاماتها مبقتىض 

القانون اإلنساين”.

نواب وخبراء: التعديل خيار أقرب 
لقانون المحكمة االتحادية

المسودتان وخيار التعديل
النواب،  مجلس  لرئيس  الثاين  النائب  أعلن  سابق،  وقت  ويف 

“مرشوعني  الربملانية  القانونية  اللجنة  لدى  إن  الحداد،  بشري 
السابقة، وفيه  الحكومة  األول مرسل من  للتصويت،  جاهزين 
بعض النقاط الخالفية خاصة يف املادتني )2( و )12(، املتعلقتني 
والنصاب.  والتصويت  االتحادية  املحكمة  أعضاء  اختيار  بآلية 
وأما املرشوع الثاين، فهو مقدم من رئاسة الجمهورية ويهدف 
أعضائها  اختيار  ويقرتح  املحكمة،  نصاب  اختالل  معالجة  إىل 
من مجلس القضاء األعىل، وبالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم 

كردستان”.
الدستوري، مصدق عادل، فإن املحكمة  القانون  ووفقا ألستاذ 
“تؤسس  ألنها  الدستورية،  املؤسسات  أهم  تعترب  االتحادية 
النيابية،  االنتخابات  نتائج  عىل  وتصادق  السلطات،  لباقي 
وتحديد الكتلة األكرب لتشكيل الحكومة كام جرى سابقا. لذلك 
ال بد من انهاء هذه األزمة ألن املحكمة تحمي الدستور، سواء 
من االنتهاكات الصادرة من مجلس النواب عرب ما يرشعه من 
ميكن  والتي  الوزراء،  مجلس  عن  الصادرة  األنظمة  أم  قوانني، 

بها”. الطعن  للمحكمة 
بشأن ترشيع  املاضية  األشهر  استمر طوال  الذي  الرصاع  وبعد 
األول  النائب  الكعبي،  حسن  أكد  االتحادية،  املحكمة  قانون 
لرئيس مجلس النواب، إن “املجلس أمام خيارين، هام التعديل 
الترشيع، واألخري من الصعب تحقيقه لوجود كتل سياسية  أو 

لذلك  الجديد،  القانون  مواد  ضمن  ملساتها  وضع  تريد  كثرية، 
فإن الذهاب نحو خيار التعديل هو األسهل واألرسع للخروج 

من هذه األزمة”.
ويف ذات السياق، شدد النائب ستار الجابري، عىل أن الخالفات 
الحايل،  بالوقت  تجاوزها  ميكن  “ال  القانون  حول  السياسية 
اتفاق  مبينا وجود “شبه  قريبة”،  انتخابات  امام  أننا  خصوصا 
بني القوى السياسية لتعديل مادة ضمن مواد قانون املحكمة 
النافذ، وإضافة قاضيني اثنني لها، وهذا سيخترص الطريق نحو 

االنتخابات املبكرة، وتسهيل اجرائها بوقتها املحدد”.

شرط ملزم لالنتخابات
إن  الدين،  ضياء  زهري  القانوين،  الخبري  أوضح  جانبه،  من 
املحكمة  قانون  ينجز  مل  ما  اجراؤها  ميكن  “ال  االنتخابات 
نتائج  عىل  تصادق  التي  الوحيدة  الجهة  ألنها  االتحادية، 

االنتخابات”.
وتدور الخالفات حول القانون بشأن ثالث قضايا رئيسة تؤخر 
القضاة،  باعتامد فقهاء الرشيعة، واعامر  االتفاق عليه، تتعلق 

فضال عن التوافق او االتفاق السيايس عىل توزيعهم.
وأضاف ضياء الدين خالل حديثه لـ”طريق الشعب”، إن أسهل 
نفسها،  املحكمة  قبل  من  امللغية  املادة  “تعديل  هو  الخيارات 
والتي تنص عىل أن )مجلس القضاء االعىل هو من يرشح القضاة 
اىل املحكمة(، وابدالها مبادة أخرى ضمن قانون املحكمة النافذ 

رقم 30 لسنة 2005 تنص عىل اكامل نصاب املحكمة من قبلها، 
قناعة  “توفر  إىل  الفتا  األعىل”،  القضاء  مجلس  مع  وبالتنسيق 

كبرية بخيار التعديل الذي ميكن أن يتم خالل أسبوعني”.
ويف وقت سابق، أكد القايض هادي عزيز عيل، إن ازمة املحكمة 
االتحادية “مقصودة”، مشريا اىل ان الغرض منها يعود اىل مصالح 

تتعلق بالقوى السياسية املتنفذة.
وقال عيل لـ”طريق الشعب”، هناك مقرتحات كثرية لحل االزمة 
خالل أيام قليلة، منها ان يتم “التشاور بني مجلس القضاء االعىل 
واملحكمة االتحادية حول عملية االختيار، أو ان يتشاور الطرفان 
مع رئيس الجمهورية، او ان يتم االختيار من قبل مجلس القضاء 
بني  بالتشاور  يرشح  ثالث  وشخص  االتحادية  واملحكمة  االعىل 
رئييس الجمهورية والوزراء، فكل هذه االتجاهات تؤدي اىل سد 

النقص بدل ان يحرص االختيار مبجلس القضاء االعىل وحده”. 

موعد مهدد
سعد  االنتخابات،  ملراقبة  عني  شبكة  رئيس  أفاد  ذلك،  إىل 
البطاط، بأن موعد االنتخابات مهدد وفقا للظروف واملعطيات 

الحالية التي افرزتها الكتل السياسية.
“الكتل  إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  البطاط  وبنّي 
موعدها  يف  االنتخابات  اقامة  لعدم  بقوة  تقاتل  السياسية 
املحدد، وبحسب ما يدور يف الكواليس النيابية، هنالك رأيان: 
العام  من  بالعارش  بالشهر  االنتخابات  اجراء  يتضمن  االول 
الثاين فرييد دفعها إىل عام 2022، أي يف موعدها  القادم. أما 

الدستوري، بعيدا عن االنتخابات املبكرة”.
يتم  أن  يفرتض  القادم  “الشهر  إن  إىل  املنظمة  رئيس  ولفت 
خالله انجاز قانون املحكمة االتحادية، لكن ذلك ال يبدو قريبا 
من التحقيق، فضال عن اعادة مجلس النواب قانون االنتخابات 
بالدوائر االنتخابية والبطاقة  التعديل عليه فيام يتعلق  لغرض 
البايومرتية. ووفقا لهذه الحالة، ستكون استعدادات املفوضية 
رغم  مهددة،  اللوجستية  والقضايا  األجهزة  حول  وتعاقداتها 
اىل  تستلم  مل  السيايس وهي  بالرصاع  وتتأثر  اساسا  بطيئة  انها 

االن شيئا من األموال املخصصة لها”.
ببعض  الوزراء  رئيس  اجتمع  األول،  أمس  يوم  “حتى  وتابع 
عن  يتمخض  مل  االجتامع  لكن  للمفوضية،  الساندة  الجهات 

قرارات واضحة ميكن التعويل عليها”.

بغداد ـ سيف زهير

بعد االقرتاب من موعد االنتخابات املبكرة، عاد الجدل مجددا بشأن قانون املحكمة االتحادية، 
والتعطيل الذي رافق عمل املحكمة طوال األشهر املاضية، رغم أهميته التفسريية والقضائية.

ويتوضح من خالل الترصيحات األخرية لنواب يف الربملان، وخرباء يف القانون واالنتخابات، 
أن مسار هذه العقدة التي تواجه عقبات سياسية عدة، قد يتجه نحو تعديل إحدى فقرات 

قانون املحكمة النافذ، لتجنب الرصاع الترشيعي، بشأن مترير أحد النسختني املقدمتني من قبل 
الحكومة ورئاسة الجمهورية.
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 اقل من االلف 
ً
الموقف الوبائي يسجل ارقاما

الصحة: لقاح »اكسفورد- استرازينيكا« خبر سار
بغداد ـ طريق الشعب 

اعلنت وزارة الصحة عن املوقف الوبايئ، 
ليوم أمس، ان عدد االصابات حوايل 900 

اصابة،  أكدت الحكومة أنها ستحصل عىل 
لقاح اسكفورد الربيطاين.

ويوم أمس، أكد املسؤول عن توزيع 
لقاحات كورونا يف بريطانيا، إقرار لقاح 
»أوكسفورد«، والذي سمحت السلطات 

الصحية يف بريطانيا باستخدامه.

إقرار  لقاح »استرازينيكا«
لقاح  نرش  عن  واملسؤول  والصناعة  األعامل  وزير  وقال 
إن »وكالة  ناظم زهاوي، وهو من أصل عراقي،  كورونا، 
تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد وافقت عىل 

لقاح اسرتازينيكا وأكسفورد«.
وأضاف يف تغريدة عرب »تويرت«، طالعتها »طريق الشعب«،  
»لدينا اآلن لقاحان معتمدان يف اململكة املتحدة، وهذه 
خطوة كبرية إىل األمام بالنسبة للمملكة املتحدة والعامل«.

السامح  أمس،  الربيطانية،  الصحية  السلطات  وقررت 
باستخدام لقاح اسرتازينيكا )أوكسفورد(، املضاد لفايروس 

كورونا املستجد، يف الحاالت الطارئة.
أوكسفورد-  »لقاح  أن  الصحية،  السلطات  وذكرت 
لإلصابة«،  عرضة  األكرث  للفئات  أوالً  سيقدم  أسرتازينيكا 

واللقاح طّورته جامعة أوكسفورد ورشكة أسرتازينيكا.

خبر سار 
ايجاباً  العراقية  الحكومة  تفاعلت  ذلك،  الصعيد  وعىل 
عرب  عليه،  العراق  حصول  مؤكدة  اسرتازينيكا،  لقاح  مع 

التحالف الدويل للقاح، الذي يشارك العراق  فيه. 
العامة  الصحة  مدير  عن  اليوم«  »بغداد  وكالة  ونقلت 
اسرتازينيكا  لقاح  »إقرار  إن  الحلفي،  رياض  الوزارة،  يف 
فريوس  عىل  القضاء  بشأن  ساراً  خرباً  يعد  )أكسفورد(، 
كورونا«، مضيفاً أن »العراق لديه حصة من اللقاحات ضمن 

التحالف الدويل للقاحات )كوفاكس(، واألخري متعاقد مع 
الرشكة الربيطانية يف تجهيزه بكمية من الجرعات«، مبيناً 
أنه »من املحتمل أن يحصل العراق عىل لقاح اسرتازينيكا 

من كوفاكس«.
العام، أن »العراق لديه تواصل مع رشكة  وأضاف املدير 
اسرتازينيكا للحصول عىل لقاحها الذي أقر يف بريطانيا«، 

الخاص  اللقاح  من  كمية  »العراق سيحجز  أن  إىل  مشرياً 
بالرشكة الربيطانية«.

لقاح فايزر  
التميمي، أكد يف وقت سابق  وكان  وزير الصحة حسن 
أن العراق سيحصل عىل اللقاح قريبا، مشريا إىل أن عقد 

استرياد لقاح فايزر يتضمن تجهيز املستلزمات الخاصة به.
تربيد  سلسلة   140 من  أكرث  لديها  الوزارة  أن  وأضاف، 
لحفظ اللقاح يف بغداد وباقي املحافظات، وتم التعاقد مع 

رشكات عاملية بهذا الصدد.
جهود  إىل  تحتاج  اللقاح  نقل  عملية  أن  الوزير  وأوضح 
أن  مبينا  املصنعة،  الرشكات  خربات  إىل  احتياج  وهناك 

الوزارة تتواصل يوميا مع الرشكات، واألمور تسري بانسيابية 
عالية، مؤكدا أن العراق سيحصل قريبا عىل اللقاح وسيبدأ 

بإعطائه للمواطنني.
ولفت التميمي إىل، أن العراق ال يزال يتواصل مع منظمة 
الصحة العاملية والخرباء العامليني ويعقد يوميا اجتامعات 

مع أغلب الخرباء يف دول العامل بشأن اللقاحات.
وينتظر  الجديد  باللقاح  اليوم  متفائل  العامل  إن  وقال، 

النتائج من أجل غلق صفحة كورونا.

انخفاض نسب الوفيات واالصابات
طالعته  بيان  يف  الصحة  وزارة  قالت  ذلك،  غضون  ويف 
 901 سجلت  الصحية  »الكوادر  إن  الشعب«،   »طريق 
العراقية، فيام متاثل  إصابة جديدة يف عموم املحافظات 
1547 مصاباً إىل الشفاء، قابلها وفاة 8 مصابني بالفريوس، 

خالل الـ24 ساعة املاضية«.  
له  بيان  الحجامي، يف  الكرخ جاسب  وأعلن مدير صحة 
طالعته »طريق الشعب«، إعادة العمل مبستشفى الكرخ 
العام الستقبال املرىض واملراجعني، بعد إخالئه من مصايب 

كورونا.
وقال إن »مستشفى الكرخ العام يعاود استقبال املرىض 
جائحة  قبل  بها  يعمل  كان  التي  االختصاصات،  كل  من 

كورونا وهو حالياً خاٍل من مرىض كورونا«.
يعود  أن  املقبلة،  األيام  يف  »نأمل  الحجامي،  وأضاف 
مستشفى الفرات العام اىل سابق عهده قبل مرض كورونا«.
 123 تسجيل  كردستان،  إقليم  يف  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الـ 24  إصابة جديدة، و3 وفيات بفريوس كورونا، خالل 

ساعة املاضية.
أن  الشعب«،  »طريق  طالعته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
»اإلصابات الجديدة يف إقليم كردستان، توزعت يف كل من 

أربيل 16، السليامنية 38، دهوك 67، كرميان 2«.
وبحسب البيان انه  »تم تسجيل 217 حالة شفاء، توزعت 
يف أربيل 108، السليامنية 10، دهوك 84، حلبجة 1، كرميان 
14، أما الوفيات فسجلت يف كل من أربيل، والسليامنية، 

ودهوك، بواقع حالة واحدة بكل محافظة منهم«.
لبيان الوزارة، فإن »عدد اإلصابات الكيل بفريوس  ووفقاً 
كورونا يف إقليم كردستان وصل إىل 103222، بينها 3383 
حالة وفاة، و69967 حالة شفاء، وما زال 29872 يتلقون 

العالج«.
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املوعد  اجرائها يف  الحكومة عىل   قدرة  املختصون يف  ويشكك هؤالء 
فيه  تشاركهم  الذي  االمر  املقبل،  حزيران  من  السادس  يف  املحدد 

جهات سياسية.

تأكيدات حكومية
موسع  اجتامع  خالل  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  ويؤكد 
األمنية  واألجهزة  املستقلة  الهيئات  الوزراء ورؤساء  من  ضم عدداً 
االنتخابات  مفوضية  دعم  آليات  لتفعيل  االنتخابات،  ومفوضية 
إجراء  هي  للحكومة  املركزية  “املهمة  ان  االنتخابية،  والعملية 
 2003 عام  منذ  املتعاقبة  “الحكومات  أن  مبيناً  مبكرة”،  انتخابات 
أكرب  من  يعد  وهذا  مستدمية،  فرتة  االنتقالية  الفرتة  من  جعلت 

األسباب التي جعلت اآلليات عقيمة”.
تحققت  أن  بعد  طرق،  مفرتق  امام  “نحُن  الكاظمي،  ويضيف 
اآلن،  نقودها  التي  االنتقالية  الفرتة  أساسية يف هذه  أهداف  ثالثة 
السياسية،  الكتل  من  أي  اىل  ينتمي  ال  مستقل  وزراء  رئيس  أولها 
فيه  يفوز  منصف  انتخابات  وقانون  مستقلة،  انتخابات  ومفوضية 
من يحصل عىل أعىل األصوات”، مشرياً اىل “وجود فرصة الستعادة 
ثقة الشعب بالدولة والنظام السيايس واآلليات الدميقراطية، وذلك 
بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرارا للبلد”.

بالسخارت تلتقي صالح
اىل ذلك، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع املبعوثة االممية 
الظروف  توفري  رضورة  املايض،  الثالثاء  يوم  بالسخارت،  جينني 
السالم  قرص  يف  استقبالها  خالل  نزيهة  انتخابات  إلجراء  املناسبة 

وسط بغداد.
“طريق  طالعته  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  بحسب  اللقاء  وتناول 
الشعب”، “ملف االنتخابات النيابية املقبلة والتأكيد عىل أهميتها، 
ورضورة تهيئة الظروف األمنية املناسبة إلجرائها، بعيدا عن سطوة 

السالح والضغوط”.

المفوضية تباشر استعداداتها
مرحلة  بداية  عن  لالنتخابات،  العليا  املفّوضية  أعلنت  جانبها،  من 
)البايومرتي(،  اإللكرتوين  التسجيل  مراكز  يف  الناخبني  سجل  تحديث 
يف عموم أرجاء العراق ملّدة )30( يوما ابتداًء من تاريخ 2/1/2021 

ولغاية تاريخ 2/2/2021.
أن   منه،  نسخة  الشعب”،  “طريق  تلقت  بيان  يف  املفوضية  وتابعت 
“مجلس املفّوضني قرر إيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبني القصرية 
وُحِذفت  أُتلِفت  إذ   ،)2018  -  2013( من  الفرتة  يف  املطبوعة  األمد 
علام  لتسلّمها،  أصحابها  مراجعة  لعدم  بها،  املتعلّقة  النصية  البيانات 
مراجعتهم”،  عند  بايومرتيّا  تسجيلهم  بإعادة  ستقوم  املفّوضية  أّن 
مبينا أّن “مفّوضية االنتخابات تدعو الناخبني كاّفة إىل مراجعة مركز 
التسجيل القريب من محّل سكنهم، إلجراء أّي من حاالت التحديث 

املذكورة آنًفا”.
مراكز  ودليل  األّويل،  الناخبني  سجل  عىل  املفوضني  مجلس  وصادق 
من  الناخب  مُيكّن  الذي  كاّفة،  التسجيل  مراكز  يف  املوّزع  االقرتاع 
دائرته  بحسب  فيه  سيصّوت  الذي  االقرتاع  مركز  عىل  االستدالل 

االنتخابية، بحسب بيان املفوضية.
واكدت املفوضية ايضا “استكامل مالمح االنتشار األخري ملراكز االقرتاع 
ومحطّاته بعد األخذ بنظر االعتبار الدوائر وإضافة املواليد )2001 - 
التقريبي ملحطّات  الُجُدد ليكون العدد  الناخبني  2002 - 2003( من 
 )58915( بنحو  والخارج  الداخل  يف  العراق  مستوى  عىل  االقرتاع 

محطّة”.
عّدة  لتجهيز  الكورية(،  )مريو  رشكة  مع  “مالحق  املفوضية  ووقعت 
إقليم كردستان، وكذلك األجهزة  اإللكرتوين اإلضافية ملكاتب  التحّقق 
بحسب  واالحتياط  الجديدة  واملواليد  الخارج  النتخابات  اإلضافية 
مؤرّشات آخر انتشار أجرته املفّوضية، وكذا الحال فيام يتعلّق بأجهزة 
أربيل  انتخابات  مبكتب  الخاّصة  التعويضية  اإللكرتونية  والعّد  الفرز 
قد  املفّوضية  تكون  وبذلك  واالحتياط،  الجديدة  واملواليد  والخارج 
استكملت عملية تأمني األجهزة اإللكرتونية االنتخابية ضمن الجدول 

البيان. الزمني العمليايت الخاّص بالعملية االنتخابية”، وفقاً 
وذكرت، أن “طلبات تسجيل األحزاب السياسية، بلغت )429( طلبا؛ 
مجلس  منها  منح  تأسيس،  شهادة  مبنح  تتعلّق  طلبا   )231( منها 

املفّوضني )3( أحزاب شهادة تأسيس”.

تأجيلها مرفوض
ويف الشأن ذاته، أبدى عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سالم 
القوى  مطالب  عىل  االلتفاف  بـ”محاوالت  وصفه  ملا  رفضا  الشمري، 

الوطنية بإجراء االنتخابات يف موعدها املعلن”.

أن  منه،  نسخة  الشعب”،  “طريق  تلقت  بيان  يف  الشمري  ويضيف 
الحقيقي عن رغبة  والتعبري  للتغيري،  املقبلة فرصة كبرية  “االنتخابات 
الجامهري والقوى السياسية الوطنية واي محاولة لتعطيلها او تأخريها 
ملوعد اخر سنقف ضده”، مشدداً عىل “اهمية التغيري والذي سينتج 
عنه حكومة جديدة تلبي مطالب الجامهري السلمية يف الحياة الحرة 

الكرمية والتي يسودها العدل واملساواة بني الجميع”.

قانون غير عادل
لكن الحديث عن اجراء االنتخابات يف موعدها املحدد، والكالم عن 
اقرار قانون “منصف وعادل”، يقابله النائب االسبق لرئيس مجلس 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق، سعد الراوي، بالقول: 
انه “منذ الدعوة إلجراء انتخابات مبكرة من قبل املتظاهرين جرت 
واألمم  والتنفيذية  الترشيعية  السلطات  بني  وحوارات  لقاءات 
املتحدة، نتج عنها إلغاء مفوضية االنتخابات وتشكيل أخرى جديدة 
مقاساتهم”،  عىل  فصل  السياسية،  الكتل  من  انتخايب  قانون  وإقرار 
من  وتعديل  واسعة  ملراجعة  بحاجة  االنتخابات  “قانون  أن  مؤكداً 
البالد  الحلول يف  واستعصاء  مواده،  تناقض  بسبب  الياء،  إىل  األلف 

اذا ما متت انتخابات وفقا لُه”. 
ل رشوط الناخب  ويقول الراوي لـ”طريق الشعب”، إن “القانون فصَّ
ورشوط املرشح باعتبار العراق مقسام إىل 18 محافظة كل محافظة 
دائرة انتخابية وليس التقسيم الجديد للعراق إىل 83 دائرة انتخابية 
هذه  اىل  العراق  تقسيم  عىل  يدل  القانون  يف  نص  أي  يوجد  وال 
الفصل  يخص  فيام  بدقة  الرشوط  “اكامل  عىل  مشدداً  الدوائر”، 
ال  االنتخايب(  )النظام  الخامس  والفصل  االنتخابية(  )الدوائر  الرابع 
بد من إعادة كتابته، عىل وفق ما تم التصويت عليه، وبإيضاح قابل 
للتنفيذ دون تأويل أو تفسريات متعددة، مع وضع رشوط جديدة 
الناخبني وال  للناخب ورشوط خاصة للمرشح حتى ال يختلط سجل 

يتجاوز مرشح دائرة إىل دائرة أخرى”.

تحذيرات من تضاعف المخالفات 
لها،  املنفذة  والجهة  العقوبة  يحدد  مل  “القانون  أن  الراوي  ويتابع 
وجهة الطعن وأخرى للبت وحسم الطعون، فيام يتعلق يف مخالفات 
املخالفات  هذه  فكل  وعليه  عامئة،  وتركها  االنتخابية  الدعاية 
االنتخابات  هذه  يف  وستتضاعف  أحد،  عليها  يعاقب  لن  الجسيمة 
وضع  الجزائية(  )األحكام  الثامن  “الفصل  أن  مضيفاً  سابقاتها”،  عن 
هل  العقوبة،  تتبنى  التي  الجهة  يحدد  مل  لكن  للمخالفني،  عقوبات 
هي املحاكم أم املحكمة االنتخابية أم مجلس املفوضني، وكان يجب 
بالغرامات  االكتفاء  وعدم  االحزاب،  مخالفات  تكرار  ملنع  تفصيلها 

املالية دون اإلحالة للقضاء”.
اجهزة  استخدام  املفوضية  تلزم  التاسعة  “املادة  أن  الراوي  ويكمل 
املادة تؤكد عد وفرز محطة من كل مركز  النتائج، ويف نفس  ترسيع 
اقرتاع، ويف حال وجود فارق اكرث من 5 يف املائة، يصار اىل العد والفرز 
العد والفرز  بنتائج  اليدوي. ويف حال وجود شكاوى وطعون فتؤخذ 

اليدوي”.
محل  ليست  اجهزة  عىل  أموال  رصف  “سبب  عن  الراوي  ويتساءل 
نتائج  يف  املسبقة  للشكوك  مدخال  “الفقرة  هذه  معترباً  ثقة”، 

االنتخابات”.

تدقيق السجل االنتخابي
ويؤكد الراوي أن “السجل االنتخايب هو العمود الفقري ألية انتخابات 
القانون  مواد  مراجعة  عند  لكن  الدولية،  املعايري  وفق  نزيهة  حرة 
ثقة  وعدم  إشكاالت  نجد  الختامية،  األحكام  يف  بالسجل  املتعلقة 
لجنة  تشكيل  عىل  القانون  نص  حيث  االنتخايب  بالسجل  املرشع 
مهمتها تدقيقه ملدة عام بعد اجراء االنتخابات”، مستغرباً من “عدم 

تدقيق السجل االنتخايب قبل اجراء االنتخابات”.

االحزاب  قانون  تطبق  سوف  التي  “الجهة  عن  الراوي  ويتساءل 
أو  مسلح  جناح  لألحزاب  يكون  )ال  بأن  الخاصة  الفقرة  وخصوصاً 
تنظيم عسكري(؟”، متابعاً “كيف ستكون األمور لو كان التنافس بني 
جناحني مسلحني، مييالن لتوجهني مختلفني ومتنافسني يف االنتخابات”.

نقمة  من  يزيد  سوف  السياسية  للتوافقات  االمر  “ترك  أن  ويؤكد 
ما  الدولة،  يد  السالح يف  مبيناً “عدم وجود خطة لحرص  املواطنني”، 
حرة  انتخابات  اجراء  يريد  كل  مخاوف  ويزيد  املشهد  يعقد  سوف 

نزيهة تضمن مشاركة مرشحني مستقلني أو أحزاب جديدة”.

تطبيق قانون االحزاب
قانون  من  الثالث  الفصل  من   8 املادة  بـ”تطبيق  الراوي  ويطالب 
االحزاب السياسية والتي تنص عىل أن ال يكون تأسيس الحزب وعمله 
يجوز  ال  كام  عسكرية،  شبه  أو  العسكرية  التنظيامت  شكل  متخذاً 
استطاعة  عدم  حال  “يف  إنه  اىل  مشرياً  مسلحة”،  قوة  بأية  االرتباط 
بوجود  انتخابات  نتائج  إليه  تؤول  ما  يضمن  فمن  تنفيذها  الدولة 
أحزاب لها تنظيامت عسكرية أو مرتبطة بها وخصوصاً يف حال عدم 
نتائج  منها  تتغري،  أن  ممكن  كبرية  ثغرات  جعل  فالقانون  فوزها، 
العد  وإعادة  االنتخابات،  بعد  الناخبني  سجل  كتدقيق  االنتخابات 

والفرز اليدوي يف حال وجود شكاوى بعد الفرز”.

للمفوضية  انتقادات 
مفصل  تقرير  صدور  لعدم  االنتخابات  “مفوضية  الراوي  وينتقد 
الزمنية،  والتوقيتات  الفنية  لإلشكاالت  ورؤيتها  استعداداتها  حول 
يحدد  مل  حيث  االنتخابية  للدوائر  رسمية  خرائط  اصدارها  وعدم 
ومن  وشكاوى،  إشكاالت  وجود  حال  يف  للطعن  جهة  أي  القانون 
الدوائر  ترسيم  حول  الطعون  يف  بالبت  قانوناً  املخولة  الجهة  هي 

االنتخابية”. 
وموعد  الخارج  ناخبي  سجل  إلعداد  نشاط  وجود  بـ”عدم  وينوه 
تسليم البطاقة البايومرتية لهم، كون القانون اشرتط عىل العراقيني 
يف  لهم  السامح  اجل  من  بايومرتية  بطاقة  وجود  الخارج  يف 

التصويت”.
)السلطة  السياسية  العملية  رشكاء  “تعاون  اىل  الراوي  ويدعو 
األحزاب،  القضائية،  السلطة  الترشيعية،  السلطة  التنفيذية، 
مفوضية االنتخابات، املنظامت املحلية والدولية(، إلنجاز انتخابات 
فيها يشء من املعايري ويتساوى فيها املرشحون واألحزاب وبوجود 
سجل ناخبني موثوق فيه، واستخدام معدات الكرتونية من رشكات 
ورشكات  باالنتخابات  الخاصة  املعلومات  تكنلوجيا  يف  باع  لها 
فاحصة موثوق فيها، ويف أجواء من التنافس القانوين لكل األحزاب 
واملرشحني بعد تعديل فقرات القانون، من أجل الحصول عىل نتائج 
أن  بعدها  ميكن  مهنية،  بحكومة  وتنتهي  الجامهري،  أغلبية  تريض 

تسهم يف استقرار البالد”.

تدريب الكوادر
ويختتم الراوي حديثه بالقول: إن “الكادر املتدرب يف املفوضية جرى 
من  الكوادر  لتدريب  واضحة  خطة  توجد  ال  اآلن  ولغاية  استبدالهم 
قبل االمم املتحدة، وال نعلم مدى امكانية تجهيز هذا الكادر ونحن 
لتدريب  املتحدة  األمم  استعداد  مدى  حول  مفصل  لتقرير  بحاجة 
الوطني  املكتب  ودوائر  اقسام  معظم  عىل  الفني  واالرشاف  الكادر 

)اإلدارة االنتخابية(”، مشرياً اىل “عدم وجود رأي واضخ لألمم املتحدة 
رأيها  أو  السيايس  أو  األمني  املحور  يف  سواًء  االنتخابية  العملية  يف 
انتخايب مبهم وغري واضح ومتناقض يف بعض فقراته  الفني يف قانون 

وأخرى ال ميكن  ألكرب منظمة دولية الصمت عنها”.

الحكومة خالفت القانون
ويف السياق ذاته، يقول الخبري االنتخايب دريد توفيق، ان “الحكومة 
املبكرة،  لالنتخابات  موعدا  بتحديدها  والدستور  القانون  خالفت 
ملجلس  الجمهورية  رئيس  من  طلب  بتقديم  مرهونا  االمر  كون 
اجراء  موعد  من  شهرين  قبل  نفسه  حل  عىل  للموافقة  النواب، 

االنتخابات”.
مفوضية  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  توفيق  ويضيف 
للتوقيتات  “وفقا  الزمني  برنامجها  بوضع  قامت  االنتخابات 

الحكومية”.
ويتساءل توفيق عن “موقف املفوضية يف حال رفض مجلس النواب 
التي  االموال  القادم، ومصري  نيسان  الرابع من شهر  نفسه يف  حل 
قرار  وجود  “رضورة  عىل  مشدداً  لالنتخابات؟”،  للتحضري  رصفت 
االنتخابات  اجراء  قبل شهرين من  نفسه  النواب بحل  من مجلس 

قبل البدء بالتحضري لالنتخابات وعدم هدر املال العام”.
ويقول إن “املفوضية تحتاج لـ 6 أشهر للتحضري لالنتخابات، وهي 
السادس، رشط حصولها عىل االموال  الشهر  قادرة عىل اجرائها يف 
الالزمة لتلبية احتياجاتها، وموافقة مجلس النواب عىل حل نفسه”.

اتفاق على موعد جديد؟
توافق  عن  الشمري،  احسان  السيايس  املحلل  يكشف  املقابل،  يف 
ترشين   29 يف  االنتخابات  اجراء  عىل  السياسية  والزعامات  القوى 
الكتل السياسية تنازلت عن 6 أشهر فقط  أن  االول املقبل، مؤكداً 

من عمر الدورة الربملانية الحالية”.
الفييل،  عيل  الكردستاين  الدميقراطي  الحزب  يف  القيادي  ويتفق 
“العملية  ان  قائال:  االنتخابات،  اجراء  بصعوبة  تقر  التي  اآلراء  مع 
ومن  مثالية،  غري  وبأجواء  مظلم  بنفق  متر  البلد  يف  السياسية 
الصعوبة إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد، ما مل تتضافر جهود 
السالح  بحرص  يتعلق  مبا  سيام  الوضع  هذا  من  للخروج  الجميع 

املنفلت، وإعادة هيبة الدولة والقانون”.
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جدل مستمر حول قانونها ومفوضيتها وموعد اجرائها

االنتخابات المبكرة .. مخالفات وتناقضات تنتظر التسوية 

 الفقرة 
ً
متخصص يتساءل عن: “الجهة التي سوف تطبق قانون االحزاب وخصوصا

الخاصة بأن )ال يكون لألحزاب جناح مسلح أو تنظيم عسكري(؟”

أن “قانون االنتخابات بحاجة لمراجعة 
واسعة وتعديل من األلف إلى الياء، 

بسبب تناقض مواده، واستعصاء 
الحلول في البالد اذا ما تمت انتخابات 

وفقا لُه”. 

بغداد ـ علي شغاتي

ال يزال ملف اجراء االنتخابات املبكرة محل جدل 
كبري بني القوى السياسية والشعبية واملعنيني بعملية 
االقرتاع العام؛ ففي الوقت الذي تؤكد فيه اطراف 
برملانية عىل رفض تأجيل موعد االنتخابات، بشكل 
يتامهى مع إرصار الحكومة عىل إجراءها يف وقتها 
تحضرياتها  االنتخابات  مفوضية  تواصل  املحدد، 

الالزمة لـ 6 حزيران املقبل.
قانون  واملختصني،  الخرباء  من  عدد  وينتقد 
االنتخابات، مشددين عىل رضورة تعديله والسعي 
الجاد لتطبيق قانون االحزاب، من أجل توفري “اجواء 

مناسبة” لالنتخابات.



