
بغداد ـ طريق الشعب

الشعب  طريق  مهرجان  ندوات  آخر  يف 
السابع، الذي اخُتتم امس االول الجمعة 
املركزية  اللجنة  سكرتري  رد  بغداد،  يف 
رائد  الرفيق  العراقي  الشيوعي  للحزب 
فهمي، عىل اسئلة اإلعالمي حسام الحاج 
التغيري..  “مرشوع  حول  عامة  ندوة  يف 

اآلفاق والتحديات”.

بالصحافة  التشبث  اىل  الحاج  دعا  الندوة  بداية  ويف 
تتلمذ عىل  انتجت صحفيني كبارا،  التي  الورقية وقيمها 
أيديهم العديد من الصحفيني، منوها بسعادته يف أن يرى 

“طريق الشعب “ متألقة وان تبقى كذلك.

مشروع قوى التغيير
حسام الحاج: هل متثل قوى التغيري الدميقراطية تحالفا 
انتخابيا؟ أم هي تحالف سيايس يتوجه لدراسة الخيارات 
العامة  واملساحة  االحتجاج  ساحة  يف  املتغرية  السياسية 

الوطنية؟
رائد فهمي: قوى التغيري مظلة سياسية يتم من خاللها 
تنسيق املواقف بني القوى الداعية للتغيري، عرب التالقي 
والتوافق عىل رؤى برنامجية، تعالج كيفية تطوير وتوسيع 
استقطاب  اجل  من  والسياسية  االجتامعية  قاعدتها 
بالرؤية  تلتقي معها  واستيعاب قوى اخرى، رشيطة ان 

الربنامجية.
ظرفية  حالة  انه  عىل  التنسيق  هذا  اىل  ننظر  ال  ونحن 
توفري  نتحدث هنا عن  فنحن  بانتخابات،  ترتبط  مؤقتة 
مرشوع  خالل  من  الحقيقي،  البديل  مقومات  وتأمني 

اجتامعي وسيايس سيظهر خالل األيام القادمة.
التغيري الدميقراطية مرشوع اسرتاتيجي، يحتاج  ان قوى 
اىل عمل دؤوب، وسيواجه عقبات ومقاومة، ويحتاج اىل 
درجة عالية من الثبات والحصانة امام الضغوط، التي قد 
تكون سياسية مبارشة، او تأخذ شكل إغراءات او أشكال 

اخرى، إضافة للتشويش السيايس.
نحن واإلخوة والزمالء يف قوى التغيري األخرى حريصون 
جدا عىل التأين يف تطوير األشكال التنظيمية لهذه املظلة، 
يف  وتوطيدها  العالقات  وتطوير  قاعدتها  ترصني  باتجاه 
ما بيننا، والتوصل اكرث فأكرث إىل رؤى وتصورات مشرتكة 
كل  امام  الصمود  عىل  قادرة  لتكون  وترسيخها  اعمق، 

التحديات.

الحركة االحتجاجية
حسام الحاج: ال تبدو القوى الناشئة القادمة من ساحات 
الجمهور  القناع  الخطاب  حيث  من  متهيأة  االحتجاج 
االحتجاجي، حيث نالحظ ان هذا الجمهور ترسبت اىل 

داخله مشاعر اليأس واالحباط يف بعض االحيان. 
قد  فهو  االحتجاجي،  العمل  يف  منيز  نحن  فهمي:  رائد 
تدفعه عوامل بعيدة األمد او اخرى بنت اللحظة، وقد 

ووصل  الرفض،  طابع  عليها  يغلب  معينة  أشكاال  يتخذ 
االمر كام الحظنا يف ترشين اىل تقديم تضحيات كبرية، 

وبدرجة عالية من املواجهة والشجاعة.
ونعتقد ان هناك مفاهيم خاطئة موجودة لدى أوساط 
واسعة من املحتجني، فهم يضعون تعارضا كامال ما بني 
االحتجاج والعمل السيايس، وهذا غري صحيح نظرا لكون 
طرح  وترشين  مضمونه،  يف  سيايس  االحتجاجي  العمل 

رؤى واهدافا سياسية كبرية بامتياز.
ترشين  انتفاضة  اساسها  عىل  تفجرت  التي  والعوامل 
معظمها ال تزال قامئة، ورمبا استفحل قسم منها نتيجة 
الدوالر  رصف  سعر  وتغيري  االقتصادي  الوضع  تدهور 
وتتفجر  نفسها  تعرب عن  قد  التي  العوامل،  من  وغريها 

بأشكال مختلفة يف لحظة معينة.
ان الحراك االحتجاجي السيايس فرض قيام وجدول اعامل 
عىل كل القوى السياسية، وال يوجد تشكيك يف أهداف 
ترشين بل هناك اعرتاض عىل مامرسات معينة، والسؤال 

هنا: اذن ملاذا تم قمع االنتفاضة؟
لكن هناك  اآلن،  لحظة ترشين 2019 غري موجودة  ان 
اشكاال مختلفة من االحتجاج، فبعضها احتجاج مطلبي 
كبري ومستمر حتى االن، والطابع االحتجاجي االن يظهر 
عىل شكل قضايا مطلبية حيث مل ترفع مطالب سياسية. 
ويف الوقت ذاته مل يجر التخيل عنها، لكن البعض شعر 
بان موازين القوى اختلت فذهب باتجاه تحقيق بعض 

املطالب الجزئية.

يف الجانب االخر حّمل املوقف الدويل واإلقليمي بشكل 
واضح الطبقة الحاكمة كل مسؤولية الخراب، وحّث عىل 
التغيري وإنهاء الفساد، وهناك نوع من التوافق اإلقليمي 

والدويل عىل رضورة الوصول اىل حل يف العراق.
يف االول من ترشين االول املايض وضعت ورفعت سقوف 
عالية للمطالب يف الحراك، وهي مل تتحقق، وكان وضعها 
خطأ وأي محلل موضوعي كان يدرك ان االول من ترشين 

ال ميكن ان يصّفر االوضاع او يشكل تهديدا كبريا.
انتفاضة ترشين  اندالع  التي كانت سببا يف  العوامل  ان 
مرتبطة بنهج املحاصصة، وبكل ما يتفرع عنه من مشاكل 
وغريها  الخدمات  تأمني  وعدم  والفساد  اإلدارة  سوء  يف 
من املضاعفات وعدم حامية االستقالل السيايس. وهذا 
النهج ال يزال قامئا، والتحدي الكبري اليوم هو ان الحكومة 
الحالية التي جاءت عىل أساس روحية إصالحية، تريد ان 

تصلح ضمن اعتامد هذا النهج نفسه!

التحديات امام الحكومة الحالية 
حسام الحاج: االرضية التي شكلت عىل اساسها الحكومة 
هي ورقة ُسميت ائتالف ادارة الدولة، فيها من السقوف 
املرتفعة قضايا ال ميكن تحقيقها مع الكرد ومع تحالف 
الدعم  تآكل  عملية  بان  انطباعا  يعطي  وهذا  السيادة، 
ان  اعتبار  عىل  األول.  الشهر  من  رمبا  ستبدأ  السيايس 
يف هذه الورقة حديثا عن تنفيذ اتفاقية سنجار وحديثا 
عن سحب قوات الحشد الشعبي من املناطق املحررة، 

كذلك الحديث عن عفو عام، وهي سقوف كتبت يف شهر 
عسل. ففي حال عدم االيفاء بااللتزامات من قبل حكومة 
السوداين وهذا هو املتوقع، هل سيسحب الدعم تدريجيا 

من قبل هذه القوى الرافعة للحكومة؟
القوى  هذه  به  تشعر  كانت  الذي  الخطر  فهمي:  رائد 
جميعا، هو ان وضعها مهدد. مبعنى ان منظومة املحاصصة 
بأكملها تشعر بانها مهددة، وحتى يف التحالف الذي دعا 
له السيد الصدر والذي سمي باألغلبية الوطنية، مل تكن 
كل اطرافه متطابقة مع رؤية السيد الصدر، فاألخري رفع 
شعار ضد املحاصصة بينام الحزب الدميقراطي الكردستاين 
وتحالف السيادة ليسا ضد املحاصصة، ولذا فان تشكيل 

تحالف ادارة الدولة مل يكن مفاجئا.
والتي  املجتمع  مع  او  االقليم  مع  املتبادلة  التعهدات 
أريد  ما  اذا  الخدمات،  وتامني  الفساد  مبحاربة  تتعلق 
مبنظومة  تصطدم  فحتام سوف  النهاية  اىل  الذهاب  لها 

املحاصصة، ألن هذه برتكيبتها ترعى الفساد وتحفظه.
ومل يعد كافيا فتح ملفات الفساد، فالرضورة تحتم القضاء 
اىل حدوث  يؤدي  انتاجه دون متييز، وهذا  عىل عوامل 

الصدام.
كذلك بالنسبة للخدمات، فنحن ال نعاين من مشكلة مال 
السبب  املال؛ واملحاصصة هي  إدارة  بل من مشكلة يف 
يف االدارة السيئة وغري الكفوءة، فاالمر ال يتعلق بالوزير 
كام يروج له. وهذه االشكالية والتناقضات ستربز إذا أراد 

السوداين املواصلة، فستربز الخالفات عند التطبيق.

يف تحالف سائرون كانت االنتفاضة هي نقطة االفرتاق، 
وقمع  قتل  من  اليه  تعرضت  ملا  تعرضت  ان  بعد 
مساءلة  يستطع  ومل  دوره،  الربملان  يؤّد  ومل  واغتياالت. 
حينها.  يف  الوزراء  رئيس  او  والدفاع  الداخلية  وزيري 
ولهذه األسباب قررنا تقديم استقالتنا من عضوية مجلس 

النواب.

حواضن الفساد
ستستند  التي  املرتكزات  ان  تعتقد  هل  الحاج:  حسام 
يف  طفرة  احداث  من  متكنها  الحالية،  الحكومة  عليها 
الواقع االقتصادي، وتوفري فرص العمل ومعالجة املشاكل 

االسرتاتيجية وإعادة تأهيل البنى التحتية؟
ليربايل  جوهره  يف  السوداين،  السيد  برنامج  فهمي:  رائد 
واىل  منضبط  قانون  إىل  ويدعو  للدولة،  حصة  ويعطي 

محاربة الفساد.
الحكومة الحالية لديها رشعية قانونية ودستورية ولكنها 
األغلبية  عىل  سيطرتهم  ان  اىل  يعود  واألمر  مرشوخة، 
داخل الربملان متت بطريقة غري اعتيادية، فنسبة املشاركة 

يف االنتخابات كانت ضئيلة.
لتحريك  إمكانية  للفساد حاضنة موضوعية، وهناك  ان 
بعض امللفات وتحقيق بعض اإلنجازات، ولكن من حيث 
واملؤسسة  واملكّونة  املنتجة  العنارص  ترتبط  الجوهر 
للفساد وسوء اإلدارة بنهج املحاصصة، فاذا مل يتم التخيل 

عنه فلن تكون هناك معالجات جذرية.

گّرة عين ابطال المحاصصة والفساد »5«
 للكثيرين

ً
فرحة المطر تتحول محنة

 

استبرش العراقيون يوم امس خريا بهطول املطر، الذي طال انتظاره وانعكس غيابه بجانب 

حبس الدولتني الجارتني حصتنا املائية املعهودة، جفافا يزداد قسوة كل يوم.

الشوارع واالحياء  ابطال املحاصصة والفساد، حيث غرقت  الفرحة مل تكتمل بفضل  لكن 

السكنية، وغزت املياه املتدفقة من السامء املدارس واملستشفيات واالسواق وغريها.  

فاملليارات املخصصة ملشاريع البنية التحتية تناهبتها ايادي املتنفذين الفاسدين وحراميتهم 

املحرتفني، الذين غدا وجودهم مصدرا للويالت والفشل وسوء اإلدارة وتردي الخدمات.

ومل يعد باإلمكان تحمل الرتدي الخطري يف الخدمات، الذي يتجسد تارة يف احراق النفايات 

الفشل املريع يف ملف  الناس، وتارة أخرى يف  خارج الضوابط ونرش دخانها املسموم بني 

الرصف  شبكات  عرب  االمطار  مياه  ترصيف  عن  العجز  تكرار  يف  جديدة  وتارة  التعليم، 

الصحي!

وهذا كله وغريه الكثري ال سبَب حقيقيا وراءه سوى نهج املحاصصة، الذي حّول مؤسسات 

استمر  طاملا  خريا  نرى  ولن  واسيادها.  الفساد  امرباطوريات  تخدم  إقطاعيات  اىل  الدولة 

من  اتباعهم  يحمون  ظلوا  وما  والناس،  البلد  مبقدرات  التحكم  يف  النهج  هذا  اصحاب 

الفاشلني، ويعطلون كل مسعى ملحاسبتهم واستعادة ممتلكات الشعب والبلد منهم.

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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في ندوة عامة على ارض »مهرجان طريق الشعب السابع«

رائد فهمي: مؤسسات الفساد مرتبطة بنهج المحاصصة

2                 لماذا كل هذا في بالدنا؟
أخبار وتقارير

خصخصة الكهرباء 
3                 وما حققت

أخبار وتقارير
نزيف الوقت والمال 

في دوائر الدولة
هادي المهدي 

شهيد التظاهرات 511
ثقافةحياة الشعب

هل تنجح الحكومة في مكافحة الفساد؟

3

ترجمة وإعداد: طريق الشعب

كتب الصحفي املختص بشؤون العراق واملنطقة، نور أيوب، مقاالً 
الوفاء  يف  السوداين  حكومة  نجاح  مدى  حول  املونيتور،  ملوقع 
الحكومي ويف  برنامجه  الفساد، والذي ضمنه يف  بوعده مبكافحة 
الثقة،  عىل  حصوله  عند  النواب،  مجلس  يف  القاها  التي  الكلمة 
السيام حني أعترب الفساد الذي أصاب جميع مناحي الحياة جائحة 
املشاكل  من  العديد  وراء  يقف  ألنه  كورونا،  فريوس  من  أخطر 
االقتصادية، ويضعف هيبة الدولة ويزيد الفقر والبطالة ويؤدي 

إىل سوء الخدمات.
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قوى التغيير الديمقراطية تقر سلسلة فعاليات سياسية مقبلة

بغداد - طريق الشعب

عقدت قوى التغيري الدميقراطية اجتامعا مساء يوم الجمعة )11 / 11 / 2022( بحضور جميع احزابها وحركاتها.
وتناول االجتامع الوضع السيايس الراهن، كام ناقش وثيقتي املبادئ التنظيمية والسياسية، التي ستنرش الحقاً.

وأقر املجتمعون سلسلة من الفعاليات السياسية القادمة.
واكدت قوى التغيري الدميقراطية عىل اهمية املبارشة بتشكيل مجالس االختصاص يف خمسة قطاعات اساسية.

وتدعو جميع الكفاءات العراقية املؤمنة مبرشوع التغيري اىل االنضامم لتلك املجالس، واعداد برامج بديلة لسياسات منظومة املحاصصة والفساد.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

خالل االجتماع العالمي الـ22 لالحزاب الشيوعية والعمالية

الشيوعي العراقي يلتقي الشيوعي الكوبي في هافانا لماذا كل هذا في بالدنا؟ 

محمد عبد الرحمن

  

وانت تقرأ: اإلطاحة بعصابة اتجار بالبرش يف بغداد معظمها من 
النساء، تتحفز ملتابعة مثل هذه العناوين املقلقة، والسيئة بالنسبة 

لحارض ومستقبل البلد. فكم منها يحصل يف يوم او أسبوع؟ 
املاضيني  الخميس  حتى  االحد  منذ  سجلت  املتابعة  يف  ورغبة 
حصيلة كبرية، اقتطف لكم يف املساحة املحدودة ادناه شيئا منها: 
*التعليم العايل توافق عىل منح طلبة الدراسات العليا الراسبني ١٠ 

درجات لدفعهم اىل درجة النجاح )٧٠ يف املائة (. 
وعقارات  العقاري  املرصف  يف  خروقات  بشان  تحقيقية  *لجنة 

الدولة يف الديوانية. 
*انهيار البناية التجارية املحرتقة  يف الوزيرية ، وسقوط ضحايا 

ومفقودين. 
*النزوح بسبب الجفاف يدخل يف منهاج وزارة الهجرة ، والزراعة 

تراجعت بنسبة ٧٠ يف املائة 
*االمن الوطني يضبط وكرا وساحة لتهريب املشتقات النفطية 

يف بغداد ودياىل 
*٤ أسامء متهمة بشكل مبارش بكارثة املدينة املائية يف النجف، 
النزاهة  الكوفة، فيام  الداخلية لجامعة  وحريق اخر يف األقسام 
تعلن عن مخالفات مالية وقانونية وهدر للامل العام يف املطار.  

* ٦ عمليات ضبط لهدر املال العام يف واسط 
*الغاء الدوام الرباعي يف احدى مدارس البرصة 

*بسبب الفساد..  السجن والحبس الشديد ملديري صحة االنبار 
وبابل السابقني، والسجن١٠ سنوات غيابيا ملحافظ  صالح الدين 

السابق  
جهاز  يف  ضابط  صفة  انتحال  شخصني  عىل  بالسجن  *الحكم  

مكافحة اإلرهاب 
*هيئة النزاهة تتحرى وتدقق يف املغاالة يف أسعار انشاء ٢٥ مئذنة 

حديدية يف مساجد محافظة دياىل 
* نزاع عشائري يف منطقة كرمة عيل بالنارصية ، ومشاجرة طاحنة 

“ بالتوايث “ تسفر عن مقتل واصابة ٧ اشخاص شامل بغداد.  
*اخامد حريق التهم أجزاء من كلية الرتبية يف صالح الدين 

البرصة لتورطه  النفطية يف رشكة نفط  التصاريح  *اعتقال مدير 
بشبكة تهريب النفط يف املحافظة 

*وزارة الصحة توقف منح اجازات فتح املؤسسات الطبية الخاصة 
يف الوقت الحارض لحني إصدار ضوابط جديدة. 

*البنك املركزي يوقف التعامل بالدوالرمع أربعة مصارف. 
*مقتل موظف إغاثة امرييك.  

*اعتقال ضابط برتبة مقدم متهم بـ “ املخدرات والدعارة “ يف 
بتهمة  كبري  ضابط  بحق  حكم  صدور  تعلن  والنزاهة  النجف. 

تضخم األموال والكسب غري املرشوع    
*يف واسط الحبس الشديد لرشطي ابتز وهدد طالبة جامعية بنرش  

صورها  
الكهربائية  الطاقة  نقل  لرشكة  العام  املدير  تستقدم  *النزاهة 

الوسطى ، واختالس قرابة مليار دينار يف رشكة نفط ميسان 
*اكرث من ٤٧ الف عقار اشرتاها عراقيون يف تركيا خالل ٨ سنوات 

*مازق مطار كركوك.. تعيينات “مكوناتية “’تثري الجدل 
*القبض عىل عصابة خطف، والقبض عىل متهم بالدكة العشائرية 

*الشمري من دياىل يتوعد عصابات الجرمية املنظمة  
لألطفال  الرئوي  اإلنعاش  أجهزة  نقص  بسبب  تزداد  الوفيات   *

حديثي الوالدة  
*الكامرك تضبط حاويات تحمل مواد خطرة يف ميناء ام قرص 

*شجار مسلح بسبب سلك مولدة يف ذي قار
مليارات  تسعة  نحو  العراقية  الدولة  تفقد  باتت  النفط  *رسقة 
الحاملة  الصهاريج  “تحمي”  عسكرية  وقطعات  سنويا  دوالر 

للنفط املهرب 
*ظاهرة االنتحار تصل اىل معدل حالتني يوميا. 

مثل هذه االخبار املوزعة بني الفساد والحرائق والتهريب وتدهور 
تافهة  السباب  وقتل   األمان،  وفقدان  الصحي  والواقع  التعليم 
ودكات عشائرية وهجرة جديدة بسبب الجفاف وفقدان للقيم 
واألعراف، واإلرصار عىل النهج املكونايت املحاصصايت وغريها، هل 

تحتاج اىل تعليق، وهي وغريها تؤرش اتجاه األحوال؟ 
ويبقى السؤال الهام: ملاذا وصلت بالدنا اىل هذا الوضع املزري، 

ومن املسؤول؟!

اضاءةش

هافانا - طريق الشعب

لالحزاب  الـ22  العاملي  االجتامع  خالل  عقد 
الحزب  والعاملية يف هافانا، وبدعوة من  الشيوعية 
األول  ترشين   28 الجمعة  يوم  الكويب،  الشيوعي 
2022، لقاء بني ممثل الحزب الشيوعي العراقي اىل 
املركزية،  اللجنة  عضو  عيل،  سلم  الرفيق  االجتامع 
املركزية  اللجنة  عضو  دييغو،  كاريداد  والرفيقة 

للحزب الشقيق.

ترحيب بالمشاركة 
باللقاء وترحيبها  الرفيقة دييغو عن سعادتها  عّبت 
االجتامع  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  مبشاركة 
العاملي، الذي يعقد للمرة األوىل يف هافانا، ويف وضع 

عاملي بالغ التعقيد. 
واشارت اىل التحديات الجسيمة التي تواجهها كوبا 
وشعبها يف ظل الحصار االقتصادي والتجاري واملايل 
بالدها  عىل  املتحدة  الواليات  تفرضه  الذي  الجائر 
منذ 60 عاما، وجرى تشديده من قبل ادارة دونالد 

ترامب بفرض 243 اجراء اضايف.  
وقدمت الرفيقة دييغو عرضا مكثفا ألبرز التوجهات 
أقرها  التي  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
عقد  الذي  الكويب،  الشيوعي  للحزب  الثامن  املؤمتر 
يف نيسان 2021. ويشار اليه بأنه “تاريخي” واطلق 
عدم  عىل  التأكيد  مع  االستمرارية”،  “مؤمتر  عليه 
امام  والصمود  واالشرتاكية  الثورة  عن  ابدا  التخيل 
واكتسب  باالستقالل.  والتمسك  االمريكية  الهيمنة 

اهمية خاصة بنقل املسؤولية اىل جيل الشباب.  
كام حّدد ذلك املؤمتر التحديات واملهامت األساسية 
وهي  الكوبيون،  الشيوعيون  يواجهها  التي  األربع 
اجل  من  والعمل  االقتصاد،  صعيد  عىل  املعركة 
والنضال  السالم،  اجل  من  والنضال  الوحدة،  تعزيز 
منذ  املركزية  اللجنة  الفكري. وعقدت  الصعيد  عىل 
الجهود  وتُبذل  كاملة.  اجتامعات  اربعة  املؤمتر 
اكرث  الحزب  جعل  اجل  ومن  املستويات  هذه  عىل 
دميقراطية وفاعلية، ليصبح األداة املحركة للمجتمع 

وتقديم كوادر اىل مواقع قيادية.

