
حريقا المطار 
فشل في اإلدارة وصراٌع على المواقع

حريقان يف مطار بغداد الدويل بفاصل يومني فقط، استقطبا االهتامم االكرب بعد سلسلة الحرائق 
السابقة واملوازية، التي توالت بشكل غريب يف عموم البلد. 

اثار االنتباه خصوصا يف الحالتني ان االعتامد يف اطفاء النريان انصب عىل فرق الدفاع املدين، 

وليس عىل منظومة اطفاء الحرائق التابعة للمطار نفسه. علام ان منظومة االطفاء تعترب من اهم 
مستلزمات اي مطار يف العامل. كذلك حال منظومة االنذار والتحذير من الحرائق.

وانفجرت الفضيحة الكربى منذ الحريق االول: املنظومتان كليهام ال تعمالن! واسباب الحريقني 
واملسؤولية املبارشة عنهام بقيت مجهولة. فلجنة التحقيق املشكلة  بعد الحريق االول ظلت 
صامتة، اسوة باملئات من سابقاتها يف املئات من القضايا، وسهرت عىل ابقاء الحقائق طّي الكتامن.

هكذا الحال يف العراق ويف مؤسساته جميعا، التي تهيمن عليها منظومة املحاصصة والفساد. 
فلامذا تشذ مؤسسة املطار او تشكل استثناء؟ 

املؤسسة.  الكبار يف  الثالثة  املسؤولني  باقالة  الحكومة الحقا  رئيس  قرار  يأيت  ذاته  االطار  ويف 
فاالكتفاء باقالة املقرصين وعدم محاسبتهم، ليس سوى وسيلة لإلفالت من العقاب. 

لهذا يتواصل حال الفلتان ويستفحل يف ظل رصاع الفاسدين والفاشلني املتحاصصني عىل املغانم 
واملناصب واملوارد، والذي ال عالج ناجعا له غري التغيري الشامل.

راصد الطريق 

أهالي السليمانية 
يشيعون ضحايا حي كازيوه

السليمانيةـ  طريق الشعب
ضحايا  جثامني  السليامنية،  مدينة  أهايل  امس  يوم  شيع 

االنفجار يف املدينة.
وكانت مديرية الدفاع املدين يف محافظة السليامنية أعلنت 
إن انفجارا قويا وقع يف منزل يف حي كازيوة يف السليامنية 

مساء الخميس املايض.
عن  فضال  شخصاً   15 مقتل  عن  االنفجار  حادث  واسفر 

إصابة 12 آخرين.
وقع  “االنفجار  ان  املديرية  ذكرت  االنفجار،  سبب  وعن 
بسبب منظومة الغاز، عند محاولة أحد العامل إصالح نظام 
نتيجة  الكارثة  للمنزل )شوفاج(، ووقعت  املركزية  التدفئة 

لترسّب الغاز”.
والصحة  املدين  الدفاع  من  فرق   10 من  أكرث  واستمرت 
ساعة   17 من  ألكرث  الجثث،  وإخراج  البحث  بعمليات 
متواصلة، شارك فيها سكان املنطقة وآليات لسلك الطريق 

وتسهيل عمل تلك الفرق.
يّشار إىل ان غالبية الضحايا من النساء واألطفال.

بغداد – طريق الشعب

بشأن  كثرية  مالحظات  مراقبون  أبدى 
عنها  يعلن  التي  الحكومية  الخطوات 
إن  بعضهم  وقال  الوزراء.  رئيس 
بذاتها  كافية  غري  والنوايا  الرغبات 
من  نوع  فهناك  الغايات،  لتحقيق 
امللفات  مع  التعامل  يف  العشوائية 
األولويات  هي  ما  متسائلني:  املختلفة، 
الجمهور  إقناع  سيتم  كيف  الحكومية؟ 
الحاكمة،  القوى  وعود  سئم  الذي 
انتفض عليها بكل قوته، وقاطع  وطاملا 

االنتخابية؟ مامرساتهم 

النوايا غير كافية
يف  سلامن  داود  السيايس  واملحلل  األكادميي  ويعتقد 
حديثه لـ”طريق الشعب”، أن الخطوات التي بدأ بها 
خصوص  يف  “صحيحة”  اعتبارها  ميكن  الوزراء  رئيس 
بعض القضايا، لكنها “تتطلب املواصلة والثبات إلقناع 

املواطنني بأنها خطة عمل وليست ردود فعل”.
من  يتحرر  أن  قادر  غري  السوداين  أن  سلامن،  ويقول 
يجب  التي  الحقيقة  هي  وهذه  به  أتت  التي  القوى 
من  املؤسسات  تطهري  عن  يتحدث  أنه  كام  قولها. 
الفساد والتخريب والنفوذ وبالتايل هذا األمر يتقاطع 
التي  تلك  وبضمنها  الدولة،  يف  جدا  كثرية  قوى  مع 

تحالفت مع الكتلة التي رشحته.
الفشل،  يريد  الشخيص ال  الصعيد   ويضيف، هو عىل 
جميعا  فسيتحملون  ذلك  حصول  حالة  يف  لكن 

مسؤوليته وسيكون للشعب قول آخر”.
 مردفا “يف كل مرة نطرح السؤال ذاته: هل السوداين 
من  الهائل  الحجم  هذا  من  البلد  إخراج  عىل  قادر 
الخراب والفساد؟ وستتوضح االجابة عن ذلك يف الفرتة 

القادمة”.
كسابقاتها  الحكومة  تشكيل  عملية  مراقبون  ويصف 
منهج  وفق  تأيت عىل  أي حكومة  ان  وبالتايل  الفاشلة، 

املحاصصة مصريها الفشل.

المحاصصة تعني الدمار
أي  أن  جانبه  من  فريى  الخزعيل،  صفاء  األكادميي  أما 
وألسباب  متوفرة،  غري  الحكومة  هذه  لنجاح  مقومات 

كثرية جدا أصبح الجميع يعرفها.
ويقول الخزعيل لـ”طريق الشعب”، أن الحكومة الحالية 
أبرياء،  راح ضحيته مواطنون  مرير  بعد رصاع  تشكلت 
املصالح  وفق  الحكومة  هذه  تشكيل  “جاء  وبالتايل 
الحزبية وليست الوطنية وانجزت وفق املحاصصة التي 
جربها العراقيون طيلة عقدين مليئني بالفشل والفساد 

والظلم”.
ويشدد عىل أن “القطيعة بني الشعب والقوى الحاكمة 
مقاطعة  وسط  اقيمت  االنتخابات  شديدة.  أصبحت 

رصاع  من  حدث  ما  حدث  وبعدها  واسعة،  جامهريية 
دام عىل السلطة أفرغ الحكومة والربملان من محتواهام 
التظاهرات، ألن  بعودة  توقعات  واآلن هناك  التمثييل، 
حقيقي  تغيري  أي  يلمس  مل  واملواطن  متواصل  الفساد 

سوى الوعود الزائفة”.

فرصة ثمينة للحكومة
أمام  أن  فيعتقد  طه،  صفوان  االقتصادي  الخبري  أما 
أوضحت  وهي  استغاللها،  عليها  مثينة  فرصة  الحكومة 
لفحص  العاملية  التدقيق  باالعتامد عىل رشكات  رغباتها 
حساب األمانات، وتتبع األموال التي خرجت من البالد 

أو تلك التي بقيت تحت عناوين مختلفة.

السوداين  حكومة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  طه  ويبني 
أبدت خطوات يف هذا االتجاه أوضحت “مدى الجدية، 
املائة  يف   5 نسبة  عىل  ستحصل  العاملية  الرشكات  ألن 
مقابل اسرتداد األموال، وهذا أمر مناسب لها، ويضمن 
ديوان  تقارير  عىل  االعتامد  من  أفضل  العمل  حيادية 
تتعرضان  اللتني  االتحادية  النزاهة  املالية وهيئة  الرقابة 

إىل ضغوط بالغة”.
ويشدد عىل أن “ترشيد النفقات العامة واعداد املوازنة 
وفق أسس علمية سيظهر مدى جدية الحكومة واختالفها 
الدرجات  رواتب  تخفيض  يجب  وكذلك  سابقاتها  عن 
الرتف  مظاهر  من  وغريها  الحاميات  واعداد  العليا 
الكثرية”، مضيفا أن “املوضوع ليس بصعب وميكن إظهار 

نية الحكومة من خالل أرقام موازنتها. سننتظر ونرى ما 
سيحدث”.

هذه  لعمل  واسعة  رقابة  “هناك  ان  اىل  طه  ومييض 
الحكومة، لذا ال بد من االحتكام إىل أسس علمية للتقييم، 
لكن يجب أن تعرف الحكومة حجم التطلعات إىل تغيري 
األحوال يف البالد. كل وزارة يجب أن تضع هدفا واضحا 
ومهام للسري يف طريق إنجازه. يف التجارة مثال ميكن البدء 
املواد  عىل  ترصف  التي  البطاقات  ماليني  قضية  بحسم 
الغذائية ملن هم يف الخارج أو غري مستحقني، ويف وزارة 
للزراعة  واالنتقال  املرشات  بتوزيع  البدء  ميكن  الزراعة 
وفق  وتكون  الوزارات  بقية  مع  األمر  وهكذا  الذكية، 
برنامج واضح، وذي أولويات تهم الناس ومتس حياتهم”.
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منظومة المحاصصة تفتقد مقومات النجاح

مراقبون: أولويات الحكومة ال تمس حياة الناس

صباح امس الباكر بارشت اآلليات تسوية قطعة االرض يف منطقة بارك السعدون بالكرادة يف بغداد، التي سيبدأ فيها قريبا انشاء مقر الحزب الشيوعي العراقي، بيت العراقيني

4 شهداء إثر هجوم إرهابي في كركوك
متابعةـ  طريق الشعب

أفادت رشطة كركوك باستشهاد أربعة جنود من الجيش 
العراقي، اثر هجوم شّنه عنارص تنظيم داعش يف أطراف 

املحافظة.

إن  نوري:  عامر  كركوك  رشطة  باسم  املتحدث  وقال 
“مقاتيل تنظيم داعش شنوا هجوماً عىل قيادة الفرقة 
الثامنة من اللواء 31 عند آخر نقطة حدودية بني الجيش 
جنود  أربعة  استشهاد  اىل  مشريا  البيشمركة”،  وقوات 
عراقيني جراء الهجوم. وأوضح نوري أنه “وبعد الهجوم، 

يف  العراقية  املشرتكة  العمليات  قيادة  مقر  قائد  وصل 
وأطلق  املوقع  إىل  الفريجي  عيل  الركن  العميد  كركوك 
عملية بحث للعثور عىل مقاتيل داعش”. إىل ذلك أفاد 
فراس  هم  األربعة،  الجنود  أسامء  بأن  أمني،  مصدر 
ان  اىل  كظوم وعامر نارص واحمد كاظم وصفاء. يشار 

وزارة الداخلية أعلنت يف 18 ترشين الثاين 2022 يف بيان 
لها، أن الرشطة االتحادية اكتشفت قاعدة ملقاتيل داعش 
يف منطقة وادي شاي مبحافظة كركوك. وبحسب البيان، 
تم العثور يف القاعدة عىل أرسّة لـ 15 إرهابياً وهواتف 

محمولة وإمدادات طبية وطعام.

إجراءات عابرة  
2                 أم نهج شامل؟

أخبار وتقارير
نصيب الفقراء 

4                 في الموازنة القادمة
أخبار وتقارير

في وداع 
حسن الشموس

يحيى السماوي: 
جميعنا تشرين 811

ثقافةشهادات
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»اتحاد نقابات عمال العراق« 
يشارك في مؤتمر االتحاد الدولي للنقابات

ملبورنـ  طريق الشعب

 ) ITUC ( يشارك االتحاد العام لنقابات عامل العراق، للفرتة 17 ــ 22 ترشين الثاين 2022 يف اعامل املؤمتر الخامس لالتحاد الدويل للنقابات
املنعقد يف مدينة ملبورن االسرتالية. 

وتواصلت اعامل املؤمتر منذ يوم 16 ترشين الثاين بانعقاد املؤمتر الرابع للمرأة يف االتحاد الدويل واجتامع لجنة املرأة، فيام جرى افتتاحه مبشاركة 
كاي رايدر املدير العام السابق ملنظمة العمل الدولية. 

وشهد املؤمتر حضورا كثيفا ومتنوعا لنقابيي االتحادات العربية والدولية، تجاوز األلف وألكرث من 143 بلدا، بضمنهم ممثلو االتحادات العربية 
 .)ATUC( يف االتحاد العريب للنقابات

وشارك ممثال االتحاد العام لعامل العراق عدنان الصفار وعلياء حسني يف أنشطة املؤمتر واللقاءات الثنائية مع عدد من االتحادات العاملية 
الشقيقة والصديقة.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com
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وطن حر وشعب سعيد

العراقي يشارك  الشيوعي 
في مؤتمر حزب التقدم واالشتراكية المغربي

الشيوعي العراقي يحّيي مؤتمر الشيوعي الفنزويلي

إجراءات عابرة  
أم نهج شامل؟ 

محمد عبد الرحمن 

  

الوزراء،  رئيس  وجد  أخريا  الكاظمية  مستشفى  اىل  زيارته  يف 

وحسب قوله، ان الوضع أسوأ مام كان يتوقع. وال ندري ماذا 

التي  التقارير  من  املئات  وهناك  السوداين  السيد  يتوقع  كان 

وسوء  القطاع،  هذا  يف  املريع  التدهور  عن  وتتحدث  تحدثت 

األدوية  وبيع  مرافقه،  يف  الفساد  وتفيش  يقدمها،  الخدمات 

الحكومية، والتالعب بجرعات اللقاحات والعالجات الكيمياوية 

امراض الرسطان وغريه، والواسطات والرشاوي   ومنها ما يخص 

عدم  وحالة  ذاك،  او  الجهاز  هذا  يف  فحص  الجراء  الحجز  يف 

النظافة املزرية، ومثلها وضعية الطعام املقدم اىل املرىض. 

واالنهار  للبيئة  ملوث  مصدر  اكرب  عموما  املستشفيات  وغدت 

الخطرة،  وبضمنها  النفايات،  مع  بها  تتعامل  التي  بالطريقة 

األنهار، بدل دفنها  املبتورة تجد طريقها اىل  بل حتى األطراف 

اصوليا. 

ومستشفى الكاظمية ليس استثناء، فحاله هو حال املستشفيات 

القطاع الصحي  البلد، وواقع  الرعاية الصحية يف عموم  ومراكز 

غري مرتبط بهذا الطبيب او ذاك الصحي التقني او االداري، قدر 

ما يعكس  حالة الرتدي العام يف البلد، والذي يشمل قطاعات 

واسعة سيتفاجأ رئيس الوزراء ايضا عند زيارته مؤسساتها . 

املوظف  هذا  ومعاقبة  نقل  قضية  من  اكرب  الوضع  ان  وطاملا 

فان  واملحافظات،  العاصمة  يف  العامة  صفته  وله  ذاك،  او 

وليس  شاملة  تكون  ان  يتوجب  ومقارباتها  املعالجة  مداخل 

ان  بعد  عنها  الرتاجع  يتم  ما  رسعان  مؤقتة،  إجراءات   عرب 

امام  حاصل  هو  ما  وهذا  والضغوطات،  الواسطات  تستغل 

انظار الجميع، سابقا وحاليا. ولعل اسطع مثال عىل ذلك تعيني 

بني او من ال كفاءة تذكر لهم، كام يكتب ويقول الكثريون.  مجرَّ

او  الكتلة  لهذا  والرتضيات  والتوافقات  للمحاصصة  كان  وقد 

والخربة  والنزاهة  الكفاءة  عىل  واملقّدم  الفاعل  دورها  تلك، 

والقدرة الفعلية عىل ادارة العمل.    

األخرية،  اإلجراءات  يبدو غريبا وتم رصده يف  امر آخر  وهناك 

الكاظمية، بل عموما، حيث  ليس بخصوص موظفي مستشفى 

تتم  ال  ملاذا  هنا  والسؤال  والنقل.   اإلعفاءات  منحى  يالحظ 

وحتى  تقصريهم،  يثبت  ملن  للقانون   وفقا  األصولية  املحاسبة 

العامة  الوظيفة  اىل  ييسء  ملن  حقيقيا  رادعا  ذلك  يكون 

ويستغلها ملصالحه الشخصية. وان ما أعلنته هيئة النزاهة أخريا 

دليل ساطع عىل وجود هؤالء، وقد يكون جرى الصمت تجاه 

أسامء عديدة وألسباب معروفة!

اصالح  تستطيع  ال  انك  مفادها  جيدا  معروفة  حقيقة  وهناك 

جزء من كل، فيام األجزاء األخرى بعضها مل يعد ينفع معه حتى 

اإلصالح، بل يحتاج اىل استئصال جراحي وتغيري جذري. 

وهذا التغيري الجذري يتوجب ان يكون تغيريا مؤسساتيا، وليس 

فقط  لالفراد عىل أهمية دورهم. فالجهاز البريوقراطي الفاسد 

احسن  يف  او  والكفؤة،  والنزيهة  الجيدة  العنارص  حتى  يسحق 

طبعا  الجهاز،  هذه  يف  “براغي”  مجرد  ويحيلها  يشلّها  األحوال 

مؤسسات  خارج  عموما  اآلن  نجدها  وهذه  االستثناءات،  مع 

الدولة.

او  عرس”  “فرّة  اإلجراءات  هذه  تكون  ال  ان  يتوجب  وبعد، 

تهدف اىل توجيه رسائل سياسية معينة، فهي مطلوبة اكرث من 

او  حمالت  اليه  انتهت  ما  اىل  تنتهي  مؤقتة،   حمالت  مجرد 

نتيجتها هدر  وكانت  املطلوب  بعكس  سابقة، جاءت  مبادرات 

وضياع للامل العام والوقت والجهد. 

وسهل  وزنه  ما خف  وراء  فقط  بالركض  يتحقق  لن  هذا  لكن 

التعامل معه، فيام ال يقرتب احد من “الحيتان”.

وقد قيل ان “السلم يبدأ تنظيفه من اعىل نزوال “. 

اضاءةش

بغداد ـ طريق الشعب

عقد حزب التقدم واالشرتاكية املغريب 
ببوزنيقة،   )11( الـ  الوطني  مؤمتره 
اللجنة  سكرتري  نائب  املؤمتر  وحرض 
العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية 
عن  عرّب  الذي  محي،  بسام  الرفيق 
اىل  العراقي  الشيوعي  لدعوة  شكره 

املشاركة يف املؤمتر.

رسم  يف  املؤمتر  أهمية  عىل  بسام  الرفيق  واكد 
الوطني  للنضال  الالحقة  والسياسات  التوجهات 

والدميقراطي.
إن  االفتتاحية:  الجلسة  خالل  له  كلمة  يف  وقال 
شعار املؤمتر “البديل الدميقراطي التقدمي” يحمل 
املصالح  عن  الدفاع  يف  عميقة  سياسية  دالالت 
واملساواة،  الحريات  تعميق  ويف  للمغرب،  العليا 
والفئات  الطبقات  ومصالح  قضايا  عن  الدفاع  ويف 

الفقرية لتحقيق طموحاتها املرشوعة.

في ما يأتي بعض ما جاء في الكلمة:
الوطني  املؤمتر  مندويب  األعزاء  والرفاق  الرفيقات 
أن  بودنا  واالشرتاكية،  التقدم  لحزب  عرش  الحادي 
حزبنا  دعوتكم  عىل  وامتناننا  شكرنا  عن  نعرب 
مؤمتركم،  أعامل  يف  للمشاركة  العراقي،  الشيوعي 
ومسريتكم  عملكم  تقييم  إىل  يتوصل  أن  آملني 
يف  الالحقة  والسياسات  التوجهات  ورسم  السابقة، 

مواصلة النضال الوطني والدميقراطي.
إن شعار مؤمتركم يدل عىل عمق فكري لتحليالتكم 
للمجتمع  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  للواقع 
املغريب، وتحديد أولوياته وحاجاته امللحة، وحددتم 

الالزمة  العملية  والخطوات  السياسية  التكتيكات 
التقدمي،  الدميقراطي  البديل  يف  هدفكم  لتحقيق 
السياسية  القوى  وتحشيد  تعبئة  خالل  من 
اجل  من  الرصاع  خوض  عىل  القادرة  واالجتامعية 

اماين الشعب املغريب وافاق تقدمه.
عنيدا  نضاال  العراقي  الشيوعي  حزبنا  يخوض 
أصبح  الذي  الشامل،  التغيري  تحقيق  أجل  من 
من  للخالص  وواسعا  ملحا  جامهرييا  مطلبا 
املدنية  الدولة  وبناء  والفساد  املحاصصة  منظومة 
الدميقراطية وتحقيق العدالة االجتامعية، من خالل 
عرب  واالجتامعية  السياسية  القوى  موازين  تغيري 

تشديد الضغط الشعبي وبناء التحالفات السياسية 
والدميقراطية  املدنية  القوى  من  واالجتامعية، 
العاملية  والنقابات  االحتجاجية  والحركات 

االجتامعية.  واملنظامت 
قوى  )مؤمتر  عقد  يف  حزبنا  إليه  توصل  ما  وهذا 
ترشين  من  عرش  الخامس  يف  الدميقراطية(  التغيري 
األول، ضمن مساعيه لتشكيل مظلة وتجمع سيايس 
وبناء  الفاسدة  الحكم  منظومة  إنهاء  أجل  من 
عراق مدين دميقراطي عىل أساس املواطن والعدالة 

االجتامعية.
الشيوعي،  لحزبنا  الشامل  التغيري  مرشوع  ان  كام 

العراق  استعادة  يضمن  الذي  السيايس  البديل  هو 
سواء  الخارجية  التدخالت  وإنهاء  الوطنية  لسيادته 
من  أو  وحلفائها  األمريكية  املتحدة  الواليات  من 

القوى اإلقليمية اإليرانية والرتكية.
املنرب  هذا  خالل  من  العراقي  الشيوعي  ويجدد 
نضاالتها  يف  العامل،  شعوب  مع  األممي  تضامنه 
والعدالة  والدميقراطية  واملساواة  الحرية  أجل  من 
نضاالت  وخاصة  العربية  شعوبنا  ومع  االجتامعية، 
الوطنية  دولته  إقامة  حقه  يف  الفلسطيني  الشعب 
مع  تضامننا  عن  ونعرب  القدس  وعاصمتها  املستقلة 
الشعوب يف السودان واليمن ولبنان وليبيا وتونس.

هافانا - طريق الشعب

العراقي  الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب  وجه 
الشيوعي  للحزب  الـ16  املؤمتر  اىل  تحية  رسالة 
الفنزوييل الذي عقد يف الفرتة 3 اىل 5 ترشين الثاين 

)نوفمرب( الجاري.  
مهام  حدثا  ميثل  املؤمتر  “هذا  ان  الرسالة  يف  وجاء 
وقت  يف  ودوره  تنظيمه  سيعزز  الشقيق،  لحزبكم 
لالمربيالية  العدوانية  السياسة  فنزويال  فيه  تواجه 
تفرضها”.  التي  القانونية  غري  والعقوبات  االمريكية 
وحدة  بناء  يف  ايضا  سيساهم  املؤمتر  ان  واضافت 
ضد  النضال  يف  التقدمية  والقوى  العاملة  الطبقة 
وهو  للدميقراطية.  واملعادية  النيوليربالية  السياسات 
عامل حاسم  يف الدفاع عن الحقوق األساسية لشغيلة 

فنزويال وشعبها”.

مطالبة بوقف مضايقات وافتراءات 
مع  تضامنه  العراقي  الشيوعي  الحزب  وجدد 
الشيوعيني الفنزويليني، مطالبا “بالوقف الفوري لكل 
الحكومة  متارسها  التي  واالستفزاز  املضايقة  اشكال 
االفرتاءات  حملة  ضمنها  ومن  حزبكم.  وتستهدف 
ومنعه  االعالمية  والرقابة  الشائنة  واالتهامات 
يف  املشاركة  يف  حقه  مامرسة  من  قانوين  غري  بشكل 
العملية االنتخابية. إن مثل هذه السياسات املعادية 
أعداء  مصالح  إالّ  تخدم  أن  ميكن  ال  للدميقراطية 

الشعب الفنزوييل”. 

الحزب  لتضامن  العايل  التقدير  عن  الرسالة  وعرّبت 
والدميقراطيني  والشيوعيني  شعبنا  مع  الشقيق 
بني حزبينا  العالقات  “تعزيز  اىل  والتطلع  العراقيني، 
يف النضال املشرتك من اجل السالم والحرية والتقدم 

االجتامعي واالشرتاكية”.
 

لقاء مشترك في هافانا 
لالحزاب  الـ22  العاملي  االجتامع  انعقاد  وخالل 
اىل 29  الفرتة 27  والعاملية يف هافانا، يف  الشيوعية 
عيل،  سلم  الرفيق  التقى  )اكتوبر(  األول  ترشين 
وفد  مع  العراقي،  للشيوعي  املركزية  اللجنة  عضو 
ميثل قيادة الحزب الشيوعي الفنزوييل  ضم الرفيق 
وجرى  السيايس.  املكتب  عضو  رودريغز  هكتور 
خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات يف 
تعزيز  عىل  والتأكيد  الدويل،  الصعيد  وعىل  البلدين 

الصالت الوثيقة بني الحزبني.  
اىل  بالفيديو  مسجلة  تحية  سلم  الرفيق  وّجه  كام 
املؤمتر الـ16 للشيوعي الفنزوييل، بعد انتهاء اللقاء.

   
بيان تضامني مشترك

والعاملية  الشيوعية  االحزاب  من  حزبا   49 ووقع 
بيان  عىل  هافانا  يف  العاملي  االجتامع  يف  املشاركة 
مشرتك للتعبري عن التضامن “مع الشعب الفنزوييل 
يف مواجهة العدوان والعقوبات املفروضة بشكل غري 
واألوروبية”،  األمريكية  اإلمربيالية  قبل  من  قانوين 
غري  القرسية  للتدابري  الفوري  “بالرفع  واملطالبة 

القانونية وإعادة األصول التي متلكها فنزويال ، التي 
اغتصبت من قبل القوى اإلمربيالية”. 

ويف الوقت نفسه عرّب البيان املشرتك “عن القلق إزاء 
حمالت التشهري والهجامت املنهجية التي استهدفت 
الحزب الشيوعي الفنزوييل، مثل االتهامات الشائنة 
عن  فضالً  األمريكية،  اإلمربيالية  من  متويل  بتلقي 
غري  والعرقلة  لها،  يتعرض  التي  االعالمية  الرقابة 
يف  التحدث  من  ومنعه  الشيوعي  للنائب  القانونية 

تقديم مرشحني  التي حالت دون  والعوائق  الربملان، 
يف عمليات انتخابية سابقا”. 

الفنزويلية اىل  الدولة والحكومة  اجهزة  البيان  ودعا 
والكف  الشيوعي،  الحزب  ضد  االعتداءات  “وقف 
ايضا عن أي محاوالت لتربير تجريم وحظر النشاط 
السيايس للحزب الشيوعي”. وأكد انه “ يجب ضامن 
والدميقراطية  السياسية  للحقوق  الكاملة  املامرسة 

للحزب الشيوعي والطبقة العاملة الفنزويلية”.

لقاء مع وفد الشيوعي الفنزوييل يف هافانا

الرفيق بسام محي مع الرفيق محمد نبيل بعبد الله االمني العام لحزب التقدم واالشرتاكية وعدد من قيادة الحزب املغريب
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بغدادـ  محمد التميمي 

بغداد،  يف  منطقة  أقدم  أزقة  داخل 
الشيوعيون  عمل  دهاليزها  وبني 
بجهود ذاتية وامكانيات محدودة عىل 
تأسيس مدرسة لتقديم دروس التقوية 
من  الطلبة  ومساعدة  االمية  ومحو 

العوائل املتعففة يف منطقة الفضل. 

وتقدم هذه املدرسة خدماتها باشكال متنوعة، وتهتم 
منها،  املستفيدين  لدى  أيضا  الوعي  مستوى  برفع 
للمتطوعني،  حتى  رمزية  أجور  وبال  مجاين،  بشكل 
علامً ان هذه املدرسة تعمل بجهود ذاتية عرب جمع 
التربعات وبجهود املتطوعني الذين يقدمون دروس 

التقوية مجانا.