بغداد – وكاالت 
رصاع متجدد يشهده العراق بني سائقي سيارات األجرة 
املوظفني،  من  املهنة  عىل  الطارئني  وأولئك  التقليديني، 
الذي يحاولون توفري رزقهم باللجوء إليها، خاصة هذه 
االقتصادية  واألزمات  الرواتب،  أزمة  ظل  يف  الفرتة 

املتالحقة. 
للموظفني  األقرب  املالذ  التاكيس  سائق  مهنة  وتعترب 
رواتبهم.  رصف  يف  الحكومة  تأخرت  كلام  العراق،  يف 
ممن  األصليني  املهنة  لذوي  يطيب  ال  األمر  هذا  لكّن 
بترشيعها،  املطالبة  إىل  دامئاً  عليها، ويسعون  يعتاشون 
وفق  واحدة  برشيحة  العامل  دول  يف  كام  حرصها  أو 

تطبيق أو نظام مروري واضح.
املهنة  هذه  إىل  املدنيني  املوظفني  لجوء  يقترص  ومل 
أم  الرشطة  من  سواء  عسكريون،  بها  التحق  بل  فقط، 
تأمني  سبيل  يف  الشوارع  يجوبون  باتوا  ممن  الجيش، 
أو نصف  األسبوعية  انتهاء خدمتهم  بعد  العيش  لقمة 
العمل  عن  عاطلني  أنفسهم  يعتربون  كونهم  الشهرية، 
منتظم.  غري  بشكل  توزيعها  أو  رواتبهم،  تأخر  بسبب 
بسيارات  العمل  يحكم  قانوناً  ميلك  ال  العراق  وألّن 

األجرة، تحول الكثريون إىل سائقني!
يقول محمد فاضل، وهو موظف حكومي ويعمل سائق 
تاكيس أيضا، إنّه يسكن يف شقة صغرية مبنطقة الدورة، 
مقابل إيجار شهري يبلغ 450 ألف دينار، مع أّن راتبه 
يكفي  ال  “وهذا  فقط  دينار  ألف   600 يبلغ  الشهري 
للمعيشة أساسا، فام بالك حني يتأخر تسليمه!؟” – عىل 

حد قوله.
مهنة  إىل  “اللجوء  إّن  صحفي،  حديث  يف  ويضيف 
أنّها مهنة متعبة  العلم  أمثل، مع  التاكيس يعترب خيارا 

أّن  كام  املشكالت.  من  لكثريٍ  السائق  فيها  ويتعرض 
وضع  سوء  بسبب  كثرية  أعطال  إىل  تتعرض  املركبات 
تلحق  التي  املرورية  املخالفات  عن  ناهيك  الطرقات، 
الزحامات  بسبب  أم  خطأ  عىل  كانوا  سواًء  بالسائقني 

التي تجربهم أحياناً عىل املخالفة”.
من جهته، يؤكد حمزة فرات، وهو منتسب إىل الرشطة 
سيارته  عىل  للعمل  اضطر  شهرين  منذ  أنّه  االتحادية، 
املعيشية  الظروف  بسبب  تاكيس،  كسائق  الخاصة 

أرسة  عن  مسؤول  أنّه  مبينا  الرواتب،  وأزمة  الصعبة 
كامالً،  مؤلفة من 8 أفراد، وأنّه يلتحق بدوامه أسبوعاً 
ويستغل أسبوع نزوله إىل بيته يف العمل من أجل تأمني 

احتياجات أبنائه ووالدته املريضة. 

ويشري إىل أنه ال ميلك أّي خيار آخر سوى هذه املهنة، 
أصحاب  مع  شجار  يف  أحيانا  يدخل  كونه  من  بالرغم 
رزقهم،  يف  لهم  منافساً  يعتربونه  ممن  األصليني  املهنة 
هذه  إىل  بنا  تدفع  التي  هي  الحاجة  “لكّن  مستدركا 

املهنة”.
“الحكومة  أّن  إىل  صحفي،  حديث  يف  فرات  ويلفت   
العراقية مقرصة كثرياً تجاه املوظفني، وانها تجرب الناس 

عىل تجاوز القانون أحياناً”.
فهو  عاماً،   15 منذ  تاكيس  سائق  وهو  محمد،  أبو  أما 
عميل”،  يف  يل  املوظفني  بـ”مزاحمة  يصفه  مام  يشكو 
“ال  الرزق  يف  ضعف  من  أصالً  تعاين  مهنته  أّن  معتربا 
ما  بحسب   – مركبة”  بيت  كّل  يف  باتت  ما  بعد  سيام 

يراه.
املرور  مديريات  “قانون  أّن  يف حديث صحفي،  ويبنّي 
تاكيس،  كـ  بالعمل  للسيارات  يسمح  ال  العراق،  يف 
فعلياً  يطبق  ال  ذلك  لكن  اللون،  صفراء  كانت  أذا  إال 
العراق، مبختلف  أن “موظفي  إىل  األرض”، مشريا  عىل 
العمل  لهم  مسموحا  صار  واختصاصاتهم،  رشائحهم 
كسائقي تاكيس، وهو ما أثر عىل مصدر رزقنا الوحيد”. 
املوظفني  عىل  مقترصا  األمر  يعد  “مل  انه  قائال  ويتابع 
معلمني  إّن  بل  املنخفضة،  الرواتب  ذوي  أو  الجدد 

وعنارص من الجيش والرشطة، التحقوا بهذه املهنة”.
عيل  بغداد،  مرور  مديرية  يف  النقيب  يرى  ذلك،  إىل 
إىل  أدى  املوظفني  رواتب  رصف  “تأخر  أّن  الالمي، 
الصفراء  املركبات  من  األجرة،  سيارات  أعداد  زيادة 
النقل  وزارة  تكون  “قد  انه  إىل  األلوان”، مشريا  وبقية 
أّي  ترسل  مل  ولذلك  بهذا،  علم  عىل  املرور  ومديريات 

أوامر مبحاسبة املركبات املدنية التي تعمل تاكيس”. 
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في ظل صعوبات المعيشة

موظفو العراق.. سائقو “تاكسي” يزاحمون أصحاب المهنة!

الشيوعي  الحزب  منظمة  *تعزي 
صديق  بوفاة  املحاويل  يف  العراقي 
جرب  طالب  الرتبوي  األستاذ  حزبنا 
حسني )ابو مشتاق( الذي وافاه األجل 
من  كل  شقيق  وهو  عضال،  مرض  اثر 
الرفاق طارق جرب وماجد جرب واملرحوم 
الرفيق  وخال  جرب  الرزاق  عبد  الرفيق 
محمد صادق وعم الرفاق رسور ماجد 
وأحمد  طارق  وزياد  ماجد  وصفاء 
وألهله  الطيب  الذكر  للفقيد  طارق 

الصرب والسلوان.
محلية  تنعى  والحزن  األىس  *ببالغ 
)ابو  الشمييس  سلامن  رفيقها  دياىل 
سيف( كام تعزي الرفيق عيل البرشاوي 
أثر  بوفاته  شقيقته  وزوح  خالته  ابن 
الطيب  الذكر  للفقيد  كورونا،  جائحة 
الصرب  وجلوالء  الكاطون  يف  وألهله 

والسلوان.
للحزب  النجف  محلية  *تنعى 
هادي  الرفيق  العراقي  الشيوعي 
اثر  تويف  الذي  حسن(  )أبو  البريماين 
ولعائلته  السالم  لروحه  عضال،  مرض 

الصرب والسلوان.

مواساة

البصرة - حيدر محمد

شأن بقية مناطق مدينة البرصة، تعاين منطقة 
يف  خاصة  العامة،  الخدمات  يف  ضعفا  القبلة 
قطاعي الرتبية والتعليم. إذ تضم هذه املنطقة 
التي يسكنها نحو 500 ألف نسمة، قرابة 70 
ومتوسطة  واعدادية  ابتدائية  بني  مدرسة 

معظمها يعمل بنظام الدوام الثاليث.
الصف  يف  والتالميذ  الطلبة  أعداد  تصل  فيام 
يجعل  الذي  األمر  و80،   60 بني  الواحد، 

الصفوف مكتظة بالنفوس. 
وكان محافظ البرصة أسعد العيداين، قد وعد 
عام 2018 ببناء 11 مدرسة يف منطقة القبلة، 

إال ان ذلك مل يتم لغاية اليوم.
منذ  املنطقة  تعاين  املدارس،  إىل  وباإلضافة 
إنشائها عام 1980، خلوها من رياض األطفال 
يجعلها  ما  العامة،  والحدائق  واملتنزهات 

مفتقرة ألي متنفس لألطفال. 
وبالعودة إىل املدارس، تم يف العام 2012 بناء 
تتجاوز  ال  مدة  وخالل  املنطقة،  يف  مدرسة 

العام الواحد، سقط أحد سقوف املبنى بسبب 
عدم جودة البناء. 

معظمها،  يف  املوجودة،  املدارس  وتفتقر  هذا 
وغريها.  وكهرباء  ماء  من  الخدمات  ألهم 
صفوفها  متهالكة،  كثرية   مدارس  وهناك 
نقصا  وتعاين  والشبابيك،  األبواب  من  خالية 

يف االثاث. 
العام 2012، أطلقت مشاريع حكومية  ومنذ 
هدمها  تم  وقد  املدارس،  بعض  بناء  إلعادة 
اليوم  إىل  لكنها أهملت وبقيت  الغرض،  لهذا 

عبارة عن هياكل تنتظر إكامل بنائها. 
ضعفا  القبلة  منطقة  تعاين  آخر،  جانب  من 
كثافتها  من  بالرغم  فهي  الصحي،  القطاع  يف 
رعاية  مركز  سوى  تضم  ال  العالية  السكانية 

صحية أولية فقط.
الجهات  من  اليوم  ينتظرون  املنطقة،  أهايل 
الخدمي،  واقعهم  إىل  االلتفات  الحكومية 
عند  تقف  ال  التي  مشكالته،  ومعالجة 
أنها  بل  فقط،  والصحي  الرتبوي  القطاعني 
تتعدى ذلك لتتسع مجمل الخدمات العامة. 

المدارس في “منطقة القبلة” البصرية
متهالكة وأعدادها قليلة وصفوفها 

تكتظ بالتالميذ  

بغداد – طريق الشعب 
شكا سكان املحلة ٤١٢ يف منطقة "حي السالم" )الطوبجي( بجانب الكرخ من بغداد، تراكم النفايات "بشكل كبري" يف محلتهم، معربني عن قلقهم 

من هذه الظاهرة ملا تشكله من خطورة عىل الواقعني البيئي والصحي. 
وذكر عدد من السكان لـ "طريق الشعب"، أن النفايات باتت تخلف روائح كريهة وأوبئة، وأصبحت مرتعا خصبا للحيوانات السائبة والقوارض، 

مطالبني مديرية بلدية الكاظمية رفع النفايات بشكل منتظم، وتوفري أعداد كافية من حاويات جمع األنقاض. 

النفايات تتراكم في “حي السالم” البغدادي!

أهالي "حي الماء" 
الموصلي: 

ضعوا حدا لظاهرة 
الجزر العشوائي!

الموصل -  طريق الشعب 
الجانب  يف  الواقع  املاء"  "حي  أهايل  شكا 
التلوث  املوصل،  مدينة  من  األيرس 
العشوايئ  الجزر  الناتج عن ظاهرة  البيئي 

للموايش.
لـ "طريق  الحي  أهايل  لفيف من  وأوضح 
جهة  من  يحدها  منطقتهم  أن  الشعب"، 
الشمس"،  "باب  يدعى  أثري  سور  الغرب 
مكبا  اليوم  بات  املياه  لترصيف  واد  يليه 
للنفايات، مشريين إىل أن هذا املكان يضم 

أيضا خانات إليواء املوايش.
جزارين  هناك  أن  قائلني،  وتابعوا 
يقومون  املنطقة،  يف  ينترشون  عشوائيني 
بذبح املاشية يف الطرقات مخلفني فضالت 
ونفايات ملوثة للبيئة وخطرية عىل الصحة 

العامة. 
الظاهرة  لهذه  حد  بوضع  األهايل  وطالب 
الرقابة  دور  تفعيل  خالل  من  السلبية، 
الصحية ومحاسبة املخالفني من الجزارين، 
داعني يف الوقت ذاته، الجهات البلدية إىل 
األماكن  من  أنه  خاصة  املكان،  تنظيف 

األثرية.

شكرا: عمليات بغداد وبلدية الرشيد!
نتقدم بالشكر الجزيل إىل عمليات بغداد ووحدة بلدية الرشيد، عىل استجابتهام ملناشدتنا 
التي نرشتها "طريق الشعب" يف وقت السابق، حول إعادة فتح شارع فرعي يف املحلة ٨٧٩ 

– حي تبوك )منطقة املخابرات(، كان قد تم إغالقه بساتر ترايب.
وعىل ضوء مناشدتنا، أرسلت الدائرتان املذكورتان، آليات لرفع الساتر، وإعادة فتح الطريق 

أمام املواطنني.
وإذ نتقدم بالشكر إىل الدائرتني، نتمنى من الدوائر األخرى أن تحذو حذوهام يف االستجابة 

ملناشدات املواطنني.
أهايل الزقاق ١٢ يف املحلة ٨٧٩   
عنهم غنية املهداوي 

بغداد – مهدي العيسى

التي  األبيض  النفط  حصص  كميات  تتفاوت 
توزعها الحكومة عىل املواطنني، بني عائلة وأخرى، 
الغرابة  تثري  حالة  يف  أيضا،  وأخرى  ومنطقة 
بابل والديوانية،  والتساؤل! فمثال يف محافظتي 
يخصص شهريا لكل عائلة 220 لرتا من النفط. 
فيام تتسلم العائلة يف بغداد، شهريا 50 لرتا فقط، 
وهذه كمية ال تسد الحاجة، إذا علمنا أن املدفأة 
الواحدة تستهلك يف اليوم 5 لرتات من النفط. لذا 
كيف سيكون األمر عند تشغيل أكرث من مدفئة، 
ظل  ويف  هذه،  القارس  الربد  أيام  خالل  خاصة 
شح الكهرباء الوطنية وعدم القدرة عىل تشغيل 

املدفآت الكهربائية!؟
قضاء  أن  إىل  اإلشارة  نود  الكهرباء،  ذكر  وعىل 
تجهيز  ناحية  من  نصفني  إىل  قسم  املحمودية 
الطاقة الكهربائية الوطنية، األول ال تأتيه الكهرباء 
سوى ست ساعات يف اليوم، وهذا يشمل أحياء 
األوىل  و"الحسينية  و"القادسية"  "املرتىض 
والثانية". فيام النصف اآلخر، الذي يضم أحياء 
"العسكري" و"الثورة" و"مجمع شقق التصنيع"، 
تستمر فيه الكهرباء طوال اليوم من دون انقطاع، 
إال ما ندر، والسبب كام يعتقد مواطنون، هو أن 
من بني سكان هذه املناطق، مسؤولني حكوميني!

الخدمات  تقديم  يف  العدالة  أين  نتساءل: 
للمواطنني؟ من ينصف الطبقات الفقرية!؟  

الهندية – غانم الجاسور

يف  الهوى”  أم  “حي  سكان  من  لفيف  ناشد 
الجهات  كربالء،  مبحافظة  الهندية  قضاء 
املدرسة  بناية  افتتاح  املعنية،  الرتبوية 
الجديدة التي اكتمل بناؤها منذ سبع سنوات.

يف  حسني،  مهدي  حسن  املواطن  وقال 
هذه  أن  الشعب”،  “طريق  لـ  حديث 
بالرغم  الحي،  تتوسط  التي  املدرسة 
منذ  كامل  بشكل  خدماتها  جاهزية  من 
أبوابها  تفتح  مل  لكنها  سنوات،  سبع 
ال  املواطنني  أن  إىل  مشريا  التالميذ،  أمام 

يعرفون سبب عدم افتتاحها.  
افتتاح  الرضوري  من  أنه  حسني،  ويؤكد 
الحي،  تالميذ  إليها  لينضم  املدرسة  هذه 
طويلة  مسافة  قطع  إىل  يضطرون  الذين 
ينتسبون  بعيدة  مدرسة  إىل  للوصول 

إليها.

العمارة – وكاالت 
لـ “معمل ورق  التابع  السكني  الحي  شكا أهايل 
العامة  البلدية  الخدمات  من  ميسان”، حرمانهم 
ألكرث من 17 عاما، مبينني يف حديث صحفي، أن 

الحي يسكنه قرابة 3 آالف نسمة. 
وأوضح عدد من السكان، أن منطقتهم تفتقر ألهم 
الخدمات “فال توجد شبكة للرصف الصحي، بينام 
الشوارع غري معبدة”، مؤكدين أنهم كانوا قد طالبوا 

الجهات املعنية، بتوفري أبسط الخدمات، “لكننا مل 
القرار غري  نجن ممن حرض املنطقة من اصحاب 
الوعود!”.  وجدد السكان مطالبتهم بتعبيد طرق 

الحي ونصب شبكات للرصف الصحي.

الحلة – وكاالت 
التابعة  اإلمام”  “ناحية  يف  مواطنون  طالب 
بإنشاء  بابل،  مبحافظة  املحاويل  قضاء  إىل 
إىل  مشريين  الناحية،  يف  جديد  مستشفى 
مستشفى  إىل  مرضاهم  لنقل  يضطرون  انهم 
طيلة  باملراجعني  يكتظ  الذي  املحاويل، 

الوقت، خصوصا انه يقع عىل الطريق الدويل، 
من  إليه  الطارئة  الحاالت  وصول  يسهل  ما 

القريبة. املناطق  مختلف 
أن  صحفي،  حديث  يف  املواطنون  وأوضح 
مستشفى  يف  والطوارئ  اإلسعاف  قسم 
املرىض  أعداد  يستوعب  ال  بات  املحاويل 

عمل  يربك  ما  يوميا،  يستقبلهم  الذين 
مطالبني  خدماتها،  ويضعف  الطبية  الكوادر 
الجهات املختصة بإجراء دراسة شاملة للواقع 
بابل،  محافظة  مناطق  مختلف  يف  الصحي 
خاصة قضاء املحاويل، للوقوف عىل مشكالته 

ومعالجتها.

لماذا هذا التفاوت في توزيع النفط األبيض؟!

في قضاء الهندية 
مدرسة جديدة تنتظر التالميذ منذ 7 سنوات!

ميسان
17 عاما و”حي الورق” بال خدمات

“ناحية اإلمام” في بابل
مطالبات بإنشاء مستشفى جديد
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المركز: شخ
االقتصادية والمالية، واستقرأ مبكرا ما 

يحدث حاليا. نحن االن أمام ارتفاع باألسعار 
واستقطاع لرواتب الموظفين والعاملين 
في الدولة، رافقه خفض مفاجئ لقيمة 

الدينار، كيف تنظرون إلى ما يجري؟
ألبناء  بالتهنئة  اتقدم  البداية  يف  فهمي:  رائد 
اعياد  ملناسبة  واملسيحيني  املسيحيات  من  شعبنا 
امليالد، متمنيا لهم ولعموم العراقيني االمن والسعادة.

رصف  سعر  رفع  تضمنت  املتخذة  اإلجراءات  إن 
والزيادة  عليها  والتعديل  الرواتب  وتخفيض  الدوالر، 
يف الرضائب غري املبارشة عىل السلع والخدمات، وهي 
ملنهج  تراكامت  كمحصلة  جاءت  وامنا  صدفة،  تأت  مل 
الحظنا  كام  األزمة.  لهذه  أفىض  واقتصادي  سيايس 
خالل السنوات املاضية، حصول تراجع كبري يف مستوى 
العوائد  عىل  املتزايد  واالعتامد  االنتاجية،  االنشطة 
لتنمية  توجيهه  وعدم  النفطي  الريع  وتنامي  النفطية 
بينام  املعييش.  املستوى  ورفع  االنتاجية  القدرات 
استرشى الفساد بوتائر عالية. ومل تتم مراقبة املشاريع 
الوهمية والفاشلة التي مل تنجز رغم تخصيص موازنات 
العام،  املال  ونهب  الفساد  يشمل  كان  كام  انفجارية. 

التشغيلية. للموازنات  املتضخمة  التخصيصات 
عىل  الرصاع  هو  الواقع،  هذا  اسباب  اهم   , ابرز  إن 
أو  وزارة،  يتوىل  متنفذ  طرف  فكل  والنفوذ.  املواقع 
مواردها  وعىل  عليها  االستحواذ  يحاول  وزارات،  عدة 
جامهرييته.  لتعزيز  فيها  انصاره  وجود  ويكثف 
تضخم  رافقه  الدولة  جهاز  يف  تضخام  شهدنا  وبالتايل 
يف التخصيصات واملوازنات الوزارية من دون جدوى.

والرواتب  النفقات  يف  التضخم  ان  مبكرا  قلنا  لقد 
واالجور والبذخ الكبري من دون نتيجة ، هو منط غري 
أم  عاجال  أزمة  ستواجه  الدولة  وأن  لالستدامة،  قابل 
النفط  اسعار  وانخفاض  كورونا  ازمة  وجاءت  اجال. 
األزمة  وتفجر  الفاشل  النهج  هذا  نتائج  لتظهر  عامليا 

الخانقة التي تواجهها البالد.
ويف مواجهة هذه األزمة، اتخذت الحكومة إجراءات، 
الرضر  الحاق  شأنها  ومن  وزرها،  املواطنون  تحّمل 
بدرجة  ارتفعت  التي  الفقر  نسبة  من  وتزيد  بالفقراء 
كبرية، ) بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر 34 يف 

املائة حسب آخر التقديرات الرسمية(.

الشباب ال يجد سوى البطالة 

المركز: ما تعليقكم على تمسك الحكومة 
والجهات المسيطرة على القرارين المالي 

واالقتصادي بالريع النفطي، واهمال 
تنويع مصادر الدخل كالزراعة والصناعة.

الدولة  يف  املتنفذة  القوى  نهج  فهمي:  رائد 
التنمية  متطلبات  مع  يتعارض  مصالحها  وطبيعة 
السنوات  خالل  شهدنا  فقد  الدخل.  مصادر  وتنويع 
الدولة  موارد  عىل  استحوذ  منهم  الكثري  أن  املاضية 
والرواتب  كاألجور  باذخة  بامتيازات  التمتع  عرب 
العادلة،  غري  االمتيازات  من  وغريها  واملخصصات 
بواسطة  مرشعن،  شبه  بسببهم  الفساد  اصبح  فيام 
لجانهم االقتصادية. فكان الجزء األعظم من املوازنات 
رشكات  تنفذها  مشاريع  اىل  يذهب  االستثامرية 
من  ايضا  تسلم  مل  كام  مبصالحهم.  مرتبطة  ومقاولون 
املبالغات  خالل  من  التشغيلية  املوازنات  سطوتهم 

التخمينية وااللتفاف عىل الجزء الرأساميل منها.
وتداعيات  آثار  البداية  منذ  وشخصنا  كحزب  الحظنا 
غري  االنشطة  توجهاتها  ترعى  التي  السياسات،  هذه 
استمر،  الفساد  ان  اال  أرضارها،  إىل  ونبهنا  املنتجة، 
التحتية  البنى  لتطوير  املخصصة  االموال  هدر  وتم 
وغريها  واملياه  واملجاري  والكهرباء  والجسور  والطرق 
والتي  االقتصادي  النشاط  يف  الرضورية  املجاالت  من 

تساعد عىل نهوض الزراعة والصناعة. 
أن  فمعروف  واستمرارها،  الكهرباء  ملشكلة  وبالنسبة 
انتاجي يخطط له. وحتى يف  ترديها يعرقل أي نشاط 
حال عولج ملف الكهرباء، فاملنشآت الصناعية تواجه 

مشاكل ومعوقات عديدة أخرى تضعف قدراتها وترفع 
واالالت  املكائن  تحديث  كعدم  االنتاج،  تكاليف  من 
 2003 بعد  الدولة  اعتمدت  كام  عليها.  تعتمد  التي 
ضوابط  بدون  التجارة  حرية  واطالق  االنفتاح  سياسة 
األموال  رؤوس  واصبحت  املنظم،  غري  االسترياد  عرب 
إىل  ادى  ما  ضوابط،  اية  دون  من  تامة  بحرية  تتنقل 

انحسار املنتج املحيل لصالح السلع املستوردة. 
فالزراعة  للتخريب  املحلية  الصناعة  تعرضت  وكام 
االنتاج  تكاليف  وأصبحت  التحتية  بناها  انهكت  ايضا 
املنتجات  منافسة  عىل  قدرتها  افقد  ما  فيها،  باهظة 
السوق  وغزت  هائل  بشكل  زادت  التي  املستوردة 

املحيل.
املوازنة  اىل  تذهب  التي  النفط  بعوائد  يتعلق  وفيام 
تبديدها  فيجري  واالستثامري،  التشغييل  بشقيها 
البنية  وااللتفاف عليها ونهبها. وبسبب ذلك أصبحت 
واالنشطة  التجارة  عىل  فأكرث  أكرث  تعتمد  االقتصادية 
الخدمية التي ال تساهم يف بناء قاعدة انتاجية لتعزيز 
تخلق فرص عمل حقيقية  ال  أنها  كام  التنمية،  عملية 
جديدة، فيام ينمو السكان مبعدالت مرتفعة اذ يرتفع 

عدد السكان مبا يقارب املليون نسمة سنويا.
وما يزيد االمر تعقيدا، إن ما يقارب الـ 250 – 300 
وال  سنويا،  العمل  سوق  اىل  يدخلون  خريج  ألف 
يجدون سوى البطالة، الن التوظيف يف الدولة، إضافة 
اىل كونه محدوداً وغري منتج، فان مشاكل عدة تصاحبه 
املحسوبية.  وتفيش  والضوابط  املعايري  انعدام  لجهة 

والقطاع الخاص يعاين من واقع مرير ايضا.
املقاوالت  عىل  فتعتمد  الكبرية  العراقية  الرشكات  اما 
تنفذ  مل  الرشكات  هذه  من  والكثري  الدولة،  مع 
بالروتني  تتعلق  اخرى  أو  ذاتية،  ألسباب  التزاماتها 
والفساد واالبتزاز املوجود. مع االخذ بنظر االعتبار ان 
البيئة العامة لالستثامر الخارجي والتي يجرى التلميح 
تنج  االعتامد عليها، فهي ضعيفة، ومل  امكانية  بوجود 
عن  فضال  االخرى،  هي  واالبتزاز  الفساد  مظاهر  من 
البلد  شلت  عوامل  هذه  فكل  األمني.  الوضع  تردي 
كليا  معتمدا  استهالكيا  اقتصاده  ويصبح  فاكرث،  اكرث 

عىل اإليرادات النفطية.
مراكمة  هو  ونتائجه،  الحايل  الفساد  مظاهر  احد  ان 
كبرية  متنفذة عىل حصة  فئات  استحواذ  عرب  الرثوات 
بطرق  تقتطع  جهات  فهناك  النفطي  الدخل  من 
واستغاللها  بالسلطة  تحكمها  خالل  من  مختلفة 
التاميز  واصبح  الريع.  هذا  من  كبرية  نسبة  ملصالحها 
فئة  ونشأت  والرثوة.  الدخل  يف  واضحا  لذلك،  نتيجة 
من كبار التجار واملقاولني واصحاب الرثوات تتحكم يف 
القطاعني املايل واملرصيف والقطاع التجاري. فصار لدينا 
مفاصل  داخل  متنفذة  مجاميع  عليه  تسيطر  اقتصاد 
القوى  بني  وتخادما  ترابطا  وتعكس  واالقتصاد  الدولة 
السياسية املتنفذة واصحاب املال، ويشمل ايضا بعض 
حكم  من  حالة  نشوء  يؤرش  ما  املسلحة،  الجامعات 
ملنظومة  واسع  شعبي  رفض  من  نشهده  وما  األقلية. 
الفجوة  لهذه  سياسية  ترجمة  والفساد هو  املحاصصة 

بني املاسكني بالسلطات وعموم الشعب.

المنافذ خارج السيطرة 

المركز: الحكومة وعدت في برنامجها 
باتخاذ اجراءات عديدة، مثل مساعدة 

المواطنين في ازمة كورونا وانخفاض 
سعر النفط، فضال عن ضبط المنافذ 

الحدودية. فهل حققت الحكومة ما وعدت 
به خالل هذه الفترة؟

رائد فهمي: اذا نظرنا اىل مرشوع موازنة 2021 
االيرادات غري  ان حصة  االعالم، فسرنى  الذي نرش يف 
 ،2019 عام  فقط عن  دينار  ترليون   7 زادت  النفطية 
وقسم من هذه الزيادة قد يأيت من الرضائب واملنافذ 
الهاتف  رشكات  وعقود  الصناعية  املنشآت  وبعض 
جدا  بسيط  عمل  هذا  واجازاتهم.  اشرتاكاتهم  النقال؛ 
 50 قيمتها  تبلغ  قد  استريادات  عن  نتحدث  ونحن 
خارج  زالت  ما  املنافذ  من  الكثري  هناك  دوالر.  مليار 

تغرق  وهي  للدولة،  كلها  ليست  وايراداتها  السيطرة 
ذاتيا  مكتٍف  انه  العراق  يقول  مبحاصيل  االسواق 

منها. وهذا مثال عىل عدم حسم هذا امللف بسبب 
الجنوبية،  املناطق  سيطرة جهات سياسية عليه من 

عىل  التهريب  كذلك  ويحصل  الشاملية،  وحتى 
اختالف انواعه.

أما الرضيبة، فعندما طبقت مل تنل سوى من 
املوظفني، أما الرضيبة عىل غري املوظفني، مثل 
خارج  العاملني  ورضيبة  العقارية  الرضيبة 
اطار الدولة يف التجارة واالنشطة املهنية، فقد 

بقيت محدودة. واملعلومات تقول ان الدولة ال 
وهذا  االيرادات  للحصول عىل هذه  وسيلة  متلك 

أنشطة  الفساد  يطال  حني  يف  جدا.  واضح  تقصري 
والعالقات  والرىش  التخمينات  خالل  من  تجارية 

الشخصية. 
زالت  ما  الرضيبية  التقنيات  فإن  اخر  جانب  من   
يدوية وفيها خلل كبري. واألمر كذلك بالنسبة للكامرك 
واملنافذ الحدودية وغريها. وضبط كل هذه األمور ال 
ميكن ن يتم بدون االمتتة، التي وردت ضمن توجهات 

الحكومة.
اما املفاصل االخرى ذات العالقة بالسياسة االقتصادية، 
املبادرة  الزراعة عرب  الدولة مثال عىل تنشيط  فعملت 
التدقيق  عند  ولكن  لذلك،  امواال  وخصصت  الزراعية 
رصف  قليال  جزءا  ان  نرى  االموال  هذه  رصف  بآلية 
لتنشيط القطاع الزراعي واهدر الباقي بسبب الفساد. 
ويف الصناعة، تدفع الرواتب لسنوات طويلة للعاملني 
يتم  وال  يعملون،  ال  الدولة،وهم  قطاع  رشكات  يف 
جرى  التي  واملصانع  الرشكات  وحتى  االنتاج.  تأهيل 
تأهيلها يف السنوات األخرية، واجهت مشاكل ترصيف 
منتجات  والحكومة  الوزارات  تفضل  التي  منتجاتها 
والعموالت  السفرات  بسبب  عليها،  اخرى  دولة 

والفساد.
إن كل هذه العوامل التي ذكرت وغريها تصطدم بها 
ذلك  الن  االقتصاد،  بناء  يف  ترغب  سياسية  ارادة  أي 
االذرع  ذات  املحاصصة  قوى  مصالح  مع  يتناقض 
الدولة.  مفاصل  من  الكثري  عىل  تهيمن  التي  املختلفة 
تتعلق  ليست  فهي  بنيوية  املشكلة  ان  نقول  لذلك 

فقط بتوفر االرادة السياسية.

انخفاض في المبالغ المخصصة للبطاقة 
التموينية 

المركز: ما تقديراتكم حول موازنة 2021، 
وهل الحكومة قادرة على تنفيذ ورقتها 

البيضاء طويلة األمد، وهي حكومة 
مؤقتة؟

االكرب  هي  رسبت،  كام  املوازنة  فهمي:  رائد 
تريليون.   150 بحوايل  يقدر  مببلغ  العراق  تاريخ  يف 
بينام الجزء املخصص لالستثامر ال يتعدى 8.5 ترليون، 
واملوظفني  العاملني  وعدد  دوالر.  مليار   6 حوايل  أي 
بحسب املوازنة وصل إىل أكرث من ثالثة ماليني ومائتي 
و900  مليون   2 عددهم  كان  حني  يف  موظف،  ألف 
واثناء  الحكومة  ان  يعني  وهذا   .2019 عام  الف 
االلتزامات  وتقليص  النفقات  ضغط  عن  حديثها 
بحجم  تذهب  النفطي،  االيراد  النخفاض  استجابة 
االنفاق نحو القمة، وتزيد عدد العاملني يف الدولة ما 

عدا العقود طبعا.
القطاعات  ان  املوازنة، نالحظ  وعندما نحلل مفردات 
االمنية تأخذ الحصة االكرب، مبا يعدل تقريبا 18 ترليون 
دينار. يف حني ان قطاع الصحة يخصص له 3.5 ترليون
 4.5 يعدل  ما  مجتمعتان  والرتبية  والتعليم  دينار، 

ترليون دينار.
ان املبالغ املخصصة يف املوازنة للتخفيف من تداعيات 
سعر الرصف وارتفاع االسعار جزء منها يتعلق بزيادة 
باملقابل  نالحظ  ولكن  االجتامعية  الرعاية  مخصصات 

التموينية. البطاقة  تقليل تخصيصات 
املبلغ املخصص يف البطاقة التموينية الذي بلغ ترليوناً 
وخمسامئة مليار دينار يف عام 2019 انخفض اىل 795 

تقدر  انخفاض  بنسبة  اي   ،2021 عام  يف  دينار  مليار 
الحالية  الرصف  اسعار  اعتمدنا  واذا  املائة.  يف   48 بـ 

لوجدنا االنخفاض بالدوالر يبلغ 57 يف املائة.
وضمن االجراءات املقرتحة يف املوازنة: زيادة يف الرسوم 
النقال و  والهاتف  الوقود  املبارشة عىل  والرضائب غري 
10 يف املائة كرضيبة مبيعات عىل عدد من الخدمات 
وهذا  املواطنني  جميع  تشمل  الزيادة  هذه  االساسية. 
اكرث  واملحدود  الواطئ  الدخل  ذوي  عىل  عبئا  سيكون 
عىل  فرضت  ثابتة  نسبة  الن  العالية،  الدخول  من 
الجميع ما تشكل عبئا أكرب عىل ذوي الدخل األضعف.

مبعنى ان الحكومة لجأت اىل اجراءات رضيبية غري عادلة 
وشاملة، واملواطن سيتاثر بها وهناك ايضاً تعديالت عىل 
انخفاض  املواطن اىل تداعيات  الرواتب، كام سيتعرض 
من  نوع  وهو  التضخم  معدالت  وارتفاع  الدينار  سعر 
هذا  ان  علام  التضخم..  رضيبة  تسمى  الرضيبة  انواع 
الطلب،  ويقلل من  االقتصادي  بالنشاط  سيولد كسادا 

ما قد ينعكس سلبا عىل العاملة.

