
“التغيري  شعار  العراقي  الشيوعي  الحزب  تبّنى 
عدالة  دميقراطية  مدنية  دولة  الشامل.. 
عرش،  الحادي  الوطني  مؤمتره  يف  اجتامعية” 
األوىل  السنوية   الذكرى  االيام  هذه  متر  الذي 

النعقاده.
دورياً  مؤمتراته  عقد  عىل  الحزب  ودأب  
بالنسبة  فاملؤمترات  الفرصة،  له  اتيحت  حيثام 
وتقويم،  ومراجعة  فحص  محطات  للشيوعينب 
رسم  يف  الجامعي  العقل  تفعيل  بجانب 

والتوجهات.  السياسات 
 وقد شغل بال املجتمعني يف املؤمتر الحادي عرش 
ما انتهت اليه  أحوال البلد من تراجع وتدهور 
فيه  الحزب  واكد  املستويات،  شتى  عىل  وسوء 
من جديد ما توصلت اليه مؤمتراته السابقة  من 
املستفحلة  العميقة  لالزمة  الرئييس  السبب  ان 
واإلثنية  الطائفية  املحاصصة  نهج  هو  الشاملة، 

الحاكمة. ومنظومته 
وتتمظهر هذه االزمة يف معاناة الشعب الكبرية، 
واالعتداءات  للتدخالت  عرضة  أرضه  وبقاء 

واالستقالل  السيادة  وفقدان  الخارجية، 
وتعمق  الفقر  معدالت  وازدياد   الناجزين، 
البطالة وتدهور التعليم والصحة وتفيش الفساد 
وغريها  والنقل،  والسكن  الكهرباء  ازمة  وتفاقم 

من الخدمات العامة.
البديل  ان  ووثائقه،  املؤمتر  خالصات  واكدت 
يف  يكمن  االزمات،  هذه  من  البلد  يُخرج  الذي 
التوجه نحو بناء الدولة املدنية الدميقراطية عىل 
تغيري  يتطلب  وهذا  االجتامعية،  العدالة  قاعدة 
القوى عرب اصطفاف دميقراطي ووطني  موازين 
واسع، لفرض السري عىل طريق التغيري الشامل. 

اىل  الوصول  طريق  مؤمتره   يف  الحزب  ورسم 
ذلك، وجسد رؤاه يف وثيقة “ قدما.. نحو التغيري 

الشامل “. 
عرش  الحادي  الوطني  مؤمتره  يف  الحزب  وجّدد 
املواطنني،  ملصالح  التام  انحيازه  تاله،  وما 
االحتجاجية  للحركة  السلمية   للمطالب  ودعمه 
مشاركا  كونه  مؤكدا  واملطلبية،  واالجتامعية 
املرشوعة،  ومطالبها  لنضاالتها  فاعال  وداعام 

والدميقراطية  الوطنية  القوى  مع    يسعى  وانه 
القوى االجتامعية املترضرة من  االخرى، وكذلك 
الصفوف  توحيد  اىل  العامة،  البنيوية   االزمة 
وتحقيق وحدة  العمل واالرتقاء بها اىل مستوى 

التحديات التي تواجه الشعب والوطن. 
عىل  مهمة  خطوات  تحققت  املسار  هذا  ويف 
وتعزيز  التغيري،  قوى  عمل   وحدة  طريق 
لها مع  الصالت  وتوسيع دورها، وتحقيق أوسع 
الجامهري املكتوية  بتداعيات منهج  املحاصصة، 

والتي لها مصلحة حقيقية يف التغيري.
وقد بّينت التطورات األخرية التي شهدها بلدنا 
مؤمتره  يف  حزبنا  اليه  ذهب  ما  صحة  بوضوح، 
من ان التمسك مبنهج املحاصصة واإلرصار عليه 
يعني املزيد من االزمات واالحتقان واالستعصاء.
بعد  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  جرى  وإذ   
عديدة،  وتدخالت  كبرية  ورصاعات  مخاضات 
شعبنا  مبصالح  كبريا  الحقت رضرا  خارجية  منها 
وعمقت معاناته، وخاصة فئاته ورشائحه الفقرية 
والكادحة، فان هذا التشكيل ولد من رحم قوى 

طيلة  ُجرّب  الذي  الفاشل،  ومنهجها  املحاصصة 
الحكومي  املنهاج  وجاء  املاضية.  عاما   ١٩ الـ 
عموميا، غاب عنه العديد من األولويات املهمة 
التي  املطالب  بعض  عىل  احتوى  وإن  لشعبنا، 
كانت الحركة االحتجاجية وانتفاضة ترشين  قد 

طرحتها. 
 ويف ظل التمسك بنهج املحاصصة وما يفرزه من 
القوى  وتدخالت  تأثريات  ومن  وازمات،  كوارث 
الداعمة واملشاركة  فيها، ال يُتوقع ان تنجز هذه 
مبحاربة  يتعلق  فيام  السيام  الكثري،  الحكومة 
الفساد والتصدي مللفاته الكبرية، وبحرص السالح 
عىل  الدولة  مؤسسات  بناء  وإعادة  الدولة،  بيد 
تبدو  ال  فيام  والنزاهة،  واملهنية  الكفاءة  أسس 
املناسبة  والظروف  املستلزمات  تهيئة  يف  جادة 

الجراء االنتخابات املبكرة.  
الحادي  الشيوعيني  ملؤمتر  األوىل  الذكرى  وتحل 
وثائقه، واعتامدها  عرش وهم ماضون يف دراسة 
نحو  والتوجه  والخطط،  الربامج  رسم  يف  منطلقا 
تعزيز عالقاتهم مع الشغيلة والكادحني واملثقفني 

والفئات الوسطى، وإيالء اهتامم خاص لالنفتاح  
الشباب  من  املجتمع،  يف  الحّية  القوى  عىل 
الوعي  تنمية  عىل  والعمل  والنساء،  والطلبة 
وأهمية  الناس،  ومطالب  بحاجات  االجتامعي 
ورضورة عملية التغيري. كذلك املساهمة  النشطة 
واالستبداد  التسلط  أشكال  كافة  ضد  النضال  يف 
والطائفي،  والديني  القومي  والتمييز  السيايس، 
والتمييز ضد املرأة، ومصادرة الحقوق والحريات 

العامة والخاصة.  
وانطالقا مام رسمه املؤمتر الوطني الحادي عرش 
من توجهات، سيميض الحزب وقيادته ومنظامته 
وبناء  الجامهري،  مع  صالتهم  توسيع  يف  ورفاقه 
املحاصصة.   لنهج  معارضة  واسعة  شعبية  حركة 
بناء وحدة عمل قوى  االطار سيواصل  ويف هذا 
التغيري الدميقراطية عىل أسس رصينة، واالنتقال 

من التعاون والتنسيق اىل التحالف  املنهجي. 
القوى  جميع  مع  الحزب  ديدن  هذا  وسيكون 
التي  تعمل من اجل دحر منظومة املحاصصة، 

والسري عىل طريق التغيري الشامل.
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زين يوسف

گّرة عين ابطال المحاصصة والفساد »6«

ربع مليون فضائي جديد؟

قال عضو املالية الربملانية جامل كوجر ان سبب تأخري رصف مرتبات املوظفني للشهر 
الجاري، يعود اىل وجود اكرث من 300 ألف موظف فضايئ يجري التحقق من أمرهم!

الدنيا  التي لو حدثت يف أي بلد آخر، لقامت  مل نعد نستغرب مثل هذه الترصيحات 

ومل تقعد، لكننا يف بلد منظومة املحاصصة والفساد وجنة اللصوص وناهبي املال العام.
راتبه  من  جزءا  يدفع  من  ليس  هنا،  املقصود  الفضايئ  املوظف  فان  اكرث،  وللتوضيح 
اسم  له  من  او  اصال،  املوجود  غري  الشخص  هو  بل  الدوام،  بعدم  له  السامح  مقابل 

مزور.
بوقفة  جدير   ، الربملانية  املالية  اللجنة  يف  عضو  لسان  عىل  كهذا  ترصيح  ورود  ان   
االمر،  يف  للتدقيق  والتنفيذية،  والترشيعية  الرقابية  املؤسسات  قبل  من  حقيقية 
تجهل  ان  املعقول  غري  فمن  العراقية.  الدولة  يف  للموظفني  الحقيقي  العدد  وكشف 

الدولة عدد موظفيها.
الحاكمة  املنظومة  وفساد  فشل  دليل  هو  فضايئ،  موظف  مليون  ربع  وجود  ان 
وهل  الوظيفي؟  الرقم  مرشوع  وصل  اين  السؤال:  اآلن  وعلينا  املتعاقبة،  بحكوماتها 

حقا سيسهم يف الحد من الفساد!
وختاما فال مستفيد من هذا كله سوى منظومة الفساد ذاتها.

راصد الطريق 

وقفة تضامنية بمناسبة اليوم الدولي 
للقضاء على العنف ضد النساء

االحتجاج يتواصل 
المعلمون يضربون في السليمانية

أكثر من نصف المتقاعدين 
يعيشون في مستوى الفقر أو دونه

بغداد ـ طريق الشعب

تواصلت االحتجاجات املطلبية يف مناطق متفرقة البالد، مطالبني بتوفري 
لسنة   315 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وتطبيق  والخدمات  العمل  فرص 
2019 الخاص بحقوق أصحاب العقود، فيام اعلن ممثل مجلس املعلمني 
واملدرسني املرضبني عن الدوام يف السليامنية، عن رفضهم القاطع ملقرتح 

الرتفيعات املرشوطة، مهدداً باللجوء لطرق أخرى غري التظاهر.