المعركة االقتصادية 
كوبا،  تخوضها  التي  االقتصادية  املعركة  وبشأن 
االجرامي  للحصار  الوخيمة  اآلثار  اىل  دييغو  اشارت 
والتي  الجزيرة،  املتحدة عىل  الواليات  تفرضه  الذي 
وبّينت  عامليا.  وتداعياتها  كورونا  جائحة  فاقمتها 
اقتصادية  اجراءات  اطلق  للحزب  الثامن  املؤمتر  ان 
األزمة  من  والتخفيف  األسعار  خفض  شأنها  من 

خطوات  وهي  البالد.  منها  تعاين  التي  االقتصادية 
التي  الـ243  االضافية  العقوبات  ملواجهة  رضورية 
فرضتها ادارة ترامب وال تزال قامئة، وأدت اىل ارتفاع 

األسعار ثالثة أضعاف.
الكوبية  الوطنية  الجمعية  ان  دييغو  واوضحت 

)البملان( تابعت مؤخرا تقديم مرشوع قرار اىل األمم 
عىل  الحصار  من  عاما   60 انهاء  اىل  يدعو  املتحدة 
الجاري،  الثاين  ترشين   3 يف  وقت الحق،  ويف  كوبا. 
العامة لألمم املتحدة، وذلك للسنة  تبنت الجمعية 
الـ30، هذا القرار وصوتت 185 دولة لصالحه، بينام 

صوتت ضده الواليات املتحدة وارسائيل. 
املنظامت  وتعزيز  الفكرية  املهامت  وبشأن 
يويل  الحزب  ان  اىل  الرفيقة  اشارت  الجامهريية، 
العام  وُعقدت  الشباب.  مع  للعمل  خاصا  اهتامما 
األول  السكرتري  برئاسة  استثنائية،  جلسة  املايض 
املنظامت  مع  كانيل،  دياز  ميغيل  الرفيق  للحزب 
يف  ودورها  تعزيزها  سبل  يف  للبحث  الشبابية 
مستقبل البالد. كام تطرقت اىل قانون األرسة الجديد 
مناقشة  بعد  مؤخرا  عليه  املصادقة  جرت  الذي 
عىل  يساعد  وانه  املحيل،  املستوى  عىل  واسعة 
العنف  الجنسني ومناهضة  اكرث بني  تحقيق مساواة 
ضد املرأة وتطبيق االتفاقات الدولية وسيكون ركنا 
أساسيا للمجتمع. وقالت ان القيادة الحالية تشجع 
الصعيد  عىل  الجديدة  للقوانني  أوسع  مناقشة  عىل 

الشعبي.

أثار المحاصصة 
لتطورات  مكثفا  عرضا  عيل  سلم  الرفيق  وقدم 
الحزب  وموقف  العراق  يف  السياسية  االوضاع 
تزال  ال  البالد  ان  واوضح  منها.  العراقي  الشيوعي 
الفاشية  لدكتاتورية صدام  الثقيلة  الرتكة  آثار  تعاين 
ونظام  االمرييك،  واالحتالل  والغزو  للحرب  وايضاً 
وما  فرضه،  الذي  االثنية   – الطائفية  املحاصصة 
وتفيش  العراقي  الشعب  عىل  ويالت  من  جرّه 
لسيادة  وانتهاكات  خارجية  تدخالت  ومن  الفساد 
االحتجاجات  تصاعد  اىل  واشار  واستقاللها.  البالد 
انتفاضة  تفجر  اىل  بالتغيري وصوال  املطالبة  الشعبية 
ترشين 2019 والقمع الدموي للمتظاهرين، ونتائج 
وما   2021 األول  ترشين  يف  املبكرة”  “االنتخابات 
اعقبها من انسداد سيايس استمر عاما كامال. وعرض 
الوجهة السياسية التي أقرها املؤمتر الوطني الحادي 
عرش للحزب، أواخر العام املايض، ونضاله من اجل 
الدميقراطية  املدنية  الدولة  بإقامة  الشامل  التغيري 
جهود  تناول  كام  االجتامعية.  العدالة  وتحقيق 
الدميقراطية  املدنية  القوى  جمع  اجل  من  الحزب 
الطامحة اىل التغيري. وأكد مجددا التضامن مع كوبا 
وشعبها وثورتها، والتطلع اىل تطوير العالقة الثنائية 
السالم  اجل  من  املشرتك  النضال  يف  الحزبني  بني 
ومبا  واالشرتاكية،  االجتامعي  والتقدم  والدميقراطية 

يخدم مصالح الشعبني العراقي والكويب. 
الشكر  عن  اللقاء  ختام  يف  دييغو  الرفيقة  وعّبت 
لهذه الفرصة واالطالع عىل االوضاع يف العراق وكيف 
بأن  ثقتها  وعن  العراقي،  الشيوعي  الحزب  يعمل 
الشقيقني.  الحزبني  العالقات بني  اللقاء سيعزز  هذا 
وشكرت عىل تضامن الشيوعيني العراقيني مع كوبا.

دعوتكم  عىل  وامتناننا  شكرنا  عن  نعرب  ان  بودنا 
حزبنا الشيوعي العراقي للمشاركة يف اعامل مؤمتركم، 
املني ان يتوصل اىل تقييم عملكم ومسريتكم السابقة، 
مواصلة  يف  الالحقة  والسياسات  التوجهات  ورسم 
النضال الوطني والدميقراطي، ويف امليادين السياسية 
وتوصيات  بقرارات  املؤمتر  يخرج  وان  واالجتامعية، 
يف  واالشرتاكية  التقدم  حزب  دور  تعزيز  يف  تخدم 

مرحلة حساسة لتشديد الكفاح الطبقي والوطني.
التقدمي”  الدميقراطي  “البديل  مؤمتركم  شعار  ان 
عن  الدفاع  يف  عميقة  سياسية  دالالت  يحمل 
املصالح العليا للمغرب وشعبها يف تعميق الحريات 
الطبقات  قضايا ومصالح  الدفاع عن  واملساواة، ويف 
والفئات الفقرة لتحقيق طموحاتهم املرشوعة، خاصة 

وفق  املعارضة  صف  يف  يقف  العتيد  حزبكم  وان 
برنامج الدفاع عن تحقيق الدميقراطية الحقة واملسار 

التنموي وااليكولوجي.
ان تجربة حزبكم ، حزب التقدم واالشرتاكية، لجديرة 
واستخالص  منها  لالستفادة  والتعميم  بالدراسة 
نضاالت  تطوير  يف  الغنية  ودروسها  وتجاربها  عبها 
ويف  والدميقراطي  الوطني  الصعيد  عىل  احزابنا 
تعزيز التضامن االممي ومواجهة العوملة الرأساملية 

املتوحشة والهجوم االمبيايل عىل بلداننا وشعوبنا.
يعاين العراق اليوم من تداعيات االزمة البنيوية عىل 
وعجز  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الصعد 
القوى املتنفذة يف السلطة من ايجاد الحلول للخروج 
لها بسبب متسكها بنهج املحاصصة الطائفية االثنية 

واحتكار السلطة، االمر الذي زاد من تفاقم التفاوت 
بلد  يف  الفقراء  نسبة  من  وزاد  والطبقي  االجتامعي 
ميتلك ثروات غنية تنهب يوما من الفاسدين املتبعني 
يف السلطة والهيمنة عىل مؤسسات الدولة وباملقابل 
يتصاعد الرفض الشعبي والجامهريي لهذه املنظومة 

الفاسدة يف البالد.
من  عنيدا  نضاال  العراقي  الشيوعي  حزبنا  ويخوض 
مطلبا  اصبح  الذي  الشامل  التغيري  تحقيق  اجل 
منظومة  من  للخالص  وواسعا  ملحا  جامهرييا 
املحاصصة والفساد وبناء الدولة املدنية الدميقراطية 
موازين  تغيري  خالل  من  االجتامعية،  والعدالة 
الضغط  تشديد  عب  واالجتامعية  السياسية  القوى 
الشعبي وبناء التحالفات السياسية واالجتامعية من 

االحتجاجية  والحركات  والدميقراطية  املدنية  القوى 
لصالح  االجتامعية    واملنظامت  العاملية  والنقابات 

تحقيق مرشوع التغيري الشامل.
تضامننا  نجدد  العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  اننا 
واالشرتاكية  التقدم  حزب  نضاالت  مع  العميق 
عىل  النجاح  عرش  الحادي  الوطني  للمؤمتر  ونتمنى 
طريق مواصلة املسرية يف النضال الوطني الدميقراطي 
واالجتامعي الطبقي لتحقيق مصالح الشعب املغريب 

وكادحيه.
 

اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي
2022/11/11

الرفيقات والرفاق االعزاء مندوبي المؤتمر الوطني الحادي عشر 
التقدم واالشتراكية لحزب 
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كل عن المعنى 
 

ُ
الصحيح ُمّحرف

يستعد مجلس النواب لحسم رئاسات لجانه باإلعتامد 
بعض  أعرب  وقد  املقاعد.  وعدد  النقاط  آلية  عىل 
الشيعية  األحزاب  بني  اإلتفاق  يف  أملهم  عن  النواب 
واإللتزام  الرئاسات،  توزيع  عىل  والكردية  والسنية 
سيعزز  مام  وقعته،  الذي  السيايس  اإلتفاق  بوثيقة 
أنهم  إىل  أشاروا  كام  الحاكمة.  األطراف  بني  الثقة 
متفقون عىل إدارة الدولة عىل أسس التوازن والتوافق 
والرشاكة  وااللتزام بالدستور. هذا وفيام تُّغيب هذه 
املامرسة املنافسة الحرة وتستبعد الكفاءة الشخصية، 
يود الناس أن يتذكر النواب بأن آليتهم املحاصصاتية 
هذه منافية متاماً لروح الدستور ونصوصه، التي دعت 
إىل حكم دميقراطي، يضمن تكافؤ الفرص، بعيداً عن 

الطائفية والعنرصية. 

نعم عرفنا، وبعدين!
أبلغ وزير املوارد املائية مجلس النواب، عن إنخفاض 
منسوب الفرات بنسبة 32 يف املائة ووصول إيرادات 
التزام  عدم  إىل  الثانية، مشرياً  يف  م3  إىل 200  دجلة 
تركيا بأي اتفاق مربم معها، دون أن يتطرق إىل مآل 
التفاوض مع إيران التي سبق وأعلن سلفه مسؤوليتها 
وزير  أما  دجلة.  روافد  من  املائة  يف   90 قطع  عن 
القطاع  تدهور  عن  للمجلس  أعلن  فقد  الزراعة 
الوزارة  تقديم  مؤكداً  املائة،  يف   70 بنسبة  الزراعي 
دعام للبذور واألسمدة بنسب 70 و 50 يف املائة عىل 
التوايل، وهي تأكيدات مل تنل ثقة الفالحني، بسبب ما 

يواجهونه أثناء تعاملهم مع دوائر الوزارة.  

منظفات فاسدة!
كشفت هيئة النزاهة عن مجموعة مخالفات قانونية 
أبرزها  كان  النجف،  محافظة  يف  العام  للامل  وهدر 
دينار  مليون   50 مببلغ  منظفات  إدارة مطارها  رشاء 
 1.5 مببلغ  زراعيَّة  أراٍض  أصحاب  وتعويض  شهرياً، 
مليار دينار بشكٍل ُمخالٍف للقانون، وبناء دور خاصة 
شبهات  عن  الهيئة  كشفت  كام  ومساعده.  للمدير 
فساد يف البلدية ودائرة التسجيل العقاري ومديريات 
الصحة والتخطيط العمراين تبلغ قيمتها مئات املاليني 
من الدنانري. هذا وفيام تتواتر األنباء ومنذ سنني عام 
يعانيه مطار النجف من مخالفات مل تتم معالجتها، 
كانت  املستهلكة  املنظفات  كمية  أن  الناس  يرى 
تكفي  إنها  رغم  الفاسدين  تطهري ضامئر  عاجزة عن 

لغسل كل شوارع املدينة.  

إنترنيت قراقوشي!
األهلية  الرشكات  أغلب  إعتامد  عن  مراقبون  كشف 
للفرق  إيران، وذلك  املّهرب من  اإلنرتنيت  عىل رشاء 
وزارة  به  تبيعه  الذي  السعر  عن  قيمته  يف  الكبري 
اإلتصاالت، والذي يصل اىل 20 - 22 دوالراً للميغاوات. 
وذكروا بأن البنى التحتية للشبكة العنكبوتية مؤسسة 
الحكومة  تستطيع  ال  معروفة،  أهلية  قبل رشكة  من 
هيئة  النزاهة  هيئة  دعت  وفيام  هذا  محاسبتها. 
اإلعالم واالتصاالت إىل التدخل إلعادة النظر يف أسعار 
اإلنرتنت وزيادة رسعته، صار جلياً عدم قدرة الدولة 
املستخدمني،  بحقوق  الرشكات  تالعب  مواجهة  عىل 
املختصة  “أكامي”  مؤسسة  وضعت  أن  بعد  السيام 
برسعات اإلنرتنت، العراق باملرتبة 179، متخلًفا بذلك 

عن أفغانستان والسودان.

إسم الله بالطبگ!
 7000 بدعوة  اإلتحادي  الخدمة  مجلس  قرار  أثار 
اإلمتحان  يف  للمشاركة  الفاً  أربعني  أصل  من  متقدم 
فرصة  منهم   4000 من  أقل  سيمنح  الذي  التنافيس 
أُستبعدت  ممن  الكثريون  وسخط  غضب  عمل، 
باألسباب  يقتنعوا  مل  أو  محدد  سبب  دون  طلباتهم 
التي إستند اليها املجلس يف ذلك، السيام حني أظهرت 
بكثري  أقل  بنقاط  يتمتعون  متقدمني،  دعوة  األرقام 
األمر  ويّعد  هذا  رفضهم.  تم  الذين  به  يتمتع  مام 
كان  والذي  تأسيسه،  منذ  للمجلس  كبري  نشاط  أول 
مطلباً أراد منه الناس تحقيق تكافؤ الفرص والتخلص 
الوظائف  إشغال  عند  واملحاصصة  املحسوبية  من 
الفساد ورشاء فرص  العمومية، إضافة إىل قطع دابر 

العمل.  

شريط االخبار 

العراق في الصحافة الدولية

هل تنجح الحملة الجديدة لمكافحة الفساد في العراق؟
ترجمة وإعداد: طريق الشعب

كتب الصحفي املختص بشؤون العراق واملنطقة، نور 
أيوب، مقاالً ملوقع املونيتور، حول مدى نجاح حكومة 
والذي  الفساد،  مبكافحة  بوعده  الوفاء  يف  السوداين 
القاها  التي  الكلمة  ويف  الحكومي  برنامجه  ضمنه يف 
يف مجلس النواب، عند حصوله عىل الثقة، السيام حني 
أعترب الفساد الذي أصاب جميع مناحي الحياة جائحة 
أخطر من فريوس كورونا، ألنه يقف وراء العديد من 
ويزيد  الدولة  هيبة  ويضعف  االقتصادية،  املشاكل 

الفقر والبطالة ويؤدي إىل سوء الخدمات. 

مفوضية خاصة لمكافحة الفساد
وأشار املقال إىل عدد من اإلجراءات الرسيعة التي قام 
بها رئيس الحكومة، إلزاحة بعض اإلدارات، التي تحوم 
وهي  للقضاء،  ملفاتهم  وإحالة  فساد  شبهات  حولها 
إجراءات أعقبت مبارشة، كشف الحكومة السابقة عن 
ملف رسقة مايقارب 3 مليار دوالر من خزينة دائرة 
الرضائب العراقية، وسبقت الكشف عن ملف تهريب 
به،  ما  طرف  تورط  عن  واإلعالن  البرصة  من  النفط 

دون أن يكشف عنه. 
وأستطرد الكاتب ليشري إىل أن قيام الحكومة الجديدة 
بتشكيل مفوضية خاصة ملكافحة الفساد لدعم هيئة 
النظام الديواين 29  النزاهة، تشبه إىل حد كبري لجنة 
)واملعروفة بلجنة أبو رغيف( والتي أسستها الحكومة 

السابقة، وكان السوداين من املعرتضني عىل تشكيلها، 
ألسباب  السابقة  الفساد  مكافحة  لجنة  حل  معترباً 
سياسية وبغطاء قانوين، أمراً مثرياً للشكوك حول مدى 
نجاح أي محاوالت مستقبلية لتشكيل لجان مامثلة، يف 
بلد أعلن فيه وزير املالية السابق عن نهب الفاسدين 
ألكرث من 250 مليار دوالر بني عامي 2003 و2020. 

كام نوه املقال باإلحاطة التي قدمتها املمثلة الخاصة 
العراق،  ملساعدة  املتحدة  األمم  لبعثة  العام  لألمني 
جينني هينيس بالسخارت، أمام مجلس األمن وإشارتها 
ويقف  للعراق،  األكرب  التحدي  هو  الفساد  أن  إىل 
مدى  عن  معربة  إشارة  وهي  وتنميته،  تقدمه  ضد 
انهيار هيكل  الدبلوماسية من  البعثات  قلق مسؤويل 
سلسلة  إثر  للغاية  هًشا  أصبح  والذي  القائم،  الدولة 
مؤثرون  سياسيون  فيها  تورط  التي  الفضائح  من 

ومسؤولون كبار. 
إىل  السوداين  دفعت  التي  األسباب  أيوب  نور  وحدد 
وضع قضية الفساد عىل رأس قامئة أولوياته، واملتمثلة 
تلقاه  الذي  الدويل  الدعم  عىل  الحفاظ  إىل  بسعيه 
إقليمية ودولية  بعد تشكيل حكومته، وسط ظروف 
حرجة، إضافة إىل حاجته لتقديم نتائج ملموسة متّكنه 
من بناء قاعدة شعبية له، متهيداً النتخابات مجالس 
واالنتخابات  املقبل  العام  إجراؤها  املقرر  املحافظات 
بعد ثالث سنوات، السيام  إجراؤها  املقرر  الترشيعية 
وأن حزبه ال ميتلك سوى مقاعد ثالثة يف الربملان الحايل. 
ويسعى السوداين، حسب مقال الكاتب نور أيوب، إىل 

طأمنة املرجعية الدينية العليا والتيار الصدري، الذين 
مل يعلنا حتى اآلن موقفاً ما من الحكومة الجديدة. 

وإختتم نور أيوب مقاله بالتذكري بأن شعار مكافحة 
لجميع  الوزارية  املناهج  رأس  عىل  كان  الفساد، 
تقدم  كانت  التي  املتعاقبة،  العراقية  الحكومات 
ملفات غري مكتملة للقضاء بصدد شبهات فساد وزراء 
ومحافظني ووكالء وزارات، بحيث يصعب عىل ضوئها 
التحديات  بها، وهو ما يؤكد حجم  املتهمني  محاسبة 
خاصة  السوداين،  مرشوع  يواجهها  التي  املعقدة 
األنظمة  جميع  يف  الفساد  تغلغل  جلياً  صار  أن  بعد 
اإلدارية والبريوقراطية للحكومة، وشبكات املحسوبية 

واملحاصصة الحزبية والسالح املنفلت، التي تحرسه. 

تحصين أم منع
كيتلسون  لشييل  مقاالً  أيضاً  املونيتور  موقع  نرش 
وزارة  قرار  األوسط، حول  الرشق  بشؤون  املتخصصة 
أنحاء  جميع  يف  اإلباحية  املواقع  حجب  اإلتصاالت 
تزايد  بعد  والبالغة حوايل 400 موقعا، السيام  البالد، 
عرب  النساء  عىل  الجنيس  واإلعتداء  التحرش  مشاكل 
وسياسية  اجتامعية  منظامت  دفع  ما  وهو  اإلنرتنت، 
من  املزيد  اتخاذ  إىل  للدعوة  دينية  وشخصيات 
اإلجراءات ملنع إلحاق األذى باألفراد واملجتمع العراقي 
لحجب  دعوات  هناك  وكانت  األرسة.  وبسالمة  ككل 
هذه املواقع يف مرات سابقة، أهمها عام 2015، لكن 

القرارات التي أتخذت حينها مل تكن مجدية. 

بعض  مخاوف  ورغم  أنه  إىل  املونيتور  وأشارت 
املدافعني عن حرية التعبري من إساءة تطبيق القوانني 
واضحة  أكرثية  أن  اال  اإلنرتنت،  الستخدام  املنظمة 
تدعم منع تعرض العوائل واألطفال إىل أي أذى بسبب 

سوء اإلستخدام.
املواقع  هذه  مبخاطر  الوعي  أن  املقال،  ويضيف 
وتأثرياتها السيئة عىل األطفال والنساء، قد شهد تطوراً 
كبرياً عىل الصعيد الدويل، خالل الفرتة املاضية، خاصة 
تنجم  التي  والنفسية  االجتامعية  املشاكل  تنامي  مع 

عن إنتشارها املريع. 
التي  املشاكل  من  عدداً  املقال،  إستعرض  أن  وبعد 
عاشها مواطنون يف الغرب بسبب إنتشار هذه املواقع، 
بالنساء  التحرش  عمليات  يف  تزايداً  هناك  بأن  ذكر 
عمل  هناك  يكون  أن  دون  العراقية،  الشوارع  يف 
التصدي  خطوات  عىل  مثاالً  ورضب  ملواجهتها.  كاف 
املطلوبة، مبا قامت به حكومة األقليم من إلزام سائقي 
وأرقام  هويته  وتفاصيل  السائق  بوضع صورة  األجرة 
مكافحة  ومديرية  األمن  لقوات  الطوارئ  هواتف 
املدن  تفتقد  فيام  السيارة،  النساء داخل  العنف ضد 

العراقية األخرى ملثل هذه اإلجراءات. 
قرار  قدرة  من  تفاؤله  عن  املقال  كاتب  يعرب  ومل 
املشاكل  تقليل  عىل  لوحده،  األباحية  املواقع  حجب 
االجتامعية التي أشار اليها، موصياً بتحصني املراهقني 
وتفعيل  األمية  ومكافحة  التعليم  أساليب  وتطوير 

مستلزمات الصحة النفسية للشباب. 

بغداد – طريق الشعب

وفقا لتصنيفات منظمة اليونسكو، فان 
العراق كان يتصدر املراتب يف جودة 

التعليم ومحو األمية خالل سبعينيات 
القرن املايض، إال أن التصنيفات 

األخرية لها أوضحت مدى الهاوية التي 
سقطت فيها منظومة الرتبية والتعليم 

بعدما أصبحت نسبة األمية تتجاوز 
47 يف املائة بالبلد. 

ورغم عدم وجود أية إحصاءات رسمية بهذا الخصوص 
نتيجة عدم إجراء تعداد سكاين منذ عقود، لكن نقابة 
املعلمني تقول إن نسبة األميني تتجاوز 11 مليون فرد 

بعدما أكدت ذلك لها األمم املتحدة.

أسباب كثيرة جدا
ال  العراق،  يف  األمية  زيادة  أسباب  حرص  ميكن  وال 
فإن  كرثتها،  رغم  األخرية  الثالثة  العقود  خالل  سيام 
العقدين  خالل  الرتبية  قطاع  يف  الفساد  كان  أبرزها 
السابق  الوزراء  رئيس  به  اعرتف  ما  وهذا  املاضيني، 
إىل  أشار  إذ  الرتبويني،  من  عددا  لقائه  هامش  عىل 
كادر  وجود  وعدم  والفساد  اإلدارة  سوء  عوامل  أن 
مستوى  تدين  يف  كلها  أسهمت  للرتبية،  حقيقي 
االقتصادية  الظروف  ذلك  إىل  وتضاف  التعليم. 
والحروب والحصار الذي مّر به البلد منذ مثانينيات 
التعليم  إلزامية  قانون  تفعيل  وعدم  املنرصم،  القرن 
باإلضافة إىل االنفالت األمني بعد  النافذ حتى اآلن، 
أفرزته  وما  اإلجرامية  وعملياته  واإلرهاب   ،2003
مرحلة  وتلتها  محافظات،  عدة  يف  النزوح  موجات 
تبعه،  وما  كورونا  فريوس  وانتشار  التجوال  حظر 

حيث أثرت هذه األسباب يف زيادة أعداد األميني.
فإن  محمد،  نشوان  االجتامعي  الباحث  وبحسب 
يعود  األميني  عدد  عن  الرسمية  اإلحصائية  غياب 

لعدم إجراء التعداد السكاين. 
مهام  إحدى  أن  الشعب”،  لـ”طريق  محمد  ويقول 
داخل  األميني  نسبة  “تحديد  هي  السكاين  التعداد 
النسبة  أن  نرى  مشاهداتنا  خالل  فمن  املجتمع. 
 .2003 عام  قبل  عليه  كانت  مبا  قياسا  جدا  عالية 
لألسف زادت معدالت األمية رغم التكنولوجيا التي 
التعليم  ووسائل  الرقمية  واألجهزة  البلد  إىل  دخلت 
وسائل  وجود  بني  كبرية  مفارقة  وهذه  والتواصل، 
األميني”،  أعداد  تصاعد  وبني  كثرية  تقنية  تعليمية 
ويف  الظاهرة  لهذه  كثرية  “األسباب  ان  مضيفا 
مقدمتها ضعف العملية الرتبوية – التعليمية، وعدم 

ترشيع القوانني املعنية بذلك وتطبيقها”. 