يتوجب ان ال تمر الموازنة من دون 
تعديالت جوهرية 

الحكومة  التداعيات كان عىل  امام مسلسل من  نحن 
ليكون  الرصف،  سعر  مبعالجة  التفكري  عند  معالجتها 
عىل  العبء  تخفف  اجراءات  حزمة  خالل  من 
بكل  القيام  عىل  مرغمة  الحكومة  تكن  مل  املواطنني. 
سعر  تخفيض  الن  واحد،  وقت  يف  االجراءات  هذه 
وكان  املائة.  يف  ونصف   23 مبعدل  جدا  كبري  الرصف 
ان  يفرتض  كان  االخر  واالمر  املعدل،  تقليل  ميكن 
تشتمل  وأن  افضل  بشكل  املالية  السياسة  تتحدد 
عىل إجراءات تدعو اىل تنشيط القطاعات االقتصادية 

االنتاجية لخلق فرص عمل.
مربرات الحكومة بان هذا القرار يدعم املنتج الصناعي 
هنا  نتساءل  املستورد،  املنتج  أسعار  من  يرفع  لكونه 
عن اي منتج صناعي متوفر حاليا للتصدير ؟ نحن مل 
واالن  الصناعية،  القدرة  من  املستوى  هذا  اىل  نصل 
أن  وألجل  املحلية،  السوق  بتغطية  مطالبون  نحن 
تعرتضها  الحاجة،  هذه  تلبية  من  الصناعة  تتمكن 
والفساد  االدارية  العقبات  منها  العقبات،  من  جملة 
تحديث.  إىل  تحتاج  التي  االنتاجية  الخطوط  وتقادم 
اجهزة  رشاء  عرب  تحديثها  عملية  تكون  أن  بد  وال 
سيلعب  الرصف  فسعر  وبالتايل  مستوردة،  ومكائن 
دورا معيقا ألنه سريفع من كلفة هذه املكائن، وكذلك 
االسمدة  ان  نالحظ  الزراعي  االنتاج  حالة  يف  األمر 
املواد  ومن  منها،  الكثري  فان  البالستيكية  واالغطية 
صافياً  محلياً  انتاجاً  منلك  ال  نحن  مستوردة..  االولية 

من مواد اولية وغريها التي يتم استريادها.
كان  الخطوات  هذه  عىل  أقدمت  عندما  الحكومة 
عن  وتفصيلية  كاملة  صورة  لها  تكّون  ان  عليها 
الدخل  ذوي  “حمينا  قال  الوزراء  التداعيات.رئيس 
ان  اىل  مستندا  املتوسطة”  الرشائح  وحتى  الضعيف 
اقل من 500 الف  االستقطاعات ال تشمل من راتبه 
دينار شهريا. وهل من راتبه اعىل ال يعد من الفئات 
بالغالء  الضعيف  الدخل  ذوو  يتأثر  وال  الوسطى؟ 
بسبب خفض سعر رصف  الرشائية  القدرة  وانخفاض 

الدينار؟.

اذن الحديث عن عدم التأثر غري صحيح الن االجراءات 
شملت جميع املواطنني ولكن من لديه دخل ضعيف 
ال يقدر عىل التحمل، ومن لديه ايرادات اكرب هو قادر. 
لذلك تاثري االزمة سيكون كبريا جدا عىل املواطنني من 

ذوي الدخل املحدود والفقراء والكادحني.
لذا يتوجب ان ال متر املوازنة دون تعديالت جوهرية، 

وإال سنذهب اىل واقع مأزوم وصعب جدا.

غياب دور البنك المركزي 

المركز: انتقادات واسعة للسياسة المالية 
ومزاد بيع العملة، وحصر عملياته ببنوك 
ومصارف معينة. باعتقادكم ومع اختالف 

اسعار الدينار كيف سيكون الوضع، وما 
هي المعالجات المقترحة لذلك؟ 

مربر  العملة  بيع  نافذة  وجود  فهمي:  رائد 
لتوفري العملة الصعبة، باعتبار ان الدولة هي من تأيت 
عملة  يولد  ال  الخاص  القطاع  الن  النفط  بيع  عرب  بها 
الحكومة  بها..  تأيت  انشطة تصديرية  صعبة وال توجد 
يجب ان تستجيب لتغطية حاجة السوق واالسترياد او 
من يسافر السباب مختلفة وغريها من االحتياجات. يف 
التجارية.االشكالية  البنوك  عرب  ذلك  يتم  اخرى  بلدان 
بعدد  يحدد  املزاد  هذا  يف  العملة  بيع  ان  الكربى 
ومجازة  مؤهلة  تكون  ان  يجب  التي  املصارف  من 
تشرتيه  وعادة  املركزي،  البنك  من  العملة  لتشرتي 
ان  كبري.  بفرق  للسوق  بيعه  وتعيد  منخفض  بسعر 
وهو  الدوالرات  ماليني  يحقق  الفرق  هذا  استخدام 
وسيلة للفساد واالثراء الرسيع. ان تهريب العملة يتم 
مثال  فاالسترياد  الحقيقية،  غري  التجارية  الفواتري  عرب 
بـ 3 ماليني، أي ان  مبليون دوالر يكون مقابله فواتري 
منظومات  بسبب  مقابلها  داخلة  سلع  بدون  مليونني 
هذا  ضبط  ميكن  نعم،  الخارجية.  والجهات  الفساد 
من  وقضية  والتحويالت.  االعتامدات  عرب  مثال  املال 
اعتامد  ليتم  تحديدها  املصارف يجب  هو مؤهل من 
املصارف بعيدا عن “احتكار البيت”. السؤال هنا ملاذا 

ال تستفيد الدولة نفسها من هذه العملية؟
الرسيع وعدم ضبط حركة  لالثراء  كلها مجاالت  هذه 
كمنفذ  تستغل  ايضا  اخرى  ومجاالت  االموال،  رؤوس 
الغراض سياسية، ويقال ان هذا موجود وموضع رصاع 
مبارشة  بصورة  سياسية  بجهات  املرتبطة  البنوك  بني 

او غري مبارشة.
وضبط.  وتدقيق  مراجعة  اىل  بحاجة  امليدان  هذا  ان 
تتحمل  ومل  االموال  استخدام  اساءت  نفسها  والبنوك 
كان  بل  االنتاجية  االنشطة  بتمويل  املخاطرة  كثريا 
بنوك  هي  مام  اكرث  الصريفة  عىل  يعتمد  منها  الكثري 
قروض  يف  متورط  وبعضها  االقتصاد،  تنشط  حقيقية 
ضغف  عن  ناجم  وهذا  انهار  وبعضها  لها  سند  ال 
اشكاالت  فيه  املرصيف  الجهاز  املركزي.  البنك  رقابة 
ان تستخدم  اىل  ادى  الدينار  انخفاض سعر  كثرية، إن 
املكاتب نفوذها الغراض املضاربات. ونالحظ حتى يف 
كمية  عىل  تؤثر  احتكارية  جهات  وجود  الجانب  هذا 

العرض والطلب.

في حوار معه 

رائد فهمي: األزمة حصيلة تراكمات لمنهج اقتصادي ومالي فاشل
اجرى املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي، الخميس املايض )24 - 12 - 2020(، ضمن سلسلة )يحدث يف العراق( حوارا مع 

الرفيق رائد فهمي، سكرتري اللجنة املركزية للحزب، تناول  فيه االزمتني؛ االقتصادية واملالية اللتني تواجهان البلد. 

واستعرض الرفيق فهمي يف الحوار  الذي جرى بثه عىل صفحة الحزب الرسمية، جذور األزمتني واسبابهام، وما يتطلب القيام به 

للحد من تفاقم الوضع وانعكاساته التي أرضت باملواطنني والفقراء والكادحني  منهم عىل وجه الخصوص. كذلك بنّي سبل الخروج 

من االزمة والبدائل التي يتبناها الحزب.

واعامما للفائدة تعيد )طريق الشعب( نرش ما دار يف الحوار: 



بغدادـ  عبدالله لطيف 

كشفت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، 
مؤخراً، اإليرادات املتحققة من جميع 
املنافذ الحدودية خالل العام 2020، 

مشرية اىل اتخاذها عدة اجراءات للحد 
من عمليات الفساد يف املنافذ. لكن 

خرباء يف الشأن االقتصادي، يشككون 
يف حجم مبالغ االيرادات من املنافذ، 

مشريين اىل أنها “ال تتناسب مع حجم 
التبادل التجاري الذي يصل اىل حوايل 
38 مليار دوالر”.  وفيام تعد الهيئة 

ما حققته خالل عام 2020 “انتصارا” 
لجهودها، مل يبد عدد من النواب أية 
قناعة يف اداء هيئة املنافذ الحدودية، 
مؤكدين ان “شبهات الفساد ال تزال 

تحوم حول عملها”. 

عام استثنائي
يف  الوائيل،  عمر  الحدودية،  املنافذ  هيئة  رئيس  وقال 
ترصيحات صحافية، مؤخراً، إن “العام 2020 كان عاماً 
عليه  ترتب  وما  كورونا،  جائحة  تفيش  نتيجة  استثنائياً 
 80 بنسبة  الحدودية  املنافذ  غلق  إىل  أدت  آثار  من 
الغذائية  للمواد  الجمركية  الرسوم  وتصفري  املائة،  يف 

التموينية”. والزراعية والصحية والطبية والبطاقة 
يف  كورونا  ملواجهة  املتخذة  “اإلجراءات  أن  وأضاف 
املنافذ أثرت بشكل كبري جداً يف حجم اإليرادات املالية 
اىل أن الهيئة “قامت مبامرسة أعاملها  للمنافذ”، مشرياً 
بشكل دقيق وعىل مستوى عال من املتابعة واملراجعة 

والسيطرة”.
وأوضح الوائيل، أن “املنافذ متكنت من تحقيق إيرادات 
من  الرغم  عىل  دينار،  مليار  و147  تريليوناً  تبلغ 
الجاري”،  العام  خالل  البالد  عىل  مرت  التي  الظروف 
الفتاً إىل أن “إيرادات الهيئة يف العام 2019 كانت تبلغ 

تريليوناً و122 مليار دينار”.
الظروف  رغم  اإليرادات  “زيادة  أن  اىل   واشار 
والجامرك  املنافذ  لهيئة  انتصاراً  تعد  االستثنائية 

والرضيبة والدوائر العاملة”.
منتصف  يف  اعلنت  الحدودية،  املنافذ  هيئة  وكانت 
الشهري الجاري، وجود أكرث من 21 معرباً حدودياً غري 
اقليم كردستان  العراق، وقد رشعت حكومة  رسمي يف 
زالت  ما  لكن  الرسمية،  غري  املعابر  من  العديد  بغلق 
هناك معابر تدخل بضائع من سوريا وايران إىل داخل 

العراق.
يف  وتجاوزات  أمني  انفالت  هناك  “كان  أنه  وأردف 

املنافذ الحدودية سابقاً، لكن بعد تسلمنا املهمة قدمنا 
املعضالت  تتضمن  الوزراء  رئيس  اىل  مخترصة  دراسة 

والحلول لهذه املشاكل”. 
هيئة  رئيس  ذكر  الحدودية،  املنافذ  ايرادات  وبشأن 
املنافذ  تحقيق  2018 شهد  “عام  أن  الحدودية  املنافذ 
دينار،  مليار  و676  تريليون  بقيمة  ايرادات  الحدودية 
مليار  و122  تريليون  اىل   2019 يف  تراجعت  لكنها 
كورونا  تفيش  رغم   2020 عام  ارتفعت يف  فيام  دينار، 
تريليون  إىل  التجوال،  الكمركية وحظر  الرسوم  وتصفري 

و147 مليار دينار”.

“التدوير الوظيفي” 
وتحدث الناطق الرسمي باسم هيئة املنافذ الحدودية، 
الضوابط  الشعب”، عن  لـ”طريق  القييس،  الدين  عالء 
ظواهر  من  للحد  الهيئة  اتخذتها  التي  واالجراءات 
من  حدت  التي  اسباب  اهم  من  ان  كاشفاً  الفساد، 

الفساد هو “التدوير الوظيفي”. 
ضد  صارمة  ضوابط  وضعت  “الهيئة  ان  القييس  وقال 
دققنا  اننا  اىل  باإلضافة  والفساد  التهريب  عمليات 
دخول  امر  وسهلنا  جيد،  بشكل  االسترياد  معامالت 
اجور  قيمة  خفضنا  ان  بعد  التجار،  وجذبنا  البضائع 
املوازين الجرسية من 10 االف للطن الواحد اىل 5 االف 

للعجلة الواحدة، بغض النظر عن حمولتها!”. 
بيئة  املشرتكة وفرت  العمليات  قيادة  ان “وجود  وذكر 
آمنة لكل املوظفني العاملني باملنافذ وهم يعملون االن 

بأجواء آمنة وسليمة، باإلضافة اىل امتتة االجراءات”. 
“رئيس  ان  اكد  املنافذ،  يف  الفساد  مكافحة  شأن  ويف 
مصطفى  الحكومة  رئيس  مع  بالتعاون  املنافذ  هيئة 
ان  مبعنى  الوظيفي  التدوير  قرار  اتخذا  قد  الكاظمي 
ثم  مكانه،  يف  فقط  واحد  شهر  ملدة  يبقى  املوظف 
“هذا  ان  مبيناً  وهكذا”،  اخر،  منفذ  اىل  تحويله  يتم 
احالة  واملوظفني، ومتت  التجار  بني  عالقات  اقامة  منع 

املوظفني املتورطني بقضايا فساد اىل القضاء”. 

ايرادات غير مناسبة 
وعرّب الخبري االقتصادي صالح الهامش، عن عدم قناعته 

باألرقام التي طرحتها هيئة املنافذ الحدودية. 
ان  الشعب”،  “طريق  لـ  حديث  يف  الهامش  وقال 
مبقدار  تتعلق  الحدودية،  املنافذ  ايرادات  “مسألة 
“املبالغ  ان  مبيناً  الجوار”،  دول  مع  التجاري،  التبادل 
املنافذ  هيئة  رئيس  عنها  اعلن  والتي  املطروحة 
الحدودية ال تتناسب مع التبادل التجاري يف هذا العام 

يتعد  مل  كورونا  ازمة  يف  الحدودية  املنافذ  اغالق  وان 
شهرين”. 

وأضاف ان “قيمة التبادل التجاري مع ايران تبلغ حوايل 
12 مليار دوالر سنوياً،  وتختلف الرسوم الكمركية من 
بضاعة اىل اخرى، وتبدأ من 5 يف املائة وصوال اىل 60 يف 
والرسوم، كمعدل  الرضائب  مبالغ  استقطعنا  اذا  املائة، 
15 يف املائة، من االيرادات يتبقى منها، ترليون ونصف 

دوالر”.  
ويبنّي الهامش ان “املنافذ الشاملية مع تركيا تبلغ قيمة 
املوانئ يف  مليار دوالر سنوياً، وان   16 ايراداتها حوايل 
إيراداتها  فتبلغ  البضائع  مختلف  تستورد  التي  البرصة 

حوايل 25 مليار دوالر”. 
العراقي  التجاري  التبادل  “مجموع  إن  بقوله،  وأردف 
يبلغ حوايل 38 مليار دوالر، ولو كانت املنافذ الحدودية 
بإمكانها  الهدر والفساد وبانضباط،    عن  بعيداً  تعمل 
يف  تدخل  كإيرادات  سنوياً  دوالر  مليار   20 تحقق  ان 

املوازنة”. 
وصل   2016 عام  يف  التجاري  “التبادل  ان  اىل  وأشار 
اىل قمته اذ بلغ 70 مليار دوالر، لكنه انخفض يف عام 
هيئة  “رئيس  ان  موضحاً  دوالر”،  مليار   38 اىل   2019
املنافذ، كان يفرتض ان ال يكتفي بطرح حجم االيرادات 
هذا  يف  التجاري  للتبادل  الكلية  القيمة  عن  يبلغ  وان 

العام املنرصم”. 

 االيرادات غير النفطية!
ان  قائال  املوضوع،  عىل  البخايت  جاسم  النائب  ويعلق 
“الحكومة مل تذكر يف موازنتها املقدمة قيمة االيرادات 
غري  “االيرادات  بعنوان  واكتفت  الحدودية  املنافذ  من 

النفطية” الذي يشمل ايرادات املنافذ.
“الحكومة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  ويضيف يف ترصيح 
العراقية مل تبلغ مجلس النواب عن الكيفية التي انهت 
يفرتض  وكان  املنافذ،  يف  الفساد  عمليات  خاللها  من 
املالية  العائدات  حجم  يبني  مالية  جداول  تعد  ان 
مصطفى  الوزراء  رئيس  جولة  وبعد  قبل  املنافذ  من 

الكاظمي عىل املنافذ”.
املنافذ  يف  املتخذة  االجراءات  كل  “رغم  ان  اىل  ويشري 
إال اننا ال نزال نشخص شبهات تحوم حول عملها، وهي 
السطوة  لها  نافذة  جهات  اىل  مملوكة  تكون  ما  دامئاً 

والقوة”. 
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بجولة عىل 
املنافذ الحدودية يف ايار املايض، إلعادة سيطرة الدولة 

عليها.
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التي وردتني بان الطلب عىل الدوالر  االثار املبارشة حسب االرقام 
قل.

ملتطلبات  كليا  خضع  فرتة  ومنذ  دوره  غاب  عمليا  املركزي  البنك 
واعرتف  الرصف،  سعر  تحديد  يف  دوره  ميارس  ان  بدون  الحكومة 
البنك ان سعر الرصف مل يأت مبقرتح منه، وامنا هو مقرتح  محافظ 

حكومي علام انه مسؤول عن رسم السياسة النقدية.
حتى  اليوم  الدين  خدمة  ان  يذكر  فعاال.  البنك  يكون  ان  يفرتض 
العبء  وهذا  دينار  ترليون  عرشة  من  اكرث  تبلغ   2021 موازنة  يف 

سيتضاعف.

أين مجلس الخدمة االتحادي؟ 

المركز: الحزب قدم مقترحات للخروج من االزمة، على 
رأسها االبتعاد عن ذات النهج الذي اشرتم اليه، كيف 

تلخصون ذلك؟
اىل  تحتاج  بنيتها  يف  املوازنات  ان  قلنا كحزب  رائد فهمي: 
واالجتامعي  االقتصادي  البعدين  اىل  النظر  ويجب  هيكلة  اعادة 
ومن يتحمل األعباء. وتكون املعالجات عرب حزمة من االجراءات 
املرتابطة وليست مجتزئة. فاذا تحدثنا عن السياسة املالية نعتقد 
ان ضغط النفقات يشء مهم. وميادين الضغط عديدة قسم منها 

مليون   50 يكلف  مرشوعاً  نرى  فاحيانا  املعامل،  واضح  غري  يبدو 
التخمينات  من  الكثري  ان  اكرب..  ارقاماً  بشأنه  ويقدمون  دينار 
حقيقية  امكانيات  مبالغة.هناك  فيها  التشغيلية  الخدمات  يف 
للضغط، و مبوازاة ذلك تتوجب إعادة توزيع االولويات يف مسألة 
الصحة  مثل  االساسية  الخدمات  ترك  ينبغي  وال  التخصيصات، 
والتعليم والصناعة والزراعة التي ال تحتل األولوية يف املوازنات.. 
واىل جانب ذلك نعتقد ان عدداً كبريا من املوظفني عاطلون ليس 
النهم كساىل وال يرغبون وامنا املشاريع ال تعمل ورشكات الدولة 
غري فاعلة، لذلك ال بد من اسرتاتيجية علمية لتفعيل هذا الرصيد 
الوظائف.  توزيع  يف  سلبيا  لعبت  واملحاصصة  العاملة..  اليد  من 
اشار الحزب ايضا اىل املخصصات ورضورة مراجعتها فهناك عدم 
توازن فيها، اضافة اىل سلم الرواتب ومخصصات الرئاسات. كذلك 

هناك تفاوت كبري بني الوزارات.
الذي جرى  االتحادي  الخدمة  مجلس  إليه هو  ارشنا  ما  ومن ضمن 
مراجعة  اىل  اضافة  مهامته.  وأداء  بواجبه  قيامه  واهمية  تشكيله 
وعملية  االمتتة  اىل  والتوجه  والنزاهة  الكفاءة  يؤمن  مبا  املخصصات 
الحوكمة االلكرتونية التي اصبحت ملحة وشكالً من اشكال مكافحة 
املشاريع  من  بالعديد  اطاح  الذي  الروتني  وتقليل  لترسيع  الفساد 

منذ عام 2010.
اما السياسة النقدية فاذا كانت الحكومة تريد تخفيض قيمة الدينار 

وتوجيه  االئتامن  يجري ضبط  وان  تدريجيا،  ذلك  فعل  عليها  فكان 
وضع  ومراجعة  املضاربات  امام  الطريق  وقطع  االنتاجية  االنشطة 
البنوك واملصارف الوهمية الخاضعة لجهات تحوم حولها الشبهات. 
وكذلك االهتامم باوضاع الناس وان توىل البطاقة التموينية اهتامما 
االن فهي  اما  للبطاقة،  4 مليارات دوالر  اكرب، فسابقا كانت تعطى 
كمصاريف،  يذهب  منها  وجزء  فقط،  دوالر  مليون   500 بحدود 
علام ان عدد موادها قليل والفساد متفٍش فيها . هذا يحتاج ادارة 

حقيقية، وهو أحد اسبابه الفساد طبعا.

نحو ضمان اجتماعي وصحي شاملين 

االجتامعي،  الضامن  قانون  تتطور عرب  ان  بد  االجتامعية ال  الحامية 
وان يتم تأمني الضامن الصحي للعاطلني والشباب يف مراحل معينة. 
االستقطاعات  االستقطاعات.  مسالة  يف  الوضوح  اىل  حاجة  هناك 
يجب  تقديرنا  املوظفني.  غري  تشمل  وال  محدود  بشكل  تتم  اليوم 
الدخول  ذوي  عىل  أساسا  ويركز  تصاعديا  الرضائب  فرض  يكون  ان 

العالية.
القانون  وهذا  الخاص  للقطاع  التقاعد  ضامن  قانون  تأمني  يجب 
ان  يجب  االجراءات  ان  به.  االهتامم  ويجب  وموجود  مطروح 
تكون شاملة مع تسهيل عمل القطاعني الزراعي والصناعي و تأمني 

املنتج  قوانني حامية  االبتزاز وتطبيق  والقضاء عىل حاالت  الكهرباء 
الخارجي  واالستثامر  الخارجي  االسترياد  وضبط  واملستهلك  املحيل 

مبا يفيد البلد.

القوى المتنفذة ال تريد اإلصالح، ناهيك عن التغيير !

المركز: اين دور البرلمان العراقي في ما يجري ؟ 
جرى  التي  الجلسة  يف  الربملان  نواب  يحرض  مل  فهمي:  رائد 
الحديث عن استضافتها رئيس الوزراء ووزير املالية رغم ترصيحات 
للقوى  االلتفاف  حالة  يعكس  وهذا  النارية،  النواب  من  العديد 
املتنفذة وعدم وضوح موقفها، حيث ان رئيس الوزراء ووزير املالية 
السياسية ووافقت عليها. هم  القوى  املوازنة عرضناها عىل  ان  قاال 
واذا  االستجواب  طلب  عىل  وقعوا  نائبا   150 و  ذلك  بخالف  قالوا 
االمور  تسري  كيف  يوضح  وهذا  نائبا،   15 عن  يزيد  ال  بالحضور 

والتعاطي مع هموم الناس ومشاكل البلد. 
وليس  االصالح  قادرة عىل  ليست  الحالية  املتنفذة  السياسية  القوى 
اصالحية،  انها  تدعي  اجراءات  عىل  تقدم  وهي  ذلك،  مصلحتها  يف 

فيام رضرها يقع عىل السواد االعظم من الناس.
فاالصالحات  ؛  بالتغيري  طالبتا  االحتجاجية  والحركة  االنتفاضة  لذلك 

املطلوبة الجذرية تتعارض مع مصالح املتنفذين واملاسكني بالقرار.

اتهامات ونفي بشحتها في المستشفيات 

تخفيض صرف الدينار 
يلهب اسعار االدوية

بغداد - نورس حسن

يشكو مواطنون ممن يعانون أمراضا مزمنة من االرتفاع املفاجئ يف أسعار 
رصف الدوالر، الذي انعكس سلبا عىل أسعار العالجات التي يتعاطونها 
باستمرار، ما أثقل كاهلهم. وردت وزارة الصحة عىل اتهامات شحتها يف 

املستشفيات مؤكدة توفريها مجاناً، باملقابل اكدت نقابة الصيادلة إمكانية 
ارتفاع أسعار االدوية اىل 22 يف املائة يف حال عدم اعتامد فكرة “ الدوالر 

الدوايئ”.

تستنزف القوت اليومي
امجد ماهر )مواطن ـ 45 عاما( يعمل سائق اجرة، 
ويعاين من مرض السكري، قال لـ”طريق الشعب”، 
عالجات  توفري  عىل  تعمل  ال  الصحة  وزارة  ان 
االنسولني يف املراكز او املستشفيات الحكومية، إمنا 

هو يتوىل رشاءها بشكل دوري من الصيدليات.
ويقول ماهر: انه قبل رفع سعر رصف الدوالر، كان 
يشرتي دواءه مقابل 10 االف دينار من الصيدليات 
الف   13 اىل  السعر  فارتفع  اليوم  اما  الخارجية، 

دينار.
أدوية  دعم  اىل  املعنية  الجهات  ماهر،  ويدعو 
االمراض املزمنة، عرب توفريها يف املراكز الحكومية، 

ألنها أضحت تستنزف قوت يومهم، بشكل كامل.

ً
متوفرة مجانا

رّد  ماهر،  أمجد  املريض  حديث  عىل  وتعقيبا 
يف  البدر،  سيف  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث 
حديث خص به “طريق الشعب”، يوم امس، ان 
“اغلب االدوية والعالجات متوفرة يف جميع املراكز 

الحكومية، وأنها متنح مجانا اىل املواطنني”.
نقابة  مع  تواصل  عىل  وزارته  إن  البدر،  وقال 
الصيادلة “بخصوص تسعرية االدوية يف الصيدليات 

الخارجية”.
رصد  عىل  تعمل  الوزارة  ان  عىل  البدر  وشدد 
وهي  والصيدليات،  الذاخر  أصحاب  مناشدات 
استثناءات  لوضع  املعنية  الجهات  مفاتحة  بصدد 

معينة.

متابعة الطبية فقط!
لكن الصيدالين حيدر عيل، نفى ما تحدث به البدر، 
قائال: ان “املواطنني داخل املستشفيات الحكومية 
والعالجات  املغذيات  قناين  برشاء  يقومون 
البسيطة، إضافة اىل أجهزة فحص السكر والضغط 
الحكومية،  املستشفيات  داخل  الراقدين  ملراضهم 

وذلك لعدم توفرها يف تلك املستشفيات”.
أن  امس،  يوم  الشعب”،  لـ”طريق  عيل  وقال 
أرسّة  جلب  اىل  الحال  بهم  وصل  املواطنني  بعض 
اىل مرضاهم الراقدين يف املشايف الحكومية، مشريا 
اىل ان وجود هؤالء يف املستشفيات هو من أجل 

“املتابعة الطبية”.
الدعم  أنواع  من  نوع  أي  يوجد  “ال  عيل،  وكرر 
املستشفيات  داخل  املواطنني  اىل  الدوايئ 
عىل  العمل  “برضورة  طالب  فيام  الحكومية”، 
االدوية من أسعار رصف  استثناء أصحاب مذاخر 
معهم  العامل  يتم  وان  حاليا،  املفروضة  الدوالر 

وقف التسعرية القدمية”.

دوالر دوائي
الهيتي،  مصطفى  الصيادلة  نقيب  دعا  ذلك،  اىل 
الحكومة اىل اعتامد ما يسمى بـ”الدوالر الدوايئ” 
كان  كام  للدواء،  الدوالر  رصف  سعر  تثبيت  عرب 

سابقا.
“طريق  عليه  اطلعت  ترصيح  يف  الهيتي  وقال 
اىل  ادى  الدوالر  “تغيري سعر رصف  إن  الشعب”، 
تغيري اسعار اغلب املواد ومنها الدواء، لذلك طالبنا 
سابقا  كان  كام  الدوالر  سعر  بتثبيت  الحكومة 
لن  الحالة  وبهذه  الدوايئ(  )الدوالر  تحت مسمى 
تكلف الدولة مبالغ كبرية، كام انه يؤدي بالنتيجة 
اىل تثبيت األدوية املوجودة يف األسواق، وال يجري 

ترسيبها من املنافذ الحدودية”.
املواطن  فان  االمر  انه “يف حال طبق هذا  وتابع، 
الدواء بسعر مقبول، ويتم تسجيل  سيحصل عىل 
نظامي”،  بشكل  السوق  يف  املوجودة  األدوية 
آمنا  دواء  لنا  “تضمن  العملية  هذه  ان  مضيفا 
وفعاال، وعن طريق رسمي، وبالتايل ستكون هناك 

عائدات رضيبية للدولة”.
عن  مسؤولة  “الحكومة  ان  اىل  الهيتي،  ولفت 
سوف  الدواء  أسعار  فان  ذلك  وخالف  املواطن 
املحيل  املنتج  كان  سواء  باملائة   22 بنسبة  ترتفع 
الذي يعتمد عىل استرياد املواد األولية ام األدوية 

املستوردة”.
مثنى  الصيادلة،  نقابة  عضو  حّمل  جانبه،  من 

الطايئ، الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار االدوية.
وقال لـ”طريق الشعب”، ان “ارتفاع أسعار رصف 
الدوالر اثر وبشكل كبري عىل جميع املواد ضمنها 

االدوية”.
عىل  الحكومة  “عمل  برضورة  الطايئ  وطالب 
استثناء االدوية من قيمة رصف الدوالر املفروضة 
االدوية،  عىل  والرسوم  الرضائب  الغاء  او  حاليا 
اجل وصولها  وذلك من  املستوردة  األولية  واملواد 

اىل املواطنني بأسعار مناسبة”.
ان  قائال:  املحلية  الصناعة  اىل  الطايئ  وتطرق 
“العراق يفتقر اىل صناعة املواد األولية التي تدخل 
يف صناعة االدوية، لذلك االدوية محلية الصنع هي 
بعد  املستورة،  االدوية  عن  تكلفتها  تقل  ال  أيضا 

التسعرية الجديدة”.
قال  فقد  الشمري،  األمري  عبد  األطباء  نقيب  أما 
الخدمات  تكاليف  “معظم  ان  صحايف  ترصيح  يف 
الطبية تدفع من جيوب املواطنني الخاصة”، مشريا 
من  سيضاعف  الدوالر  سعر رصف  “تغيري  ان  اىل 
امراض  الذين يعانون من  معاناة املرىض خصوصا 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  يف  مزمنة، 

متر بها البالد”.

تشكيك في ارقام ايراداتها في 2020

»التدوير الوظيفي« سبيل لتقويض الفساد 
في المنافذ



  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqalshaab.com  www.iraqicp.com عربية ودولية
 8No. 36 Thursday 31 December 2020 العدد 36 الخميس 31 كانون االول

السناتور جوزيف مكارثي
اليوم، سينتاب الحزن جوزيف مكاريث، فلقد بذل الكثري 
والزرق  الحمر  أمريكا”  “أعداء  محاربة  يف  الجهد  من 
وغريهم من “أعداء أمريكا” لدرجة أن التسامح الغريب 
فقد  ذلك،  ومع  كربى.  مؤامرة  له  يبدو  قد  الحديث 
املتحدة  الواليات  الخالف بني  بذور  السناتور  زرع هذا 
واإلتحاد السوفييتي، ويبدو أن الهسترييا املعادية لروسيا 
اليوم يف أمريكا هي ذكرى جينية ألحداث الخمسينات، 

وهي نوع من النصب التذكاري ملكاريث نفسه.

الدستور ليس قانونا؟
املتحدة  للواليات  الودي  املوقف  أن  بحيث  جرى  ماذا 
تجاه االتحاد السوفيتي كرشيك يف الحرب ضد الفاشية 
عن  وأسفر  سنوات،  بضع  يف  ناقص  إىل  زائد  من  تغري 
البيوت  يف  الحمر  عن  والبحث  الحديدي  الستار  إنشاء 
بالفعل؟ كيف بدأتها دولة تفتخر بقيمها الدميقراطية، يف 
سعيها وراء السحرة، يف انتهاك صارخ لحقوق وحريات 
ذلك  يف  تقدًما  األكرث  الدستور  يكفلها  التي  املواطنني 

الوقت؟
من  حال  بأي  الخمسينات  أحداث  تكن  مل  الواقع،  يف 
عندما  املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  األوىل  املرة  األحوال 
تم البدء هناك بإضطهاد األشخاص املعارضني واملشكوك 
الخاصة.  طريقتهم  عىل  األمن  تحقيق  أجل  من  بهم، 
فقد ظهر أيضاً “رعب باملر” يف أمريكا )سمي عىل اسم 
الواليات  يف  شاع  عندما  باملر(،  ألكسندر  العام  املدعي 
أكتوبر  ثورة  انتصار  بعد  األحمر”  “الرعب  املتحدة 
خالل  اليساريني  الراديكاليني  تطهري  وتم  العظمى، 
لألمريكيني  الجامعي  واالعتقال  التأديبية،  العمليات 

اليابانيني بعد بريل هاربر.

معوقات الهيمنة على العالم
الثابت  بالطابع  السوفييت  قبل  من  الغضب  بدأ 
يف  أوروبا  يف  بنشاط  االشرتاكية  غرس  الذي  لستالني، 
القنبلة  باختبار  وانتهى  الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية 

الذرية يف االتحاد السوفيتي يف آب 1949، مام أدى إىل 
تدمري االحتكار النووي األمرييك.

عالوة عىل ذلك، جرى املزيد يف عام 1949 عندما انترص 
أمريكا.  يف  صدمة  سبب  مام  الصني،  يف  الشيوعيون 
يجب  وجواسيس،  أعداء  حولنا  من  كل  بدا  وهكذا 
العثور عليهم وتحييدهم. أنهت الحرب الكورية، التي 
بدأت يف 25 حزيران 1950، املوقف السلبي تجاه كل 
ما يتحرك ويتطور بشكل مختلف عام كان عليه الحال 

يف الواليات املتحدة.