بغداد – طريق الشعب

تشكو محافظة بغداد من أزمة حقيقية مع تضاؤل املساحات الخرضاء 
املجمعات  وبناء  والعشوائيات  التجاوزات  بسبب  فشيئا  شيئا  وتالشيها 
التجارية والسكنية، وغريها من االجراءات التي حولتها إىل فضاء كونكريتي 
التصحر والجفاف، فإن  البيئة. وإضافة إىل مشاكل  محمل بالخطر عىل 
الحفاظ عىل املساحات الخرضاء وإدامتها أصبح تحديا جديدا بحسب ما 

يقول مواطنون وناشطون يف مجال البيئة.

بغداد ـ طريق الشعب  

الدويل للقضاء عىل  اليوم  مبناسبة 
العنف ضد املرأة 25 ترشين الثاين، 
من  يوما   16 الــ  حملة  وضمن 
الضوء  لتسليط  الهادف  النشاط 

عىل العنف ضد النساء.
املنظامت  من  عدد  نظم 
أمس  والناشطات،  الدميقراطية 

ساحة  يف  تضامنية،  وقفة  السبت 
بهدف  بغداد،  وسط  الفردوس 
زيادة الضغط املجتمعي من أجل 
العمل عىل حامية النساء، ودعمهن 
العامة  بالحياة  مشاركتهن  يف 
واقتصاديا،  وسياسيا  اجتامعيا 
النوع  عىل  القائم  العنف  وأنهاء 
عىل  الضوء  وتسليط  االجتامعي 

املطالب النسوية العدالة.
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 في ذكرى انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر 

التغيير الشامل سبيلنا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

على طريق الشعب

التضخم يصل اىل سوق “البالة” مع ارتفاع ملحوظ يف اسعار املالبس املستعملة

انتهاكات فظة
2                 ومواقف خجولة!

أخبار وتقارير
المساحات الخضراء تتأكل 

4                 والعشوايات تنتشر
أخبار وتقارير

بابل تحتفي باألوفياء 8
تكريم
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الصناعة تتوجه إلغالق بعض المصانع: خطوة جديدة نحو خصخصتها؟

بغداد ـ طريق الشعب
 

كشف وزير الصناعة واملعادن خالد بتال، امس السبت، وجود نحو 40 ألف موظف فائض عن الخدمة، وأن الوزارة عاجزة عن تأمني رواتب 
موظفيها، وفيام وصف وزارته بأنها أشبه بشبكة الرعاية االجتامعية، أشار إىل التوجه نحو غلق العديد من املصانع.

وقال بتال خالل مؤمتر صحفي عقده يوم امس يف معمل إسمنت بادوش غرب مدينة املوصل، إن “واقع الصناعة مّر جداً وهناك تركة ثقيلة جدا 
من تراكامت السنوات السابقة”.

وأضاف “لدينا قرابة 40 الف موظف فائض عن الحاجة يف الوزارة وهذا ما يجعلها تعجز عن تأمني رواتب كافية لهم وتعتمد عىل وزارة املالية يف 
املنح السنوية، وان وزارة الصناعة مدينة مبئات املليارات من الدنانري لوزارة املالية بسبب هذا األمر”.

واشار بتال اىل ان “وزارة الصناعة باتت أشبه بوزارة العمل والشؤون االجتامعية فهي تدفع رواتب الشخاص ال ينتجون شيئاَ وهذا أشبه مبا يحصل 
عليه العاطلون عن العمل”.

وأكد ان “الوزارة تخطط للميض بدمج الرشكات واعادة ترتيب منشآتها وقد نقوم بغلق بعض املنشآت الصناعية التي مل يعد هناك جدوى من 
اعادة تأهيلها مثل املعامل واملصانع القدمية التي مل يعد يوجد حتى قطع غيار لها، والوزارة تدرس خيار الذهاب باتجاه االستثامر بصورة حقيقية”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

االحتجاج يتواصل.. المعلمون يضربون في السليمانية

مواساة

تعزية 
الشيوعي  للحزب  العام  السكرتري  من  العريب  اليساري  اللقاء  تنسيق  هيئة  تتقدم 
يف  والرفاق  الرفيقات  جميع  ومن  الحزب،  قيادة  ومن  فهمي،  رائد  الرفيق  العراقي 
الحزب الشيوعي العراقي. بأحر التعازي برحيل املناضلة الشيوعية والرائدة النسوية 
السكرتري  عادل”  “سالم  الرفيق  الشهيد  القائد  زوجة  يوسف”  ناجي  “مثينة  الرفيقة 

االسبق للحزب الشيوعي العراقي. 
كام يتقدم من عائلة الراحلة املناضلة ومن الشعب العراقي الشقيق بخالص العزاء، 
لروح الفقيدة الرحمة والسالم، والوفاء للنضال من أجل “وطن حر وشعب سعيد.”

2022-11-23

الشيوعي المصري يواسي بوفاة ام ايمان
تعازي من املكتب السيايس للشيوعي املرصي بوفاة الرفيقة ام اميان

للحزب  العزاء  بخالص  يتقدمون  وأعضاؤه  قياداته  بكل  املرصي  الشيوعي  الحزب 
الشيوعي العراقي وقادته وأعضائه لوفاة الرفيقة العزيزة املناضلة مثينة ناجي يوسف 

)ام اميان( زوجة الشهيد البطل سالم عادل .. 
كام يتقدم الحزب بواجب العزاء الرسة الرفيقة ام اميان وعائلتها  متمنني لكم وللجميع 
الذكر  عادل  سالم  البطل  الشهيد  حياتها  ورفيق  العزيزة  وللفقيدة  والسلوان،  الصرب 
الطيب ولتبقى سريتهم النضالية عىل الدوام نرباسا ينري طريق االنتصار لكل الشباب 

الشيوعي ،،،

المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري

تعزية
اعباء املطاردة والرتهيب وفقدان  التي تحملت  العراقية مثينة ناجي يوسف  املناضلة  تلقينا خرب وفاة  الحزن واالمل  ببالغ 
تصفيته  تم  اثرها  وعىل  املقبورة  البعث  لفاشية  تصديه  يف  والتحدي  النضال  اسطورة  عادل  سالم  البطل  الشهيد  زوجها 
واستشهاده عىل يدي جالدي انقالب ٨-شباط الفايش، نعزي انفسنا اوال ونعزي الزميلة الغالية نوال ناجي يوسف)ام عامر( 
كانت احد اعضاء هيئة املتابعة لتنسيقيات التيار الدميقراطي العراقي يف الخارج، سابقا ونعزي كذلك جميع افراد العائلة 

عىل هذا املصاب االليم ونرجو لهم الصرب والسلوان والذكر العطر للراحلة وطاب ثراها مع احر مواساتنا 

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
2022-11-22

أم إيمان ...وداعا
: قويل  لسالم  عادل ...إن الدم  الذي  عىل قميصه مايزال ...يرعب  كّل  مستذئب  يعوي  يف أوجار املايض العفنة .

قويل لسالم عادل ...إن  دمه  الذي عىل قميصه مايزال ...يعلّم  من يريد أن يتعلّم  إن الخطوة  الرجعة عنها .....وأن النور 
...ذلك النور الذي  هطل يف فجر بعيد هو  الهادي الوحيد  ملن يرنو نحو  وطن  سعيد ..

قويل لسالم عادل ..إن القتلة والسفلة ..تعفنوا يف جحورهم بعدما عاثوا يف البالد ونرشوا فيها الخراب والدمار
قويل لسالم عادل ..  إن شاعرا شعبيا  اسمه  عريان السيد خلف قال ذات يوم:

إحنه خالنه وكتنا تراب بحلوگ الرحي
شام يطول الجرح بينا يطيب.. بس ما مينحي

 من صفحة األستاذ نصير جابر على فيسبوك

انتهاكات فظة
ومواقف خجولة! 

محمد عبدالرحمن 

  
األرايض  عىل   واإليرانية  الرتكية  العسكرية  االعتداءات  تتواصل 
العراقية، يف انتهاك فظ لسيادة العراق وحرمة اراضيه، وترويع 

ملواطنيه والحاق األذى بهم وسقوط ضحايا أبرياء. 
وعىل مدى سنوات عدة مل يجر التصدي لالعتداءات، فيام تعلن 
الدولتان عن خطط  عسكرية وإرصار عىل املزيد من اللجوء اىل 
القوة، واقامت تركيا قواعد عسكرية لها يف أرايض عراقية،  رافضة 
االنسحاب منها رغم املطالبات املتعددة بذلك، وهي تسيطر عىل 

مساحات واسعة وتتحكم بالحدود العراقية الشاملية. 
من جانب اخر ويف تطور ملفت أرسلت  السلطات اإليرانية قوات 
مدرعة اىل الحدود العراقية كام تقول تقارير إعالمية، إضافة اىل 
إرصارها عىل استمرار القصف بالصواريخ واملسريات واملدفعية، 
معارضة  وجود  عن  مكررة  بذريعة  كردستان،  إقليم  ملحافظات 
ان  االمر، كام هو معروف،   اإلقليم. وحقيقة  كردية يف  إيرانية 
هذا الوجود ليس ابن اليوم، فهو يف املنطقة منذ الثامنينات، فام 
الذي تغري اليوم؟ وهل هذا القصف يحمل رسائل سياسية يف هذا 
الوقت، الذي بدات فيه حكومة السيد السوداين مفاوضاتها مع 
حكومة اإلقليم لبحث امللفات العالقة بني الطرفني؟ ام هو لرصف 

األنظار عام يجري داخل ايران منذ اشهر؟ 
من الواضح للمتابعني، وكام تنقل التقارير اإلعالمية وترصيحات 
حال  يف  فيهام  الداخلية  األوضاع  ان  وايران،  تركيا  يف  املسؤولني 
حراك، وقد يختلف البلدان يف تفاصيل أسباب تواصل مثل هذه 
والحاق  العراق،  لسيادة  انتهاك  املحصلة  يف  لكنها  االعتداءات، 
تشيعه  ما  اىل  إضافة  للخطر،  للرضر مبواطنيه وتعريض حياتهم 
تلك االعتداءات من قلق وهلع وحالة عدم استقرار وعدم ثقة 
حامية  عىل  اإلقليم،  ويف  االتحادية  العراقية،  السلطات  بقدرة 
املواطنني  حياة  وضامن  والسيادة،  االستقالل  وصيانة  الحدود 