ويضيف ان “العراق حاليا ال يعرف كيف يتعامل مع 
األمر وطبيعة النظام تتجاهل هذا امللف املهم. عىل 
سبيل املثال، كانت تقدر نسبة األمية قبل ثورة متوز 
إعالن  وبعد  املائة،  يف   95 إىل   90 بحوايل   1958 عام 
الجمهورية رشعت الحكومة بالتعليم اإللزامي وبنت 
الرتغيب  املدارس واستخدمت وسائل  عددا كبريا من 
يغيب  التعليم. كل هذا  لإلقبال عىل  وخلفت دوافع 
التجربة.  هذه  عىل  طويلة  عقود  مرور  بعد  حاليا 
املايض  القرن  سبعينات  يف  التعليم  خطة  أن  كذلك 

كانت مهمة جدا”.
الحاد  النقص  اليوم  “نالحظ  قائال:  محمد  ويتابع 
معدل  مقابل  التعليم  تكلفة  وارتفاع  املدارس  بعدد 
دخل األرسة املنخفض. أن هذا يؤدي إىل العزوف عن 
أن  كذلك  التعلم.  حق  من  الفقراء  ويقيص  املدارس 
أسبابا أخرى مؤثرة مثل الفقر وضعف التشجيع وقلة 
توفري الدعم واملستلزمات املادية واملعنوية، إضافة إىل 

إهامل املؤسسة الرتبوية العامة لصالح الخاصة”.
بخفض  “البدء  من  تنطلق  الحلول  أن  الباحث  ويرى 
الرتبوية  للعملية  التعليم وتوفري دعم مادي  تكاليف 
السكان، وان  يتناسب مع عدد  وإيجاد عدد مدارس 

للعائالت  للطلبة وخصوصا  مادي  دعم  هنالك  يكون 
وتفعيل  الدراسية  واملستلزمات  الكتب  الفقرية لرشاء 
قانون التعليم اإللزامي بطرق عدة ميكن أن تبتكرها 
املؤسسة الرسمية. كذلك تشجيع العائالت عىل إرسال 
توعوية  حمالت  خالل  من  للمدارس  وبناتها  أبنائها 
ودعائية تقوم بها املؤسسات الرسمية وغري الرسمية”.

مخالفة دستورية صارخة
الجامعية  واألستاذة  القانونية  تقول  جانبها،  من 
ضمنها  التعليم  وحق  إلزامية  إن  العبيدي،  برشى 
تؤكد  والتي  أوال،   /  34 املادة  يف  خصوصا  الدستور 
أن التعليم عامل أساس لتقدم املجتمع وحق تكفله 
الدولة وهو إلتزام عليها يف املراحل االبتدائية، كذلك 

تقوم الدولة مبكافحة األمية.
الدولة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  العبيدي  وتوضح 
ويجب  الدستورية  املهمة  بهذه  نفسها  “ألزمت 
عليها أن تنفذ هذه املادة الهامة والقيام بواجباتها. 
لدينا قانون التعليم اإللزامي لكنه قديم وبحاجة إىل 
التحديث أو اإللغاء والترشيع مجددا مبوجب ما نص 

عليه الدستور من فقرات”. 

وتتساءل: “هل الدولة قادرة عىل هذه املهمة؟”.
وتردف العبيدي كالمها: “نحن بحاجة إىل تخصيصات 
مالية وبنى تحتية ومدارس جديدة فهنالك مقاييس 
القدرة  مثل  الحالية  مدارسنا  تفتقدها  عاملية 
صغرية.  صفوف  داخل  الطلبة  واكتظاظ  االستيعابية 
دون  املدارس  يف  الطلبة  بزج  تكمن  ال  القضية  أن 
تهيئة الكوادر التدريسية والبنى التحتية واملتطلبات 
يجب  كاملة  منظومة  عن  نتحدث  نحن  الالئقة. 

إعادة النظر بها”.
من  الجدوى  ندرس  ال  كبلد  “نحن  قائلة:  وتتابع 
والتطور  العمل  سوق  مع  نواكبه  وال  التعليم، 
مؤسسات  يف  الكبرية  األعداد  نزج  املجتمعي. 
بترسب  األمر  هذا  يساهم  وبالتايل  ركيكة  تعليمية 
الطلبة وزيادة نسبة األمية. أن الخلل الرئيس يكمن 
لقوانني  واملنفذين  القرار  صناعة  عىل  القامئني  يف 
الدولة. كذلك أن مؤسسة الدولة بشكل عام ال تنفذ 
مجانية  وبضمنها  الدستور  داخل  هامة  محتويات 
ويجب  دستوري  خلل  هذا  أن  وإلزاميته.  التعليم 
بشأن  موقف  لها  يكون  أن  االتحادية  املحكمة  عىل 

هذا اإلخالل القانوين والدستوري”.

اين االلتزام الدستوري بمكافحة االمية؟

ٌأعداد األميين في ازدياد.. ومعاناة العراق تكُبر
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 متابعة - طريق الشعب 

يثري مرشوع “خصخصة الكهرباء” 
سخطا شعبيا وجدال سياسيا يف العراق، 

ألن املزايدات السياسية والدعاية 
االنتخابية مل تنفك عن هذا املرشوع.

بعدد  املواطنني  اليوم  الوطنية”  “الشبكة  وتزود   
يعتمد  بينام  بالتيار،  التغذية  ساعات  من  محدود 
الناس يف تأمني القسم األكرب من حاجتهم عىل أصحاب 
“الخصخصة”  بـ  اخرى  ومناطق  األهلية”،  “املولدات 
وزيونة  والقادسية  الكرادة  مبناطق  تطبق  التي 

واملنصور.
وجاءت وزارة الكهرباء خالل السنوات االخرية مبا بات 
الحاصل  النقص  لتعويض  الخصخصة”  “رشكات  يعرف 
مبالغ  مقابل  للمواطنني  املجهزة  الكهربائية  بالطاقة 
أىت  أُنجز  ما  أن  إال  الشهري،  االشرتاك  عرب  تدفع  مالية 
محدوداً جدا وسط الفساد املسترشي يف مفاصل الدولة 
التي اصبحت  الرشكات  الرقابة عىل هذه  وعدم وجود 
تفرض مبالغ كبرية عىل املواطنني وسط احياء العاصمة 

بغداد عىل وجه الخصوص.

بداية المشروع
الوزراء  رئيس  حكومة  يف  الخصخصة  مشاريع  وبدأت 
وتم   ،)2014-2018( العبادي  حيدر  األسبق  العراقي 

تطبيقه عىل أحياء سكنية يف العاصمة بغداد.
كبرية  شكاوى  الكهرباء  وزارة  واجهت   ،2021 عام  يف 
فواتري  ارتفاع  نتيجة  ببغداد  الكرادة  منطقة  اهايل  من 
الكهرباء التي تفرضها رشكات الخصخصة لتصل اىل اكرث 
من 500 الف دينار يف حني هي ال تستحق ذلك نتيجة 

الخدمة السيئة بتجهيز الطاقة.
الوزارة  مقر  يف  اجتامعا  الوزير  عقد  ذلك،  اثر  وعىل 
عن  املسؤولة  االوسط”  الرشق  نخيل  “رشكة  بحضور 
خصخصة الكهرباء مبنطقة الكرادة، والقى باللوم عليها 

ملا احدثته من سخط يف الشارع.
ال  الرشكة، حيث  استمرار هفوات  هو  ما حصل  ولكن 
الكرادة لرداءة  انتقادات كبرية يف منطقة  زالت تواجه 
املولدات  عىل  السكان  واعتامد  بالكهرباء  التجهيز 
لوجود  عنها  تخليهم  يفرتض  هم  وقت  يف  االهلية، 

“الخصخصة”.
والالفت باألمر، أن رشكات الخصخصة استمرت بفرض 
االجور الكبرية عىل السكان واملحال رغم اعتدال اجواء 
ارتفاع  بحجة  الصيف  الكبرية يف  املغاالة  الطقس، رغم 
تقوم  كام  للطاقة  املستمر  والتجهيز  الحرارة  درجات 

املولدات االهلية.

مساوئ المشروع
مازن  الطاقة  شؤون  يف  الخبري  يتحدث  جهته،  من 
اقحمت  التي  الخصخصة  نظام  مساوئ  عن  السعد، 
النظام  هذا  أن  اىل   مشريا  به،  نفسها  الكهرباء  وزارة 
الذي تطبيقه يف بعض مناطق العراق فشل ومل يحقق 

املطلوب. النجاح 
وقال السعد، يف ترصيح صحفي، إن “سبب فشل نظام 
مسألة  عىل  الحكومة  سيطرة  لعدم  هو  الخصخصة 
اإللكرتونية  للمدفوعات  نظام  وجود  وعدم  الجباية 
حيث ادى هذا األمر اىل تعرض املواطنني اىل الغنب من 

ارتفاع اسعار مقابل الخدمة التي يحصلون عليها”.
جميع  بأخذ  تقوم  ثالثا  او  رشكتني  “هنالك  ان  وبني 
الجباية”،  موعد  بتحديد  تتالعب  كام  الجباية  أموال 
للعمل  برامجيات  تخصص  مل  “الحكومة  ان  اىل  الفتا 

مرصفية  بنوك  توجد  ال  كذلك  الجباية  منظومة  عىل 
 ،“ والجايب  والدولة  للمستثمر  الصحيح  الحق  تعطي 
فرصة  حصول  اىل  ادى  األمر  “هذا  أن  اىل   اشار  فيام 

للتالعب والغش”.
 وتابع السعد،  أنه “لو حصل تدقيق يف مسألة الجباية 
سيتم  الجباية  ووحدات  واألمانة  الكهرباء  دوائر  يف 
التي  الرضائب  اموال  لرسقة  مشابه  رسقات  اكتشاف 
كبري  تلكؤ  “يوجد  أن  موضحا  القرن”،  برسقة  تسمى 
ألخذ  املواطنني  استدراج  عن  فضال  الصيانة،  قضية  يف 

مبالغ إضافية خارج العقد املربم مع وزارة الكهرباء”.
العراق،  يف  تسمى  كام  “الوطنية”،  الكهرباء  وبدون 
إىل  تحتاج  إنها  حيث  فائدة،  بال  التربيد  أجهزة  تصبح 
املولدات  تستطيع  مام  بكثري  أكرب  الطاقة  من  كميات 

تجهيزه، أو الناس رشاءه.
لتشغيل “مربدات” هواء  تكفي  التي  املولدات،  وحتى 
تعمل مببدأ تبخري املياه، ال توفر خدمة مستقرة حيث 
التي  األسالك  تنقطع  أو  مستمر،  بشكل  “تتعطل 
التحويل  أجهزة  تعطل  أو  املنازل  إىل  الطاقة  تنقل 

األوتوماتييك”.
ويعني هذا أن العراقيني يواجهون درجات حرارة تصل 
إىل 45 و50 درجة مئوية يوميا يف فصل الصيف، بدون 

فتكون  الشتاء  فصل  يف  اما  تكنولوجية،  مساعدة  أي 
الكهرباء فقط لإلنارة الن تشغيل املدافئ يحتاج لطاقة 
يذهب  ما  اشعالها  تتحمل  يك  منزل  لكل  تجهز  كبرية 
يقول   ،2003 ومنذ  النفطية.  املدافئ  تجاه  باملواطنني 
الطاقة  إلنتاج  هائلة  مبالغ  رصف  العراق  إن  خرباء 
الكهربائية لكن بدون فائدة كبرية. ويف عام 2021، قال 
العراق  إن  الكاظمي،  مصطفى  السابق  الوزراء  رئيس 
“لكن  الكهرباء،  مليار دوالر عىل قطاع   81 نحو  أنفق 
الفساد كان عقبة قوية أمام توفري الطاقة للناس بشكل 
مستقر، وهو إنفاق غري معقول دون أن يصل إىل حل 

املشكلة من جذورها”.

القدرة االنتاجية
ويشري تقرير لوكالة الطاقة الدولية، صدر يف نيسان 2019، 
إىل أن قدرة العراق اإلنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ 
حوايل 32 ألف ميغاواط، ولكنه غري قادر عىل توليد سوى 

نصفها بسبب شبكة النقل غري الفعالة التي ميتلكها.
ألف   40 إىل  يحتاج  العراق  أن  إىل  التقديرات  وتشري 
الصناعية  عدا  احتياجاته،  لتأمني  الطاقة  من  ميغاواط 

منها.
الطاقة  من  الواحد  األمبري  العراقيون  ويشرتي 
ألف دينار   ٢٥ بنحو  املولدات  الكهربائية من أصحاب 
وبفرتة  للصيانة،  متوقعة  تكاليف  إليها  مضافا  شهريا، 

تجهيز يصل مجموعها إىل 14 ساعة يوميا فقط.
ويحتاج  مروحتني،  لتشغيل  الواحد  األمبري  ويكفي 
لتشغيل  الطاقة  من  أمبريات   10 إىل  املتوسط  املنزل 
الثالجات واملراوح، فيام يحتاج  األجهزة األساسية مثل 
جهاز التربيد، متوسط الحجم، إىل ما بني 8 و12 أمبريا 
من  الطاقة  بنقل  متعلقة  أخرى  وتكاليف  الطاقة،  من 
مليار  العراقيون  يرصف  حسابية،  ومبعادلة  املولدات. 
 10 هناك  أن  باحتساب  الطاقة،  لرشاء  شهريا  دوالر 
ماليني منزل يف العراق يرصف كل منها 100 دوالر فقط 
شهريا وقد يكون املبلغ أكرب، لكن وفقا لهذه املعادلة 
لتوليد ونقل  كافية  مليار دوالر  فان  البسيطة  بأرقامها 
يف  املولدات  عىل  يرصف  ما  أن  أي  ميغاواط،   1000
لو  حتى  البالد  يف  الكهرباء  مشكلة  لحل  كاف  سنتني 
تغاضينا عن الهدر الحكومي الكبري يف أموال املشاريع. 
وتشري تقديرات غري رسمية إىل وجود 4.5 مليون مولد 

كهرباء كبري الحجم يف العراق تعمل بالديزل.
ويف عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
سيصل  العراق  بأن  الشهرستاين،  حسني  آنذاك،  الطاقة 

قد  أنه  بل  الكهرباء،  من  الكامل  االكتفاء  مرحلة  إىل 
“يصدرها إىل األسواق املجاورة”، لكن بعد 10 أعوام من 
هذا الترصيح، يعاين العراقيون من مشكلة مل تحل أبدا.

وعود ولكن..
وزير  قبل  من  سنوات  بعد  الشهرستاين  ترصيح  وتكرر 
إن  قال  الذي  الفهداوي،  الكهرباء يف عام 2017، قاسم 

العراق سيصدر الطاقة يف عام 2017.
ويف العام ذاته، عاد الفهداوي ليقول إن نسبة كبرية من 
يف  املياه”  سخانات  إطفاء  “نست  تكون  قد  العراقيني 
الصيف، وأنها تستهلك الكثري من الكهرباء، بحسب قوله، 
احتجاجات  إىل  تحولت  النطاق  واسعة  سخرية  أثار  ما 
قتل فيها متظاهرون يف البرصة، وانتهت بإقالة الفهداوي 

من منصبه عام 2018.
الفهداوي  برملانية  لجنة  استدعت   ،2019 عام  ويف 
خمسة  التحقيقات  وطالت  فساد،  بتهم  معه  للتحقيق 
وزراء سابقني آخرين ونائبني لرئيس الوزراء، لكن مل يتم 

اإلعالن عن نتائجها.
عىل  بالسجن  العراقي  القضاء  2022، حكم  نيسان  ويف 
2018-( املهدي  عبد  عادل  حكومة  يف  الكهرباء  وزير 
2020(، لؤي الخطيب، بالسجن عاما مع وقف التنفيذ 

وبدفع غرامة بتهم إهامل.
من  كبرية  كميات  تحرق  دولة  أكرب  ثاين  العراق  ويعترب 
 200 توفري  إىل  يسعى  فيام  روسيا،  بعد  العامل  يف  الغاز 
من  توليدها  يتم  يوميا  الغاز  من  مكعب  قدم  مليون 
النفط  مصايف  تشعل  حيث  الرئيسية،  النفط  حقول 
الغاز،  من  سنويا  مكعب  مرت  مليار   17 نحو  العراقية 

بحسب أرقام العام املايض.
الغاز  الستثامر  مساع  عن  متكرر  بشكل  العراق  وأعلن 
املحرتق لكن من دون خطوات عملية، كام وقع العراق 
مؤخرا اتفاقية مع رشكة “بيكر هيوز” األمريكية من أجل 
العمل  يف  ستبدأ  بدال من حرقه، حيث  الغاز،  استغالل 
يف حقول نفط يف النارصية وحقول نفطية أخرى شامل 
من  مبدئيا  االستفادة  عىل  االتفاقية  وتنص  البرصة. 
 100 من  لالستفادة  النارصية  حقول  يف  الغاز  معالجة 

مليون قدم مكعب من الغاز. 
املحيل،  الطاقة  توليد  قطاع  إىل  اإلنتاج  هذا  وسيذهب 
حيث سيسمح الغاز الذي يتم تجميعه يف املرحلة األوىل 
العراق،  الكهرباء لشبكة  توليد  400 ميغاواط من  من 
فعليا  االستفادة  بدء  قبل  شهرا   30 املرشوع  وسيحتاج 

من الغاز املستخرج.

وهل حققت »خصخصة الكهرباء« شيئًا غير ارتفاع الفواتير؟

بغداد ـ طريق الشعب

تعتزم اللجان الربملانية يف مجلس النواب إعادة عدد 
من القوانني الخالفية اىل الحكومة الجديدة لتكييفها 
الخالفية  البنود  وتعديل  الوزاري،  منهاجها  مع 
وغريها،  وطائفية  سياسية  اعرتاضات  تشهد  التي 
ومتريرها اىل الربملان إلقرارها، لكن قانونيني أوصوا 
بأن تكون األولوية للترشيعات التي تالمس حاجة 
الناس ومعاناتهم من واقع الحال، مبا يضمن العدالة 

االجتامعية والعيش الكريم لعامة العراقيني.

مسودات عابرة للدورات النيابية
ومن بني القوانني التي تعتزم اللجان الربملانية إعادتها 
إىل الحكومة، هي قانون النفط والغاز، العشوائيات، 
األحوال  الطفل،  حامية  األرسي،  العنف  مكافحة 
املدنية، الجرائم اإللكرتونية، حرية التعبري والتظاهر 
السلمي، اسرتداد األموال املنهوبة، التجنيد اإللزامي، 
الضامن االجتامعي، العامل، عمل القطاع الخاص، 
الكسب غري املرشوع، وغريها  االتحادية،  املحكمة 
من مسودات القوانني الخالفية، التي جرى ترحيلها 

عرب دورات نيابية عديدة.
يقول النائب معني الكاظمي، إن “القوانني املوجودة 
حالياً يف مجلس النواب يجب إعادتها إىل الحكومة 
الجديدة إلعادة صياغتها وإرسالها إىل الربملان مرة 

أخرى”.
ويعلل النائب الكاظمي طرح إرجاعها إىل الحكومة 
مع  متوافقة  القوانني  تكون  أن  يريد  الربملان  بأن 
املنهاج الوزاري الجديد: “ال ميكن محاسبة حكومة 

عىل قانون مل تتنب فقراته”.
النتقادات  الربملانية،  الدورات  جميع  وتعرّضت 
بسبب التأخري يف ترشيع القوانني، وتعطيل الجلسات 
الترشيعية، كلام اختلفت آراء القوى السياسية حول 

ملف معني.
سلطة  من  الربملان  بتحرير  املطالبة  تجري  وطاملا 

التي جعلت عمل هذه املؤسسة  القوى املتنفذة، 
مرتهنا إلرادتها. 

تحتاج لتوافق سياسي
النواب مراسل  وأخربت مصادر مطلعة يف مجلس 
يقل عن 10  ال  ما  “هناك  بأن  الشعب”،  “طريق 
الربملانية  الدورة  من  ترحيلها  جرى  مهمة  قوانني 

السابقة اىل الحالية”.
وقالت املصادر التي طلبت حجب هويتها ألنها غري 
عليها  القوانني  تلك  “أغلب  ان  بالترصيح،  مخولة 
خالفات سياسية، مثل قانون النفط والغاز، وقانون 
ان  مرجحة  وغريهام”،  األرسي،  العنف  مكافحة 
يجري توافق سيايس عىل إقرار غالبية تلك القوانني، 
كونه  اإللزامي”  “التجنيد  مترير  استبعدت  لكنها 

يشهد خالفات طائفية.

ملف المتظاهرين.. بانتظار اإلنصاف
ومن بني امللفات الساخنة التي ينتظر الناس حسمها 
من طرف الحكومة الجديدة، ملف التحقيق يف قتل 
متظاهري انتفاضة ترشين يف العام 2019، والذي 

جرت طمطمته بتأثريات حزبية وسياسية.
حقوق  للجنة  السن  لرئيس  سابق  ترصيح  ويف 
الصالحي، قال ان ملف  الربملان، أرشد  اإلنسان يف 
التحقيق يف جرائم ترشين جرى ترحيلها من قبل 
حكومة الكاظمي إىل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن 
“القضاء أصدر أكرث من 21 مذكرة إلقاء قبض بحق 

أشخاص متهمني بالضلوع بقتل متظاهرين”.

االولوية للقوانين االقتصادية
إن  الحمداين،  لؤي  الدكتور  القانوين  الخبري  ويقول 
“من أولويات الربملان ترشيع عدد من القوانني ذات 
العالقة بالواقع االقتصادي، من ضمنها القوانني التي 
التي ترتتب  والزراعة واالستثامر،  بالصناعة  تتعلق 
عليها رفع الواقع االقتصادي بصورة عامة، وتنعكس 

إيجابياً عىل الواقع االقتصادي للفرد العراقي”.

ويجد أن “من أهم هذه القوانني هو ترشيع قانون 
ينظم القطاع الخاص، ليك نستطيع ان نضمن توفر 
فرص عمل لكل أبناء الشعب من الخريجني وغري 
الخريجني وحملة الشهادات العليا”، مشريا اىل ان 
“أغلب املشاكل عندما نحللها تحليالً دقيقاً نجد أن 
سببها البطالة سواء كانت جرائم تتعلق باإلرهاب 

أو بالرسقة”.

تعديل منظومة التشريعات
جامعة  يف  واالكادميي  القانوين  الخبري  يشري  فيام 
أن  اىل  حسن  مجباس  ماجد  الدكتور  ميسان 
السابقة اخفقت يف مالمسة  الترشيعية  “املجالس 
مبا  القوانني  تعديل  يجب  لذلك  الناس،  هموم 
عن  معربا  للناس”،  الفعلية  والحاجة  يتناسب 
منظومة  تعديل  تستهدف  ثورة  بـ”إحداث  أمله 

الترشيعات العراقية”. 
النظام  اصالح  هيئة  “تشكيل  حسن  ويقرتح 
الترشيعي يف العراق، باالستناد اىل املادة 108 من 
الدستور، وتتوىل هذه الهيأة تعديل الترشيعات من 
راصدة  وتكون  الصياغة  االفكار ومن حيث  حيث 

رصداً دقيقاً ملنظومة الترشيعات”.

مطالبة نيابية
من جانبها، دعت اللجنة القانونية الربملانية، حكومة 
السوداين اىل مراجعة القوانني ذات الجنبة القانونية 

التي فيها هدر لألموال. 
وقال عضو اللجنة النائب باسم خشان، إن “هناك 
خاصة،  سابقة  دورات  يف  رشعت  عديدة  قوانني 
فيها جنبة مالية وهدر لألموال بحاجة إىل مراجعة 
ومتابعة لغرض تعديلها”، داعيا الحكومة اىل “حرص 

تلك القوانني لغرض دراستها من جديد”. 
الدورة  يف  القوانني  “بعض  ان  خشان،  وأضاف 
الجديد  الحكومي  والربنامج  تتالءم  التي  السابقة 

بحاجة اىل إعادة دراستها ورفعها ملجلس النواب”.