بداية الصيد
يف عام 1947، أصدر الرئيس ترومان بالفعل أمراً بفحص 
أية  يحملون  أنهم  للتأكد من  املدنية  الخدمة  موظفي 
برسعة  العثور  وتم  “يسارية”.  وآراء  معارضة  مشاعر 
وهو  السحرة”،  “مطاردة  سيقود  الذي  الشخص  عىل 
إسمه  ويسكونسن،  والية  من  معروف  غري  سيناتور 

جوزيف مكاريث.
املخرضمني  البحرية  مشاة  أن  مكاريث  جوزيف  أدرك 
لديهم فرصة أفضل للنجاح يف املستقبل. لذا إنضم إىل 
البحرية األمريكية يف عام 1942. ثم قام  سالح مشاة 

بتعديل سرية حياته العسكرية قليالً،
 

هاري ترومان
فمن املعروف أنه خالل الحرب قام بـ 12 مهمة قتالية 
يف  الحق  مينحه  مل  الرقم  هذا  لكن  مدفعي،  كمراقب 
جرى  لذلك  الطائر،  االستحقاق  صليب  عىل  الحصول 
تزوير الرقم من 12 إىل 32. وجرت مناقشات مستمرة 
حول إصابة مكاريث بـ “جرح قتايل” زعم أنه تلقاه يف 
الجو خالل هجوم باملدافع املضادة للطائرات. ولكن يف 
الواقع، فهو أصيب عىل منت سفينة خالل حفل للبحارة 

عند عبورهم خط االستواء ألول مرة.
وعىل  والتزوير.  الفربكة  عملية  يف  مكاريث  وإستمر 
 ،1950 عام  شباط  من  التاسع  يف  الخصوص،  وجه 
“وزارة  إن:  ويلنغ  بلدة  يف  التاريخي  خطابه  يف  أعلن 

الخارجية تعج بالشيوعيني، ولدي قامئة من 205 أسامء 
الالحقة،  الدقائق  يف  الخطاب  تسجيل  تم  وعندما   .“
موجة  أمريكا  أصاب  لقد   .57 إىل  الرقم  هذا  تحول 
أعداء!  هناك  الخارجية  وزارة  يف  فحتى  الذعر:  من 
عالوة عىل ذلك، تضمنت قامئة مكاريث حتى اسم بطل 
الحرب ومؤلف خطة إعادة إعامر أوروبا بعد الحرب 
مارشال.  جورج  الجرنال   - الشيوعيني  من  وإنقاذها 

حسناً، هذا الجرنال أيضاً تحول إىل خائن! 
األنشطة  ملتابعة  بأكملها  الدولة  تحقيقات  وبدأت 

املعادية ألمريكا من قبل مواطنيها.

عشرية هوليوود
الحكومية  للعمليات  الشيوخ  مجلس  لجنة  أصبحت 
ألمريكا سالح  املعادية  لألنشطة  النواب  مجلس  ولجنة 
االنتقام من املعارضة. ونتيجة عملهم يف األشهر األوىل، 
الخدمة  وترك  الدولة،  جهاز  من  موظف   800 طرد  تم 
قفص  يف  شخصاً   140 ووقف  بإرادتهم،  آخرين   600

االتهام.
يكن  مل  األمرييك  الشيوعي  الحزب  أن  من  الرغم  عىل 
كبرياً، إال أن عضويته إزدادت إىل 50 ألف عضو خالل 
املثقفني  ممثيل  من  العديد  وإنخرط  الحرب.  سنوات 
اإلدارة  لدى  الرعب  أثار  مام  الحزب،  يف  املبدعني 
مالحقة  الفور  عىل  وجرى  لهم،  بالنسبة  األمريكية. 
بعد  الجامعات  وأساتذة  واملحامني  والصحفيني  الفنانني 
الرشوع مبالحقة املوظفني. وبدأت عمليات “التطهري” يف 
التقدميني يف  األساتذة  أمريكا. وتم فصل  إذاعة صوت 
الجامعات. والتهمت النريان “األدب التخريبي” يف جميع 

أنحاء البالد. وتم سحب 30 ألف كتاب من املكتبات.

تأسس الحزب الشيوعي األمرييك يف عام 1919. ويف عام 
1947، وصل عمل لجنة التحقيق يف األنشطة املعادية 
ألمريكا إىل هوليوود. وقال رئيس نقابة ممثيل الشاشة 
إن  ريغان،  رونالد  املتحدة،  للواليات  املقبل  والرئيس 
األمريكية.  للسينام  خطرياً  تهديداً  يشكلون  الشيوعيني 
وذكر والت ديزين كيف قام الشيوعيون يف عام 1937 

بتمويل إرضاب يف االستوديو الخاص به.
ضمت قامئة أولئك الذين اضطروا إىل اإلدالء بشهاداتهم 
حول املشاركة يف الحزب الشيوعي 43 مخرجاً، واستناداً 
ميكن  ال  مبوجبه  )الذي  للدستور  األول  التعديل  إىل 
للكونغرس األمرييك التعدي عىل حرية التعبري والصحافة 
تم  ثم  بشهادته.  اإلدالء  منهم   19 رفض  والتجمع(، 
استدعاء 11 منهم لجلسات استامع عامة. واحد منهم 
كان بريتولد بريخت )الذي انتقل إىل الواليات املتحدة 
من أملانيا النازية يف عام 1941(، قال إنه مل يكن شيوعياً 
قط، وبعد ذلك غادر أمريكا عىل الفور وبدأ يف طلب 
العرشة  األشخاص  واتهم  الرشقية.  أملانيا  يف   ... اللجوء 
بالسجن  عليهم  وُحكم  الكونغرس”  “ازدراء  بـ  الباقون 

ملدة تصل إىل عام.
بهؤالء  سوداء  قامئة  وضع  تم  هوليوود،  يف  ذلك  بعد 
عام  ففي  توسيعها الحقاً.  تم  والتي  العرشة،  املخرجني 
كانت  لكنها  إليها،  جديدة  أسامء  إضافة  متت   ،1960
أولئك  منع  وتم  هوليوود”.  “عرشية  تسمى  تزال  ال 

املدرجني يف القامئة من االنخراط يف أنشطة مهنية.
مل يكن كل شخص مستعداً للوقوف بوجه اللجنة: وذكر 
املمثل الري باركس أسامء زمالئه املشتبه يف تعاطفهم 
القامئة  عىل  مدرجاً  أسمه  ظل  ولكن  الشيوعيني،  مع 
التدهور.  يف  املهنية  حياته  بدأت  ذلك،  بعد  السوداء. 

غادر تشاريل شابلن مع عائلته إىل إنجلرتا، وعندما أراد 
العودة، اكتشف أنه تم االعرتاف به عىل أنه غري موثوق 

به وُحرم من حق دخول الواليات املتحدة.
كان  ألمريكا،  املعادية  األنشطة  لجنة  من  وللسخرية   
زي  مرتدياً  الجلسة  يف  الظهور  يعتزم  شابلن  تشاريل 

الصعلوك. لهذا السبب، ألغت اللجنة الدعوة له.
يف عام 1954، صدر يف أمريكا قانون مراقبة الشيوعيني 
1954. وقد حرم هذا القانون الشيوعيني من حق الرتشيح 
يف  والعمل  املدنية،  الخدمة  يف  والعمل  لالنتخابات، 

املصانع العسكرية، والحصول عىل جواز سفر.
وباإلضافة إىل ذلك، تم ترشيع قانون يتضمن 14 عالمة 
لتحديد خصوصية الشيوعيني أو التعاطف معهم. ومتت 
عام 1950، وقع 2.5  املعايري بشكل غامض. يف  صياغة 
مليون أمرييك عىل عريضة تحظر األسلحة النووية، ويف 

عام 1954 خضعوا جميعاً لهذا القانون.
الدخول يف رصاع  من  كان خائفاً  أيزنهاور  الرئيس  حتى 
هذا  مع  قاممة  سلة  يف  أغرق  أن  أريد  مكاريث:”ال  مع 
الرجل”. ولذا يف ظل حكمه، ازدهرت املكارثية، املوجهة 
ويف  األزرق،  بالفعل ضد  ولكن  الحمر،  فقط ضد  ليس 
موجة عارمة تم طرد كل من يعارض الحكم من العمل 

بشكل كبري.
بدأ تراجع مكاريث فقط يف عام 1954، عندما ظهر أمام 
األمريكان ألول مرة عىل شاشة التلفزيون يف بث مبارش 
لجلسة استامع يف الكونجرس للمشتبه بهم. عندها فقط 

أدرك الناس إن ما كان يحدث يف بلدهم مجرد كابوس.
الكحول، مل يرتدد  عىل  نفسه، بصفته مدمناً  إن مكاريث 
يف الحضور إىل مكتبه وهو يف حالة سكر. وتويف بسبب 

التهاب الكبد يف عام 1957 عن عمر يناهز 48 عاماً.

نهاد ابو غوش*

عن  ساعر  غدعون  الليكودي  القطب  انشقاق  مثل 
جديد”،  “أمل  الجديد  الحزب  تشكيل  وإعالنه  حزبه، 
وحل الكنيست نتيجة عدم إقرار املوازنة العام 2020، 
لحظة انفجار التناقضات املرتاكمة داخل حزب الليكود 
تواىل  ما  إرسائيل. ورسعان  يف  السيايس  النظام  ومجمل 
انسحاب نواب الليكود وانضاممهم لساعر حيث أصدر 
شري،  وميخال  هسكل،  وشريان  ألكن،  زئيف  من  كل 
اتفقت جميعها  ويفعات شاشا بيطون إعالنات مدوية 
عىل إدانة سلوك ومواقف بنيامني نتنياهو، واتهامه بأنه 
الدولة  حساب  عىل  الشخصية  ملصالحه  كل يشء  يجرّي 
والشعب. وسبق لعضوين آخرين من كتلة أزرق أبيض 
انضاممهام  أعلنا  أن  هام تسفي هاوزر، ويوعاز هندل 
بل  قوية وجدية،  بداية ساعر،  يجعل  ما  لحزب ساعر، 
إن كل االستطالعات تشري إىل أن الحزب الجديد سيكون 
املنافس األبرز لحزب الليكود، وسوف يجرف ما ال يقل 
عن ثلث قاعدته االنتخابية ، بل سوف يستقطب جزءا 
“ميينا”  ألحزاب  االنتخابية  القواعد  معاقل  من  مهام 
“أزرق  قاعدة  من  وحتى  وتيلم”  مستقبل  و”يوجد 

أبيض” املنحرسة باطّراد.

قبل ذلك، كان يف وسع نتنياهو أن يفاخر بأنه صاحب 
 5 عىل  عاما   15( الوزراء  رئيس  موقع  يف  فرتة  أطول 
والقوية  الكربى  الثانية،  إرسائيل  باين  وأنه  دورات(، 
الكبري،  الدويل  النفوذ  وصاحبة  اقتصاديا،  واملزدهرة 
عىل  بسيادتها  العامل  يف  دولة  وأهم  أكرب  تعرتف  والتي 
القدس والجوالن، وتقيم عالقات مفتوحة وتطبيعا مع 
لكن  واإلسالمية.  العربية  الدول  من  بالتزايد  آخذ  عدد 
احتامل أن يحتفل “بيبي” بهذه اإلنجازات وهو خلف 
باحتامالت  مقرتن  واألمر  بقوة،  وارد  السجن  قضبان 

خسارة نتنياهو ملوقعه الحايل يف رئاسة الوزراء.
ليس غريبا أن يسجن رئيس وزراء إرسائييل، فقد سبق 
ورئيس  اوملرت،  إيهود  ورفيقه  سلفه  ذلك  إىل  نتنياهو 
الدولة مويش كاتساب، وعدد يصعب حرصه من الوزراء 
والوزير  مردخاي  اسحق  أبرزهم  الكنيست  وأعضاء 
التحرش  بني  تراوحت  تهم  عىل  درعي،  أرييه  الحايل 
السابق  )الوزير  العظمى  والخيانة  )كاتساب(  الجنيس 
غونني سيغف( يف دولة بات فساد طبقتها الحاكمة جزءا 
ظاهرا من مالمحها، مع اقرتان الفساد السيايس املتمثل 
يف استمرار االحتالل والقمع والبطش واالستهانة بقيمة 
فضال  واملدنية  اإلنسانية  وحقوقهم  الفلسطينيني  حياة 
وحقوق  الدولية  القوانني  لكل  والتنكر  السياسية،  عن 

وارتداد  األغيار،  من  اإلنسان  هذا  أن  طاملا  اإلنسان 
أشكال الفساد هذه عىل الداخل اإلرسائييل عرب أشكال 
من الخراب السيايس واألخالقي من رشوة وسوء ائتامن 
وخداع، وتربُّح عىل حساب املال العام، ومحاباة لألقارب 

واألصدقاء.
وراهن  أعامله،  عواقب  يحسب  مل  نتنياهو  أن  ويبدو 
الزوايا.  إدارة األزمات وتدوير  عىل قدرته املطلقة عىل 
الليكود  صحيح أن أنصاره يدينون له بنجاحه يف إنقاذ 
من االندثار حيث كان يحظى بأحد عرش مقعدا فقط 
العام  انتخابات  عشية  محطام  نتنياهو  تسلمه  حني 
2009، وساهمت سياسات نتنياهو يف إضعاف خصومه 
ما أدى الختفاء حزب كادميا عن الخريطة، وقرب اندثار 
حزب العمل الخصم التاريخي لليكود، لكنه يف املقابل 

كان مدمرا وجرّي كل يشء ملصالحه الشخصية.
مغازلة  بالشعبوية،  نتنياهو  سياسات  اتصفت  فقد 
الفئات الشعبية بالكالم والتحريض العنرصي مع انحياز 
الخصخصة  ومبادىء  املحافظة  وقيمه  لليمني  دائم 
مواجهة  يف  صهيوين  قومي  وتعصب  األسواق،  وحرية 
الفلسطينيني مبا يف ذلك يف مواجهة املواطنني غري اليهود، 
مع  الدائم  لالصطدام  نتنياهو  دفعت  السياسة  هذه 
العليا،  واملحكمة  القضاء  جهاز  من  الدولة  مؤسسات 

ووسائل اإلعالم، وحتى مع الرشطة. ومتاشيا مع نزعاته 
وزنا  يقيم  ال  بأنه  نتنياهو  متيز  والفاشية  العنرصية 
يف  فنجح  لألعراف،  وال  الداخلية  والنظم  للمؤسسات 
تحويل حزب الليكود من حزب متعدد األقطاب واآلراء 
قادته  األوحد،  الفرد  الزعيم  حول  يتحلق  حزب  إىل 
املطلق  الزعيم  هذا  أعوان  هم  الربملان  يف  وممثلوه 
ومريدوه، ومن ال يتامىش مع هذا الخط يجري تهميشه 
دان  مثل  بارزين  أقطاب  مع  جرى  كام  واستبعاده 

مريدور وميخائيل ايتان وبيني بيغني وأخريا مع ساعر.
حزبه،  يف  فعل  مثلام  بالدولة  يفعل  أن  نتنياهو  حاول 
بيني  مع  االئتاليف  اتفاقه  عىل  وانقلب  رشكائه،  فهّمش 
من  كال  شخصية  ألسباب  استعدى  ذلك  وقبل  غانتس، 
ونفتايل  بيتنا،  يرسائيل  حزب  زعيم  ليربمان  أفيغدور 
بينيت زعيم حزب ميينا، وهام رشيكان طبيعيان له يف 
املجاالت  القرارات حتى يف  اليمينية والتطرف، واحتكر 
حيث  آخرين،  ومسؤولني  وزراء  تخص  التي  الحساسة 
حجب معلومات التطبيع والعالقات الجديدة عن وزير 
إقرار  يف  استفرد  أن  له  سبق  كام  أشكنازي،  الخارجية 
صفقة الغواصات من دون أي اعتبار آلراء هيئة أركان 

الجيش وقيادة سالح البحرية.
التمييز  دولة  بناء  يف  طويال  شوطا  نتنياهو  قطع  إذن 

العنرصي وإنجاز التحول الفايش، وال عجب أن جمهورا 
متهم  نتنياهو  أن  ويدرك  يعرف  إرسائيل  يف  واسعا 
بالفساد، لكنه يحبه ويعيد انتخابه املرة تلو األخرى، متاما 
ترامب  دونالد  أمريكا  يف  املاليني  عرشات  ينتخب  مثلام 
عىل الرغم من علمهم بأنه عنرصي ومتحرش ومتهرب 
له  يتحسب  مل  ما  لكن  من رضائب.  عليه  ما  دفع  من 
نتنياهو جيدا هو أنه خالل كل هذه الفرتة وسع دائرة 
خصومه وأعدائه، وبات يهدد بتقويض أسس القوة التي 
قانون ومؤسسات وحريات  لها إرسائيل، كدولة  تستند 
انقالب  النتيجة إىل  لليهود عىل األقل، ما أدى يف  عامة 

السحر عىل الساحر وتراجع فرص بقائه يف منصبه.
اليمني  سطوة  األرجح  عىل  ستكرس  قادمة  االنتخابات 
العنرصي واالستيطاين اإلرسائييل، والفارق أن أية حكومة 
سهولة  بكل  تستوعب  سوف  نتنياهو  بدون  قادمة 
وسالسة أحزابا مثل حزب يوجد مستقبل وتيليم وأوسع 
العلامين والديني، بكل  اليمني  صف ممكن من أحزاب 
تجاهنا  نتنياهو  سياسات  استمرار  من  ذلك  يعنيه  ما 

كفلسطينيني.
ـــــــــــــــــــ

*عضو املجلس الوطني الفلسطيني
“الحوار املتمدن” – 28/12/2020

جنون قادة أمريكا 
بقلم غالينا ليونتيفا

تايني سوفيتنك املصدر

ترجمة عادل حبه
كيف قام حكام الواليات املتحدة مبطاردة ألربت أينشتاين وتشاريل شابلن وآخرين بذريعة كونهم”عمالء للسوفيات”.
نال السناتور الجمهوري يسء الصيت جوزيف مكاريث من والية ويسكونسن الشهرة يف التاسع من شباط عام 1950، 
الخارجية  وزارة  يف  العاملني  الشيوعيني  عدد  أن  وأعلن  الغربية،  فريجينيا  والية  ويلنج،  مدينة  يف  تحدث  أن  بعد 

األمريكية وصل إىل 205 شيوعي.

انقالب السحر على نتنياهو

الخرطوم ـ وكاالت 
قال مصدر حكومي إن الجيش السوداين فرض كامل 
الفشقه  يف  السودانية  األرايض  معظم  عىل  سيطرته 
الصغرى عىل حدود السودان مع إثيوبيا، عدا ثالثة 
كيلومرتات هي املساحة الفاصلة بني جييش البلدين.
الجيش  أن  مصدر،  عن  اليوم  روسيا  موقع  ونقل  
داخل  واسعة  متشيط  بعمليات  يقوم  السوداين 

األرايض التي فرض سيطرته عليها. وأضاف أن الجيش 
األرايض  من  فدان  مليون  نحو  استعاد  السوداين 
الزراعية املستصلحة من املواطنني اإلثيوبيني، وصادر 
املحاصيل الزراعية داخل تلك األرايض، ونقل بعضها 
والية  داخل  للجيش  الرئيسية  الحامية  رئاسة  إىل 
التوتر يف املنطقة  القضارف الحدودية. يشار إىل أن 
الحدودية بني البلدين تصاعد منذ اندالع الرصاع يف 

إقليم تيغراي بشامل إثيوبيا يف أوائل ترشين الثاين، 
ووصول ما يربو عىل 50 ألف الجئ إثيويب إىل رشق 

السودان، بحسب وسائل اإلعالم.
يذكر أن الحدود بني البلدين لطاملا شهدت مناوشات 
يزرعها  التي  املناطق  بعض  سيام  ال  وخالفات، 
أن  السودانية  السلطات  تؤكد  بينام  إثيوبيون، 

ملكيتها تعود إليها.

عدن ـ وكاالت 
نفى الحوثيون وجود عالقة لهم 
الذي تعرض له، أمس،  بالهجوم 
وصول  مع  بالتزامن  عدن  مطار 
بها  املعرتف  اليمنية  الحكومة 

دوليا الجديدة إليه.
السيايس  املكتب  عضو  وكتب 
اإلعالم  ووزير  للحوثيني 
املوالية  اإلنقاذ  حكومة  يف 
الشامي،  الله  ضيف  للحوثيني، 

أن  “تويرت”،  يف  حسابه  عىل 
عن  الصادرة  الترصيحات 
ربه  عبد  الرئيس  حكومة 
بها  )املعرتف  هادي  منصور 
التحالف  من  واملدعومة  دوليا 
السعودية( بشأن  بقيادة  العريب 
مطار  هزت  التي  االنفجارات 
عدن “تثري عالمات االستفهام”.

وقال يف تغريدة، أن الترصيحات 
عن  الرياض  لحكومة  املرتبكة 

تثري  عدن  مطار  انفجارات 
عالمات االستفهام وهي محاولة 
ضد  جرامئهم  عىل  للتغطية 
الحسابات  ولتصفية  املدنيني 

البينية ألطراف االرتزاق”. 
الرئيس  وجه  حق،  ال  وقت  ويف 
هادي،  منصور  عبدربه  اليمني 
يف  للتحقيق  لجنة  بتشكيل 
الذي  اإلرهايب  العمل  تداعيات 

استهدف مطار عدن.

الجيش السوداني يسيطر على معظم األراضي بالفشقه الصغرى 
على الحدود مع إثيوبيا

الحوثيون ينفون عالقتهم بالهجوم على مطار عدن 

من اليمني: العامل الفيزيايئ روبرت أوبنهامير واملؤلف املوسيقي ليونارد روبنشتاين واملخرج صاموئيل كرمير واملؤلف املرسحي آرثر ميلر والعامل الفيزيايئ ألربت أنشتاين واملخرج 
السيناميئ أورسن ويلز، من الذين إستدعتهم لجان املالحقة املكارثية بتهمة مطاردة “عمالء اإلتحاد السوفييتي”
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قراءة في كتاب »هكذا تكلم هادي العلوي«

كان هادي العلوي زاهدا، متصوفا، نقّيا، قبل ان يكون 
صوفية(  )مدارات  كتابه  ففي  صميام.  ماركسيا  مفكرا 
بعيدا  وعيه.  يف  متجذر  صويف  ومسلك  تطهرييّة،  رؤية 

عن الجاه واملال والنفوذ والسلطة. 
لقد واىس هادي العلوي املسحوقني واملهمشني والفقراء، 
العلوي فقريا، بقدر  بحياته وسلوكياته، قبل فكره. كان 
ما كان الفقراُء فقراًء، لقد تخّل عن اثاث بيته املتواضع 
املهجر.  يف  واملحرومني  كاملعدمني  يعيش  ان  واثر  لهم، 
واكتفى من املاكل مبا يقّوم به عامد حياته من النبات، 
امللّغمة  البطن  تشتعيه،  ما  وكّل  اللحم،  نفسه  ومنع 

بالغرائز والطبائع.
اكتشف العلوي يف عيل بن ايب طالب، وايب ذر الغفاري 
والبسطامي،  العدوية،  ورابعة  العزيز،  عبد  بن  وعمر 
والحالج، وايب مديَن، وغريهم من كرباء الروح، وعظامء 

السري، منهجا مؤاسيا يف الحياة. 
به  تزخر  الذي  العظيم  الصوفية  تراث  انّه وجَد يف  كام 
االرسخ  االشرتاكية  جذور   ، االسالمية  العربية  ثقافتنا 
تراثنا  باّن  العلوي  امَن  هنا  من   ، واالهم  واالعمق 
التضحية  قيم  من  يحمل  ما  بكّل   ، العظيم  االنساين 
قيم  من  عليه  تنطوي  ومبا   ، ورغباتها  النفس  بشهوات 
التنقية الروحية ، والزهد مبتاع املال والغنى والسلطة ، 
وكذلك مبا متّخضت فيه ِقوى املعارضة والرفض للسلطة 
الغاشمة ، ومبا خاضته قوى االّمة الفاعلة والنابضة من 
يؤهل  ما   ، واالستبداد  والظلم  القهر  لسلطات  تحّدي 
تراثنا العظيم  لتنمو فيه قيم الشيوعية الخالدة ، ومتّد 
جذورها اىل اعمق طبقاته وتكويناته الجنينية املؤسسة . 
الجامهري  لقد كان عيل بن ايب طالب محّقا حني واىس 

القّوة  سلطة  ليبني  املال،  يحتكر  ان  ورفض  بنفسه، 
مباديء  اوّل  طالب،  ايب  بن  عيل  ارىس  لقد  التقدمية. 
املوايل  بني  بالعطاء  ساوى  حني  الكربى،  الشيوعية 
انّه  كام  املال،  عل  خليفٌة  يعلنه  تحٍد  اّول  يف  والعرب، 
للحكم، يتطاول فيه  االمارة، برجا  ان يتخذ قرَص  رفض 
عل الناس. واىب عل نفسه ان ميتطي دابًة تحمله غري 
الحامر، وان يرتدي غري قميٍص مقطعة اردانه، وان ياكل 

غري التمر وخبز الشعري، وما خُشن من املطعم.
لقد كان عيل بن ايب طالب )ع(، قبل ان تختاره الخالفة، 
يُؤثره  الكثري مبا  اليشء  املال والبساتني  غنيا، ميتلك من 
به الخلفاء من عطاء ومواهب واموال. لكّنه خلع عنه 
مسؤولية  تحّمل  جلبابا، حني  للفقر  وتجلبب  ذلك،  كّل 

العدل بني الناس. 
اليس يف ذلك دليٌل قاطع، عل اّن ما تسعى اليه االفكار 
انياب  وتحطيم  جميعا،  الناس  بني  املساواة  التقدمية 
ومخالب االغنياء واملرتفني، املعتاشني عل دماء الفقراء 
، وله من تربة  التاريخ  ، مرتّسٌخ اصال يف عمق طبقات 

املحرومني واملستضعفني ، جذوٌر؟
بدماء  معباة   ، كلّية  تجربة مصريية  نتحّدث عن  اننا    
بقاع  كّل  يف  ناضلوا  والذين   ، واملسحوقني  املضطهدين 
العامل ضد مصايص الدماء والسلطويني. بكّل تاكيد ، ما 
يكون  ان  من  يحرره  قد   ، نضج  العلوي من  فكر  بلغه 

ماركسيا مؤدلجا باهداف سياسية او مرحلية معينة .
 لقد بلغ هادي العلوي يف سمو روحه، واصالة تفكريه 
الناس  الالم  الدقيق  واملتتبع   ، الحّر  الفيلسوف  رتبة   ،
 ، وحياته  بذاته  لهم  واملؤايس   ، العميقة  وجراحاتهم 
واملشارك لهم مبعاناتهم ، وذلك ما يسمو به  اىل يكون 

واحدا من العظامء او االفذاذ  .
عن  منفصال  ليس  االنساين،  العلوي  هادي  مرشوع  اّن 
منهجه الديالكتييك الذي يتحّفز بواسطة ادوات الرصاع 
الطبقي، رصاع الذين ميلكون كّل يشء ، والذين الميلكون 

اّي يشء . 
اراد العلوي ان يعيد تاهيل الفكر املاركيس، ويستعيده 
الذاتية،  سجون  من  ويحرره  االغرتاب،  فضاءات  من 
املّولدة  االنتاج  ، وتفكيك عالقات  الواقع  لتغيري رشوط 

لسلطة االستعباد والتغريب .
ليست   ، املاركيس   - الديالكتييك  النهج  يف  الفلسفة 
الشعبي  االنسان  ، عن فهم  اغرتابية متوحشة  مفاهيام 
ثقافة  عل  يحتج  العلوي  وهادي   . عليه  ومتعالية   ،
التي  الفضفاضة والفارغة،  الدعائية  االنديّة، واملؤمترات 

يهرع اليها املثقفون.
نزهة رومانسية، نعقدها  يوما  الثقافة والفكر مل يكونا 
فيها  ونجرتّ  الخمر،  فيها  نعاقر  مستديرة،  طاولة  حول 
نظريات الثقافة.  الفلسفة، والثقافة، والشيوعية بالذات، 
نخّصها بني هاللني، يجب ان تكون مواجهة حاسمة ضد 
العقول، ورساق  الطفيلية، من مخدري  الرجعية  القوى 
التقدمي من خيار  املثقف واملفكر  امام  الرثوات. ليس 

اخر، غري قضية الفقراء واملهمشني واملحرومني.
اوال.  الحرمان  مبقولة  يبدا  العلوي،  هادي  ومرشوع 
والحرمان ان متنع نفسك بقّوة االرادة والرغبة الصارمة 
النفس من  العدل واملساواة، عن كّل ما ترغب فيه  يف 
اهواء وشهوات ورغبات دنيئة. تلك الغرائز، التي كانت 

دافعا اساسيا لخيانة الضمري.
الحريّة ال ميكن ان تتحقق، او تنجز مرشوع العدل، دون 
الغرائز  تلك  املستكلبة.  غرائزنا  هيمنة  من  نتحرر،  ان 
السلطة.   من  مقّربة  ادوات  الضعفاء،  من  تخلق  التي 
راهبا  املاركيس  واملفكر  املثقف  يكون  ان  يعني  ال  هذا 
علينا  بل  ال.  تاكيد  بكّل   . رهبانيته  منسك  يف  منقطعا 
ان نبدأ مبؤاسات االخرين، وتعزيتهم، باّن يبدو املثقف 
ال  قّوة  واملاركسية،  الثقافة  ففي  لهم،  قدوًة  املاركيس 
يستهان بها، ملن اختارها طريقا له، وملن امَن بها عقيدًة، 

وطريقا للكفاحٍ والنضال.
اّن الوعي الطبقي هو حجر االساس، يف بناء عقل نقدي 
العامل.  من  مكان  كّل  يف  الثّوار  لنرصة  ومتوثب  وثائر 
رصاعات  ليست  واالستغالل،  الهيمنة  قوى  ضد  الرصاع 

قومية او دينية باملرّة، كام انّها ليست حربا ميتافيزيقية 
واالرشار  املزيفون  له  يرّوج  ما  ذلك  والرّش،  الخري  بني 
لتزييف  جاهدين  يسعون  والذين  الدماء،  ومصاصو 
حقيقة التاريخ، وتشويه قوانني االجتامع البرشي املادية.

اّن هادي العلوي يرى اّن الثقافة وحدها، ال تستطيع تغيري 
الواقع، او احداث نقلة يف جوهر االنسان الروحي. واذا 
املتداولة يف حلقات  الثقافة  او  الفكر  او  الفلسفة  كانت 
التداول بني املثقفني قادرة فعال عل تغيري العامل، وتحرير 
وبينهم  املثقفني  من  الكثريُ  يتهاوى  ملاذا  اذن  االنسان، 
السلطة  بيد  رخيصة  ادوات  ليكونوا  ايضا،  املفكرون 
للامل وللجنس والخمر؟  الغاشمة، وملاذا يصبحوا عبيدا 
لقد كان االوىل باملعرفة والفلسفة ان تطلق رساح املثقفني 

اوال، وتحررهم من عبودية االنا املتلوثة بالغرائز. 
يقول هادي العلوي يف نصٍّ حريك مهم: “خذوا الشيوعية 
يؤمتن  ولن  الكتب،  من  تاخذوها  ان  قبل  الشارع،  من 
عليها املثقفون ال الساسة املحرتفون، فهي اختصاص من 
هّمهم ايجاد الراحة للخلق ال ألنفسهم، والذين يبيتون 
 ، )العلوي  بطونهم  امالء  ال  الناس،  مع  شاغل  هّم  يف 

هكذا تكلّم العلوي ، 264 (  .
االجتامعية،  بيئتنا  او  ثقافتنا  يف  غريبا  ليس  وهذا 
عبدالله  بن  محمد  الكريم  الرسول  كيف مىض  الحظنا 

ارسيّة  بيوت  يف  واالنصار،  املهاجرين  بني  املؤاخاة  اىل 
متكافلة ومتواشجة، يحمل بعضهم حاجات بعض، حتى 
واملهاجرين، ممن  االنصار  اّن بعض  يحّدثنا  التاريخ  ان 
بها  ليقرتن  احدهام  طالق  اىل  عمد  زوجتان،  له  كانت 
املؤاخي له ، ان مل تكن له زوجة ، او كان غري قادر عل 

الزواج.
ديالكتيكية،  بطريقٍة  التاريخ  يقرا  كان  العلوي  هادي 
نقديّة، لعييد اكتشاف الحقيقة يف صلب تاريخنا املغّيب. 
ووظيفة الفيلسوف باألساس، هي وظيفة توليدية حرّة 

وشجاعة. 
والعلوي حني يقرا التاريخ، فامنا ميارس عمليات التنقيب 
والحفر، يف جذور الرتاث، والتي ُفرست حتى االن بطرٍق 

عشوائية، وسطحية سمجة.
الرتاث، ليس بهدف اجرتاره عل طريقة  العودة اىل  ان 
بل  الفارغني،  املنابر  وخطباء  واملحّدثني  املفرسين 
العادة  بانفسهم  واملخاطرين  العلامء  ملناهج  وفقا 
واقعها  عن  واملنفصلة  واملغرتبة  املستلبة  الذات  تاهيل 
وقضية   ، علمي  كمنهج  واملاركسية  الجديل.  االجتامعي 
ان  ميكن  وال   ، النظريات  بواسطة  نجدها  ال   ، مصريية 
 ، القّمة  قياديّي  بطريقِة  عنّوًة  الشعب  عل  نفرضها 

والذين يصفهم العلوي بالربجوازيني املتمركسني . 
نضال  ويف  القاعدة،  يف  نجدها  التقدمية  االفكار  ان 
اجتامعية  وثيقة  الصينية،  والتجربة  الكادحة.  الطبقة 
صادمة، لكّل املشككني بالتجربة الشيوعية االم يف انقاذ 
ما يزيد عل املليار من البرش، الذين كانوا يعانون املوت 
البطيء يف الفقر والحرمان الذي فرضه االستعامر الغريب 

عل االّمة الصينية املكافحة.
غريها  وفشل  الصينية،  التجربة  نجاح  رّس  ماهو  اذن 
يف  يكمن  ذلك  يف  الرّس  ان  العلوي  يرى  التجارب؟  من 
روح الشعب الصيني. ذلك الشعب املكافح الذي تلّقى 
االنسان  من  خلقت  والتي  التاويّة،  الفلسفة  مباديء 
رغيف  يف  وطنه  ألبناء  مشاركا  زاهدا،  انسانا  الصيني 

الخبز، ناكرا ألنانيات الذات الرشهة.
متحالفا  رسومّيا  فقهيا  دينا  ليست  التاويّة  فالفلسفة 
خالصة  روحّية  تجربًة  كانت  وامنا  القمع،  سلطات  مع 
لنرش  القاعدة  مهد  مام  الحياة،  يف  متزّهدة  ونسكية 
الصينية  االّمة  ارادة  يف  وتخصيبها  الشيوعية،  مباديء 

التي صنعت املعجزات.