وممتلكاتهم. 
يف  الطرفان  يتامدى  وان  ليحصل،  يكن  مل  هذا  ان  املؤكد  ومن 
اخر  وضع  يف  كان  العراق  ان  لو  النحو،  هذا  عىل  اعتداءاتهام 
وتتوفر فيه عنارص القوة واملنعة واالستعداد والجهوزية لصيانة 

استقالل البلد وسيادته. 
املواقف،  هذه  مثل  يف  الحاسمة  وحدها  ليست  القوة  ان  عىل 
ولكن يتوجب قبل كل يشء ان تتوفر اإلرادة السياسية الحقيقية، 
ومتانة  الوطنية  القضايا  عىل  املساومة  لعدم  الكايف  واالستعداد 
مواقف  يف  ان  املتابع  يجد  هذا  وبعكس  الداخيل.  املوقف 
املجامالت  من  الكثري   ،٢٠٠٥ سنة  بعد  العراقية  الحكومات 
واملساومات ومراعاة جوانب معينة يف العالقة مع ايران وتركيا، 
األرايض  داخل  خططهام  تنفيذ  عىل  الطرفني  شجع  ما  وهذا 

العراقية. 
نعم يتوجب احرتام سيادة دول املنطقة واالقليم بصورة متبادلة، 
التدخل يف الشؤون  وإقامة العالقات الطبيعية املتكافئة، وعدم 
الداخلية. لكن هذا يجب ان يُحرتم من األطراف كافة، وهو غري 
حاصل االن، فلم تتوقف  تلك البلدان لحظة واحدة عن  التدخل 

يف الشأن الداخيل العراقي، وباشكال متنوعة. 
البلدان،  تلك  عىل  يقع  اللوم  كل  ليس  ان  القول  هنا  ويتوجب 
بل ان لوما اشد يقع عىل األطراف العراقية والكردستانية، التي 
هذه  عن  سكتت  اما  بها،  خاصة  ومنفعية  ضيقة  لحسابات 
البلدان،  تلك  دفاع عن  اصبح محامي  البعض  ان  او  التدخالت، 
وراح يربر ما فعلته تلك الدول وتدخلها العسكري وغريه، فيام 
البعض استمرأ إقامة مثل هذه العالقات، الستخدامها يف الرصاع 

السيايس الداخيل.    
ومن الواضح ان هذا كله قد ترك بصامته عىل املوقف العراقي، 
فلو كانت هناك إرادة سياسية غري انتقائية، واضحة، وتستند اىل 
السياسية، وإرادة شعبية داعمة  ثابتة لألحزاب والكتل  مواقف 

ومساندة، لكانت حسابات الدول األخرى مختلفة. 
فمتى يتم توفري عوامل ومستلزمات  تفعيل موقف وطني شامل، 
لردع االعتداءات ووقف التدخالت الخارجية يف الشأن العراقي، 

والحفاظ عىل سيادة البلد وحرمة أراضيه ومياهه؟ 

اضاءةش

بغداد ـ طريق الشعب

يف  املطلبية  االحتجاجات  تواصلت 
بتوفري  مطالبة  البالد،  متفرقة  مناطق 
فرص العمل والخدمات وتطبيق قرار 
مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 
العقود،  أصحاب  بحقوق  الخاص 
املعلمني  مجلس  ممثل  اعلن  فيام 
يف  الدوام  عن  املرضبني  واملدرسني 
القاطع  رفضهم  عن  السليامنية، 
مهدداً  املرشوطة،  الرتفيعات  ملقرتح 

باللجوء لطرق أخرى غري التظاهر.

اضراب المعلمين
وقت  يف  املحتجني،  املعلمني  احتجاجات  وتأيت 
وسيكون  سنوات  مثاين  ملدة  الرتقيات  فيه  توقفت 
لقرار مجلس الوزراء يف اقليم كردستان تأثري سلبي 

عىل املوظفني الحاليني.
هاوري  املعرتضني،  املعلمني  مجلس  ممثل  وقال 
ستستمر  “التظاهرات  إن  صحفي،  مؤمتر  يف  أحمد 
اإلقليم  وزراء حكومة  احتجاجاً عىل مقرتح مجلس 
والعالوات  الرتفيعات  لغرض  رشوط  وضع  بشأن 
الحكوميني”، مؤكداً “رفض أن تكون  عىل املوظفني 
تقييامتهم وقوتهم اليومي تحت أيدي لجان حزبية 
بني  املساواة  مبدأ  مراعاة  دون  من  أشخاص  أو 

الجميع”.
العموميني  “املوظفني  أن  إىل  أحمد،  هاوري  وأشار 
التي  املتأخرة  مستحقاتهم  رصف  بانتظار  كانوا 
أنتجها نظام اإلدخار اإلجباري إال أنهم تفاجأوا بهذا 

املقرتح غري املنصف”.
املساواة واضح عىل عكس  “مبدأ عدم  أن  وأضاف 
يتساوى  ال  حتى  املقرتح  هذا  فإن  إليه،  ذهبوا  ما 
مل  فلام  هكذا،  الكالم  كان  فإذا  واملنتج  الكسول 
القضائية  والهيئة  الثالث  الرئاسات  موظفي  يشمل 

والقوات األمنية بهذا القرار؟”.

واإلنصاف  الحق  إحقاق  “مبدأ  أن  إىل  وأشار 
الثواب  مبدأ  خالل  من  تحقيقه  الدولة  تستطيع 
والعقاب بدالً من هذه املقرتحات املجحفة”، مؤكداً 
فسيكون  املقرتح  هذا  تعديل  يتم  مل  حال  “يف  أنه 

لهم طريق آخر باالحتجاج”.
أن  نريد  “ال  أنه  إىل  بالقول  أحمد  هاوري  وخلص 
تُعطى  أن  يجب  لكن  التعليمية،  العملية  تترضر 
الحكومة  قرار  ألن  واملوظفني،  املعلمني  حقوق 
وسيصبح  كبريًا  ظلاًم  يعد  ترقيتهم  بشأن  مؤخًرا 

قانونًا يف املستقبل يف الربملان”.

المفسوخة عقودهم والعمال
املفسوخة  من  العرشات  تظاهر  اخر،  جانب  من 
عقودهم يف دياىل مطالبني بانهاء ملفهم املعلق منذ 

7 سنوات واعادتهم اىل وظائفهم. 
ان”  التظاهرة  تنسيقية  عضو  منري  عثامن  وقال 
العرشات من املفسوخة عقودهم يف االجهزة االمنية 
نظموا تظاهرة يف تقاطع البلدة قرب مدخل قيادة 
 7 منذ  املعلق  ملفهم  بانهاء  للمطالبة  دياىل  رشطة 

سنوات وإعادتهم اىل وظائفهم”.

معامل  أصحاب  من  العرشات  طالب  ذلك،  اىل 
والعاملني  واسط  جنويب  الحي  قضاء  يف  الطابوق 
النظر  إلعادة  بالتدخل  املركزية  الحكومة  فيها، 
املعامل،  هذه  برتحيل  املحلية  الحكومة  قرار  يف 

وإيقاف تجهيزهم بالحصة الوقودية. 
وأشار املتظاهرون اىل إن هذا القرار يجب أن يقرتن 
بتوفري مكان آخر، ميكن العمل به، منوهني اىل أنهم 
يعتمدون عىل العمل يف هذه املعامل كمصدر رزق 
لهم، وإن إيقافهم عن العمل يعترب إجحافا بحقهم، 

حسب قولهم.
الكوت  أهايل  من  عدد  طالب  أخرى،  تظاهرة  ويف 
وقفة  خالل  الخدمات،  بتوفري  املركزية  الحكومة 
يف  النظر  بإعادة  مطالبني  املدينة،  وسط  نظموها 
والزراعة  الصحة  مثل  الهامة  القطاعات  من  عدد 

واألمن.

أصحاب العقود 
العقود  أصحاب  من  العرشات  نظم  جانبهم،  من 
مطالبني  حاشدة،  تظاهرة  الديوانية،  محافظة  يف 

بتثبيتهم عىل املالك الدائم.

“أصحاب  بان  الشعب”  “طريق  مراسل  وأفاد 
العقود نظموا تظاهرة حاشدة امام مبنى املحافظة، 

مطالبني بتثبيتهم عىل املالك الدائم”. 
ويف محافظة ميسان، تظاهر العرشات من خريجي 
نفط  رشكة  أمام  والنفط  واالقتصاد  اإلدارة  كليات 
ميسان، مطالبني بتفعيل كتاب صدر يف عام 2018، 
مالك  املركزية عىل  التعيينات  يف  نسبة  لهم  يضمن 

الرشكة.
االستثامرية  السكنية  املجمعات  أحد  سكان  ونظم 
يف املثنى، وقفة أمام هيئة االستثامر، احتجاجا عىل 
مساحات  تحويل  ومساعي  الخدمات  إنجاز  تأخر 

خرضاء ومدراس إىل قطع أرايض. 
وذكر املتظاهرون إن املرشوع كان يجب أن يسلم 
الخدمات  أعامل  يف  تلكؤا  شهد  لكنه  سنوات،  قبل 
الرشكة  أن  إىل  مشريين  الطرق،  وتحديدا  األساسية 
العمل  بترسيع  وعدتا  أن  سبق  االستثامر  وهيئة 
إىل  الرقابية  الجهات  داعني  جدوى،  دون  لكن 
املقرصة  والجهات  الرشكات  تلك  ومحاسبة  التدخل 
الرئييس  املخطط  عىل  الحفاظ  عن  فضال  محليا، 

لذلك املجمع.