مدرسة الشهيد أبو فرات 
وقبل ان يقدم درع التكريم للرفيقة عائدة الخزعيل 
الرفيق  القى  التقوية،  دروس  لتقديم  تطوعها  لقاء 
كلمة  األوىل،  الرصافة  محلية  سكرتري  كريم،  عيل 
نشكر   “ فيها:  وجاء  املبادرة،  هذه  عىل  فيها  أثنى 
جهود منظمة الفضل وأساسية عزيز محمد، والرفاق 
والرفيقات، خصوصا الرفيقة العزيزة كوريا رياح ام 
فرات سكرترية منظمة عزيز محمد، والرفاق عائدة 
يبذلونه من جهود يف  ملا  الخزعيل وموفق صاحب، 
القائد  ان تتم تسميتها عىل اسم  التدريس، واقرتح 

النقايب الرفيق الشهيد أبو فرات، اعتزازاً بالشهيد”.

توسع مستمر وإمكانيات بسيطة
رياح  كوريا  الرفيقة  قالت  صلة،  ذي  صعيد  وعىل 
بدأت  انها  املدرسة:  هذه  أسست  التي  فرات(  )ام 
واسعا،  مرشوعا  وكان   ،2018 العام  منذ  بخطواتها 
ضمن  بالغات  ونساء  الروضة  أطفال  ويشمل 
صفوف محو االمية، وأيضا مشغالً للخياطة ومالعب 
لتامس  نتيجة  للحريق  تعرض  املبنى  لكن  لألطفال، 

كهربايئ.
وأضافت يف حديثها لـ”طريق الشعب”، ان “املرشوع 

ممول ذاتيا ومن تربع الصديقات واألصدقاء، وهذه 
انها  بل  فحسب  تقوية  دروس  تقدم  ال  املدرسة 
تعمل عىل رفع مستوى الوعي مبختلف اشكاله لدى 
الناس”، مشرية اىل ان “اقبال الطلبة مستمر ومل يقل، 
لكن اإلمكانيات محدودة فنحن نعتمد بشكل كبري 
عىل التربعات بجهود ذاتية ودعم اوالدي أيضا، وبعد 
واالن  بـ 4 طالب  وبدأت  املكان  استبدلت  الحريق 
معي 24 طالبا، لكن هذا املكان صغري وغري واسع”.

العمل،  هذا  اديم  ان  عىل  “اعمل  قائلة  وتابعت 
لدينا طلبات  أكرب واوسع، واالن  وابحث عن مكان 
وشح  املكان  ضيق  بسبب  ارفضها  لكن  تعلم، 
اإلمكانيات بصورة عامة كون جهودنا وان تعاظمت 

لكنها تبقى محدودة، وامتنى لو باستطاعتي قبولهم 
ومساعدتهم”.

املدرسة  “هذه  ان  حديثها  سياق  يف  وأوضحت 
املحدودة،  الدخول  ذوي  من  العوائل  لدعم  هي 
عن  انقطاعهم  دون  والحيلولة  ألوالدهم  وتشجيعاً 
الدراسة، فالكثري منهم يشكون من تكاليف الدروس 
الخصوصية، وضغوط املدارس التي نشهد فيها دواما 
مزدوجا ألكرث من مدرسة، والذي مينع إكامل املناهج 

بصورة صحيحة”.
تقديم المساعدة يفرحني 

تقوية  درس  لتقديم  موفق صاحب  الرفيق  وتطوع 
املدرسة  منذ حوايل شهر يف هذه  الرياضيات  مبادة 

البسيطة، فهو مهندس ولديه تجربة بسيطة يف ليبيا 
بالتدريس املهني

ان  الشعب”،  “طريق  لـ  حديثه  يف  صاحب  وقال 
الدوام  املستمرين يف  الطلبة  بني  ما  تفاوتا   “ هناك 
وهذا  )خارجي(،  ميتحنون  ممن  واآلخرين  الرسمي 
نحن  نحاول  الذي  املستويات  اختالف  سبب  هو 
بدورنا ان نوازن ما بني االثنني إليصال املادة للطلبة 
الطلبة  نجاح  استفادة ممكنة لضامن  أكرب  وتحقيق 

وتفوقهم يف دراستهم”.
يؤثر عىل سري حياته  التطوعي  إذا كان عمله  وعام 
من  نوعا  اعتربها  انا  الواقع  “يف  قال  الطبيعية، 
من  الهدف  وهذا  للناس،  اقدمها  التي  الخدمة 
كوين شيوعيا بالدرجة األساس، اال وهو التقرب من 
عندما  كثرياً  افرح  انا  ومساعدتهم.  البسيطة  الناس 
الدخول  ذوي  من  هم  الذين  الطلبة  هؤالء  ادرس 

املحدودة”.

بحاجة الهتمام المعنيين 
الرفيقة عائدة الخزعيل  وضمن السياق ذاته، قالت 
للمرحلتني  اإلنكليزية  اللغة  مادة  تدرس  وهي 
السادس االعدادي والثالث املتوسط: “نحن ممتنون 
متزايدا  اقباال  نشهد  ونحن  خصوصاً  املبادرة،  لهذه 
عوائلهم  تستطيع  ال  ممن  املتعففني  الطلبة  من 
الخاص، واملرشوع يف واقع  التدريس  نفقات  تحمل 
الحال يؤدي غرضه، وهذا ما نلمسه من نقاشاتنا مع 

الطلبة”.
لهم  نقدم  “نحن  قالت:  التقوية  دروس  وعدا 
الخاصة  واملالزم  والقرطاسية  الدراسة  مستلزمات 
بالدراسة أيضا، ويف ذات الوقت نحن نطمح اىل ان 
الطلبة  التعب خصوصا وان هؤالء  نحصد مثار هذا 

هم بحاجة ماسة للمساعدة”.
هذا  يف  وتهتم  “تبادر  ان  املعنية  الجهات  وناشدت 
الجانب، كام أمتنى من زمالئنا األساتذة ان يبادرون 
الصفوف،  داخل  عملهم  يؤدون  اغلبهم  نعم  أيضاً، 
الطلبة  الستيعاب  يكفي  ال  هو  الدرس  وقت  ولكن 
للامدة”، مضيفة ان هناك “ضغطا كبريا عىل الطلبة 
لجوء  وبدل  عميقة،  بصورة  املادة  فهم  من  مينعهم 
باهظة  مبالغ  ودفع  الخصوصية  للدروس  الطالب 
خصوصا وانهم وذويهم يشكون من ذلك، ال مرضة من 

ان يقدم االستاذ دروس تقوية مجانية يف منطقته”.
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مثاٌل يحتذى به

شيوعيو الفضل يؤسسون مدرسة 
تقدم خدمات مجانية

في يومهم العالمي

األطفال.. قوانين معطلة وحقوق أضحت أحالمًا مستحيلة

عادت حليمة!
إصالحات  بحزمة  قدماً  امليض  املالية،  وزيرة  وعدت 

ومثنت  البالد.  يف  متوازنة  نهضة  لتحقيق  اقتصادية 

الدويل  للبنك  االقليمي  املدير  مع  لها  لقاء  يف  الوزيرة 

البنك  به  يضطلع  الذي  الدور  االوسط،  الرشق  ملنطقة 

الحكومة  تنفذها  التي  اإلصالحية  التوّجهات  دعم  يف 

يف  واالسرتاتيجية  التنموية  للمشاريع  وإسناده  الجديدة 

العراق. هذا ويف الوقت الذي مل تعلن فيه ال الوزيرة وال 

ومؤرشات  اإلصالحات  هذه  ماهية  عن  األقليمي  املدير 

ومواقيت تنفيذها، تذكر الناس الوزير السابق، يوم وعد 

بأن تصبح ورقته “البيضاء” حافزاً للنهضة، فصارت سبباً 

وتراجع  العملة  سعر  وتدهور  والفساد  الفقر  زيادة  يف 

اإلنتاج، رغم التعويذات الفاسدة للبنك الدويل.
 

لعبوا غيرها!
منذ  الحكم  يف  املتنفذة  الكتل  نواب  من  عدد  أعرب 

الخراب  حجم  من  دهشتهم  عن  البائد،  النظام  سقوط 

الرتكة  جعل  مام  الدولة،  مفاصل  أغلب  تعيشه  الذي 

ثقيلة وخلق تحديات كبرية للحكومة الجديدة. وأشاروا 

واإلداري  املايل  الفساد  مكافحة  عىل  الرتكيز  أهمية  إىل 

وتقديم الخدمات للمواطنني. وقد أثارت هذه الدهشة 

فجميع  يربرها،  ما  وجود  لعدم  الناس،  وسخرية  غضب 

التي  هي  النواب  هؤالء  كتل  بأن  يدركون  باتوا  الناس 

يتحمل  من  وهي  عقدين،  منذ  والعباد  بالبالد  تتحكم 

بالحديد  واجهت  التي  وهي  مآسينا،  عن  املسؤولية 

ليؤرشوا  خرجوا  الذين  ترشين،  إنتفاضة  شباب  والنار، 

الوطن  وليستعيدوا  بالتغيري  وليطالبوا  الخراب  عىل 

املستلب. 
   

بركة! بيها 
مليون   10.2 مببلغ  للعراق  مالية  منحة  السويد  قدمت 

يف  ملساعدته  الدولية  املبادرات  من  كجزء  دوالر 

املناخي  للتغيري  الضارة  السلبية  التأثريات  من  التخفيف 

التي  الزراعة،  وزارة  وكيل  ووعد  والبيئة.  السكان  عىل 

يف  العوائل  دعم  يف  بإستخدامها  املنحة،  هذه  إستلمت 

الزراعة  برامج  لتطوير  مسعاهم  يف  والجنوب  الوسط 

الذكية وتحسني ادارة املياه وتعزيز القدرة عىل الصمود 

وتفادي أزمة التأثري املناخي وشحة املياه. هذا وإذا كان 

ممكناً تحقيق كل هذه اإلنجازات بعرشة ماليني دوالر، 

ما  إذا  تحقيقها  املمكن  من  كان  اإلنجازات  من  فكم 

الرضائب  تأمينات  من  ُسقت  التي  املليارات  أستثمرت 

فقط، ناهيك عن مئات املليارات األخرى التي نُهبت.
 

المرحوم  تفوقتم على 
عرقوب!

نسبة  بلوغ  من  قلقها  عن  التخطيط  وزارة  أعلنت 

سنة(   64 و   15 بني  )أي  إقتصاديا  النشيطني  العراقيني 

القوة  هذه  إستغالل  عدم  ألن  وذلك  املائة،  يف  الستني 

بالسعي  الوزارة  ووعدت  للبالد.  جدية  مشاكل  سيخلق 

الشباب  طاقات  فيها  تُستثمر  تنموية،  سياسات  لتبني 

الصحية  الخدمات  عربها  وتُوفر  الفقر  فيها  ويُكافح 

الوعود  هذه  تكرار  أن  ويبدو  هذا  والسكن.  والتعليم 

وجعلهم  بها،  الثقة  الناس  أفقد  قد  أعوام  مدى  عىل 

التي  هي  السياسات  هذه  وإن  السيام  عليها،  يتندرون 

ورفعت  الفقر  خط  دون  إىل  العراقيني  ثلث  أوصلت 

معدالت البطالة وحولت املستشفيات إىل مسالخ برشية 

وأسكنت الناس يف مئات العشوائيات.
 

لمن يعنيه األمر!
 31400 كردستان  إقليم  عدا  ما  العراقية  املدن  سجلت 

حريقاً خالل العام املايض بزيادة 100 يف املائة عن عدد 

الحرائق يف عام 2016، فيام تجاوز عددها خالل العرشة 

أن  ورغم  حريق.   25000 العام  هذا  من  املاضية  أشهر 

تشرتك  لكنها  متباينة،  تبدو  للحرائق  املبارشة  األسباب 

املخالفات يف مواد  السالمة أوتفيش  يف ضعف إجراءات 

سقات  عىل  للتغطية  أو  بدائية  مخازن  أوإقامة  البناء 

املال العام. هذا وفيام يلعب الفساد دوراً يف وقوع هذه 

الحرائق، يعاين الدفاع املدين من نقص يف الّعدة والعدد، 

يف وقت تكتظ فيه الدوائر بالبطالة املقنعة وتنهب فيه 

األموال أو يقوم مسؤولون غري مؤهلني بتبديدها.

شريط األخبار

بغداد -تبارك عبدالمجيد

يف  دعاء  تتجول  ومثقوبة،  رثة  بثياب 
يوميا منذ طلوع  القدمية  بغداد  ازقة 
الصباح، حاملة يف يدها اليمنى علبة 
اىل  فتمدها  اليرسى  اما  الـ”العلج”، 
يشرتوا  بأن  إلقناعهم  ساعية  املارين، 
منها. هذه هي وسيلتها الوحيدة كيال 

تظل جائعة.

دعاء ذات الثامن أعوام، تتحدث لـ”طريق الشعب” 
عن امنيتها بصوت متلؤه الحرشجة: “اين دامئا اسمع ان 
األطفال ميحبون الدراسة بس اين امنيتي الوحيدة ان 

ادرس ويكون عندي صديقات!”.
اقرانها،  وبقية  لدعاء  مكفول  حق  هي  األمنية  هذا 
يف الدستور ويف املواثيق الدولية، لكن ما نشهده من 
غياب للقانون الذي ولد انتهاكا للطفولة اليوم، جعل 

من هذا الحق “امنية” يسعون اليها.
العاملي،  الطفل  يوم  األول،  ترشين   20 ويصادف، 
لتعزيز  بها يف كل عام،  يُحتفل  وهي مناسبة عاملية 
الرتابط الدويل وإذكاء الوعي بني أطفال العامل وتحسني 
من  وتظاهرات  فعاليات  بعدة  القيام  ويتم  رفاهم. 

قبل الناشطني يف مجال حقوق الطفل.

فائض في عمالة االطفال
البيايت،  عيل  االنسان،  حقوق  مفوضية  عضو  ويذكر 
ان” عاملة األطفال، من امللفات التي تتعرض للتزايد 
وزارة  احصائيات  وبحسب  العراق،  يف  املستمر 
التخطيط، يوجد ما يقارب “400 الف” طفل دخل 
ان  رأيها  فكان  دولية  املؤسسات  اما  العمل،  سوق 

العدد هو ضعف عام معلن”.

وبحسب إحصاء اجراه املرصد العراقي لحقوق االنسان 
)IOHR(، فانه يتواجد يف التقاطع الواحد بني 5 اىل 
10 أطفال، ويؤرش هذا انه بعد احداث 2014 ازدادت 
للعوائل  الكبري  النزوح  الشوارع بسبب  نسبة اطفال 
من مناطق النزاع، والحروب التي خلفت اعدادا كبرية 
من الشهداء والقتىل وفقدان العوائل ملعيلها او العجز 

بسبب االعاقات التي تخلفها الحروب.
ان  اىل  الشعب”،  لـ”طريق  البيايت يف حديث  ويشري 
مع  واالجتامعية،  واالقتصادية  االمنية  “الظروف 
انعدام البيئة التعليمية التي تستقطب األطفال، إضافة 
اىل الظروف التي مر بها العراق من عنف طائفي ثم 
مرحلة داعش، كلها دوافع ساهمت يف تفكيك العائلة 
وزج االطفال يف سوق العمل، ووضعهم أمام متطلبات 

العمل إلعانة عائالتهم”.

الخوف من مالحقة العصابات
حقوق  مجال  يف  الناشطة  تقول  السياق،  وضمن 
وغض  القانون  “غياب  ان  الخفاجي:  نور  الطفل، 

يجعل  وراءهم،  ومن  الرشيحة  هذه  عن  البرص 
هذا  فتح  من  خائفني  الطفل  حامية  يف  املختصني 
كون  االطفال،  استغالل  خلف  يقف  ومن  امللف، 
املتسببني هم عصابات لهم احتكاك كبري مع بعض 

الجهات يف الحكومة او لهم تأثري عىل قراراتها”.
العمل  قانون  تفعيل  “يتم  ان  الخفاجي  وتقرتح 
الـ ١٨،  الطفل تحت سن  الذي مينع عمل  العراقي 
إضافة اىل رضورة مالحقة العصابات التي تقف وراء 
لألطفال،  مغريات  تقدم  والتي  األطفال  استغالل 

تجعل فكرة التعليم خارج إطار طموحاتهم”.

موقف القوانين من هذه العمالة
االلزامي: “أوال:  التعليم  املادة 1 من قانون  وتذكر 
التعليم يف مرحلة الدراسة االبتدائية مجاين والزامي 
العمر،  السادسة من  الذين يكملون  لجميع االوالد 
الدراسية، او يف 31/12 من تلك  السنة  ابتداء  عند 
االمكانات  بتوفري جميع  الدولة  تلتزم  ثانيا:  السنة، 
الالزمة له. ثالثا – يلتزم ويل الولد بإلحاقه باملدارس 

يف  عليه  املنصوص  السن  اكامله  عند  االبتدائية، 
الولد  إكامل  لحني  فيها،  واستمراره  اعاله  الفقرة 
من  عرشة  الخامسة  او  االبتدائية،  الدراسة  مرحلة 

عمره”.
أما دوليا، فإن اتفاقية حقوق الطفل يف املادة )-32

األطفال  بحق  األطراف  الدول  “تعرتف  تقول:   )1
أداء  ومن  االقتصادي،  االستغالل  من  حاميتهم  يف 
أو  الطفل  بصحة  ضارا  يكون  أن  يرّجح  عمل  أي 
أو  املعنوي  أو  الروحي  أو  العقيل  أو  البدين  بنموه 

االجتامعي”.
التي  والدولية  الدستورية  الضامنات  جانب  واىل 
تحمي األطفال، حدد القانون العراقي قضية التعليم 
االلزامي، إضافة اىل قانون العمل الذي يحرم العمل 
يف أعامر الطفولة، لكنها تعترب قوانني شبه مشلولة 
يف األصل؛ ففي ظل وجودها نرى آالف األطفال ما 
زالوا منترشين يف األسواق واألحياء الصناعية وحول 
التي  الظروف  أقىس  يف  يعملون  النفايات،  مكبات 
قانون، وهم يسعون إىل توفري بضعة  تراعي أي  ال 
ما  والجوع، بحسب  الفقر  تعيل أسهم من  دنانري 

اوضح البيايت.
ويرى ان “إمكانية الدولة بالتعامل مع هذا امللف 
تتمحور  حيث  ضعيفة؛  تتخذها  التي  واإلجراءات 
حول احتجازهم لفرتات طويلة ثم إطالق ساحهم 
الوضع  تحسني  أجل  من  حقيقية  معالجة  بدون 

االقتصادي وتوفري مأوى ودمجهم يف املجتمع”.

عرضة لالستغالل
بابتعاد  كارثية  ستكون  “النتائج  ان  البيايت  ويعترب 
الذي يوفر لهم الحامية، حيث  البيت  األطفال عن 
سواء  البرشية  باألعضاء  لالتجار  عرضة  سيكونون 
االتجار  من  أخرى  أنواع  ام  التعسفي  بالتسول 
كالدعارة القرسية وباألعضاء البرشية، إضافة اىل ان 
لعدم  أساس  ويكون  متعلم،  غري  جيال  سيولد  ذلك 

االستقرار والعنف والفوىض يف املستقبل”.

اطفال يف سوق العمل.. متى يستمتعون بطفولتهم؟

معاناة دراسية مستمرة لالطفال بسبب النقص الحاد يف املدارس والكتب والتدريسيني
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المخدرات تهدد األسرة العراقية.. وال معالجة حقيقية من الحكومة

مصدر حكومي: سجون وزارة العدل غّصت
بغداد - طريق الشعب

بعد فشل ورمبا تجاهل الجهات املعينة مللف انتشار 
املخدرات، يف مراحله األوىل، بات من املستحيل وضع 
الظاهرة،  تلك  ملكافحة  حقيقية  اسرتاتيجية  لخطة 

التي أخذت تتفىش يف كل مكان.
مدير  صبحي  بالل  العقيد  عنها  أعلن  نسبة  ويف 
ملكافحة  العامة  املديرية  يف  واإلعالم  العالقات 
الثامنية  األشهر  الكيل خالل  »العدد  فان  املخدرات، 
بالتجارة  متهم  ألف   11 أصبح  العام  هذا  من 
والرتويج والتعاطي، وضبط ما يقارب 300 كيلوغرام 
من  حبة  مليون   14 من  وأكرث  املخدرة  املواد  من 

حبوب الكبتاغون واملؤثرات العقلية«.
وقال مصدر يف وزارة العدل لـ«طريق الشعب«، ان 
» سجون وزارته متتلئ باملحكومني بقضايا املخدرات 
بأعامر مختلفة خصوصاً من عمر 11-18 سنة، ورمبا 
يصل اليوم الذي نعلن فيه عدم استيعاب السجون 
لوقف  حقيقة  اجراءات  اتخاذ  يجري  مل  ما  لهؤالء 

التعاطي والتوزيع

صناعة محلية!
الحبيب،  الباحث يف ملف املخدرات، عيل    ويقول 
من  كبرية  اعتقاالت  شهدنا  األخرية  اآلونة  »يف  انه 
املخدرات،  وتجار  ملتعاطي  األمنية،  القوات  قبل 
ان  الفتا  السابق«،  يف  عام  العدد ضعفه  بات  حيث 
بسبب  جاء  املخدرات  ملادة  الواسع  االنتشار  »هذا 
القبض عىل منتجني  تبني صناعتها محليا، حيث تم 

للمخدرات يف العامرة وكركوك ومحافظات أخرى«.
ويشري يف حديثه لـ«طريق الشعب«، اىل ان »القوات 
األمنية تعمل بشكل كبري عىل محاولة السيطرة عىل 
هذا امللف، من خالل تكثيف عمليات القاء القبض 
عىل التجار واملدمنني، وهذا العمل مكلل بإحصائيات 
رسمية«، مردفا »لكن لألسف الشديد هناك تشتت 
يف عمل هذه القوات، من ناحية عدم تنظيم قواعد 
الجهات  بني  املوحد  العمل  اىل  واالفتقار  البيانات 
الوطني يعمل من  امللف، حيث األمن  بهذا  املعنية 
جانب، وجهاز االستخبارات يعمل من جانب اخر«. 

يف  مرهقة  الدائرة  »هذه  أن  اىل  الحبيب  ويلفت 
جوانب عملها، بسبب عدم توفري الدعم الكايف لها، 
ملموسا  عمال  تقدم  ان  تستطيع  ال  فانها  وبالتايل 

وحقيقيا. وطالبنا كثريا لكن ال آذان تصغي«.

التعاطي.. تهديد لألسرة 
ويرى الحبيب ان ملف انتشار املخدرات »ال تختلف 
تحدث  معركة  لكنها  داعش،  معركة  عن  خطورته 
داخل االرسة العراقية، حيث كان لتعاطي املخدرات 
نسبة  وارتفاع  االرسي،  العنف  زيادة  كبرية يف  نسبة 
االدراك،  عىل  قدرته  يفقد  املدمن  كون  الجرمية، 

ويتحول اىل وحش كارس«.
جميع  يف  االنذار  حالة  بـ«تفعيل  الحبيب  وطالب 
الذي  االرسي  العنف  اىل  فإضافة  العراق،  محافظات 
من  عدد  وتورط  تعاطي  حاالت  ضبط  تم  يولده، 
لكنها  نادرة  حاالت  تكون  امللف.  هذا  يف  الضباط 

مؤرش اخر عىل الخطر«.
قبل  من  تعاطيها  او  املخدرات  تجارة  عقوبة  وعن 
الحسيني  مرتىض  يقول  األمنية،  القوات  أفراد 
لـ«طريق الشعب«، ان »العقوبة التي سّنها القانون 
او  املؤبد.  السجن  أو  باإلعدام  الحكم  العراقي، هي 
دفع غرامة مالية وقيمتها ال تنقص عن 3000 دينار، 
وال ميكن أن تزيد هذه الغرامة املالية عىل 10.000 
أفراد  عىل  باإلعدام  الحكم  ميكن  أنه  كام  دينار. 
القوات املسلحة أو أي من األفراد الذين يعملون بها 

يف حالة القبض عىل املتهم أثناء مطاردة العدو«.
العنف األرسي،  زيادة  املخدرات يف  تأثري  ويف سياق 
تتحدث إيناس كريم وهي رئيسة منظمة )عراق خال 
من املخدرات(: إن »هناك ارتباطا وثيقا بني تعاطي 
العنف  اغلب ضحايا  اذ  االرسي،  والعنف  املخدرات 
األزواج  اغلب  ان  االرسي هم أطفال ونساء، إضافة 
ال يبلغون زوجاتهم بتعاطيهم، وهذا ما يجعل هناك 

مشرية  األطفال«،  ثم  الزوجة  تجاه  وعنف  مشاكل 
التعاطي يزيد معها حجم  انه »كلام تزيد نسبة  اىل 

العنف عىل االرسة«.
»املردود  ان  الشعب«،  لـ«طريق  كريم  وتوضح 
يرى  فعندما  أكرب،  بشكل  لألطفال  يعود  السلبي 
الطفل والده بوضع سلويك غري مهذب، يصبح لديهم 
رد فعل نفيس، ابتداء من عدم الشعور باألمان مع 
والدهم واالحساس بالخوف والرهبة، ومن ثم تأثري 

ذلك عىل نفسياتهم وسلوكياتهم يف بقية حياتهم«.

مواقف خجولة من الحكومة
ويف لغة يكسوها األسف تقول إيناس ان »النسب يف 
ازدياد كبري عن السنني التي مضت يف ظل عدم توفري 
مراكز للتأهيل يف جميع املحافظات، فيام ان الحكومة 
وجود  بعدم  امللف،  هذا  تجاه  خجول  موقف  لها 
تحركات جدية، خاصة عندما تزج املدمن يف السجن 

دون إعادة تأهيله صحيا«.
وبالعودة اىل الحبيب، فانه يبني انه »عندما يتم القبض 
عىل تاجر مخدرات او من وقع ضحية لإلدمان، ال نرى 
الحكومة تقدم حلوال حقيقية سوى زجهم يف السجون، 
وهذا ال يعترب حال كون السجون ال توفر لهم إعادة 

التأهيل النفيس والصحي الذي هم بحاجة اليه«.
أي  عىل  تحتوي  ال  اإلصالح  »دائرة  ان  حديثه  وتابع 
عددا  الدائرة  هذه  أخرجت  حيث  لإلصالح،  مقوم 
الشارع  اىل  عادوا  وقد  والتجار،  املتعاطني  من  كبريا 

كمتاجرين او مروجني بشكل اقوى عام يف السابق«.
واكد الحبيب الحاجة »اىل جهد حكومي حقيقي عن 

طريق إعداد خطة واقعية إلنهاء هذا امللف، إضافة 
اىل رضورة وجود ارادة سياسية، كون الفاعل السيايس 
االقتصادي  الوضع  ظل  يف  املهم،  تأثريه  له  اليوم 

والسيايس واالجتامعي املضطرب«.

تصديرها من إيران!
ملصادر  حقيقي  ضبط  اىل  »نحتاج  انه  اىل  ويخلص 
االدوية التي تدخل من الخارج لكون بعضها يدخل 
يف صناعة املخدرات مثل الكريستال، والسيطرة عىل 
املنافذ الحدودية التي مترر املخدرات بطرق مختلفة، 
والبرصة  العامرة  هي  املترضرة  املحافظات  وأكرث 
وواسط. فجميع هذه املحافظات حدودية مع إيران، 
الحشيشة  من  كبرية  كميات  ترسب  هناك  حيث 

والكريستال والكبتاغون من تلك الدولة«.

مريض وليس مجرما
يذكر  وانتشارها  املخدرات  تعاطي  أسباب  وعن 
الغراوي،  فاضل  العراق  يف  االسرتاتيجي  مركز  رئيس 
األبناء واالستخدام  الرقابة االرسية عىل  ان: »ضعف 
السيئ ملواقع التواصل االجتامعي، إضافة اىل انتشار 
وعدم  العام،  االقتصادي  الوضع  وتدين  البطالة 
معالجة تداعيات الحروب التي شهدها البالد سابقا، 

كلها تعترب وقودا لهذه الظاهرة«.
مريض  املخدرات هو شخص  »مدمن  ان  اىل  ويشري 
بحاجة اىل عالج خاص، وال يجوز اعتباره مجرما، وان 
معاملته بهذه الصفة من قبل الحكومة يعترب انتهاكا 

ملعايري حقوق االنسان«.