 د. عدنان عبيد المسعودي

كان لالستاذ سعدون هليل، الفضل يف تاكيد اهتاممنا اىل مباحث ومقاالت املفكّر 
هادي العلوي، وذلك من خالل محارضة له يف بغداد، عرض فيها بعض مالمح سرية 
والذي  العلوي(،  تكلّم  املعنون )هكذا  كتابه  العلوي وفكره، وذلك مبناسبة صدور 
والرؤى  والفلسفة،  الفكر  يف  الثمينة  واالبحاث  املقاالت  من  عددا  دفتيه  بني  ضم 

االجتامعية العميقة ملختلف مسائل واقعنا االجتامعي والسيايس.

تقريبا،  عام   150 من  أكرث  قبل  ماركس  أكده  وهذا 
ان  وقبل  بعيد  وقت  منذ  ذكرت  العوملة  فان  ولذلك 

يذكرها عامل االجتامع واالتصاالت عام 1960.
ويذكر الباحث يف هامش رقم »1« أن )أول استخدام 
عامل  لوهان  ماك  مارشال  قبل  من  تم  الكلمة  لهذه 
وكان  بكندا،  تورنتو  جامعة  يف  واالتصاالت  االجتامع 
يف  استكشافات   « كتابه  يف  تنبأ  اذ   1960 عام  ذلك 
عوامل االتصال » الذي نرش يف ذلك العام بتوجه العامل 
وسائل  تطور  نتيجة  الحدود  وخرق  االندماج  اىل 
اىل  العامل  تحول  اىل  ذلك  فيؤدي  واالتصاالت،  اإلعالم 

  .)GLOBAL Village( قرية كونية
ابن  الرحمن  عبد  الجليل  )العامل  أن  الباحث  ويؤكد 
مقدمته  يف  الحديث  العلمي  املنهج  مؤسس  خلدون 
واألمم  العامل  أحوال  »أن  استنبط  قد  كان  الشهرية، 
وفق  حال  اىل  حال  من  تتبدل  واألقطار  واألشخاص 
التطور  ملفهوم  أعظم  جدال  ال  وأنه  ثابتة،  قوانني 
العامل  أحوال  ان  أالجتامعية،  الحياة  يف  التدريجي 
واألمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم عل وترية واحدة، 
األيام واألزمنة  إمنا هو اختالف عل  ومنهاج مستقر، 
األشخاص  اىل حال، كام سيكون يف  من حال  وانتقال 
واألقطار  اآلفاق  يف  كذلك  واألمصار،  واألوقات 

واألزمنة والدول »( 2/ من املقدمة. 
الرأساملية  العوملة  مناهيض  )اىل  اإلهداء  جاء 
الطامحني لقيام عوملة إنسانية يتكافأ يف ظلها الجميع 

عن  واضح  تعبري  وهو  الجميع(،  مثارها  ويجني 
الجوانب  تتعدى  والتي  العوملة  تتبناها  التي  املآرب 
االقتصادية والسياسية واملالية لتشمل جمهرة واسعة 

من املثقفني والفالسفة واإلعالميني والفنانني ايضا.
العوملة  تسعى  التي  املآرب  جملة  الكاتب  يتناول 
يف  رهينة  اىل  العامل  )تحول  خالل  من  لتحقيقها 
يتاجرون  الذين  املضاربني  كبار  من  حفنة  قبضة 
ذلك  يف  مستخدمني  املالية  واالوراق  بالعمالت 
ورشكات  البنوك  توفرها  التي  الدوالرات  مليارات 
التأمني  التأمني وصناديق االستثامر الدولية وصناديق 

واملعاشات(. 3/ للعوملة مآرب اخرى.
الحريك  االسم  هي  العوملة  أن  متاما  يتأكد  وهكذا 
يف  الرأساملية  تتبعه  الذي  السالح  فهي  لألمركة، 
إلفقارها  الدول  )اقتصادات  تستهدف  التي  حربها 
ومن  املالية  قوتها  من  وتجريدها  شعوبها  وتجويع 
طلقة  رشاء  عل  قادرة  غري  وتجعلها  العسكرية  ثم 
موظفيها  رواتب  تسديد  من  متكنها  وعدم  واحدة 
لتظهر قوى مسلحة  االمن،  العسكريني وقوى  ومنهم 
الناس  وتسلب  القانون  تنتهك  الدولة  اطار  خارج 
وتثري الفوىض وتأخذ االتاوات(. /4/ كريستني الغارد / 
للعوملة  الدويل / عن كتاب  النقد  مدير عام صندوق 

مآرب اخرى. 
الدور  يؤكد  وهو  روتشيلد،  جاكوب  يقول  كام  او   
الذي  القذر  الدور  خالل  من  العوملة  تؤديه  الذي 

)سنجعلهم  املتوحشة  الرأساملية  العوملة  تلعبه 
نعيد  ثم  ببنوكنا  ليودعوها  شعوبهم  أموال  يرسقون 
أموالهم، وال يقتيض األمر سوى  اقراض شعوبهم من 

وزير مال من جنودنا(.
االول  الفصل  فصول،  ستة  الكتاب  دفتي  يف  نقرأ 
والثقافة(،  )العوملة  الثاين  الفصل  العوملة(،  )ماهية 
عرب  والرشكات  االجنبي  )االستثامر  الثالث  الفصل 
الوطنية(، الفصل الرابع )املركز.. واالطراف( ، الفصل 
والفصل   ،) الجديد  الدويل  والنظام  )العوملة  الخامس 
واقتصاد  الخصخصة   ( عن  يتحدث  واالخري  السادس 

السوق( . 
)فخ  ب  سمي  ما  عن  بحث  الرابع،  الفصل  ويف 
العوملة(، وهو يتحدث عن العناوين واالرقام املذهلة 
من  جملة  يؤكد  حيث  الكتاب،  هذا  احتواها  التي 
العامل  تقسيم  مثل  فعال،  للذهول  تدعو  التي  االمور 
اىل )اربعة أخامس فقراء و%21 فقط من يسيطر عل 

العامل برثائه وممتلكاته ومصادره املالية(. 
يتابع  الباحث  فان  واملرأة(   .. )العوملة  مجال  ويف 
)أن  وهي  البعض،  عل  غائبة  تكون  تكاد  حقيقة 
يقوم  العامل  نطاق  املبذول عل  العمل  ثلثي مجموع 
الثلث اآلخر فبقوم به الرجال(، وهذا  النساء، أما  به 
كانت قد أكدته الكاتبة االملانية )ماريا ميز( يف مؤلفها 
املعنون » أألبوية والرتاكم عل نطاق العامل »، والذي 
ملنظمة  العاملي  النسايئ  املؤمتر   « عن  فيه  تحدثت 

هيئة االمم املتحدة » الذي انعقد يف كوبنهاجن سنة 
 .1980

املتعددة  الرشكات  )مجتمع  يف  املرأة  عن  والحديث 
)للعمل  أداة  فهي  شجون،  ذو  حديث  الجنسية..( 
الالتينية،  وأمريكا  وأفريقيا،  آسيا،  بالد  يف  الرخيص 
وأيضا يف البالد الصناعية الغنية(. واملرأة يف املجتمع 
الفقر  من  مزدوج  )استغالل  من  تعاين  العريب 
فاملرأة  االبوي،  القهر  ومن  الطبقي،  واالستغالل 

الفقرية ترزح عند أسفل السلم املجتمعي(. 
أما عن )العوملة.. والدميقراطية( ، فان العالقة بينهام 
لالنحياز  تسعى  فالعوملة   ، ابدا  متكافئة  غري  عالقة 
وأألثرياء  االموال  رؤوس  أصحاب  اىل  مطلق  بشكل 
التوترات  مظاهر  من  كثري  عن  مسؤولة   « وهي 
االجتامعية املتصاعدة يف مختلف بقاع املعمورة » .

    اما عن حديث » الثقافة املعوملة » فيذكر الباحث 
الشاله، أن كتابا عربا قد تطرقوا لهذا الجانب مثل » 
محمد عابد الجابري »، يف مؤلفه » العوملة والهوية 
الثقافية » و وسامل يفوت )هويتنا الثقافية والعوملة 

» وعبد أآلله بلقريز » العوملة والهوية الثقافية » .
وعي  ..أن  )والحق  االشكالية  هذه  الشاله  ويناقش 
بني  فيها  التوتر  ذلك  رؤية  دون  يستقيم  ال  الثقافة 
خاص ينتمي اىل املجتمع ، وعام ينتمي اىل االنسانية 

( ص96. 
حدين  بني  تقع  الثقافة  أن  واضحا  يبدو  )هكذا  و 
االنسانية  والتجربة  االجتامعي،  املجال  يطبعانها: 
املشرتكة، انها حصيلة فعل بالغ التميز، هذه الثنائية 
هي ما يشيع االنطباع بوجود التباس يف شخصيتها(. 

الصفحة.  نفس 
اما الكاتب محمد عابد الجابري فيؤكد )أننا يف العامل 
مقاومة  اىل  فال سبيل  الالنسق،  حالة  نعيش،  العريب 
سلبيات العوملة اال من داخل العوملة نفسها بأدواتها 

بإخراجها من قيمتها وتجاوزاتها( ص100
الثقافية  العوملة  يعترب  بلقريز،  اآلله  عبد  لكن 
الثقافات،  سائر  رمزي عل  ثقايف وعدوان  )اغتصاب 
انها رديف االخرتاق الذي يهدد بالعنف السيادة يف 

سائر املجتمعات التي تطالها تلك العوملة(. 
والناشط  والكاتب  الباحث  ان  نذكر  ان  والبد 
الشاله، قدم  االجتامعي والثقايف، االستاذ عبد أألمري 
عل  العوملة  مخاطر  يف  رصينا  كتابا  الثقايف  للمشهد 
املستوى الثقايف واالقتصادي واملجتمعي ايضا.  وهو 
املعروف باسلوبه العلمي يف مناقشة االمور الثقافية 
يف  الثاقبة  بنظرته  وميتاز  واالدبية،  واالجتامعية 
اىل  اضافة  يختاره،  الذي  املوضوع  عوامل  استرشاف 

ملحات الذكاء املالزمة لنشاطه البحثي باذخ الجامل 
والتميز. والرصانة 

ولذلك فهو يتناول يف هذا املؤلف العوملة الرأساملية 
االقتصادي،  بعدها  يف  ثم  السيايس،  بعدها  يف 
والثقايف، واالجتامعي، ويذكر يف املقدمة أنه )يف ظل 
البرش  بني  الفروق  الرثوة وتتسع  تركز  يزداد  العوملة 
مثرية  احصائية  ففي  له،  مثيل  ال  اتساعا  والدول 
نرشت يف كتاب » فخ العوملة »: أن )358( مليلردير 
 «  2,5  « ميلكه  ما  تضاهي  ثروة  ميتلكون  العامل  يف 

مليار من سكان املعمورة.
  أن هذا يوضح متاما أن » العوملة » جاءت استجابة 
لحاجة الرأساملية، لتصدير أزماتها، ولزيادة متركزها، 

ولتفويت الفرصة عل كل ما يخالفها. 
فهو  العوملة،  ظل  يف  املرأة  موقع  الكاتب  ويناقش 
أذهان  عن  تغيب  التي  الحقائق  احدى  )أن  يؤكد 
ثلثي  أن  هو  والدارسني  الباحثني  من  الكثريين 
به  يقوم  العامل  نطاق  عل  املبذول  العمل  مجموع 
وهو  الرجال(،  به  فيقوم  أألخري  الثلث  أما  النساء، 
يستند اىل كتاب »األبوية والرتاكم عل نطاق العامل« 
للكاتبة األملانية ماريا ميز« والذي تتحدث فيه عن 
املنعقد  املتحدة  االمم  هيئة  ملنظمة  النسايئ  املؤمتر 

يف كوبنهاجن سنة 1980(. 
وال يخفى عل الكاتب جملة االعامل التي متارسها 
املرأة )ودون ان تتقاىض عنها أجرا، وهذه االعامل 
يسقطها االقتصاديون ورجال االحصاء من الحساب، 
أعامل  مبختلف  تقوم  فهي  عمال  يعتربونها  وال 
الحياة  بسريورة  تتعلق  التي  املهام  بكل  البيت، 
ألفراد االرسة التي تنتمي اليها(، كام أن املرأة متارس 
او  الزراعة  يف  االعامل  من  الكثري  يف  شاقا  نشاطا 
تساعد زوجها او اخاها او اباها، وتعمل يف الحقول 
وهي  املختلة،  البيت  وأعامل  الحيوانات،  وحظائر 
تتلقى  أن  دون  املرأة  متارسها  شاقة  اعامل  عادة 
بلدان  يف  الرخيص  للعمل  أداة  فهي  أجرا.  عليها 
وال  الالتينية،  وامريكا  وأفريقيا،  آسيا،  ومنها  كثرية 
)أنها  الكربى،  الصناعية  الدول  ذلك  من  يستثنى 
للمجتمع  أألبوي  الطبقي  الرتكيب  يف  أسايس  ركن 
الرأساميل، ركن أسايس يف الرتاكم املتزايد املبني عل 
املليارديرات  أقلية ضئيلة من  السوق لصالح  عوملة 
فقرا مع  يزدادون  الذين  املاليني  عل حساب آالف 

االيام(. 
)أن  الشاه،  الباحث  يؤكد  الرصني  كتابه  خامتة  ويف 
املسألة ستكون يف املستقبل » )اما أن تأكل او تؤكل 

.)To have Lunch or be Lunch –

للعولمة مآرب أخرى
لفته عبد النبي الخزرجي

العنوان ملؤلف صدر للكاتب والباحث األستاذ عبد األمري شمخي الشاه، وهو اضافة 
نوعية ملا صدر للباحث من مؤلفات أغنت املشهد الثقايف واملعريف يف بالدنا.

والعوملة أكدها كارل ماركس يف كتابه املشهور« رأس املال »: أن الرأساملية تحاول 
مقدمة   /1  / والضعيف.   القوي  فيه  يتسابق  واحد  تجاري  العامل يف سوق  عوملة 

الكتاب



ويف مقابل عجز البلدان الرأساملية يف مواجهة الفوىض التي عاشتها يف 
القطاع  الجدد  الليرباليني  نتيجة إلخضاع  الوباء،  األشهر األوىل الندالع 
اإلنسان  حياة  تحويل  وبالتايل  وخصخصته،  االرباح  ملنطق  الصحي 
اشرتاكية  بلدان  أعطت  للمقايضة،  خاضعة  سلعة  إىل  ومستقبله 
احتواء  عىل  القدرة  عىل  رائعا  مثاال  محدودة  وبإمكانيات  وتقدمية، 
العامل  قلب  يف  بعضها  يقع  لبلدان  والتضامن  العون  يد  ومد  الوباء، 

الرأساميل مثل إيطاليا وإسبانيا.
بعض  باستثناء  الطبيعة،  للحياة  العودة  إىل  فيتنام  استطاعت  لقد 
متد  ليك  كوبا  وانطلقت  هانوي،  العاصمة  يف  االحرتازية  اإلجراءات 
 60 من  أكرث  إىل  اإلنساين  والتضامن  الطبية  واملساعدة  العون  يد 
ونجحت  محارصتها.  يف  وساهمت  العداء  ناصبتها  بلدان  بينها  بلدا، 
األورغواي كذلك بفضل متانة النظام الصحي الذي بنته حكومة اليسار 
والية  وأعطت  األخرية.  العامة  االنتخابات  يف  السلطة  غادرت  التي 
والشيوعي  الهندي،  الشيوعي  تحالف  عقود  منذ  يحكمها  التي  كرياال 
الهندي )املاركيس( مثاال يحتذى به يف مواجهة األزمة، يف حني فشلت 
الهند  عموم  معاناة  عن  ناهيك  مواجهتها،  يف  األخرى  الهند  واليات 
الهندويس  لليمني  والعنرصية  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات  من 

الحاكم.
يف  اليسار  قوى  لسياسات  مصداقية  لتعطي  األزمة  جاءت  وباملقابل 
البلدان الرأساملية يف قطاع الصحة، ومطالباتها بعدم تبني السياسات 
التي تفرغ القطاع من مهامه اإلنسانية. وعكست البدائل واملقرتحات 
التي طرحتها قوى اليسار منذ اندالع األزمة عمق وصحة رؤيتها ألزمات 

النظام الرأساميل الدورية ولألزمة املركبة التي يعيشها العامل اآلن. 
لقد عكست مجريات الرصاع العاملي خالل العام املنقىض عجز الوباء 
عن إيقاف الرصاع االجتامعي، فاستمرت االحتجاجات يف العديد من 
بلدان العامل، ومنها العراق، ويف بعض البلدان حققت نجاحا تاريخيا، 
حيث فرضت االحتجاجات يف تشييل استفتاء إلقرار دستور دميقراطي، 
الفاشية، صوت فيه  الدكتاتورية  الدستور املوروث من عهد  بدال عن 
الناخبون بنسبة اقرتبت من 80 يف املائة. وال تزال االحتجاجات مستمرة 

يف الهند التي شهدت أكرب ارضاب يف تاريخ العامل.
مرة أخرى نحاول ان نقدم عرضا ألهم فعاليات ونجاحات اليسار التي 
إىل  الحاجة  تظل  وبالتأكيد   ،2020 عام  يف  الشعب”  “طريق  تابعتها 
جنوب  بلدان  يف  وخصوصا  العامل  بلدان  من  العديد  تغطي  متابعات 

العامل.   

قوى اليسار اإلسباني في أول حكومة منذ أكثر من 
80 عاما

صّوت الربملان اإلسباين، بأغلبية نسبية، الثالثاء 7 كانون الثاين لصالح 
يضم  الذي  الوسط،  يسار  ائتالف  بقيادة  جديدة  إسبانية  حكومة 
“معا  اإلسباين  الجذري  اليسار  وكتلة  اإلسباين،  االشرتايك  العامل  حزب 
اإلسباين  واليسار  اليساري،  بودوموس  حزب  تضم  التي  نستطيع”، 

املتحد، الذي يعد الحزب الشيوعي قوته األساسية.
دكتاتورية  نهاية  منذ  نوعه،  من  األول  يعد  الصيغة  بهذه  والتحالف 
فرانكو. واملرة األخرية التي شهدت إسبانيا تشكيل تحالف حاكم بني 
قوى اليسار والقوى الدميقراطية االجتامعية، كانت قبل الحرب األهلية 
التي انتهت بهزمية الجمهوريني، وقيام دكتاتورية فرانكو الفاشية التي 
زعيم  اغليسياس  بابلو  السبعينات. وشغل  منتصف  بوفاته يف  انتهت 
الوزراء،  رئيس  نائب  منصب  اليسار  كتلة  ورئيس  بودوموس،  حزب 
باإلضافة إىل ذلك حصل تحالف اليسار عىل أربع وزرات هي: املساواة 
ومانويل  لـ  والتعليم  مونتريو،  إيرين  ستقودها  التي  الجنسني  بني 
ومنسق  الشيوعي  القيادي  سيتوىل  فيام  بودوموس،  من  كاستيلس 
اليسار االسباين املتحد الربتو غارثون وزارة حامية املستهلك، وستكون 
وزارة العمل من حصة رفيقته يوالندا دياز. وبهذا انتهت حالة عدم 
األخرية،  الخمس  السنوات  طيلة  إسبانيا  عاشته  حكومي  استقرار 

وشهدت خاللها 4 انتخابات عامة اثنتان منها يف عام 2019. 

ومنذ مشاركة قوى اليسار الجذري يف الحكومة وجرناالت نظام فرانكو 
الفايش السابقني وبدعم من اليمني املحافظ واملتطرف يصعدون حملة 
ورضورة  خطر”  يف  الوطنية  “الوحدة  مثل  مفتعلة  شعارات  تحت 
تم  األخرية  اآلونة  ويف  والشيوعية”.  االشرتاكية  الحكومة  “تحذير 
تدعو  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  ودردشات  رسائل  عن  الكشف 
عالنية إىل اإلبادة الجامعية لليسار وناخبيه: “ليس لدينا خيار سوى 
البدء يف إطالق النار عىل 26 مليون من أبناء العاهرات”، وكتب آخر: 
ومن  جميًعا  أريدهم  االنتخابات.  األوغاد  هؤالء  يخرس  أن  أريد  “ال 

حولهم موىت”.

المؤتمر 23 لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا
اختتمت يف 23 شباط اعامل املؤمتر الرابع لحزب الشعوب الدميقراطي، 
بروين  السيدة  من  مشرتكة  برئاسة  للحزب  جديدة  قيادة  بانتخاب 
مندوب  آالف  ثالثة  من  أكرث  وبحضور  سانجان  متياز  والسيد  كلتان 

اكتظت بهم إحدى قاعات املالعب الداخلية يف انقرة.
وحرض املؤمتر العديد من األحزاب الشيوعية واليسارية وممثلو حركات 
املنظامت  ممثيل  عن  فضال  العامل،  دول  مختلف  من  الوطني  التحرر 
املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان والبيئة، إضافة إىل حضور قيادات 
واالتحادات  النقابات  من  العديد  وممثيل  الرتكية  اليسارية  األحزاب 
شارك  فيام  النسوية.  والحركات  الحقوقية  املدين  املجتمع  ومنظامت 
اللجنة  الرفيق عيل مهدي عضو  الحزب الشيوعي العراقي، متمثال يف 
والتي  الكردستانية  واملنظامت  األحزاب  ممثيل  جانب  إىل  املركزية 

حظيت باهتامم خاص من قبل املؤمترين.
الشيوعي  الحزب  وجهها  التي  التحية  رسالة  مهدي،  الرفيق  والقى 
مشيدة  املؤمترين  مع  التضامن  عن  عربت  التي  املؤمتر  إىل  العراقي 
والتعبوية.  والتنظيمية  السياسية  الدميقراطي  الشعوب  بتجربة حزب 
املجيدة  الشعبية  االنتفاضة  ملجريات  وافيا  عرضا  الرسالة  وقدمت 
يف  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  الوضع  وعموم  العراقي  لشعبنا 

العراق.

والشيوعي األلماني
مدينة  يف  والعرشين  الثالث  مؤمتره  االملاين  الشيوعي  الحزب  عقد 
الراين( من 28 شباط وحتى األول من آذار 2020  فرانكفورت )عىل 
تحت شعار )ال للناتو.. ال للحرب( وبحضور ممثيل أحزاب شيوعية من 
مختلف أنحاء العامل، كان بضمنهم وفد الحزب الشيوعي العراقي الذي 
ملندويب  ورمزي شمو. ويف جلسة خصصت  كويي  الرفيقني حازم  ضم 
األحزاب الشيوعية العاملية يف اليوم الثالث، تحدث الرفيق حازم عن 
العراقي ونضاالته  الشيوعي  الحزب  العراق ودور  السيايس يف  الوضع 
املتواصلة وخاصة بعد اندالع انتفاضة أكتوبر الشعبية 2019 املستمرة 
الفساد والفقر والبطالة  الرئيس للشبيبة يف االحتجاجات ضد  والدور 

من أجل التغيري.
يُشار إىل أن الحزب الشيوعي االملاين، انتخب قيادة جديدة وتوسعت 
هيئة الرئاسة عن السابق مع زيادة نسبة الرفيقات فيها، وأعيد انتخاب 

الرفيق باتريك كوبله رئيساً للحزب.
 

15 مقعدا للقائمة المشتركة منها 5 مقاعد للشيوعي 
اإلسرائيلي

برملانية خالل عام  انتخابات  ثالث  اذار شهدت إرسائيل  الثاين من  يف 
واحد، ومل يستطع التحالف الحاكم بزعامة نتنياهو، وال قوى املعارضة 
حكومة  تشكيل  من  متكنهام  أكرثية  تحقيق  الثالثة  وللمرة  التقليدية 

جديدة. 
يف  عدد  أكرب  وهو  عربيا،  نائبا   17 الجديد،  اإلرسائييل  الربملان  ودخل 
تاريخ برملانات الدولة الصهيونية. كام أن عدد النساء العربيات اللوايت 
دخلن الكنيست حقق رقام قياسيا، فالقامئة املشرتكة تضم أربع نساء 
اليهودية،  االحزاب  جميع  تجاوز  رقم  وهو   ،15 الـ  التسلسل  حتى 

وستكون إميان الخطيب أول امرأة محجبة تدخل الكنيست اإلرسائييل. 
وعرب تحالف أزرق – أبيض دخلت أيضا نائبة درزية الربملان. 

“الجبهة  تضم  التي  )االتحاد(،  املشرتكة  القامئة  استطاعت  لقد 
الشيوعي  الحزب  الرئيسة  وقوتها  واملساواة”،  للسالم  الدميقراطية 
إسالمي  واآلخر  عريب،  قومي  أحدهام  حزبني  إىل  إضافة  اإلرسائييل، 
معتدل، أن تحقق انتصارا تاريخيا وترفع عدد مقاعدها من 13 إىل 15 
مقعدا، لتصبح القوة الثالثة يف الربملان. وقالت ريم حزان عضو لجنة 
العالقات األممية يف الحزب الشيوعي إن الحزب حصل عىل 5 مقاعد 
يف إطار القامئة املشرتكة، وكان ميكن أن يحصل عىل املقعد السادس، لو 

أن القامئة حصلت عىل 15500 صوت آخر.
انه  عىل  شدد  عودة،  امين  الشيوعي  القيادي  املشرتكة  القامئة  رئيس 
ان  ميكن  املشرتكة  القامئة  فان  املتطرف،  اليمني  نجاح  من  وبالرغم 
تكون عقبة رئيسة امام تشكيل حكومة ميينية متطرفة، ووصف امين 
عودة تعاون قوى اليسار الجذري مع الفلسطينيني قائالً إن “الرشاكة 
اليهودية العربية هي حجر الزاوية ألي تغيري عميق يف البالد، من أجل 
السالم الحقيقي، ومن أجل الدميقراطية الحقيقية، من أجل املساواة 
هذا  واليهود.  العرب  قبل  من  مًعا  تتحقق  أن  ويجب  الحقيقية. 
التعاون العريب اليهودي حيوي وبداية، لكننا لن نتوقف عند القامئة 
ستكون  كبرية  بناء حركة  البداية، عىل طريق  مجرد  وهذه  املشرتكة، 
موطًنا لجميع املهمشني الذين لديهم مصلحة مشرتكة يف العيش معا 
يف مجتمع قائم عىل العدالة االجتامعية”. ومعروف ان قوى اليسار 
الجذري وقوى السالم يف إرسائيل تناضل من أجل قيام دولة فلسطينية 
الرابعة  وللمرة  الرشقية.  القدس  بحدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها 
خالل سنتني تم اإلعالن، مساء 22 كانون األول، عن إجراء انتخابات 
االتفاق  عدم  بسبب  تلقائياً  الكنيست  حل  بعد  إرسائيل،  يف  مبكرة 
عىل موازنة الدولة. ويواجه رئيس الوزراء الحايل نتنياهو أزمة سياسية 

تجعل من الصعب عليه الفوز باالنتخابات.

الشيوعي العراقي يحيي المؤتمر الـ 28 للشيوعي 
الياباني

إىل  تحية  رسالة  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  وجهت 
املؤمتر الـ 28 للحزب الشيوعي الياباين الذي عقد يف الفرتة 14 إىل 18 
كانون الثاين. وعرّب نائب رئيس الحزب الشقيق، الرفيق ياسو اوغاتا، عن 
تقديره لرسالة التحية، مشرياً إىل أنها وّزعت عىل اعضاء املؤمتر وستنرش 

يف صحيفة الحزب “اكاهاتا” )العلم األحمر(. 
النجاح  يعزز  الـ 28 حدث مهم  ان “مؤمتركم  التحية  وجاء يف رسالة 
من   ،2019 متوز  يف  الشيوخ  مجلس  انتخابات  يف  تحقق  الذي  الكبري 
خالل تطوير وحدة عمل عريضة بني قوى املعارضة. كام انه يكتسب 
اهمية خاصة يف إغناء سياسة حزبكم عىل املستويني الوطني والدويل. 
وبهذا الشأن، نتطلع إىل نتائج املؤمتر، خصوصاً ما يتعلق بدعم حزبكم 
وتطوير  املتحدة  األمم  ميثاق  إىل  يستند  للسالم  عاملي  نظام  إلنشاء 

التعاون االقليمي من اجل السالم”.
ويشار إىل أن الحزب الشيوعي الياباين، الذي يضم يف صفوفه أكرث من 
تعاون سيايس عريض بني أحزاب  300 ألف عضو، متكن من تحقيق 
السابق يف كانون  التي أعقبت مؤمتره  الفرتة  وشخصيات املعارضة يف 
الشعبية  الحركات  من  متنوعة  مجموعة  تنامت  فيام   ،2017 الثاين 
كومي  وحزب  الدميقراطي  الليربايل  الحزب  تحالف  لحكومة  املعارضة 
مجلس  انتخابات  يف  املعارضة  أحزاب  وتوحدت  آيب.  شينزو  برئاسة 
الشيوخ التي جرت يف متوز 2019 وقدمت مرشحني مشرتكني يف كل من 
الـ 32 ذات املقاعد الفردية ومتكن من دحر مرشحي الحزب  الدوائر 
الليربايل الدميقراطي يف 10 منها. وبذلك فشل الحزب الحاكم يف الحفاظ 
عىل أغلبيته يف مجلس الشيوخ ومل يتمكن املؤيدون ملراجعة الدستور 
من الحصول عىل غالبية الثلثني الرضورية إلجراء تعديالت عليه. ومع 
الياباين لتحقيق نجاح  التقدم االنتخايب يستعد الحزب الشيوعي  هذا 

أكرب يف االنتخابات العامة املقبلة.

 لقوى اليسار 
ً
 تاريخيا

ً
حزب “شين فين” حقق انتصارا

اإليرلندي
إيرلندا  التي جرت يف جمهورية  العامة  الربملانية  االنتخابات  متخضت 
عن انتصار تاريخي لحزب “شني فني” اليساري، الذي مثل سابقا الجناح 
السيايس للجيش الجمهوري اإليرلندي الرسي. فقد حصل الحزب وفق 
النتائج املعلنة عىل 24.53 يف املائة، وسيشغل 29 مقعدا، وألول مرة 
منذ  البالد  حكم  الذي  الحزبني  نظام  يهزم  الحديث  البالد  تاريخ  يف 
يف   20.86 عىل  الحاكم  غايل”  “فايل  1932. حيث حصل حزب  عام 
“فينا  حزب  التاريخي  منافسه  جاء  فيام  مقاعد،   8 وسيشغل  املائة، 

فيل” اليميني الليربايل ثانيا بحصوله عىل 22.18 يف املائة وسيشغل 9 
مقاعد. وحقق حزب الخرض نجاحا الفتا بحصوله عىل 7.13 يف املائة 

ليشغل 4 مقاعد. 
ويرى جيمي دوران من الحزب الشيوعي األيرلندي: “إذا ارتفعت نسب 
التصويت بعد اإلعالن النهايئ للنتائج وإذا متكن شني فني من تشكيل 
السياسة  مرة  ألول  فستوضع  تقدمية،  يسارية  أحزاب  مع  حكومة 
الدولة  امليزان. وستشكل أول حكومة يسارية تقدمية يف  الطبقية يف 
األيرلندية منذ الثورة املضادة. واالحتامل اآلخر هو أن ذلك سيؤدي إىل 
حكومة ميينية أخرى، ولكن هذا سيعني زوال نظام الحزبني، حيث مل 
يعد بإمكانهام مواصلة حكاية أنهام منظمتان سياسيتان مختلفتان لهام 
أهداف سياسية مختلفة. وسيتعني عليهم االندماج بعد هذا التحالف. 
وهذا سيعني أيًضا أن حزب شني فني سيكون حزب املعارضة السيايس 
الرئيس، وبالتايل ستكون سياسة املعارضة يسارية الهوية. ومن املحتمل 
أن تكون أي حكومة تشكل حكومة ضعيفة ومن املحتمل أال تكمل 
االنتخابات  يف  الصدارة  موقع  يحتل  أن  فني  لشني  وميكن  دورتها، 

املقبلة”. وقد تحقق االحتامل الثاين الذي طرحه القيادي الشيوعي.

المؤتمر الـ 13 للحزب الشيوعي التركي
إىل  تحية  رسالة  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  وجهت 
املؤمتر الـ 13 للحزب الشيوعي الرتيك الذي عقد يف 9 آب. كام هنأت 

الحزب الشقيق بالذكرى املئوية لتأسيسه. وجاء يف الرسالة: 
للحزب   13 الـ  املؤمتر  إىل  العراقيني  الشيوعيني  تحايا  بأحر  نبعث 
الشيوعي الرتيك. كام نشارككم االحتفال بالذكرى املئوية لتأسيسه. ان 
الشقيق  حزبكم  حياة  يف  خاصة  أهمية  تكتسب  التي  املناسبة  هذه 
تُذكّر بالنضال البطويل للشيوعيني األتراك وتضحياتهم يف معارك التحرر 
الدكتاتورية  الوطني من أجل االستقالل والحرية والدميقراطية، وضد 

والرجعية واالمربيالية.
ودوره  حزبكم  تعزيز  يف  13 سيسهم  الـ  املؤمتر  بأن  ثقتنا  عن  ونعرّب 
حاسمة  أهمية  ذلك  ويكتسب  املتواصلة.  الجامهريية  النضاالت  يف 
الحاكمة  الربجوازية  الشعب ضد  بناء جبهة يسارية عريضة تعبئ  يف 
وهجوم نظام اردوغان عىل الدميقراطية وحقوق الشعب الكردي، وضد 
سياساته العدوانية والتوسعية يف الرشق األوسط. ان تدخله الفظ يف 
شؤون بلدان أخرى يف املنطقة يتجىل بوضوح يف سوريا والعراق وليبيا. 
وقد أدان حزبنا بقوة االنتهاكات املتكررة للسيادة الوطنية للعراق من 
قبل القوات وسالح الجو الرتيك، ومن ضمنها االعتداءات األخرية عىل 

مناطق يف عمق كردستان العراق.