ميسان
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أردوغانية! ة 
ّ
من

عن قرب  أردوغان األعالن مجدداً  تركيا  أعاد رئيس 
للمناطق  بري  إجتياح  بعملية  بالده  عساكر  قيام 
مواقع  لرضب  والعراق،  سوريا  من  الشاملية 
ومعارضة  املنهج  يف  لنظامه  مخالفة  كردية  أحزاب 
إعالنه  يف  كرميا  كان  أردوغان  أن  غري  لسياساته. 
ودمشق  بغداد  حكومات  عىل  شدد  حيث  الجديد، 
تشعر  بأن ال  والعراق(  اإلدارات يف سوريا  )أسامها 
بالخوف عىل سالمتها، ألن تركيا تنوي إحرتام سيادة 
البلدين اللذين تريد إجتياح أراضيهام )!(. هذا ومل 
يتمكن مجلس النواب العراقي من الوصول إىل قرار 
بصدد التعامل مع التهديدات واإلعتداءات اإليرانية 
النشامى  النواب  اكتفى  حيث  بالدنا،  عىل  والرتكية 

فقط!   باملناقشات 

ما خفي أعظم!
املعلومات  النيابية، وحسب  النزاهة  لجنة  أوضحت 
األولية التي حصلت عليها، بأن املبلغ املرسوق فيام 
دوالر،  مليارات  يتجاوز خمسة  القرن  برسقة  سّمي 
ألنه ال يتضمن املبلغ الذي أورده تقرير وزارة املالية 
أيضاً جميع  بل  دينار( فقط،  تريليون   3.7( والبالغ 
األمانات التي ُرسقت قبل إصدار التقرير، إضافة إىل 
أمانات التعرفة الكمركية. هذا ويذكر بأن الجعجعة 
بعد  ضجيجها  خفت  الرسقة  إفتضاح  رافقت  التي 
مالية  بكفاالت  واإلفراج  زهري،  نور  املدعو  إعتقال 
عن بعض املتهمني، وهروب أو تهريب آخرين، فيام 
ينتظر الناس من القضاء، حال إنجاز عمله، الكشف 
جميع  بأسامء  الشعب  وإعالم  املالبسات  كل  عن 

اللصوص ومن عاونهم وتسرت عليهم. 

معقولة!
إعادة  عىل  ولبنان  العراق  بني  أويل  إتفاق  جرى 
تفاهم  ومذكرة  اتفاقية  عرشين  من  أكرث  إحياء 
التعاون  عجلة  لدفع  وذلك  البلدان،  وّقعها  قد  كان 
الرشكات  حصة  ورفع  بينهام،  والثقايف  االقتصادي 
منطقة  وانشاء  االستثامرية،  الفرص  من  اللبنانية 
تجارة حرة مشرتكة، وتوسيع حجم التبادل التجاري، 
يف  الدارسني  الطلبة  إجراءات  تسهيل  وأخرياً 
لبنان  الشقيقة  اللبنانية. هذا ويذكر بأن  الجامعات 
ومن  حادة،  اقتصادية  وصعاب  فوىض  من  تعاين 
الفساد  تفيش  مشكلة  إىل  إضافة  سيايس،  انسداد 
القطاع  شمل،  ما  بني  شمل  الذي  واإلداري،  املايل 
التعليمي. حيث الغت وزارة التعليم العايل 23000 
إحدى  من  مزورة،  ودكتوراه  ماجستري  شهادة 

اللبنانية.  الجامعات 

العبث بصحة الناس
بني  تفاوت هائل  النزاهة عن وجود  كشفت هيئة 
مجموع مبالغ األدوية التي تم عبورها من املنافذ 
الحدودية والتي زادت عن 4.4 مليار دوالر، وبني 
التجارة  التي منحتها وزارة  قيمة إجازات اإلسترياد 
هذا  الهيئة  وعزت  دوالر.  مليون   163 والبالغة 
وغياب  لألدوية،  العشوايئ  االسترياد  إىل  التفاوت 
تخصص،  شهادات  بدون  املهنة  ومامرسة  الرقابة، 
إضافة  التفتيش،  ولجان  الفحص  مختربات  وغياب 
تعيق  التي  املعقدة  البريوقراطية  اإلجراءات  إىل 
أدوية  وصول  يضمن  الذي  األصويل،  اإلسترياد 
يف  الفوىض  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  هذا  سليمة. 
تفاوتاً يف األسعار وتبايناً يف  القطاع ال تسبب  هذا 
الجودة فقط، بل وتشكل مخاطر جدية عىل حياة 

املرىض. 

النزاهة نائب 
الثانية استقدام وزير  الكرخ  قررت محكمة تحقيق 
طلبه  موضوع  بشأن  سابق،  نواب  مجلس  وعضو 
البيئة،  مبالغ مالية مقابل إحالة مناقصة من وزارة 
البرصة،  مبحافظة  العراقية  الحدود  يف  األلغام  لرفع 
التي تنص  القرار )160 لسنة 1983(،  وفقاً ألحكام 
ة ال تقلُّ عن خمس سنواٍت،  عىل عقوبة السجن ُمدَّ
املتهم  بأن  تزيد عىل عرش سنوات. هذا ويذكر  وال 
قصرية،  غري  لفرتة  النزاهة  مراقبة  عن  مسؤوالً  كان 
عىل  الصوتية حصوله  الترسيبات  بعض  ذكرت  فيام 
يف  “الخدمات”  بعض  مقابل  دينار  مليون   500
مجال الصحة، اال أن مآل التحقيق القضايئ يف هذه 

الترسيبات ما زال طي الكتامن. 

شريط االخبار 

معّوقات كثيرة بضمنها الفساد

األنباريون المتضررون من اإلرهاب بال تعويض منذ سنوات
بغداد – طريق الشعب

بعد انتصار القوات األمنية يف معركتها 
عىل قوى اإلرهاب واستعادة املدن 

والقصبات من تحت سيطرتها، برزت 
مشكلة إعادة إعامر البيوت املهدمة، 
لكنها بقيت عصية عىل الحل. وعىل 
الرغم من وجود قانون ينظم هذه 

العملية وينص عىل تخصيصات مالية 
إلنصاف املترضرين، لكن اعدادا هائلة 

من املواطنني مل يتسلموا تعويضاتهم 
رغم الرشوع يف معامالت التعويض 

منذ أكرث من ثالث سنوات، الفتني إىل 
أن الحكومة واملسؤولني غري مهتمني 

بهذا امللف وال تجري االشارة اليه 
سوى يف اوقات الحمالت االنتخابية.

اعداد هائلة 
الرمادي  حتى وقت قريب، قالت قامئمقامية مدينة 
عىل  صادقت  الحكومة  أن  األنبار(  محافظة  )مركز 
جراء  تعويض  معاملة  ألف   68 أصل  من  االف   8

العمليات العسكرية.
ويعلّق بهاء علوان )مترضر من العمليات اإلرهابية( 
بعد  جدا  رقم ضئيل  »أنه  بالقول:  النسبة  عن هذه 
مرور كل هذه السنوات، وحتى املعامالت التي يجري 
مملوء  جدا  طويل  طريق  يف  ستسري  عليها  املصادقة 
بالعرثات واملساومات والرىش وغريها من املصاعب«.

أن  الشعب«،  »طريق  لـ  حديثه  يف  علوان  ويوضح 
ملجلس  العامة  األمانة  يف  املترضرين  تعويض  »لجنة 
القوائم   2022 الحايل  العام  مطلع  أصدرت  الوزراء، 
الخاصة بأسامء املواطنني املترضرين، جراء العمليات 
اإلرهابية،  والعمليات  العسكرية  واألخطاء  الحربية 
مبوجب القانون رقم )20 لسنة 2009( املعدل، ضمن 
املحافظة األنبار، لكن شيئا مل يجر، وهنالك معرقالت 
كثرية تقف بوجه أهايل املحافظة من اجل تعويض ما 
خرسوه يف ظل سيطرة اإلرهابيني عىل مناطق واسعة 

من املحافظة وتدمريهم كل يشء تقريبا«.
عن  عمر  أحمد  املترضر  يتحدث  هيت  قضاء  ومن 

بسبب  التعويض  مبالغ  نصف  املترضرين  »تحمل 
األزمة املالية للحكومة«.

أن  إىل  الشعب«،  لـ«طريق  حديثه  يف  عمر  ويلفت 
ولكن  معامالتهم  وقدموا  يشء  بكل  قبلوا  »الناس 
مبوعد  وتعلمنا  لجنة  أي  تأيت  أن  دون  سنوات  مرت 
الرصف رغم زياراتهم السابقة وتثيبت االرضار وعمل 

الكشوفات واالوراق الخاصة بها«.
ورشاوى  امواال  يعطي  من  هنالك  أن  عىل  ويشدد 
»ويواجه تعطيال يف متشية معامالته ايضا، لكن األمر 
املؤكد أن من لديه عالقات مع املتنفذين واملسؤولني 
حصل عىل تعويضه، والبعض االخر هو يف االساس غري 
قدم  واملحسوبية  الواسطة  خالل  ومن  لكنه  مترضر، 
ملفات مزورة واستلم التعويض. وهنا يكمن االجحاف 
والالعدالة بني املواطنني«. وعام يجري، يوضح املتحدث 
انتخابية، يربز كل أربعة  أن »امللف تحول إىل دعاية 
أعوام، وهنالك تعتيم اعالمي فظيع عىل هذا امللف 
وتضييق عىل كل من يحاول أن يفتحه بالعلن، ويواجه 

اصحاب القرار مبا حققوه حتى االن«.