نصيب الفقراء
 في الموازنة القادمة 

 إبراهيم المشهداني

املعلن  منهاجها  وفق  الحالية  الحكومة  تتوجه 
االقتصادية  األهداف  لتحقيق  موازنة  إعداد  إىل 
غابت  التي  الفقر  معالجة  وبضمنها  واالجتامعية 
إعدادها  يتسن  مل  والتي   2022 موازنة  عنها 
القوى  بني  املتفاقمة  السياسية  الرصاعات  بسبب 
الجامحة للسلطة ملا يخدم مصالحها، فقد اعتادت 
الحكومات السابقة عىل تصميم املوازنات السنوية 
العامة بوصفها خططا سنوية قصرية األجل مهمتها 
االسهام التجزيئي للخطط الخمسية التنموية التي 
التخطيط  وزارة  وتتوجه  خطط  ثالث  إىل  وصلت 

إلعداد الخطة الخمسية الرابعة.
عام  لغاية  املوازنات  قيمة  أن  املعروف  ومن    
2021 قد بلغت 1340 مليار دوالر لكنها تبددت 
التوزيع  وسوء  العام  املال  ورسقة  هدر  بني 
الخرقاء  السياسات  جراء  من  املجتمع  فقسمت 
قدمية  بني  مديونية  وأعباء  وأغنياء  فقراء  بني 
الناتج  من  املائة  يف   30 نسبتها  بلغت  وحديثة 

املحيل اإلجاميل لغاية عام 2019.
اجاميل  أن  يتبني   2021 موازنة  مراجعة  ومن    
وفق  دوالر  مليار   89،7 بلغت  العامة  النفقات 
سعر الرصف الجديد فيام كانت اجاميل اإليرادات 
مليار   19،8 العجز  قيمة  مليار دوالر وكان   69،9
دوالر مقابل 23 مليار يف موازنة 2019 وان قيمة 
االستثامرات يف املوازنة    19.6مليار دوالر وكان 
سعر الربميل الذي حدد يف تلك املوازنة 45 دوالر. 
يف  املالية  وزارة  بينت  فقد  بدا،  مام  عدا  فامذا 
يشكل  مازال  النفط  أن  الثاين  من ترشين  الثامن 
االتحادية  املوازنات  ايرادات  من  املائة  يف   96
النفطية حثى شهر  اإليرادات  اجاميل  وان  العامة 
أيلول من هذا العام  اكرث من 122 تريليونا فيام 
املائة،  يف   4 النفطية  غري  اإليرادات  نسبة  بلغت 
يقابل ذلك ان حجم الفساد خالل فرتة املوازنات 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  ضعفي  بلغ  اليها  املشار 
 755 هناك  وان  دوالر  مليار   500 ب  ويقدر 
مرشوعا مل تتجاوز نسبة اإلنجاز فيها 20 يف املائة 
املشاريع  وعدد   359 املتلكئة  املشاريع  وعدد 
الخطط  يف  مدرجة  جميعها  وهذه   182 املتوقفة 
منذ عام 2013، كام ان التكلفة الكلية للمشاريع 
عليها  املنفقة  األموال  أما  دينار.  ترليون   229
فقد بلغت 94 تريليون دينار، اما نسبة الفقر يف 
ارتفعت  املائة  22,5 يف  فبلغت   2018 عام  نهاية 
يف النصف األول من عام 2019 إىل 34 يف املائة 
االجتامعية.  الشؤون  العمل  وزارة  بيانات  حسب 
يف مقابل هذه األرقام تخربنا وزارة التخطيط يف 8 
ترشين الثاين عام 2022 أن نسبة الفقر يف العراق 
تقدر بني 23 إىل 25 يف املائة تقريبا وان الوزارة 
االسرتاتيجية  الخطة  إلعداد  االستعدادات  بدأت 
الجديدة لخفض الفقر.  ومام هو جدير باملالحظة 
أن املوازنات السنوية تواجه تحديات كبرية  تجد 
من  األعظم  بالنسبة  تعتمد  انها  يف   تعبريها 
4 يف  بنسبة  وتعتمد  النفطي  الريع  مواردها عىل 
املائة عىل املصادر األخرى وهذا تأكيد عىل إهامل 
األهمية  ذات  النفطية  االقتصادية غري  القطاعات 
باإلضافة  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  االسهام  يف 
عىل  الرضيبية  اإليرادات  عىل  اعتامدها  قلة  إىل 
إىل  ليس  تتعرض  ما  غالبا  التي  الوطني  املستوى 
من  أقل  خالل  القرن  رسقة  يف  برز  كام  الفساد 
سنة بلغت 2،5 مليار دوالر وامنا أيضا  يف التهرب 
السنوية  املوازنات  فان  ذلك  عن  فضال  الرضيبي، 
قد واجهت يف كافة مراحلها منذ عام 2003 ضعفا 
املالية  االنحرافات  لضبط  املراقبة  عنرص  يف  كبريا 
الذي  االنفاق  ترشيد  يف  كبريا  دورا  تلعب  التي 
يف  املالية  العمليات  يف  الشفافية  تدعيم  يتطلب 
من  الدولة  يحرر  الذي   املوازنات  تنفيذ  نطاق 
دون  معالجتها  يف  لها  قبل  ال   كبرية  مالية  أعباء 

تشديد الرقابة عىل االنفاق.
إن الحكومة وهي تتوجه ألعداد املوازنة االتحادية 
التحديات  معالجة  عىل  بالتأكيد  مطالبة  املقبلة 
املقدمة  ويف  السابقة  املوازنات  يف  واجهتها  التي 
يف  املبالغة  ترتبه  الذي  العجز  من  تخليصها  منها 
البنود  موازنات  من  واالنتقال  التشغييل  االنفاق 
إىل موازنات الربامج واالستفادة من الوفرة املالية 
يف زيادة االنفاق االستثامري والتخفيف من نسبة 
وتقليص  للرثوة  عادل  توزيعي  نظام  عرب  الفقر 
ذلك  كل  من  واألهم  األدىن،  حدها  إىل  البطالة 
كفاءة  ملراقبة  الختامية  بالحسابات  املوازنة  ربط 

األداء وتحديد أوجه الرصف وحجم الفساد.

وقفة اقتصادية

العراق في الصحافة الدولية

سرقة القرن.. إلى الوراء در!
ترجمة وإعداد طريق الشعب

نرشت الفانانشيال تاميز مقاالً للكاتبة ريا جلبي حول 
ما بات يسمى برسقة القرن، أشارت فيه إىل أن ماليني 
عرب  مصفحة  سيارات  يف  ُهربت  قد  العراقية  الدنانري 
شوارع بغداد املزدحمة، خالل الفرتة بني أيلول 2021 
وآب 2022، بعد سحبها من حساب مديرية الرضائب 
الرسقة  قيمة  أن  املقال  وذكر  الرافدين.  بنك  يف 
رئاسة  السوداين  محمد  تويل  غداة  عنها  كُشف  التي 

الحكومة، تجاوزت 2.5 مليار دوالر. 

وعود وتحديات
وأشارت الكاتبة إىل أن السوداين، الذي إتخذ العديد 
وعد  سلفه،  مساعدي  من  للتخلص  اإلجراءات  من 
عصية  وعود  وهي  الفساد،  ملحاربة  األولوية  بإعطاء 
هو،  داعميه  بعض  تورط  بسبب  التام  التنفيذ  عىل 
كرئيس للحكومة، يف فضيحة الفساد هذه أو يف سواها.
بأن  توقعاتهم  بغداد  يف  مراقبني  عن  الكاتبة  ونقلت 
الدخول يف مواجهة سياسية مع  إىل  السوداين  يضطر 
احتلوا مواقع  أو  الفاسدين، ممن يحتلون  الكثري من 
الخدمة  وموظفي  والقادة  كالوزراء  الدولة  يف  مهمة 
املدنية ورجال األعامل، حيث يتفىش الفساد يف أغلب 
طائفية  مبحاصصة  تُحكم  التي  الدولة،  مؤسسات 
توفر  محاصصة  الزمان،  من  عقدين  منذ  وعرقية 
ساحة للمساومات والزبائنية وتقاسم السلطة والرثوة 

والنفوذ. 
ورشحت ريا جلبي يف مقالها أبعاد الرصاع واإلنسداد 
السيايس الذي أعقب إنتخابات عام 2021، والذي أدى 
الكتلة  وتفرد  املشهد  عن  الصدرية  الكتلة  ابتعاد  إىل 
املناوئة لها، واملكّونة من أطراف متعددة، منخرطة يف 

إطار تحالف سيايس، بتشكيل حكومة جديدة. 

رسالة شاهد من أهلها
وذكرت الكاتبة بأن وزير املالية املستقيل عيل عالوي، 
قد اكد بعد الكشف عن الرسقة، عىل إبالغه ملكتب 
وإنه  بها  القيام  البعض  بّنية  السابق  الحكومة  رئيس 
يتم  مل  األوامر  تلك  لكن  ذلك،  ملنع  أوامره  اصدر 

حكومة  يف  كبري  مستشار  نفاه  تأكيد  وهو  تنفيذها، 
ير  مل  الوزراء  رئيس  مكتب  بأن  مبيناً  الكاظمي، 
»مراسالت رسمية« من عالوي بشأن مخططات رسقة 
أموال الرضائب، والتي ضاع بسببها 2.81 يف املائة من 

موازنة البالد لعام 2021. 

البنوك تعلم
وأشارت الكاتبة إىل أن ثالثة خرباء مرصفيني قد أكدوا 
لها، حني إستفرست منهم، عىل أن البنك املركزي وبنك 
الرافدين عىل دراية بالخطة، خاصة مع حدوث زيادة 
كبرية وغري مربرة يف تلك الفرتة، يف رشاء الدوالر من 
كام  يومياً.  املركزي  البنك  يقيمه  الذي  العملة  مزاد 
األموال  من  الهائلة  الكمية  هذه  نقل  بأن  لها  أكدوا 
عرب شوارع بغداد، يتطلب بالرضورة موافقة الجهات 

األمنية مام يشري إىل تورط بعض منها بالفضيحة. 

تواصل التحقيقات
موظفني   9 سفر  بحظر  القضاء  قيام  املقال  وذكر 
والتحقيق مع خمسة أخرين وإعتقال »رجل أعامل« 
أثناء محاولته الهرب بطائرته الخاصة من مطار بغداد 
كثرية،  شائعات  انتشار  إىل  جلبي  وأشارت  الدويل. 
عن  بغداد،  يف  بهم  التقت  أشخاص  ستة  لها  أكدها 
عالقة هؤالء الرجال بقادة مهمني ومتنفذين يف البالد 
سابقاً وحالياً، فيام يبقى دور كبار املسؤولني يف البنك 
املالية موضع شبهة أو تساؤل معلق  املركزي ووزارة 

بال إجابة. 

تصفية حسابات
ونقلت الكاتبة جلبي عن ريناد منصور مدير مبادرة 
العراق يف تشاتام هاوس قوله إن الفاسدين واألقوياء 
من  الستهداف  سلطتهم  إستخدام  يف  غالباً  ينجحون 
أداة  الفساد  مكافحة  آليات  فتصبح  أضعف،  هم 
محللون  أعرب  فيام  الخصوم،  ألسقاط  سياسية 
وخشيتهم  التحقيق،  تباطؤ  من  قلقهم  عن  عراقيون 
من تعطيله بعد فرتة بضغوط من املتورطني أو الكتل 
هذا  لتكرار  املجال  يف  يفسح  ما  وهو  تحميهم،  التي 

الخراب والفساد مرات اخرى.

الثروة الغازية في كردستان
نرش املجلس األطليس للسياسات عىل موقعه ملخصاً 
الغاز يف  الطبقجيل عن إمدادات  لتقرير أعده أحمد 
ميتلك  اإلقليم  أن  إىل  فيه  وأشار  العراق،  كردستان 
تريليون   25 عن  تزيد  مضمونة  غاز  احتياطيات 
إجاميل  من  املائة  يف   20 يعادل  ما  أي  مكعب،  قدم 
االحتياطيات املؤكدة يف العراق. وأضاف التقرير بأن 
الحايل  هذا األكتشاف سيساعد عىل مضاعفة اإلنتاج 
من الغاز والبالغ 5.4 مليار مرت مكعب سنوياً لثالث 
عام  بحلول  مرات  ولست   ،2030 عام  بحلول  مرات 
املحيل  الطلب  الزيادة  هذه  ستلبي  حيث   ،2040
إقليم كوردستان وتدر عائدات  الحايل واملستقبيل يف 

تصدير أساسية للمنطقة. 
يف  ملحوظ  تغيري  حصول  بدء  عىل  التقرير  وأكد 
يعتمدها  التي  الطموحة،  غري  اإلنتاجية  السياسات 
إستجابة  التغيري  هذا  ويأيت  املجال.  هذا  يف  اإلقليم 
الغزو  إثر  العاملي  النظام  يشهدها  التي  للظروف 
أسعار  تصاعد  بتواصل  والتوقعات  ألوكرانيا،  الرويس 

الغاز عىل املدى املتوسط. 
أبعادا  الطبقجيل  الكاتب  حسب  التغيري  أخذ  وقد 
اسرتاتيجية وأمنية، مع األخذ بنظر االعتبار التحديات 

ويف  معها،  التعامل  اإلقليم  عىل  ينبغي  التي  الكبرية 
دستورية  بعدم  اإلتحادية  املحكمة  قرار  مقدمتها 
إقليم  حكومة  تبنته  الذي  والغاز  النفط  قانون 
كردستان، واآلليات غري الفعالة يف تطوير حقيل مريان 
وبينا باوي، الذين يتمتعان بأقىص طاقة إنتاجية، ميكن 
أن تصل إىل 12.1 مليار مرت مكعب سنوياً، إضافة إىل 
الدور الذي ميكن أن تلعبه رشكة Rosneft الروسية، 
املهتمة بتخطيط وتطوير وتوسيع شبكة أنابيب الغاز 

يف إقليم كردستان العراق.
للغاز  بدائل  إليجاد  أوربا  يف  املاسة  الحاجة  وبسبب 
الرويس، يبدو مهامً جداً وجوهرياً تطوير موارد النفط 
والغاز يف املنطقة، حسب رأي الكاتب الطبقجيل، الذي 
أكد عىل أن الحصول عىل هذا البديل يتطلب تفاهامً 
عاجالً ووطيداً بني الطبقة السياسية العراقية والرشكاء 
الدوليني واملستهلكني، إضافة إىل املواجهة الجادة مع 
»األشباح« املسؤولني عن تأخري هذا التفاهم وإعاقته. 
الحلول الميكن  إن  بالقول  تقريره  الطبقجيل  وإختتم 
أن تكون سهلة، مادام التاريخ الحديث للعراق يرينا 
الكثري من اإلتفاقيات والتفاهامت التي متت التضحية 
قصرية  سياسية  وتسويات  مساومات  أجل  من  بها 

األجل.

رسقة القرن قد تُنىس قريبا بسبب ظهور ملفات فساد جديدة
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حياة الشعب

لقطة اليوم

هنا سوق السمك يف مدينة الساموة.. مْجَمع األزبال والروائح الكريهة والحرشات والقوارض!
أين البلدية؟ أين دائرة الصحة؟ ليس من املعقول أن يرتاكم مثل هذا القرف يف مركز مدينة ويف مكان مزدحم دوما باملتبضعني، دون أن 

تحرّك هاتني الدائرتني املعنيتني ساكنا!

ما هذه الفوضى ؟
حسين علوان 

مناطق  أجمل  من  واحدة  بغداد  يف  الوزيرية  منطقة  تعد 
يتجاوز  التي  الكبرية  بيوتها  مساحات  به  تتمتع  ملا  الرصافة 
بعضها األلف مرت وكانت شوارعها املضللة بأشجار الكالبتوس 
العمالقة  مالذاً للعشاق والطلبة الذين كانوا يقصدونها من 
تقل  مساحاتها  بدأت  التي  املنطقة  من  القريبة  كلياتهم 
الواحد  البيت  وأصبح  العقارات  لتجار  املضاربات  نتيجة 
يتجزأ إىل  عرشة بيوت مام أفقدها الجانب العمراين وكذلك 
لألسف الشديد بعد ٢٠٠٣ قد غزتها محالت بيع املرشوبات 
القريبة منها للتبضع  التي يقصدها سكان املناطق  الروحية 
يفرتشون  أخذوا   بل  بالتبضع  الشباب  بعض  يكتفي  ومل 
وبعدها  املرشوب  ليحتسوا  مجاميع  شكل  عىل  الشوارع 
تحدث املشاكل فيام بينهم أو مع املارة من سكان املنطقة 
سافر  بشكل  املارة  االعتداء عىل  يتم  أي  الطريق  ساليك  أو 
مام يتوجب عىل الجهات األمنية أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة 
يف  السري  حركة  وتتابع  الشوارع  يف  الرشب  من  هؤالء  مبنع 
وساحة  العراقي  العلمي  املجمع  بني  املحصورة  املنطقة 
تزدحم  السري  حركة  أن  كام  الطليعة  مرسح  قرب  املغرب 
من  هائلة  أعداد  توافد  نتيجة  مساءاً  املنطقة  جدا يف هذه 
تنظيم  يراد  أيضا  بيع املرشوبات وهذا  الشباب إىل محالت 

السري فيه  بشكل يسهل وصول الناس إىل مبتغاهم . 
شكالً  تعكس  الشارع  يف  املرشوبات  تناول  ظاهرة  أن 
للامرة  مشاكل  يسبب  بل  ذوق  عن  ينم  وال  حضاري  غري 
يتعرض  واحياناً  الشوارع  تلك  من  القريبة  الدور  وأصحاب 
املارة للتسليب من قبل هؤالء السكارى لذا يتوجب متابعة 
املنطقة أمنياً وتوفري الحامية للمواطنني، ومنع االعتداء عىل 

حقوق اآلخرين.   

أگـول

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

وهي عائمة على ذهب أسود 

»نشوة« البصرة .. بؤرة السرطان في العراق!
البصرة – وكاالت  

أو  النفط،  عىل  الغافية  املحافظة  تلك  البرصة، 
عددا  تضم  األسود”،  “الذهب  عليه  يطلق  ما 
يف  العاملة  األجنبية  والرشكات  الحقول  من  كبريا 
هذه  تحتضن  وباملقابل،  الخام،  النفط  استخراج 
املحافظة أكرب بؤرة للرسطان عىل مستوى البالد، 
بسبب امللوثات املنبعثة من كل يشء: الهواء، املاء 

والرتبة.
النفط  إنتاج  ثقل  نقطة  وهي  البرصة،  وتضم 
ينبعث  نفطية،  أكرث من خمسة حقول  العراقي، 
املحروق  الغاز  من  املائة  يف   65 نسبته  ما  منها 

حاليا يف البالد – وفق بيانات البنك الدويل. 
بأن  البنك،  عن  صادرة  بيانات  أحدث  ويفيد 
العراق يحرق ما يزيد عىل 17 مليار مرت مكعب 
من الغاز سنويا، ليحتل املرتبة الثانية بعد روسيا 

يف هذا الشأن. 
الغاز  معظم  حاليا،  البرصة”  غاز  “رشكة  وتعالج 
ومبعّدل  النفط،  استخراج  لعمليات  املصاحب 
مليار مقمق )مليون قدم مكعب قيايس(، وذلك 
يف ثالثة حقول نفطية. وتعد “غاز البرصة” رشكة 
“رشكة  أطراف:  ثالثة  عىل  أسهمها  تتوزع  خاصة 
شل” الربيطانية و”رشكة غاز الجنوب” الحكومية 

و”رشكة ميتسوبيتيش”.
“اإلندبندنت”  صحيفة  نرشته  تقرير  وينقل 
الغاز  حرق  أن  قولهم  خرباء،  عن  الربيطانية 
الرئيس  العامل  يعد  النفط  الستخراج  املصاحب 
صحة  عىل  داهام  خطرا  ويشكل  املناخ،  لتلوث 
يف  يتسبب  كونه  الجوار،  يف  يعيشون  الذين 

اإلصابة بالربو وأمراض الرئة والجلد والرسطان.
الدول  أكرث  من  يعد  العراق  أن  التقرير  ويذكر 
هي  والبرصة  العامل،  يف  العمليات  لهذه  مامرسة 

املنطقة األكرث ترضرا يف البالد. 

نشوة السرطان!
ناحية النشوة الواقعة شامل رشقي البرصة، مثال 
بارز ملعاناة البرصيني جراء االنبعاثات الغازية. إذ 
اإلصابة  حاالت  أعداد  يف  مستمراً  ارتفاعاً  تسجل 

بالرسطان.
يف  اإلشعاع  وجود  الحكومة  تأكيد  من  وبالرغم 
جميع مناطق الناحية، إال أنها مل تحدد حتى اآلن 

بني  القاتلة  األمراض  تفيش  عن  املسؤولة  الجهة 
االتهام  أصابع  بدورهم  يوجهون  الذين  السكان، 

إىل الرشكات النفطية.
ويقطن النشوة التي تبعد 45 كيلومرتا عن مركز 
املحافظة، نحو 40 ألف نسمة، بدأت معاناتها مع 
األمراض الرسطانية بعد غزو العراق للكويت يف 
تسعينيات القرن املايض، وما رافق ذلك من قصف 
للقطعات العسكرية العراقية التي كانت تتواجد 
يف الناحية املذكورة. لكن من نجا من القصف مل 
 – للرسطان  املسببة  املشعة  املخلفات  يسلم من 

حسب مدير الناحية وليد مطر املياحي. 

شعالت غاز قرب المنازل
يقول املياحي يف حديث صحفي، أنه “بعد مجيء 
النفطي  مجنون  حقل  يف  لالستثامر  )شل(  رشكة 
بشكل  الرسطان  إصابات  ارتفعت   ،2010 عام 
عن  الناتجة  السامة  االنبعاثات  بسبب  ملحوظ، 
حرق الغاز، واملنبعثة من الشعلة الواقعة بالقرب 
من املنازل”، مبينا أن “بعض أعمدة الشعالت ال 

يبعد سوى نصف كيلومرت عن املواطنني”. 
ويشري املياحي إىل أنه “خالل حكومة الكاظمي، 
للمياه  شامل  مسح  إلجراء  لجنة  تشكيل  تم 
اللجنة  وجدت  وقد  الناحية.  يف  والرتبة  والهواء 
نسبة من اإلشعاع، لكنها مل تحدد الجهة املسؤولة 
من  أكرث  أصابت  التي  الرسطانية  األمراض  عن 
400 شخص - بعضهم تويف - أما املواطنون فإنهم 
من  املنبعث  الغاز  إىل  األمراض  أسباب  يعزون 
املسؤولية،  شل  رشكة  ويحّملون  النفط،  حقول 
والتي تنفي بدورها وتؤكد أن لديها أجهزة ملراقبة 

التلوث البيئي”.
االتحادية  الحكومة  الناحية  مدير  ويطالب 
بـ”متابعة عمل اللجنة التي مل ترفع تقريرها حتى 
بتعويض  املتوفني  ذوي  انصاف  عن  فضال  اآلن، 
وفتح  النفطية،  الرشكات  يف  وتشغيلهم  عادل 
مستشفى خاص أو وحدة مصغرة داخل الناحية 
لعالج املصابني الذين ال ميتلكون أجور العالج، يف 
واملحافظة عموما عىل  ناحيتهم  فيه  تعوم  وقت 

بحر من النفط”.

32 منطقة موبوءة
بالرسطان  املصابة  الفئة  ممثل  يقول  جانبه،  من 
يف ناحية النشوة، حسني عبد الواحد، إن “حاالت 
ففي  الظهور.  يف  مستمرة  بالرسطان  اإلصابة 
بينهم  بالرسطان  أشخاص   7 تويف  املايض  الشهر 
إصابات  تسجيل  تم  الحايل  الشهر  ويف  طفالن، 
جديدة باملرض”. ويوضح يف حديث صحفي، أن 
جميعها،  الناحية  مناطق  عىل  تتوّزع  “اإلصابات 
والبالغة 32 منطقة، لكن بنسب متفاوتة”، الفتا 
التي جاءت إىل  اللجنة الحكومية  إىل أن “تقرير 
البرصة  جامعة  رئاسة  بني  يتنقل  يزال  ما  البرصة 

وبيئة املحافظة”.

أمراض مستعصية
وفقا للخبري البيئي محمد عبد الحميد، فإن التلوث 
البيئي بأنواعه املختلفة، سواء عرب املاء أم الهواء 
املسببة  األساسية  املشكالت  واحد من  الرتبة،  أم 
البسيطة،  من  تبدأ  األمراض  أن  مبينا  لألمراض، 
إىل  التنفيس،  والجهاز  والعني  الجلد  كتحسس 

الرسطانات واألمراض املستدمية واملستعصية.
ثنايئ  ويلفت يف حديث صحفي، إىل أن “غازات 
أكسيد الكربون وأكسيد النيرتوجني وثنايئ أكسيد 
املصانع  من  املنبعثة  والهيدروكربون  الكربيت 
ومحطات  النفطية  باملنتجات  الخاصة  واملعامل 
النفط،  مصايف  من  أو  الكهربائية  الطاقة  توليد 
تعد جميعها مصادر أساسية للرسطانات، ويكون 
الحميد،  البعيد”.  ويبنّي عبد  تأثريها عىل املدى 
وهو أستاذ يف جامعة بغداد، أن “هناك تأثريات 
املبارشة،  اإلصابات  تشمل  القصري،  املدى  عىل 
أو  الجلد،  وحكة  واحمرارها،  العني  كتحسس 
البعيد  املدى  عىل  أما  التنفيس.  الجهاز  إصابات 
فقد تتطور هذه اإلصابات إىل حاالت رسطانية”.

البصرة غير صالحة للعيش!
السالم  منظمة  يف  الباحث  يذكر  ذلك،  إىل 
“البرصة  أن  نربغ،  الهولندية )PAX(، ويم زويغ 
والصني  السعودية  من  أكرث  غازا  تحرق  وحدها 
والهند وكندا، ألنها موطن حقل الرميلة النفطي، 
أن  من  محذرا  العامل”،  يف  نفط  حقل  أكرب  ثالث 
“البرصة ستكون غري صالحة للعيش يف السنوات 

العرش املقبلة”.

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
االنبار، والدة الرفيقني محمود وياسني عبد البديع ياسني، 

بعد رصاع طويل مع املرض.
للرفيقني  والسلوان  والصرب  الطيب،  الذكر  للفقيد 

العزيزين.
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
الشطرة، الرفيق نارص جابر بوفاة ابن أخيه غيث رحمن، 

إثر حادث حريق مجمع العطور يف الوزيرية ببغداد. 
الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان ألهله ومحبيه. 

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
إيالف(  )أبو  حسني  نارص  ثائر  الرفيق  األوىل،  الرصافة 
بوفاة شقيقه نجاح وهو احد رفاق الحزب يف السبعينيات 
الجبار نارص وعدنان نارص  وشقيق شهيدي الحزب عبد 

من آل العلوه جي.
للفقيد الذكر الطيب وللرفيق العزيز أبو إيالف وكل ذوي 

الفقيد ومحبيه الصرب الجميل. 

 مواساة

سامء ناحية النشوة يلوثها الدخان األسود طيلة النهار والليل

المركز الصحي في الزبيدية

نقص في الكوادر الطبية 
والعالجات

الزبيدية – شاكر القريشي

يف  واضحا  ترديا  واسط،  محافظة  يف  الزبيدية  قضاء  يعاين 
الخدمات الصحية. إذ يفتقر املركز الصحي الوحيد يف القضاء 
إىل الكثري من العالجات الرضورية، بينام الكوادر الطبية غري 
كافية وال تغطي حاجة السكان البالغ عددهم نحو 70 ألف 

نسمة. 
ويعد قضاء الزبيدية من األقضية املهمة، نظرا ملا يضمه من 
الحرارية«  واسط  إىل جانب »محطة  كبرية،  زراعية  مشاريع 
إلنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تغذي العديد من محافظات 

الوسط والجنوب. 
أن  القضاء،  الخفاجي، أحد سكان  باقر رحيم  املواطن  يقول 
من  الكثري  يف  نقصا  يعاين  الصحي  املركز  يف  الطوارئ  قسم 
مضيفا  املتخصصة،  الطبية  والكوادر  واملستلزمات  العالجات 
القضاء،  أبناء  لـ »طريق الشعب« أن هذه املشكلة أرهقت 
الخاصة،  للعيادات  مرضاهم  نقل  إىل  يضطرون  الذين 
من  معظمهم  كون  رغم  طائلة،  مبالغ  يتكبدون  وبالتايل 
عاشور،  املهندس عيل جميل  يقول  فيام  والكادحني.  الفقراء 
ينقلها  الوالدة،  الطارئة، خصوصا حاالت  الحاالت  غالبية  أن 
يبعد عن  الذي  العام،  العزيزية  إىل مستشفى قضاء  األهايل 
الزبيدية مسافة 20 كيلومرتا، ما يعرض املرىض إىل مضاعفات 
الشعب«،  »طريق  عرب  يطالبون  القضاء  أهايل  خطرية. 
تأمني  يف  باإلرساع  واسط  صحة  ومديرية  املحلية  الحكومة 
حاجة املركز الصحي من املستلزمات الطبية والعالجات، مع 

تخصيص كادر طبي متكامل.
أقضية  ببقية  أسوة  عام  مستشفى  بإنشاء  يطالبون  كام 
املحافظة، مبينني أنه توجد قطعة أرض يف القضاء كانت قد 
حتى  النور  ير  مل  املرشوع  لكن  مستشفى،  لبناء  خصصت 

اآلن.  