هزيمة ترامب ونجاحات اليسار األمريكي
ثانية من أهم األحداث  تعد هزمية ترامب وعدم حصوله عىل والية 
ترامب  لهزمية  القصوى  األهمية  وتكمن  املنقيض.  العام  يف  السياسية 
دميقراطية  شعبية  قواعد  لتحالف  فاعلة  ملشاركة  نتيجة  جاءت  بانها 
لألجيال  عابرة  حركة  وهي  العاملني.  ماليني  من  األعراق  متعددة 
ومتنوعة سياسيا وجغرافيا، وتضم النقابات وأهم املنظامت املدافعة 
الحياتية، مبا يف ذلك  الحقوق املدنية وحرية االفراد يف خياراتهم  عن 

حركة “حياة السود مهمة” و” أنا أيضا”.
الواسع ضد ترامب. لقد  التحالف  اليسار األمرييك دعمت  ان غالبية 
كان اليسار جزءاً من هذا التحالف التاريخي الواسع قبل االنتخابات 

ومن الرضوري ان يستمر بعدها.
وهناك تطور مهم شهدته االنتخابات بالنسبة لقوى اليسار والتقدم يف 
الواليات املتحدة، ومستقبل الرصاع السيايس فيها، تجاهلته مؤسسات 
الكونغرس  التقدميني يف  النواب  اإلعالم الرسمية، اال وهو زيادة عدد 
األمرييك، أو ما يسمى إعالميا بـ “الفرقة التقدمية”. فانضم إىل النساء 
السود  بوش من حركة  كوري  مثل  وتقدميون  يساريون  نواب  األربع 
العاملة و ساندرز،  العائالت  بومان مدعوم من حزب  مهمة، وجامل 
شاريس ديفيدز من كانساس وديب من سكان البالد األصليني الهنود 
واملدن  الواليات  برملانات  يف  النواب  من  العديد  اىل  باإلضافة  الحمر. 
الكبرية والبلديات. إن هؤالء جميًعا جزءا من الحراك التقدمي الناشئ 
الذي يوشك ان يغري مشهد السياسة األمريكية. إن منو القوى التقدمية 
ممكنا  يكون  لن  الواليات  ويف  االتحادي  املستوى  عىل  الربملانات  يف 
بدون ماليني الناس، الذين خرجوا إىل الشوارع ضد الفقر والعنرصية 

وكراهية النساء ومن أجل املساواة.
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في عام كورونا واألزمات المتعددة

قوى اليسار العالمي.. رؤية واضحة ونضاالت في ظروف صعبة
رشيد غويلب

ودعنا عاما ثقيال ومليئا باألزمات املتداخلة االستثنائية منها والدورية. لقد كان عام 2020 عام كورونا 
بامتياز، هذا الوباء الذي يستمر يف السيطرة عىل العامل، وتحويل حياة سكان العامل إىل رعب دائم. ومل 

تنحرص تأثريات الوباء يف القضايا الصحية والنفسية املبارشة، بل كشف عن األزمة االقتصادية االجتامعية 
التي تعيشها بلدان املراكز الرأساملية يف العامل، والتي عادة ما تجد عناوين وتربيرات ألزماتها الدورية 

املتالحقة، وهذه املرة، وجدت هذه القوى يف الوباء خري غطاء وشامعة لتعلق عليه فشل نظامها 
االقتصادي يف إيجاد حلول للمشاكل التي فجرها أو كشف عنها الوباء، واملعطيات كثرية، ولكن ال مجال 

هنا لتناولها.

فعالية انتخابية يف فنزويال

تعد هزيمة ترامب وعدم حصوله على والية ثانية من أهم 
األحداث السياسية في العام المنقضي. وتكمن األهمية 

القصوى لهزيمة ترامب بانها جاءت نتيجة لمشاركة فاعلة لتحالف 
قواعد شعبية ديمقراطية متعددة األعراق من ماليين العاملين. 

وهي حركة عابرة لألجيال ومتنوعة سياسيا وجغرافيا، وتضم 
النقابات وأهم المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية وحرية 
االفراد في خياراتهم الحياتية، بما في ذلك حركة »حياة السود 

مهمة« و»أنا أيضا«.



كرواتيا: أهم انتصار انتخابي لتحالف اليسار
شهدت كرواتيا يف الخامس من متوز انتخابات برملانية عامة، وعىل 
الرغم من تصدر “التحالف الدميقراطي الكروايت” املحافظ السباق 
تحالف  هو  االنتخابات  هذه  يف  الحقيقي  الفائز  أن  إال  االنتخايب، 
حزب  اسم  نفس  وهو  )نستطيع(.   “Možemo الخرض   – اليسار 
هناك  كان  ساعة،   24 مرور  وبعد  اإلسباين.  اليساري  بودوموس 
اتفاق يف الراي العام الكروايت بان تحالف اليسار يعد الفائز الثاين 
الذي يتكون من  اليسار،  إىل جانب املحافظني. لقد حصل تحالف 
عدة مجموعات يسارية عىل قرابة 7 يف املائة، وسيمثل ألول مرة، 
الوطني  الربملان  يف  نواب   7 بـ  االشرتاكية  يوغسالفيا  تفكيك  منذ 

الجديد. 
عىل  الحصول  يف  يأمل  اليسار  كان  االنتخابية،  الحملة  بداية  يف 
العاصمة زغرب، حيث ميتلكون أكرب وجود  برملاين واحد يف  مقعد 
 10 استغرق  عمل  حصيلة  هي  النتيجة  هذه  فأن  لذلك  تنظيمي، 
سنوات خاض فيها نشطاء اليسار رصاعات مختلفة: يف املجتمعات 
املحلية ويف الشارع، ويف برملانات املدن يف زغرب ودوبروفنيك، ويف 

مدن البالد األخرى.

مقدونيا الشمالية: »اليسار البديل« يدخل البرلمان 
للمرة األولى

أألوريب،  اليسار  لقوى  مواتية  غري  عموما  تعد  ظروف  ظل  يف 
كان  البلقان.  منطقة  يف  لليسار  هامني  نجاحني  مؤخرا  شهدنا 
والثاين  كرواتيا،  يف  الربملان  مرة  ألول  اليسار  قوى  دخول  األول 
هو دخول اليسار البديل الربملان يف جمهورية مقدونيا الشاملية 

للمرة األوىل ايضا.
جرت يف 15 متوز االنتخابات الربملانية يف جمهورية مقدونيا الشاملية، 
بعد ان تم تأجيل موعدها مرتني بسبب كورونا، وهي أول انتخابات 
حلف  ودخولها  الشاملية  مقدونيا  إىل  البالد  اسم  تغيري  منذ  تجري 

شاميل األطليس )الناتو(.
بطابعه  البديل،  اليسار  دخل  األوىل،  وللمرة  االنتخابات،  هذه  يف 
منحته  املائة  يف   4.1 بحصوله عىل  الوطني،  الربملان  البيئي  االشرتايك 
مقعدين، مقابل 1 يف املائة حصل عليها يف انتخابات 2016.  ويعترب 

الحزب نفسه جزءا من كتلة اليسار يف الربملان األوريب.
“تضامن”  مجموعة  من   2015 عام  يف  البديل  اليسار  وتأسس 
اليسارية.  الشخصيات  من  ومجموعة  املقدوين،  الشيوعي  والحزب 
يكتفي  وال  البالد.  يف  القومي  التعدد  فرضه  مبتكر  تشكيل  والحزب 
الحزب بطرح العدالة االجتامعية فقط يف برنامجه، بل يرفض بشدة 
املجتمع  يف  كبريًا  دوًرا  تلعب  تزال  ما  التي  العرقية”،  “القومية 
والتوترات  الحواجز  ضد  يناضل  اليسار  فحزب  وبالتايل  املقدوين. 
التفرقة  السكان خارج  القومية، ويعمل عىل توحيد  بني املجموعات 

العرقية، بغض النظر عن االنقسامات العرقية. 

الذكرى الـ 100 لتأسيس الحزب الشيوعي البريطاني
املئوية  بالذكرى  آب  من  األول  يف  الربيطانيون  الشيوعيون  احتفل 
للحزب  املركزية  اللجنة  وجهت  املناسبة  هذه  ويف  حزبهم.  لتأسيس 
الشيوعي العراقي رسالة تهنئة عرّبت فيها عن االعتزاز بالدعم الذي 
الوطنية  وقواه  العراقي  للشعب  الربيطاين  الشيوعي  الحزب  قدمه 
الدميقراطية وتضامنه الثابت مع نضالها من اجل التحرر واالستقالل 
والدميقراطية وضد انظمة االستبداد والدكتاتورية والقمع واالرهاب 

عىل مدى عقود. 
الربيطانيني  للشيوعيني  ملهامً  مثاالً  اليوم  التاريخ  هذا  ويقدم 
الدفاع  يف  نضالهم  لتشديد  واملجتمع  العاملية  الحركة  يف  وحلفائهم 
بديل  تحقيق  اجل  ومن  الربيطاين  والشعب  الشغيلة  حقوق  عن 
فيام  بريطانيا  يف  الشباب  لجيل  ملهم  مثال  انه  كام  شعبي.  يساري 
يبحث عن بديل لنظام رأساميل مفلس يلقى اإلدانة بعدما تكشفت 
ونتائجها  كورونا  جائحة  مواجهة  يف  وفشله  فيه  املتأصلة  العيوب 
الكارثية عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي والتي سترتك آثارها 
عىل حياتهم لسنوات طويلة قادمة. واليوم، أكرث من أي وقت مىض، 
بريطانيا  والتقدم، يف  اليسار  قوى  و  الشيوعي  الحزب  دور  يكتسب 
التغيري.  اجل  العمل من  العامل، أهمية خاصة عىل طريق  ارجاء  ويف 

انه رضوري لبناء مستقبل أفضل.

والحزب الشيوعي الفرنسي أيضا
الحزب  لتأسيس  املئوية  الذكرى  متر  األول  كانون  من  الثالثني  يف 
إىل  االحتفاالت  تحجيم  تم  كورونا  وباء  بسبب  الفرنيس.  الشيوعي 
الحد األدىن. وكانت هناك خطط لسلسلة من الفعاليات العامة: تلك 
التي ال ميكن إقامتها، أجلت إىل العام املقبل. األولوية لتحويل الذكرى 
املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الفرنيس إىل فرصة للتأمل يف القرن 
املقبل، الذي يجب أن يبنى بروح السالم والصداقة والكرامة اإلنسانية. 
والحزب الشيوعي يف املقام األول أداة لفرض التغيري. وتأسس لتهيئة 
املجتمع لتغيري عميق. ولذلك يقول الشيوعيون للشعب الفرنيس أننا 
يتمكن  حتى  كثريين  نكون  أن  ويجب  معكم  التحوالت  هذه  نريد 
الحزب  لتأسيس  املئوية  الذكرى  إن  مساعدتنا.  من  الناس  من  املزيد 

هي باألساس فرصة للتفكري يف املستقبل القريب.

حزب يساري جديد في صربيا
جوفوباكيتش  يقول  رصبيا.  يف  الجذري«  اليسار  »حزب  اخريا  تأسس 
أستاذ علم االجتامع يف بلغراد، وأحد الناشطني يف املشهد اليساري منذ 
بضع  قبل  الجديد:  اليسار  لحزب  املؤسسني  األعضاء  وأحد  سنوات، 
سنوات بدا ذلك غري وارد. »بعد حروب تفكيك يوغوسالفيا وسنوات 
حكم سلوبودان ميلوسيفيتش، كان يُنظر إىل األفكار والقوى اليسارية 
يف املجتمع الرصيب عىل أنها فاقدة للمصداقية«، ويضيف، أن »سياسات 
اتبع  بالتأكيد عىل عنارص اشرتاكية، لكنه  ميلوسيفيتش كانت تحتوي 

سياسة قومية استبدادية«. 
وعىل الرغم منذ ذلك ال تزال مجاميع داخل اليسار األوريب تتعامل مع 
»االشرتاكيني الرصبيني«، انطالقا من أن تقسيم يوغسالفيا والحرب عىل 
رصبيا متت من قبل الناتو. ومع صحة اإلدانة لحروب الناتو، إال أن ذلك 
ال يربر التضامن مع أحزاب »معادية للغرب«، ولكنها تعتمد االستبداد 
والعنرصية ضد القوميات واتباع الديانات األخرى، فالذي يتبنى مثل 
هذه السياسات، ال ميكن ان يكون جزءا من اليسار. لذلك يأيت تأسيس 
الحزب الجديد محاولة ألحياء قيم اليسار األصيلة، وطرحت إجابات 
وإلزالة  البالد،  يف  السياسية  الساحة  يف  املفتوحة  الكثرية  األسئلة  عىل 
الغموض الذي يلف عالقات قوى يسارية اوربية بالحزب االشرتايك األم، 
واالنشقاقات التي خرجت من معطفه. ويف الوقت نفسه طرح بديال 

يساريا ميكن ان يجسد طموحات أوساط شعبية واسعة.

 في مهرجان جريدته الشيوعي البرتغالي يجدد 
مناصرته للحقوق والحريات الديمقراطية

ارتباطا بتداعيات وباء كورونا، ال يريد الحزب الشيوعي الربتغايل ترك 
ساحة النشاط الجامهريي للدمياغوجيني. هذا ما جسده الحزب عمليا 
“افانتا”  املركزية  جريدته  مهرجان  من   44 النسخة  تنظيم  من خالل 
يف الفرتة 4 – 6 أيلول 2020، يف إحدى املناطق القريبة من العاصمة 
وتم  الصحية.  السلطات  مع  تفاهم  إىل  الحزب  توصل  لقد  لشبونة. 
الضخمة.  املهرجان  ملنطقة  الزوار  من  فقط  محدود  لعدد  السامح 
رشسة،  ميينية  حملة  املهرجان  افتتاح  سبقت  التي  األشهر  وشهدت 
وعىل  الربتغال.  يف  سنوية  جامهريية  فعالية  أكرب  حظر  إىل  ودعوات 
املهرجان  لفعالية  املخصصة  مقعد   2000 يكن  مل  ذلك  من  الرغم 
الختامية كافية. واكد السكرتري العام للشيوعي الربتغايل، جريونيمو دي 
سوزا، يف خطابه أنه مل يكن ممكنا إسكات صوت الحزب: “نحن هنا 
الدميقراطية، يف  والحريات  للحقوق  منارصتنا  للتأكيد من جديد عىل 
املصانع ويف الشوارع”. وان الحزب يدافع عن نظام الصحة العامة ضد 
سياسات الليربالية الجديدة، ومن اجل ظروف معيشة إنسانية لجميع 
التي  االشرتايك،  للحزب  األقلية  مع حكومة  املفاوضات  ويف  املواطنني. 
يدعمها الشيوعيون، دون الدخول يف التحالف الحاكم، يضغط الحزب 

من اجل رفع الحد األدىن لألجور إىل 850 يورو

مهرجان “اللومانيتيه” في زمن كورونا 
السنوي  االحتفال  عىل  وأصدقاؤهم  الفرنسيون  الشيوعيون  دأب 
ما  عام 1930 مبهرجان رسعان  منذ  االنسانية   / اللومانيته  بجريدتهم 
عطلة  وهو  مسبقا  محدد  تاريخ  عىل  معتمدا  وطني  عيد  إىل  تحول 
األسبوع الثاين من شهر ايلول/ سبتمرب. ومل يتوقف املهرجان إال خالل 

إىل  الشيوعيني  معظم  انضم  حيث  الثانية،  العاملية  الحرب  سنوات 
صفوف املقاومة الشعبية ضد املحتل االملاين النازي.

وبسبب وباء كورونا نظم املهرجان هذا العام بشكل مختلف، حيث 
الضواحي  يف  حي  أو  مدينة  من  أكرث  عىل  املهرجان  فقرات  وزعت 
شبكات  عرب  وأخرى  الجمهور  مع  مبارشة  بلقاءات  منها  الباريسية، 
تحميل  الكبري من جهة، وعدم  الحضور  لتحايش  االلكرتونية  التواصل 
وفعال  املهرجان.  لحضور  واخرى  مدينة  بني  التنقل  عناء  املواطن 
انطلقت الفعاليات يف الرابع من أيلول بندوات حول “ازمة الصحافة” 
و” عنف القوى االمنية “ ولقاء مبارش عرب شبكة التواصل االجتامعي 

مع معتقل مخرضم يف السجون األمريكية.

اورغواي: العاصمة تنتخب عمدة شيوعية
شهدت اورغواي يف 27 أيلول انتخابات حكام تسع عرشة والية ورؤساء 
البلديات ومجالس املدن والبلديات. ومتيزت االنتخابات، التي كان من 
مشاركة  بنسبة  كورونا،  وباء  بسبب  وأجلت  أيار،  يف  إجراؤها  املقرر 

عالية بلغت 85 يف املائة، رغم حالة الطوارئ الصحية.
مونتيفيديو،  العاصمة  حول  يدور  الرصاع  كان  االنتخابات  هذه  ويف 
البالغ  البالد  سكان  مجموع  من  مليون   1,3 سكانها  عدد  يبلغ  التي 
3,4 مليون نسمة. والدفاع عنها باعتبارها معقال لليسار، ضد محاوالت 
اليمني الحاكم الخرتاقها. لقد حكم تحالف الجبهة الواسعة مونتفيديو 
الدميقراطيني  من  تحالف  وهو  مستمر،  1990بشكل  عام  منذ 
ويساريني  السابقني،  املسلح  الكفاح  حركة  ومقاتيل  االجتامعيني 

مستقلني والشيوعيني.
العاصمة  الدفاع عن مواقعها والفوز يف  اليسار  استطاعت جبهة  لقد 
بنسبة 52 يف املائة من أصوات الناخبني، مقابل 40 يف املائة لتحالف 
اليمني. وتم انتخاب املهندسة الكهربائية، والقيادية الشيوعية كارولينا 

كوس البالغة 59 عاًما عمدة للعاصمة.
حكومة  يف  واملناجم  والطاقة  للصناعة  وزيرة  كوس  كارولينا  عملت 
الجبهة من 2015 إىل 2019 وانُتخبت عضو مجلس الشيوخ. انضمت 
الثامنينيات.  أوائل  يف  الشيوعي  الشبيبة  اتحاد  إىل  كوز  كارولينا 
سنوات  خالل  الشيوعي.  الحزب  نشطاء  من  والدها  و  جدها  وكان 
الحزب  قيادات  من  اليوم  وهي   .)1985  -  1973( الديكتاتورية 

الشيوعي املعروفة.

الناخبون يعيدون اليسار إلى السلطة في بوليفيا
الرئاسية  االنتخابات  يف  اليسار  انتخاب  بوليفيا  يف  الناخبون  أعاد 
سدة  إىل  بقوة  وارجعوه  األول،  ترشين   18 يف  جرت  التي  والربملانية 
الحكم يف البالد. فاز لويس آريس مرشح “الحركة من اجل االشرتاكية” 
الفائزة  والحركة  كبري.  وبفارق  االنتخابية،  للمعركة  األوىل  الجولة  يف 
العسكر  أجربه  الذي  موراليس،  السابق  اليساري  الرئيس  حزب  هي 
الحركة  واستطاعت  منصبه.  من  االستقالة  عىل  سنة  قبل  االنقالبيون 
أيضا، ولكنها  الترشيعية  السلطة  الحفاظ عىل األكرثية داخل جناحي 

فقد أكرثية الثلثني التي كانت تتمتع بها سابقا.
آريس:  لويس  املرتقب  الرئيس  قال  الباز  العاصمة  يف  له  خطاب  ويف 
“استعدنا الدميقراطية واألمل بيوم سلمي وهادئ، أعطى فيه جزء كبري 

من البوليفيني أصواتهم”.
ووعد آريس بان الرد عىل نتيجة االنتخابات سيكون االلتزام بالعمل، 
وبقيادة عملية التغيري دون كراهية والتعلم من األخطاء. وانه سيحكم 
باسم جميع البوليفيني، وسيشكل حكومة وحدة وطنية، وسوف يوحد 

البالد. 
بعد عودة اليسار للسلطة يف االرجنتني، تأيت عودة اليسار إىل السلطة 
وانقالبات  الرتاجع،  انتهاء سنوات  قويا عىل  لتشكل مؤرشا  بوليفيا  يف 
اليمني املحيل املدعومة من الواليات املتحدة وحلفائها، وتأكيد جديد 
لقدرة مرشوع اليسار املنطلق من مصالح األكرثية، عىل مقاومة التآمر 
اضعاف  بقليل،  عام  من  أكرث  يف  االنقالبون  يستطع  ومل  واالنقالبات. 
وأثبت  الحكم.  يف  موراليس  تجربة  عززته  الذي  اليساري  الرتاكم 
التي  الشيوعيني”  “عودة  املرتتبة عىل  باملخاوف  التلويح  أن  االنتصار 
الدولية، سيعزز  السياسة  كثريا. وعىل صعيد  تنفعه  مل  اليمني  مارسها 
انتصار اليسار البوليفي موقع اليسار يف عموم القارة الالتينية، ويعني 

عودة التضامن مع الشعوب املناضلة يف سبيل حريتها، ومنها الشعب 
الفلسطيني.

الدستورية  التوقيتات  اليسار مهام عملها وفق  استلمت حكومة  لقد 
وعاد موراليس إىل بوليفيا ليقود الحركة من أجل االشرتاكية. وألغيت 
اثار  بإزالة  الحكومة  وبارشت  ضده.  القضائية  االنقالبيني  إجراءات 
حكومة االنقالبيني السيئة خالل عام، ويف الوقت نفسه اعادت السياسة 

الخارجية للبالد إىل سابق عهدها

حزب اليسار السويدي يعقد مؤتمره ال 43
يومي  السويدي  اليسار  لحزب  واألربعني  الثالث  املؤمتر  شمل  التأم 
31 ترشين األول و1 ترشين الثاين 2020، تحت شعار “معا من أجل 
املساواة “ وجرى خالله انتخاب سكرتري جديد ولجنة مركزية من 23 

عضوا و 10 أعضاء مرشحني.
تناولت النقاشات وكلامت السكرتري السابق )يوناس خوستيد 56 عاما(، 
والحالية )نويش دادغستار 35 عاما( عدة قضايا من بينها قضية املناخ 
وقانون العمل املقرتح من قبل الحكومة الحالية والخطاب الشعبوي 

لحزب اليمني املتطرف “دميقراطيي السويد “.
املؤمتر أشاد مبا قام به سكرتريه السابق )خوستيد( والذي تصدر املركز 
يف  شعبية  األكرث  الحزيب  القائد  باعتباره  االستطالعات  آخر  يف  األول 
حزب  خاللها  منا  سنوات،  مثاين  ملدة  الحزب  خوستيد  وقاد  السويد. 
اليسار وحصل عىل ضعف عدد أعضائه، وصوت املزيد من السويديني 
له. ففي انتخابات العام 2010، حصل حزب اليسار عىل 5.6 يف املائة، 
ويف انتخابات العام 2018، حصل عىل 8 يف املائة من األصوات. وتظهر 
يريدون  الناخبني  من  املائة  يف   10 من  يقرب  ما  أن  االستطالعات 

التصويت لحزب اليسار اليوم.
من  دادغستار(،  نويش  )ميهرموش  فهي  للحزب  الجديدة  السكرترية 
مواليد السويد العام ١٩٨٥، ولدت أثناء وجود عائلتها اإليرانية يف أحد 
مخيامت استقبال املهاجرين، درست القانون يف السويد، ولها دراسة 
أخرى حول قوانني العمل من بريطانيا، عضو يف الربملان السويدي منذ 
العام 2014، ونائبة سكرتري الحزب منذ العام 2018. واختتمت كلمتها 

املوجهة للمؤمترين بالقول: أتطلع إىل القيام بذلك معكم جميًعا. 
وكانت قيادة الحزب الشيوعي العراقي قد وجهت تهنئة إىل الرفيقة 

دادغستار يف مناسبة انتخابها للمنصب الرفيع الجديد.

فنزويال: أكثرية الثلثين لتحالف اليسار الحاكم
السادي من كانون األول،  انتخابات برملانية عامة يف  شهدت فنزويال 
ومبوجب النتائج املعلنة، بعد فرز 98،63 يف املائة من األصوات متكن 
تحالف “القطب الوطني الكبري”، الذي يضم 9 أحزاب، ويقوده الحزب 
االشرتايك املوحد، حزب الرئيس نيكوالس مادورو من الفوز بـ 68،43 
الجديد  الربملان  الثلثني يف  املائة من األصوات، وبهذا ضمن أكرثية  يف 
الذي يضم 277 مقعدا. ويف أول رد فعل له عىل النتائج قال الرئيس 
الفنزوييل: “لقد حققنا فوزا هائال”. وجاء ثانيا تحالف أحزاب اليمني 
”الدميقراطي  و  الدميقراطي،  “العمل  حزيب  يضم  الذي  التقليدي، 
مييني  تحالف  ثالثا  وحل  املائة،  يف   17،52 عىل  بحصوله  املسيحي” 
آخر يحمل اسم “فنزويال املتحدة” عىل 4،15 وحصل تحالف “بديل 
الشعب الثوري “، الذي ميثل الحزب الشيوعي الفنزوييل قوته الرئيسة، 
عىل 2،7 يف املائة، وسيحتل مقعده الوحيد سكرتري الحزب العام اوسكار 
فيغريا. وألول مرة يجري الشيوعي تغيريا تكتيكيا، عىل أساس نقده أداء 

الحكومة ويخرج من التحالف الحاكم بتحالف آخر عىل يساره.
االنتخايب،  السباق  التقليدي قد شاركت يف  اليمني  أن قوى  واملعروف 

فيام قاطعه اليمني املتطرف الداعم 
لزعيم االنقالبيني. كم  قاطعه رئيس الربملان وزعيم االنقالبيني غوايدو 
للربملان  كرئيس  الرسمي  له. وسيفقد غوايدو منصبه  املؤيدة  والقوى 

يف 5 كانون الثاين املقبل، عندما يعقد الربملان الجديد جلسته األوىل.
رئيس جمهورية اإلكوادور السابق روفائيل كوريا، رأى يف عودة قوى 
يسارية وتقدمية إىل السلطة يف كل من املكسيك واألرجنتني وبوليفيا، 
صورة لألمل، ومتنى أن يكون األمر كذلك يف اإلكوادور التي ستشهد 
التحول إىل سياسة  انتخابات عامة يف نيسان 2021 وهي األوىل بعد 

الليربالية الجديدة الذي قاده خلفه مورينا.
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جانب من أكرب ارضاب يف العامل يف الهند

بعد عودة اليسار للسلطة في 
االرجنتين، تأتي عودة اليسار 

إلى السلطة في بوليفيا 
لتشكل مؤشرا قويا على انتهاء 

سنوات التراجع، وانقالبات 
اليمين المحلي المدعومة من 

الواليات المتحدة وحلفائها، 
وتأكيد جديد لقدرة مشروع 

اليسار المنطلق من مصالح 
األكثرية، على مقاومة التآمر 

واالنقالبات.



قاوون خاموش وحفيظ الله معروف
بعد،  جلست  قد  أكن  مل  املنزل،  إىل  وصويل  “عند 
أنا  هرعت  نارية.  عيارات  أصوات  سمعت  عندما 
يقول  هكذا  يجري”  ما  لرؤية  الصغرى  وشقيقتي 
خرجت،  “عندما  مضيفا:  يس(  يب  )يب  لـ  هالل  حمد 
القيادة وكانت مالال  السائق ميتاً خلف عجلة  رأيت 
ال تزال عىل قيد الحياة، لكنها كانت مغطاة بالدماء. 
حملتها بني ذراعي، ورأيت كيف فارقت الحياة أمام 

عيني”.
عاماً،   26 العمر  من  البالغة  مايواند  مالال  كانت 
وقد  تلفزيونية،  برامج  مقدمة  الكربى،  حمد  شقيقة 
نانغارهار  مقاطعة  يف  منزلها  أمام  بالرصاص  ُقتلت 

رشقي أفغانستان يف 10 كانون األول.
اغتيالها، أخربت مالال شقيقها  وقبل فرتة وجيزة من 
لتحمل  مستعداً  يكون  أن  يجب  أنه  حمد،  األصغر 
بأنها  تشعر  كانت  ألنها  املسؤوليات،  من  مزيد 

أيضاً. “مستهدفة” 
يف ذلك الوقت، طأمن حمد أخته قائالً لها إن أمامها 

عمرا طويال لتعيشه.
مل يكن يريد سامع ما تقوله مالال، لكنه يتذكر اآلن 
كانت  دامئاً،  كانت  كام  حق،  عىل  كانت  أخته  أن 
شاشة  عىل  لرؤيتها  املتطرفني  امتعاض  من  تخىش 

التلفزيون...

يف  ذلك  حدوث  كيفية  من  مذهوالً  شقيقها  يزال  ال 
“املنطقة  باسم  يعرف  الذي  املدينة  من  الجزء  ذلك 
الخرضاء” يف جالل أباد، إذ يقول إن القتلة مل يكونوا 
يف عجلة من أمرهم وغادروا مكان الحادث بدم بارد.

يقع منزلهم يف شارع مزدحم ومكتظ باملتاجر، ليس 
بعيداً عن مركز جهاز املخابرات األفغاين يف املقاطعة 
عىل  الرشطة  مقر  ويقع  للرشطة.  تفتيش  ونقطة 

مسافة 200 مرت فقط من منزلهم.

تلت والدتها قبلها
ُ

ق
لديها  “كانت  يس(:  يب  )يب  لـ  مال،  غول  والدها  وقال 
بشكل مستمر عىل  قلقاً  كان  أنه  كبرية” مضيفاً  أحالم 

ابنته. سالمة 
أسئلة جادة  أال تطرح  أحياناً  لها  أقول  ويتابع: “كنت 
ومحرجة عىل بعض املسؤولني، لكنها كانت دامئاً تجيب 

بأن وظيفتها هي استجوابهم”.
يف  وقيادية  وفعالة  نشطة  شخصية  مالال  والدة  كانت 
أيضاً منذ ما يقرب من 12  اغتيالها هي  املجتمع قبل 

عاماً لدورها النشط يف املجتمع...
وبعد يوم فقط من مقتل مالال، أكدت الرشطة عثورها 
عىل جثة الصحفي، فاردين أميني، قرب أحد التالل يف 

كابول مذبوحاً من الوريد إىل الوريد.
من  اثنني  جثتي  ُعرث عىل  املايض،  الثاين  26 ترشين  يف 

العاملني يف وسائل اإلعالم يف ضواحي كابول.
كان  الذي  دايي،  الياس  ُقتل  بأسبوعني  ذلك  وقبل 
مقدمة  اغتيال  ذلك  وأعقب  هلمند،  يف  حرب  مراسل 
كابول.  يف  سياواش،  ياما  الشهرية  التلفزيونية  الربامج 

والقامئة طويلة.
وتقول “ناي”، وهي جامعة معنية بحرية الصحافة، إن 
70 صحفياً وموظفاً إعالمياً قتلوا أو عرث عليهم مقتولني 

يف أفغانستان منذ عام 2016.
كانت  إن مالال  األفغان  الصحفيني  لجنة سالمة  وتقول 
الجزء  يف  الشاشة  عىل  الوحيدة  التلفزيونية  املذيعة 

)املحافظ بشكل خاص( يف أفغانستان.
يف  الصحفيات  معظم  تذهب  مل  وفاتها،  وبعد 

املقاطعات الرشقية إىل العمل.
وخالل الشهرين املاضيني، قتل ستة صحفيني عىل األقل 
أو عرث عليهم مقتولني يف أفغانستان، وأوجه الشبه يف 
الصحفيني،  لجميع  األخرية  املستهدف  القتل  حاالت 

تعد رسالة تقشعر لها األبدان.
مبارش  سيايس  برنامج  مقدمة  فروتان،  فرحناز  أُبلغت 

يف كابول، بأنها “قد تكون الهدف التايل”.
وقالت فرحناز لـ )يب يب يس(: “للمرة األوىل يف حيايت، 
به  الشكل، حتى رصت أشعر  بهذا  األمان  أشعر بعدم 

وأنا يف منزيل”.
كان  التهديد  ألن  قبل  من  خائفة  تكن  مل  إنها  وتقول 
عاماً، وكانت مستعدة ذهنياً لفكرة املوت “فإذا ضحوا 

يب من أجل حرية التعبري فليكن”.
يف  التفكري  تعيد  جعلتها  األخرية  القتل  عمليات  لكن 

وجهة نظرها.

مصدر إلهام
الصحفية  موت  رغم  أنه  مايواند  مالال  زمالء  يعتقد 
أن  إال  األخريات،  الصحفيات  يخيف  قد  الذي  الشابة 
حياتها وإرثها أصبحا مصدراً إللهام كثريات للظهور يف 

املجتمع بشكل نشط.
 ،2006 عام  منذ  مالال  يعرف  أحمدزاي  بادام  كان 
فقد درسا يف املدرسة نفسها والتحقا بالجامعة نفسها 

وعمال معاً يف القناة التلفزيونية نفسها.
سمعت  منطقتها.  يف  الجامهري  معبودة  كانت  “لقد 
مثلها ويف  لو كن  اللوايت متنني  النساء  العديد من  عن 

مثل نشاطها، لقد تأثرت كثريات من الشابات بها”.
التلفزيونية يف عام  انضمت مالال إىل قناة “انعكاس” 
2016، ومل ترتدد إطالقاً يف الظهور عىل الشاشة. كانت 
التلفزيون  شاشة  عىل  يومياً  ظهورها  أن  جيداً  تدرك 
يف  النساء  ترى  فبالكاد  للمحرمات”،  “خرق  مبثابة 
أعىل  من  مغطيات  يكن  أن  دون  العامة  األماكن 

رؤوسهن إىل أخمص أقدامهن.
يف  دورها  أهمية  أيضاً  جيداً  تدرك  كانت  لكنها 

كامرأة. مجتمعها 
هناك  مالال  كانت  أنثوي،  هناك صوت  يكن  مل  حيث 

لتلهم النساء األخريات.
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التي  الجديدة  واإلصدارات  والكتب  األبحاث  تتزايد 
تتحدث عن الكوارث التي تسببها املنظومة الرأساملية 
حول العامل، ومنها كتابان: أحدهام من أملانيا، واآلخر من 

الواليات املتحدة األمريكية.
اختفاء الفراشات

يتحدث عامل الحرشات األملاين الراحل جوزيف ريتشولف 
يف كتابه الصادر قبل شهرين وعنوانه )اختفاء الفراشات( 
عن انخفاض أعداد الفراشات حول العامل بنسبة أكرث من 

80 يف املائة.
حقيقية  احتاملية  الفراشات  مواجهة  يعني  وهذا 
لالنقراض يف املستقبل القريب. ويغوص عامل الحرشات 
األبد.  إىل  فقدانه  خطر  فيه  نواجه  عامل  يف  ريتشولف 
يرشح علمياً خطوة بخطوة ما يقف وراء هذه الكارثة 
عدد  انخفاض  يرتبط  كيف  ويوضح  الوشيكة،  البيئية 
يف  واإلفراط  اآلفات،  مببيدات  العامل  حول  الفراشات 

التسميد واملامرسات الزراعية املكثفة لألعامل التجارية 
الزراعية الكربى.