الناس يأخذون دور الحكومة
املدمر  منزله  عن  فيتحدث  عدنان،  أبو  املزارع  أما 

يد  إليه  متتد  أن  دون  الركام  من  كتلة  بقي  الذي 
اإلعامر رغم الوعود الحكومية املتكررة.

الشعب«  »طريق  مع  حديثه  يف  املزارع  ويشدد 
االجتياح  لحظة  عند  ومزرعته  منزله  ترك  إنه  عىل 
مدمرا،  يشء  كل  ليجد  عاد  التحرير  وبعد  االرهايب 
ومنذ ذلك الحني واالنتظار سيد املوقف لتعويض ما 

»خرسته العائلة بسبب االرهاب«.
وتبني تقارير وتقديرات ميدانية أن ما بني 120 إىل 
مدن  يف  بالكامل  دمرت  سكنية  وحدة  ألف   180
وتكريت  وكركوك  املوصل  يف  املحافظات  بعض 
العمليات  نتيجة  بغداد،  وحزام  واألنبار  ودياىل 
العسكرية ضد تنظيم داعش اإلرهايب، لكن مراقبني 

يقولون أن العدد أكرب بكثري من األرقام املتداولة.
ومزرعته،  بيته  يف  املنكوب  املزارع  إىل  وبالعودة 
فأن »األهايل يقومون ببناء وترميم منازلهم يف ظل 

غياب واضح لدور الحكومتني املحلية واملركزية«.
)مترضر  العيساوي  طه  املهندس  يقول  جانبه،  من 
ملف  أن  بغداد(  يف  ويسكن  األنباء  أهايل  من 
التعويضات من امللفات املعقدة جدا، فالقانون 20 
الخاص بإعامر املناطق املحررة مجحف، وال ينسجم 

مع نسبة األرضار«.

ونوه العيساوي يف حديثه مع »طريق الشعب«، بأن 
»فقرة مجحفة اضيفت للقانون تنص عىل تخصيص 
قليلة  نسبة  وهي  للمترضر،  التعويض  قيمة  نصف 
جداً، لذلك ال بد من إعادة تعديل هذا القانون أو 
اإلبقاء  كون  املواطنني،  ينصف  قانون جديد  ترشيع 
عىل هذا القانون يبقي األنبار مدمرة لنحو 20 سنة 
أن تشكل وبشكل عاجل  داعيا إىل رضورة  مقبلة«، 
املترضرين  تعويض  ملف  حول  تحقيقية  »لجنة 
وعىل  اإلنجاز  نسب  وعىل  امللف  عىل  لالطالع 
حصلوا  الذين  الواسطات  وأصحاب  االستثناءات 

سابقاً«. عليها 
غري  املحافظة  داخل  املعامالت  »آالف  أن  وأكد 
من  فهنالك  الرىش،  وطلب  الفساد  بسبب  منجزة 
والدليل  األمر.  إلنجاز  تقريبا  املنحة  نصف  يطلب 
املحلية  الحكومة  به  قامت  ما  الفساد  هذا  عىل 
اللجنة املسؤولة عن املعامالت كونها اعاقت  بتغيري 
العمل وفشلت بكل يشء وزادت من سخط الناس«، 
مبينا أن »الذرائع الحالية حول تراكم املعامالت منذ 
ما  لتربير  هي  اللوجستي  الدعم  وقلة   2006 عام 
أولويات  امللف ليس ضمن  يجري، وتوضح أن هذا 

الحكومة لألسف الشديد«.

بغداد ـ طريق الشعب

 دعت لجنة األمم املتحدة املعنية 
 ) CED( بحاالت االختفاء القرسي
العراق إىل اتخاذ إجراءات عاجلة 
إلدراج االختفاء القرسي كجرمية 

مستقلة يف الترشيع الوطني، مشددة 
عىل أنه ال ميكن تأجيل العملية أكرث 

من ذلك.
وقالت كارمن روزا فيال كوينتانا، 

رئيسة اللجنة، يف ختام الزيارة التي 
استغرقت 12 يوًما إىل العراق: »إن 
عدم وجود تعريف رصيح لالختفاء 
القرسي يف الترشيع الوطني كجرمية 

مستقلة أمر مقلق للغاية«.
وأضافت أن »العمل عىل جرمية غري 
موجودة يف اإلطار القانوين الوطني 

هو وهم، بغض النظر عن األساليب 
واألهداف املوضوعة«.

االختفاء القسري
أن  الوفد  أوضح  الزيارة،  نهاية  يف  نرُش  بيان  ويف 
يرتكبها  التي  الحاالت  إىل  يشري  القرسي  االختفاء 
وكالء الدولة أو مجموعات األشخاص الذين يترصفون 

بتفويض من الدولة أو بدعمها أو قبولها.
يف  املتوفرة  والبيانات  املعلومات  إن  الوفد  وقال 

العراق ال تسمح بقياس حجم هذه الجرمية. 
وأشارت إىل أنها سجلت حتى اليوم، 555 إجراًء عاجالً 
تتعلق بوقائع حدثت يف البالد، وأن فريق عمل األمم 
أحال  قد  القرسي  االختفاء  بحاالت  املعني  املتحدة 
من  الفرتة  يف  العراق  إىل  حالة   16575 مجموعه  ما 
1980 إىل 2013. كام تلقى الوفد خالل هذه الزيارة 
مختلف  من  القرسي  االختفاء  ادعاءات  من  املئات 
سجل  إنشاء  عىل  العراق  الوفد  وحث  املحافظات. 
مركزي ومرتابط لتمكني التعرف عىل حاالت االختفاء 
القرسي بشكل موثوق والوصول الفعال إىل املعلومات 
من قبل جميع املؤسسات املسؤولة عن البحث عن 

املفقودين والتحقيق يف حاالت االختفاء املزعومة.
الذي  العراق  لتعاون  تقديرهم  عن  الخرباء  وأعرب 
االتحادي  املستويني  عىل  السلطات  لقاء  لهم  سهل 
واإلقليمي يف األنبار وبغداد وأربيل واملوصل وسنجار 

نوفمرب.   / الثاين  ترشين   24 إىل   12 من  الفرتة  يف 
وزيارة  الجثث  الستخراج  عملية  الزيارة  رافقت  كام 

ألربعة أماكن سالبة الحرية.

معاناة يومية
وسلطوا الضوء كذلك عىل الحاجة إىل معالجة معاناة 
الضحايا اليومية. يف خضم املعاناة التي سببتها عقود 
عىل  يتعنيَّ  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  العنف  من 
من  دائم  حزن  يف  يعيشوا  أن  املختفني  وأقارب  أرس 
عدم معرفة أي يشء عن مصريهم ومكان وجودهم. 
باإلضافة إىل ذلك، يتعني عليهم مواجهة إطار مؤسيس 
مطالبة  أو  أي شكوى  تقديم  بجب  اذ  للغاية  معقد 
بحقوقهم ملا ال يقل عن سبع مؤسسات. كام أعرب 
العديدة  االدعاءات  إزاء  البالغ  قلقه  عن  الوفد 
وممثيل  وأقارب  أرس  ضد  انتقامية  أعامل  بارتكاب 

املختفني، وكذلك ضد الجهات الفاعلة التي تشارك يف 
عمليات البحث والتحقيق.

 ويف هذا الصدد، أشارت اللجنة إىل أنه ال ينبغي أن 
يتعرض أي شخص من الذين شاركوا يف املحادثات أو 

أسهموا مبعلومات إىل اللجنة ألعامل انتقامية.
يواجه  العراق  أن  ندرك  »نحن  كوينتانا  فيال  وقالت 
تحديات جسيمة. ال ميكن ألي نظام أو آلية أن ينجح 
بدون إرادة سياسية، ومشاركة فعالة للضحايا، وموارد 
مالية كافية، باإلضافة إىل موظفني ملتزمني ومدربني 

تدريباً جيداً إلجراء عمليات البحث والتحقيقات«.
هدفنا  أن  نؤكد  فأننا  هذا  »ومبوجِب  وأضافت: 
أيًضا  ولكن  الوضع،  توثيق  فقط  ليس  التوجيهي 
تحديد طرق العمل مع السلطات والضحايا والجهات 
الفاعلة األخرى للقضاء عىل حاالت االختفاء القرسي 

ومنعها«.

االختفاء القسري في العراق

دعوة الى إصالح تشريعي عاجل واهتمام بالضحايا
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بغداد ـ طريق الشعب 

يقايس املتقاعدون مشكالت مريرة 
برغم  رواتبهم  ضعف  بسبب 
قدموها  التي  الطويلة  خدماتهم 
عن  يتقاعدوا  أن  قبل  البلد  إىل 
لغريهم.  املجال  ويفسحوا  العمل 
لكنها  الرواتب،  هذه  ضآلة  ورغم 
تقتطع بشكل قاس ومجحف بحال 
الجهات  تقدم  فيام  املتقاعد،  تويف 
املراقبون  يقول  مربرات  املختصة 

واملعنيون انها غري قانونية. 

الجمعية  تكشف  االجحاف،  هذا  ومقابل 
إىل   60 قرابة  وجود  عن  للمتقاعدين  العراقية 
يعيشون  وهم  الرشيحة  هذه  من  املائة  يف   70
اإلرساع  يتطلب  ما  دونه،  أو  الفقر  مبستوى 
التقاعد  لقانون  الثاين  التعديل  مسودة  بإرسال 
يف  العدالة  وتحقيق  االعداد  هذه  وانصاف 
واصحاب  املسؤولون  به  يتمتع  الذي  الوقت 
الدرجات الخاصة برواتب تقاعدية ضخمة رغم 
ان خدماتهم ال تصل اىل ربع خدمات املوظفني 

الحكوميني.