بعقوبة – وكاالت 

التميمي، مرشوع  انتقد محافظ دياىل مثنى 
القرض الصيني لبناء املدارس يف املحافظة لـ 
»خلوه من الكوادر العاملة والفنية الصينية«. 
فيام كشف عن حصول »ميكانييك سيارات« 
عىل مقاولة إنشاء 12 مدرسة ضمن القرض.

فإن  نيوز«،  »شفق  أنباء  وكالة  عن  ونقال 
قناة  عىل  متلفز  حديث  يف  قال  التميمي 
»العراقية« الفضائية، ان »الرشكات والكوادر 

مرشوع  ضمن  وجودها  املزمع  الصينية 
دياىل،  يف  مدرسة   56 لبناء  الصيني  القرض 
غري موجودة عىل ارض الواقع، وأن الجهات 
استفهام  عالمات  يثري  ما  عراقية،  املنفذة 

حيال آليات العقد واالتفاقية«.
صيانة  يف  يعمل  »شخصا  أن  إىل  ولفت 
السيارات )فيرتجي(، حصل عىل مقاولة لبناء 
12 مدرسة ضمن القرض الصيني بشكل يثري 
االستغراب«، مشريا إىل أن »الرشكات الصينية 

ال عالقة لها باالتفاقية او املرشوع«.

يف  هدمت  مدرسة   170« أن  التميمي  وبنّي 
دياىل عام 2012 وتركت ركاما حتى اآلن«. 

قد  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  وكانت 
بناء  ستتوليان  صينيتني  رشكتني  أن  أعلنت 
العراق، ضمن إطار  1000 مدرسة يف عموم 

االتفاقية العراقية - الصينية.
مرشوع  فإن  حكوميني،  مسؤولني  وبحسب 
ترجمة ألوىل  الصيني  القرض  املدارس ضمن 
خطوات اتفاق العراق مع الصني، واملعروف 

باسم »النفط مقابل اإلعامر«.

محافظ ديالى: 

مدارس القرض الصيني ينفذها عراقيون
 أحدهم »فيترجي«!

تحذير من استنزاف 
المياه الجوفية العراقية

المثنى
قرية تطالب بصفوف
 للدراسة المتوسطة 

بغداد – وكاالت 

اعترب الخبري املايئ تحسني الخفاجي، أن »استنزاف املياه الجوفية 
العراقية بطريقة جائرة، ميثل هروبا من األزمة«، موضحا يف حديث 
األمالح  من  عالية  نسب  عىل  تحتوي  املياه  »هذه  أن  صحفي 
والكربيتات املرضة«. وقال أن »املخزون املايئ يف العراق ال ميتلك 
والسقي«،  الري  مبارشة ألغراض  الكاملة الستخدامه  املواصفات 
مؤكدا ان »استنزاف الحكومة للمياه الجوفية قرار خاطئ وجائر«.
ولفت الخفاجي إىل أهمية »تطوير واقع الري والزراعة يف العراق 
من خالل االعتامد عىل الطرق الحديثة كالرش والتنقيط«، منوها 
إىل أن »العراق وصل اىل مرحلة استخدام الجزء امليت من املياه 
الجوفية، ويجب العمل عىل إيجاد حل دبلومايس مع تركيا إلطالق 
الحصص املائية وتجاوز ازمة الجفاف«. وتابع الخبري املايئ قوله أن 
»العراق يحتاج اىل العديد من موجات االمطار ليك يتم تعويض 
رئيس  وكان  املاضية«.  الفرتة  يف  استخدمت  التي  الجوفية  املياه 
لجنة الزراعة الربملانية ثائر الجبوري، قد أفاد يف حديث صحفي 
بأن »وزارة املوارد املائية قررت استخدام الخزين املايئ الغاطس 
الذي يحتوي عىل نسبة عالية من امللوثات«، مؤكدا أن »خزين 
يجري  التي  الكبرية  الكمية  بسبب  قريباً  سينفد  املايئ  العراق 

استخدامها اآلن لتغطية نقص املياه يف نهري دجلة والفرات«.

السماوة – وكاالت 

طالب سكان “قرية عني صيد” جنويب املثنى، بفتح ملحق للدراسة 
املتوسطة يف املدرسة االبتدائية الوحيدة املوجودة يف القرية.

وقالوا يف حديث صحفي، أن الكثريين من تالميذهم املتخرجني 
يف االبتدائية تركوا الدراسة لعدم توفر مدرسة متوسطة يف القرية 
يكملون فيها دراستهم، مؤكدين أن املدارس املتوسطة املوجودة 
يف املناطق الواقعة ضمن رقعتهم الجغرافية، بعيدة عنهم، ومن 
غري املمكن أن يقطع أبناؤهم هذه املسافة يوميا للوصول إليها. 

وطالب السكان مديرية الرتبية بالنظر إىل مشكلة أبنائهم هذه، 
وأن  سبق  أنهم  إىل  الفتني  ملعالجتها،  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
مل  ذلك  لكن  مدرستهم،  يف  املتوسط  لألول  صف  بفتح  ُوعدوا 

يحصل حتى اآلن. 
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القدس - وكاالت

السبت،  الفلسطيني أمس  األسري  نادي  قال 
من  أكرث  اعتقلت  اإلرسائيلية  السلطات  إن 
750 طفال فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، 
من بينهم جرحى، وينحدر أغلبهم من مدينة 

القدس املحتلة. 
أرقام  ضمن  االحصايئ  التقرير  هذا  ويأيت 
بشأن  الفلسطينيون  يتداولها  عديدة 
الذين  وبالخصوص  بحقهم  االحتالل  جرائم 
يتعرضون إىل السجن والقمع خالل الحمالت 

القمعية التي تجريها القوات االرسائيلية. 

رقم كبير جدا
غري  منظمة  وهو  األسري  نادي  وأضاف 
يوم  مبناسبة  الصادر  تقريره  يف  حكومية، 
الثاين  ترشين   20 املوافق  العاملي  الطفل 
من كل عام، أن عدد األرسى األطفال الذين 

اليوم  يبلغ  إرسائيل  سجون  يف  يزالون  ما 
الدامون  وذلك يف سجون  160 طفال،  نحو 

ومجدو وعوفر.
وذكر النادي أن من بني األطفال 3 فتيات، 
و5 أطفال رهن االعتقال اإلداري )بال تهمة 

أو أحكام قضائية(.
االعتقال  “عمليات  إن  األسري  نادي  وقال 
تشكل  املقدسيني  األطفال  بحق  اليومية 
محافظات  بقية  مع  مقارنة  العليا  النسبة 
يف  االعتقال  عمليات  ترتكز  كام  الوطن، 
التي  املناطق  وبعض  واملخيامت،  البلدات، 
لجنود  وجود  نقاط  مع  متاس  عىل  تقع 
االحتالل، واملستوطنات املقامة عىل أرايض 

بلداتهم”.

القاصرون المقدسيون
االحتالل  اعتقال  نسبة  أن  النادي،  وأضاف 
مقارنة  األعىل  هي  املقدسيني  للقارصين 

باالعتقاالت يف بقية املحافظات الفلسطينية، 
موضحا أن االحتالل يستهدف “جيال كامال 
باعتقال العرشات منهم واحتجازهم بشكل 
وإعادة  رساحهم  وإطالق  قانوين،  غري 

استدعائهم للتحقيق مرة أخرى”.
املنزيل  الحبس  “سياسة  أن  النادي  ويرى 
واإلبعاد عن املدينة املقدسة كعقوبة بديلة، 
االحتالل،  بها  خرج  التي  السياسات  أخطر 
األطفال،  مصري  عىل  واضحة  آثارا  وتركت 
العائلة  بيت  وحولت  عائالتهم،  وكذلك 

للطفل إىل سجن”.
وشهادات  اإلحصاءات  األسري  نادي  ووثق 
تعرضهم  تظهر  التي  األطفال  املعتقلني 
قال  والذي  والجسدي،  النفيس  للتعذيب 
الدولية  لألعراف  مناف  إنه  األسري  نادي 
املتعلقة بحقوق الطفل، وأشارت اإلحصاءات 
كان  العام  هذا  االنتهاكات  مستوى  أن  إىل 

األكرث تنكيال منذ عام 2015.

ضمن تقرير أصدره نادي األسير الفلسطيني

إسرائيل تعتقل 750 طفال فلسطينيا 
منذ بداية 2022

الخرطوم - قرشي عوض 

اعلن تحالف قوى الحرية والتغيري - 
املجلس املركزي يف السودان انه وقع 

اتفاقا اطاريا مع العساكر، ينهي حالة 
االنقالب التي دخلت فيها البالد منذ 

ترشين االول من العام املايض .

اىل  التوصل  بعد  ما  ايل  النهايئ  االتفاق  الطرفان  وأرجأ 
توافق بني كل قوى الثورة، التي تنقسم اىل عدة كيانات 
الجذري  التغيري  قوى  تحالف  ابرزها  وسياسية،  شعبية 
الثورية  االطراف  وبعض  الشيوعي  الحزب  يضم  الذي 
لجان  رأسها  وعىل  الشاع،  يف  االكرب  الحضور  صاحبة 

املقاومة، و”غاضبون بالحدود” و”ملوك االشتباك” .
دستورية  وثيقة  ضوء  عيل  الجديد  االتفاق  ويجْي 
اعضاء  احد  لكن  املحامني.  نقابة  تسيري  لجنة  اعدتها 
البعث  حزب  يف  القيادي  الحسني  يحي  وهو  اللجنة، 
سابقا،  عقد  مؤمتر صحفي  يف  اعلن  قد  كان  السوداين، 
ان تلك الوثيقة اعدتها جهة اجنبية ومتت ترجمتها ايل 
ذلك  ايل  واشار  احرتافية.  غري  وبصورة  العربية  اللغة 
ايضا الخبري الدستوري وعضو املكتب السيايس للحزب 
الشيوعي االستاذ صالح محمود. واشارت اصابع االتهام 
يف اعداد الوثيقة، اىل مستشار الرئيس الجنوب افريقي 
النزاع  يف  مهام  دورا  لعب  الذي  امبييك،  ثامبو  السابق 

السوداين يف عهد الرئيس البشري .
محاماة  رشكة  اىل  الوثيقة  تنسب  اخرى  جهات  لكن 
الرشاكة  حكومة  وزراء  من  عدد  فيها  يعمل  امريكية، 
عيل  امبييك  مستشار  يكون  ان  تستبعد  وال  السابقة، 
ان  الدساتري  وضع  يف  خبري  مصدر  وحسب  بها.  صلة 

للدول  الرشكة  تلك  اعدته  منوذجا  تعترب  الوثيقة  هذه 
الوصول ايل  الخارجة من نزاعات، وتواجه مشكالت يف 
اتفاق سيايس يشكل مبادْي فوق دستورية كام هو حال 

السودان .
اليها  املشار  االمريكية  الرشكة  ان  ايل  االشارة  تجدر 
كانت قد قامت بدور استشاري يف ملف قسمة الرثوة 
فصل  ايل  قادت  التي   ،٢٠٠٥ عام  السالم  اتفاقية  يف 

لبعض  السكرتارية  بدور  قامت  كام  السودان،  جنوب 
الحركات املسلحة يف اتفاقية جوبا االخرية، التي جعلت 
الدستورية لعام ٢٠١٩. كام  الوثيقة  االتفاق يعلو عيل 
الفرتة  رشكاء  من  جزءا  املسلحة  الحركات  جعلت  انها 
للحكومة  السياسية  الحاضنة  مثلت  التي  االنتقالية، 

عقب توقيع االتفاق. 
ويف ذلك يشري صديق تاور، عضو مجلس السيادة وعضو 

وفد الحكومة ملفاوضات جوبا يف لقاء مع قناة محلية،  
الحكومة  وفد  يف  عضوين   استاملت  الرشكة  هذه  ان 
لصالح موقف وفد الحركات املسلحة واملكون العسكري، 

بعد لقاء تم يف اديس ابابا  اثناء سري املفاوضات.
لكن الحرية والتغيري من جانبها تنفي هذه االتهامات، 
يف  حرجا  تجد  ال  انها  كام  سودانية.  الوثيقة  ان  وتقول 
املهم  ،وان  مشابهة  واقليمية  دولية  بخربات  االستعانة 

عندها ليس مصدر الوثيقة وامنا محتواها. وهي تعتربها 
الدولة  مدنية  ضمنت  النها   ،٢٠١٩ وثيقة  من  افضل 
النظامية  والقوات  االمنية  االجهزة  ووضعت  بالكامل، 
من  جعلت  كام  املدين.  الوزراء  مجلس  سيطرة  تحت 
رئيس الوزراء املدين يف الوقت عينه رئيسا ملجلس االمن 
الدستورية  الوثائق  يف  يتحقق  مل  ما  وهو   ، والدفاع 

والفرتات االنتقالية السابقة.
التي  االساسية  العقبة  ان  عىل  يجمعون  املراقبني  لكن 
تعرتض طريق تنفيذ الوثيقة وتصّعب مهمة الوصول اىل 
.فالعسكريون  العدالة  اتفاق نهايئ، هي مسألة تطبيق 
الجرائم  يف  الجنائية  املساءلة  ضد  بحصانات  يطالبون 
التي وقعت يف الفرتة املاضية، منذ جرمية فّض اعتصام 
االول  ترشين   ٢٥ يف  انقالبهم  وعقب  العامة  القيادة 
املايض. بينام تقرتح الوثيقة مزيجا من اشكال العدالة، 
عقوبات  وتقرتح  واالنتقالية،  الجنائية  العدالة  تتضمن 
ال  التي  وتلك  النزاعات،  قضايا  يف  وسياسية   معنوية 
ترفضه  ما  وهذا  فردية.   بصورة  املسؤولية  فيها  تحدد 
االطراف الثورية يف الشارع، خاصة تجمع ارس الشهداء 
لجان  يف  يثقون  ال  باتوا  الذين  والجرحى،  واملفقودين 
يف  كشفه  تم  الذي  التالعب  بعد  الحكومية،  التحقيق 
جانب  اىل  هذا  الجثث.  هوية  اخفاء  بهدف  املشارح 
الفساد وبيع االعضاء، الذي كشفت عنه لجنة متخصصة 

مؤخرا .
مواكب  يومني يف  قبل  املوقفني ظهر  بني  التناقض  هذا 
مدينة الخرطوم بحري، التي سرّيتها لجان املقاومة بعد 
يوم واحد من اعالن الوصول ايل اتفاق اطاري، وجاءت 
تخليدا لذكرى يوم ١٧ ترشين الثاين، الذي يعترب واحدا 
من ايام الثورة الخالدات، مام يضع قوى الحرية والتغيري 
بني تعنت  العساكر وعدم رغبتهم يف فتح تحقيق حول 
جرائم متصلة بهم، وبني  ضغط الشارع الثائر املرّص عىل 

تحقيق العدالة واالقتصاص من الجناة.

تحالف الحرية والتغيير

بين سندان العساكر ومطرقة الشارع

تظاهرات رافضة لتسوية سياسية بني املدنيني والعسكر

القضاء اللبناني ينتقد المحاصصة والتدخالت السياسية

مقتل 4 عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي 

بيروت - وكاالت

إن  األول،  أمس  لبنان  يف  قاض  أكرب  قال 
القضاء  عمل  يف  السياسية  القيادة  تدخل 
يف  “ثورة  إىل  تحتاج  فوىض  إىل  أدى 
للنخب  علني  انتقاد  يف  وذلك  املقاربات”، 

الحاكمة.
القضاء  مجلس  رئيس  عبود  سهيل  وقال 
صعب  القضايئ  الواقع  “إن  اللبناين  األعىل 
ودقيق... وقد أسهمت فيه عوامل وأسباب 
يكرس  قانون  وجود  عدم  جوهرها  عدة، 
الجميع يف وضع  وإرادة  القضاء،  استقاللية 

اليد عىل القضاء”.

أثناء  تلفزيونيا  مذاعة  كلمة  يف  وأضاف 
يف  القضاة  من  جديدة  دفعة  تخرج  حفل 
الفرقاء  بالجميع كل  محكمة بريوت “أعني 

واألطراف والِجهات السياسية وسواها”.
كثريين  ضحايا  ضمن  اللبناين  القضاء  وكان 
سنوات  ثالث  منذ  املستمرة  املالية  لألزمة 
منذ  لبنان  يواجهها  أزمة  أخطر  تعد  والتي 
وأدت  و1990،   1975 بني  األهلية  الحرب 
معظم  وأوقعت  الهجرة  من  موجة  إىل 

السكان يف براثن الفقر.
وهوت قيمة رواتب القضاة من عدة آالف 
 2019 يف  األزمة  قبل  األمريكية  الدوالرات 

إىل بضع مئات اليوم.

واستقال عدد من القضاة الكبار خالل العام 
املعيشة  ظروف  إىل  ذلك  وأرجعوا  املنرصم 
من  كبرية،  قضايا  عرقلة  بسبب  واالحباط 
مبرفأ  وقع  الذي  االنفجار  يف  التحقيق  بينها 
عن  وأسفر   2020 آب  أغسطس  يف  بريوت 

مقتل أكرث من 215 شخصا.
من  مقاومة  االنفجار  يف  التحقيق  ولقي 
العقاب  من  اإلفالت  أصبح  سيايس  نظام 

مرتسخا فيه منذ انتهاء الحرب األهلية.
دون  من  مستقال  قضاء  “ال  عبود  وقال 
وللمالحقات  املحاكم  لعمل  تفعيل 
يف  التحقيق  استكامل  دون  ومن  القضائية، 

انفجار مرفأ بريوت”.

دمشق - وكالت

ُقتل أربعة عنارص من الجيش السوري وأُصيب 
صاروخي  بهجوم  السبت،  أمس  صباح  آخر 
نفذته طائرات حربية لالحتالل اإلرسائييل من 
السورية، استهدف مواقع يف  السواحل  قبالة 

املنطقتني الوسطى والساحلية.
مصدر  عن  السورية  »سانا«  وكالة  ونقلت 

حواىل  وقع  اإلرسائييل  القصف  أن  عسكري 
حيث  صباحاً،  والنصف  السادسة  الساعة 
فوق  من  قصفاً  اإلرسائيلية  الطائرات  نفذت 
بانياس،  منطقة  باتجاه  املتوسط  البحر 
مستهدفاً نقاطاً يف كل من املنطقة الوسطى 
الدفاعات  أن  املصدر  وأوضح  والساحلية.  
الجوية تصدت للصواريخ اإلرسائيلية، مؤكداً 
بجروح  آخر  وإصابة  أربعة عسكريني  مقتل 

ووقوع خسائر مادية.
عىل  أيام  بعد  اإلرسائييل  القصف  ويأيت 
حمص  ريف  يف  الشعريات  مطار  استهداف 
الرشقي، حيث سّبب القصف مقتل جنديني 

وإصابة 13 آخرين.
الذي  الـ30  هو  اإلرسائييل  القصف  وهذا 
العام  مطلع  منذ  السورية  األرايض  يطاول 

الحايل. 

تحذير أوروبي من تعثر 
مفاوضات المناخ

بروكسل- وكاالت

من  لالنسحاب  استعداده  من  األورويب  االتحاد  حذر 
ُمرضية،  نتيجة  إىل  التوصل  يتم  مل  إذا  املناخ  مفاوضات 
لكنه قال إنه ال يزال يعتقد أن يف اإلمكان إبرام اتفاق بني 

املفاوضني يف قمة كوب27 يف مرص.
وقال فرانس تيمرمانس مسؤول سياسات املناخ يف االتحاد 
األورويب “نحتاج للتقدم ال الرتاجع وجميع وزراء )االتحاد 
األورويب( مستعدون لالنسحاب إذا مل نحقق نتيجة ترقى 
نفعل شيئا حيال هذه  أن  بالتحديد   – العامل  ينتظره  ملا 
األزمة املناخية”. ودعا يف حديثه للصحفيني عىل هامش 
القمة األطراف األخرى املشاركة يف املفاوضات إىل اتخاذ 
خطوات تتوافق مع جهود االتحاد األورويب للتوصل إىل 
فقرا  األشد  الدول  متويل  قضية  بشأن  وخصوصا  اتفاق 
ما زال من  أنه  بكوارث مناخية. وقال “نعتقد  املنكوبة 
املمكن تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، لكننا قلقون بشأن 
االثنتي  خالل…  وسمعناها  رأيناها  التي  األمور  بعض 

عرشة ساعة املاضية”.

تحذيرات أوروبية من نقص 
الغاز في 2023

بروكسل - وكاالت

دير  فون  أورسوال  األوروبية،  املفوضية  رئيسة  حذرت 
تواجه  قد  األورويب  االتحاد  دول  أن  من  أخريا،  الين، 
مؤكدة  القادم،  العام  خالل  الغاز  إمدادات  يف  مشكلة 

وجود إمدادات آمنة كافية لشتاء العام الحايل.
وأوضحت فون دير الين يف مؤمتر دويل لألمن يف البحرين، 
أن نسب التخزين لدول االتحاد عند مستوى 95 يف املائة، 

ما يعني أن دول االتحاد “يف أمان يف هذا الشتاء”.
أكرب  كانت  أوروبا  أن  األوروبية  املفوضة  رئيسة  وذكرت 
مستهلك ملصادر الطاقة الروسية قبل اندالع أزمة أوكرانيا 
يف شباط املايض، ولكن “وبعد 9 أشهر، تغري األمر بشكل 

جوهري”، حسب تعبريها.
االتحاد  يف  الغاز  إمدادات  إن  الين  دير  فون  وقالت 
 ،2023 عام  شتاء  خالل  ملحوظا  نقصا  ستواجه  األورويب 
إذ أبلغت الربملان األورويب، مطلع شهر نوفمرب الحايل بأن 
من  مكعب  مرت  مليار   30 بنحو  عجزا  يواجه  قد  التكتل 

الطبيعي. الغاز 

واشنطن - وكاالت

قررت رئيسة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس، 
أخريا، التخيل عن زعامة الحزب الدميقراطي يف املجلس 
املقبل، وذلك عقب االنتخابات النصفية التي خرس 
فيها الحزب األغلبية لصالح الجمهوريني بفارق ضئيل. 
وبذلك تطوي بيلويس - التي دخلت التاريخ بكونها 

أول امرأة ترتأس مجلس النواب األمرييك - حقبة 20 
عاما من الزعامة الحزبية، اتسمت يف سنواتها األخرية 
السابق  الرئيس  مبعارك سياسية رشسة، ال سيام مع 
دونالد ترامب. وأعلنت بيلويس )82 عاما( الخميس 
املايض أنه قد “آن األوان لجيل جديد أن يقود املجمع 
الدميقراطي الذي أجلّه بشدة”. وأضافت “لن أترشح 

لإلدارة الدميقراطية يف الكونغرس املقبل”.

لألقلية  زعيمة   2003 عام  انتخبت  بيلويس  وكانت 
لرئاسة  ووصلت  النواب،  مجلس  يف  الدميقراطية 

املجلس عام 2007.
ومع انتهاء حقبة بيلويس، يصعد نجم النائب حكيم 
جيفريز الذي يسعى لخالفتها يف قيادة الدميقراطيني، 
ليكون أول زعيم أسود ألحد الحزبني يف الكونغرس 

األمرييك.

موسكو - وكاالت

رفض  وارسو  قرار  إن  الروسية،  الخارجية  قالت 
الخارجية سريغي الفروف يف اجتامع  مشاركة وزير 
غري  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  منظمة  مجلس 
بولندا  مكانة  مع  ويتعارض  واستفزازي،  مسبوق 

كرئيس للمنظمة.
وأضافت الوزارة يف بيانها: “هذا القرار، يتعارض مع 

وضع رئيس منظمة تشارك فيها 57 دولة من الدول 
املساواة  من  ظروف  يف  واملستقلة  السيادة  ذات 

الكاملة”.
تعترب  روسيا  عىل  “التهجامت  أن  الوزارة،  وأكدت 
يف  السلبية  البولندية  للرئاسة  كامل  تتويج  مبثابة 
تسمح  ال  البولندية  فالسلطات  املنظمة،  هذه 
منعت  أوال  كامل:  بشكل  وظائفها  بأداء  للمنظمة 
الخريف  جلسة  يف  الروس  الربملانيني  مشاركة 

يف  والتعاون  األمن  ملنظمة  الربملانية  للجمعية 
العام(،  هذا  من  نوفمرب   24-26 يف  )وارسو  أوروبا 
واآلن تنتهك بشكل صارخ حق وفدنا يف املشاركة يف 

االجتامع الوزاري”.
وشددت الوزارة الروسية، عىل أن “بولندا بترصفاتها 
من  وتحرمها  الهاوية  نحو  املنظمة  تزحلق  هذه 
األمن  تعزيز  يف  أهميتها  إلظهار  األخرية  فرصتها 

وإقامة التعاون الذي أقيمت من أجله”.

بيلوسي تتنحى عن قيادة الديمقراطيين في الكونغرس

موسكو: بولندا تحاول استفزازنا في مجلس األمن
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1 – تعاون اقتصادي مستمر 
وال انفصال عن الصين!

الصناعي  قطاعه  وخاصة  األملاين  االقتصاد  قام  لقد 
الحياة  بأعامل رائعة يف الصني وقد أصبحت جزًءا من 
يف  عمل  محيطه  يف  شخًصا  يعرف  من  وكل  اليومية. 
عن  يرويها  قصص  لديه  األخرية،  السنوات  يف  الصني 
أيًضا  السائد  الشعور  البديهي  من  ولعل  البالد.  هذه 
بأن االزدهار النسبي يف أملانيا له عالقة أيًضا بالنشاط 

االقتصادي األملاين الناجح يف الصني.
بإعالم  يسمى  ما  عىل  نظرة  إلقاء  فإن  وباملقابل، 
السياسية األخرية تعكس صورة  الجودة، والترصيحات 
مختلفة، بعد التجارب مع روسيا بوتني وحرب أوكرانيا، 
ما  مع  التعامل  ضد  العامة  التحذيرات  تتزايد  حيث 
اعتامد  ضد  وخاصة  االستبدادية،  باألنظمة  يسمى 
أملانيا عىل الصني. هل النخبة السياسية يف رحلة انتحار 
الرتاكم  قصرية؟ هل يريدون تقليص أحد أهم مصادر 
الصناعة األملانية؟ هل ينبغي عىل االقتصاد األملاين  يف 
الروسية،  الرخيصة  الطاقة  إمدادات  عن  التخيل  بعد 
التخيل عن امليزة املميزة يف املنافسة العاملية، الوصول 
الصيني  السوق  إىل  عقود،  منذ  تأسس  الذي  الناجح، 

الهائل؟

لم يتقرر شيئ بعد
والرشكات  الكربى  العواصم  ممثيل  أن  بدا  البدء  يف 
بحذر،.  التحدث  يفضلون  الذين  والصغرية،  املتوسطة 
قد ذهبوا إىل العمل الرسي. لكن وكالة رويرتز لألنباء 
التنفيذيني يف  ذكرت يف 13 ترشين األول أن املديرين 
الحكومة  يف  مسؤولني  مع  اشتبكوا  األملانية  الصناعة 
االتحادية بشأن سياستهم تجاه الصني. لقد كان هناك 
يف  التنفيذيون،  املدراء  علم  عندما  صغرية،  انتفاضة 
برضورة  يفيد  االقتصاد  لوزارة  باقرتاح  الفائت،  أيلول 
فحص مسبق لجميع االستثامرات املستقبلية للرشكات 
األملانية يف الصني. وفًقا ملصادر الوزارة واملدراء، رسعان 
دائرة  اجتامع عرب  االقرتاح. يف  النظر عن  تم رصف  ما 
االملاين  االقتصاد  وزير  مع  أيلول   21 يف  تلفزيونية 
غضبهم  عن  اإلدارة  مجالس  رؤساء  أعرب  هابيك، 
لعدم استشارتهم بشأن مقرتحات بعيدة املدى تهدف 
تجارية  بأعامل  للقيام  أقل جاذبية  الرشكات  إىل جعل 
مع الصني. وكان من بني املشاركني الرؤساء التنفيذيون 
لرشكات يب اي اس اف، والبنك األملاين، وسيمنز. وسلط 
بشأن  اإلدارة  مجالس  مخاوف  عىل  الضوء  االجتامع 
العالقات  ضبط  إعادة  بشأن  األملانية  الحكومة  خطط 

مع الصني.
يف بداية أيلول، أعلن هابيك أن أملانيا تريد اتخاذ مسار أكرث 
رصامة يف التجارة مع الصني. من خالل دراسة االستثامرات 
فيها، ويجب أن يكون نقل التكنولوجيا محدوًدا، وتجنب 
اعتامد املانيا املتزايد عىل الصني يف مجاالت معينة. وحذر 
ممثل عن الرشكات املتوسطة رصاحة من تباطؤ أنشطة 
االقتصاد األملاين يف الصني. وان الفكرة التي أطلقها وزير 
االقتصاد األملاين هابيك للسامح بانتهاء صالحية ضامنات 
عىل  ستؤثر  الصني  يف  الحكومية  واالستثامر  التصدير 
الرشكات املتوسطة خصوصا، وبدرجة أقل عىل الرشكات 
القوية مالياً. ألنه بدون ضامنات التصدير الحكومية، ال 
متتلك معظم الرشكات املتوسطة الشجاعة للقيام بأعامل 

تجارية يف الصني.