يف  الطيور  علم  لقسم  رئيساً  كان  ريتشولف  أن  يذكر 
يف  فخرياً  وأستاذاً  ميونيخ،  يف  الحيوان  علم  مجموعة 
الكتب حول  التقنية، ومؤلف عدد من  جامعة ميونيخ 
أصل  داروين  لعمل  خامتة  ومنها:  والحياة،  الطبيعة 

األنواع. 

بحر المستقبل
جاء الكتاب الصادر عن مطبعة جامعة شيكاغو مؤخراً 
لديبورا روان رايت )بحر املستقبل: كيف ننقذ ونحمي 
تواجهها  التي  األخطار  من  تحذيراً  العامل(  محيطات 
محيطات العامل، بسبب آثار تغرّي املناخ والتلوث والصيد 
األسباب.  ذلك من  البالستيكية، وغري  والنفايات  الجائر 
البحرية  والسياسة  املحيطات  الباحثة يف حامية  وتدعو 

إىل إسرتاتيجية جذرية لحامية املحيطات وحامية التنوع 
البيولوجي البحري، ومتكني الحياة الربية للمحيطات من 

االزدهار عىل طول السواحل والبحار حول العامل. 

تهديد الحياة
تؤكد لنا مواضيع هذه الكتب القادمة من أغنى بلدان 
العامل الرأساميل أن استمرار املنظومة الرأساملية تهديد 
املائة  يف   80 اختفاء  يعني  فامذا  األرض،  عىل  للحياة 
بالنفايات  البحار  وإغراق  العامل،  حول  الفراشات  من 
البالستيكية؟ هي أمثلة عىل ما يحدث حول العامل من 
ترتكب  كوال  كوكا  مثل  أن رشكة  ذلك:  ويعني  كوراث. 
املجمع  مثل  مثلها  والحياة،  اإلنسان  بحق  الجرائم 

الصناعي العسكري، كلٌّ يقتل الحياة بطريقته الخاصة.
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 من الصحفيين في أفغانستان
ً
مالال مايواند.. ألهمت جيال

ماذا تقول الكتب الجديدة عن الكوارث؟

مالال مايواند

هناك أشكل عنف عديدة تتعرض لها النساء

ماهر الرشيف

كوارث تسببها الراساملية

موقف ال مسؤول: أين كنا وأين أصبحنا؟  »مش عادي«.. تحرك جديد في مصر 
لمواجهة العنف ضد المرأة

انطلقت يف مرص أخريا مبادرة »مش عادي« ملواجهة كافة أشكال 
العنف ضد املرأة سواء اللفظية أو الجسدية، واستقطبت الحملة 
ارتفاع معدالت حاالت  الفن واملجتمع.  عددا كبريا من مشاهري 
كورونا  بعد جائحة  االجتامعي خاصة  النوع  القائم عىل  العنف 
كان أحد األسباب الرئيسة النطالق املبادرة التي تسعى لتسليط 
الضوء عىل قضايا العنف ضد املرأة من خالل أفالم قصرية تعرض 
باملجان ملناقشة الظاهرة، فضاًل عن إقامة عدة ورش عمل داخل 
املستشفيات ملقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضني وطلبة، 
يتم خاللها عرض فيلم قصري يعقبه نقاش لرشح كيفية استخدام 
األفالم والدراما يف تغيري القناعات املرتبطة بالعنف ضد املرأة من 

واقع الحاالت التي تعامل معها األطباء بالفعل.

توعية المعنفات وتشجيعهن على التصدي للعدوان
وتهدف املبادرة التي أطلقها أصحابها بالتعاون مع صندوق األمم 
املتحدة للسكان، إىل توعية املعنفات وتشجيعهن التخاذ موقف 
املامرسات  ضد  الصمت  وعدم  عليهن،  التعدي  لوقف  واضح 
املبادرة،  مؤسيس  أحد  النجار،  مينا  لها.  يتعرضن  التى  العنيفة 
وقف  يف  تسهم  أن  ميكن  وكيف  تدشينها  أسباب  عن  تحدث 
حاالت العنف ضد املرأة، موضحا أن هناك أشكال عنف عديدة 
تتعرض لها النساء، وال يقترص األمر عىل العنف الجسدي فقط، 
ميارس  الذي  العنف  أنواع  من  نوع   - للنجار  وفقا   - فالتحرش 

ضدها، كذلك حاالت االغتصاب.
رفع  يف  كثريا  ستسهم  املبادرة  أن  عادي«  »مش  مؤسس  ويؤكد 
تتعرض  من  وتشجيع  مجتمعيا،  املرأة  وحقوق  بقضايا  الوعي 
الوسائل  بكافة  املعتدي  ومواجهة  الصمت  عدم  عىل  للعنف 
القانونية املتاحة، مشريا إىل أن املبادرة تقف ضد أي حاالت عنف 
التي تصدر من داخل األرسة، سواء من األب أو األخ أو  خاصة 
الزوج أو حتى من امرأة ألخرى أو من املجتمع نفسه، من خالل 
استخدام لغة األفالم والدراما يف طرح أسئلة من واقع الحاالت 

التي يتعامل معها األطباء.

نجوم الفن يدعمون المبادرة
ونجحت املبادرة منذ انطالقها يف استقطاب عدد كبري من الفنانني 

يتعرضن  الاليت  النساء  ودعم  فاعلياتها،  يف  للمشاركة  املرصيني 
خالل  من  املُبادرة،  دعم  يف  الفنانني  من  عدد  وشارك  للتحرش، 
»مش  عليها  مكتوب  سوداء  كاممات  فيها  ارتدوا  تصوير  جلسة 
عادي«Not OK  من بينهم الفنانون رشيف رمزي وأمينة خليل 
ونرسين طافش وسيد رجب والسيناريست طارق حبيب وغريهم. 
يف  املشاركني  الفنانني  أحد  مجدي،  أحمد  الشاب  املرصي  الفنان 
املبادرة تحدث لـ«سكاي نيوز عربية« عن أسباب دعمه للمبادرة 
أن  مؤكدا  املرأة،  ضد  العنف  بخطورة  الوعي  رفع  ميكن  وكيف 
العنف  من  أشكال  لعدة  تتعرض  العربية  املجتمعات  يف  املرأة 
تنتهك  مامرسات  ألي  التصدي  عىل  ومساعدتها  دعمها  ويجب 
كرامتها. وأضاف: »من املهم نرش فكرة رفض العنف ضد املرأة 
سواء من خالل وسائل اإلعالم أو األعامل الدرامية، والبداية طبعا 
يجب أن تكون من البيت وطريقة تربية األبناء عىل رفض العنف، 
كذلك يف املدارس ودور العبادة والجامعات، كل املؤسسات يجب 

أن ترفض وبكل قوة مامرسات العنف ضد املرأة«.
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د. ماهر الشريف

يف مذكراته يصف املوسيقي واصف جوهرية املظاهرة الكبرية التي شهدتها 
قبل  من   1918 سنة  يف  املشؤوم  بلفور  ترصيح  نرش  بعد  القدس  مدينة 
بريطانيا، فيكتب: ابتدأت تلك املظاهرة »من داخل السور، عىل ما أظن، 
كاظم  املرحوم موىس  قيادة  تحت  املسيحية  اإلسالمية  الجمعية  مركز  من 
باشا الحسيني، وخطب فيها كّل من فخري النشاشيبي وصليبا الجوزي، من 
النادي العريب، الذي تأسس يف حزيران 1918 ليدافع عن استقالل  أعضاء 
األرثوذكسية  البطريركية  ملك  ليونيه  الكريدي  بنك  األمة، من رشفة فوق 
بعضاً،  بعضهام  عانقا  سياسياً  »حامسياً  خطاباً  وكان  الخليل«،  باب  خارج 
للربيطانيني  جلية،  بصورة  أظهر،  ما  الهالل«،  مع  الصليب  ضم  إىل  وأشارا 
والصهيونيني »مدى عظم األخوة الصادقة بني املسلمني واملسيحيني يف هذه 

البالد عىل الرغم من احتاللها من طرف بريطانيا بصفتها دولة مسيحية«.
بتاريخ  القدس  مدينة  شهدتها  التي  الشعبية  الهبة  جوهرية  يصف  كام 
الطوائف  لدى  الشعنينة  »أحد  يف  وقعت  أنها  فيذكر   ،1920 نيسان   4
املسيحية«، وهو اليوم الذي توافق مع »موسم النبي موىس« الذي يحتفل 
به املسلمون، إذ يجتمعون يف املدينة يف هذا اليوم، »ملرافقة حفل علم النبي 
الزمن، وهو عيد  الذي كان يحدث يف ذلك  موىس، ذلك االحتفال املهيب 
قومي لحفظ التوازن بني املسلمني واملسيحيني بالقدس«. ويبني جوهرية، 
يف موقع آخر من مذكراته، كيف أن »موسم النبي موىس« صار يتخذ، بعد 
االنتداب الربيطاين، طابع العيد القومي، بحيث »إذا شاهدت موكب النبي 
موىس يأخذك العجب والدهشة ملا تراه من تنظيم وتجمعات من أقطار 
املدن والقرى املحيطة بالقدس، جنوباً خليل الرحمن، وشامالً نابلس، تكون 
املستعمر  ضد  السيايس  والحامس  والبهجة  العيد  أبهى  يف  القدس  مدينة 
يف  يقع  األسبوع  هذا  أن  بالذكر  والجدير  كامل،  أسبوع  ملدة  والصهيونية 

أسبوع اآلالم لجميع الطوائف املسيحية بالقدس«.
ويصف خليل السكاكيني من جانبه، يف يومية بتاريخ 2 نيسان 1920، كيف 
أن موكب النبي موىس تحّول إىل عيد وطني، فيشري إىل أنه صار الشبان »من 
كل البيوت يشرتكون فيه بثيابهم الرسمية«، وجعلوا له »غرضاً جديداً، وهو 
األهازيج  ومن جملة  الصهيونية،  الحركة  ومقاومة  الوطنية  العاطفة  إثارة 
التي تغنى بها الشبان هذه السنة هذه األهزوجة »صهيوين خد ربعك وسري، 
هذه البالد بالدنا«. ويتابع السكاكيني بعد أيام، يف يوميات الحقة، تعليقه 
عىل الصدامات التي وقعت يف 4 و5 نيسان يف القدس بني العرب واليهود، 
األعياد  أن  ذلك  قومية،  بواعث  أثارتها  الصدامات  تلك  أن  كيف  فيظهر 
اإلسالمية واملسيحية كانت »قبل اليوم أعياداً دينية، ولكن يف السنة املاضية 
وهذه السنة ظهرت األعياد أعياداً قومية، ففي االحتفال بنزول العلم إىل 
اليهود، املقاومني  الناس مبظهر املحتجني عىل  النبي موىس وصعوده، ظهر 

للمهاجرة الصهيونية، وكانت املواكب تنشد »صهيوين خود ربعك وسري هذه 
البالد بالدنا«، واليوم ظهر عىل حفلة املسيحيني بظهور النور مظهر القومية، 
فقد جعل املسيحيون يقولون: »يا مار جريس عىل القرب صلينا، نحن العرب 
والسيوف يف أيدينا«، بدالً من قولهم: »نحن النصارى والشموع يف أيدينا«.
هذا كان حالنا يف مطلع العقد الثالث من القرن العرشين، فام هو حالنا، 
الواحد  القرن  من  الثالث  العقد  مطلع  يف  اليوم،  بعضنا  حال  باألحرى  أو 

والعرشين؟
يف 15 كانون األول الجاري، أصدر وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف 
قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حامس، بالغاً بعنوان: »فعاليات اإلدارة 
العامة للوعظ واإلرشاد للحد من التفاعل مع الكريسامس«، يدعو فيه إىل 
لتحقيق  واالقتصاد  والداخلية  اإلعالم  وزارات  ودوائر  الوزارة  دوائر  تجنيد 
مع  التفاعل  إىل  القطاع  يف  املسلمني  دعوة  من  بدالً  وذلك  الغاية،  هذه 
إخوانهم يف الوطنية والقومية من املسيحيني، الذين مل يعد عددهم يف غزة 
يتجاوز الـ 1300 شخص، لدى احتفالهم بعيد ميالد السيد املسيح، وتوظيف 
املكّون  هذا  عىل  الحفاظ  بأهمية  القطاع  سكان  لتوعية  اإلعالم  وسائل 
الجهود للحؤول دون استمرار هجرته وتناقص أعداده  الشعبي وبذل كل 
الديني  التنوع  عىل  الحفاظ  ألن  وذلك  عموماً،  فلسطني  ويف  القطاع  يف 
املسيحيني  الفلسطينيني  وألن  له،  قوة  عامل  هو  الفلسطيني  املجتمع  يف 
الفكرية والرتبوية ويف  النهضة  بالغ األهمية يف  زالوا، بدور  اضطلعوا، وما 

نضال الشعب الفلسطيني ضد االستعامر والصهيونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع »حزب الشعب الفلسطيني« – 21 كانون األول 2020
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اعالن
تعلن جمعية املهندسني العراقية عن اجراء مزايدة علنية 

املوافق  السبت  يوم  وذلك  ادناه  يف  املدرجة  املواد  لبيع 

الجمعية  مقر  يف  صباحاً  العارشة  الساعة   )2021/1/16(

الكائن يف حي النضال )محلة 103، شارع 30، مبنى 5(.

1- حاسبات مستعملة مع املنضدة عدد 9.

2- تلفزيون ملون مستعمل نوع سوين 26 عقدة عدد 1.

3- طابعات ليزرية مستعملة عدد 3.

4- جهاز استنساخ كانون كبري مستعمل عدد 1.

5- ستاليت عدد 1.

6- باب خشبي مستعمل عدد 2.

7- براد ماء ثالث حنفيات عدد 1.

المهندس االستشاري
رياض كتاب حسين الجليلي
رئيس جمعية المهندسين العراقية

فقدان وصوالت

فقدت مني وصوالت القبض املرقمة )354931( الصادرة يف 2017/4/6 

مببلغ )٨00 الف( دينار لصالح رشكة املنتجات النفطية باسم )سريوان 

الصادرة   )227510( املرقمة  القبض  ووصوالت  ياسني(  الدين  نور 

مببلغ  االسم  وبنفس  النفطية  املنتجات  رشكة  لصالح   2012/11/٨ يف 

)300٫000 الف( ومبوجب االمر االداري 2012/10/21/11207.

يرجى ممن يعرث عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان وثيقة

فقدت الوثيقة املدرسية الصادرة من اعدادية 
)احمد  بإسم  الثانية  الكرخ  للبنني/  الروافد 
مجيد سعدون( يرجى ممن يعرث عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان سند قبض

بتاريخ   )227509( واملرقم  قبض  سند  مني  فقد 

2012/11/11 واملتضمن شيك رقم 2٨799 يف ٨/2012/11 

2012/10/21باسم  يف  االداري11207  األمر  مبوجب 

املنتوجات  نورالدين ياسني رشيد صادر من رشكة توزيع 

النفطية.

فقدان هوية

التجارة/  وزارة  من  الصادرة  الهوية  فقدت 
بإسم  االنشائية  املواد  لتجارة  العامة  الرشكة 
يعرث  ممن  يرجى  عبدالرحمن(  فلحي  )جاسم 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالنات
  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqalshaab.com  www.iraqicp.com
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اعــالن
مديرية بلدية كربالء املقدسة / شعبة تنظيم املدن 

العدد40790 التاريخ 24 / 12 / 2020 

تعلن مديرية بلدية كربالء املقدسة عن استحداث املحاور التجارية لحي االسكان ضمن التصميم القطاعي )543ج( والوارد الينا مبوجب كتاب مديرية التخطيط العمراين يف كربالء 

املقدسة املرقم )2192 يف 2020/12/3( و)232٨يف 2020/12/17( فعىل من لديه اعرتاض من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واملكاتب االستشارية واملواطنني تقديم طلب رسمي 

معنون اىل مديرية بلدية كربالء املقدسة خالل)30( يوما من تاريخ االعالن وبعكسه سوف يتم تصديق الضوابط املعدلة. مع التقدير

م. ر. مهندسين
عبير سليم ناصر

مدير بلدية كربالء المقدسة 
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أدب شعبي
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من مالمح التأصيل

األدب الشعبي ومجلة “ األديب العراقي “
ريسان الخزعلي

 ُ ومنذ  العراقيني  لألدباء  العام  اإلتحاد  أوىل 
الشعبي  باألدب   ً واضحا   ً اهتامما  تأسيسه  بداية 
العراقي، كون هذا األدب ميّثل جزءا ً من الثقافة 
االهتامم  هذا  ضمن  ومن  العراقية.  الشعبية 
تشكيل لجنة، ُعرفت بلجنة األدب الشعبي، وكان 
أعضائها  بني  / من  النواب  / مظفر  الكبري  الشاعر 
ً من خالل  مهاّم   ً نشاطا  ما رست  البارزين، وقد 
الستينيات،  بداية  يف  االتحاد  وندوات  جلسات 
كام أن َّ مجلة  )األديب العراقي( هي األخرى قد 
أولت االهتامم ذاته ، وخصصت صفحات عديدة 

لألدب الشعبي .
 ،.. الصادر عام 1961  املجلة  األول من  العدد  يف 
هذا  متون  يف  كبري  حضور  الشعبي  لألدب  كان 
السامرايئ  ابراهيم  الدكتور  كتب  حيث   ، العدد 
 ، التاريخ  يف  العامّية  الثقافة   : بعنوان   ً مقاال 
  : بعنوان   ً مقاال  عيل  الشيخ  خليل  السيد  وكتب 
طه  وديعة  الدكتورة  وكتبت   ، الشعبي  األدب  يف 
النجم مفاال ً بعنوان : العامّية عند الجاحظ . كام 
نرشت املجلة قصيدة للشاعر مظفر النواب: فوَك 

التربزل . وهكذا عكست املجلة توجهها املتضامن 
مع دور وأهمية األدب الشعبي.

أن  عرفنا  وقد  السامرايئ:  ابراهيم  الدكتور  يقول 
العربية  أيام  يف  معروفة  كانت  العامّية  اللغة   َّ
َّ العامية ُعرفت يف أيام الخليل بن  األوىل، كام أن 

أحمد الفراهيدي وأرضابه من النحويني واللغويني، 
لحن  يف  رسالة   َ ألّف   ُ أنّه  للكسايئ   َ نُسب  وقد 
اهتامم  إىل  السامرايئ  الدكتور  أشار  كام  العاّمة. 
ابن خلدون والجاحظ باللغة العامية. وهنا تجدر 
اإلشارة إىل أن َّ السامرايئ مل يستخدم عبارة اللهجة 
العامّية، وامنا إستخدم عبارة اللغة العامّية وكذلك 
عبارة الثقافة العامّية، ولهذا أكرث من داللة يف فهم 

اللغة والثقافة. معنى 
أما مقال السيد خليل الشيخ عيل، فقد درس فيه 
نوعاً  من الشعر الشعبي العراقي املعروف بالنايل، 
مستعرضا ً نشأته ُ وألوانه وطرق غنائه وعروضه، 
وقد عارض توّصل األب انستانس الكرميل القائل: 
)فاعالتن  الخفيف  بحر  مجزوء  هو  النايل   َّ أن 
حيث   ، صحيحة  املعارضة  وهذه   ،.. مستفعلن(  
أن َّ النايل من البحر البسيط )مستفعلن فاعلن ( .
النجم يف مقالها إىل  الدكتورة وديعة طه  وأشارت 
اللفظ  استعامل  ً إىل  الجاحظ مل يكن مضطرا   َّ أن 
ُ إىل تفضيله عىل الفصيح  العامي ، ومل يكن ميله 
متأتياً  عن قلة مترّس يف اللغة ، لكن َّ تذوقهُ  الفني 

يأىب عليه إاّل أن ينقل الجو املقصود .
التربزل(  )فوَك  النواب  مظفر  الشاعر  قصيدة  أما 

مستوى  عىل  الجديد  الشعري  اإلشعاع  كانت  فقد 
وهي  واملوضوع،  الفني  والبناء  والصورة  اللغة 
)للريل  املعروفة  لقصيدته  الالحقة  القصيدة 
لها من حيث  بطريقة مشابهه  كُتبت  وحمد( وقد 
واعتامد  العروضية  واملوسيقى  املقطعي  البناء 

الالزمة:
وّديت جفن الكحل مشحوف ناكَل ِحسن

ناكَل حنني العشك َ شهكَات ليل وحزن
ال وّجه ليل ابوصل ال طيف كلّلك دفن
وامّيتك لّذيت إو فوَك التربزل طعم ...

،........
يف هذا االستذكار، وكام جاء يف املجلة، نود التأكيد 
الثقافة  العراقي كجزء من  الشعبي  األدب  أنَّ  عىل 
الشعبية العراقية، كان من اهتاممات اتحاد األدباء 
الراكزة، وإن  أدبياته  ً، ومن متون  العراقيني مبكرا 
َّ الطموح واألمل كبريان يف استعادة ذلك االهتامم 
األدب  كون  اآلن،  عليه   َ هي  مام  أوسع  بطريقة 
الشعبي مُيّثل اإلشتباك الحّس املدبب مع أعصاب 
 ُ وله  العراقي،  الشعب  أبناء  من  والخاصة  العامة 
والنفسية  واالجتامعية  والفنية  التاريخية  مدياته 

يف التأثري ...

طارق الشبلي  
ذاكرة لحنية

علوان السلمان

طارق الشبيل..العاشق ملوسيفاه حد الوله..الضارب عىل االالت 
الوترية)عود وكامن(.. كان مجيدا يف تنغيم الحانه السابحة يف 
عوامل الوجود برقة..بعد ان تداعب انامله اوتار قلبه ليقدم لحنا 
مموسق  بتناغم  يقدمه  بوعي..ملا  مؤديه  شفاه  عىل  يرتاقص 
كانت  التي  املوحية  املنغمة..  بالفاظه  اآلخر  مشاعر  يدغدغ 
بدايتها مع سعدون جابر واغنية)الصفصاف( التي كتب كلامتها 

الشاعر مهدي السوداين..
ترضون بهيمة تخلوين //ذبالن الشوك البعيوين

ياهو السوه // وال هي مروه  /// بحال الصفصاف تخلوين
ذبلن وردات الحب ذبلن //نهرين دموعي او ما رون

وآنه اوروحي//ناطر صبحي// او شيخلص الليل اويظنوين
اللحظة  وهج  عن  تعرب  التي  النصوص  الشبيل..يختار  طارق 
برسدية شعرية  املتخيل  واملجاز  االدهايش  والتشكيل  والتجربة 
بالحب  مؤطرين  عاملني  يسبح يف  الرؤية وهو  من  قدرا  تحمل 
والعامل  الوجداين  العامل  هام:  الذات(  عن  هو)الخروج  الذي 
الحس..فيختار من نصوص الشاعر طاهر سلامن)لو تحب لوما 
تحب ..(ويقدمها لحنا يرتاقص عىل شفتي محمود انور الداىفء..

يا ما حسبتك ويف وكلت العذاب يهون
خليتني بغربتي وبظني كرث ظنون

ال اكدر آنه ابتعد لتكيل انت شلون
محسوب الك هم محب ما تروه منك عني
لو تحب لو ما تحب هي وحده من اثنني

االنساين  مبضمونها  تكتنز  التي  النصوص  الشبيل..يختار  طارق 
ومزاوجتها ما بني الحس املدين وااليقاع الشعبي املحاط بحزن 
وطراوة  ينسجم  بوعي  فنيا  انعكس  وجداين  واحساس  ذايت 
انتقاء  يف  البارع  الشبيل  امللحن  يخلقها  التي  املموسقة  الجملة 
الذي  والصوت  والهادفة..وكاتبها  الشفبفة  الغنائية  نصوصه 

يحتضن عواملها ويسجل خلودها املجتمعي..
طارق الشبيل..الذي قدم الحانه للعديد من املطربني املجددين 
وسيتا  عبدالصبور  وصالح  احمد  جابر)رياض  لسعدون  اضافة 
املاجد..(  وراشد  الرويشد  وعبدالله  انور  ومحمود  هاكوبيان 
عيل  الشاعر  كلامتها  كتب  )مكبعة(التي  النشودة  لحنه  يبقى 
العضب وادتها فرقة )الطريق( نشيدا يرفرف عىل الشفاه ويخلد 

املراة النصف الفاعل يف النضال..
مكبعة ورحت اميش ميه بالدرابني الفقريه

وسط يف وشمس ميه وآنه من ديره اعله ديره
وزعت كل املناشري وخربهم

اومن مشيت عيوين ما تيهت دربهم
سلمتهم ميه..ميه..آخر اعداد الجريدة

بلغتهم باجر الحيطان تحجي بالشعار ايل نريده
بلغتهم باجر املايدري يدري..يهتف وينرش قصيدة

باجر عيون الرفاكه تصري كمره....تضوي ميه
اتنور الدنيه الشعبنا///او تعتيل راية حزبنه

مكبعه وكليبي عدهم ميه
مكبعه اوعيني بدربهم ميه

مكبعه ورحت اميش ميه..بالدرابني الفقرية
االرتقاء  اعتىل سلم  املجتمعي  الفني ومضمونه  بنسجه  فالنص 
والسمو االنساين..اضافة اىل تحقيقه الوظيفة الجاملية والداللية 
واالجتامعية وفقا لزخم اللحظة التي تتلبسه والتي يغلب عليها 

الطابع الغنايئ..
طارق الشبيل..ذوق انتقايئ ملفرداته اللحنية ..وروح وطنية حد 
النخاع ينتقي نصوصه التي يحاول من خاللها االمساك بالنسق 
التداعي  استثامر  مع  يومية  بلهجة  الدرامي  والتوتر  الحكايئ 
خطاب  عرب  املعتمة  العوامل  بعض  الضاءة  اليومية  والتفاصيل 
فيقيم  والواقع  يشتبك  لحن  خلق  ومحاولة  ومناخاتها  الذات 
يشكل  التي  االوبريتية  الحانه  يف  معه..خصوصا  تفاعلية  عالقة 

اوبريت)املعيرب شنان( الذي كتبه عيل العضب يف قمتها...
تراقص  لحنية  ومفردة  انسانيا  وجودا  الشبيل  طارق  صار  وبذا 

الشفاه.. وواحد من صناع الذاكرة اللحنية.. 

فضاء شعبي

الشعر  ديوان  البرصة  يف  عراق  ابو  نرش  ودار  مطبعة  عن  صدر 
الشعبي املوسوم )انت وحدك( للشاعرة احالم الزيدي. يقع الكتاب 
بـ100 صفحة من الحجم املتوسط واشتمل عىل 26 قصيدة. يقول 
الزيدي  احالم  عند  )النص  املجموعة  عن  السلامن  علوان  الناقد 
البنائية  الرتاكيب  يف  خصبة  واخيلة  فنية  مبهارة  الحياة  يختزل 
دوالها  املستمدة من  تؤطره وجمله  ايحائية  لغوية  آلية  باعتامد 
وهي تقوم عىل ثنائية درامية نامية.. خالقة لفاعليتها التي تكتسب 
توترها من املضمون الذي جسدته دالالتها التي تحيل اىل محور 
التأويل. كونها تقدم بناء نصيا يكشف عن شاعرة واعية بشد جملها 
الشعرية بعمق الرؤيا التي تخفف من وطأة الرسد الشعري. فالنص 
يسري بحركة تراتبية مشدودة االوارص بقدرة لغوية تربط املقدمات 
بالنتائج متاشيا مع جوهر التفكري الذي يجعل االتصال بني الجمل 
اتصاال جامليا نتيجة امتالك الشاعرة من االبجدية املتاحة لتصوغ 
الشعبي وتحديثه عىل  املوروث  باستخدام  النصية  منها خرائطها 
الرغم من سيطرة الحسجة الجنوبية املكتظة باالحاسيس واملشاعر(.

اصدار

انت وحدك

حاالت الحزن بالماي
كاظم غيالن

املاي راكد..

والنهر خلكه طويل اهواي 

جرفني املناحه اتناطر الخطوات 

ياثكلك صرب أيوب 

ياحزنك عراقي امن الزمان الفات 

مرات...

النهر يصفن شجاله املاي 

الصوبيني كرسن خاطره 

والناس..

وهواس النهر وهواس

ياماي انتخيتك تنكل الخطوة 

البخت ماظن بعد ينداس 

،،،

املاي شارد..

والنهر خلكه كصري 

الشمس من اتغيب 

يتباهه األمري

وجرف ينشد جرف 

عن حسبة املاي 

وليش شارد.. وين نيته 

الكتب للوادم وصيته

ألصاح بالنايم عله اكتار الحصري 

املاي شارد وين 

والدنيه ربابة كاويل وبيد الوزير!

،،،

املاي شاهد.. عن زمان الطف 

عله الصار 

وبله الدنيه بله 

املاي شاهد جزع من حاله ونشدين

: الدنيه هاي الدنيه كلهه؟

جاشجاهه.. وكلهه صارت كربله؟

نصيحة

علي سعد العالق

لتعارش جرف لو مو نهر طاريك

 و ال تزرع بگاع الجدم سحگتهه

 

 و ليغرك اليلمع مو ذهب مرات

 ال تطلع گزازة و جرح ملعتهه

 

 و گطرات النده تعجبني من تختار

 ترتك شوكهه و تختار وردتهه

 

 و كشاخ الگمر يختار وكت الليل

 مثل كشخة گالده بلون شذرتهه

 

 و ليهمك شكل خل همك املضمون

 الگصبة شام علت تقرتب موتتهه

 

 النخلة بال متر شغلتهه بس افياي

  و الزينة تعرفهه بنوع مترتهه

  و ال متيش بدرب يب شحه بالصحبان

 طبع الطلعه تحله بحكم صحبتهه

 

 و ذا طبعك صگر صاحبهن الغيامت

 و اذا طبعك حاممة التيل عرشتهه

 

 و اذا طبعك جبل لتعارش التالت

 يحسبونك ذليل و نفس قيمتهه

 

 و گطرة گصتك بالك تطيح بيوم

 الگصة متوت من تطيح گطرتهه

 

 و مدهن گد غطاك و ال تروح هواي

 ما تفنة القناعة و كنز كنيتهه

 

 و يا محلة التواضع غري ابو الحسنني

 شجرة العلم گال وهوه مثرتهه

 

 و تعرفونه الكريم الجاد باملوجود

 فرس حاتم اليومك مثْل ذبحتهه

 

 و مريود الصرب و الكل فرج مفتاح

 مفاتيح الصرب چم ِشدة فكتهه

 

 و كون الحگ تگوله و حته لو مكروه

 و حچاية الباطل عوف سريتهه

 

 

و اعرف موقعك من تگعد بديوان

 التحدد مكان الزمل چلمتهه

 

 و تأنه بكالمك و اسمع اليحچون

 محسوده البعريه بطول رگبتهه

 

 و اجت بعد التجارب حسچة الشياب

 لذلك صعب تلگه بشاب حسچتهه

 

 و مو بس بالعلچ ملخبل ايعرفو

 من حلگ املخبل اخذ حكمتهه

 

 و بالك من لسانك تكرث الزالت

 گاطوع اللسن ساطور زلتهه

عبد حلو حيدر الفريجي

1ـ عجب طولك السافر بعد مايه

نهرك سلسبيل وعذب مايه

يا طيب ولك طيبات مايه

نضالك والشعر مصباح اليه

2ـ ليايل الفرح جابنك وجن بيك

عطر املسج بكتابك وجن بيك

عكيل اتفرهد ابحبك وجن بيك

عارشتك بطل بالفاضلية

3ـ سال الدمع لفراكه وفضاله

وروحي ما نست شعره وفضاله

مكتوب بذهب ديوانه وفضاله

بأول حرف خرض عشك بيه

4ـ انه شبه القلم دهري براين

ذبوين هلمثل ساري براين

حبيبي بلزمة خدوده براين

العواذل رادوا ايغدرون بيه

5ـ روض الورد للغزالن يرعه

ريم الحسن يم النبع يرعه

سكاين من خمر ثغراه يرعه

ابكل رشفه يزيد الخدر بيه

6ـ ياريم رصح الحسن كيل مالكنته

شجاك اوياي قايس مالكنته

تظن الكلب يشكر مالكنته

يخفي املوت كل شخصك عليه

الى الشاعر الراحل علي الشباني ال يغرك عدل
محمد جواد الكعبي

ال تعادي الشجر وانته أبحر غرگان

            تره الغرگان والله يچلببگشه

ال يغرك عدل كل السيوف اعواج

          واملنجل عوج والسنبل أيحشه

اكو معدن صلب ما ينفع الدگوياه

          واكو بالون والله أمبخيط تفشه

اكو واحد چبريتگول هو وبس

         تنبل من ينام مبايك ترشه

قانون الطبيعه شلون هيچيايصري

          الشاة وي الذيابه شلون تتعشه

ما جاوب بعد انته شرتيداتگول

شلون األسد والله يگاباللبشه

اكو منهم يصري التاج فوگ الراس

           واكو واحد يريت املوت اليگشه

الذهب يبقى ذهب والتنك هيهات

           ما يگدر الصايغ فنه اليغشه



غنى القلب
الشاعر فنجنسو رومانيوولو

ترجمها عن االيطالية: عبدالوهاب الدايني

بالطريان ترغب
والغوص يف حلم

عندما اليوجد
وسواس

عندما ال يوجد ضباب
إمنا الالنهاية  لعصارة

الحب الخالصة

******
نظرة فاحصة

يف عيني العامل
ارى ضوًء كثرياً

يالمس العزة الفارغة
النفاق ملن يعرف كله

إمنا ال يعرف شيئاً

******
يف احايني كثريه
رأيت اصدقاٌء

يبحثون عن احالٍم
إمنا بالتتابع يعودون

بأيادي عريانه
أيادي فارغه

******
بالرغم من ذلك
اعتقد بان العامل

يكون حارضاً وجاهزا
ألجل مستقبل سعيد
الذي عنده يف اليدين

سابقاَ
امنا مل يدرك ذلك

ألجل ذاك
يكفي

ال يجب ان تذهب

بعيداَ جداً
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Tareeq Culture

غدًا.. فاتحة عام جديد
غداً.. نطوي صفحة عام مىض، ونستقبل فاتحة عام جديد. وما كانت تلك الصفحة سوى محطات مليئة بالعقبات 
واالخفاقات عىل جميع األصعدة.. فقط.. بقيت الكلامت شاهداً عىل ما حدث، وهذا الشاهد االثري والصادق، سيكون 

شاهد الغد وملا بعده. من هنا، نباهي انفسنا بالكلامت بوصفها الشاهد الحقيقي الذي منتلكه ونتقدم به اىل العامل.
نقدم كلامتنا مورقة بالجامل والبهاء والغد املرشق الذي تصنعه احالمنا.. علّها تصطفي السالم لحياة مطمئنة لشعبنا 

الذي نكتب له وعنه كل اوجاعنا وافراحنا معاً.. ولزمالئنا الذين يتواصلون معنا وملن سيتواصل معنا كتابًة ومشاعر..
 أزىك التحيات.