حراك نيابي لتعديل القانون 
السوداين،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  وكشف 
لزيادة  حكومية  مساع  وجود  عن  أيام،  قبل 
االسبوعي  مؤمتره  يف  وقال  املتقاعدين.  رواتب 
حدث  التقاعد  لقانون  السابق  “التعديل  أن 
هنالك  ان  اىل  مشريا  مستقرة”،  غري  ظروف  يف 
رواتب  زيادة  عىل  الحكومة  قبل  من  “دراسة 
املتقاعدين، إضافة إىل االستمرار مبناقشة قانون 

املوازنة االتحادية لسنة 2023”.
بدورها  فأكدت  النيابية،  القانونية  اللجنة  أما 
لتعديل  وحراك  نيابية  دعوات  “وجود  عىل 
الدنيا  الحدود  سقف  ورفع  التقاعد،  قانون 
 63 إىل  مجدداً  التقاعد  سن  ورفع  للرواتب، 
أوميد  اللجنة  عضو  قول  بحسب  وذلك  سنة”، 

محمد، يف ترصيح صحفي.
لقانون  تعديل  “أي  إن  قائال  محمد  وتابع 
الحكومة  رأي  يؤخذ  أن  بد  ال  مالية  جنبة  فيه 

التقاعد  قانون  الرفض، وان تعديل  أو  باملوافقة 
األيام  وننتظر  اللجنة  عىل  يعرض  مل  اآلن  حتى 

املقبلة”.

بمستوى او تحت خطر الفقر! 
ويف السياق ذاته، أوضح رئيس الجمعية العراقية 
كبرية  “نسبة  أن  العيىس،  مهدي  للمتقاعدين 
هذه  من  املائة  يف   70 إىل   60 بني  ما  ترتاوح 
الرشيحة تعيش مبستوى الفقر أو تحته”، الفتا إىل 
الذي  والتمييز  الرواتب  تدين  من  “يعانون  أنهم 

حصل ما بني املتقاعد القديم واملتقاعد الجديد”.
قال  الشعب”،  “طريق  مع  حديثه  وحالل 
يقطعون  املتقاعد  يتوىف  “عندما  انه  العيىس 
عنه كل املخصصات، ويصبح مبلغ  الراتب اقل 
مام كان عليه سابقاً، فعىل سبيل املثال لو كان 
راتب املتقاعد قبل وفاته 800 الف دينار، فبعد 
املائة  يف   80 الوريث  يستلم  ان  يجب  الوفاة 
الذي  ولكن  القانون،  يف  مثبت  كام  الراتب  من 
وينخفض  املخصصات  الغاء  يتم  انه  يحصل 
دينار”،  الف   400 حتى  الف   800 من  الراتب 
موضحا ان “الوريث بعد هذه العملية سيستلم 
والذي  دينار،  الف   400 الـ  من  املائة   يف   80
الغالبية  بينام  فقط،  دينار  الف   320 سيصبح 
من  رواتبهم  ترتاوح  املتقاعدين  من  العظمى 
500 اىل 600 الف دينار، وهذه الرواتب بواقع 

الحال ال تكفي او تسد مصاريف شهر كامل”.

عىل  تعديل  مسودة  “قدمنا  العيىس:  وأضاف 
قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، وطالبنا فيها 
برفع الحد االدىن من 500 اىل 800 الف دينار، 
 1 هي  التي  املعيشة  غالء  مخصصات  وزيادة 
املائة عن كل سنة إىل 1 – 2 ونص عن كل  يف 
سنة. وكذلك شمول املتقاعدين باملكافأة، ممن 
الخدمة كونهم احيلوا  نهاية  مل يتسلموا مكافأة 
االمور  بعض  مع   ،2014 عام  قبل  التقاعد  عىل 
االخرى التي بإمكانها ان تحسن الواقع املعييش 

للمتقاعد العراقي”.
طرحوا  انهم  اىل  الجمعية  رئيس  ولفت 
يف  واملالية  القانونية  “اللجنة  عىل  التعديالت 
معها  وتعاطفوا  دراستها  ومتت  النواب،  مجلس 
القانون  حيث  من  انه  اللجنة  واكدت  متاما، 
القانونية، ولكن تحتاج  فهي مستوفية للرشوط 
كذلك  املايل،  الجانب  يف  الدولة  رأي  معرفة  اىل 
النائب محمد عنوز الذي قال انه تم التصويت 
اللجنة  يف  لهم  ُقدمت  التي  املقرتحات  عىل 

املالية، وانهم ينتظرون رد الحكومة”.
احوال  “تحسني  رضورة  عىل  العيىس  وشدد 
مالية  وفرة  نشهد  ونحن  خصوصاً  املتقاعدين، 
وموازنة قد تصل اىل اكرث من 170 مليار دوالر، 
من  املحسوبة  غري  املبالغ  من  الكثري  وجود  مع 
عامليا  النفط  اسعار  وارتفاع  الرصف  سعر  تغيري 
املتقاعد  حق  ومن  التصدير،  كميات  وزيادة 
بالنائب  اسوة  كرمية  حياة  يعيش  ان  ايضاً 

والوزير فهم ليسوا افضل من املواطن”.

نموذج حالة
من جانبه تحدث املواطن حيدر محمد )20 عام( 
“والديت  ان:  قائالً  الجانب  هذا  يف  معاناته  عن 
توفيت قبل شهور، وكان راتبها يبلغ حوايل مليون 
و 300 الف دينار، وعندما انجزنا معاملة التقاعد 
بان  تفاجأنا  متقاعدة  ليست  كونها  بها  الخاصة 
راتبها  من  حتى  اقل  هو  نستلمه  الذي  الراتب 
االسمي 600 الف، اذ تم الغاء كافة املخصصات 
واصبح الراتب 400 الف بداعي انها غري متقاعدة 
وهنالك اختالف بني املتقاعد واملتويف الذي يحال 

للتقاعد بعد وفاته”.
هذا  أن  الشعب”،  لـ”طريق  محمد  وأوضح 
التي  للعائلة  الوحيد  املايل  “املصدر  هو  الراتب 
ال  الحال  واقع  يف  وهو  افراد   10 عددها  يبلغ 
لتعديل  نوايا  هناك  كانت  اذا  الحاجة.  يسد 
بنظر  املسألة  هذه  تؤخذ  ان  فأمتنى  القانون، 
االعتبار، كونها مهمة وفيها مظلومية كبرية عىل 

الكثري من الناس”.
االحد  اليوم  املتقاعدين  من  عدد  ويستعد 
الجمعية  تنظمها  التي  التظاهرة  يف  للمشاركة 
بوابات  احدى  أمام  للمتقاعدين  العراقية 
ارسال  بإرساع  للمطالبة  الخرضاء،  املنطقة 
 9 رقم  التقاعد  لقانون  الثاين  التعديل  مسودة 

لسنة 2014 اىل مجلس النواب.

بغداد – طريق الشعب

تشكو محافظة بغداد من أزمة حقيقية مع 
تضاؤل املساحات الخرضاء وتالشيها شيئا 
والعشوائيات  التجاوزات  بسبب  فشيئا 
والسكنية،  التجارية  املجمعات  وبناء 
إىل  حولتها  التي  االجراءات  من  وغريها 
عىل  بالخطر  محمل  كونكريتي  فضاء 

البيئة. 

وإضافة إىل مشاكل التصحر والجفاف، فإن الحفاظ عىل 
املساحات الخرضاء وإدامتها أصبح تحديا جديدا بحسب 

ما يقول مواطنون وناشطون يف مجال البيئة.

عاصمة شاحبة 
يقول مراقبون أن العاصمة خرست أكرث من ثالثة أرباع 
املشكلة  وصارت   2003 عام  بعد  الخرضاء  مساحاتها 

واضحة وحتى الحكومات املتعاقبة اعرتفت بها. 
يف  الخرضاء  املساحات  تقلّص  أن  الزراعة  وزارة  وتؤكد 
مبحاسبة  حكومي  توجيه  وهنالك  واضح،  أمر  بغداد 
املتجاوزين عليها، لكن األمر يبدو أبعد مام تقوله الوزارة.
يقول محمد عموري )مدرس يسكن مدينة الكاظمية( أن 
الدولة قضت عىل جزء كبري من  التجاوزات عىل أرايض 
دجلة.  عىل  املطلة  الكاظمية  ملدينة  الخرضاء  املساحات 
دوانم  خرسنا  والتجاوزات،  السكنية  املشاريع  بني  فام 

زراعية كثرية وبساتني غنية جدا.
عن  )مزارع(  عدنان  أمري  يتحدث  الدورة،  مدينة  ومن 

ازيل  كارثية  بعملية  وتجريفها  النخيل  بساتني  اعدام 
خارصة  تعترب  كانت  هائلة  خرضاء  مساحة  مبوجبها 
من  للكثري  متنفسا  وتعترب  األوكسجني  تنتج  للعاصمة 

الناس.
التجريف  من  األساس  الغرض  فأن  ملختصني،  ووفقا 
للمناطق الخرضاء يهدف إىل استخدامها كوحدات سكنية، 
باإلضافة إىل أن هناك تجاوزات وعشوائيات بلغت مراحل 
العاصمة تتعرض  باتت  خطرية عىل صحة املواطن حتى 
إىل كارثة بيئية حقيقية، وخصوصا يف جانب الرصافة منها.
ويتحدث مهندس يف أمانة بغداد عن مشكلة عدم تفعيل 
للعاصمة،  األسايس  التصميم  قانون  وكذلك   154 قانون 

للحفاظ عىل نسبة األوكسجني يف العاصمة.
أن  هويته،  كشف  يف  يرغب  مل  الذي  املهندس  ويقول 

مساحة  وجود  عىل  ينص  لبغداد  الحقيقي  “التصميم 
خرضاء بنسبة 40 يف املائة بينام املتبقي هو للسكن لكنها 
تضاءلت وأصبحت حاليا حوايل 10 يف املائة فقط، وهنالك 

تقصري واضح تتحمله الجهات الحكومية املعنية”.
رشكات  “تعطي  التي  االستثامر  هيئة  املهندس  وينتقد 
استثامرية رخصا للقيام مبشاريع سكنية يف مناطق حزام 
الزراعية  وحيويتها  املناطق  هذه  أهمية  رغم  بغداد 
وقدرتها عىل توفري املحاصيل الزراعية ومواجهة العواصف 
مساحات  من  املائة  يف   80 “نحو  أن  إىل  الفتا  الرتابية”، 
البالد ضمن نطاق التصحر أو التصحر الوشيك، بينام تقول 
وزارة الزراعة يف وقت سابق أن حوايل نصف مساحات 
بالحفاظ  البلديات  تفشل  فيام  التصحر،  تعاين  البالد 
من  املختصة  الجهات  مع  وحاميته  العامة  االماكن  عىل 

التجاوزات”.