ارقام قياسية جديدة 
في االستثمار والتجارة

سجلت االستثامرات والتجارة األملانية مع الصني أرقاًما 
عام  من  األول  النصف  يف  أخرى  مرة  جديدة  قياسية 
اف،  اس  أي  يب  مثل  الكربى  الرشكات  تستثمر   .2022
وقطاع صناعة السيارات، املزيد يف الصني لبناء سالسل 
توريد محلية مستقلة لجعل عملياتها يف الصني مغلقة 
الجيوسياسية  الرصاعات  مواجهة  يف  أفضل  بشكل 
الذي  االسم  هو  للمحيل”  “محيل  التجارية.  والحروب 
أو  املحلية  التوريد  بناء سالسل  اسرتاتيجية  يطلق عىل 
اإلقليمية للسوق الصيني الهائل. وبهذه الطريقة، تريد 
الصني  يف  املربحة  التجارية  أعاملها  حامية  الرشكات 
العقوبات  مثل  الخارجية  التأثريات  من  أفضل  بشكل 

االقتصادية، وغريها.
ساهمت  رودوم،  مجموعة  أجرتها  لدراسة  وفًقا 
رشكات مرسيدس، فولكس فاغن، يب ام دبليو، ومجمع 
بثلث  الكياموية،  للصناعات  العمالق  اف  اي  اس  يب 
 2018 عامي  بني  الصني  يف  األوروبية  االستثامرات 
التي  مرسيدس،  رشكة  نظر  وجهة  ومن  و2021. 
مقارنة  الصني  يف  السيارات  عدد  أضعاف  ثالثة  تبيع 
فصل  املستحيل  من  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
رويرتز  ونقلت  وأوروبا.  عن  بالكامل  اقتصاديا  الصني 
قوله: “اسرتاتيجيتنا “محيل  الرشكة  باسم  عن متحدث 
أيًضا  للمحيل”، ليس فقط ألسباب جيوسياسية، ولكن 
والقرب  العملة(،  مخاطر  )مثال ضد  الطبيعي  للتحوط 
بالتكلفة”.  تتعلق  وألسباب  الرئيسية  األسواق  من 
الكبرية  األملانية  الرشكات  مبيعات  حصص  وتظهر 
ووفًقا  الصني.  أسواق  يف  نشاطها  أهمية  الصني  يف 
ما  األملانية  السيارات  رشكات  تحقق  للتقديرات، 

منها  جزء  يخصص  الصني،  يف  أرباحها  نصف  إىل  يصل 
لالستثامر يف املشاريع املشرتكة يف الصني.

أنهم  متلفز  اجتامع  يف  االقتصاد  قطاع  ممثلو  أوضح 
مع  األعامل  تنويع  سيتم  ساذجني.  ليسوا  بالطبع 
التدابري  وبعض  الصني.  يف  الحالية  العمليات  تعزيز 
الدرجة،  بهذه  حاسمة  ليست  الحكومة  ناقشتها  التي 
يف  الصني  عىل  االعتامد  تقليل  املثال  سبيل  عىل 
حول  الجدل  مجرد  لكن  النادرة.  الرتبة  عىل  الحصول 
مرض  الصني  تجاه  السياسة  يف  املحتملة  التغيريات 
الصني تحث عىل عدم تسييس  التجارية. ألن  لألعامل 
األملانية  الحكومة  استوعبت  لقد  التجاري.  التعامل 
االقتصاد عن  األملاين، وتراجعت وزارة  االقتصاد  رسالة 

الجديدة. توجهاتها 
يف بداية شهر ترشين الثاين، سيتوجه املستشار االملاين 
)كتبت  له  رسمية  زيارة  أول  يف  بكني  إىل  شولتس 
يدعم  -املرتجم(.  املذكورة  بالزيارة  القيام  قبل  املقالة 
الحكومات  سياسة  استمرار  بآخر  أو  بشكل  شولتس 
األملانية السابقة تجاه الصني. ويف بداية ترشين األول، 
امليكانيكيني  املهندسني  لجمعية  السنوي  االجتامع  يف 
األملان، أقر شولتس بأن العمل مع الصني والعوملة قد 
للكثريين. “ال يتعني علينا فصل  جعل االزدهار ممكًنا 
التعامل  مواصلة  أيًضا  علينا  منفردة.  دول  عن  أنفسنا 
مع الصني.” ثم جاءت املقولة السياسية التي أصبحت 
أن  يجب  العالقات  أن  وهي  األثناء،  هذه  يف  شائعة 
أمريكا  أو  إفريقيا  املثال يف  تكون متنوعة، عىل سبيل 

الجنوبية وأجزاء أخرى من آسيا.

2 – تحول العصور مطلوب تجاه الصين 
أيضا

عىل  األملانية  الخارجية  وزارة  تعمل  االثناء،  هذه  يف 
اسرتاتيجية جديدة تجاه الصني، وستطرح يف أوائل عام 
بالتأكيد لن يكون املرء مخطًئا يف افرتاضه، أن   .2023
اسرتاتيجية  أسايس  بشكل  ستحايك  االسرتاتيجية  هذه 
يف  األمريكية  الحكومة  قدمتها  التي  القومي  األمن 
الخريف، التي ركز جوهرها عىل رضورة إيقاف صعود 
تزال  ال  الزمن  نافذة  أن  طاملا  الوسائل،  بكل  الصني 
لحد  والغرب،  املتحدة  الواليات  تزال  وال  مفتوحة، 
القيادة  مثل  الالزمة،  الضغط  بوسائل  يتمتعان  اآلن، 

التكنولوجية يف تطوير أشباه املوصالت.
االعتامد  اآلن،  بعد  بإمكاننا،  يعد  “مل  شعار  وتحت 
السياسية  النخب  تشتيك  االستبدادية”،  األنظمة  عىل 
واإلعالمية البارزة من تشابك العالقات االقتصادية مع 
جزيئ.  بانفصال  األقل،  عىل  املطالبة،  وتجري  الصني. 
لنا  ينبغي  ال  بريبوك،  األملانية  الخارجية  وزيرة  ووفق 
االعتامد عىل اية دولة ال تشاركنا قيمنا. وهذا ال يعني 
واحدة  مع  ممكن  غري  أمر  وهو  الكامل،  االنفصال 
انها  األملانية:  الخارجية  وزيرة  تقول  البلدان.  أكرب  من 
مهمة  هي  ذلك  من  وأكرث  املسؤول،  االقتصاد  “مهمة 

غضون  يف  نكون،  بأن  املسموح  غري  من  سياسية، 
فيه،  علينا  يتعني  أخرى،  مرة  بضع سنوات، يف موقف 
إلنقاذ رشكات  الرضائب  من  املليارات  دفع  املرة  هذه 
الكيامويات والسيارات ألنها أصبحت تعتمد، يف الرساء 

والرضاء عىل سوق املبيعات الصيني”.
الصني  تجاه  جديدة  سياسة  حول  املناقشات  تصاحب 
يف  جديد  بعرص  يطالبون  الخرباء  من  صاخبة  جوقة 
املثال،  سبيل  عىل  الصني.  تجاه  األملانية  السياسة 
يطالب رئيس الوزراء األسرتايل السابق وعامل الصينيات 
سياستها  ضبط  بإعادة  األملانية  الحكومة  رود  كيفن 

تجاه الصني.
اتخاذ  األملان  عىل  سيتعني  املقبلة،  القليلة  األشهر  يف 
مواصلة  يريدون  كانوا  إذا  فيام  للغاية  أسايس  قرار 
ان  لو  ماذا  أي  تغيري،  دون  بكني  تجاه  سياستهم 
اعتامًدا  فأكرث  أكرث  ستصبح  سيمنز  أو  فاغن  فولكس 
التكاليف  يقلل  نهجا  سيتبع  املرء  ان  أو  الصني.  عىل 
الصيني  )الرئيس  السياسية يف بشكل أكرب “. يريد يش 
تعتمد عىل عمليات  العامل  بقية  يجعل  أن  املرتجم(   –
أيضا،  تحدث  مامثل  سياق  ويف  الصني.  اىل  التصدير 
برلني  يف   MERICS معهد  مدير  هووتاري،  ميكو  أ 
املشورة  يقدم  أبحاث  مركز  وهو  الصينية،  للدراسات 
“تريد  الصني.   تجاه  واألوروبية  األملانية  للسياسة 
املتحدة،  للواليات  وبالنسبة  العامل  تحكم  أن  الصني 
املتحدة  الواليات  ألن  الخطر  هذا  يف  التحكم  ميكنها 
ال  أخرى،  ناحية  من  كربى.  سلطة  امكانيات  متتلك 
سياسات  مع  التعامل  األورويب  االتحاد  يستطيع 
قوة  ليس  األورويب  االتحاد  ألن  الصيني.  التسلط 
عظمى عادية، ولكنه قوة “معيارية” تعمل من خالل 
ال  األورويب  واالتحاد  إلخ.  اإليجابية،  واألمثلة  القواعد 
الصني  تريد  والقوة.  التسلط  سياسة  ضد  فرصة  ميلك 
أنه  “أعتقد  أوراسيا.  يف  املهيمنة  القوة  تصبح  أن 
الصني  مع  األعمق  العالقات  أن  نفهم  أن  علينا  يتعني 
أصبحت تشكل خطًرا. ننصح بقوة بإلقاء نظرة فاحصة 
البدائل  أكرث يف  واالستثامر  االسرتاتيجية  التبعيات  عىل 
األوروبية والتنويع. لذلك يجب أن تحدث أشياء مثل 
تطوير  أو  والبطاريات  املوصالت  أشباه  إنتاج  إعادة 
قدر  إىل  نحتاج  أخرى.  مرة  أوروبا  يف  الهيدروجني 
يتعلق  فيام  الرشكات  مستوى  عىل  الشفافية  من  أكرب 
بالتشبيك مع الصني أو الدول االستبدادية بشكل عام.  
معرفة  االسرتاتيجية  أملانيا  ملرونة  املفيد  من  سيكون 

مدى أهمية هذه التبعيات”.
يف عام 2019، وصف اتحاد الصناعات األملانية الصني، 
الصني  تعد  ومل  منهجية”.  “منافسة  بأنها  مرة،  ألول 
مجرد رشيك ومنافس، بالطريقة التقليدية يف األسواق 
االتفاق  ان  الغربية يف  التوقعات  لقد فشلت  العاملية. 
يف اآلراء واالهداف، والتقارب وجعل النظام يف الصني 
وأكرث من  التجارة”(.  )“التغيري من خالل  ليربالية  أكرث 
أي  مختلف”،  تشغيل  “نظام  الصني  لدى  فان  ذلك 

عىل  منظاًم  منافًسا  بصفتها  لالقتصاد.  مختلفة  إدارة 
من  الزبدة  أخذ  الصني  تريد  الدولة،  رأساملية  أساس 
يف  “صنع  إسرتاتيجيتها  خالل  من  األملانية  الصناعة 
الصني 2025”. ويف الوقت نفسه، تسعى الصني جاهدة 
الذكاء  مثل  الهامة  التكنولوجيا  مجاالت  يف  للهيمنة 

االصطناعي.
الصناعات  اتحاد  أعلن  تقريًبا،  نفسه  الوقت  ويف 
األملانية وغرفة التجارة األملانية، أن االقتصاد األملاين ال 

ميلك بديال عن التكامل مع االقتصاد الصيني.
أملانيا  تعامل  كيفية  النقاش حول  املؤكد: سيستمر  من 
املستقبل.  يف  الصاعدة  الصني  مع  األورويب  واالتحاد 
العامل.  يف  النفوذ  مجاالت  توزيع  بإعادة  يتعلق  ألنه 
العظمى  القوة  املتحدة،  الواليات  لدى  الثابت  ومن 
املرتاجعة، بأن الصني هي العدو الرئييس الجديد، ويجب 
والسياسية  االقتصادية  الوسائل  بكل  صعودها  منع 
والعسكرية. وهذا يشمل عالقات الواليات املتحدة مع 
الحلفاء األوروبيني وقبل كل يشء مع االتحاد األورويب. 
ويف حسابات الواليات املتحدة، تلعب أملانيا دوًرا حاساًم 
األقوى  األوروبية  الدولة  باعتبارها  الحال،  بطبيعة 

اقتصاديًا واألكرث نفوذاً سياسيا.
متثل  التي  األملانية،  املال  رأس  مجموعات  رؤية  وفق 
رابع أكرب قوة اقتصادية، وتشكل مع االتحاد األورويب 
التعامالت  تبدو  العامل،  يف  اقتصادية  كتلة  أكرب  ثالث 
رؤوس  تستطيع  هل  مختلفة:  الصني  مع  اإلضافية 
يف  القوية  مكانتها  اكتسبت  التي  األملانية،  األموال 
السوق العاملية، أساًسا بفضل الرتاكم يف الصني، تعزيز 
عرب  االمربيايل،  املعسكر  داخل  املنافسة  يف  مكانتها 
مزيد من تعميق العمل املشرتك مع الصني؟ هل ميكنها 
عن  سياسًيا  وتدريجًيا  اقتصاديًا  مستقلة  تصبح  ان  أن 
الوقت نفسه، هل ميكنها  أيًضا؟ ويف  الواليات املتحدة 
ان تحد من صعود الصني “املنافس النظامي”، وانتزاع 
واألورويب  األملاين  املال  لرأس  االمتيازات  من  املزيد 

املستثمر يف داخلها؟
فيه  األعضاء  الدول  األورويب ومعظم  االتحاد  لدى  ان 
مع  تتطابق  ال  والتي  الصني،  تجاه  مختلفة  مصالح 
األملانية. لقد  التصدير”  االقتصاد األملاين، “آلة  مصالح 
حددت املفوضية األوروبية يف عام 2019 أيضا، الصني 
لبيانات  وفًقا  لكن  منهجية”.  “منافسة  باعتبارها   “
الصادرات، صدرت أملانيا يف عام 2020، ما قيمته أكرث 
من خمسة أضعاف البضائع إىل الصني، مقارنة بفرنسا 
الصادرات  أضعاف  ستة  من  أكرث  وحتى  وهولندا، 
الثانية يف  املرتبة  إيطاليا  أملانيا، تشغل  بعد  اإليطالية. 
الصناعي  القطاع  األورويب من حيث مساهمة  االتحاد 
اعتمدت دول  أخرى،  ناحية  الوطني. من  االقتصاد  يف 
وسط وجنوب رشق أوروبا األعضاء يف االتحاد األورويب، 
حتى اآلن بشكل أسايس عىل االستثامرات الصينية. من 
الواضح أن مثل هذه االختالفات الجوهرية بني الدول 
االقتصادية  العالقات  يف  األورويب،  االتحاد  يف  األعضاء 

وخاصة يف الصادرات إىل الصني تشكل خالفات سياسية 
بشأن التعامل مع معها.

3 – اهتمام الصين بألمانيا وأوربا
بأوروبا  الصني  اهتامم  فإن  جيوسيايس،  منظور  من 
العاملي  النظام  استبدال  الصني  تريد  واضح،  وأملانيا 
املتحدة  الواليات  عليه  تهيمن  الذي  القطب  أحادي 
أوروبا  يتطلب  وهذا  األقطاب.  متعدد  عاملي  بنظام 
قوية وموحدة كرشيك وقطب إضايف، يف ضوء تصاعد 
التهديد األمرييك للصني. طرح زعيم الحزب الشيوعي 
ورئيس جمهورية الصني يش جني بينغ بوضوح موقف 
االتحاد  جمعت  التي  االفرتاضية،  القمة  يف  بالده 
رسالته   .2022 الثاين  كانون   4 يف  والصني  األورويب 
الرئيسية إىل االتحاد األورويب: يجب أن تصبح أوروبا 
املؤمتر  يكن  مل  دبلوماسياً،  استقاللية.  أكرث  النهاية  يف 
نتائج  أي  عن  يسفر  ومل  األوريب  لالتحاد  فنية  تحفة 
جوهرية. ألن االتحاد األورويب أعد جدول العمل عىل 
عجالة شديد، تحت تأثري أزمة أوكرانيا، عىل الرغم من 
االتفاق عليه منذ فرتة طويلة لهذه القمة، والتي كان 
اليبزيغ  مدينة  يف  حضوريا  عقدها  أصالً  املفرتض  من 
الجانب  استياء  أثار  مام   ،2021 خريف  يف  األملانية 

الصيني.
واملصالح  األورويب  االتحاد  داخل  التناقضات  ضوء  يف 
األوروبية،  للدول  املختلفة  واالجتامعية  االقتصادية 
الدول  الثنائية مع  االتفاقيات  أيًضا عىل  الصني  تعتمد 
األزمة  خالل  أوروبا.  يف  دول  ومجموعات  منفردة 
أطلقت  فصاعًدا،   2009 عام  منذ  الغرب  يف  املالية 
 17 مع  جمعتها   )1  +  17( مببادرة  يسمى  ما  الصني 
من  العديد  ذلك  يف  مبا  أوروبا،  وسط ورشق  يف  دولة 
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب. وفرست املفوضية 
صينية  محاولة  انها  عىل  الصينية،  املبادرة  األوروبية 
تدخلت يف  قد  بذلك  الصني  األوريب. ألن  الصف  لشق 
واألملانية،  األمريكية  “الكالسيكية”  النفوذ  مجاالت 
النظر  وجهة  من  هيمنتها.  عمليا  تواجه  وبالتايل 
حول  اساسا  تدور  تزال  وال  املبادرة  كانت  الصينية، 
تطوير األعامل يف وسط ورشق أوروبا، وتنفيذ املرشوع 
وسياسياً  الجديد”  الحرير  “طريق  اآلسيوي  األورويب 
الشؤون  يف  املتبادل  التدخل  عدم  عىل  املبادرة  ركزت 
الواليات  من  املتزايد  التهديد  ضوء  يف  الداخلية. 
املتحدة، ستواصل الصني بالتأكيد سياسة االعتامد عىل 
توسع  الوقت  نفس  ويف  ومستقل  قوي  أورويب  اتحاد 
أوروبا، حتى  األطراف يف  واملتعددة  الثنائية  العالقات 
األوريب،  االتحاد  يف  األعضاء  البلطيق  دول  تخلت  لو 

تحت الضغط األمرييك، يف هذه االثناء، عن املبادرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شر المقال في 31 تشرين األول على 
ُ
ن

موقع معهد البحوث االقتصادية 
االجتماعية والبيئية، ومواقع يسارية أخرى

كيف تتعامل أوربا وألمانيا مع الصين الطموحة؟

املستشار األملاين يف بكني لتعزيز العالقات االقتصادية
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خمسون عامًا على استشهاد البصري

الصادق هجرس.. وداعـــًا

)حسن خلف فارس(

في وداع 
حسن الشموس

باسم محمد حسين

ولد  مبدينته.  محبًة  بالبرصي  نفسه  لقب 
محلة  يف  البرصي  محمد  محمود  شاكر 
عام  القدمية  البرصة  مدينة  يف  املرشاق 

1939م.  

واالنفتاح  واالحرتام  الطيبة  منها  تنبع  عائلة  يف  نشأ 
عىل اآلخرين، تهذب مسرية ابنائها من خالل النصح 
والتعليم واملتابعة ومنعهم من مصادقة غري األوفياء 

واملخلصني واملؤدبني.
ال يخلد إىل النوم إالّ بعد قراءٍة يف كتاب او مجلة أو 
جريدة من أدبيات نضاالت الشعوب، حيث كان محباً 
لتلك املنشورات كونها تخص الشعوب املضطهدة أو 

الطبقات الكادحة منها.
واملقهورين  والجياع  للفقراء  متحمساَ  بدا  شبابه  يف 
ومناهضاً للحكام الذين هم سبب ذلك الفقر والبؤس 
التظاهرات  من  العديد  يف  شارك  واملرض.  والجوع 
املطلبية واالرضابات الطالبية معرباً عن ما يحمل من 

حب لوطنه وأهله منارصاً لزمالئه الطلبة واشباب.
الغني  عبد  معروف  بالشاعر  معجباً  البرصي  كان 
لقصائد  محباً  كان  كام  كثرياً،  له  ويقرأ  الرصايف 
الجواهري التي متجد العراق وشعبه ويرددها بشكل 
كثرياً  يقرأ  كان  كام  وأصدقائه،  رفاقه  أمام  مستمر 
أيضاً للكاتب السوفييتي الكسندر بوشكني من قصص 
محباً  يعتربونه  املدرسة  يف  زمالؤه  وكان  وروايات، 

للعلم واألدب والثقافة معاً.
كان شيوعي الترصف واالميان قبل ان ينتمي للحزب 
الشيوعي العراقي وقبله اتحاد الطلبة العام، واضاف 
له الحزب مزيدا من الخصال الحميدة وعزز يف داخله 

السلوك القويم والنزعة االشرتاكية واملبادئ االنسانية 
النبيلة. كان بعيداً عن امللذات والترصفات الصبيانية 
كالكثري من مجايليه، جل همومه تطوير ذاته وثقافته 

وتطوير عمله التنظيمي الطاليب والحزيب.
كان ميتلك قدرة تنظيمية عالية وله االمكانية الكبرية 
كان  كام  وغلامنها،  السلطة  أعني  عن  التخفي  عىل 
الصحيح  والترصف  والجرأة  والشجاعة  بالهدوء  ميتاز 
يف أحلك الظروف. اعتقل قبل انقالب شباط األسود 
الهجمة  بعد  حياً  أبقاه  الذي  األمر  وهو   1963 عام 
عىل  القومي  الحرس  لقطعان  الرشسة  املغولية 
القرار  حيث  الشيوعيني  وخصوصاً  الوطنية  العنارص 
أينام  الشيوعيني  بقتل  يسمح  والذي  املشؤوم   13
كانوا. ومن محاسن الصدف أن الشهيد البرصي كان 

املركز  وضابط  الفرتة  تلك  يف  الزبري  قضاء  يف  موقوفاً 
عىل  الحفاظ  باب  ومن  الضابط  وهذا  معه  متعاون 
يف  األمن  دائرة  موافقة  استحصل عىل  البرصي  حياة 
البرصة بنقله إىل سجن نقرة السلامن، وتم ذلك فعالً 
استطاع  الصحراء  قلب  يف  الكائن  السجن  هذا  ومن 
الديوانية ومن  البرصي التامرض ونُِقَل اىل مستشفى 

هناك استطاع الهرب والتحق بالحزب يف بغداد.
التنظيم  اىل  نقل  الطالبية،  املنظمة  يف  العمل  بعد 
حيث   1968 عام  البرصة  يف  لقيادته  وصوالً  العاميل 
هي  نقابات  ثالث  يف  العامل  نضال  قامئة  فازت 
بالرغم  واألفران  املخابز  وعامل  والبناء  الخياطني 
من  وغريها  والتزوير  والكثرية  الكبرية  الضغوط  من 

املامرسات الالدميقراطية يف العمليات االنتخابية.
النضايل  العمل  يف  الكبري  واندفاعه  الحثيثة  لجهوده 
يف  للحزب عضواً  الثاين  املؤمتر  انتخب عام 1970 يف 
بغداد،  اىل  السيايس  عمله  وانتقل  املركزية،  اللجنة 
املحامي  كرمية  الهام  الرفيقة  من  تزوج  بغداد  ويف 
منها يف  ورزق   6/11/1969 الراوي يف  أحمد سلامن 
23/9/1970 بنتاً اسموها أماين وولداً اسموه محمود 
تخليداً لذكرى والده بتاريخ 24/10/1972. ويف مساء 
مستشفى  أمام  البرصي  داهمت   11/11/1972 يوم 
الريموك حيث كان يتمىش مع ابنته أماين سيارة عائدة 
لدائرة االمن ودهسته و عىل أثرها غادر الحياة تاركاً 

وراءه إرثاً نضالياً قلَّ نظريه.
العمل  يف  ثابتة  متميزة  بارزة  شخصية  البرصي  كان 
املواقف  اتخاذ  يف  وكان شجاعاً  والسيايس  التنظيمي 

ويف أصعب الظروف. 
رحل شاكر بعد ان منح جهوده ووقته وآخرها حياته 

لهدف ساٍم وهو الوطن الحر والشعب السعيد.
لك املجد والخلود رفيقنا شاكر محمود محمد البرصي 

يف ذكرى استشهادك الخمسني.

جهاد مجيد

مناضيل  أمثلة  من  نادراً  ومثاالً  فارساً   .. رحل 
الطبقة العاملة العراقية، واعياً صلباً ومبدئياً، 

غري هّياٍب صالفة الجالدين. 
فارس”  خلف  “حسن  أسابيع  قبل  عنا  رحل 
التاريخ  ذات  العريقة  العاملية  األرسة  ابن 
البهية  الصور  من  صورة  املرشف؛  النضايل 
كرمية  أرسة  العراقية,  العاملة  الطبقة  لكفاح 

من السادة املكاصيص.
منتصف  منذ  األرسة  هذه  ُعرفت  هكذا   
الشالجية  منطقة  يف  املايض  القرن  أربعينيات 
ببغداد, حيث املجمع السكني لعامل السكك 
االرضابات  أقوى  خاضوا  الذين  البواسل، 

واالعتصامات يف العهد املليك البائد؛. 
اختبأ  هؤالء  املكاصيص  السادة  بيت  يف 
زاهد  الشاعر  العريق  الشيوعي  املناضل 
ـــ أحد قادة إرضاب عامل السكك يف  محمد 
النصف الثاين من أربعينيات القرن املايض ـــ 
الرسية،  املليك  العهد  رشطة  وأيدي  أعني  عن 
واحدا  بيوته  وفتشوا  الحي  اقتحموا  الذين 
حسني  أم  العلوية  لكن  عنه،  بحثا  واحدا 
عيونهم  وأعمت  عباءتها  خلف  عنهم  أخفته 
عن  قريش  رجال  عيون  ُعميت  كام  بهيبتها، 
يقتحمون  وهم  األعظم  النبي  جدها  رؤية 
الرشطة  قبضة  من  محمد  الزاهد  فنجا  داره. 
حسن  ذوي  الكرام  السادة  بربكات  الرسية 
خلف فارس, حسن الصفات، حسن الشموس 
النواب  مظفر  الخالد  الشاعر  بها  لهج  التي 
فقيدنا  معها  متاهى  التي  الرائعة  ملحمته  يف 

الشيوعي العامل حسن خلف فارس  :
يا زين الذي بطرواك 

             دلتنا الجبرية اتكوم للخطار 
االرادات  فيه  ُخنقت  زمن  يف  فارساً  فكان 
وقيمها، وكان شهامً أشم زمن خفوت الشهامة 

وشيمها. 
مرارا  اقتيد  الصدامية  الديكتاتورية  زمن  ويف 
الالأمنية  ومديرياتها  الحزبية  منظامتها  اىل 
ادواتهم  اىل صنوف  وتعرض  الرسية,  وأقبيتها 
الوحشية، لكنه كان مثل طوله الفارع املميز- 
 the مرتان واملهندسون االجانب يطلقون عليه
man is two meter - مميزا يف الصمود ويف 

مناورة الجالدين . 
عاملياً  كادراً  فارس”  خلف  “حسن  عرفُت 
العمل  بإدائه  بل  فقط،  الفكري  بانتامئه  ال 
االسطوات  من  سابقيه  بزَّ  أسطة  حرفته؛  يف 
محتضنا   , وّهابا  العطاء  غزير  كان  فيها. 
لالجهزة  املطلوبني  من  عليهم  املغضوب  كل 

القمعية. 
تعرفُت عليه أواخر السبعينيات وتحديدا بعد 
والتصفيات  القمع  حملة  وبدء  الجبهة  انهيار 
عمل  عن  وبحثُت  الوظيفة  فرتكُت  السياسية، 
فكان خري  العيش،  ملستلزمات  توفريا  الرس  يف 
عون يل بعد معرفته حقيقة وضعي السيايس, 
اىل  منا  كل  اطأمن  أن  بعد  عالقتنا  وتوطدت 
صاحبه. وثقت به ثقة مطلقة يف عهد ال ميكن 

أن يجازف فيه املرء مبثلها ألي كان, فأعطيته 

مسودة النسخة املخطوطة من روايتي )تحت 

سامء داكنة ( والتي كتبتها يف مخبئي الرسي 

منها  نسخة  فانجز  العصيبة،  املرحلة  تلك  عن 

بخط يده يف دفرت ذي صفحات كاربونية من 

دفاتر االسطوات، التي يدّونون فيها معلومات 

العمل كاالطوال واالشكال، وبذا يكون  تخص 

أما  بإحداهام،  احتفظ  زلت  ما  نسختني  انجز 

األخرى فلها حكاية أخرى.