ثقافة

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqalshaab.com  www.iraqicp.com

بلغات الشعوب

“حياة غراهام غرين” 

إعادة صياغة للقصة البوليسية
كتابة: ديميرت بريان
ترجمة: أحمد فاضل

عىل مدى السنوات الـ 27 املاضية، شارك كاتب السري الربيطاين نورمان شريي يف مهمة 
جنونية، هي كتابة سرية ذاتية  نهائية للكاتب اإلنكليزي الشهري غراهام غرين -1955 
1991(، لقد تتبع مسريته الروائية ورحالته حتى كوبا أثناء ثورتها التي كتب عنها 

روايته الشهرية “رجلنا يف هافانا”، و”مستعمرات الجذام يف الكونغو”.
من فصول املجلد الثالث من تلك السرية الكبرية يختار بريان فصالً رائعاً من حياة 

وتأثري غرين يف القصة البوليسية العاملية، حيث كتب يقول:
الثالثينيات من عمره، وكان قد أصبح  غرين عرف بنهاية حياته، مع أنه كان يف  
مهتامً كثرياً بالقصة البوليسية، يشار إىل هذه العقود بشكل روتيني بالعرص الذهبي 
للقصة البوليسية من قبل مؤرخي هذا النوع، ومع ذلك فإن قصة املباحث الربيطانية 
التي قدمت لنا بشكل مألوف يف أعامل كريستي أو سايرز، فشلت يف تلبية مطالب 
غرين بأن تُعرب القصة عن شعور بالواقعية واالهتامم االجتامعي والسيايس مستهدفاً 
البوليسية  القصص  أن  يتذكر  الخصوص،  وجه  عىل  سايرز  روايات  عىل  هجومه 

الكالسيكية كانت:
“مع كل إشاراتها املوثقة بعناية تفتقر إىل الواقعية، كان هناك الكثري من املشتبه بهم، 
واملجرم مل يكن ينتمي إىل ما كان يطلق عليه فئة املجرمني “، بدالً من ذلك فضل 
غرين “الدم” أو اإلثارة باعتبارهام أفضل شكل للتعامل مع العامل الحديث، علينا 
أن نعود أبعد من ذلك، ونغوص تحت املستوى املهذب إىل يشء أقرب إىل الحياة 
العامة، فقد ألهمت محاوالته الروائية املبكرة لتكييف القصة البوليسية واإلثارة، إىل 
الوقت من خالل إعادة إنشاء وإعادة  االهتاممات السياسية واالجتامعية يف ذلك 
األيديولوجية  يف  الغارقة  غري  اإلثارة  من  جديد  نوع  إلنتاج  األشكال  هذه  هيكلة 
الشوفينية، وحتى الفاشية ألفالم اإلثارة التي سبقت الحرب العاملية األوىل، يتجىل 
هذا املسعى بوضوح يف تلك النصوص التي اختارها غرين لتسميتها “وسائل الرتفيه 
“، ولكنها ليست مقصورة عليها إنها ساحة معركة، والتي وصفها بأنها: “أول رواياته 
السياسية العلنية والتي مل تُعترب أبداً  ترفيهية “، لكنها مع ذلك، نصوص متثل بدايات 
محاوالت غرين إلعادة صياغتها من أجل تحدي  اإليديولوجية الضمنية  للشكل، 
وإدخال  االهتاممات  السياسية  واالجتامعية واالقتصادية يف الكتابة الشعبية لجعلها 
وسيلة للرتفيه والغرض الجاد أيضاً. وتأيت “كالدر مارشال” التي تعد واحدة من أفضل 
اإلثارة، ألنها مستمدة من قصة  استخدام  ريادته يف  لتؤكد  الثالثينيات  رواياته يف 
“عميل رسي” كام أشار تودوروف وآخرون، فقصة املباحث هي يف حد ذاتها تدعو 
للقراءة، ومن الواضح أن املحقق هو شخصية جاذبة للقارئ، وألنه الوحيد القادر عىل 
قراءة أحوال املجرمني من خالل القرائن التي يجدها، ومع ذلك يحاول أولئك إخفاء  
قصصهم  عنه  من  خالل  اختالق مسوغات خيالية تخفي القصة  الحقيقية  للجرمية، 
فُيجرب املحقق عىل تفسريها بطريقة متكنه من كشف القصة املخفية التي متثل الرواية 

الحقيقية لألحداث، حيث يُظهر من خاللها مؤرشات عىل ما حدث بالفعل.
يختتم شريي الكتاب بكلامت قليلة، لكنها تحمل مضامني كبرية، قال فيها:

“ملاذا تركت، كام فعل شوبرت سمفونيته، هذه السرية الذاتية غري املكتملة؟ ألن 
القراء بحاجة للمزيد عن حياة وأعامل هذا الكاتب الكبري، وسوف يشعرون باالرتياح 

حقاً وهم يتعرفون أكرث عام خفي عنه”.
ـــــــــــــــــــــــ

عن / صحيفة نيويورك تاميز

المبدعون رئة االمة

بذور العراق تبحث عن منبت: مأزق االبداع
 مظهر محمد صالح

الثاين  االسبوع  انقضاء  بهول  يتلمس  العامل   مازال 
الجميع  يغادر  بان  أمالً   ٢٠٢٠ العام  من  والخمسني 
آالماً مضت يف دنيا تهددتها االنهيارات الصحية والركود 
االقتصادي وتفيش البطالة بسخاء من دون نكران للذات، 
كينونات  الخوف  بّجيشان  تكابد  بالدي  ظلت  ولكن 
االبتكار  قوانني  تدور  ال  بأن  ويف رصاع  االبداعي  فكرها 

عكس االرض يف دورانها وتقلبها.
 كان صباح اليوم الثاين والعرشين من شهر كانون االول 
احد اسعد الصباحات بعد ان خفت ارجيل من دون تثاقل 
وتحركت من دون اتكال وكالهام الزمت عجالت التفكري 
لجيل  املستقبل  اذرع  اتلمس  يك  ذاكريت  مرتسامت  يف 
عراقي يخط آماله الكبرية ولكن بقلم يحدوه القلق من 
املجهول وغياب املستقبل. ومن دون ان تتثاقل اراديت يف 
املشاركة بوعي فاعل يف تحقيق مآالت الفكر والعقل يف 
ببغداد ألحرض  املنصور  التجديد، وجدت نفيس يف حي 
بعيني  وارى  الشباب  من  العراقيني  املبدعني  معرض 
التفكري والبحث من حالة  العراقي يف  العقل  كم اقرتب 

ازاء  واالبداع،  والعلم  االدارة  اىل مرسح  لينضم  االبتكار 
املوت  خبايا  من  خوفا  بعض  عن  بعضه  انغلق  عامل 
وفواجع االقدار ولكنه ظل يتواصل رقمياً عن بعد كخلية 

نحل انغلقت عىل نفسها وهي مهتمة بفك الغاز لغتها.
 كان لزاما عيّل قبيل وصويل مكان الحفل ان اشق طريقي 
اليافعة،  الشبيبة  من  مزيج  وهم  الناس  من  امة  بني 
يف  ويعزلهم  الحزن  من  يشء  يكتنفها  الوجه  مكفهرة 
الحرس املدجج سلمياً،  ثلة من  املارة  الوقت نفسه عن 
ان مثة يشء سالب يحصل يف خارج  اقول يف رسي  وانا 
مكان الحفل قبل ان يسمح بدخويل اىل مرتسم املبدعني 
تجمع  انه  النظر!  قرص  مظنة  عني  يدفع  ما  يوجد  وال 
الشباب  من  جلهم  العمل  عن  عاطلني  ملهندسني  رمزي 
وهم يحتجون عىل نقابتهم التي تحتضن يف الوقت نفسه 
ان يحصلوا  احتجاجهم هذا  االبداع فلعلهم من  معرض 
الحياة  عجلة  يف  لتدخلهم  العيش  فرص  من  يش  عىل 
وبلوغ فرص الشغل الدائم ويف وظائف حتى وان كانت 
عاطلة وان ظلوا هوامش عددية!! تجاوزت حزين قليالً 
بعد ان تثاقلت ارجيل يف مكان ساطع عج برائحة االبداع 
ولكن سوء الحظ سلط علينا عدواً اسمه االفكار ليغزو 
اميا  العقلية  ثروتنا  بقناعات  عابثاً  الداخل  من  التفاؤل 
عبث وهو يقلبنا بني الشك واليقني يف مقدرة ابنائنا. اذ 
يأخذك العجب من فوره لعدد املبتكرين واملبدعني وهم 

اهتامم  الذي ما زال دون  النري  يحملون هموم فكرهم 
يف امة منغمسة برائحة النفط وريوع املال املتقلبة. هنا 
االمل  شارة  يرسل  ضعيف  ضوء  كبصيص  وجودي  بدأ 
مجهودات  وكأنها  الحياة  لعبة  يف  االبداع  سهام  باطالق 
رسمتها مسالك العقل ومل تذهب ُسداً. فعىل الرغم من 
غياب الشخصيات الرسمية املدعوة لحفل االبداع؛ ظلت 
محارضيت اليتيمة التي القيتها امام الجمع املبدع )والتي 
مرايا  يف  التكنولوجية  التبدالت  موضوع  اىل  تصدت 
االقتصاد( مصدر سعادة اولئك الشباب ليحدوهم االمل 
بأن هناك من يعبد لهم الدرب لبلوغ غاياتهم يف مركب 
من التقاليد املقدسة اذا اختل منه عنرص تهاوى الرصح 
اىل قواعده وعندها تفيض الدموع حزناً مهام بلغوا من 

شأن يف العلم والعمل.
 اختتمت زياريت بني اروقة معروضات حملت فكرا خالقا 
احدهم  أملني  نظريها.  قل  االبتكار  يف  ابداعية  ومقدرة 
الذي ابتاع براءة اخرتاعِه اىل مؤسسة عاملية وتنازل عن 
افكاره  يوقد  الذي  املصنع  لغياب  الفكرية  امللكية  حق 
لتأخذ طريقها اىل اسواق بالدي. وبيشء ال يصدق عرثت 
عىل اخرتاعات يف موضوع الذكاء الصناعي َولدها عمق 

التفكري وروح املبادرة.
 وكانت مجهودات البعض من الشباب املبدعني هم من 
اعداد  تم  اذ  املثال  سبيل  عىل  نسبيا  نائية  اهلية  كلية 
مناذج ذكية التحسس لذوي االعاقة وغريها من النامذج 
حالة  تقلبات  بعد  االستشعار عن  تتعلق مبوضوع  التي 

الرتبة وشؤون الزراعة والتلوث واملياه.
وهو  العاديل  حسني  املفكر  كتبه  مبا  أتفاجأ  مل  ختاماً،    
يدخل بالتزامن يف حوار االبداع ليخط بقدراته الفكرية 
املبدعني  عامل  تناقضات  اىل  والتصدي  الحكمة  بدائع 
يف  العاديل  يقول  اذ  االمل،  خيبات  نحو  االفول  وكوابح 

»املُبدع« ما يأيت:
مبدعيها  )تجهل(  التي  واألّمة  األُّمة،  )رئة(   املُبدعون 

)كومة( زفري.
والال  والبالدة  الرتابة  بأزمنة  )الجديد(  هو   املُبدع 
جدوى،.. املُبدع مبتكر )حلول(، حاّمل )إجابات(.. واألّمة 

التي )تزدري( مبدعيها )ال تستحقهم(.
 )ميوت( املُبدع بني يََدي الّتفاهة والّسفاهة والال مسطرة، 

و)يتوارى( بأزمنة الّتنطع واالدعاء والتسطيح.
 إمنا األّمم )عيال( املبدعني، فال تكن )عالة( عليهم!!

د. ماضي حسن- كندا/ خاص

“محاولة  بعنوان  البيايت  سمري  الفنان  لوحات  احدى  نتأمل  عندما 
انسالخ” نجد مايشار له ان الفنان املثقف يف وسط إجتامعي تتنوع 
محدد  باتجاه  املجرب  والفرض  القيود  نحو  الفكرية  االتجاهات  فيها 

ومقيد.
املردودات  الفني حيث تكون  الوجوه يف عمله   تجسد ذلك مبالمح 
واالستجابات متجهة نحو الخضوع أو التحرر..حسب القابلية واالتجاه 

واالستعداد نحو االنسالخ والتحرر عند الشخص. 
الثقافة  وأسس  مجريات  نحو  الصحيح  باالتجاه  يكمن  هنا  واألمر 

الحقيقية التي ميتلكها اإلنسان. 
لقد تجسد ذلك بوضوح معلن يف مركزية اللوحة بشخصية الفنان نفسه 
عندما يكون موقعه يف االمام ويف النصف ومبالمح حقيقية غري مختزلة 

يف الشكل والسلوك والفكر. 
واالتجاهات  النوايا  يف  الخادعة  بالتنوعات  تليه  التي  املالمح  عكس 
فكري  عقل  صاحبة  واألخرى  والتخلف،  الجهل  منها  له.  املعاكسة 
مستخدم للخداع واملنفعة والنتيجة نحو التخلف أيضا  ضد مستقبل 

املجتمع نحو التقدم والتطور الذي يخدم البلد. 
لذلك نجد أداء البيايت لشخصيته الواقعية بطريقة مخالفة للشخصيات 
املتنوعة التي تليه خلفه يف الشكل الغامض يف املحتويات والسلوك 

اإلنساين والفكري الثقايف.
حيث توحي إىل مصداقيته وحسن نيته وصفاء قلبه مبا يتناسب مع 
املقيد  الجمعي  الرأي  إىل  الخضوع  دون  املستقل  الثقايف  املستوى 
الستقاللية التحرر واالنفرادية والتجدد يف االختيار الذي يتناسب مع 

مستجدات التطور املعارص. 
الفكر  نتاج  هي  التاريخ  عرب  التطور  مراحل  إن  معروف  هو  وكام 
ومن  والثقافية  العلمية  أشكاله  بكل  األمام  نحو  املجرب  والتطبيق 

ضمنها الفنية املستجدة املعارصة.
اما البقاء يف إطار قيود الرأي الجمعي اإلجتامعي الجامد فإنها تخلق 

أحجار جامدة منغلقة ضمن رشوطها املقيدة.
وهذا األمر ينطبق عىل مفهوم األصالة يف الفن.. واملقصود يف األصالة 
بقي  الذي  الجمعي  الرأي  من  والتحرر  والتجدد  االختيار  حرية  هو 
وينعش  ينفع  الذي  املتجدد  والفكر  للسلوك  ومقيد  إطار محدد  يف 
البلد مبا تفرزه من اكتشافات جديدة معارصة، كام حصل يف البلدان 
املتطورة ومن ضمنها اإلنعاش الفني الحديث وكذلك العلم بكل فروعه 
التكنلوجيا املعارصة واالنرتنيت يف جعل  التي خدمت البرش، وحاليا 

املجتمعات البرشية ضمن قرية واحدة. 
اللفظي  واملعنى  املحتوى  يف  الحقيقي  املفهوم  عىل  ذلك  وينطبق 
لكلمة الثقافة والتي تعني مسخ االوساخ واآلثار القدمية املرتاكمة عرب 
مراحل من الزمن عىل االشكال والغالف واملحتوى الضمني، أي عدم 
اقتصار الثقافة عىل املعلومات الواسعة واملتنوعة يف داخل الذهن وإمنا 
هو التطبيق املنهجي الفكري نحو إزاحة األمور املعوقة نحو التطور 
اإلجتامعي وسلوكه الراقي الذي يتجدد عىل وفق االكتشافات والرؤى 

العلمية الحقيقية املستجدة.
وعندما يكون الشخص يف  املوقع األمامي من اآلخرين ليس معناه 

املتابعة وامنا يف موقع التحرر واالختالف باألمور اإلنسانية املهمة.
كام اننا ال نعد كل أفكار وتقاليد وسلوك اجتامعي سائد ومتوارث عرب 
املراحل الزمنية يحمل السيئات وإمنا املقصود هو الواجب األسايس من 
قبل الفئات الواعية تقوم بالتجنب ومغادرة وإلغاء األمور املتخلفة 
من  الناتجة  االكتشافات  من  بعد مخاض  اإلجتامعي  التطور  لعرقلة 

التجريب واملقارنة ثم التصحيح. 
وأنا أعلم متاما أن هذه اإلجراءات تحتاج إىل مواجهة شديدة وصعبة يف 

املغامرة ضمن إطار املعوقات من قبل الفئات الجاهلة. 
لكن الوعي واالقتناع والحرص عىل مستقبل األجيال الالحقة من قبل 

ابنائنا وأبناء بلدنا تحتاج إىل اإلرصار واالستمرار والصرب.
البيايت خلفه، نجد ان  التي دونها  نتأمل تلك املالمح للوجوه  عندما 
تعرب عن مضامني مجسدة  التي  والحركة  اإليحاء  تنوعات يف  هنالك 
املحيط  قبل  من  املتوارثة  املؤثرات  نتيجة  السلويك  الفكر  إىل  توحي 
الرتكيبي  العقل  مبستوى  تتعلق  داخلية  إيحاءات  ومنها  املجتمعي، 
ومردوداتها  مبساوئها  يشعر  ال  حيث  الصفات  تلك  للبرش.  والنفيس 
السلبية عىل اآلخرين من يحملها باستمرار وإرصار وثقة مفرتضة عىل 
الذات وعىل اآلخرين، تلك السلوكيات قادت العقليات الالحقة من 
األجيال الحالية نحو انحدار ال يليق مبستوى ما توارثناه من حضارة 
ذات مضامني عديدة فكرية وهندسية ونحتية ألتي دونت تلك املراحل 
السومري واآلشوري وغريها، حيث نجد اآلن  العهد  امليالد يف  ماقبل 
انخفاض واضح باالهتامم والتقدير لكل أنواع الفنون، وكام هو معروف 
الفنون هي التي تعكس مستوى وسمعة البلد عامليا، كام ان الفنون 

تعد عالجا نفسيا ورقياً للبلد. 
غري  اإلجتامعية  النامذج  تخص  البيايت  الفنان  دونها  التي  املالمح  ان 
الالئقة بشكل عام، وخاصة االستهانة وعدم التقدير ملدونات الثقافة 
والتعامل بها كام جسدها الفنان سمري بشكل واضح وحقيقي عن وضع 
)بطل( أو أي يشء عادي عىل الكتاب الذي يتضمن الفكر واملعرفة 

توجيه اإلنسان نحو التطور والرقي.

تشكيل

سمير البياتي نحو التحرر من القيود

مظهر محمد صالح



بغداد - وكاالت
مثرياً  تساؤالً  غوغل،  البحث  ملحرك  رصد  أظهر 
طرحه العراقيون كثريا عىل املوقع خالل عام 2020، 

حول سبيل عيش “حياة مريحة يف العراق”.
ووفقاً للرصد، فإن املراتب الـ 16 ألسئلة العراقيني 
األكرث بحثاً يف غوغل، تركزت حول كورونا، واملوقف 
فيام  والرواتب، وقضايا دراسية.  البالد،  الوبايئ يف 

يف  مرتاحا؟”  العراق  يف  تعيش  “كيف  سؤال  كان 
املرتبة 17.

السؤال  هذا  طرح  ذروة  أن  إىل  األرقام  وتشري 
كانت خالل شهر آب، حيث اشتداد حرارة الصيف 
إىل أقىص درجاتها، وازدياد الضغوط النفسية إثر 
سوء تجهيز التيار الكهربايئ، فضال عن تفيش وباء 

كورونا. 

السؤال  عن  البحث  مؤرش  فإن  الرصد،  وبحسب 
االرتفاع  ليعاود  الخريف،  انخفض خالل  املذكور، 
خالل شهر ترشين الثاين، وينخفض مجدداً مطلع 

كانون األول.
واحتلت محافظة واسط املرتبة األوىل بطرح سؤال 
العيش املريح، وبعدها محافظتا املثنى وذي قار، 

فيام احتلت بابل املرتبة الرابعة، وتلتها كربالء.

النجف – طريق الشعب
مدينة  يف  والكتاب  األدباء  اتحاد  قاعة  احتضنت 
بالقاص  احتفاء  جلسة  املايض،  األسبوع  النجف، 
مجموعته  صدور  مناسبة  يف  وذلك  العبودي،  عيل 

القصصية الثالثة “انكسارات”.
صديقات  من  مبادرة  الجلسة،  هذه  وجاءت 
وأصدقاء العبودي، من األدباء واملثقفني واإلعالميني. 
وقد أدارها الشاب صادق الّبكاء، واستهلها بالقول: 
زاوية  من  اليه  ينظر  ال  بصديق  اليوم  “نحتفي 
واحدة، بل من زوايا عدة.. عيل العبودي الغني عن 
التعريف، الصديق دامئاً واألخ االكرب تارًة واالب تارًة 

أخرى”.
تربوي  هو  الذي  العبودي،  سرية  مقدما  وأضاف 
وكاتب، ولد يف مدينة النجف وترعرع فيها ودرس يف 
مدارسها، مبينا أن “بداية دخول املحتفى به مجال 
خاللها  تلقى  محاوالت  عن  عبارة  كانت  الكتابة، 
زبيبة  وميك  البحراين  غياث  معلميه  من  تشجيعا 

وعبد الصاحب الربقعاوي”. 
مثانينيات  خالل  العبودي،  أن  قائال،  البكاء  وتابع 
القرن املايض، انضم إىل اتحاد األدباء والكتاب، وبات 
يلتقي بالكتاب املبدعني ويحرض املهرجانات األدبية، 
الفتا إىل أن “املثابرة الجادة للمحتفى به، أوصلته إىل 
عضوية الهيئة اإلدارية التحاد األدباء، والتي ال يزال 

يحملها حتى اللحظة”.
كتابة  يف  تجربته  عن  العبودي  تحدث  ذلك  بعد 
أن  مؤكدا  القراءة،  طريق  عن  صقلها  التي  القصة، 
“الكتابة اإلبداعية تحتاج اىل قراءة مستمرة، خاصة 
الخيال  من  مساحة  الكاتب  متنح  كونها  للروايات، 

وتكسبه لغة خاصة وتنمي قدرته عىل الكتابة”.
ويف سياق حديثه، قرأ املحتفى به عددا من قصصه 
ليتلقى  الجديدة،  القصصية  مجموعته  ضمتها  التي 
بعدها أسئلة ومداخالت من الحارضين، ركزت عىل 
ثقة  الكاتب  اكتساب  وطريقة  األدبية  الكتابة  آلية 

قارئه.

وكان بني املساهمني يف املداخالت، نائب رئيس اتحاد 
مهدي شعالن،  الشاعر  النجف،  يف  والكتاب  األدباء 
الذي وصف العبودي بأنه “قامة أدبية شابة قدمت 
الكثري من اإلبداع يف مجال الرسد، وهو اديب ملتزم 

اإلداري  عمله  يف  ملتزم  انه  كام  لكلمته،  ومحب 
ومشارك يف املبادرات الوطنية”.

مجموعته  من  نسخا  العبودي  وقع  الختام،  ويف 
القصصية وأهداها للحارضين.

“كيف أعيش حياة مريحة في العراق؟”

أكثر سؤال طرحه العراقيون على غوغل!

في النجف

احتفاء بالقاص علي العبودي وإصداره الجديد
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استقبلها الرفيق رائد فهمي في جلسة حوارية

الشبيبة الشيوعية النجفية 
تزور “مقر األندلس”
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بغداد - احمد عباس

الشيوعي  الحزب  شبيبة  من  مجموعة  حلّت 
مقر  عىل  ضيفة  أخريا،  النجف،  يف  العراقي 
)مقر  بغداد  يف  للحزب  املركزية  اللجنة 
ترفيهية  سفرة  سياق  يف  وذلك  األندلس(، 
نظمتها لها اللجنة املحلية للحزب يف النجف.  
السيايس  الراهن  حول  حوارية  جلسة  ويف 
“قاعة  احتضنتها  واالجتامعي  االقتصادي   -
استمعت  الحزب،  مقر  يف  الرّصاف”  الشهيد 
املركزية  اللجنة  لسكرتري  حديث  إىل  الشبيبة 
يف  الشباب  دور  عن  فهمي،  رائد  الرفيق 
من  يرتتب  وما  املقبلة،  الربملانية  االنتخابات 

مهام عىل هذه الرشيحة املهمة من املجتمع، 
خالل املرحلة القادمة. 

الوعي  “غالبية  أن  إىل  فهمي،  الرفيق  وأشار 
جاء  اليوم،  الناس  به  يتمتع  الذي  السيايس 
البلد،  يف  مرتدية  أوضاع  من  ملسوه  ما  نتيجة 
للحراك  كثمرة  جاء  تغيري  من  حصل  ما  وأن 

االحتجاجي والعمل املرتاكم للمنتفضني”.
خلقت  ترشين  “انتفاضة  أن  قائال  وأضاف 
وعيا وجرأة عند الكثريين، وبالتايل فإن الناس 
ظلم  من  يصيبهم  ما  عىل  بعد  يسكتوا  لن 
“الجامهري  أن  مؤكدا  وحرمان”،  واضطهاد 
التنظيم  اىل  تحتاج  فاعلة  قوة  املنتفضة 

واالرصار إلزاحة الفاسدين واملفسدين”.
وعن االنتخابات املقبلة، أوضح سكرتري اللجنة 

“ليست  فيها من عدمها  املشاركة  أن  املركزية 
تكون  ان  يتوجب  ما  بقدر  ذاتها،  بحد  هدفا 
منظومة  من  للخالص  وسيلة  االنتخابات 
املسؤولني  جميع  وازاحة  والفساد  املحاصصة 

الذين اوصلوا العراق اىل حافة الهاوية”. 
أن  إىل  حديثه،  يف  فهمي  الرفيق  وانتهى 
“الرصاع الدائر يف العراق اليوم، هو من اجل 
والعدالة  املواطنة  ودولة  والحريات  الحقوق 

االجتامعية، وليس رصاع هويات”.
طرحها  وأسئلة  مداخالت  الجلسة  وشهدت 
عليها  وعقب  الحزب،  شبيبة  من  العديد 

الرفيق رائد فهمي بصورة ضافية. 
وبعد انتهاء الجلسة، خرجت الشبيبة يف جولة 

ترفيهية مبنطقة الكرادة وشارع أبو نؤاس.

               طقس اليوم   C° 17         غائم جزئي

في مقهى ثقافي 
خانقين “تتدفأ” بالشعر 

والموسيقى والغناء

طالب طب في الديوانية 
يكتشف خطأ 

في مصدر علمي 

الديوانية - وكاالت
كلية  طلبة  أحد  اكتشاف  عن  القادسية  جامعة  أعلنت 
من  العاملي”  “املصدر  علمي يف  فيها، وجود خطأ  الطب 

مادة الترشيح للمرحلة األوىل.
وأوضحت الجامعة يف بيان لها، أن الطالب حسام محمود 
محمد، أحد طلبة املرحلة الثانية يف كلية الطب، اكتشف 
الخطأ  يف الصفحة 410 من املصدر، مشرية إىل انه متت 
مراسلة دار النرش عن طريق بريدها االلكرتوين الرسمي، 

وتوضيح الخطأ مع األدلة من مصادر الترشيح العاملية.
وتابعت قائلة، أن فريق التواصل الخاص بدار النرش، بعد 
محمد،  الطالب  معلومات  صحة  أكد  الرسالة،  تلقى  أن 
املصدر  من  القادم  اإلصدار  الخطأ يف  أنه سيصحح  وذكر 

العلمي.

خانقين – وكاالت 
أقام “مقهى عبد املجيد لطفي” الثقايف، يف مدينة خانقني مبحافظة 
دياىل، مساء الجمعة املاضية، أمسية ثقافية – فنية، شاركت فيها 
مجموعة من شباب املدينة املوهوبني يف مجاالت الشعر واملوسيقى 

والغناء. 
شعرية،  قراءات  شبايب،  جمهور  حرضها  التي  األمسية  وشهدت 

وأغنيات وموسيقى من الرتاث العراقي.
حديث  يف  قال  األمسية،  يف  املشاركني  أحد  نبيل،  محمد  الفّنان 
إىل  األمسية  أن مبدعي خانقني يهدفون من خالل هذه  صحفي، 
“إشاعة أجواء من الدفء، ملواجهة برد الشتاء وبرودة النشاطات 
التي مر عىل توقفها شهور طوال يف ظل جائحة  الثقافية والفنية 
أنه “سعينا من خالل  قائال،  االقتصادية”. وأضاف  كورونا واألزمة 
هذه األمسية إىل تقديم مجموعة من الشعراء واملطربني الشباب 
املوهوبني”، مبينا أن “األمسية وفرت لهؤالء الشباب فرصة الوقوف 

أمام الجمهور ألول مرة، وتلقي استحسانه وتشجيعه”.
ولفت نبيل إىل أن مدينة خانقني تنجب عىل الدوام طاقات إبداعية 
الثقايف،  الفن واألدب. من جانبه، قال صاحب املقهى  يف مجاالت 
وساللته  كورونا  وباء  من  لخوفنا  “نظرا  انه  مراد،  حاتم  كنعان 
الجديدة، اوصينا كّل الّذين قّدمنا لهم دعوة املشاركة أو الحضور 
مرضية  أعراضا  لديهم  أن  شعروا  حال  يف  يأتوا  ال  أن  لألمسّية، 
مشابهة ألعراض كورونا، خوفا من انتقال العدوى”. ورأى مراد، أنه 
من األهمية مواصلة النشاطات الثقافية حتى يف أصعب الظروف 

“فالثقافة مفتاح لحّل مختلف األزمات”.

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

عن “دار الساقي للطباعة والنرش” يف بريوت، صدر أخريا 
كتاب بعنوان “الحداثة املتجددة.. نحو مجتمعات أكرث 
إنسانية”، من تأليف أالن تورين وترجمة جالل بدلة. 

من  جديد  من  “االنطالق  إىل  كتابه،  يف  املؤلف  يدعو 
نظام  ضّد  عرصنا  يف  التفكري  أجل  من  الحداثة،  فكرة 
د باإلجهاز عىل العلوم االجتامعية”.  اقتصادي رشس يهدِّ
كام انه يعيد “بناء تصّوٍر عن ذاك اإلنسان القادر عىل 
انطالقاً  اإلنساين،  االجتامعية وحّتى رشطه  بيئته  تغيري 

من مامرسة اإلرادة وتجربتها”.
يقع الكتاب يف 288 صفحة من القطع املتوسط.

الحداثة المتجددة 

ألول مرة 
فريق شبيبة الموصل 

يشارك في بطولة كروية

الموصل – طريق الشعب 
شارك فريق فرع اتحاد الشبيبة الدميقراطي العراقي يف املوصل، يف 
بطولة كرة قدم حملت اسم الالعب الراحل أمين الراشدي، عضو 

نادي سهل نينوى والعب منتخب الزوراء الشعبي املوصيل.
ونظمت البطولة برعاية إدارة “ملعب السكر” املصغر يف املوصل، 
االتحاد  فرع  فريق  اختري  وقد  أيضا.  املباريات  احتضن  الذي 
ليشارك يف البطولة كأول مباريات تجريبية له، كونه تأسس حديثا. 

العبو االتحاد

أطفال “مكتبة الطفل” 
يحتفلون بعيد رأس السنة 

بغداد – مروة فاضل 

شاركت مجموعة من أطفال “مكتبة الطفل” التابعة إىل رابطة املرأة 
أقامتها  لألطفال  احتفالية  يف  )الصدر(،  الثورة  مدينة  يف  العراقية 
عيد  مناسبة  يف  املايض،  الثالثاء  العراقية،  العطاء”  فرح  “منظمة 

امليالد املجيد وأعياد رأس السنة. 
االحتفالية التي أقيمت عىل أرض “مخيم مريم العذراء” للنازحني 
الـ 100 طفل من  البغدادية، حرضها ما يقارب  يف منطقة زيونة 
كال الجنسني، بينهم نازحون من مختلف القوميات والطوائف. كام 

ساهم يف االحتفالية متطوعون شباب. 
وبعد أن تعارف األطفال يف ما بينهم، شاركوا يف الفقرات الفنية التي 
تخللت االحتفالية، والتي تضمنت الغناء والرقص وألعاب البالونات. 
ويف سياق االحتفالية، وزعت عىل األطفال املشاركني وجبات غداء 
وحلوى. ثم فاجأهم “بابا نويل” بحضوره، حامال هداياه التي وزعها 

عليهم ليغرس يف نفوسهم البهجة والفرح.

تهنئة وباقة ورد
أختي الغالية.. ها أنِت ترسمني ابتسامة العمر عىل قلبي 
الدكتوراه  عباءة  سّورتها  التي  وأخوتِك،  أبويتك  وقلوب 
وأنت ترتدينها، بفخر، بعد مثابرة، وليايل طويلة من السهر 

ألجل نيل هذه املكانة العلمية. 
اليوم كلناـ  والدي وانا واخويتـ  نغبط أنفسنا، ونحن نتلقى 
شهادة  العويدي(  مهدي  )رشا  الدكتورة  أختي  نيل  نبأ 
الدكتوراه بتقدير )امتياز( عن أطروحتها املوسوعة )أدب 
الفروسية والعامل العريب: أندريا دا باربرينو إمنوذجاً(، من 

جامعة فلورنس/ ايطاليا.
أختي العزيزة، رجايئ لك بالتوفيق الدائم، وأن تكوين قدوة 

لكل املتفوقني.
أخوك حسين مهدي