جرى تعطيلها بسبب الخالفات السياسية والطائفية 

البرلمان ينوي إعادة أكثر من 10 قوانين 
خالفية الى الحكومة لتعديلها

في مؤتمر صحافي حضرته »طريق الشعب«

مطالبات بتعديل قانون انتخابات 
مجالس المحافظات

بغداد – نورس حسن

عقد عدد من منظامت املجتمع املدين، امس السبت، مؤمترا 
»طريق  حرضته  بغداد،  يف  املحطة  قاعة  بناية  يف  صحفيا 
الشعب« وعدد من الوسائل اإلعالمية، ناقش مسألة مجالس 

املحافظات وإمكانية اجراء انتخابات جديدة لها.
مركز  من:  كل  املنظامت  فيه  شاركت  الذي  املؤمتر  وطرح 
للتنمية،  ذر  مركز  العدالة،  مركز  الدميقراطية،  لدعم  عشتار 
منظمة تواصل لتمكني الشباب، منظمة ستيب للدميقراطية 
منظمة  الدميقراطية،  للتوعية  نيسان  معهد  واالنتخابات، 
االنتخابات  ملراقبة  عني  شبكة  للتنمية،  املتمدن  الحوار 
تعكس  التي  والتوصيات،  الرؤى  من  عددا  والدميقراطية، 
يف  اجرتها  التي  واالستطالعات  والتحليالت  الرصد  عمليات 

وقت سابق. 

استياء شعبي
مجالس  أداء  من  شعبي  استياء  »وجود  املؤمترون  وأرش 
اجراء  العمل عىل  وان  السابقة،  السنوات  املحافظات خالل 
انتخابات جديدة للمجالس ليس صائبا، امنا سيالقي اعرتاضا 
قانون  عىل  تعديالت  ذلك  تسبق  مل  ما  املجتمع،  من  كبريا 

انتخابات مجالس املحافظات«.
بيان مشرتك ان »الغاء عمل مجالس املحافظات  وذكروا يف 
من قبل الحكومات السابقة اجراء غري دستوري وفق املادة 
116 من الدستور العراقي النافذ لسنة ٢00٥ التي تنص عىل 
ان )النظام االتحادي يف جمهورية العراق يتكون من عاصمة 

واقاليم ومحافظات ال مركزية وادارات محلية(«.

اجراء االنتخابات
وشدد البيان عىل أهيمة »إجراء انتخابات مجالس املحافظات 
خالل مدة ال تتعدى سنة من تاريخ املصادقة عىل الحكومة 
الحكومي«، مقرتحا »تعديل  الوزاري والربنامج  املنهاج  وفق 
قانون انتخابات مجالس املحافظات واالقضية رقم 1٢ لسنة 
انتخايب يضمن متثيال شعبيا  نظام  لينص عىل  املعدل   ٢018
الفائز  املرشح  ملساءلة  الناخب  إمكانية  من  يعزز  منصفا 
ويعزز املشاركة الواسعة يف االنتخابات، ويضمن متثيل املرشح 

الفائز ملنطقة جغرافية محددة«.
يف  املنظمة  غري  املحافظات  قانون  بـ«تعديل  كام طالبوا  
أعضاء  منع  عىل  لينص  املعدل   ٢008 لسنة   ٢1 رقم  إقليم 
مجالس املحافظات من الرتشيح ملنصب املحافظ او الرتشيح 
يف االنتخابات الربملانية طيلة دورة مجلس املحافظة. باعتبار 
قانوين  التزام  املحافظة  مجلس  يف  لناخبيهم  متثيلهم  ان 

وأخالقي وسيايس لحني انتهاء الدورة االنتخابية«.
الجرائم  مرتكبي  عىل  العقوبات  »تشديد  اىل  أيضا  ودعوا 
الحزب  او  ايراد نص يتضمن استبعاد املرشح  االنتخابية مع 
السيايس الذي يثبت مساهمته يف ارتكاب الجرائم االنتخابية 
العراقي  الشباب  امام  املجال  »افساح  اىل  داعني  الخطرية«، 
للوصول اىل عضوية مجالس املحافظات، وذلك بتخفيض سن 
عىل  املرشح  واشرتاط حصول  سنة،   ٢٥ اىل   ٢7 من  الرتشيح 
شهادة البكالوريوس«. وأردف البيان بـ«رضورة توفر الخربة 

والكفاءة يف شخص املرشح لعضوية مجالس املحافظات«.

ال إجابة من قبل المسؤولين
وعىل هامش املؤمتر، قال ممثل مركز ذر للتنمية ماجد أبو بلل 
لـ«طريق الشعب«، ان »التوصيات التي خرجت بها منظامت 
املجتمع املدين لتعديل قانون انتخابات مجالس املحافظات 
جرى إرسالها اىل مجلس النواب ومجلس الوزراء«، منبها انهم 
الترشيعية  الجهات  من  موقف  او  رد  أي  اآلن  إىل  يلقوا  مل 
ضغط  حملة  اطالق  عىل  العمل  بصدد  وانهم  والتنفيذية، 

بتجاه تعديل القانون وتبني التوصيات املطروحة.
يف  املشاركة  املدين  املجتمع  منظامت  ان  اىل  بلل  أبو  ويشري 
املؤمتر رصدت »خلال كبريا يف عمل مجالس املحافظات خالل 
السنوات السابقة من ناحية عدم خضوعها للتقييم والرقابة 
طيلة فرتة عملها، وان اغلب أعضاء مجلس املحافظات خالل 
الدورات السابقة هم عنارص غري مؤهلة الشغال مناصبهم«.

استحقاق  املحافظات  مجلس  »عمل  ان  بلل  أبو  ويؤكد 
فرتة  خالل  تعيينهم  جرى  الذين  املحافظني  وان  دستوري، 
دستوري«،  غري  اجراء  كان  املحافظات  مجالس  عمل  تعليق 
مجالس  عمل  تعليق  مع  الفساد  »نسب  ان  اىل  الفتا 
املحافظات ارتفع كثريا عام كان عليه يف السابق بحكم الغاء 

الجوانب الرقابية عىل األداء الحكومي املحيل«.
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حياة الشعب
وماذا عن الحوكمة االلكترونية؟!

نزيف الوقت والمال في دوائر الدولة 
متابعة – طريق الشعب 

من  ينترش  العراق  يف  حكومية  بناية  كل  قرب 
يعرفون بـ”املُعّقبني”، الذين عادة ما يعملون تحت 
غطاء محل لطباعة املستمسكات وبيع القرطاسية 
واالستامرات. ويرتبط بعض هؤالء مبوظفني داخل 
الرتويج للمعامالت مقابل  الدوائر لتنسيق عملية 
يضطر  أن  دون  رسيعا،  إلنجازها  الرشاوى  دفع 

املوظف إىل التعامل مع املراجع بشكل مبارش. 
إنجاز املعامالت، متمثلة يف  وتربز حلقة أخرى يف 
الدوائر.  بني  الربيد  ينقل  الذي  وهو  “املُعتمد”، 
وتعترب هذه الوظيفة حالياً من الوظائف املطلوبة 
فيها،  العاملون  يجنيها  التي  املالية  للحصيلة  نظراً 
املال مضطرين من  يدفعون  الذين  املراجعني  من 
أجل اإلرساع يف إنجاز معامالتهم، بينام يتعني عىل 

من ال ميلك املال االنتظار طويال!

عمل يوم واحد ينجز في شهور!
الحكومية  الدوائر  مراجعة  تستغرق  ما  كثريا 
ورمبا  عدة  أسابيع  رسمية،  أوراق  عىل  للحصول 
املواطن بدفع مبالغ مالية  شهور، يف حال مل يقم 
يف  العاملني  لبعض  أو  املذكورة،  الوصل  لحلقات 
تلك الدوائر، رغم أن املعاملة ميكن إنجازها يف يوم 

واحد!
فاطمة عبد الله عراقية مقيمة يف لبنان، عادت إىل 
بغداد من أجل استكامل معاملة خاصة بأوالدها، 
جالبة معها وكالة موثقة من زوجها. ووفقاً للنظام 
بوثيقة  الوكالة  هذه  تعزز  أن  يتوجب  املتبع، 
يتطلب  ما  وهو  الصدور”،  “صحة  باسم  تعرف 
من املراجع، يف مثل حالة فاطمة، الذهاب لوزارة 

الخارجية لتصديق هذه األوراق. 
مكتب  لصاحب  دوالر   300 دفعت  فاطمة  لكن 
أجل  من  الخارجية،  وزارة  من  قريب  استنساخ 
ترسيع التصديق وإنهاء املعاملة قبل موعد العودة 

إىل بريوت. 
تقول فاطمة يف حديث صحفي: “لو انني مل أدفع 

الوزارة،  يف  أسبوعني  نحو  املعاملة  الستغرقت 
ناهيك عن طوابري االنتظار، وسوء تعامل املوظفني 

مع املراجعني”. 

معاناة كبيرة
دوائر  يف  معاملة  أي  إنجاز  ان  مواطنون  يؤكد 
االنتقال  وإىل  كثرية،  مراجعات  اىل  يحتاج  الدولة 
من مكان آلخر يف ظل زحام الشوارع، والوقوف يف 
طوابري طويلة ساعات عدة، فضالً عن إنفاق مبالغ 

مالية كبرية.
ويقول أنس الشعباين يف هذا الصدد، أن “مراجعة 
دوائر الدولة تشكل معاناة كبرية للعراقيني، بسبب 
إلكامل  يحتاج  فاملواطن  أغلبها.  يف  املتبع  الروتني 
من  كثري  واستنساخ  قوية،  وساطة  إىل  معاملته 
األوراق الثبوتية، ودفع رشاوى ملوظفني، والوقوف 
ساعات يف طوابري طويلة تحت أشعة الشمس، يف 
حني أن املوظفني غري مبالني مبعاناة الناس، رغم أن 

بينهم كبار سن ومرىض”.
املتبعة  اإلجراءات  من  الشمري  يارس  يشكو  فيام 
أن  صحفي،  حديث  يف  ويقول  التقاعد.  دائرة  يف 
“مراجعة هذه الدائرة تستغرق من املواطن أياماً 
كثرية ووقتاً وجهداً وماالً إلنجاز معاملته، وحتى لو 
أحرض كافة أوراقه الثبوتية، فإن املعاملة لن تُنجز، 
الشخصية،  املستمسكات  يف  نقص  وجود  بحجة 
أن  إىل  الفتا  باملعاملة”،  الخاصة  املعلومات  يف  أو 
“أغلب املوظفني يف دوائر الدولة اعتادوا عىل هذا 
يف تعاملهم مع املراجع، والبعض يتعمدون إذالل 

الناس، ما يُشعر املواطن بأنه غريب يف بلده”.
الدوائر  أغلب  يف  املتبع  “الروتني  أن  إىل  ويشري 
الدائرة  إىل  الذهاب  عىل  املراجع  يجرب  الحكومية 
مرات متعددة، وقد تنتهي املعاملة بعد شهر. يف 
دقائق،  إنجازها يف غضون  املوظف  يستطيع  حني 
وما يحدث ال ميكن أن يستمر لوال استرشاء الفساد 

وغياب الرقابة”.

بنايات ضّيقة
أن  النداوي،  سالم  املحامي  يقول  جانبه،  من 
يومي  بشكل  تعاين  الحكومية  الدوائر  “غالبية 
بناياتها،  مساحات  ضيق  بفعل  برشيا  تكدسا 
واألحوال  والرضيبة  التقاعد  دوائر  خصوصاً 
أو  تدافع  حصول  إىل  أحياناً  يؤدي  ما  املدنية، 
شجار بني املراجعني، أو يتعرض بعضهم إىل حاالت 
الطويلة”،  الطوابري  يف  انتظارهم  أثناء  إغامء 
مراجعي  “معاناة  أن  صحفي،  حديث  يف  مؤكدا 
اإلجراءات  بسبب  تُطاق  ال  أصبحت  الدوائر 
السامرسة  إىل  الرىش  دفع  عىل  تجربهم  التي 
إيجاد  الحكومة  عىل  لذلك  املعامالت.  ومعقبي 
حلول لهذه املشكلة، وإنقاذ املواطنني من مأساة 

مؤسساتها”. مراجعة 

موظفون غير أكفاء
إىل ذلك، يرى الناشط الحقوقي مصطفى العزي، 
باتت مرهقة ألسباب  الدولة  ان “مراجعة دوائر 
األموال  دفع  يُفضل  املواطن  تجعل  كثرية، 
إذالل  أو  املراجعة  معاناة  لتجنب  للمعقبني 
تسنم  هو  األسباب  هذه  بني  ومن  له.  املوظفني 
أشخاص غري أكفاء مناصب مهمة، وتسلطهم عىل 
املوظفني، األمر الذي ينعكس عىل أداء املوظف 

وطريقة تعامله مع املراجع”.
ويتابع يف حديث صحفي قائال، أن “املوظف يف 
فعليه  واجبات.  وعليه  حقوق  له  الدولة  دوائر 
يف  والرتكيز  الخارجي،  العامل  عن  نفسه  عزل 
يتوجب  كام  أفضل.  بشكل  واجبه  لتأدية  عمله 
اإلساءة  وعدم  القوانني،  احرتام  املُراجع  عىل 
الدولة  عىل  “ينبغي  أنه  إىل  الفتا  للموظفني”، 
تفعيل قانون الحوكمة االلكرتونية، للتخفيف من 
أعباء الروتني عن كاهل املراجعني، والقضاء عىل 

الرشوة املسترشية يف أغلب الدوائر”. 
الجهات  دور  تفعيل  أهمية  عىل  العزي  ويشدد 
الرقابية ملكافحة الفساد اإلداري واملايل يف دوائر 

الدولة.

السماوة 
– وكاالت 

شكا مواطنون يف مدينة الساموة من تراكم النفايات يف 
العديد من األحياء السكنية والشوارع العامة، مشريين 
يف حديث صحفي إىل أن هناك قطعة أرض فارغة يف 
إىل  تحولت  املدينة،  مبركز  التجاري  الفنادق”  “شارع 
مكب للنفايات وصارت تضم تال كبريا من األزبال، ما 

يرض بالسابلة وأصحاب املحال التجارية. 
من  العديد  يف  تتكرر  الظاهرة  هذه  أن  إىل  ولفتوا 
األحياء السكنية والشوارع، األمر الذي يؤثر سلبا عىل 

لبيئة  ا
ويتسبب 
يف انتشار 

بئة  و أل ا
ألمراض،  وا

مستثمرون يتجاوزن
 على مساحات خضراء

 في »الحرية« 
 

بغداد – طريق الشعب 
ناشد أهايل “حي الربيع” يف مدينة الحرية بجانب الكرخ من 
تجاوزات  إليقاف  العاجل  التدخل  املركزية  الحكومة  بغداد، 

طالت بعض املساحات الخرضاء يف منطقتهم. 
وعن أهايل املنطقة، قال املواطن ذو الفقار الطويك لـ “طريق 
الشعب”، أن “جهات مستثمرة تنوي وضع اليد عىل مالعب 
شعبية ومساحات مخصصة للتشجري، واستثامرها يف مشاريع 
إىل  إذا حصل، سيؤدي  فيام  األمر،  أن “هذا  أخرى”، موضحا 

خنق املنطقة السكنية ويقيض عىل مساحاتها الخرضاء”.   
ويف الفتة رفعها األهايل يف أحد شوارعهم، ناشدوا رئيس الوزراء 
الرشكة  أن  وذكروا  التجاوز.  هذا  إليقاف  شخصيا  التدخل 
وقامت  منطقتهم،  موجود يف  متنزه  تجاوزت عىل  املستثمرة 

بتخريبه وقلع أشجاره. 
كام رفعوا الفتات أخرى قرب املساحات املتجاوز عليها، نددوا 

فيها بالتجاوزات. 

في الحلة 
حظائر الماشية تتوسط

 األحياء السكنية!
الحلة – لفتة الخزرجي

حظائر  الحلة،  مبدينة  السكنية  األحياء  من  العديد  يف  تنترش 
قطعان  برعي  الحظائر  هذه  أصحاب  ويقوم  املاشية.  لرتبية 

ماشيتهم يف األزقة، لتتغذى عىل النفايات!
“طريق  عرب  يشكون  املدينة،  أبناء  من  كثريون  مواطنون 
والصحة  بالبيئة  املرضة  السلبية  الظاهرة  هذه  من  الشعب” 
العامة، يف الوقت الذي يشهد فيه البلد باستمرار أوبئة تنتقل 

من الحيوان إىل اإلنسان، وآخرها “الحمى النزفية”. 
أكرث الظواهر خطورة يف هذا اإلطار – بحسب عدد من أهايل 
الشوارع  يف  للامشية  العشوايئ  الجزر  ظاهرة  هي   – املدينة 

والطرقات، ومنها شارع “حي الشاوي”. 
الظواهر  هذه  مكافحة  إىل  املعنية  الجهات  يدعون  األهايل 

السلبية، ومحاسبة املخالفني، حفاظا عىل الصحة والبيئة. 

مراجعون ينتظرون الفرج يف دوائر حكومية!

اعـــالن
كركوك  يف  السني  الوقف  أموال  واستثامر  إدارة  هيئة  مديرية  تعلن 

ادناه فعىل  معلوماتها  املدونة  االمالك  لتأجري  علنية  مزايدة  اجراء  عن 

سبعة  مرور  بعد  الهيئة  هذه  مراجعة  املزايدة  يف  باالشرتاك  الراغبني 

أيام من تاريخ النرش يف الصحف املحلية يف الساعة الثانية عرشة ظهراً 

البالغة  القانونية  والتأمينات  املطلوبة  املستمسكات  مستصحبني معهم 

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

رسمية فان اليوم الذي يليه يكون موعداً الجراء املزايدة وان أجور نرش 

واعالن املزايدة عىل من ترسو عليه املزايدة ولزيادة املعلومات مراجعة 

هذه الهيئة قبل موعد املزايدة وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع بدل 

االيجار صفقة واحدة علامً ان املزايدة ستجرى يف مبنى الهيئة الواقعة 

خلف مرور البلدة. مع مالحظة املادة الثامنة عرش من نظام املزايدات 

املسؤولني  منعت  التي  املعدل   1969 لسنة   45 رقم  باالوقاف  الخاصة 

يف  االشرتاك  من  الرابعة  الدرجة  حتى  واقاربهم  األوقاف  يف  واملوظفني 

املزايدة.

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

يكون موعد املزايدة يوم االحد املصادف 2022/11/20

هيئة دعاوى امللكية
اللجنة القضائية يف بغداد

العدد 490916/ اعرتاض الغري
التاريخ 2022/11/2

ورقة تبليغ بالحكم الغيابي
وعصام  وعامد  وثامر  وعالء  وعدنان  وعادل  ضياء  الغري/  اعرتاض  عليهم  املعرتض  اىل 
وعواطف أوالد عبود صالح واحمد ونادية أوالد عامر عبود صالح وشذى يوسف نرصالله

أصدرت اللجنة القضائية يف فروع منطقة بغداد/ هيئة دعاوى امللكية قرار الحكم الغيايب 
محل  وملجهولية   2022/9/12 يف  الغري(  اعرتاض   /490916( املرقمة  الدعوى  يف  بحقكم 
اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ املؤرخ يف 2022/10/25 لذا اقتىض تبليغكم بقرار 
الحكم الغيايب أعاله اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني ولكم حق االعرتاض والتمييز عىل 
قرار الحكم أعاله خالل املدد القانونية وبخالفه سيكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية 

وفقاً الحكام القانون.

اين أمانة بغداد؟ اين الدوائر البلدية؟

كما في كل سنة.. نعمة المطر تتحول إلى نقمة!
متابعة – طريق الشعب 

الجمعة،  أمس  أول  األمطار  مياه  غمرت 
أرض املركز الصحي يف قضاء الغراف شاميل 
النارصية، بعد هطول أول زخة مطر عىل 

املنطقة.
مألوف  املشهد غريبا وغري  يكن هذا  ومل 

لدى العراقيني، كونه يتكرر معهم سنويا!
املركز  يف  الطوارئ  قسم  أرضية  وظهرت 
أنباء  وكاالت  نرشتها  صور  عرب  الصحي 
وهي  التواصل،  مواقع  عىل  ومدونون 
مغمورة باملياه. فيام كان املرىض مسرتخني 
نزهة  يف  وكأنهم  وعرباتهم  أرستهم  عىل 

شاطئية!
وأظهرت صور أخرى نرشت عىل فيسبوك، 

»مستشفى النعامن« يف األعظمية ببغداد، 
فيام  أيضا.  األمطار  مبياه  مغمور  وهو 
ينكب موظفو الخدمة عىل ترصيف املاء 

بوسائل بدائية!
دوائر  أو  مستشفيات  أن  نضمن  وال 
حكومية أخرى مل تلق املصري ذاته. فعىل 
ما يبدو، وحسب ما كشف عنه واقع حال 
مختلف  يف  والفرعية  الرئيسة  شوارعنا 
مدننا، أن من يسلم من الغرق محظوظا 
بها  قّرعت  ترقيعية  استعدادات  ظل  يف 
الدوائر املعنية رؤوس العراقيني عرب وسائل 

اإلعالم!
عتبة  عىل  زلنا  ال  ونحن  الغرق  هذا  كل 

موسم األمطار..
من يصدق أن هذا مدخل قسم طوارئ يف مركز صحي حكومي؟!

 استنفار في بعقوبة بعد غرق شوارعها 
بعقوبة – وكاالت 

كشف قائم مقام بعقوبة عبد الله الحيايل، 
استنفار  حالة  إعالن  عن  السبت  أمس 
قصوى يف املدينة بعد غرق أغلب شوارعها 
مبياه األمطار، مبينا أن نسب األمطار التي 
هذا  خالل  وضواحيها  املدينة  يف  هطلت 

اليوم هي األعىل منذ عام 2019.

تم  أنه  قائال،  صحفي  حديث  يف  وأضاف 
مياه  لترصيف  الحكومي  الجهد  تكثيف 
إطالق  مع  واألزقة،  الشوارع  من  األمطار 
أعمدة  من  االقرتاب  بعدم  تحذيرات 
الشوارع  بعض  غرق  أن  مؤكدا  الكهرباء، 
لشبكات  كافية  صيانة  إجراء  عدم  سببه 
الدوائر  قبل  من  األمطار  مياه  ترصيف 

ذات العالقة. 

هكذا بدا الكثري من شوارع بغداد الرئيسة والفرعية بعد ساعات قليلة من األمطار 
املتفرقة أمس السبت.. كيف حال استعدادات أمانة العاصمة؟!        

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى  واألىس  الحزن  من  مبزيد   •
املثنى، األستاذ سعد خضري الريشاوي، مدير عام تربية املثنى. 

له الذكر الطيب وألهله وزمالئه جميل الصرب والسلوان. 
التشكييل  الفنان  رفيقها  بريطانيا  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  تنعى   •

القدير شمعون برواري، الذي تويف اثر مرض أقعده الفراش فرتة طويلة.
والخارج،  الداخل  يف  حزبنا  صفوف  يف  طويلة  نضالية  مسرية  بعد  الفقيد  ورحل 
القى فيها صنوفا من القهر واملالحقات التي اجربته عىل مغادرة الوطن يف أواخر 
الثقافية  الحياة  يف  كبريا  أثرا  لنا  ترك  وقد  الغربة.  معاناة  وتحمل  السبعينيات، 

والفنية يف مسريته اإلبداعية الطويلة كموسيقي ومونتري سيناميئ.
ال يسعنا يف هذا املصاب إال أن نبعث بأحر التعازي وأصدق املواساة ألهله ورفاقه 

وذويه. 