بكل  مشيعاً  أخريا  غادرنا  الشموس”  “حسن 

قيمه العاملية األبية، وبتاريخه وتاريخ أرسته 

القيم  تلك  ذكر  وليمكث  املرشف،  النضايل 

كل  يف  اليومي  بسلوكه  وكرسها  جّسدها  التي 

وما هادن  الطويل؛ فام الن وال هلع  تاريخه 

التي  طبقته  ملبادئ  وفيا  ظل  بل  ؛  وال خضع 

ترىب عليها، منذ وجدها راسخة يف أرسته من 

قبل والدته .

كانت آخر مرة رأيته فيها يف ساحة الفردوس 

سقوط  بعد  للعامل  عيد  أول  يف  ببغداد، 

دام  انقطاع  بعد   2003 يف  الديكتاتورية 

سنوات فرضته ظروف حياة كل منا، والحروب 

العراق  بنريانها  ليحرق  الطاغية  أشعلها  التي 

والعراقيني.

منصتا  متأمال,  املكان,  يف  بقامته  راكزا  رأيته   

املحتفلني  من  الساحة  يف  املدوي  للهتاف 

العراقي  الشيوعي  الحزب  بسكرتري  املحيطني 

السابق حميد مجيد موىس. 

وكأنه  منصتا  هادئا  الشموس  حسن  ظل 

كأنه  وقفته  يف  راكزا  جديدا,  هواء  يستنشق 

أجهزت  الذي  املجهول  الجندي  محل  يحل 

انتقاما من كل رمز  عليه )شفالت ( الطاغية، 

من رموز ثورة الرابع عرش من متوز املجيدة.

تعانقنا,   , تصافحنا  شموخه,  من  منه,  دنوت 

أشكرك   ( هدوؤه:  يغادره  أن  دون  من  قال 

واطلعتني  بثقتك  رشفتني  يب,  العالية  لثقتك 

منها  واحدة  صفحة  كانت  التي  روايتك  عىل 

اإلبادة.  اىل  وبعائلتك  بك  تؤدي  ألن  تكفي 

أجبته: كنَت أهال ملثل هذه الثقة (.

تقاس  الرجال  هؤالء  مبثل  الثقة  كانت  ما 

االعتيادية، بل كانت نسغاً يرسي  بالحسابات 

الوجدان.  مبجسات  ويهجس  األوصال  يف 

حسن  لكن  البهية،  اليوم  ذلك  شمس  غمرتنا 

أسطع  كان  فارس؛  خلف  حسن  الشموس؛ 

منها،  ومثاالً أروع. 

تتحول  وال  الكنوز  تواري  أرض  عىل  وعتبي 

ذراتها ندى بالقيم التي تحوز :

أن  الرثى    يف  دفنك  قبل  أحسب   كنت  ما 

الكواكب يف الرتاب تغور

يشيعه  الَنّواب  صوت  صدى  اسمع  وكأين 

بابيات من ملحمته “حسن الشموس” :

هلبت يحسن: 

هودج موتك امحّنه...

جبري او شايالته الحور

هودج موتك ...اتسلم عليه الشمس
وزمور التفك ...والطبكة والكارور  باريس ـ طريق الشعب

غادرنا قبل أيام القائد الشيوعي واملناضل الجزائري 
قضاها  عاماً،   94 ناهز  عمر  عن  هجرس،  الصادق 
بالده  إستقالل  أجل  من  ومتواصل  عنيد  كفاح  يف 
من اإلستعامر الفرنيس، ثم من أجل حرية وسعادة 

شعبها وبناء الجزائر الدميقراطية. 
ولد الراحل يف 13 أيلول عام 1928 يف منطقة تيزي 
مدينة  ويف  فيها  ودرس  الجزائر،  رشق  الواقعة  وزو 
كلية  يف  الجامعية  دراسته  يكمل  أن  قبل  البليدة 
عمره  من  العرشين  يف  إنضم  العاصمة.  يف  الطب 
الشعب  ناشطاً يف حزب  الوطنية، وصار  الحركة  إىل 
أول  مثل  والذي  الحاج،  مصايل  بقيادة  الجزائري، 
تنظيم سيايس يطالب باستقالل الجزائر عن فرنسا. 
ويف عام 1949، ساهم بكتابة برنامج للحزب بأسم 
حادة  خالفات  أثار  والذي  للجزائر(،  الحرة  )الحياة 
حركة  إىل  انتقل  بعدها  وميينه.  الحزب  يسار  بني 
الدميقراطية« وصار رئيساً ألتحاد  الحريات  »انتصار 
فيها،  اإلسالمية  الكشافة  فوج  عىل  ومرشفاً  الطلبة 
وبدأ يقرتب من اليسار فكرياً وتنظيمياً، حيث انضم 

الحزب  إىل  ثم  ومن  الفرنيس  الشيوعي  الحزب  إىل 
الجزائري.  الشيوعي 

واملستشار  »بروغريس«  مجلة  تحرير  مدير  أصبح 
وعند  والرشقية.  الحراش  منطقتي  يف  للحزب  العام 
هجرس  شكّل  الجزائرية،  التحرير  ثورة  إندالع 
شيوعية  كتيبة  ورفاقهام  بوعيل  بشري  والقائد 
مقاتلو  ـ  الحرية  أجل  من  )املكافحون  أسم  تحت 
جبهة  مع  متعاونني  الثورة،  إىل  وانضموا  التحرير(، 
التحرير الوطني، دون أن يكونوا جزًءا منها. خاضت 
وأنجزت  املسلح،  الكفاح  هجرس  بقيادة  الكتيبة 
يف  املستعمرين  املسلحة ضد  العمليات  من  العديد 
أبرزها  من  كان  الجزائرية،  واملدن  والقرى  الجبال 
اإلستيالء عىل كمية كبرية من السالح من املعسكرات 
أعتقلته  ّحر.  فرنيس  ضابط  مع  وباإلتفاق  الفرنسية 

سلطات اإلستعامر وحكمت عليه بالسجن املؤبد. 
توىل الراحل األمانة العام للحزب الشيوعي الجزائري 
عارض   ،1965 عام  ويف   .1962 عام  اإلستقالل  بعد 
الحزب بقيادته االنقالب العسكري، الذي نفذه قائد 
أركان الجيش هواري بومدين ضد الرئيس أحمد بن 
بال، وتعرض بسبب مواقفه للمالحقة، كام تم حظر 

نشاط الحزب. 
الطليعة  حزب  الراحل  أسس   1966 العام  يف 
الشيوعي  للحزب  كأمتداد  )باكس(،  االشرتاكية 
الطلبة  صفوف  يف  رسياً،  نضاالً  وخاض  الجزائري، 
والشباب والعامل حتى العام 1988، وبعدها بسنة 
إطالق  فرتة  يف  رسمياً  الحزب  عن  اإلعالن  جرى 

السياسية واإلعالمية.  التعددية 
وأضطر   ،1991 عام  يف  العسكري  اإلنقالب  رفض 
نشاطاً  مارس  حيث  فرنسا  يف  للعيش  االنتقال  إىل 
باريس يف  صحفياً وفكرياً وعمل محارضاً يف جامعة 
مادة الجغرافية السياسية، كام ألف كتباً شهرية عن 
بداية  الوطنية واالجتامعية منذ  الجزائرية  الحركات 
االستعامر وحتى االستقالل، ونرش مذكراته يف كتاب 

)عندما تستيقظ أمة(. 
وشارك  الثالثة،  األلفية  مطلع  يف  الجزائر  إىل  عاد 
فيها  فاز  التي  الترشيعية  اإلنتخابات  يف  حزبه  مع 
يسارية  حركة   2007 يف  أسس  الربملان.  يف  مبقعد 
جديدة تحت أسم الحركة الدميقراطية واإلجتامعية، 
السنوات  يف  نشاطه  مواصلة  عن  املرض  أقعده  ثم 

األخرية. 

اعـــالن 
رئاسة محكمة استئناف كربالء

محكمة بداءة كربالء
العدد ٥١٤٧/ ب/ ٢٠٢٢

التاريخ ١١/١٦/ ٢٠٢٢
اىل/ املدعى عليه )محمد سعيد عبد العايل(

أقام املدعي )عالء عبدالحميد رحيم( الدعوى املرقمة أعاله املتضمنة طلب 
الحكم بالزامك بتأديتك للمدعي مبلغ قدره )١٥٠٠،٠٠٠( مليون وخمسامئة 
الف دينار ونظراً ملجهولية محل أقامتك يف الوقت الحارض لذا تقرر تبليغك 
هذه  أمام  للحضور  االنتشار  واسعتي  يوميتني  محليتني  بصحيفتني  اعالنا 
املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح يوم املرافعة ٢٠٢٢/١١/٢٤ ويف حالة 
بحقك  املرافعة  تجري  قانونا سوف  ينوب عنك  أرسال من  أو  عدم حضورك 

غيابيا وعلنا.
القايض/ حاتم علوان



No. 45 Sunday 20 November 2022 العدد 45 االحد 20 ترشين الثاين  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com             9
رياضة

Tareeq Sports

متابعة ـ طريق الشعب

حق  منحها  عىل  عاماً   12 بعد 
كرة  يف   2022 العامل  كأس  استضافة 
لقطر  بالنسبة  الساعة  دقت  القدم، 
التي سرتفع الستارة فيها اليوم األحد 
األوسط  الرشق  أول يف  عن مونديال 

وبلد عريب.

تفتتح البطولة املقامة مرّة كل أربع سنوات، مبباراة 
قطر املضيفة واملشاركة للمرّة األوىل، أمام اإلكوادور 
عىل استاد البيت يف مدينة الخور الشاملية الساعة 

السابعة مساء بتوقيت بغداد.
أىت  الذي  )فيفا(  الدويل  االتحاد  قرار  أعقاب  ويف 
 ،2010 عام  املتحدة  الواليات  عىل  قطر  لحساب 
قال الرئيس األمرييك يف حينه باراك أوباما “إنه قرار 

يسء”.
لكن منظّمي املونديال الذي كلّف 200 مليار دوالر 
وفق تقديرات مختلفة، أكّدوا باستمرار أنهم قاموا 
بإصالحات واسعة وسيستقبلون “جميع” الزوار من 

دون أّي متييز.
كام نّدد مسؤولو الدولة الخليجية وعىل رأسهم أمري 
البالد الشيخ متيم بن حمد، بـ”حملة غري مسبوقة” 
لفت  و  املعايري”  و”ازدواجية  “االفرتاءات”  من 
الشهر املايض إىل أّن قطر شهدت “نهضة ترشيعية 
مختلف  تنظم  أساسية  قوانني  مبوجبها  استكملت 

أوجه الحياة واملعامالت يف الدولة”.

حظر الكحول
قبل يومني من  وشهد يوم الجمعة منعطفاً جديداً 
يف  الكحول  حظر  فيفا  إعالن  مع  االفتتاح،  حفل 
وحرصها  الجعة  بيع  مراكز  وإزالة  املالعب  محيط 
من  جارفة  موجة  أثار  ما  املشجعني،  مبناطق  فقط 

النقد ضد الفيفا والبلد املضيف.
ورشكاتها  العبيها  عرب  املنتخبات  بعض  وتحاول 
رسائل  توجيه  املشاركة،  االتحادات  أو  الراعية 
طلب  غرار  عىل  بالرفض،  فيفا  يقابلها  معرتضة، 
اإلنسان  لحقوق  مؤيدة  قمصان  ارتداء  الدمنارك 
خالل التدريبات، قبل أن يؤكد املنتخب اإلسكندنايف 
امتثاله يك يتجّنب الغرامات والعقوبات. اعرتاضات 
الخميس  ماكرون  إميانويل  الفرنيس  الرئيس  قابلها 

بطلبه “عدم تسييس الرياضة”.
وتتوقع قطر التي يقطنها نحو 3 ماليني نسمة بينهم 
مليون  من  أكرث  حضور  األجانب،  من  املائة  يف   90
مشجع إىل البالد خالل املونديال عىل مدار البطولة 
التي تستمر 29 يوماً، لكن تساؤالت كثرية طُرحت يف 
األشهر األخرية حول قدرتها عىل استيعاب هذا العدد.

 
خيمة تقليدية

الخيمة  أو  الّشعر  بيت  من  استوحي  ملعب  يف 
البادية يف قطر ويتسع  التقليدية التي سكنها أهل 
لستني ألف متفّرج، تُفتتح املنافسات رسمياً األحد. 
للبطولة  خصيصاً  بُنيت  مالعب  مثانية  أحد  هو 
باستثناء تجديد استاد خليفة الرمزي بجانب مجّمع 
معظم  زواياها  يف  ترعرع  التي  أسباير  أكادميية 

الوجوه البارزة يف املنتخب القطري الحايل.
ألف  أربعني  لنحو  تتسع  مالعب  ستة  وهناك   
سابقاً(،  بوعبود  )راس   974 خليفة،  هي  متفّرج 
سابقاً(،  )الوكرة  الجنوب  )الريان(،  عيل  بن  أحمد 
ألف  ستني  مقابل  التعليمية،  واملدينة  الثاممة 
الستاد  ألفاً  مثانني  من  وأكرث  البيت  الستاد  متفرج 
لوسيل الذي يستضيف املباراة النهائية يف 18 كانون 
األول/ديسمرب يوم العيد الوطني لقطر، ويتوقع أن 

يتابعها مليار متفّرج حول العامل.

انطلق  الذي  املونديال  من  السابقة  للنسخ  وخالفاً 
من  املنافسة  انتقلت  األوروغواي،  يف   1930 عام 
درجات  بسبب  الشتاء،  مشارف  إىل  الصيف  فصل 
حنق  أثار  ما  صيفاً،  الخليج  يف  امللتهبة  الحرارة 
تجميد  عىل  املجربة  الكربى  األوروبية  البطوالت 

منافساتها ملدة شهر عىل األقل.

البرازيل واألرجنتين 
مثاين  عىل  املشاركة   32 الـ  املنتخبات  وتوّزعت 
مونديال  يف   48 إىل  العدد  رفع  قبل  مجموعات، 

2026 يف الواليات املتحدة وكندا واملكسيك.
تتنافس  مرات،  أربع  العامل  بطلة  إيطاليا،  باستثناء 
الرقم  حاملة  الربازيل  غرار  عىل  الثقيلة  األوزان 
 )2( األرجنتني  نيامر،  بقيادة  ألقاب(   5( القياسية 
سبع  العامل  يف  العب  أفضل  مييس  ليونيل  بقيادة 
مرات، ملحاولة إنزال فرنسا بطلة 2018 عن عرشها 
الالعبني  ان  والالفت  مبايب.  كيليان  املهاجم  بقيادة 
الثالثة يحملون ألوان باريس سان جرمان الفرنيس 
الرياضية عام  الذي اشرتته رشكة قطر لالستثامرات 

.2011
الربتغايل كريستيانو رونالدو، أفضل العب يف  وكان 
الواصلني الجمعة،  النجوم  العامل خمس مرات، آخر 
يف محاولة البن السابعة والثالثني يف منح بالده لقبها 

األول.
)رقم  دولياً  هدفاً   117 صاحب  الـ”دون”  يخوض 
مييس  غرميه  غرار  عىل  الخامس  موندياله  قيايس( 
)35 عاماً( الالهث وراء لقب وحيد ينقصه، لريتقي 
بيليه  الربازييل  مثل  الكبار  العاملقة  مصاف  إىل 

ومواطنه الراحل دييغو مارادونا.
آخرها  مرات  أربع  اللقب  حاملة  أملانيا  وتسعى 
املحبطة،  األخرية  مشاركتها  تعويض  إىل   ،2014 يف 
النهايئ  بلوغهام نصف  البناء عىل  وبلجيكا  وإنكلرتا 
احرزت  األوروبية  املنتخبات  ان  علامً  روسيا،  يف 
)إيطاليا   2006 منذ  األخرية  األربع  النسخ  ألقاب 

وإسبانيا وأملانيا وفرنسا(.
النسخة  غرار  عربية عىل  منتخبات  أربعة  وتشارك 
 ،2019 آسيا  وبطلة  املضيفة  قطر  هي  األخرية، 
مثن  الدور  لبلوغ  الساعيتان  والسعودية  املغرب 
وتونس  توالياً  و1994   1986 غرار  عىل  النهايئ 

الباحثة عن تخطي دور املجموعات للمرة األوىل.
وترتكز األنظار عىل ترصفات العبي املنتخب اإليراين 
الواليات  تضم  سياسة  مجموعة  يف  وقع  الذي 
يف   ،1998 مونديال  يف  عليها  تغلب  التي  املتحدة 
احتجاجات  شهرين،  قرابة  منذ  البالد  تشهد  وقت 
بعد  عاما(   22( أميني  مهسا  الشابة  وفاة  أعقبت 

ثالثة أيام من توقيفها من قبل رشطة األخالق.

اليوم افتتاح كأس العالم

األنظار تتوجه صوب الدوحة
الى تنظيم نسخة استثنائية وطموح 

منعم جابر

الرياضية واالكادمييني  للقيادات  الجامعية  الهجرة  بعد 
الحروب  ظروف  بسبب  الريايض  بالشأن  املختصني 
الكفاءات  احرتام  وعدم  الخاطئة  والسياسات  املتوالية 
الرياضية، وجدنا ان العرشات من قادة الرياضة غادروا 
افقد  مام  العامل،  بلدان  من  والكثري  الجوار  دول  إىل 
هبوط  يف  وتسبب  املهمة  كوادرها  الرياضية  الساحة 
املستوى الريايض العام، وتسلط أبناء وازالم النظام من 
الجهلة ومن غري املختصني بالشأن الريايض، واستمر هذا 
الحال بعد التغيري عام 2003 وما زال، بعد ان تسلط 
االنتهازيون وقناصو الفرص وسطوة األحزاب الطائفية 

وتسّيد  واإلبعاد،  التسقيط  سياسة  وسادت  والقومية 
انصاف الرياضيني عىل الرياضة والرياضيني.

غياب األكاديميين عن األولمبية واالتحادات 
الرياضية

كامالً  غياباً  لوجدنا  العراقي  الريايض  الواقع  درسنا  لو 
للقيادات الرياضية من األكادمييني وأساتذة الرياضة عن 
األوملبية،  اللجنة  وقيادة  املركزية  الرياضية  االتحادات 
وهذا شكل خسارة للرياضة العراقية، فالواجب يقتيض 
تواجد هؤالء يف امليدان الريايض بضامن القانون، حيث 
اشرتط قانون األوملبية واالتحادات ان يكون مرشح األمني 
)ماجستري  العليا  الشهادات  حملة  من  لألوملبية  العام 

او دكتوراه( تربية رياضية وكذا الحال بالنسبة لرئاسة 
االتحادات املركزية، أي ان رشط الشهادة أوال والبطولة 

الرياضية ثانياً. اال أن الواقع غري ذلك.

معلمو ومدرسو التربية الرياضية وقيادة األندية
قيادات  اغلب  ان  لوجدنا  الوراء  إىل  قليالً  عدنا  لو 
لحبهم  الرياضة،  مادة  ومدرسو  معلمو  هم  األندية 
الحال  تغري  بينام  يدرسونها،  التي  للامدة  واخالصهم 
تضم  لألندية  اإلدارية  الهيئات  ان  نجد  حيث  اليوم، 
شخصيات من غري املختصني، ال بل نجدهم بعيدين عن 
القطاع الريايض، وال يتواجدون يف األندية، سوى انهم 
الحال تسبب يف تراجع  أقارب )املسؤولني(، وهذا  من 

القطاع الريايض، وهذا يتطلب سن القوانني التي تضمن 
األندية  قيادة  إىل  الخربات  وأصحاب  الكفاءات  وصول 

واالتحادات الرياضية.

اقتراحات وآراء للعمل الرياضي
الرياضية ان يضمنوا  هنا نضع امام املرشعني للقوانني 
تخص  فقرات  القيادية  للمؤسسات  املرشعة  القوانني 
الشهادة واالنجاز الريايض حتى نضمن وصول األكفاء 
ما  ونقرتح  املؤسسات.  تلك  لقيادة  الخربات  وأصحاب 

ييل:
* وجود عنرص نسايئ يف العمل األوملبي واالتحادي عىل 
ان تحمل شهادة بكالوريوس علوم رياضية لتنشيط دور 

املرأة والرياضة النسوية.
الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  يكون  ان  رضورة   *
 – )دكتوراه  العليا  الشهادات  العام من حملة  وأمينها 
ماجستري( وان يكون أعضاء املكتب التنفيذي لألوملبية 
وبقية االتحادات الرياضية من حملة الشهادة اإلعدادية 

عىل األقل.
* ان يكون رئيس الهيئة اإلدارية حاصل عىل الشهادة 
الدراسة  لألندية  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  الجامعية 

اإلعدادية.
الرياضيني  من  األلعاب  ابطال  امام  املجال  فسح   *
اإلدارية  الهيئات  يف  كمستشارين  للعمل  البارزين 

لألندية واالتحادات الرياضية.

الرياضة العراقية إلى أين؟

غياب القيادات الرياضية واألكاديميين عن الساحة الرياضية

الحلقة السادسة

ٌ

شكوى ضد كوستاريكا

االستعدادات مستمرة 
الستضافة خليجي 25

بغداد ـ طريق الشعب

أكد أمني عام اتحاد كأس الخليج العريب لكرة القدم جاسم 
الرميحي عىل استضافة مدينة البرصة العراقية خليجي 25 

يف موعدها وكام هو مقرر لها مسبقاً.
موقع  نرشه  العريب  الخليج  كأس  التحاد  بيان  يف  وأضاف 
االتحاد أمس السبت: “لدينا تنسيق مستمر ومشرتك مع 
األخوة يف اللجنة املنظمة للبطولة واالتحاد العراقي لكرة 
القدم، وهناك اطالع دائم عىل جميع املستجدات واألمور 

التنظيمية األخرى ذات الصلة”.
وأوضح أن “هناك بعض األمور التي تحتاج إىل رسعة يف 
اتخاذ القرارات، وأن ما حدث يف مباراة العراق وكوستاريكا 
الودية، التي أُلغيت يف اللحظات األخرية لن يكون سبباً أو 
خليجي  إلقامة  عملنا  لعرقلة  البعض  بها  يتحجُج  ذريعة 

25 يف البرصة”.
واختتم الرميحي مؤكًدا:” نحن كاتحاد كأس الخليج العريب 
لكرة القدم عىل ثقة تامة بأن االتحاد العراقي لكرة القدم 
تكراره  عدم  عىل  والعمل  قصور،  أي  بتصويب  سيقوم 
وتداركه يف حينه، وهم قادرون عىل ذلك مبا ميلكون من 

خربات تنظيمية وكفاءات ميدانية”.
فإن  الخليج،  كأس  اتحاد  أصدره  الذي  الجدول  ووفق 
وعامن،  )العراق،  تضم  التي  األوىل  املجموعة  مباريات 
والسعودية، واليمن( تقام مبلعب البرصة الدويل، إذ يلتقي 
االفتتاحية،  املباراة  يف  عامن  مع  العراق  األول  اليوم  يف 

وتليها مواجهة السعودية مع اليمن.
ويف اليوم التايل، املوافق 7 كانون الثاين تلتقي البحرين مع 
اإلمارات عىل ملعب امليناء، وتعقبها مباراة الكويت وقطر 

يف ذات امللعب.
كام تقرر أن يستضيف ملعب البرصة الدويل، الذي يتسع 
ل 65 ألف متفرج، مبارايت الدور نصف النهايئ، إىل جانب 
الثاين  كانون  من   19 تحديد  تم  التي  الختامية  املواجهة 
املركز  تحديد  مباراة  إلغاء  تم  فيام  لها،  موعدا  املقبل 

الثالث.
إنجازه  نسبة  وصلت  )السفينة(  امليناء  ملعب  أن  يذكر 
ملراحل متقدمة، وتم تحديد منتصف الشهر املقبل موعدا 

لتسليمه للجنة املنظمة لخليجي 25.
يوم  القدم  لكُرِة  العراقّي  االتحاُد  قّدَم  آخر،  جانب  من 
والكونكاف عىل  الدويّل  االتحادين  لدى  َشكَوى  الخميس 
بني  املرُبم  العقِد  بُنوِد  تَنفيِذ  لعدِم  الكوستارييّك  االتحاِد 
مدينِة  يف  املنتخبني  بني  مباراٍة  بإقامِة  الخاّص  الطرفني 

البرصة.
الجزايّئ  بالرشِط  بيان،  بحسب  العراقّي،  االتحاُد  وطالَب 
الذي تضمنُه العقُد إلخالل الجانِب الكوستارييّك يف بُنوده، 
من  الرَّغم  عىل  املُباراِة  إلقامِة  املُحاوالِت  لجميعِ  ورفضه 

الَتسهيالِت الكبريِة التي قّدمت للمنتخِب الكوستارييّك.
وسيحرُك االتحاُد العراقّي َشكوى يف محكمِة كاس يف حال 
يف  الجزايّئ  للرشِط  الكوستارييّك  االتحاِد  استجابِة  عدِم 

العقد.