غير صالحة للعيش
املساحات  يف  والتضاؤل  التجاوزات  هذه  وبحسب 
من  جدا  كبريا  جزءا  فقدت  العاصمة  فأن  الخرضاء، 
وتراكم  التلوث  انتشار  عن  فضال  لألوكسجني،  مصدرها 
النفايات، ما دعا ناشطني يف البيئة إىل السؤال عن مدى 

العواقب البيئية والصحية املرتتبة عىل هذا األساس.
بغداد  يف  الحياة  أن  شاكر،  أحمد  البيئي  الناشط  ويرى 
السياسات  تغيب  كام  للعيش”،  مالمئة  “غري  أصبحت 
والبيئية،  التصميمية  وطبيعتها  املدن  بشأن  الوطنية 
الفتا يف حديث لـ “طريق الشعب”، إىل رضورة “إيقاف 
العاصمة  داخل  يف  واألشجار  النخيل  قطع  عمليات 

ومحيطها ومحاسبة املرتكبني لهذا الفعل وفقا للقانون”.
إضافة لذلك، يقول شاكر أن “األبنية العالية التي تنترش 
يف بغداد، أصبحت تؤثر عىل التهوية يف املدن وأصبحت 
أن  مردفا  داخلها”،  اىل  األوكسجني  انتقال  يصد  جدارا 
“املساحات الخرضاء سواء كانت حدائق منزلية أم عامة 
مثل املتنزهات والحدائق تتعرض اىل هجمة رشسة تحت 

شتى املسميات”. 
أما املهندس الزراعي حسني هادي فيقول أن “ازمة السكن 
قتلت الحديقة املنزلية وحّولت االشجار واالزهار اىل قطع 
مجتمعي  اهتامم  هنالك  كان  السابق  ففي  خرسانية؛ 
بالزراعة املنزلية والشتالت لكنه تضاءل تدريجيا بسبب 

هذه األزمة الخانقة”.
أثناء  العامة، فيوضح هادي  الخرضاء  املساحات  أما عن 
حديثه مع “طريق الشعب”، أن “املشكلة تكمن يف ما 
يف  وخصوصا  الجميع  أنظار  أمام  متنفذة  جهات  رسقته 
حدائق  تكون  أن  املقررة  ومساحاتها  الشعبية  املناطق 
عامة”، داعيا إىل “رضورة اصدار توجيهات وضوابط للحد 
من تحويل العاصمة إىل مدن صاّمء مطوقة بالكونكريت 
يف ظل تأثر البالد بالتغريات املناخية واالحتباس الحراري. 
يف  اقامتها  املنوي  املشاريع  يف  النظر  إعادة  إىل  كذلك 

املساحات الخرضاء التي تم االستيالء عليها”. 
وشدد عىل أن املراكز الدولية والتقارير الصادرة من األمم 
املتحدة “تفيد بوجود أكرث من 150 منطقة ساخنة بيئياً 
يف مناطق واسعة من العراق، يف ظل الحاجة لحوايل 14 
التصحر”، مبينا  تعاين  التي  املواقع  مليون شجرة إلحياء 
املساحات  اليجاد  اسرتاتيجية  خطط  “بال  العاصمة  ان 
واجهة  ميثل  الذي  القناة  فهناك مرشوع صدر  الخرضاء، 
جيدة لهذا املوضوع، لكنه مات بسبب الفساد، فضال عن 
مناطق أطراف بغداد الشاملية التي راح جزء كبري منها 

ايضا ضحية الفساد واالستحواذ”.

أكثر من نصف المتقاعدين يعيشون في مستوى الفقر أو دونه

دعوات لتعديل منصف لقانون التقاعد الموحد

العشوائيات في كل مكان

المساحات الخضراء في بغداد تتآكل

ال بد من تطبيق الدستور 

للخالص من الدولة العميقة

ترجمة وأعداد طريق الشعب

مقاالً حول  األدىن،  الرشق  لسياسات  واشنطن  ملعهد  التابع  فكرة،  موقع  نرش 
يلقيه عدد  الذي  اللوم  نزار رشيف، أشار فيه إىل  للكاتب  السياسية  األوضاع 
من السياسيني عىل الدستور العراقي، وبشكل خاص النظام الربملاين القائم، يف 
كل منعطف أو إنسداد متر به العملية السياسية يف البالد، مشريين إىل أفضلية 
الرئايس، ومعربني عن قناعة، مجهولة املصدر، بقدرة  الرئايس أو شبه  النظام 
هذا النظام عىل إنقاذ العملية السياسية، السيام من براثن املحاصصة الطائفية 

والعرقية التي أُقيمت عليها.   
وأشار املقال إىل أن قراءة موضوعية ملا حدث يف العراق بعد عام 2003 تؤكد 
متاماً عىل أن ما هو سائد اآلن ال ميت بأية صلة بالنظام الذي حدده الدستور، 
حيث متكنت األحزاب املتنفذة من إنتاج نظام يتوافق مع مصالحها، وركنت 
أعرافاً  وخلقت  والزبائنية،  التوافقية  وأعتمدت  الدستور  فقرات  أكرث  جانباً 
سياسية ال عالقة لها بالدستور، بل ومل تتورع عن تطبيق القوانني االستبدادية 

للنظام السابق، من أجل ضامن دميومة حكمها.

نظام مواز 
وعرّب الكاتب رشيف عن إعتقاده بأن البنية الدستورية تشهد تدهوراً رسيعاً، 
وهناك تجاهل من قبل الحاكمني للدستور وللقوانني املنظمة لتطبيقه، السيام 
اإللتزام  والالمركزية، وكذلك، وبشكل خاص، يف عدم  بالفيدرالية  يتعلق  فيام 
التعبري  األساسية مثل حرية  الحريات  والتي تضمن  الدستور،  باملادة 38 من 
وحرية التجمع والتضاهر السلمي، واإلعتامد عوضاً عنها عىل املادة 288 من 
حرية  وتقوض  األفواه  تكمم  والتي   1966 لسنة  العراقي  العقوبات  قانون 

التعبري.

تفسيرات متضاربة
والتضارب  الدستور،  ملواد  جرت  التي  املختلفة  التفسريات  إىل  املقال  وأشار 
كام  وأزمات،  صعاب  من  اليه  أدت  وما  التفسريات  هذه  بعض  شاب  الذي 
يف  باإلنتخابات  الفائزة  الكتلة  بحق  املتعلقة   73 املادة  تفسري  مع  الحال  هو 
تشكيل الحكومة أو يف تفسري الفقرات الخاصة بإقتسام الرثوات أو الصالحيات 
باملسار  وأرض  جدية  مشاكل  خلق  ما  وهو  واألقاليم،  واملحافظات  املركز  بني 

الدميقراطي للبالد.
 

الحل في اإللتزام بالدستور
ورغم إتفاق الكاتب رشيف مع من يقول بحاجة الدستور لبعض التعديالت 
التي أثبتت املتغريات رضورتها، فإنه يعتقد بأن الدستور وثيقة مهمة وجيدة 
ومل مُتنح فرصة حقيقية للتطبيق عىل أرض الواقع، وهو ما ينبغي عىل الحكومة 
اإلهتامم به للخالص من الدولة العميقة التي خلقتها الكتل املتنفذة وضامن 
الجهات  جميع  داعياً  واملواطن،  الوطن  كرامة  وحفظ  الدميقراطي  التحول 
املختصة مثل املحكمة االتحادية العليا والربملان إىل العمل عىل تفكيك الدولة 
العميقة املوازية مع الحفاظ عىل الدستور نفسه وإبعاده عن األهواء واملصالح 

الضيقة للسياسات الحزبية.