مواساة

عن الفيسبوك
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المهرجــان أجـــواء  مـن 

رئيس التحرير يقص رشيط االفتتاح

جانب من خيام املنظامت يف ارض املهرجان الشاعر يحيى الساموي يلقي رائعته عن الشهيد كامل شياع

فرقة آزادي الكركوكية ألهبت حامس الشباب الفنانة صبا سامل شاركت يف سمبوزيوم الرسم قرب جرف دجلة

حملة التربع لبناء “بيت الشعب” يف خيمتها باملهرجان فرقة الفنون البرصية - الخّشابة أطربوا ورقّصوا يف حفلتي االفتتاح واالختتام
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المهرجــان أجـــواء  مـن 

الرفيق رائد فهمي يسلم جائزة ابو كاطع اىل رئيس تحرير جريدة املدى عىل حسني 

جائزة هادي املهدي لحرية التعبري تسلمها ممثل فريق انسم تحسني الزركاين من الرفيقة انتصار امليايل ربيع قاسم عجام تسلم من الرفيق مفيد الجزائري جائزة كامل شياع املمنوحة لوالده الشهيد

منال جبار ومحمود سعدون أدارا حفل الختام زائرون يتفحصون كتباً من منشورات دار الرواد املزدهرة

حضور حفل الختام وقوفاً للنشيد الوطني ولذكرى الشهداء  فرصة يف املهرجان لنزال شطرنجي

7
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تونس - وكاالت

حّذر االتحاد العام التونيس للشغل، 
أخريا، الحكومة التونسية من االستمرار 
يف ما وصفه بالسياسات الالشعبية التي 

تنذر بانفجارات اجتامعية كربى، يف حني 
عرّب حزبان مؤيدان للرئيس قيس سعيد 

عن تخوفهام من أن تؤدي األوضاع 
االجتامعية واالقتصادية إىل العزوف عن 

االنتخابات.

انتقاد الذغ
وعّد املكتب التنفيذي التحاد الشغل، وهو أكرب منظمة 
نقابية يف تونس، أن “غياب اإلرادة لحل األزمة السياسية 
يف  تسهم  أن  ال ميكن  بالقرار  والتفرد  البالد،  يف  القامئة 

إيجاد الحلول الناجعة والدامئة للمشاكل املرتاكمة”.
لالحتجاجات  مساندته  عن  الشغل  اتحاد  عرّب  كام 
عن  املدافعة  الشعبية  التحركات  لكل  ودعمه  السلمية 

قوت الشعب التونيس.

الحقوق  احرتام  إىل  التونسية  السلطات  االتحاد  ودعا 
والحريات ووقف اللجوء إىل الحلول األمنية.

يف  الطبويب،  الدين  نور  لالتحاد  العام  األمني  وجدد 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  مؤمتر  افتتاح 
بالنضال  املنظمة  التزام  العاصمة،  تونس  يف  اإلنسان 
مربع  إىل  العودة  ومحاوالت  بالحكم،  االنفراد  ضد 

االستبداد وفق تعبريه.

وشدد الطبويب عىل أن االتحاد لن يسمح بالعودة إىل 

ما وصفها بمنظومة الفشل.
منظامت  وممثلو  سياسيون  أكد  نفسه،  املؤمتر  وخالل 
الثورة  ملكاسب  انتكاسة  هناك  أن  تونس،  يف  حقوقية 
 ،2021 متوز   25 انقالب  بعد  خاصة  اإلنسان،  ولحقوق 

منددين باملحاكامت التي طالت الكثريين. 

من  سياسيون  ويحرضه  أيام،  ثالثة  املؤمتر  ويستمر 
وحقوقيون  الفكرية،  والتوجهات  االنتامءات  مختلف 
ومنظامت ناشطة يف هذا املجال، إىل جانب األمني العام 
التحاد الشغل نور الدين الطبويب، وممثلني عن الرباعي 
الراعي للحوار يف 2013 الحائز عىل جائزة نوبل للسالم 
)اتحاد الشغل وعامدة املحامني ومنظمة رجال األعامل 

والرابطة(.

العزوف االنتخابي
من ناحية أخرى، حذرت حركتا الشعب و”حراك 25 من 
األوضاع  تؤدي  أن  من  للرئيس سعيد  املؤيدتان  يوليو” 
االنتخابات،  عن  العزوف  إىل  واالقتصادية  االجتامعية 
ودعت حركة الشعب إىل اتخاذ إجراءات رسيعة تساعد 
مصداقيتها،  يف  التشكيك  ميكن  ال  انتخابات  إنجاز  عىل 

وفق تعبريها.
واعتربت الحركة، يف بيان طالعته “طريق الشعب”، أن 
شابته  املقبلة  الربملانية  لالنتخابات  الرتشيحات  مسار 
وتدخل  الفاسد  املال  استعامل  بينها  خطرية  تجاوزات 

اإلدارة واملسؤولني.
ومن املقرر أن تجري يف تونس يف 17 كانون األول املقبل 

انتخابات برملانية جرى تبكريها عن موعدها.
كام انتقدت الحركة تعامل الحكومة مع ارتفاع األسعار 
غري  الهجرة  وتنامي  واألدوية  األساسية  املواد  وفقدان 

بإلغاء  الحكومة  تلويح  الحركة  بيان  ودان  النظامية، 
)الخصخصة(  والتفويت  األساسية  املواد  عن  الدعم 
لبعض مؤسسات القطاع العام استجابة لرشوط صندوق 

النقد الدويل.

دعوة الرئيس
يف املقابل، دعا الرئيس التونيس األوروبيني إىل رضورة 
“كان  متوز  من  والعرشين  الخامس  مسار  بأن  الوعي 
ستكون  النهائية  الكلمة  وأن  الدولة  إلنقاذ  رضوريا 
اإلجراءات  إىل  إشارة  يف  وذلك  التونيس”،  للشعب 
 2021 عام  صيف  يف  الرئيس  فرضها  التي  االستثنائية 

والتي قضت بإقالة الحكومة وتجميد عمل الربملان.
األورويب  باملفوض  جمعه  لقاء  يف  سعيد  الرئيس  وقال 
للعدل ديديي ريندرس إن األوضاع يف تونس “ال ميكن 

أن تستقيم إال بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع”.
تجدر اإلشارة إىل أن تونس متر بأزمة سياسية حادة منذ 
أن تويل الرئيس سعيد السلطتني التنفيذية والترشيعية 
شديدة  النتقادات  الرئيس  ويتعرض   ،2021 متوز  منذ 
يف  أقر  الذي  الجديد  الدستور  بسبب  املعارضة  من 
السيايس  النظام  فيه  2022، وغرّي  25 متوز  استفتاء يف 
من  بالكثري  وتفرد  رئايس  إىل  برملاين  شبه  من  للبالد 
الصالحيات، أسمتها قوى معارضة واسعة بالدكتاتورية 

الجديدة”.

انتقد التفرد بالقرارات ودعا لمساندة االحتجاجات 

اتحاد الشغل التونسي يحذر من تداعيات األزمة السياسية 

عادل محمد 

جرت يف الواليات املتحدة األمريكية، 
يوم الثامن من ترشين الثاين الحايل، 

انتخابات جميع مقاعد مجلس النواب، 
البالغة 435 مقعدا، و35 من أصل 100 

مقعًدا يف مجلس الشيوخ، وحكام 36 
والية، واملجالس الترشيعية للواليات 

والعديد من مناصب االدعاء العام 
ورؤساء البلديات أيضا. عىل مستوى 
الواليات، انتهت استفتاءات مختلفة 

حول الحق يف اإلجهاض، والقوانني 
املناهضة للنقابات، ورفع الحد األدىن 

لألجور لصالح قوى التقدم يف البالد.

بأن  املتعارف عليها،  والتقاليد  التوقعات  وعىل عكس 
حزب الرئيس يخرس العديد من املقاعد يف الكونغرس 
صمدوا  الدميقراطيني  فإن  نصفية،  انتخابات  أول  يف 

بشكل جيد.
هذا  اعداد  ساعة  حتى  املتوفرة،  املعلومات  وفق   
يف  مقعدا   211 عىل  الجمهوريون  حصل  التقرير، 
مجلس النواب، مقابل 198 مقعًدا للدميقراطيني. ويف 
مجلس الشيوخ، حصل الجمهوريون عىل 49، وكذلك 
الحزب  تحديد  بعد  يتم  مل  للدميوقراطيني.  مقعدا   49
الشيوخ  مجليس  يف  األغلبية  عىل  سيحصل  الذي 
انتخابات  يف  األصوات  فرز  يزال  ال  حيث  والنواب، 

النصفية مستمرا. التجديد 
لبضعة  معروفة  غري  الشيوخ  مجلس  نتائج  وستبقى 

غري  ونيفادا،  أريزونا  مثل  واليات  تزال  وال  أيام، 
 6 يف  إعادة  جولة  جورجيا  يف  تجري  وقد  محسومة. 
كانون األول، لعدم تجاوز أي من املرشحني، نسبة الـ 
قانون  مبوجب  املطلوبة  األغلبية  وهي  املائة،  يف   50

الوالية. انتخابات 
الواليات،  حكام  انتخابات  يف  الدميقراطيون  ونجح 
وميشيغان  ويسكونسن  واليات  يف  فازوا  حيث 
والنقايب  املعلم  دافع  مينيسوتا،  ويف  وبنسلفانيا، 
فالز  تيم  الدميقراطي  واملزارعني  العامل  حزب  وعضو 

عن منصب حاكم الوالية لصالح الدميقراطيني.
النساء  قبل  من  التصويت  يف  الكبرية  املشاركة  كانت 
جانب  إىل  أفريقي،  أصل  من  واألمريكيني  والشباب 
عوامل  وحلفائها،  العاملية  الحركة  من  املنظم  الدعم 
حاسمة يف النتائج الجديدة للدميقراطيني يف انتخابات 
التأييد  نسب  وال  التضخم  يكن  مل  النصفي.  التجديد 
إقناع  عىل  قادرين  بايدن  جو  للرئيس  املنخفضة 
الجمهوريني  هجوم  بشأن  مخاوفهم  تجاوز  الناخبني، 
النساء  حق  عىل  الهجوم  وخصوصا  الدميقراطية،  عىل 
مرة  عظيمة  أمريكا  )اجعل  وشعار  اإلجهاض،  يف 

أخرى(.
اعتربت رئيسة الجمعية الوطنية للتعليم، بييك برينغل، 
وأولياء  “الطالب  كبريًا:  نجاًحا  حققت  االنتخابات  أن 
األمور والرتبويون واملدارس العامة هم أكرب الفائزين 
يف انتخابات عام 2022، حيث فاز املرشحون املؤيدون 
الواليات،  لحكام  املهمة  باالنتخابات  العامة  للمدارس 
االنتخابات  ويف  للواليات،  الترشيعية  واملجالس 
والناخبون  اآلباء  رفض  لقد  االتحادي.   الصعيد  عىل 
مثرية  سياسات  ينتهجون  الذين  املتطرفني  السياسيني 
ويحظرون  املدرسية،  الصفوف  ويسيسون  لالنقسام، 
العامة،  مدارسنا  إىل  الثقافية  وتنقل حروبهم  الكتب، 

وتروج لخطط الخصخصة الفاشلة”.

هزيمة ترامب
رضبة  ساحًقا،  فوًزا  توقعوا  الذين  الجمهوريون،  تلقى 

البالد  أنحاء  جميع  يف  الناخبون  رفض  حيث  موجعة 
عىل  املتطرفني  اليمينيني  املرشحني  من  كبرية  مجموعة 
من  أكرث  ترامب  دعم  لقد  االنتخابية.  القوائم  جميع 
يتوج  أن  أمل  عىل  البالد  أنحاء  جميع  يف  مرشح   300
يرمز  الذي  )اللون  حمراء”  “موجة  بـ  االنتخابات  يوم 
للجمهوريني( من شأنها أن تجعله يفوز برتشيح الحزب 
الهزمية، هي  الجمهوري للرئاسة لعام 2024. ان هذه 
أيًضا هزمية مبارشة لرتامب وخطط ترشيحه لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة، وميكن أن تؤدي إىل تغري التوازن داخل 
الحزب الجمهوري لصالح اليمني املحافظ التقليدي عىل 

حساب املتطرفني والفاشيني الجدد.
املحافظة،  جورنال  سرتيت  وول  جريدة  وصفت 
الحزب  يف  األكرب  بـ”الخارس  ترامب،  لها  افتتاحية  يف 
قد  الحزب  يف  هامة  شخصيات  وكانت  الجمهوري”. 
هاجمت ترامب والكراهية التي ينرشها، بينهم النائبة 
ليز تشيتي، ونائبة حاكم والية فرجينيا وينسوم إيرل 

سريز، التي طالبت ترامب مبغادرة املرسح السيايس.

الشيوعي األمريكي
املستقبيل  التطور  ان  االمرييك  الشيوعي  الحزب  أكد 
وقال  الجامهريية.  الحركات  عىل  كبري  حد  إىل  يعتمد 
بيان لقيادة الحزب: “بدون حركات شعبية جامهريية 
ناقصا  كان  ما  بالضبط  وهذا  مستحيال  التقدم  كان 
هذا  االنتخابات  موسم  ويف  املاضيني،  العامني  خالل 
من خالل  الحركات  لهذه  املستمرة  اإلمكانات  تأكدت 
القوة والزخم يف ختام الحمالت االنتخابية يف بنسلفانيا 
تنظيامت  واستطاعت  أخرى.  وواليات  وويسكونسن 
الفارق يف  والنقابات إحداث  املدنية  النساء والحقوق 
انتخابات التجديد النصفي وستواصل إحداث وتحقيق 

االنتصار عىل الخطر الفايش”.

تعزيز صفوف النواب التقدميين
االنتخابات:  نتائج  حول  رسالته  يف  ساندرز  بريين  قال 
انتخابية  بليلة  التقدميون  املرشحون  حظي  “لقد 
يف  وساعد  هناك  كان  من  كل  أشكر  أن  أود  رائعة. 

تحقيق ذلك. سيكون هناك اآلن تقدميون يف مجلس 
التاريخ  يف  مىض  وقت  أي  من  أكرث  األمرييك  النواب 

الحديث”.
من  املكونة  الكاملة  املجموعة  انتخاب  إعادة  متت 
“الفرقة”: رشيدة  باسم  نواب تقدميني معروفني  ستة 
وإسكندرية  بريسيل  وأيانا  عمر  وإلهان  طليب 
لعضوية  بومان  بوش وجامل  وكوري  كورتيز  أوكاسيو 
تويرت  عىل  أوكاسيو-كورتيز  وكتبت  النواب.  مجلس 
منحوين  الذين  وأنصارتجمعنا  أعضاء  لجميع  “شكًرا 

املسؤولية الكربى لتمثيل نيويورك يف الكونغرس”.
لقد اتسعت صفوف التقدميني لينضم اليها ماكسويل 
وغريغ  إلينوي  يف  رامرييز  ديليا  فلوريدا،  يف  فروست 
كاسار من تكساس وسمر يل من والية بنسلفانيا. لقد 
مثل انتصارهم نجاحا جديدا للتقدميني، ومل تجد نفعا 
املبالغ الطائلة التي دفعها املانحون الجمهوريون ملنع 

انتصارهم

 من النواب التقدميين
ً
لم يسبق للكونغرس األمريكي ان ضم عددا

الشيوعي األمريكي.. الحركات الشعبية هي التي حسمت السباق

إعادة انتخاب أعضاء الفرقة التقدمية

النيران تلتهم مخيمات
 للنازحين اليمنيين

صنعاء - وكاالت
اندلع أمس السبت حريق يف مخيم للنازحني يف الحديدة غريب 

اليمن، ما تسبب يف التهام عرشات الخيام واملساكن املؤقتة. 
إن  قولها  حقوقية  ناشطة  عن  نيوز«  »سكاي  وكالة  ونقلت 
»حريقا هائال اندلع يف مخيم الجشة مبدينة الخوخة الساحلية 
جنويب املحافظة، ما أدى إىل خسائر مادية كبرية يف املخيم الذي 

يضم قرابة 1200 أرسة نازحة«.
وأشارت إىل أن »عرشات األرس النازحة باتت يف العراء بعد أن 
أسبابه  تتضح  مل  الذي  الحريق  يف  وممتلكاتها  خيامها  فقدت 

بعد«.
التي  الهدنة  تعرثت  فيام  دامية  رصاعات  من  اليمن  وتعاين 
اليمنيني  جعل  ما  الرصاع،  طريف  بني  املتحدة  األمم  ترعاها 
مستائني وخائفني من تجدد الرصاعات التي اوصلت البلد إىل 

أتعس احوالها منذ سنوات.

موسكو - وكاالت

أكد نائب رئيس مجلس األمن القومي الرويس دميرتي 
حلف  تواجه  بالده  أن  السبت،  أمس  ميدفيديف، 

شامل األطليس “الناتو” والغرب مبفردها يف أوكرانيا. 
قوتها  كل  تستخدم  مل  “روسيا  أن  ميدفيديف  وكشف 
بعد يف أوكرانيا، وأن جيش بالده مل يستخدم حتى اآلن 
األهداف  كل  لرضب  يلجأ  ومل  الهجومية،  قدراته  كل 
أن يضيف  قبل  املدنية،  املناطق  املوزعة يف  األوكرانية 

أن لكل قرار وقته”.
“يف  التليغرام:  عىل  حسابه  عىل  مدفيديف،  وقال 
تم  التي  الصعبة  والقرارات  األخرية  التطورات  ظل 
البعض  تناىس  العسكرية،  القيادة  قبل  من  اتخاذها 
وال  األساسية  الحقائق  بعض  لهم،  بالنسبة  وتالشت 
التي  أن روسيا هي  الجميع  نذكر  بها:  التذكري  بد من 
استعادت  التي  هي  بالدنا  وان  مواطنيها  عن  تدافع 

مستمرة.  االستعدادات  وهذا  العكس  وليس  أراضيها 
تشكيل  إعادة  عىل  تعمل  التي  هي  روسيا  ان  نذكر 
وال  املتحدة  الواليات  وليس  الجديد  العاملي  النظام 
إرساؤه.  سيتم  العادل  النظام  وهذا  وكييف  بريطانيا 
نذكر أن روسيا تواجه مبفردها الناتو والدول الغربية. 
وحدنا.  املواجهة  هذه  تحمل  عىل  قادرون  ونحن 
بكل  القتالية  العمليات  وتقود  تقاتل  روسيا  أن  نذكر 
لحامية  أقىص  وبطريقة  املدنيني  تستهدف  اال  حرص 
أرواح جنودها وحياة املدنيني. فيام ال يضع العدو أي 
الفرق  يكمن  وهنا  املدنيني  وسالمة  لحياة  اعتبارات 
أن  للجميع  واضح  هو  وكام  نذكر  بيننا.  االخالقي 
وامكانياتها  قدراتها  كل  اآلن  حتى  تستخدم  مل  روسيا 
أهداف  كل  الستهداف  تلجأ  ومل  والقتالية  العسكرية 
بسبب  ليس  وهذا  املدنية.  املناطق  يف  املوزعة  العدو 
قرار  لكل  فقط.  بها  نتحىل  التي  اإلنسانية  الخصال 

وقته”.

نيويورك - وكاالت

لألمم  التابعة  االستعامر  إنهاء  لجنة  تبنت 
رأيا  يطلب  فلسطيني  قرار  مرشوع  املتحدة 
بشأن  الدولية  العدل  محكمة  من  استشاريا 

االحتالل اإلرسائييل.
عليه  املوافقة  متت  الذي  القرار،  ويطالب 
محكمة  نيويورك،  يف  املتحدة  األمم  مقر  يف 
عاجل”  “بشكل  برأيها  باإلدالء  الدولية  العدل 
واستيطانها  األمد  طويل  إرسائيل  “احتالل  يف 
إنه  قال  والذي  الفلسطينية”،  لألرايض  وضمها 

ينتهك حق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم.
املاليك  الفلسطيني رياض  الخارجية  وقال وزير 

يف بيان إن 98 دولة أيدت القرار مقابل اعرتاض 
17 دولة يف حني امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ورحب املاليك بنتيجة التصويت ووصف القرار 
أن  شأنه  من  وقانوين”  دبلومايس  “إنجاز  بأنه 
عىل  إرسائيل”  ملساءلة  جديدة  حقبة  “يفتح 

جرائم الحرب التي ترتكبها.
املتحدة جلعاد  األمم  لدى  وقال سفري إرسائيل 
محكمة  إلرشاك  دعوتهم  خالل  من  إنه  إردان 
الفلسطينيني يقوضون أي  الدولية “فإن  العدل 

فرص للمصالحة”.
اللجنة “الفلسطينيون رفضوا كل  وقال مخاطبا 
خارجية  هيئة  يورطون  واآلن  للسالم،  مبادرة 

بحجة أن الرصاع مل يتم حله؟”.

األمم المتحدة تتبنى قرارا فلسطينيا روسيا: نحارب الناتو لوحدنا ولم نظهر كل قوتنا 
بشأن االحتالل 
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وحيداً  املاجدي،  يوسف  املالكم  يشارك 
للشباب  العامل  بطولة  يف  العراق  عن  ممثالً 
 14 املدة  خالل  إجراؤها  املقرر  باملالكمة، 
الجاري، يف مدينة النوسيا  الشهر  - 26 من 
العراق  االسبانية، وذلك لعدم حصول وفد 

عىل تأشرية دخول إلسبانيا.
يف  املاجدي،  نعيم  املالكم  والد  وقال 
ستشارك  دولة   89“ إن  صحفي،  حديث 
يف  املقررة  العامل  بطولة  يف  مبالكميها 
الجاري،  الشهر  أواخر  إسبانيا 
العراقي  واملنتخب 
يشارك  سوف 
وحيد  بالعب 
وهو  البطولة  يف 
يف  يقيم  الذي  )يوسف( 
التواجد  له  وأتيح  أمريكا، 

هناك”.
وأضاف أن “يوسف بدأ استعداده 
مبكراً للبطولة منذ أول يوم له بعد 
عودته ألمريكا، عقب تحقيقه ذهبية 
إرشاف  تحت  يتدرب  وكان  العرب، 

“قدموا  أنهم  إىل  مشرياً  أصدقاء”،  مدربني 
أجواء  عىل  للتأقلم  أسبوع  قبل  إلسبانيا 
البطولة ورفع الجرعات التدريبية استعدادا 

ألقوى بطولة يف العامل”.
االتحاد  اآلن  “لغاية  أنه  املالكم،  والد  وبني 
العراقي مل يتمكن من حصول تأشرية دخول 
ملدرب عراقي للوصول إىل إسبانيا واإلرشاف 
معه خالل  والوقوف  يوسف  تدريبات  عىل 
أنه “سيحاول  إىل  الفتاً  وتوجيهه”،  النزاالت 
الوفود  مدريب  من  مساعدة  عىل  الحصول 
الحلبة  عىل  يقف  مدرب  لتكليف  العربية 

مع يوسف أثناء النزال”.
يوسف ضمن وزن  وتابع: “سأحاول إرشاك 
لتكون  وزنه  إنقاص  محاولة  بعد  كغم،   67
املنافسات  “قرعة  أن  مبيناً  أوفر”،  فرصته 
ستجرى يوم 14 من الشهر الحايل، يف النوسيا 

اإلسبانية”.
يذكر أن املالكم العراقي املغرتب يف أمريكا 
األول وحصد  باملركز  توج  املاجدي،  يوسف 
للمالكمة  العربية  البطولة  يف  الذهبية 
ضمن  مرص،  يف  مؤخرا  جرت  التي  للشباب 
وزن 71 كغم، وذلك بعد فوزه عىل منافسه 

الجزائري يف مباراة الختام.

الماجدي الممثل الوحيد للعراق 
في بطولة العالم بالمالكمة

منعم جابر

يف  مبكر  بشكل  الرياضة  العراقية  الفتاة  مارست 
األندية  بعض  انشاء  وتم  املايض،  القرن  خمسينات 
يف  ثم  أوال  والبرصة  بغداد  يف  الرياضية  للفتاة 
محافظات ومدن أخرى، وبقي ذلك النشاط محدوداً 
مامرسة  بوجه  املحافظة  القوى  بعض  وقوف  بسبب 
املرأة للرياضة، وعىل الرغم من ذلك قدمن أنفسهن 
املتنوعة  األلعاب  يف  تفوقاً  وحققن  وجرأة  بقوة 
وقدمت بطالتنا مناذج متميزة ونتائج طيبة يف مختلف 

املشاركات العربية والدولية.
مظهراً  متثل  الفتيات  قبل  من  الرياضة  مامرسة  ان 
حضارياً يف الساحة الرياضية العراقية، وقد تراجعت يف 
والعادات  األمنية  األوضاع  بسبب  األخريين  العقدين 
البعض من أولياء األمور، والبعض  والتقاليد وموقف 
من إدارات املدارس ال يشجع الطالبات عىل مامرسة 

الرياضة.