موعد المباراة االفتتاحية لكأس العالم 2022

االكوادور  19:00قطــر
Baghdad
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مهدي عامل )1936 – 1987(

عشية الذكرى المئوية للتأسيس

نظرة في مدرسة فرانكفورت
ماجد الياسري 

تشكل »معهد الدراسات االجتامعية« يف املانيا عام 1923 
وعرف بشكل واسع باسم »مدرسة فرانكفورت«، كمبادرة 

من بعض الباحثني ومعظمهم من أصول يهودية.  
ومل يكن هناك آنذاك يف أوساط اليسار األورويب من يرى 
فكريا ان املاركسية مفهوم مقدس ال ميكن املساس به، 
او بذل الجهد من اجل تطويره واغنائه مبا هو جديد اال 
القلة يف أوساط األممية الثانية ) 1916-1889(، غري ان 
القضية العقدية الشائكة التي واجهت املهتمني خاصة يف 
أوساط النخب االكادميية كانت »ما املقصود باملاركسية« 
ما  تجاه  املوقف  وأيضا  »التجديد«،  يتضمن  وماذا 
سمي   » الرباكسيس«، وهو مفهوم  فلسفي موجود يف 
الفلسفات املثالية، ولكن يف الفكر املاركيس يعني النشاط 
انشاء  الثوري من أجل تغيري املجتمع بأفق اشرتايك عرب 
العاملة  الطبقة  تقود نضاالت  منظمة طليعية مجاهدة 

وحلفائها من اجل التغيري. 
وكان مؤسس املعهد كارل غورنبريغ )1940-1861( عضوا 
النمساوي واستاذا يف  الدميقراطي االجتامعي  الحزب  يف 
بطريقته  ولكن  باملاركسية  املهتمني  ومن  غوته  جامعة 
من  داعم  وبقرار  بجامعته  املعهد  ربط  وقد  الخاصة. 
وزارة التعليم األملانية. اما التمويل لتغطية نفقات اجيار 
البناية ومرتبات املوظفني فقد جاء يف بداياته من الطالب 
الشاب ذي امليول االشرتاكية فيلكس فيل ) 1895-1975 

( و الذي كان والده تاجرا ثريا. 
ويف كلمة افتتاح املعهد أشار غورنبريغ  اىل أنه شخصيا 
ضد »الشيوعية العلمية« التي طورها ماركس، وأوضح أنه 
ال يسعى املعهد اىل كتابة »بيان شيوعي« جديد )أشاره 
اىل البيان الشيوعي الذي كتبه ماركس وانجلز يف 1848 
كوثيقة برنامجية للتنظيامت الشيوعية واالشرتاكية(، بل 
والرتويج  واالجتامعية  االقتصادية  باألبحاث  القيام  اىل 
الحزبية. وقد وضعت ضوابط حّدت من  لها بعيدا عن 
املشاركة الفعلية للعديد من املاركسيني بسبب ارتباطاتهم 
لوكاتش  جورج  املجري  الكاتب  منع   فمثال  التنظيمية. 
األوروبيني  املاركسية  مفكري  احد  )1970-1885(، وهو 
املعروفني خاصة ارتباطا بكتبه مثل »الرواية التاريخية« 
اىل  االنتامء  من  منع  و  الطبقي«،  والوعي  و«التاريخ 
املجري،  الشيوعي  الحزب  يف  عضويته  بسبب  املعهد  
الفكرية.  الورشات  بعض  يف  محدودة  مشاركات  يف  اال 
التصورات  من  خليطا  املرحلة  تلك  نتاجات  وعكست   
والتي  الهيجيل  بالفكر  مغلفة  واالقتصاد  املجتمع  حول 
»املاركسية  مرحلة  سمي  ما  بدايات  البعض  يعتربها 
الغربية«. وبعد مرض وتقاعد غورنبريغ يف 1930 أصبح  
وكان  املعهد،  مدير    )1895-1973 هوكهامير)  ماكس 
من عائلة يهودية أملانية ثرية واستاذا يف الفلسفة وعلم 
االجتامع وتعاون، بعد تسلمه إدارة املعهد، مع ثيودور 
أدورنو) 1962-1903( الذي كان نائبه وأيضا ممع والرت 

بنجامني )1892-1940(.
ركزت  حيث  كليا،  مختلفة  هوكهامير  اهتاممات  وكانت 
عىل الفلسفة والعلوم النفسية، وعليه تحولت اهتاممات 
واملجتمع  الفرد  بدراسة  املتعلقة  البحوث  اىل  املعهد 
والثقافة. فمثال يرى هوكهامير ان الطبقة العاملة فقدت 
وان  ببنيتها،  دمجها  يف  الرأساملية  نجاح  نتيجة  ثوريتها 
نهاية  بعد  تأيت  لن  وسوف  حتمية  ليست  االشرتاكية 

النظام الرأساميل. 
ملفهوم  تطويره  املهمة  هوكهامير  مساهامت  ومن 

األفكار  من  الخليط  عن   كبديل  النقدية«  »النظرية 
املعهد،  يف  سادت  التي  املختلفة  النظريات  و  واآلراء 
مقاربات  فيها  تستخدم  مجتمعية  بحوث  عىل  والرتكيز 
)مخطوطات  يف   »الشاب«  ماركس  كتابات  بني  تجمع 
بعض  مع  والتشيوء  االغرتاب  حول  خاصة   )1844
1770-( هيجل  وخاصة  األملانية  املثالية  الفلسفة  من 

سادت  التي  االجتامع  علم  مدارس  من  وخليط   )1831
آنذاك مثل ماكس فيرب)1864– 1920 ( ونظريات علم 
النفس من سيغموند فرويد )1939-1856 ( اىل املدارس 
فيلهيلم  بها   أهتم  والتي  بعده   جاءت  التي  األخرى 
الثاين يف  الجيل  رايش) 1957-1897( وهو طبيب ومن 
الجنيس  »النشاط  كتبه  واشهر  النفيس  التحليل  مدارس 
وهو   )1900-1980( فروم  وإريك  الطبقي«،  والرصاع 
النازية اىل أمريكا. وقد  انتقل بعد هيمنة  محلل نفيس 
»الهروب  كتبه  واشهر   1930 عام  يف  املعهد  اىل  انضم 
وهو   )1989-1979( ماركوزه  وهربرت  الحرية«  من 
وكان  املانية،  أصول  من  أمرييك  وسيايس  فيلسوف 
املخابرات  تشكيل  سبقت  تجسسية  مؤسسة  يف  موظفا 
املركزية االمريكية وكانت أفكاره مزيجا من نقد املجتمع 
السوفيتي،  االتحاد  يف  واالشرتايك  الصناعي  الرأساميل 
فرتة  يف  اإلنسانية  للنزعات  النفيس  التحليل  واعتمدت 
ذو  »االنسان  كتبه  اشهر  ومن  املايض.  القرن  ستينيات 
البعد الواحد« وقد انترشت يف أوساط الحركات الطالبية 
»أيديولوجيتها«  يف  استنتاجاتها  تبنت  التي  اليسارية 
الصناعية،  التسلطية  الدولة  لهيمنة  الرافضة  اليسارية 
االنتفاضة  فرنسا يف مرحلة  املتظاهرين يف  أوساط  وبني 

النقدية  آراؤه  راجت  كام   ،1968 يف  الواسعة  الطالبية 
عىل  االحتجاج  مظاهرات  فرتة   يف  الصناعي  للمجتمع 
فيتنام يف  األقليات، وحرب  العنرصي، واضطهاد  التمييز 
انتشار  االمريكية، وهو ما حفز  عىل  املتحدة  الواليات 
»النظرية النقدية« يف داخل الجامعات االمريكية املهتمة 
الظواهر  تحليل   تعني  وأصبحت  االجتامعية،  بالعلوم 
خالل  ومن  الجديدة  املعارف  استخدام  عرب  املجتمعية 

نقد النظامني الرأساميل واالشرتايك.
الصناعي  للمجتمع  وجهت  التي  االنتقادات  ومن   
الحديث سواء كان رأسامليا أم اشرتاكيا هو فرض وتوحيد 
لعملية  الواسع  النطاق  نتيجة  للفرد  السلوكية  األمناط 
واالستهالك  التسويق  وصناعة  الضخم،  السلعي  اإلنتاج 
تدعمها   املنتجات  وتوزيع  إلنتاج  رشكات  تديرها  التي 
تفرض   اعالمية  ثقافة  تنتج   ضخمة  دعائية  مؤسسات 
تزداد  وحيث  للفرد،  السلعي  السلويك  النمط  عربها 
معدالت االغرتاب والتشيؤ بينام ينحط ويتدهور العمل 
اىل سلعة  وإبداعيته ويتحول  أصالته  يفقد  الذي  الفني 
لالستمتاع يف أوقات الفراغ. كام نرشت مقاالت تناولت 
ظاهرة الفاشية والسلطوية  يف مجلة مدرسة فرانكفورت. 
االتجاهات  يف  تعدد  بانها  الحصيلة  تلخيص   وميكن 
املاركيس  التحليل  عن  ابتعدت  جميعا  ولكنها  الفكرية 
للامركسية عىل الرغم من انها انتقدت النظام الرأساميل. 
وقد اضطر معظم منتسبي املعهد اىل الهجرة من املانيا 
بعد صعود الفاشية وتسلم ادولف هتلر )1889-1945( 
يف  املانيا  تركوا  الذين  أغلب  استقر   وقد  الحكم،  زمام 

أمريكا.

ادورنو  مع  املشرتك  النتاج  هو  املهمة  الكتب  ومن 
دور  تنامي  تأثري  عن  التنوير«  »جدل   )1903-1969(

العقل العلمي و التقني.
وافقت  ان  بعد  املعهد  ادارة   هوكهامير  توىل  وقد   
حيث   1950 لغاية  استضافته  عىل  كولومبيا  جامعة  
 ( يورغن هابرماس  بعده   الغربية وتوىل  املانيا  اىل  عاد 
النازي(  الشبايب  التنظيم  يف  عضوا  وكان  عام1929  ولد 
من  وبحوث  كليا  املاركسية  برفض  ومتيز  املعهد.  إدارة 
الصناعية،     املجتمعات  يف  االنسان  حرية  حول  سبقه 
والسعي اىل مزاوجة النظرية النقدية باألفكار الفلسفية 
الظاهراتية والوجودية وفلسفة شوبنهاور )-1788 مثل 

1860( ونيتشه )1900-1844( والهريومينويطيقية ) أو 
علم التأويل الذي رشحة مارتن هايدجر )1989-1976( 
وكان  والكينونة(،  الوجود  مثل  فلسفية  موضوعات  عن 
أيضا يف فرتة من حياته عضوا يف الحزب النازي األملاين. 
الذي  الحد  اىل  النفيس  التحليل  هذا فضال عن مدرسة  

أدي بالبعض اىل القول بان املعهد قد فقد بوصلته.
وكان هابرماس من انصار مدرسة الحداثة، فاملعرفة لديه 
هي انعكاس للمصالح املشرتكة لألفراد يف املجتمع، وما 
ساتخدامها  التي  اللغة  هو  الحيوانات  عن  البرش  مييز 

تتطور العلوم التأويلية التي هي طريق اىل التحرر.  
انترش  نخبويا  بديال  فرانكفورت  مدرسة  قدمت  وقد 
املتخصصة  االمريكية  واملعاهد  االكادميية  األوساط  بني 
»علم  املايض  القرن  منتصف  يف  عيه  أطلق  ما  بدراسة 
للحرب  املشجعة  الجهات  من  وبتمويل  الكرملني«، 
واألحزاب  للامركسية  الفكري  التصدي  ومساعي  الباردة 

الفكرية  األخطاء  نقد  يف  خاصة  واليسارية،  الشيوعية 
للمرحلة الستالينية، كالدراسات حول األنظمة الشمولية، 
أنظمة  تخلقان  والشيوعية   الفاشية  اعتربت  حيث 
اغرتاب  وتكريس  الدميقراطية  معاداة  يف  متشابهة 
االنسان. وجرى  أيضا نرش هذه الثقافة يف أوساط اليسار 
الجديد من الشباب يف أوروبا التي تبنت هذه املفاهيم 
وبسببها خرست انتفاضتها الكربى يف 1968. فقد كانت 
االنتفاضة رائعة يف نشاطاتها االحتجاجية ولكنها فشلت 
االجتامعي  النظام  حول  التغيريية  الرؤية  تقديم  يف 
البديل ماعدا مفاهيم فلسفية حول حرية الفرد ورضورة 
العدالة اإلنسانية ونقد املجتمع الرأساميل، وقد كانت يف 

غالبيتها طموحات طوباوية. 
من  عام  مئة  مرور  ذكرى  من  يقرتب  واملعهد  واليوم، 
مراحل:  بثالث  مر  حيث  أداءه،  يقيم  كيف  تأسيسه، 
األوىل السعي لخلق بديل عن املاركسية بحذف املفاهيم 
التي تجعل منها أيديولوجية لحركة ثورية تسعى النهاء 
الرأساميل وتبرش باالشرتاكية، والثانية ركزت عىل  النظام 
وتحطيم  واالشرتايك(  الرأساميل   ( الصناعي  املجتمع  نقد 
تغيريه، الن  اجل  املجتمع من  لتحريك  السائدة  الثقافة 
تحقيق  عىل  قادرين  غري  وحلفاءها  العاملة  الطبقة 
يف  رموزها   معظم  وقوع  نهايتها  وكانت  التغيري.  ذلك 
متيزت  الحالية،  والثالثة  واإلحباط،  اليأس  من  حالة 
والحداثة،  امليتافيزيقيا  متاهات  يف  ووقوعها  بنخبويتها 
والعدمية  الحضاري  بالتشاؤم  مصابون  »عاطفيون  فهم 
تبقى تجربة مدرسة فرانكفورت  التاريخية«. ومع ذلك 

تجربة ثقافية فريدة جديرة بالدراسة والتقييم.

تايه الجمعة

إذا ما طرحنا السؤال التايل: هل التاريخ علم؟ لن نستطيع 
بني  التمييز  قبل  السؤال  هذا  عىل  فعيل  جواب  صياغة 
املفهوم املثايل الال علمي للتاريخ واملفهوم املادي العلمي 
من  يجعل  الذي  الفاصل  الخط  بالضبط  وهنا  للتاريخ. 

التاريخ علامً.
للتاريخ علم ألنه يجعل  املادي  املفهوم  التاريخ حسب 
من معرفة قوانني التاريخ مهمته الدامئة. إن الفيلسوفني 
املادية  أوجدا  عندما  إنجلز  وفريدريك  ماركس  كارل 
عىل  يعتمدان  كانا  عرش  التاسع  القرن  يف  التاريخية 
للبرشية.  املايض  الفلسفي  الفكر  يف  املعروفة  املنجزات 
النبذ  بدون  ممكناً  التاريخية  املادية  ظهور  يكن  ومل 
االجتامع  علم  كانت مسيطرة يف  التي  للمثالية  الحاسم 
والتاريخ املاضيني، وبدون املحافظة عىل األفكار القّيمة 

يف علمي االجتامع والتاريخ.
ففي املجتمع العبودي القديم، كانت مثة نظرات أخرى 
الذي  هريودوت  للمؤرخ  املثالية  النظرات  مع  تتعارض 
لقب بأيب التاريخ ولفالسفة املدرسة الفيثاغورثية الذين 
مبارشة  تحدد  الناس  ومصائر  التاريخ  أن  يؤكدون  كانوا 
من قبل اآللهة. بينام نفى فالسفة آخرون مثل دميوقريط 
الناس.  شؤون  يف  اآللهة  تدخل  ولوكريستي  وأبيقور 
وكانت أفكارهم تقدمية بالنسبة إىل ذلك العرص، حيث 
أفادت يف تجميع املعارف التاريخية. ويف املجتمع القديم 
وضمن حدود الفهم املثايل للتاريخ، كانت مثة اتجاهات 

الدميقراطية  بني  قامئاً  كان  الذي  الرصاع  مختلفة تعكس 
واالرستقراطية العبوديتني.

التاريخ،  إىل  الدينية  النظرة  سادت  االقطاع  عرص  ويف 
السعي  من  وبالتحديد  أيضاً.  لذلك جذور طبقية  وكان 
إىل تربير النظام االقطاعي عرب إيهام الجامهري بأن سيطرة 
االقطاعيني والكنيسة تعتمد عىل مشيئة الله. لذلك أسدل 
املؤسسات  الوهمية عىل  القداسة  من  نوعاً  االقطاعيون 
االقطاعية لتربير نهب واستغالل الشعب. وأدت سيطرة 
أيضاً  جرت  التي  الفالحني  انتفاضات  حدوث  إىل  هؤالء 

تحت راية الدين مثل انتفاضة توماس ميونتسري يف أملانيا 
وحركة جون بول يف إنكلرتا.

ولدت  وطبقية  معرفية  جذور  للتاريخ  املثايل  للفهم 
االستنتاج الخاطئ الذي يقول بأن وعي الناس هو الذي 

يصنع التاريخ.
الربجوازي  االجتامع  علم  يقف  اإلمربيالية،  عرص  ففي 
لخدمة السياسة اإلمربيالية للدول الرأساملية ويستخدم 
علامء  يسعى  إذ  العاملة.  الطبقة  النضال ضد  أجل  من 
املجتمع  تقوية  إىل  الربجوازيون  واملؤرخون  االجتامع 

الرأساميل املتداعي وإلسكات النضال الطبقي. فيحاولون 
لذلك  للتاريخ.  املادي  املفهوم  من  النيل  وعبثاً  دامئاً 
فالفهم املثايل للتاريخ هو األساس النظري لعلم االجتامع 
الربجوازي الرجعي وهو يزول بزوال املجتمع الربجوازي 

وزوال آخر طبقة استغاللية: طبقة الرأسامليني.
من ناحية أخرى كان ظهور املادية التاريخية انقالباً ثورياً 
يف  االنقالب  هذا  رس  ويكمن  املجتمع،  إىل  النظرات  يف 
الفهم  إىل  للتاريخ  علمي  الال  املثايل  الفهم  االنتقال من 

املادي العلمي للتاريخ.
وبالرغم من أن الناس هم الذين يصنعون التاريخ، فإن 
الذي يحدد تطور التاريخ ليست إرادات الناس ورغباتهم، 
والقوانني  االجتامعية  للحياة  املادية  الظروف  بل 
املوضوعية التي تعمل يف قاعدة الحياة املادية ذاتها. وقد 
فهم ماركس التاريخ ألول مرة كعملية موضوعية مقنونة 
املادية  وربطت  املختلفة.  املجتمعات  وتغيري  لتطور 
للعملية  املوضوعية  بالقوانني  االعرتاف  بني  التاريخية 

التاريخية وبني فهم التاريخ كنتيجة لنشاط الناس.
ومن أشكال الرصاع ضد الفهم املادي للتاريخ يف القرن 
املثايل:  الفهم  أصحاب  يد  عىل  الحايل  والقرن  العرشين 
والجامعات  املدارس  يف  التعليم  مناهج  عىل  الهيمنة 
أفكار  منع ترسب  ومنها  بعدة طرق.  ذلك  يجري  وكان 
وإغراق  التعليمية،  املناهج  إىل  للتاريخ  املادي  الفهم 
املناهج بيشء من السري التاريخية التي ال ميكن أطالق 
كلمة »التاريخ« عليها ألنها تصور التاريخ عىل أنه نتيجة 
والسالطني.  واألباطرة  واألمراء  وامللوك  الحكام  إلرادات 

أجل  من  الرأساملية  للطبقات  مفيداً  ذلك  كان  وكم 
تدعيم سيطرتها. ولكن زمن أفول هذا النوع من التاريخ 
أصحابه  أمر  املستقبل، ألن  أمره محسوم يف  الال علمي 

الرأسامليني صار مهدداً اليوم.
املعرفية  جذوره  أيضاً  له  للتاريخ  املادي  فالفهم  لذلك 
العاملة«،  »الطبقة  والطبقية  املاركسية«  »الفلسفة 
االشرتاكية  وبناء  الرأساملية  زوال  يف  مصلحة  وألصحابه 
املؤرخني  عند  فالتاريخ  والعرشين.  الواحد  القرن  يف 
الربجوازيني ليس علامً، بينام التاريخ عند مؤرخي الطبقة 

العاملة علم.
ومن أجل معرفة العملية التاريخية بكل غناها وتعقيدها 
ال بد من ثالثة عوامل حسب كيليل وكوفالزون يف كتاب 

املادية التاريخية:
تاريخ  فيه  مبا  لإلنسانية  املشخص  التاريخ  معرفة  أوالً: 

جميع البلدان والشعوب.
متثل  التي  املشخصة  االجتامعية  الظواهر  معرفة  ثانياً: 
النوعية  بخصائصها  االجتامعية  الحياة  جوانب  مختلف 
األرسة،  العلم،  اللغة،  االقتصاد،  )التكنيك،  وقوانينها 

األخالق، الفن ... إلخ(.
املختلفة  الجوانب  بني  العامة  الصالت  معرفة  ثالثاً: 
للعملية التاريخية والقوانني العامة لتطور وتبدل العصور 
للمسألة  العلمي  الحل  أساس  عىل  املكتشفة  التاريخية 

األساسية لفلسفة أي تاريخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»قاسيون« – 10 تشرين األول 2022

المجتمعات للتاريخ وتغيير  الفاصل  الخط 

والرت بنجامنييورغن هابرماس

ماكس هوكهاميرهربرت ماركوزه

فيلهلم رايشكارل غرونبريغ

ثيودور أدورنوجورج لوكاتش



د. صالح القصب: مذكرات الزمن الصعب 
يعد د. صالح القصب واحداً من ابرز رواد الحركة املرسحية يف العراق.. وآخر من تبقى من أبناء جيله اإلبداعي الجاد.

االشتغال سمته  وأصبح هذا  أداء جاملياً  بوصفه  الصورة  اشتغل عىل مرسح  الذي  التجريبيني  من طالئع  القصب 
واسلوبه ونظريته التي عمل عليها تنظرياً وأداء.

القصب الذي حقق حضوراً عراقياً وعربياً وعاملياً الفتاً، صدرت مذكراته: “صالح القصب/ خمسون عاماً من الزمن” 
تحرير وتركيب الذاكرة: د. ثائر عبد عيل حسني، اصدار دار ومكتبة عدنان- بغداد.

تضمن الكتاب معظم املقاالت النقدية التي كتبت عن اعامل القصب، فضالً عن مذكراته الشخصية وتجاربه الفذة التي 
عاىن الكثري من اجل نرشها وايصالها اىل الناس عىل الرغم من كل االحباطات التي واجهها.. وهو اآلن يتحدث عن مرشوع 

حياته املرسحية “ريتشارد الثالث” منذ عقد من الزمن من دون ان يجد منتجاً لهذا العمل املرسحي العميق!
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يحيى السماوي

جـمـيـعـنـا تـشـريـْن  :

*

الـنـهـُر .. والـنـخـيـُل ..

والـصـخـُر .. الـنـدى .. والـطـيـْن 

* 

وشـاهـرو الـنـوِر عـلـى الـظـلـمـِة  ..

ـكِّـيـْن والـورِد عـلـى الـرصـاصـِة الـعـمـيـاِء والـسِّ

*

ومـوِقـظـو األمـاِن مـن ُسـبـاتِـِه فـي الـوطـِن الـمـمـتدِّ

مـن خـاصـرِة الـنـخيـِل حـتـى َقـَدَمـْي ِحـمـريـْن

*

ـَة  نـريـُد لـلـعـراِق أن يـكـوَن ِحـصَّ

الـعـراقـيـيـْن

*

أْن يـحـرَس األنـعـاَم فـيـِه الـظـبـُي والـغـزاُل

ال الـذئـُب وال الـتـنِّــيـْن

*

أْن نُـرِجـَع الـسـنـبـَل للـحـقـوِل ..

والـدخـاَن لـلـتـنُّـوِر ..

والـعـبـيـَر لـلـنـسـريـْن ..

*

يـْن ولـلـمـحـاريـِب بـيـاَض الـدِّ

*

جـمـيـعـنـا تـشـريـْن

*

نـرفـُض تـدويـَر الـنـفـايـاِت

ونـأبـى أْن نـظـلَّ سـلـعـًة خـرسـاَء
فـي  سـوِق الـمـحـاصـصـيـْن

*
جـمـيـُعـهـْم  “ عـرقـوُب “ فـي الـوعـِد 

وفـي أفـعـالـهـم “ أبـرهـُة “ اللـعـيـْن
*

ِعـقـداِن َمـّرا
لـم يـُزرنـا مـرًَّة واحـدًة عـيـٌد

فـُيـجـلـي بـالـمـسـّراِت هـمـوَم الـوطـن الـحـزيـْن
*

جـمـيـعـنـا تـشـريـْن
*

نـريـُد أن يـعـوَد وادي الـرافـديـِن
الـبـلـَد األمـيـْن 

****

جميعنا تشرين 
د. نضال السلمان

     ينبه األديب والفيلسوف )جربان خليل جربان( إىل أفضل 
يف  تأيت  التي  االنسان  تطوير  يف  تسهم  التي  املعارف  أنواع 
سياق معرفة النفس وادراكها؛ فهي مهارة عالية وغاية املعرفة 
ألن  جميعها؛  املعارف  نحو  الولوج  باب  أنها  كام  ومنتهاها، 

الذي يجهل نفسه يكون جاهال بكل املعارف املحيطة به.
     يفتتح جربان عتبة عنوان نصه بضمري املخاطب بقوله: 
مخاطبة  نحو  مبارش  بشكل  فيتنقل  نفسك(؛  سابق  )أنت 
القارئ، وخلق حافز قوي فيه، وتحد عال داخل نفسه نحو 
معرفة الكيفية التي يصبح فيها االنسان سابقا لنفسه، وهل 
ميكن لإلنسان أن يسبق نفسه أم يسبق االخرين؟ ان املتلقي 
الخطاب  القصة؛ بسبب توجه  العنرص األكرث حضورا يف  كان 

اليه بشكل مبارش ومحفز وشائق.
)النفس  واملخاطب  املتكلم  بني  الحواري  املشهد       جسد 
الواعية( بعدا تواصليا شبيها بالعرض املرسحي اىل الحد الذي 
أصبح فيه املتلقي جزءا ال يتجزأ من النص الحكايئ بقوله : “ 
أنت سابق نفسك يا صاح ،وما األبراج التي أقمتها يف حياتك 
الذات يف حينها ستكون  ،وهذه  الجبارة  لذاتك  أساس  سوى 

أساسا لغريها”  .
    بعد أن خاطب األديب املتلقي يف عتبة العنوان ووصفه 
بفعل السبق ، انتقل بعد ذلك إىل الكيفية التي تجسد فيها 
هذا السبق، واالولوية يف مامرسة هذه املهارة احتلتها مباراة  
الذات الواعية التي تستطيع أن تدرك النفس وتتقدم عليها 
مبراحل ،يرى ابن سينا “ أنَّ أهم يشء يف الرتبية ،هو معرفة 
النفس  يف  والتدبر  الباطني  اإلحساس  أّن  ،ويعتقد  النفس 

أفضل طريق إلدراك الذات”. 
   إّن الجهل مبعرفة النفس يكون عائقا أمام تقدمها ويؤثر 
سلبا عىل تطور االنسان؛ ألنه يجعلها ثابتة عىل وترية واحدة 
مخاطبة  يف  املبدع  ما جسده  وهذا  الكامل،  ترتقي سالمل  ال 
الذات الواعية املوسومة باالرتقاء التي ستكون أساسا راسخا 
لألجيال الالحقة، واختزلت تلك الفكرة يف جملة )وما األبراج 
وهذه  الجبارة،  لذاتك  أساس  سوى  حياتك  يف  أقمتها  التي 

الذات يف حينها ستكون أساسا لغريها(.
    بعد هذا ينتقل األديب نحو الحديث عن نفسه بضمري 
املنبسط  الظل  مثلك سابق نفيس، ألن  “وأنا  بقوله:  املتكلم 
عند  قدمي  تحت  سيتقلص  الشمس  رشوق  عند  أمامي 
ظالً  فيحدث  آخر،  رشوق  الرشوق  هذا  وسيعقب  الظهرية، 
ثانيا أمامي، ولكن هذا الظل عينه سيتقلص تحت قدمي أيضا 
يف ظهرية أُخرى”.                                                                  

مباراة  نحو  تجعله يسعى  التي  األسباب  األديب  يوضح      
نفسه لتطويرها يف سياق تشبيه حال النفس الراكدة معرفيا 
بالظل الذي يتعرض اىل انكسارات متعددة مبعنى أنه ال يكون 
مرآة صادقة عن الذات نفسها ومن ثّم عن ذوات االخرين؛ 
فالظل يعد انعكاسا لصاحبه مبا يحمله من معارف، والخلل 
املحيطة  الحقائق  عن  واضحة  رؤية  يعطي  ال  فيه  الحاصل 
بنا، فهو يسعى إىل إيصال فكرة مفادها أنَّ إدراك العامل مبا 
فيه مرهون بإدراك االنسان لنفسه بالشكل الذي ميكنه من 
إدراك االخرين؛ فعندما يدرك االنسان نفسه ويكون سابقها 
الذي  لوجوده  مدرك  منه  قريب  أي  الله  يدي  يف  فسيكون 
سينعكس عىل ادراكه ووعيه، كام يف قوله بضمري املتكلمني: 
“وها نحن اآلن يف يدي الله فأنت شمس منرية يف ميناه وأنا 
أرض مستنرية يف يرساه ،ولكن قوتك عىل االنارة ليست بأفضل 

من قويت عىل االستنارة “. 
لوالها  التي  بالشمس  السابق  القول  يف  الوعي  شبه       
النعدمت الحياة عىل األرض، أما الشخصية الرئيسة فُشبهت 
باألرض الوساطة الرئيسة النتقال ضوء الشمس التي جسدت 
االستنارة بقوله )ولكن قوتك عىل االنارة ليست بأفضل من 
ال  االستنارة  مهمة  أن  يؤرش عىل  وهذا  االستنارة(  قويت عىل 
تتأىت اال ملن كان أهال لها فمن يستنري بنور الوعي يكون اهال 

ملا حمله.
     يربط األديب وجود االنسان بوعيه يف سياق قوله: “عندما 
كنت يا صاح فكرة هامئة يف الضباب، كنت هناك فكرة هامئة 
االحالم،  تشوقاتنا  من  فكانت  وناديتني،  فنشدتك  مثلك 
واالحالم كانت زمانا بال قيود، واالحالم كانت فضاء بال حدود”  
،فشخصية )صاح( اختزلت الوعي الذي بغيابه تغيب شخصية 
االنسان وكيانه ،وهذا الوعي يشرتط لتحققه أن نسعى إليه 

وننشده يك يكون سبيال لتحقيق أحالمنا الواسعة.

ريادة

الذات الواعية في قصة
 »أنت سابق نفسك« لجبران 

محمد األحمد

يف  يحلم  كان  وكاتبها  أبدا،  تنىس  لن  رواية  هذه 
باملوسيقى  الشديد  لتعلقه  )البيانو(  عزف  احرتاف 
أتلفت  بشظية  البليغة  إصابته  أن  إال  الكالسيكية، 
له الرسغ األمين خالل الحرب العاملية األوىل، جعلته 
يتحول من حبه الكبري إىل الكتابة، وكان ناجحاً فيام 
مالحظة  بـ)قوة  فوصف  مهمة  روايات  من  أنجز، 
دقيقة، واقعية غري متكلفة، الشك، التشاؤم، ارتباط 
يعرب عن  فكان  أما هو  باملجتمع وهمومه(.  عفوي 
متيز كتابته، وبساطة لغته، )ال ميكن ألحد أن يصدق 
الصعوبة التي أخلقها لنفيس، بإرصاري عىل الكتابة 
بصورة مفهومة، هو نتيجة الجهد، يف الصقل الكثري، 
)أنني أحقق هديف حينام  التبسيط والتعديل(،  ويف 

يتمكن الرجل الذي يف الشارع من فهمي(. 
يعّد رميارك احُد كتاب الروائع األدبية األملانية وقد 
ترجمت رواياته إىل ما يزيد عىل خمسني لغة، رواية 
)ليلة لشبونة( الصادرة عام 1962م، )الطبعة العربية 

األوىل 1983م(.
ويف خضم  سنة 1942م،  يف  الرواية  أحداث  بدأت   
الكثري من االضطرابات، والتحوالت الخطرية الخاصة 
مع  الثانية  العاملية  الحرب  بدء  بسبب  بـ)أوربا(، 
من  الهروب  يحاول  أملاين  مواطن  بطلها  )أملانيا(، 
)لشبونة( الربتغالية إىل قارة )أمريكا(، ومل يكن ميلك 
وصديقته تأشرية الخروج، وال املال الالزم لدفع مثن 
تذكريت السفينة، وقد بيعت التذاكر بأكملها. توضح 
بذلك االختناق، وضعاً صعباً، وميؤوسا منه. ففي تلك 
املرفأ،  عىل رصيف  واقفاً  الشاب  كان  الليالء،  الليلة 
يحدق ساهام يف نشيد حريته، بعينيه السفينة التي 
تحمله إىل بّر األمان، فاقتحم عليه خلوته رقيباً قد 
تابعه من مكان إىل آخر حتى استوقفه، غري معروف 
التذكرتني  بأن يعطيه  العمر،  له، عرض عليه صفقة 
اللتني تخلصانه وحبيبته إىل بّر األمان، مقابل االستامع 
إليه، ملدة ليلة واحدة، حيث سريوي له قصة حياته 
)تشيخوف(  حصان  تذكرت  لحظتها  الرتاجيدية. 
العظيم الذي استمع إىل حوذيه ليلة كاملة وهو يروي 
قصة موت ولده األليمة، وهذه )القصة( كانت أليمة 
أيضا، كتلك. فهي قصة هروب أحد الرافضني ملناهج 
التعنت الفايش إىل خارج أملانيا، وتخللتها قصة حب 
)جوزيف  يدعى  الذي  الرجل  قصة  تبدأ  تنىس،  لن 
شفارتس( بعودته إىل بلدته )أوسنابروك( رّسا، لرؤية 
زوجته )هيلني(. و)هذا ليس اسمه، بل اسم صاحب 
جواز السفر الذي يحمله بطل الحكاية(، ألجل اللحاق 
به، بعد أن يخططا معا للهرب إىل الواليات املتحدة 
الفكر  أجواء  من  بالهرب  رحلتهام  تبدأ  األمريكية. 

الواحد الطاغي بالخوف، والعنف، واألمل، فالكثري من 
الحكومات الفاشية منذ ذلك العرص، ما زالت تحافظ 
عىل تقاليدها العريقة يف اختطاف املواطنني وإخفاء 
آثارهم. )الحظت النظرات املندهشة، ولكنهم تأكدوا 
من جدية موقفي ابتعدوا عني واخذوا يتحاشونني. 
آلخر،  معسكر  من  املتنقل  يعني:  أملانيا  إىل  العائد 
يعني جاسوساً، فهل يعقل لرجل أن يعود لبلد يحتقر 
لفرتة  مكثت  لكوين  يب  الشبهات  ازدادت  حاكميها؟ 
طويلة يف الخارج وبعيدا جدا عن أملانيا. أخذت اقرأ 
الشخص  هذا  سييش  مباذا  عيونهم.  يف  التساؤالت 
ومبن؟ فجأة شعرت بالوحدة بعد أن تحاشاين الجميع 
وكأنني قاتل حقيقي. مل أستطع توضيح موقفي خاصة 
وإنني نفيس أصبحت أصاب بحاالت تعرق وضعف 
شديدين نتيجة الخوف خاصة عندما أفكر جديا مبا 
أنا مقدم عليه كيف يل أن أوضح لغريي ما أنا مقدم 
عليه- الرواية ص24(. وحينام يصالن أخريا إىل حدود 
مدينة )لشبونة(، متوت )هيلني( املصابة بالرسطان، 
ومل تك قد أعلمت زوجها مبرضها الناخر، فقد حاولت 
طيلة الرحلة إخفاء معاناتها عنه، لتتمكن من دفعه 
إىل حريته، رغام عن كل يشء، ألنها تعرف بان حبهام 
يف  لكنها  حريته،  لحبيبها  سيحقق  الذي  هو  الكبري 
النهاية وعندما استنفدت طاقتها الجسدية والنفسية 
قامت باالنتحار. لتخفف عنه العبء، فتكون املأساة 
أكرث وقعا يف نفسه، بسبب موت )هيلني(، يفقد رغبته 
بتحقيق أمله الذي كلفه غاليا، ما كانت اآلمال الكبرية 
ليست مبنية عىل الفردية املطلقة، و)لكنها تربط مبن 
يحيط بنا، وما يستحق منا هو أن نكون معهم إىل آخر 
املشوار(، فقد عدل )شفارتس( عن حلمه بالذهاب 
إىل )أمريكا( وبدء حياة جديدة حرة، وبفقدان الدافع 

يحب.  من  بصحبة  الحلم،  ذلك  لتحقيق  األكيد 
بان )شفارتس( قرر  الحكاية  والبديع يف تربير حيك 
أن يروي قصته ألحد ما يك يحفظ ذكراها، فهو يدرك 
بأنه يريد لقصته أن تبقى حية يف ذهن شخص ما، 
من  بدال  ببطله،  تشيخوف«  أنطون   « فعل  مثلام 
تحولها إىل رماد النسيان. كانت الرواية صورة مأساة 
تلفنا  وكانت  نعيشها،  كنا  التي  الحدودية  الحرب 
مبحاورها الدامية. تجعلنا أقرب إىل تلك الشخصيات 
التواصل  القارئ  عىل  السهل  من  فليس  الحقيقية، 
مع الشخصية املحورية، مقتنعاً، إال لكونه كان يقرا 
أحداث يومه من خاللها )ترجمة ليىل نعيم(، لكون 
املشاعر كتبت بطريقة حقيقية وإنسانية، واستطاعت 
الرتجمة أن تخرتق الحواجز اللغوية، وتصل إىل أي منا 
مهام كانت لغته، كونها ذاكرة حقيقة للشعب األملاين، 
فهذه الرواية ليست مجرد فعل هدفه التشويق، أو 
اإلثارة، فبعد قراءة بضع صفحات، يعرف القارئ بأنه 
يدخل يف عمق الحياة وصدمتها، ويعيش مع قصة 
حب نبيلة متثل جميع املعاين اإلنسانية. حيث كان 
عاش  كاتبها  أو  كاتبها،  حياة  عاش  قد  الرواية  بطل 
مهاجران،  فكالهام  بطلها،  بظرف  مّر  وقد  حياتنا، 
وجواز سفر )شفارتس( يحمل تاريخ ميالد )إريش( 
وقد  )أوسنابروك(.  ذاتها  البلدة  إىل  وينتميان  ذاته، 
حمل الكاتب حزنا كبرياً من جراء قيام النازيني بإعدام 
أخته يف برلني يف عام 1943م وكان حينها يف الواليات 
املتحدة، وقد قال القايض النازي لشقيقة )إريش ماريا 
رميارك( خالل املحاكمة، )رمبا متكن أخوك من الهرب 
تستطيعي وستدفعني مثن خيانته،  لن  أنك  إال  منا، 
بأن مدينة )أوسنابروك(  اليوم وليس غداً!!(. )علامً 
األملانية التي ولد فيها ولد يف عام 1898م، خصصت 
فيام بعد ذلك جائزة للسالم باسمه منذ عام 1991م- 
الكاتب حياة  أنقذ  عن مجلة املجلة األملانية(. فقد 
بطل روايته عدة مرات، ومل يكن ليتسنى من دونه 
النجاة من الحرب، فظلت ليلة الرواية كإحدى الليايل 
الطويلة يف التاريخ، وبقي بها كتابها محتفظاً مبكانته 
الرفيعة ضمن األدب اإلنساين، رغام عام واجهته مثل 
تلك األعامل الصادقة الفاعلة من عواصف االحتجاج، 
النازيني،  األملان  قبل  من  وخاصة  الشأن،  وتقليل 
تلك  تك  مل  حيث  والرؤية.  املنهج،  يف  املختلفني 
الروايات إال لتحمل وجه التاريخ الحقيقي الذي غفل 
عنه املؤرخ، فدونته الحقيقة، إذ صورت قبح الحرب، 
لقد أبدع )إريش ماريا رميارك( يف رواياته جميعها )أنا 
مل أسع إىل إلقاء - نظرة طائر شاملة- أو خاطفة عىل 
الحرب، بل قصدت إىل أن تكون - نظرة دودة- تتلوى 
القارئ  إىل  وتنقل  التفاصيل،  وتعيش  الخنادق  بني 
طبعتها  مقدمة  والخلجات-  واألفكار  املشاعر  أدق 

1946م،  عام  يف  معه  أجريت  مقابلة  ويف  األخرية(. 
ويؤكد مناهضته للحروب. )نحن نؤمن باملستقبل.. 

املستقبل األفضل. العامل ينشد السالم(. 
عامني  كل  متنح  التي  تلك،  الرفيعة،  الجائزة  وأما 
يف  املساهمة  العلمية  أو  الفنية  أو  األدبية  لألعامل 
تكريس السالم. ككاتب مبدع، احتفظ بشعبيته خالل 
العملية، قد أمىض معظم  األربعني عاما من حياته 
سعيدة  هادئة  طفولة  عاش  أن  بعد  متنقالً  حياته 
يف مدينته قبل بدء الحرب العاملية األوىل، فهو من 
الكتاب الذين كان لهم تأثريا قويا عىل جيل الكتاب 
التالني. كونه أول من وضع أسس كتابة أدب الحرب 
يف القرن العرشين، وتجىل هذا التأثري يف روايته األوىل 
الشهرية التي نرشها يف عام 1920 )كل يشء هادئ 
الغربية( ويبني فيها رأيه بأن أخطر ما  عىل الجبهة 
وتجعله  واألخالق.  العلم  قيم  تدمر  أنها  الحرب  يف 
الذي ال ميكن أن يستوي  بدائياً، وتخلف يف خرابها 
عىل حال، إذ تأخذ منهم أنبل ما فيهم من خصال. 
للموت1929م(،  ووقت  للحب  )وقت  رواية  كذلك 
من  الكثري  أفكار  تغيري  يف  العمل  هذا  ساهم  )وقد 
املسؤولني يف الحكومات. وسيان ما بني األمس واليوم، 
الروايئ واليوم )الحكومات ذاتها(، يف كل  أمس يوم 
مواطنيها  كل  عن  الجنسية  منعت  األرض  واجهات 
بتجريده  األملانية  الحكومة  نهجها. وقامت  الرافضة 
بعام  نرشها  بعد  1939م(.  عام  يف  جنسيته  من 
وصودرت تلك الرواية من األسواق وحتى املكتبات 
الخاصة، وكذلك )األفالم( التي حملت مضمونها، من 
قبل النازيني، وكذلك كتبه الالحقة كـ )طريق العودة( 
التي سجل فيها حياة الجنود بعد انتهاء الحرب، وما 
حّل بهم من دمار نفيس. بعدها استقر يف سويرسا يف 
عام 1931م، وهناك كان قد كتب )املسلة السوداء(، 
وقد  الثالثة1938م(،  و)الرفاق  النرص(،  و)قوس 
حولت معظمها إىل أفالم سينامئية ناجحة جدا، وظهر 
فليم )كل يشء هادئ يف  الكاتب نفسه يف لقطات 
الضفة األخرى(، املأخوذ عن رواية له باالسم نفسه. 
)لوكارنو( مقر  تويف يف مدينة  يف 25 سبتمرب 1970 

إقامته يف سويرسا، حيث دفن يف منفاه.
 لذلك فهي ليلة أحداث ال متر كبقية الليايل، تجربنا 
عىل القراءة فيها. ليلة تروي ذاتها عن العنف الذي 
ليلة مشوقة يف لشبونة  تتذوق مرارته.  أوربا  كانت 
عن احداث من الذكريات، رميارك عاش يف ظل أملانيا 
النازية وهرب منها اىل أمريكا وترك فيها أختا أعدمت 
أعامقه مهدمة  الهروب، وتركت  سنة 1943 بسبب 
كبرئ غطاه الرتاب، وجاءت الرواية كتابة لتنبش تلك 
الليلة التي باتت عالمة »ليلة لشبونة« يف عامة األدب 

االنساين.

العالم رواية 

 في لشبونة« لريمارك
ٌ

كابوس الحرب في رواية »ليلة



No. 51 Tuesday 23 February 2021 العدد 51 الثالثاء 23 شباط

  TAREEK AL SHAAB www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com No. 45 Sunday 20 November 2022 العدد 45 االحد 20 ترشين الثاين

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا
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في المقهى الثقافي بلندن 

احتفاء بانتفاضة تشرين وشعرائها الشباب 
لندن – علي رفيق

يف مناسبة الذكرى الثالثة النتفاضة 
ترشين 2019، أقام املقهى الثقايف 

يف لندن أخريا، أمسية أدبية احتفاء 
باالنتفاضة وشعرائها الشباب، 
واستذكارا لشهدائها الخالدين. 

أقيمت األمسية عىل إحدى الصاالت 
يف العاصمة الربيطانية، وحرضها 

جمهور من أبناء الجالية العراقية 
وعدد من الربيطانيني. وقد زينت 

الصالة بصور الكثري من شهداء 
االنتفاضة. 

باسم  بكلمة  األمسية  استهل  لعيبي،  الفنان فيصل 
الباسلة،  االنتفاضة  فيها  استذكر  الثقايف،  املقهى 
اندالعها،  ووقائع  وأهدافها  أسبابها  إىل  وتطرق 
شبابها  قدمها  التي  الجسام  التضحيات  عن  فضال 

املنتفضون.
الشهر  خالل  رحلوا  مبدعني  أربعة  استذكر  فيام 
حبة  عادل  واملرتجم  الكاتب  من  كل  وهم  املايض، 
والسيناميئ  واملوسيقي  جاويد  خلدون  والشاعر 

شمعون برواري واملخرج فيصل اليارسي. 
بعدها دعا الحارضين إىل الوقوف دقيقة صمت يف 

ذكرى شهداء االنتفاضة واملبدعني الراحلني.
أول املساهمني يف األمسية، كانت الشاعرة الربيطانية 
عن  باالنكليزية  تحدثت  التي  سن،  ديفيد  كاثرين 
جاوي  أنباء  العراقية  والشاعرة  هي  مساهمتها 
يف  املشاركني  الشباب  الشعراء  قصائد  ترجمة  يف 
االنكليزية وطباعتها يف  إىل  العربية  االنتفاضة، من 

كتاب صدر يف لندن. 
بعد ذلك، قدمت كاثرين عرضا رسيعا ملسرية أيقونة 
يف  وذلك  الرساي،  صفاء  الشاعر  الشهيد  االنتفاضة 
يف  الفاعلة  ومساهمته  سريته  يتناول  وثائقي  فيلم 
حتى   2011 تظاهرات  منذ  االحتجاجي  الحراك 

استشهاده يف انتفاضة ترشين.    
األستاذ  أنباء  الشاعرة  دعت  الفيلم،  انتهاء  وعقب 
الشعبية  الرساي  قصيدة  قراءة  إىل  الشذر  سعدي 

املعنونة “شمسنا بال تراجيها”.
أحد  راسل،  إيف  الشاب  أيضا  األمسية  يف  وساهم 
قرأ  والذي   ، ريجنت  الدراما يف جامعة  كلية  طلبة 

قصيدة للشهيد الرساي بأسلوب مرسحي معرب. 
ثم عرضت مقاطع متلفزة تصور عددا من الشعراء 
الوطن  داخل  يلقون قصائدهم، وهم من  الشباب 
املحافظات،  مختلف  يف  االحتجاج  ساحات  ومن 
الفساد  ضد  الثائر  الشعب  بهّبة  فيها  ويتغنون 

واملحاصصة. 
وقرأ عدد من طلبة كلية الدراما الربيطانيني، بعض 
تلك القصائد باللغة االنكليزية وبأسلوب مرسحي، 
الجبار  عبد  ميثم  الكرباليئ  الشاعر  قصيدة  منها 
الطالب  قدمها  التي  الرتيك”،  املطعم  “يف  املعنونة 
خنجر  كاظم  البابيل  الشاعر  وقصيدة  راسل،  إيف 
املوسومة “اتصلوا بأيب وقالوا”، التي قدمها الطالب 
الشاعرة  قصيدة  عن  فضال  رزاق،  عيل  الربيطاين 
إيناس فلب محمد من بغداد، والتي تحمل عنوان 
الربيطانية  الطالبة  قدمتها  وهذه  فارقة”.  “عالمة 

كامايرا ميغن.  
للشاعر  الشذر قصيدتني  األستاذ سعدي  قرأ  كذلك 
سقف”،  يجمعنا  “ال  بعنوان  األوىل  رايض،  ميثم 
أعقبته  شيئا”،  الشهداء  يريد  “ال  عنوانها  واألخرى 
طالبة الدراما تامار يك هوبكنز بقراءة إحدى هاتني 

القصيدتني باالنكليزية بأسلوب مرسحي. 
وقدمت الطالبة كامايرا ميغن أيضا قصيدة للشاعرة 
نورس الجابري من بغداد، عنوانها “أمنية رصاصة”، 
الساموة،  من  رحيم  صالح  للشاعر  قصيدة  مع 

مطلعها يقول “إذا مل تنترص هذه الثورة”.
قصيدة  ليقدم  راسل  إيف  الطالب  بعدها  وعاد 
للشاعر البغدادي الشاب أمري عيل، عنوانها “صباح 
قصيدة  بتقديم  رزاق  عيل  الطالب  تاله  أليف”، 
عنوانها  اليارسي،  إبراهيم  عيل  البرصي  للشاعر 

“وصية رجل ميت”.   
بعنوان  قصيدة  آنيل،  دوشيانت  الطالب  وقدم 
وأخرى  كريم،  محمد  البابيل  للشاعر  “إرضاب”، 
“طائران  عنوانها  واسط،  من  الطيب  عامر  للشاعر 
للشاعرة  املراين قصيدة  قرأت حياة  فيام  هادئان”. 
ليقدم  “ديستوبيا”،  عنوانها  أحمد  رسل  البغدادية 
الطالب إيف راسل بعدها القصيدة نفسها ممرسحة.

وأخريا ُقرئت قصيدة للشاعرة البغدادية الشابة سام 
حسني، عنوانها “خريطة هندسية جديدة”.

قصائد  يضم  الذي  الشعري  الكتاب  أن  إىل  يشار 
الشعراء الشباب، كان قد صدر بداية يف بغداد باللغة 
العربية، عن دار “أفتوريا”. وقد ساهمت الشاعرة 
سام حسني يف جمع القصائد، والسيدة الجابري يف 

متويل طباعة الكتاب. 

مشمسC° 28طقس اليوم

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

الرفاق واألصدقاء:
-  الرفيق عبدالله حمدان )ابوماجد( من النارصية 250 الف دينار.

 - الرفيق باسم صاحب حسن من النارصية 250 الف دينار. 
الشكر والتقدير للرفاق واألصدقاء عىل دعمهم واسنادهم حملة 

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

الشيوعيون يشاركون في مراسيم 
تنصيب مطران أبرشية ألقوش 

 
ألقوش – طريق الشعب 

ناحية  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  من  وفد  شارك 
ألقوش مبحافظة نينوى، يف مراسيم تنصيب املطران بولس ثابت 
الكلدانية، وذلك بحضور  اصيالً ألبرشية ألقوش  حبيب، مطراناً 
البابوي  والسفري  ساكو  روفائيل  لويس  الكاردينال  البطريرك 
بناء عىل  الناس.  وجاءت مشاركة الشيوعيني  وجمع غفري من 
كال  ضم  الذي  الشيوعي  الوفد  األبرشية.  إليهم  وجهتها  دعوة 
توماس  قودا ورفيقيه سمري  عامل  الرفيق  املنظمة  من سكرتري 
ووديع دكايل، متنى لسيادة املطران النجاح والتوفيق يف مهامه 

الجديدة، خدمة لرعيته. 

شيوعيو ديالى يتفقدون الرفيق 
المخضرم نوح الربيعي 

 
بعقوبة – طريق الشعب 

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  من  وفد  زار 
وذلك  منزله،  يف  الربيعي  نوح  املخرضم  الرفيق  أخريا،  دياىل، 

لالطمئنان عىل وضعه الصحي. 
ناطق،  الرفيق  شقيقه  وابن  الربيعي  الرفيق  رحب  أن  وبعد 
بالوفد الزائر، دار حوار بني الطرفني حول تاريخ الحزب وحياة 
والسبعينيات.  الستينيات  فرتات  يف  الشيوعيني  املناضلني 
يف  الوجيهية  لناحية  املجاورة  القرى  عن  الحديث  جرى  كام 
الصعوبات  رغم  الحزيب  بالعمل  تنبض  كانت  والتي  دياىل، 
وندرة وسائل النقل والربد القارس واملطر، ومالحقات األجهزة 

القمعية.  األمنية 
الذي  الربيعي،  الرفيق  أثرا طيبا يف نفس  الزيارة  هذا وتركت 

كانت فرحته كبرية بتواصل رفاقه معه. 
أبو لؤي  اللجنة املركزية  الرفاق عضو  الوفد كال من  وقد ضم 
وسكرتري املحلية صالح رشيد وعضو املحلية هاشم حنا، فضال 

عن الرفيق سامل. 

مسابقة مؤيد نعمة الدولية للكاريكاتير
  بغداد – طريق الشعب 

دعا الرسام العراقي عيل عالوي، رسامي الكاريكاتري 
مؤيد  مسابقة  يف  املشاركة  إىل  والعامل  العراق  يف 

نعمة الدولية للكاريكاتري 2022.
وتقترص املسابقة، التي يديرها عالوي نفسه، عىل 
لفنان  شخصية  كاريكاتريية  بورتريه  صور  رسم 
 1951( نعمة  مؤيد  الراحل  الكبري  الكاريكاتري 
يف  الراغبني  عىل  املسابقة  واشرتطت   .)2005  –
بقياس 21 × 29  أعامل   3 إرسال  فيها،  املشاركة 
سنتيمرتا و300 نقطة يف البوصة، وذلك عىل الربيد 

MuayedNeama@gmail.com :االلكرتوين
آخر  الجاري  الثاين  ترشين   30 يوم  وسيكون 

موعد الستقبال املشاركات. 
رشفية  جوائز  الفائزين  عىل  املسابقة  وستوزع 
وكتالوجا بصيغة “يب دي اف”. كام سيقام عقب 
عنه  اإلعالن  يجري  للرسوم،  معرض  املسابقة 

الحقا. 
جدير بالذكر، أن الفنان مؤيد نعمة يعد أحد رّواد 
يف  ساهم  وقد  املعارص،  العراقي  التشكييل  الفن 
الحديثة.  البغدادية  الكاريكاتري  مدرسة  تأسيس 
واملجالت  الصحف  من  العديد  يف  عمل  كام 
املايض،  القرن  ستينيات  منذ  والعربية  العراقية 
وأبدع باإلضافة إىل الكاريكاتري املوجه للكبار، يف 

من وظف  أول  ايضا  وهو  األطفال.  ثقافة  رسوم 
الكاريكاتري يف مجال النحت والسرياميك. 

للعراقيني  اليومية  الحياة  رسومه  يف  نعمة  ووثّق 
نار  ووجه  االستبدادية،  االنظمة  مع  ومعاناتهم 
الرسم  مراحل  أبهى  يف  الوطن،  سارقي  اىل  نقده 

والتجسيد الفني املبتكر.
يشار إىل أن موقع “سوريا كرتون” )عىل الرابط: 

أسامء  نرش   ،)http://raedcartoon.com
الشهر  من  العارش  حتى  املسابقة  يف  املشاركني 
العراق  بينها  عديدة،  دول  من  وكانوا  الجاري، 
واملغرب  وموريتانيا  وسوريا  ومرص  والسعودية 
والربازيل  وكوستاريكا  ورصبيا  وإيران  والجزائر 
ومقدونيا  وبريو  وإندونيسيا  والهند  والصني 

ونيكاراغورا. 

عبدالله حمدانباسم صاحب حسن

في ضيافة »جيكور« 

رحمن خضير يوقع
 »سويج الدّجة«

  
البصرة - ماجد قاسم 

أقام “ملتقى جيكور” الثقايف يف البرصة، الخميس املايض، 
عباس،  خرض  رحمن  املغرتب  بالقاص  احتفاء  أدبيا  حفال 
وكتابيه املوسومني “املغرب بعيون عراقية” و”سويج الدجة 

)حكاية مدينة(”.
حرض الحفل الذي أقيم عىل “قاعة الشهيد هندال” يف مقر 
اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة، القاص 
الكبري محمد خضري ونخبة من األدباء واملثقفني. بينام أداره 
مرحبا  واستهله  حسني،  محمد  باسم  واإلعالمي  الكاتب 
بني  الذاتية وتنقالته  الكتابني، ومتحدثا عن سريته  مبؤلف 
مدن العراق واملنفى، بدءا من مدينته الغراف حتى محل 

إقامته األخري يف كندا.
وبعد أن ألقى عباس الضوء عىل كتابيه، قرأ الناقد والشاعر 
مقداد مسعود ورقة نقدية عن تجربته الرسدية، وأخرى عن 

كتابه “سويج الدجة” مرسلة من الشاعرة بلقيس خالد.
ويف سياق الحفل، قدم د. نارص هاشم وصلة غنائية عىل 
الحارضون بعدها إىل مداخلة عن تجربة  العود، ليستمع 
القاص عباس، قدمها عرب الهاتف الكاتب حكمة إقبال من 

الدمنارك. 
ثم جاء دور الشاعر واالعالمي عبد السادة البرصي، الذي 
استذكار  حيث  من  وأهميتها  عباس،  كتابات  عن  تحدث 
األماكن واستحضار ذاكرة الناس، الفتا إىل أن عباس، إضافة 
إىل اشتغاالته األدبية، فنان تشكييل يرسم الوجوه واألجساد 

بطريقة كاريكاتريية.  
هذا وساهم عدد من الحارضين يف تقديم مداخالت عن 
تجربة الضيف، بضمنهم د. هاشم املوسوي، د. يرس حمود 

والصحفي عبد املنعم الديراوي. 
ويف الختام، قدم الناقد مقداد مسعود شهادة تقدير للقاص 
رحمن خضري عباس باسم اللجنة الثقافية التابعة إىل محلية 
البرصة للحزب الشيوعي. فيام قام األخري بتوقيع نسخ من 

كتابه “سويج الدجة” وتوزيعها عىل الحارضين. 

جانب من الحضور

عراقي ثاني ثالثة فائزين 
بـ »جائزة كتارا« للكاريكاتير

 

الدوحة – وكاالت

فاز رسام الكاريكاتري العراقي عامر سامل داود، باملركز الثاين 
يف جائزة كتارا الدولية للكاريكاتري بنسختها الثانية، التي كان 
الجائزة،  منِظمة  وأعلنت  القدم.  وكرة  الرياضة  موضوعها 
املؤسسة العامة للحي الثقايف “كتارا” يف العاصمة القطرية 
التي  بجائزتها  الفائزين  أسامء  املايض،  الخميس  الدوحة، 
نظمتها يف الفرتة من 5 حتى 25 ترشين األول املايض مبشاركة 

404 رسامني تقدموا بأكرث من ألف رسم كاريكاتريي. 
وحل يف املركز األول الرسام التشييك إيفني ديفيد، فيام كان 

املركز الثالث من نصيب املرصي خرض حسن حبيب. 
ويحصل الفائز باملركز األول عىل 5 آالف دوالر أمرييك، أما 
الفائز باملركز الثاين فيحصل عىل 4 آالف دوالر، فيام ينال 

صاحب املركز الثالث 3 آالف دوالر.
رسامي  أمام جميع  مفتوحة  املسابقة  يف  املشاركة  وكانت 
 18 عىل  أعامرهم  تزيد  الذين  العامل،  حول  الكاريكاتري 
املرافق  النص  يكون  أن  الجائزة  منظمو  واشرتط  سنة. 
سمحوا  كام  اإلنكليزية.  أو  العربية  باللغة  مكتوبا  للرسم 
لكل مشارك بتقديم 3 أعامل يف أقىص حد، عىل أن تكون 
املشاركات جديدة ومخصصة للمسابقة، وغري منشورة عىل 

أية وسيلة إعالم أو موقع تواصل اجتامعي.  
املصاحبة  “كتارا”  فعاليات  ضمن  يقام  أن  املقرر  ومن 
يضم  الريايض،  للكاريكاتري  معرض  العامل،  كأس  ملراسيم 
أجمل 50 لوحة شاركت يف هذه املسابقة. كذلك ينتظر أن 
ينرش كتاب عن الكاريكاتري الريايض يضم 100 عمل من 

تلك األعامل.

عمل العراقي عامر سامل الفائز بالجائزة