من المسؤول عن رياضة المرأة؟
هنا نؤكد عىل أهمية وجود العنرص القيادي يف رياضة 

املرأة ووجود لجنة او مكتب يضم نخبة من اكادمييات 
وبطالت الرياضة النسوية اضافة اىل وجود عضوتني يف 
النسوي،  النشاط  لقيادة  األوملبية  واللجنة  االتحادات 
كوزارة  قيادية  مناصب  يف  الرياضية  املرأة  متثل  وان 
الشباب والرياضة والرتبية والتعليم، كذلك من املمكن 
ان يكون لإلعالم دور من خالل تقديم برامج تلفزيونية 
ورضورة  الرياضة  عىل  املرأة  وتشجع  الوعي  تنرش 
ومنتديات  اندية  وجود  الرضوري  ومن  مامرستها.  
“نادي  باسم  اندية  هكذا  منلك  كنا  حيث  نسوية، 
الفتاة” ليك متارس املرأة نشاطها الريايض واالجتامعي 

يف هذه األندية. اذن نستنتج من هذه الخطوات ان 
نشاط املرأة الريايض يؤسس لرياضة نسوية متطورة 
النسوية  الرياضة  وحدة  تشكيل  إعادة  عىل  والعمل 
يف وزارة الشباب والرياضة واللجنة األوملبية الوطنية 
والرياضة  الشباب  لجنة  يف  املرأة  تواجد  ورضورة 
الربملانية ألن املرأة هي نصف املجتمع ومن الرضوري 

تواجدها يف هذا امليدان.

آراء وأفكار ومقترحات
ورضورة  لبناتنا  املدرسية  الرياضة  رعاية  أهمية   -

بهذا  التربع  وعدم  الرياضية،  الرتبية  درس  تفعيل 

الدرس مهام كانت األسباب.

- افتتاح اندية ومنتديات خاصة بالفتيات يف جميع 

املحافظات.

النسوية  واملسابقات  الرياضية  النشاطات  تفعيل   -

بني املدارس لتشكل عامالً للدعم واالندفاع.

الرياضية ومعاهد  الرتبية  كليات  بتطوير  االهتامم   -

للرياضة  الوحيد  املتنفس  باعتبارها  البدنية،  الرتبية 

النسوية.

ال بد من وقفة جادة

العادات والتقاليد سبب في تراجع الرياضة النسوية

)الحلقة الرابعة(

عمان ـ وكاالت

أقرتب الدويل السابق مصطفى ناظم العب الفيصيل 
خالل  العراقي  الجوية  للقوة  االنتقال  من  األردين، 
تبدأ  أن  املقرر  من  التي  الشتوية،  االنتقاالت  فرتة 

مطلع العام املقبل 2023.
بلقب  الفيصيل  بتتويج  العراقي  املدافع  وساهم 

الدوري األردين للموسم املنتهي قبل أيام قليلة.
عرب  مؤثرة،  بكلامت  الفيصيل  ناظم، جامهري  وودع 
شكره  عن  فيها  عرب  “إنستغرام”،  مبوقع  حسابه 
بطل  مع  مشاركته  طوال  له  ملساندتهم  وامتنانه 

الدوري األردين.
الفًتا  األردين،  بالدوري  مشواره  انتهاء  ناظم  وأكد 
اسم  تحديد  دون  جديدة  تجربة  سيخوض  أنه  إىل 

الفريق املقبل.
مصطفى  املدافع  أن  إىل  محلية  تقارير  وأشارت 
الجوية،  القوة  متثيل  من  كبري  بشكل  اقرتب  ناظم، 

وسيتم إمتام الصفقة يف املريكاتو الشتوي املقبل.
مع  قصرية  احرتافية  تجربة  خاض  أن  لناظم  وسبق 
النجمة البحريني، قبل العودة إىل الدوري العراقي 

ومتثيله للديوانية باملوسم قبل املايض.

طريق الشعب - وكاالت

أعلنت وحدة النزاهة التابعة لالتحاد الدويل أللعاب 
كينيث  الكيني  العداء  إيقاف  الجمعة،  القوى، 
براغ  ماراثون  نصف  بسباق  الفائز  رينغو،  كيربوب 
الثاين من نيسان املايض، ملدة 5 سنوات بسبب  يف 

انتهاكه قانون مكافحة املنشطات.
وكتبت الوحدة يف تغريدة عىل “تويرت”، أن “كينيث 
سنوات   5 ملدة  أوقف  عاًما،   26 رينغو،  كيربوب 
مادة  استخدام  لوجود   2022 مآيار   13 من  اعتباًرا 

حاالت  تزايد  إىل  مشرية  املحظورة”،  امليثاستريون 
املنشطات يف كينيا.

وفاز رينغو بسباق 10 كم يف مدينة ليل الفرنسية يف 
نيسان 2022، باإلضافة إىل نصف ماراثون كوبنهاغن 

يف أيلول 2021.
يف ترشين األول، تم إيقاف عداءتني كينيتني مؤقًتا 
مباراثون  الفائزة  كيبيويك،  تشيمتاي  ديانا  هام 
بوسطن عام 2021، وبيتي ويلسون ليمبوس، بسبب 

انتهاكات قانون مكافحة املنشطات.
وعرقلة  باألدلة  بالتالعب  العداءتان  واتُّهمت 

وثائق  استخدام  بسبب  سيام  ال  اإلجراءات، 
مادة  تناولهام يف عام 2021  ثبتت  أن  بعد  مزورة، 
برشوط  وقتها  مسموحة  كان  التي  برتيامسينولون 
معينة، قبل أن يتم حظرها متاًما منذ كانون الثاين/

يناير املايض.
وتم إيقاف أكرث من 20 رياضيا ورياضية من كينيا 

منذ بداية العام.
تم تصنيف كينيا يف الفئة األوىل يف قامئة املراقبة من 
قبل االتحاد الدويل أللعاب القوى والوكالة العاملية 

ملكافحة املنشطات )وادا( منذ عام 2016.

مصطفى ناظم يودع الفيصلي بكلمات مؤثرة

إيقاف العداء الكيني رينغو 5 أعوام بسبب المنشطات

متابعة ـ طريق الشعب

أسامءهم  دّونوا  بالعبني  العامل  كأس  بطوالت  حفلت 
طُبعت  أهداف  تسجيل  أو  ألقاب  بإحراز  التاريخ،  يف 
يتذكرهم  العبني  أيضا  شهد  املونديال  أن  إال  الذاكرة،  يف 
وأثارت  بها،  قاموا  »مشاغبات«  خلفية  عىل  املشجعون 

الكثري من الجدل.

شوماخر وأسنان باتيستون
الغريب  شهد نصف نهايئ مونديال 1982 اصطدام األملاين 
هارالد )توين( شوماخر، بالفرنيس باتريك باتيستون الذي 
كان شبه منفرد، ويحاول تسجيل هدف يف مرمى الحارس 

املتقدم.
نتيجة االصطدام؟ فقدان 3 أسنان للمدافع الفرنيس عىل 

أرض امللعب ورضر يف فقرات العنق.
نتيجة املباراة؟ فوز أملانيا الغربية 4-5 بركالت الرتجيح بعد 
تنجح يف دخول  مل  باتيستون  كرة  بأن  علام  التعادل 3-3، 
الشباك، ومل يُطرد شوماخر الذي تابع اللعب بشكل اعتيادي.

»معركة نورمبرغ«
يشبه  ما  إىل  تحّولت   2006 مونديال  نهايئ  مثن  مباراة 
»معركة نورمربغ«، املدينة األملانية التي استضافت املباراة 

بني هولندا والربتغال.
من  قياسيا  عددا  إيفانوف  فالنتني  الرويس  الحكم  رفع 
بطاقات  وأربع  صفراء  بطاقة   16 اىل  وصل  البطاقات، 
حمراء، يف مباراة عنيفة حّولت أرض امللعب إىل ما يشبه 

حلبة مصارعة!
أبرز املشاغبني كان »الربتغايل« خالد بولحروز، الذي تلقى 
الربتغايل  فخذ  عىل  قاس  تدخل  إثر  أوىل  صفراء  بطاقة 
كريستيانو رونالدو، وثانيًة بعد رضبه لويس فيجو باملرفق.

بعد  الربتغال  طُرد ديكو من صفوف  اآلخر،  الجانب  عىل 
نيله إنذارين: األول بعد تدخل قوي عىل جون هايتينغا، 

والثاين للمس الكرة باليد.

»كاراتيه« دي يونغ
يف نهايئ مونديال جنوب إفريقيا 2010، مل يحرز الهولندي 
منتخب  خرس  حيث  العامل،  كأس  لقب  يونغ  دي  نايغل 

بالده أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد.
رياضات  يف  »ميدالية«  أحرز  الهولندي  الالعب  لكن 
املرتفعة ألكرث  القتالية، بعدما سّدد ركلة بقدمه  األلعاب 
من مرت عن أرض امللعب، يف صدر اإلسباين تشايب ألونسو 

يف الدقيقة 28.
اكتفى الحكم اإلنكليزي، هاورد ويب، مبنح دي 

الترصف  هذا  أن  إال  صفراء،  بطاقة  يونج 
العنيف شكل بداية سلسلة من التدخالت 

خاللها  تلقى  التي  املباراة،  يف  القاسية 
صفراء  بطاقات  تسع  الهولنديون 
خمس  مقابل  حمراء،  وواحدة 

بطاقات صفراء إلسبانيا.

أزمة روي كين
يف عام 2002، كان األيرلندي 
ملنتخب  قائدا  كني  روي 
بالده، الذي يستعد لخوض 
كوريا  مونديال  غامر 

ميك  واملدرب  بينه  الخالفات  أن  إال  واليابان،  الجنوبية 
ماكاريث كانت تتزايد بشكل تدريجي.

يف  كني  فزمالء  فعال،  حصل  ما  حول  الروايات  تتباين 
املنتخب قالوا إنه غادر غاضبا املعسكر التحضريي، بينام 
املغادرة،  قرر  إنه  يونايتد  ملانشسرت  السابق  الالعب  قال 

قبل أن يعود عن قراره.
كل  تجاوز  ماكاريث،  إليه  دعا  اجتامع  يف  حدث  ما  لكن 

حدود العالقة بني قائد للمنتخب الوطني ومدربه.
بحسب صحيفة »غارديان« الربيطانية، وجه كني ملاكاريث 
بتقييمك  أقوم  »ال  له:  قائال  الالعبني،  أمام  نابية  عبارات 
بتقييمك  أقوم  وال  كمدرب،  بتقييمك  أقوم  ال  كالعب، 
الوحيد  السبب  حيالك..  لدي  احرتام  ال   )...( كشخص 
الذي يدفعني للتعامل معك، هو أنك أصبحت بطريقة ما 

مدرب منتخب بالدي!«.

»نطحة« زيدان
لعلها من أشهر اللقطات يف تاريخ املباريات النهائية لكأس 

العامل.
يف 2006، زين الدين زيدان، قائد املنتخب الفرنيس وأحد 
األخرية  مباراته  يخوض  الحديث،  التاريخ  يف  الالعبني  أبرز 
قبل االعتزال، وأمامه فرصة قيادة »الديوك« إىل اللقب الثاين 

يف تاريخهم بعد 1998.
اإليطايل،  املدافع  سقوط  لدى  الفرنسية  األحالم  انهارت 
ماركو ماترياتزي، عىل أرض امللعب، ليتبني بحسب اللقطات 
التلفزيونية أن زيدان وجه »نطحة« برأسه إىل صدر الالعب، 

بعد ما قال إنها إهانة وجهها إىل والدته.
خرج زيدان بالبطاقة الحمراء، الثانية له يف تاريخ كأس العامل، 
بعد تلك التي تلقاها يف املباراة الثانية بدور املجموعات عام 
1998، عندما دهس عىل الالعب السعودي، فؤاد أنور، ونال 

بطاقة حمراء واإليقاف ملباراتني.

عضة سواريز
دور  ففي  مجددا،  العناوين  سواريز  تصدر   ،2014 يف 
املجموعات ضد إيطاليا، عض كتف املدافع جورجو كيليني 

بال رحمة.
رصخ اإليطايل من األمل، وطالب بال جدوى مبعاقبة سواريز.. 
النجم  بعدها  عوقب  إذ  الكرام،  مرور  الحادثة  متر  مل 

األوروغواياين باإليقاف تسع مباريات مع منتخب بالده.

شغب الالعبين في المونديال

ٌ
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ناتاشا شتروبل
ترجمة: رشيد غويلب

أوكرانيا  عىل  العدوانية  حرب  تلقي 
بني  املتنوعة  العالقات  عىل  الضوء 
الجهات  الروسية واألوروبية واألمريكية 
عىل  هذا  ينطبق  املؤثرة.  الحكومية 
املحيطة  واملكائد  األوليغارشية  طبقات 
بإمدادات الطاقة، ولكن أيضا عىل عالقة 
املتطرف  اليمني  مع  الخاصة  روسيا 

العاملي.

المال يحكم العالم 
ونشطاء  روسيا  بني  الصالت  أهم  إحدى  تتمثل 
تتبع  أن  املعروف  ومن  بالتمويل.  املتطرف  اليمني 
هذا املسار صعب جدا. وقد انعكس هذا االرتباط 
مليون  بقيمة  قرضا  روسيا،  منح  يف  أوضح  بشكل 
التجمع  )اليوم:  الفرنسية  الوطنية  للجبهة  دوالر 
القنوات  عرب  القرض  منح  يتم  ومل  الوطني(. 
خاص.  بنك  قبل  من  انجز  بل  الرسمية،  الحكومية 
أيضا  املتحدة«  »روسيا  بوتني  حزب  حافظ  لقد 
اآلن(  بها  العمل  )توقف  تعاون  اتصاالت  عىل 
النمساوي،  الفايش  الحرية  حزب  مثل  أحزاب  مع 
الشامل  ورابطة  الهولندي،  فيلدرز  وخريت 
أحزاب  وكانت  سالفيني.  ماتيو  بزعامة  اإليطايل 
الدميقراطي  االتحاد  جناحي  مثل  املحافظ،  اليمني 
أندريه  وكان  الرشكاء.  بني  من  أملانيا،  يف  املسيحي 
إساييف، الكادر البارز يف حزب »روسيا املوحدة«، 
فإن  وباملثل،  العالقات.  لهذه  واملتابع  الوصل  صلة 
حارضة  مبارشة،  غري  صالت  عرب  الشبكات،  بعض 
شبكة  تطورت  لقد  الربملان.  خارج  النشاطات  يف 
شغل  أوروبا،  يف  الروسية  الثقافية«  »املعاهد  من 
املتطرف.  اليمني  من  شخصيات  إدارتها  مجالس 
وقد حذفت قوائم هذه املنتديات، يف هذه االثناء، 
التأكيد،  اإلنرتنت، بحيث مل يعد ممكنا  من مواقع 
او  املنصب  هذا  شغل  الذي  من  حاسم،  بشكل 
ذاك، وما هو املردود املايل الذي تقاضاه، ومن هي 
هذه  أحد  هو  سوفوروف،  معهد  املمولة.  الجهة 
ألكسندر  العام  وسكرتريه  فيينا،  ومقره  املعاهد، 

والعبا  مؤسسا  ماركوفيتش عضوا  كان  ماركوفيتش. 
رئيسيا يف مجموعة Identitären )الهويات( التي 
متطرفة  ميينية  مجموعة  وهي   ،2012 يف  تأسست 
للمعهد  املايل  التعامل  يزال  الجدد. ال  النازيني  من 
وجوائز  صور  عرض  بفخر  يتم،  لكن  واضح،  غري 

فالدميري بوتني.

ألكسندر دوغين والفاشية 
أللكسندر  مرتجام  أيضا  نفسه  عني  ماركوفيتش 
التي  بآرائه،  املعروف  السيايس  الفيلسوف  دوغني، 
الرتجمة  لكن  بالفاشية.  واسع  نطاق  عىل  توصف 
تستند  بل  األملانية،  إىل  الرويس  األصل  من  تتم  ال 
أيدولوجية  ان  ويبدو،  اإلنكليزية.  الرتجمة  إىل 
املرتجمني املناسبة تتمتع بأهمية أكرث من القدرات 
جهات  ضمن  األملانية،  الرتجامت  تصدر  اللغوية. 
أي  الجديدة،  اليمينية  اركتوز  النرش  دار  أخرى، يف 
أصبح  املعروفة.  الشبكات  يف  يبقى  يشء  كل  ان 
املبادئ  أحد  الرابعة«  السياسية  و«نظريته  دوغني 
الوطنية.  وفوق  عامليا  املنظمة  الفاشية  لتوجهات 
األيديولوجيات  جميع  أن  الرئيسة:  موضوعته 
عليها  عفا  قد  الليربالية،  باستثناء  السياسية، 
أن  الليربالية  معاريض  جميع  عىل  ويجب  الزمن 
خيمة  تحت  االتحاد  هذا  يتم  ان  ويجب  يتحدوا. 
نظام  واضح،   تقليدي  استبدادي  اجتامعي  نظام 
يستعري  الرتاتبية.  عىل  قائم  تقليدي  اجتامعي 
دوغني هنا الرتاتبية يف املجتمع الهندويس يف الهند. 
جانب  إىل  الهند،  تعد  هذه،  التفكري  طريقة  يف 
الغربية.  الليربالية  ضد  للتقاليد  معقاًل  روسيا، 

الرتاتبية  وفق  الواضح  االجتامعي  التصنيف  يقف 
يف مواجهة املجتمع الليربايل املختلط واملحدد، مام 
لحياة  وحدود  الجنسني،  بني  حدود  بوضع  يسمح 
الطبقات  بني  الحراك  أيضا  ولكن  الجنسية،  البرش 
يف مجتمعات الرتاتبية. ميكن هنا العثور عىل فكرة 
الفكرة  )ارتبطت  جديد  من  الفاشية  االنحطاط 
الستعدادة  النازية  ووظفتها  روما،  بانحطاط 
ومل  باالنحطاط،  الحارض  وصف  عرب  االستبداد 
شملت  بل  السيايس  والتاريخ  السياسة  يف  تنحرص 

الثقافة بكل تنوعها – املرتجم(.
الفايش  الفكر  يف  تحولني  دوغني  نظرية  تقدم 
الكالسييك. من ناحية، يصبح مستوى الرصاع عامليا، 
وال  منفردة،  قومية  دول  بني  هناك رصاع  يعد  ومل 
حتى بني قارات أو مناطق ثقافية معينة، بل رصاع 
هذا  ويف  والتقليدية.  الليربالية  بني  أيديولوجي 
اإليجابية  املرجعية  نقطة  روسيا  تصبح  الرصاع، 
املتطرف  اليمني  أن  أيضا  يعني  وهذا  للتقليدية. 
عامليا  يفكر  هذه  التفكري  طريقة  يتبنى  الذي 
املعركة  ساحة  القومية.  دولته  ضد  أحيانا  ويعمل 
والعدو  واحد.  بلد  يف  تنحرص  وال  كله  العامل  هي 
تصويرها  يتم  التي  الغربية،  الدميقراطيات  هو 
يف  هنا  الكثري  ويحدث  بالكامل.  ليربالية  أنها  عىل 
بالثقافة  يتعلق  األمر  إذاً  الثقايف.  الرصاع  سياق 
واملثلية  النسوية،  والحركة  للعنرصية،  املناهضة 
ال  التي  املصاحبة  واملواضيع  الجنيس  والتحول 
تحىص. ويتم تفسري كل من هذه املوضوعات وكل 
تراجع  عىل  دليل  أنه  عىل  ضئيل  اجتامعي  تقدم 
الليربايل  يتم هنا دمج  االجتامعية.  النخبة  وانعزال 

واليساري يف وحدة واحدة. والقوى التقليدية )أي 
األخري.  املنقذ  الرسي وهي  العمل  الفاشية( متارس 
الخارج،  الداخل ومن  التحدي من  إىل  بحاجة  إنها 
ضد  البعض  بعضها  مع  تتحالف  يجعلها  الذي 

الغربية وتدمرها. الليربالية 

عصور ذهبية
واملخطط  املتطرف  اليميني  املنظّر  مثل  دوغني، 
يعترب  بانون،  ستيف  لرتامب  السابق  االسرتاتيجي 
االيطايل  والتنجيم  السحر  وعامل  الفايش  املنظّر 
الهدف  إيفوال )1889 – 19974( ملهمه.  يوليوس 
الدخول يف عرص ذهبي جديد. دوغني وبانون  هو 
للعامل.  خطية  وليست  دورية  نظرة  عىل  يحافظان 
لذلك نحن اآلن يف كايل يوغا )آخر املراحل األربعة 
العصور  املرتجم(،   – املقدسة  الهند  كتب  وفق 
ترسيع  خالل  من  عليها  التغلب  يجب  املظلمة. 
وعىل  املروعة.  النهائية  املعركة  وخوض  األزمات، 
األنقاض ميكن نهوض عرص ذهبي جديد  يوفر منط 
التفكري هذا نقاط اتصال للقوى الدينية والباطنية. 
عهد  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  كامشة  ويف 
محاولة  بذل  يجب  بوتني،  عهد  يف  وروسيا  ترامب 
العامل  وتحرير  املروعة  النهائية  املعركة  لفرض 
يف  الليربالية  تعني  الفهم  هذا  وفق  الليربالية.  من 
الحداثة تعني يف  الحداثة. وما بعد  الواقع ما بعد 
العامل  عىل  »التمرد  بأكمله.  الحداثة  منجز  الواقع 
إىل  دعت  التي  إيفوال،  أعامل  أهم  من  الحديث« 
إحياء  إعادة  فرض  أجل  من  الحداثة  عىل  التغلب 
ذلك العرص الذهبي. كان إيفوال أحد أهم منظري 

الفاشية اإليطالية. ويف تواز غريب، يضطلع دوغني 
الحادي  القرن  فاشية  اجل  من  الدور  بهذا  وبانون 

والعرشين.

انشقاقات
لو تبنت  الوضوح، حتى  لكن ليس كل يشء كامل 
أجزاء كبرية من اليمني املتطرف املنظور التقليدي. 
ميول  عىل  تنطوي  أوكرانيا  ضد  الحرب  أن  غري 
هائلة نحو االنقسام بني قوى اليمني املتطرف. جزء 
الوالء ألوكرانيا،  يف  نفسه  يجد  منه،  به  يستهان  ال 
آخر معقل  أوكرانيا هي  ان  يرى  فايش،  إسقاط  يف 
الدفاع عنها. وتجيز معاداة  البيضاء يجب  ألوروبا 
هنا  )نتحدث  األجزاء  لهذه  العميقة  الشيوعية 
بشكل أسايس عن النازية الجديدة، ولكن أيضا يف 
روسيا  رؤية  يف  باالستمرار  الجديد(  اليمني  عمق 
كعدو شيوعي، يستوجب الدفاع عن النفس ضده. 
وروسيا  ستالني  خليفة  أنه  عىل  بوتني  إىل  ويُنظر 
منطق  وفق  الجديد.  السوفيتي  االتحاد  أنها  عىل 
هذا التيار من النازية الجديدة، يجب دحر روسيا. 
بعد عام 2014، تكثف التعاون بني نازيني أوروبيني 
وأوكرانيني والفاشيني. هذا يضع أقساما من اليمني 
االنقسامات  تتقاطع هذه  مأزق، حيث  الجديد يف 
وتحاول  الجديد.  املتطرف  اليمني  مشهد  عرب 
»الهوية«  لحزب  السابق  الرئيس  مثل  شخصيات 
النمساوي، مارتن سيلرن، التهدئة بني كال االتجاهني 
يعود  الشك،   حالة  ويف  وسط.  موقف  واتخاذ 
شامل  وحلف  كبرية  مؤامرة  اىل  بالطبع   يشء  كل 
الليربايل جورج سوروس هو  امللياردير  أو  األطليس 

املسؤول. هذا النموذج معروف ايضا.
القيادة  تحت  املتطرف  اليمني  من  جزء  يرى  بينام 
الغرب،  ضد  النهائية  املعركة  يف  نفسه  الروسية 
يقوم جزء آخر )أصغر من الناحية الكمية( بتسليح 
نفسه للدفاع عن أوروبا ضد روسيا. يف كال الحالتني، 

سيتقرر مستقبل اليمني املتطرف يف روسيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،1985 شباط   25 يف  فيينا  مواليد  شرتوبل:  ناتاشا 
أستاذة علوم سياسية منساوية. تعترب خبرية يف التطرف 
كتاب  تأليف  يف  وشاركت  الجديد،  واليمني  اليميني 
متخصص عن اسرتاتيجيات وأهداف »حركة الهوية« يف 
أوروبا. املادة املرتجمة نرشت يف موقع شبكة »تحول« 

التابعة لحزب اليسار األوريب يف 12 أيلول 2022.

الجائحة إىل األزمة  ــ من  البرشية  التي تشغل  الراهنة  منذ عدة سنوات والقضايا 
املناخية ووصوال إىل »أزمة« الالجئني وغريها ـ تكاد تستحوذ عىل مجمل ما يصدر 
بالراهن، لكن دون  الذي لطاملا أبدى اهتامماً  السلوفيني سالفوي جيجيك،  املفكر 

إيالء هذا األخري األولوية عىل حساب أعامله التنظريية.
ففي عام 2020 وحده أصدر صاحب كتاب »كيف نقرأ الكان« ثالثة أعامل شديدة 
التي يشهدها  التصدعات  والثالث حول  منها حول جائحة كورونا،  اثنان  الراهنية، 

اليسار حول العامل.
لدى منشورات »الساقي«، صدرت حديثا النسخة العربية من كتاب سالفوي جيجيك 
»فلسفة الفوىض: هل ينقذ الدمار البرشية؟«، بتوقيع املرتجم السوري عامد شيحة، 

الراحل عن عاملنا قبل أسابيع قليلة.
ويبقى جيجيك، يف كتابه هذا الذي صدر باإلنكليزية العام املايض، يف احتكاك مع 
التفاوت  من  ــ  نعيشها  التي  واألزمات  الفوىض  كانت  إن  يتساءل  حيث  الراهن، 
االجتامعي إىل األزمات الصحية واملناخية والحروب، الساخنة منها والباردة ــ شيئا 

يستحيل إصالحه أو فرصة للنهوض.
وبالتأكيد، فإن صاحب »العنف: تأمالت يف وجوهه الستة« مييل إىل االحتامل الثاين، 
أي  البسيطة:  تونغ: »مثّة فوىض هائلة عىل هذه  ماو تيس  ذلك مبقولة  يف  مقتدياً 

فرصة سانحة هذه!«.
يف  عشناها  التي  واألزمات  األحداث  عرشات  إىل  السلوفيني  املفكر  يعود  هكذا،   
األشهر واألعوام القليلة املاضية ــ من احرتاق الغابات وتضاؤل رقعة األمازون إىل 
النووي اإليراين، مرورا مبحاكمة ترامب وتداعيات كورونا واملواجهة بني بايدن وبوتني 
ــ مقرتحاً قراءاته الشخصية لهذه األحداث، ومتمسكا بنظرته إىل الشيوعية ــ أو إىل 
نوع »إسعايف« من الشيوعية والتعاضد الدويل ــ كحل للعديد من املشاكل السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية التي نعيشها.
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»العربي الجديد« – 26 تشرين األول 2022

سالفوي جيجيك: 
الفوضى فرصة 

للنهوض

أمين الزاوي 

النقدي املؤسس عىل رؤية فلسفية عقالنية ال توجد  الفكر  يف 
تحت  مضاءة،  تكون  أن  يجب  املناطق  جميع  رمادية،  منطقة 

الشمس، بألوانها املختلفة واملتميزة.
»االختالف« هو األصل يف التفكري اإلنساين الحر الفاعل واإليجايب، 
ألن الحقيقة متعددة وزوايا النظر إىل األمور مختلفة ومتعامدة. 

االختالف هو أصل الحياة املشرتكة.
ظهرت »الوسطية« كطريق لجر الفكر العقالين نحو »التلفيق« 

والرتقيع والتمويه.
 »الوسطية« هي توأم التلفيقية، تعتصم الجامعات واألفراد بها 
كآلية لسرت مرض »االنتهازية«، بهذا فالوسطية هي أيضاً أخت 

االنتهازية الناعمة، هي ذر الرماد يف عيون العامة البسيطة.
»الوسطية« هي التوجس الكبري من قول »الحقيقة« كام يراها 
القطيع  إلقناع  الوسيلة  هي  معينة.  زمنية  مرحلة  يف  العقل 
بطأمنينة كاذبة وخادعة سياسية أو اجتامعية أو دينية، وهي 

أيضاً إسعاد للدماغ الكسول وبهجة للخمول الفردي والجمعي.
»الوسطية« هي اغتيال للقناعة الفكرية وهي مرصع »السؤال« 
املحرج الذي يحفر يف املناطق الخطرة واملمنوعة. هي جمع ما 
ال يجتمع يف طبخة ال طعم وال رائحة لها وهي املوقف الثقايف 
ملن ال موقف له وهي التخندق السيايس ملن ال خندق له وهي 

الرأي الديني ملن ال رأي له. 
»الوسطية« هي آلة جهنمية إلنتاج ثقافة الخنوع الذي يلبس 
لبوس االحرتام الزائف واملنافق حيال السيايس والفقيه واملثقف.
حراس  لذلك  يروج  كام  التطرف  محاربة  ليست  »الوسطية« 
معبدها، بل هي عبارة عن حرب باردة ضد النقاش الجاد وضد 

رصاع األفكار املثمر.
تحت قناع املحافظة عىل الوطن والحفاظ عىل األمن واالستقرار، 
املظهري،  والتدين  السيايس  التدجني  بالغة  من  ذلك  إىل  وما 
متارس »الوسطية« وأنصارها استخفافاً بالوضوح الفاعل وفرض 

»الرمادي« يف الحوار والسلوك واللغة.
»الوسطية« هي دفن رأس العقل يف رمال املتاهة. هي ليست 
املناقض للتطرف، إنها االكتفاء بكنس »التطرف« تحت السجاد.
راعية  فهي  يربر«  ال  ما  »تربير  حول  تقوقعها  منطلق  ومن 
الجمعي،  الدماغ  وغسل  الفكري  الكسل  تعميم  جراء  التطرف 

أو ال تدري تعمل عىل إسكات  فـ«الوسطية« من حيث تدري 
األصوات األخرى املغايرة وتسعى إىل وأد االجتهاد وقرب كل رصاع 
إيجايب يعمل عىل تطوير العقل وتنمية التفكري وتطوير املجتمع.
»الوسطية« هي أكرب كذبة فكرية معمرة يف تاريخ الفكر العريب، 
املثقف  يصدقها  الدين،  ورجل  والسيايس  املثقف  يصدقها 
االنتهازي والسيايس الذي ال يؤمن بفكر التناوب ورجل الدين 

الذي يسعى إىل خدمة السلطان مهام كان لونه وفكره.
ألنها  البلد  سالمة  وعىل  الفكر  صحة  عىل  أخطر  »الوسطية« 
تؤجل ما يجب القيام به اليوم إىل غد ال يجيء. هي مثل رجال 
مثل  التاريخ  أن  تنىس  ولكنها  النار  عىل  باملاء  تلقي  املطافئ 

العنقاء يقوم من رماده.   
من  الخوف  النفوس،  يف  الخوف«  »فالحة  هي  »الوسطية« 
الفكر الواضح الجريء، ويف ذلك ومن خالل ذلك تؤلب املواطن 
البسيط والساذج ضد كل من يقف مدافعاً عن مصالحه بتلفيق 

تهم ونعوت تلحق به.

»الوسطية« تشيطن املختلف الواضح الذي يعيش بيننا وتصوره 
الناقد وتقدمه يف شكل عدو  الفتنة. تخون الوطني  يريد  كائناً 
العقل يف إميانه ويرفض  يجب عزله. تكفر املؤمن الذي يعمل 

العقيدة بالوراثة كام يرفض التوريث يف الخالفة.
العدو  محبة  رأسامل  كرشاء  السيايس  الدين  يف  »الوسطية« 
والصديق يف اآلن نفسه والخلط بني الخصم والصديق بني الرش 
والخري، وبهذا تحول هذه »الوسطية« الخري إىل الرش والرش إىل 
الخري، من دون أن يتنازل ال الخرّي عن موقعه وال الرشير عن 

موقفه.
لكل  ترايث  بربهان  اإلتيان  هي  السيايس  الدين  يف  »الوسطية« 
يتم  الوقت ذاته، كل قضية  نفيه يف  أو  لتثبيته  موقع وموقف 

تربيرها بالنص يف تأكيدها ويف نفيها يف الوقت نفسه.  
»الوسطية« يف السياسية أو عند السيايس هي محاولة مامرسة 
لعبة البهلوان عىل الحبل، املهم التوازن حتى ال يسقط، يف هذه 
ال  الوسط،  العصا من  الحاكمة عىل  الطبقة  تقبض  »الوسطية« 
ليشء إمنا لتحقيق البقاء حيث يتم رضب اليسار باليمني واليمني 
املساومة  يبدأ  ساعته  باقرتاب  السيايس  شعر  كلام  باليسار. 
واملواقف  القيم  يف  ويبيع  يشرتي  »الوسطية«،  داخل  بالتمركز 
للسلطة  النجاة  حبل  »الوسطية«  متثل  السياسة  يف  والحلفاء. 

الحاكمة اآليلة لالنهيار.
الذي  هو  الجريء  الصادق  فالفكر  الفلسفي،  املستوى  عىل 
يعتصم مبوقعه من دون خوف أو تردد أو تلكؤ، ينحاز إىل أمر 
أو موقف ويربر انحيازه وال يخفي قناعته، من دون االعتقاد بأن 
موقعه أو موقفه هو »الحقيقة« املطلقة، هذا االنحياز الفلسفي 
والفكري الواضح يساعد الخصم عىل التموقع والوضوح املقابل.  
الفكر الصادق الجريء هو خصم »الوسطية« ألنه يريد أن يكون 
اللون األصيل يف ضمة األلوان األساسية، يف حني تكون »الوسطية« 

خلطة ألوان باهتة وكاذبة وغري منسجمة وال متناغمة.
من  الدين  ورجل  النقدي  واملثقف  السيايس  تحرر  كلام 
»الوسطية« وتعامل كل واحد منهم بصدق وشفافية وانسجام 
مع مواقفه متكن املجتمع من التقدم بثبات، وأصبحت الحياة 
السياسية والثقافية والدينية يف صحة جيدة، معافاة من النفاق 

واملراوغة والفساد بكل أنواعه. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»اندبندنت عربية« – 13 تشرين األول 2022

الوسطية خطٌر على الفكر النقدي
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أ.د. اسامة حامد محمد

 )G.Jung أكد عامل النفس التحلييل )كوستاف يونج
الخيط  ذلك  ان  و  رفيع  بخيط  معلق  العامل  »ان 
تعرض  كلام  و  االنسانية  الذات  او  النفس  هو 
تفكك  اىل  فسيؤدي  التمزق  خطر  اىل  الخيط  ذلك 
متهرئاً  و  بالياً  كله  يصبح  و  االجتامعي  النسيج 
االهتامم  فإن  لهذا  و   ,« اندثاره..  يتسارع  وبالتايل 
النفيس  التحليل  إلجراءات  وفقا  االنسانية  بالنفس 
و التشخيص و طرق املعالجة النفسية مبثابة نقطة 
التي  االنسانية  املشكالت  موطن  عند  الوقوف 
السلوك  لتنامي  املصاحبة  حدود  بال  استفحلت 
عاملنا  يف  السائدة  الفوضوية  املشاعر  و  التفكري  و 

املعارص.
االنسانية  الفوضىى  مكامن  عن  نبحث  عندما  و 
)عسكرة  تداعيات  عند  نجدها  ان  املتوقع  فمن 

املجتمع(  )عسكرة  لـ  الوليدة  االنسانية(  النفس 
الرتبوية  و  التعليمية  و  االقتصادية  مخلفاتها  بكل 
من  بات  العسكرة  مفهوم  ان  ذلك  السياسية  و 
تنوع  و  تعدد معانيه  تعقيدا بسبب  املفاهيم  اكرث 

اتجاهاته من خالل االيت:-
الطابع  طغيان  ظاهرها:  يف  العسكرة  تعني  قد   -
فرقا  نجد  ال  بحيث  املدين  املجتمع  عىل  العسكري 
واضحا بني الواقعني )العسكري و املدين(, و يحصل 
هذا الخلط نتيجة طغيان السلطة الحاكمة للشعب 
مساحة  توسيع  اىل  تسعى  و  النارية  تصوراتها  و 
من  املدنية  الحياة  حساب  عىل  العسكرية  الحياة 
و  الحرب  رجال  بتعظيم  تبدأ  مظاهر  عدة  خالل 
نيلهم افضل االمتيازات مقابل تقزيم رجال الوعي 
العقبات  خلق  و  تطلعاتهم  افق  تضييق  و  املدين 

امام طموحاتهم و حرمانهم من استحقاقاتهم.   
- و قد تعني مجموعة االعراف و التقاليد و القيم 

اعتاد  العامة حتى  ما يف حياته  ألفها مجتمع  التي 
عليها و ألفها سواء عن طريق الرتبية او التعليم او 
الرتويض او التحفيز و التشجيع وحينها يتم ادراك 
البقاء  اجل  من  رصاع  الحياة  كون  األمور..  وفهم 
وان السيادة لألقوى بدنيا وبهذا يتم متجيد مظاهر 
املعنوية  و  املادية  مظاهرها  بكل  البدنية  القوة 
ذوي  من  املجتمعات  يف  املظاهر  هذه  تتجىل  و   ,
معاين  لكل  املجهضة  القروي  و  الريفي  التفكري 

التغري نحو الحياة الحرضية او الحضارية.
االنسانية  الذات  تقبل  يف  معانيها  تتجسد  قد  و   -
سلوك  او  الجمعي  العقل  لفرضية  االجتامعية  و 
امزجة  و  قناعات  اىل  تستسلم  حينام  القطيع 
األغلبية, و بهذا ستلجأ وبال وعي و ال شعور اىل نزع 
قرارتها الذاتية يف التفكري وتستبدله بالتفكري البديل 
او  بدلها  بالتفكري  لالخرين  تسمح  انها  مبعنى  اي 
التعويض عنها و مصادرة قناعاتها, و يتطور االمر 

اىل استغاللها من قبل اصحاب القرار والسلطة من 
وقت  يف  لخدمتها  معبأ  تحشيدي  واقع  بناء  اجل 
مالحظته  ميكن  للعسكرة  املعنى  هذا  و  ازماتها.. 
جليا يف اقامة املظاهرات الجامهريية سواء الدينية 

أو السياسية او العشائرية.. 
و  السلوك  و  الذوق  و  املزاج  تلوث  تعني  قد  و   -
العسكري  التطبع  و  بالطابع  العام  املدين  التفكري 
غالبية  لدى  العسكري  السلوك  اثر  انتقال  نتيجة 
بفعل  الشباب  من  أخصهم  و  املجتمع  افراد 
اندماجهم يف الخدمة العسكرية و السيام يف الدول 

التي شهدت الحروب.
عسكرة  عامل  ظل  يف  االنسان  سيكون  بالتايل  و 
الذات و املجتمع ضحية الرتبية الطاغية يف املجتمع 
املتجرد من حقيقة الوجود االنساين و دوره البنايئ 
و التطوري ليتحول اىل اداة للفوىض و عنرص تلوث 

الشاملة. للطبيعة 

رضا المحمداوي  

إندلعْت  التي   ) ترشين  )إنتفاضة  موضوع  عىل  التحفظ  تمَّ  البدء  يف 
محافظات  يف  اإلحتجاجية  حركاتها  إتساع  ثم   2019  /10  /1 يف  رشارتها 
جّراء  واملصابني  والجرحى  الشهداء  أعداد  إرتفاع  مع  والجنوب  الوسط 
العنف املفرط يف التصدي لها يف تلك املرحلة ... تمَّ التحفظ درامياً عىل 
العديد  الغاضب،ونأْت  اإلجتامعي  وطابعها  السياسية  )املوضوعة(  هذه 
اإلنتفاضة،أو  لتلك  درامياً  التصدي  عن  بنفسها  الفضائية  القنوات  من 
كاممات   ( سلسلة  من  واحدة  حلقة  بإستثناء  ومبادئها  منطلقاتها  تبّني 
قبل  َمْت  ُقدَّ والتي  حكمت  سامر  ومخرجها:  رايض  أياد  للممثل:  وطن( 

عام، وحظيْت بتعاطف جامهريي واسع.
التظاهرات  قضية  أصبحْت  املايض  العام  يف  الدرامي  املوسم  يف  لكن 
تلك  يتبنى  درامي  عمل  من  أكرث  شاهدنا  حيث  عامة  درامية  موضوعة 
 ( مسلسل  وأبرزها  موضوعها،  يالمس  أو  معها  يتعاطف  أو  الظاهرة 
العدلني( ملخرجِه: حسن حسني وتأليف )ورشة الكتابة الدرامية(،وكذلك 
طََرَح موضوعها مسلسل) املنطقة الحمراء(ملحرر السيناريو: مهند حيال 
التظاهرات  العام املايض عادْت موضوعة  نهاية  ومتثيل: باسم قهار، ويف 
اىل شاشة التلفزيون من جديد  يف مسلسل ) رضبة زاوية( ملؤلفه: محمد 
وأياد  عزة  وأساور  نسيم  أحمد  ومتثيل  االنصاري  عالء  ومخرجه:  خامس 

الطايئ وذو الفقار خرض .. 
ًواضحة  ًوطنية  بصمة  تحمُل  الدرامية  األعامل  هذه  مثل  أصبحْت  لقد 
تم  التي  الثقافية  الواجهات  من  واحدة  متّثُل  حيث  األساس  بالدرجة   ً
هذه  من  املوقف  وأنَّ  خاصة  الشاشة،  عىل  فنياً  وتجسيدها  طرحها 
يشء  غموض،فكل  وال  فيه  لبَس  ال  وطنياً  موقفاً  ميثل  أصبح  اإلنتفاضة 
أصبَح واضحاً واإلصطفاف الجامهريي بصبغته الوطنية باَت املوقف منه 

واضحاً ايضاً لدى الجميع .

العراقي  للواقع  املتصدي  الدرامي  العمل  وظيفة  أصبحْت  هنا  ومن 
تنطوي  باتت  حيث  جداً  ومهمة  حساسة  وظيفة  واملضطرب  امللتهب 
عىل الوعي واملعرفة واملوقف الوطني واإلنساين  وذلك من أجل السعي 

لتقديم خطاب عراقي وطني مسؤول.
لقد أصبَحْت للعمل الدرامي العراقي الجديد بدمائِه الشابة يف التأليف 
والتمثيل واإلخراج القدرة عىل التأثري والوصول السلس إىل املتلقي ودفعه 
من أجل البحث عن الحقيقة ومن ثم تحريضه عىل إعالن موقفه الوطني 
اآلنية  اإلنفعالية  واللحظة  القارصة  النظرة  عن  بعيداً  امللتزم  واإلنساين 
واملعالجة الخاطئة التي قادْت إىل إزهاق أرواح الشهداء وإستباحة دماء 
الوطني  بالتأريخ  واإلستهانة  والشوارع   الساحات  واملصابني يف  الجرحى 
والقيم اإلخالقية ،فثّمة جيل جديد  كَرَسَ طوق الرتابة والتحفظ والقيم 
واإلعتبارت التقليدية وضخَّ دماًء جديدًة يف رشايني الدراما العراقية التي 

أُصيَبْت منذ سنوات بالتكلّس واإلنسداد .  

حميد نعمه عبد 

العلم الذي ثبت عىل حافة املرآة الجانبية, يداعب وجهه 
يتلقى  وهو  أكرث  ويزهو  فخراً.  فيزهو  الرياح  حركته  كلام 
كلامت اعجاب وترحيب، مل تصل مسامعه منذ والدته. فقد 
أطلقوا عليه القاباً كثرية: كالذئب, والبطل، وأسد الساحة ..

عىل  يحافظ  يك  مستميتاً,  جهدا  يبذل  ان  حاول  لذلك 
بل  غريه.  يصلها  مل  نقاط  اىل  يتوغل  فراح  االلقاب.  تلك 
يرفع  عربته،  من  يرتجل  التامس.  ليصل خطوط  يتعداها 
الليل  ويف  للمسعفني.  بكفه  ملوحا  ينطلق  ثم  املصابني، 
شاشة  عىل  تعرض  التي  والفيديوهات  الصور  تشده 
رسعان  لكنها  مشاعره،  أمه  وتبادله  فرحا،  يقفز  التلفاز. 
وهي  خائفة,  بنظرات  وتحدقه  بالصمت,  تختبىء  ما 
ترى سحب الدخان، وتسمع رصاخ املتظاهرين. مل تتجرأ 
عىل البوح بحقيقة مشاعرها. فقد متوت كمداً لو فقدت 
ولدها الوحيد, ولكنها ال تريد اغضابه. إذ قالت له يوما: 
ال تذهب يا بني، فثارت ثائرته، وخرج غاضبا وهو يردد 

) املوت لحظة والذل عمر(.
اختفى.  حتى  ترقبه  وخرجت  اليومية  برحلته  انطلق 

عادت تدور يف البيت، ثم تسمرت أمام شاشة التلفاز.
بيضاء,  غيمة  الغازات  اطالق  الرصاص وشكل  اشتد  فيام 
غطت جرس الجمهورية... حمل جريحا يعاين من رصاصة 
مصدر  عن  ابتعد  مختنقا.  يسعل  وأخر  فخذه،  اخرتقت 
النريان إال أن رصاصة انطلقت خلفة كانت تعرف طريقها 

إىل رأسه, ومل تتح له فرصة التلذذ باأللقاب.

اسماعيل ابراهيم عبد

رؤى  حمودي  الحميد  عبد  باسم  االستاذ  لرواية 
الحيف  فكرة  اىل  كلها  تحيل  ومخرجات  ومداخل 
الذي نال األرُسة امللكية فجر14متوزعام 1958. ولعله 

الفجر الذي مل يكن مضيئاً متاماً . 
العتبات  وتلك   , واملتون  العتبات  يف  اشكاليات  مثة 
دقيقة  غري  رواية  من  قريباً  لتجعله  الروي  تتخلل 

لتاريخ جديل حتى هذه اللحظة . 
يف منفذ العتبات نجد ان الغالف اقترص عىل صورة 
الباشا وفيصل والزعيم , مع انهم مل يكونوا املتفردين 
 . لألحداث  الحقيقي  التاريخ  يف  وال  الروي  يف  ال   ,
فيقدره  واملحتوى  الغالف  بني  التشكييل  التالؤم  اما 

املختص بالرسم التشكييل او املصور الحريف!. 

اسم  يُذكر  مل  إذ   , النقدية  املقدمة  يف  مشكلة  مثة 
وجاء   , للكتاب  الخلفي  الغالف  الكاتب سوى عىل 
والنحوية  االمالئية  االخطاء  من  عدداً  يحمل  النقد 
ـ عىل صغر مساحة املقال , فضالً عن كاتب املقال 

مؤيد داوود البصام الذي ظل حائراً يف جزم اشكالية 
)14متوز ـ 1958( , وكأنه ال يعرف ان ما من ثورة 
سفك  يرافقها  مل  االنساين  التاريخ  ويف  األرض  عىل 
تحفظي  مع  مذموم  ومنها  برئ   ما هو  منها  دماء 
الحضاري عىل سفك اي دم ألي فرد .                  

دنا للمنت يف )يوم الجمهورية( , لكان هناك  ولو ُعدًّ
اشكال جديد هو )ان الرواية عىل مدى يقارب)100( 
, مل يتوصل  صفحة تساوي أقل من20 ألف كلمة( 

الروايئ اىل فهم واقعي لتسمية يوم14متوزـ 1958.
اما املتون فإن أول ما يتبادر للذهن هو ان الرواية 
رؤية تاريخية غري روائية وغري دقيقة , ألنها جاءت 
الوجداين  فضائها  من  مجردة  حكايات  بشكل 
والفلسفي, تقيدت بالزمان واملكان بوصفهام )مكان 
إطاراً  كونهام  عدا   , بالرسد  فاعلة  بيئة غري  وزمان( 
تاريخياً , ال يغني عن الحكايات املدونة يف املصادر 
املعارف  نحو  قليالً  الكاتب  خرج  ولو   . التاريخية 

االجتامعية ألنتج لنا رواية مهمة جداً . 
مبجريات  والتحكم  الشد  عىل  الكاتب  قدرة  اما 
الحدث فقد توجه بها عرب ثالثة معطيات , املعطى 

القول  أعطاهم صفة  وقد   , الشخوص  األول يخص 
دورهم  عىل  يزد  ومل   , املحدودة  والحركة  والحوار 
السيايس السابق , امنا أسهم بتحويل دور كل منهم 

اىل حكاية منزوعة التفاصيل. 
وأوقف  )الساموي(.  املالئيك  الحرس  اىل  عهد  كام 
املستقدمني  حراسة  هي:   , ثالث  اىل  الحركة 
القدريني من السامء , وانزال الشخوص من السامء 
يف  السامء,  نحو  برتحيلهم  القدري  تغييبهم  ثم 
الثالث  املعطى  بينام  للرواية.  األخريتني  الصفحتني 
والشخوص  العليم  الراوي  بني  قسمة  جعله  فقد 
لجمع  مؤثراً  طريقاً  الروايئ  اختط  لقد  والتاريخ. 
فرد  لكل  الشخيص  التاريخ  اىل  التاريخية  األحداث 
حياته  بتغطية  منهم  كل  بدور  وناور   , أبطاله  من 
املتعلقة  التاريخية  والروايات  السيايس  وتاريخه 
زينها  الرواية,  سطور  بني  متخفية  نسوية  ومثة  به. 
الكاتب بوجع النساء ومراعاة نبلهن العاطفي عىل 
الثيمي فيكاد  الجانب  اما من   . املالكة  أىس األرُسة 
يكون هذا َهّمة األكرب واألبعد , فقد أشار بوضوح 
اىل الخطأ التاريخي وخطأ تاريخ الساسة يف العراق 

وصل اىل دفة الحكم ال يريد املغادرة إال بعد سفك 
الدماء الزكية واملذنبة.

 ان أهم ما أوحت به الرواية ومل تقله, هو:
ـ العنف يف البالد رهني بالقوى الغازية أي كان نوعها 

وادعاؤها . 
ومل  يِعها  مل  الشعوب  وارادة  والجامهري  الجموع  ـ 

يراِعها أي حاكٍم عراقي لحد اآلن!.
التغيري  واحدة  نتيجة  لها  واالنقالبات  الثورات  ان  ـ 

غري املحسوبة نتائجه. 
ـ ان مل يصحح التاريخ اإلنساين عرب املكاشفة الواقعية 
حسم  اي  اىل  الوصول  ميكن  ال  املوثقة  الرصيحة 

تاريخي ألي حدث حتى لو كان قريباً .
من  صفحات  هي  الشمولية  األنظمة  جميع  ان  ـ 
الحكم الدموي َملكياً كان أو جمهورياً  , حزبياَ كان 

أم برملانياً. 
الصحيح وال  بالجو  يتأثر  بلد مل  الرواية تجربة  ان  ـ 
بالحضارة الحقة حتى هذه اللحظة , وان وجع األرُسة 
امللكية هي وجع العراق , من الِعرق السومري حتى 

الغرق األمرييك!.

رأي

عسكرة الذات والمجتمع

قصة قصيرة   الدراما العراقية وإنتفاضة تشرين 

التوك... توك  

قراءة في رواية »الباشا وفيصل والزعيم«

علي رحماني

خرج  من مقهى ))أرخيته ((
لكأين شاهدته تواً

كان يحاول أن ينهي  فيلمه الجديد
عن أحتجاجات البالد وصوالتها

مل ميل النقاش الذي دار
يف حب بغداد وعشاقها

ومل يكل انتظارات قناعاته 
واملقهى تضج به هامئاً

...
أعرفه جيدا...

حني يحمر وجهه تتصاعد حرقته 
 تلك مالمحه وطبائعه 

وصورته حني مييش
وصوته وهو يعاند محنته 

يتجسد مرسحا لسجايا الحياة
 وفيلامً يرسم نهر هموم الناس 
ومرايا جامهري الباب الرشقي 
وهو يردد لعنته لرموزالفساد 

وجموع القتلة ...بلكنته املعروفة
وقراءته الحاذقة ووقفته الباسقة 

يرفض عنف لهاث الرتدي
وطعنته  النازفة

وخذالنهم يف التحدي 
اليزال يعاندهم ويقود التظاهرات 
بأرصاره العراقي يحمل الفتة التصدي
ولوعة جيل رسمتها شاشته البيضاء 

وسيناريو ثورة الشهداء
 .....

الكرادة تعرف طلعته
وطلته الربيئة  ترسم قامته 

حني يدور الشوارع فيها
ماشياً صوب ساحة التحرير 

يتوقف يف ))كهرمانه (( 
يتامل صورة املاء فيها

يتذكر ان ))األربعني ....(( 
 يتخفون يف قيعانها 

وجرات املاء تتوزعهم واحداً...واحداً...
فيميض يف وجهته 

يتوقف ثانية يف ساحة الفردوس 
و األسم يداعبه فيحلم بفراديس الوطن 

وتضاريس االشياء الجميلة
وهتاف الجامهري واحالمها 

فرتسم أنتباهته الحزينة وطنا ًتعزفه االمنيات
لكنه ظل مييش مع الالفتات

عابرا ساحة النرص تفاءل  بأسمها 
ومن وهج الشباب وشدة حرقته 
ولظى حر بغداد وعتمتها الباردة

 فبىك انتظار األمل بوجهته الشاهدة
.....

هاهو األن يدخل الساحة من جهة السعدون 
ويقود رتل الشهداء ليستذكر خطبته  

ويدور بني الجموع مستقبال قلب قبلتها 
عاش يف وهج املغامرة متكأ بأكتاف الشباب 

وصيحات النسوة األمهات ودعاء األرامل 
يف صور املغدورين  ورصاخ املظلومني 

نداء املفقودين... أصطبار العاطلني
يوثق أحالم الطرقات وينأى بها 

يرتقي  جدارية التحرير
يغوص بني التامثيل 

 والرموزالتي تتطلع بالوجوه
محتفال بحشود األيادي 
التي ترتفع وتنادي له
وهو يصورها بأحتفاء
والسامء الفتة ودعاء

 ترسمها حشود الصابرين
.......

يالسعادته... وهو يسمواىل الشمس
يف لونها القرمزي

 يالفرحته ...وهويرقى الشهداء
والناس تكتض يف ساحة التحرير

والبالد تتوحد يف وهجها
وهو يكتب يف ظلها ... يعلن يف فيلمه

عاش العراق ...نريد وطن

السيناريو الذي كتبه الشهيد

الى ذكرى هادي المهدي 
شهيد التظاهرات
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي
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حضور جماهيري الفت .. وفعاليات غنية وممتعة

نجاح كبير لمهرجان »طريق الشعب« السابع

بغداد ـ طريق الشعب

يف اجواء نجاح كبري، اخُتتم يف 
بغداد مساء امس االول الجمعة 

مهرجان جريدة “طريق الشعب”، 
السابع، وخيم السكون واالضواء 

الخافتة عىل حدائق شارع 
ابونؤاس، املجاورة لنصب شهريار 

وشهرزاد.

وكان الرفيق مفيد الجزائري رئيس تحرير “طريق 
من  العارشة  الساعة  متام  يف  قّص  قد  الشعب”، 
حضور  وسط  الخميس،   – السابق  اليوم  صباح 
فعاليات  بدء  معلنا  االفتتاح  رشيط  حاشد، 

املهرجان.
معظمهم  يف  القادمون  االوائل  الزوار  وتدفق 
ومن  البرصة  واولها  الجنوبية  املحافظات  من 
العرشات  اجنحة  عىل  الكردستانية،  املحافظات 
ودوائر  واالتحادات  واملنظامت  الصحف  من 
وعرضت  املهرجان  يف  شاركت  التي  الدولة، 

نشاطاتها يف الخيم املخصصة لها.

 30 خيمة
فقد نصب أكرث من 30 خيمة عىل ارض املهرجان 
نشاطات  فيها  املشاركون  عرض  الخرضاء، 
ونتاجات مختلفة، عىل مدار يومي املهرجان من 

الساعة العارشة صباحا حتى الثامنة مساء.
ومجالت  لصحف  مميزة  مشاركة  هناك  وكانت 
الزمان،  الصباح،  كردستان،  )ريكاي  عديدة 
الدستور، الحقيقة، ومجلة الرشارة، ومجلة الغد، 
الشعب،  طريق  اىل  اضافة  لألطفال،  واملرسة 
كانت  كام  الثقايف(.  والطريق  الجديدة،  والثقافة 
لدور النرش هي األخرى مشاركة الفتة، ومنها دار 
املأمون،  دار  الطريق،  مكتبة  املزدهرة،  الرواد 

مكتبة شمس الطفولة ومكتبة الطفل.
والسياحة  الثقافة  وزارة  دوائر  مشاركة  ومتيزت 

واآلثار بالغنى وتنوع الفعاليات.
من جانب آخر وكام جرت العادة، شهد املهرجان 
العراق،  عامل  نقابات  التحاد  متميزا  حضورا 
ورابطة املرأة العراقية، واتحاد الشبيبة الدميقراطية 

العراقي، واتحاد الطلبة العام يف جمهورية العراق.
للحزب  املختلفة  املحلية  اللجان  نظمت  فيام 
نشاطات متنوعة، أضفت عىل املهرجان اجواء تشد 
اىل الحياة اليومية للمواطن العراقي، وكانت بينها 
العاملية،  واملحلية  البيايت،  فاضل  الشهيد  هيئة 
الكرخ  األوىل،  الكرخ  األوىل،  الرصافة  ومحليات 
رابطة  عن  فضال  كربالء،  املثقفني،  الثورة،  الثانية، 

األنصار الشيوعيني، والتيار الدميقراطي العراقي.

اليوم االول
يف الساعة 11 صباحا افتتحت اوىل ندوات املهرجان 
والصحافة  الورقية  “الصحافة  موضوعها  وكان 
تحدث  واملستقبل”،  الحارض  بني  االلكرتونية 
العجرش،  قيس  والصحفي  الكاتب  من  كل  فيها 
والصحفي  واالكادميي  نارص،  منتظر  والصحفي 
“طريق  تحرير  هيئة  عضو  وادارها  الياس،  خرض 

الشعب” عيل شغايت.
يف  الدستوري  “الحق  فناقشت  الثانية  الندوة  اما 
التعبري عن الرأي واإلمكانيات الفعلية ملامرسته”، 
عزيز،  هادي  املتقاعد  القايض  من  كل  مبشاركة 
واالكادميي عامر حسن فياض، والنائب سجاد سامل، 

وبادارة د.نهلة النداوي.
عن  بالحديث  األول  اليوم  ندوات  واختتمت 
“انتفاضة ترشين يف ذكراها الثالثة”، حيث تحدث 
الشاعر واألكادميي فارس  الحلفي،  الدكتور جاسم 
حّرام، والناشطة أسامء جميل، والناشط والصحفي 
ندوة  يف  الحلفي  جاسم  والدكتور  العامل،  حسني 

ادارتها الناشطة املدنية رؤى خلف.
افتتاح  حفل  بدأ  مساء،  الخامسة  الساعة  وعند 
الجزائري  مفيد  الرفيق  ألقاها  بكلمة  املهرجان 
قصائد  ذلك  واعقنب  التحضريية.  اللجنة  عن  نيابة 

للشاعرين فارس حّرام وسامي عبد املنعم.
وبعد الشعر حّل وقت الوصلة املوسيقية والغنائية 
فرقة  وغناء  موسيقى  ووصلة  صنجات،  لفرقة 
الفنون الَبرْصية - الخّشابة. واختتم الحفل يف يومه 

االول بوصلة غنائية لفرقة أوركسرتا السالم.

اليوم الثاني
باطالق  فافتتح  للمهرجان  الثاين  اليوم  اما 
الفنانني  من  عدد  فيه  شارك  للرسم،  سمبوزيوم 
التشكيليني، اىل جانب معرض للصور الفوتوغرافية 

نظمته جمعية حامة نهر دجلة.
متميز  حضور  ووسط  صباحا،   11 الساعة  وعند 

)الرفيق  املهرجان”  “شخصية  ندوة  ُعقدت 
فيها  شارك  والتي  الصايف(،  الرزاق  عبد  الراحل 
كل من الناقد فاضل ثامر، الكاتب جامل العتايب، 
الكاتب رضا الظاهر، الناقد ياسني النصري ورئيس 
تحرير “طريق الشعب” مفيد الجزائري، وادارها 

الصحفي حسب الله يحيى.
تلت ذلك ندوة أخرى عن “دور االعالم يف عملية 
السيايس  املكتب  عضو  فيها  تحدث  التغيري”، 
والكاتب  واإلعالمي  السامل،  يارس  الرفيق  للحزب 

صالح الحمداين، وادارها الصحفي سيف زهري.
وبلغ حصاد الندوات الحوارية ذروته عند الساعة 
الثالثة بعد الظهر بحوارعىل املرسح الرئييس للحفل 
اللجنة  سكرتري  فيه  تحدث  كبري،  حضور  ووسط 
رائد  الرفيق  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية 
فهمي عن “مرشوع التغيري.. اآلفاق والتحديات”، 

وحاوره اإلعالمي املعروف حسام الحاج.
العالقات  دائرة  نظمت  الخامسة،  الساعة  وعند 
شعرية،  جلسة  الثقافة  وزارة  يف  العامة  الثقافية 
الجابري  سمرقند  الشاعرة  من  كل  فيها  شارك 

والشاعر خالد العيل.

جوائز المهرجان
بعد ذلك بدأ الحفل الختامي للمهرجان، وافُتتح 
للحزب  السيايس  املكتب  عضو  القاها  بكلمة 

الشيوعي العراقي حسني النجار.
ثم حل وقت تسليم جوائز املهرجان اىل الفائزين 
بها، حيث قدم الرفيق رائد فهمي “جائزة الفقيد 
الكاتب  اىل  الصحفي”  للعمود  اليارسي  شمران 
مفيد  الرفيق  وسلم  حسني.  عيل  والصحفي 
لثقافة  شياع  كامل  الشهيد  “جائزة  الجزائري 
التنوير” املمنوحة للشهيد الكبري قاسم عبد األمري 

عجام، اىل ابنه ربيع. 
فيام سلمت عضوة اللجنة املركزية الرفيقة انتصار 
امليايل جائزة الشهيد هادي املهدي لحرية التعبري، 
انسم  “فريق  ممثل  الزركاين  تحسني  السيد  اىل 

للحقوق الرقمية”. 
سامء  من  املطر  زخات  أوىل  هطول  وقبيل  هذا 
الجمهور،  جانب  من  كبري  تفاعل  ووسط  بغداد، 
قدمت فرقة آزادي وصالت غناء باللغتني الكردية 
الساموي  الكبري يحيى  الشاعر  اعقبها  والرتكامنية، 
فرقة  ولتعود  شياع،  كامل  الشهيد  عن  برائعته 
خشابة البرصة مبجموعة من احىل اغانيها، مبشاركة 

الجمهور مرددا وهاتفا ومصفقا.

مشمسC° 28طقس اليوم

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

الرفاق واألصدقاء:
- الدكتور صالح السام من السويد تربع 1000 كرون سويدي
- الرفيق زادوق اثنيل من السويد تربع 1000 كرون سويدي

الشكر والتقدير للرفاق واألصدقاء عىل دعمهم واسنادهم حملة 
الحزب لبناء مقره املركزي يف بغداد.

معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيني.. بيت العراقيني.

 األهوار تستغيث 
في ميسان

متابعة – طريق الشعب 

أطلق عدد من الناشطني واملحامني والرياضيني يف ميسان، 
تستغيث«،  »األهوار  بعنوان  هاشتاك  املايض،  الخميس 
قاموا بكتابته بخط كبري عىل أرض أحد مالعب كرة القدم 
يف ناحية املرّشح، وذلك سعيا إليصال صوت سكان األهوار 
الذين يعانون اليوم تداعيات أزمة جفاف حادة، وتدويل 

قضيتهم بعد نزوح أعداد كبرية منهم إىل املدن.
الهاشتاك  إطالق  فكرة  وصاحب  البيئي  الناشط  وقال 
احمد الساعدي، أنه »برعاية نقابة املحامني فرع ميسان، 
وإدارة  املحافظة  ورياضة  شباب  مديرية  مع  وبالتنسيق 
ملعب املرشح الكبري، قمنا بكتابة اكرب هاشتاك عىل ارضية 
امللعب، للمطالبة بإعادة الروح اىل تلك املساحات املائية 

الواسعة التي اخفاها الجفاف ودمر تنوعها الحيوي«.
األهوار  قضية  تدويل  إىل  يهدفون  أنهم  قائال  وأضاف 
سيام  العام،  الرأي  إىل  املحليني  السكان  صوت  وإيصال 
بعد نفوق املئات من حيواناتهم وهجرة العرشات منهم 
األهوار  »كارثة  أن  صحفي  حديث  يف  مؤكدا  املدن،  إىل 

أصبحت قضية مصريية وال بد من تدويلها«.
امللعب،  أرضية  الهاشتاك عىل  كتابة  بعد  الساعدي  وقام 
حروف  نقاط  عىل  نافقة  جواميس  جامجم  بوضع 
حجم  عن  يعرب  رمزيا  متثيليا  مشهدا  أدى  ثم  الهاشتاك. 
موطنهم  عىل  األهوار  أهايل  وحزن  البيئية  الكارثة  هذه 
الذي يواجه املوت وعىل حيواناتهم النافقة. وقد تم نقل 

الحدث متلفزا عىل مواقع التواصل االجتامعي. 

أدباء الكوت يحتفون بالقاص 
إسماعيل سكران 

 
الكوت - نجم خطاوي

احتفى اتحاد األدباء والكتاب يف واسط بالتعاون مع البيت 
الثقايف الواسطي، أخريا، بالقاص والروايئ إسامعيل سكران 
يف مناسبة صدور مجموعته القصصية الجديدة “اختفاء”. 

حرض جلسة االحتفاء جمع من املثقفني واألدباء واملهتمني 
يف الشأن األديب. وقد أدارها الشاعر حيدر حاشوش. 

األديب صالح مطروح السعيدي، قدم خالل الجلسة قراءة 
نقدية ملجموعة املحتفى به الجديدة، وتطرق إىل مكانته 

األدبية ومنجزه القصيص والروايئ. 
كام ساهم عدد من األدباء الحارضين يف تقديم مداخالت 
نتاجات سكران،  القصصية وعموم  نقدية حول املجموعة 
نجم خطاوي  الزرباطي، عيىس مسلم،  كل من طه  وهم 

وحسني جنكري.
العراقية  القصة  تاريخ  به عن  املحتفى  بعد ذلك، تحدث 
التجارب  الكتابة القصصية، معرجا عىل عدد من  وأشكال 

يف هذا املجال. 
ويف الختام، قدم أمني اتحاد أدباء واسط فيصل الدنيناوي، 
لوحا تقديريا باسم االتحاد إىل األديب إسامعيل سكران. كام 

قدم له مدير البيت الثقايف مناف طالب، شهادة تقدير. 

في مواجهة أزمة المناهج

مبادرات شعبية لتوفير الكتب 
الدراسية للطلبة الفقراء

 
متابعة – طريق الشعب 

تتواصل يف بغداد مبادرات شعبية أطلقها أخريا شبان متطوعون، 
العائالت  أبناء  من  والطلبة  للتالميذ  الدراسية  الكتب  لتوفري 
الفقرية، بعد ان خذلت وزارة الرتبية الجميع وتخلت عن واجب 

طباعة نسخ جديدة منها هذا العام. 
وبررت الوزارة فشلها الذريع هذا بعدم إقرار املوازنة االتحادية، 
مضيفة أنه سيتم االعتامد بشكل كامل عىل الكتب املسرتجعة، 
عىل  الحصول  من  الطلبة  آالف  حرمان  إىل  يؤدي  الذي  األمر 
اإلعالم  أحياء  أهايل  من  شبان  أطلقها  التي  املبادرة  كتبهم. 
والشباب والبياع والرشطة الرابعة يف جانب الكرخ من بغداد، 
قامت بتوفري الكتب الدراسية بصيغة »يب دي أف« وطباعتها يف 
املكتبات عىل نفقتها الخاصة ومن تربعات الخريين، وتوزيعها 

عىل الطلبة املحتاجني مجانا. 
تولدت  »الفكرة  ان  املبادرة،  الخزرجي، أحد شباب  يقول عيل 
للطلبة«،  الكتب  الرتبية عن توفري  لدينا بعد أن عجزت وزارة 
امليسورة  العائالت  كانت  »إذا  أنه  صحفي  حديث  يف  موضحا 
العائالت  فإن  ألبنائها،  الكتب  توفري  استطاعت  قد  والغنية 

الفقرية مل تتمكن من ذلك«.
ويستطرد موضحا: »جمعنا مبالغ مالية من جيوبنا، إضافة إىل 
تربعات حصلنا عليها عن طريق بعض املساجد، ثم وفرنا الكتب 
طباعة  عىل  معينة  مكتبات  مع  واتفقنا  أف(،  دي  )يب  بصيغة 
إدارات  بالتنسيق مع  الطلبة  بتوزيعها عىل  كميات منها، قمنا 

املدارس«. 
مستدركا:  محدودة،  بإمكانات  يعملون  أنهم  الخزرجي  ويؤكد 
»لكننا استطعنا أن نخفف العبء املايل عن عدد من العائالت 
الفقرية التي ال تستطيع توفري تلك الكتب ألبنائها، وهو ما يؤثر 

سلباً يف تعليمهم«.
وينتقد هذا الشاب وزارة الرتبية »لعدم قيامها مبسؤولياتها يف 

توفري املناهج للطلبة«.
مدارس  إحدى  مدير  عن  الجديد«  »العريب  أنباء  وكالة  وتنقل 
بغداد قوله أن »مشكلة عدم توفري الكتب الدراسية لها تأثريات 

خطرية يف الواقع التعليمي، ال سيام يف املراحل االبتدائية«.
ويضيف املدير الذي مل تكشف وكالة األنباء عن هويته، قوله 
الحاجة،  من  بسيطاً  جزءاً  إال  تسّد  مل  املسرتجعة  »الكتب  أن 
مشريا  العام«،  هذا  كتب  أية  عىل  يحصلوا  مل  الطلبة  وأغلب 
أنها مل تحقق  إال  قريباً،  الكتب  بتوفري  »الوزارة وعدت  أن  إىل 
ذلك. واليوم مىض شهر عىل العام الدرايس، وال ميكن االستمرار 
الضغط  نستطيع  ال  مدارس  كإدارات  ونحن  الحال.  هذه  عىل 
عىل الطلبة لطباعة كتبهم، فالكلفة كبرية، وال قدرة للكثري من 

العائالت عىل توفريها«.
يف  جديدة  ليست  املدرسية  الكتب  نقص  أزمة  ان  واملعروف 

العراق، لكنها تفاقمت هذا العام مقارنة بأعوام سابقة.

زادوقصالح السام

إسامعيل سكران يوقع نسخا من كتابه الجديد للحارضين