العراق في الصحافة الدولية

متنزه الزوراء يف بغداد
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حياة الشعب

روتين في معامالت 
البطاقة التموينية

حميد المسعودي

أو  لها  التابعة  واملؤسسات  التجارة  وزارة  عىل  خافيا  ليس 
التموينية،  للحصة  العراقية  العائلة  بها، مدى حاجة  املرتبطة 
تأخري،  أو  نقص  كاملة دون  تتسلمها شهريا  أن  تتمنى  والتي 
ومبا يغطي حاجتها من املواد الغذائية يف ظل الغالء املعييش 

املتصاعد يف البالد.
لكن هناك معامالت إدارية طارئة يتطلب من بعض املواطنني 
إنجازها، من حيث تحديث بيانات البطاقة التموينية، ومنها 
ما يتعلق بإضافة الوالدات أو رفع أسامء الوفيات أو نقل اسم 
فهذا  الزوج وغري ذلك.  بطاقة  إىل  عائلتها  بطاقة  الزوجة من 
النوع من املعامالت يتوجب عىل الجهات املعنية إنجازه بدقة 
وانسيابية ورسعة، يف سبيل عدم تأخر رصف الحصة لألسامء 
املشمولة بالتحديث، عىل أن يتم احتساب الحصة للفرد من 
تاريخ اإلبالغ عند مراجعة الدائرة. فهذه الحصة حق مكفول 
للعائالت املستحقة وواجب عىل الحكومة ضامنها ورصفها يف 

الوقت املحدد.  
أن ما يحصل يف أحيان كثرية، وبسبب الروتني املتبع يف دوائر 
أن  هو  لهام،  مربر  ال  وجهدا  وقتها  يستنزف  والذي  الدولة، 
يقدم مراجع مثال عىل الرتويج ملعاملة نقل حصة مواطنة من 
جديد  مولود  اسم  إضافة  أو  زوجها،  بطاقة  إىل  أهلها  بطاقة 
إىل البطاقة.. هذه العملية تتطلب الوقوف يف طوابري طويلة 
وأبرزها  رسمية،  وثائق  عىل  للحصول  املعنية،  الدائرة  داخل 
املعاملة  إنجاز  يؤخر  ما  املدنية،  األحوال  هوية  صحة صدور 
التموينية  الحصة  يتوقف رصف  وبالتايل  املطلوب،  الوقت  يف 

للفرد املعني طيلة هذه الفرتة. 
من  النوع  هذا  إلنجاز  رسميا  املحدد  املوعد  أن  املشكلة 
املعامالت، يقع يف الفرتة املحصورة بني 1 و10 من كل شهر. 
الحصة  رصف  ينتظر  املراجع  يظل  العملية  انتهاء  وبعد 

التموينية للشخص املعني، فرتة تصل إىل شهرين أو ثالثة!
الوضع  مراعاة  العالقة،  ذات  الدوائر  من  املطلوب  لذلك،   
املعييش للمواطنني، وإنجاز املعامالت من هذا النوع عىل وجه 

الرسعة. 

أگـول

• تعزي اللجنة املحلية للحزب 

بابل،  يف  العراقي  الشيوعي 

الحسن  محمد  الحاج  عائلة 

محسن  الرفيق  بوفاة  العيل 

حيدر(  )أبو  الحسن  محمد 

وعباس  كاظم  الرفاق  شقيق 

وحسام وحسني. 

الطيب وألرسته  الذكر  للفقيد 

العزاء  خالص  وأقاربه 

واملواساة.

يف  املقرات  هيئة  تنعى   •

العراقي،  الشيوعي  الحزب 

شقيق  عبود،  قاسم  الفقيد 

الرفيق عريبي )أبو أحمد(.

الطيب وألرسته  الذكر  للفقيد 

ومحبيه الصرب والسلوان.  

 مواساة

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

جيوش البطالة في العراق

االحتجاجات تستمر والحكومة تتجاهل مطالب الناس
متابعة – طريق الشعب 

تعترب مشكلة البطالة يف العراق من أبرز التحديات 
تلق  مل  والتي  الجديدة،  الحكومة  تواجه  التي 
الحكومية  الدورات  طيلة  حقيقية  معالجات  أي 
مؤقتة.  ترقيعية  وإجراءات  وعود  سوى  السابقة، 
اآلفة  هذه  أن  رسمية  وغري  رسمية  أرقام  وتؤكد 
آخذة باالتساع، ومعها يرتفع مؤرش الفقر يف دولة 
مرتابطة  أزمات  سلسلة  يف  وذلك  بالنفط،  غنية 

تنهك بالد الرافدين منذ ما يقارب عرشين عاماً.
وتتزايد أعداد خريجي الجامعات الذين مل يتمكّنوا 
من الحصول عىل وظائف، بسبب عدم وجود رؤية 
حقيقية لدى الدولة، فضالً عن عدم االستقرار األمني 
احتجاجات  تتواصل  فيام  واالقتصادي.  والسيايس 
الشباب العاطلني عن العمل يف بغداد ومحافظات 
عديدة، لتصل إىل إغالق مؤسسات حكومية ومقار 

رشكات نفطية يف جنويب العراق.

الحكومة الجديدة كسابقاتها!
بالعمل  الجديد  الوزراء  رئيس  تعهد  من  بالرغم 
أن  إال  البالد،  يف  والفقر  البطالة  من  الحد  عىل 
املواطن عيل الخزعيل، من ذي قار، يرى أن “هذه 
الحكومة ال تختلف عن سابقاتها من حيث الوعود 
والربامج، وال ميكن الوثوق بالترصيحات اإلعالمية 
أرض  فعيل عىل  وتطبيق  تنفيذ  هناك  يكن  مل  ما 

الواقع”. 
اتبعوا  “الشباب  أن  صحفي،  حديث  يف  ويبنّي 
سبيل  يف  كافة  والدستورية  القانونية  الطرق 
الحصول عىل وظائف بعد سنوات الدراسة الشاقة 
مطالب  تتجاهل  الحكومة  لكن  الجامعات،  يف 
العاطلني عن العمل، وتزيد من معاناتهم بقوانني 
تغيري  قرار  ومنها  مستحدثة،  اقتصادية  وقرارات 
سعر رصف الدوالر”. ويشري الخزعيل إىل أن “تزايد 
العاملة األجنبية، وتأخري إقرار املوازنة االتحادية، 
وسيطرة األحزاب املتنفذة عىل قرارات التوظيف، 
العراقي  الشباب  معاناة  فاقمت  عوامل  جميعها 

إىل حد كبري”، منتقدا “إخفاق الحكومة يف إيجاد 
حلول حقيقية تعالج مشكلة البطالة، وعجزها عن 

رفع املعاناة عن املواطن”.
ويؤكد “استمرار االحتجاج والتصعيد حتى يجري 
العمل عىل معالجة املشكالت االقتصادية، والحد 

من آفة البطالة”.

أرقام متضاربة
أعلنت وزارة التخطيط أخرياً، أن نسبة البطالة يف 
العراق بلغت 16.5 يف املائة، وذلك مبوجب مسح 
نفذه الجهاز املركزي لإلحصاء بالتعاون مع منظمة 

العمل الدولية.
ويف هذا الصدد يقول املتحدث باسم الوزارة عبد 
لدى  ترتفع  النسبة  “هذه  ان  الهنداوي،  الزهرة 
بالذكور  مقارنة  املائة  يف   25 من  أكرث  إىل  النساء 
 12 إىل   11 من  بينهم  البطالة  نسبة  تصل  الذين 
“الظروف  إىل  البطالة  مشكلة  عازيا  املائة”،  يف 

االجتامعية املعروفة يف العراق”.
“تعمل  وزارته  أن  إىل  صحفي  حديث  يف  ويشري 
عىل دعم ومتكني القطاع الخاص، ليكون قادراً عىل 
تحقيق رشاكة مع القطاع الحكومي يف توفري فرص 
أيضا  تعمل  الوزارة  أن  مضيفا  للعاطلني”،  عمل 
املتلكئة  االقتصادية  املشاريع  تشغيل  إعادة  عىل 
التي ميكن أن توفر فرص عمل تساهم يف خفض 

نسبة البطالة.
الله  عبد  االقتصادي  الشأن  يف  الباحث  لكن 
العبيدي، يرى أن “دراسات علمية أكدت أن نسبة 
البطالة يف العراق تصل إىل أكرث من 40 يف املائة، 
وأن الحكومة تحاول تقليل هذه النسبة من أجل 

التغطية عىل فشلها يف معالجة املشكلة”.
ويضيف يف حديث صحفي، أن “محاولة الحكومة 
ترقيعي  حل  الحكومي،  التوظيف  عىل  االنفتاح 
بينام  الوظيفي.  الرتهل  تفاقم مشكلة  يساهم يف 
يستطيع  تنموي  عمل  سوق  إىل  العراق  يحتاج 

توفري الفرص الكاملة للحد من مشكلة البطالة”.
هو  القلق  إىل  يدعو  ما  أن  إىل  العبيدي  ويلفت 
املتصاعدة،  البطالة  معدالت  الحكومة  تجاهل 
غضب  تثري  موقوتة”  “قنبلة  بأنها  يصفها  التي 
فئة كبرية من املجتمع العراقي، خاصة مع ارتفاع 
معدل منو السكان واألعداد الهائلة من الخريجني 
باستمرار إىل جيش كامل من  التي تضاف  سنوياً 

املعطّلني عن العمل.

هل من جهد وطني؟
إىل ذلك، يؤكد الخبري االقتصادي نبيل املرسومي، 
إىل  وصل  العراق  يف  البطالة  معدالت  ارتفاع  أن 
يتطلب جهدا وطنيا  ما  كبرية معقدة،  مستويات 
حديث  يف  مبينا  املشكلة،  هذه  ملعالجة  كبريا 
صحفي أن “معدل البطالة وصل إىل أكرث من 35 

يف املائة من نسبة الشباب العراقي”. 
جرى  التي  القوانني  تفعيل  “أهمية  عىل  ويشدد 
سنة  النواب  مجلس  قبل  من  عليها  التصويت 
إنشاء مشاريع متوسطة  والتي تنص عىل   ،2018
أن  إىل  منوها  البطالة”،  نسبة  ارتفاع  من  للحد 
بسبب  البطالة  معدالت  عىل  كبرياً  تأثرياً  “هناك 

عدم وجود موازنة حتى اآلن”.
البطالة  معالجة  “تضمني  أن  املرسومي  ويبنّي 
داخل املوازنة املقبلة قد يعالج نسبة ضئيلة من 
هذه  فمعالجة  العراق.  يف  املتزايد  البطالة  حجم 
االقتصاد،  تنويع  املشكلة لن تجري إال من خالل 
والخدمية  السلعية  اإلنتاجية  األنشطة  وتحديد 
تخلق فرص  أنشطة جديدة  استحداث  من خالل 
الرتقيعية  واملعالجات  الحلول  أما  للشباب.  عمل 

السائدة فال ميكن االستمرار فيها”. 
ويلفت إىل أن “النمو السكاين يتزايد سنوياً مبعدل 
مليون نسمة، فيام تشري اإلحصاءات الرسمية إىل 
أن أكرث من نصف مليون فرد يدخلون إىل سوق 
العمل سنويا، ما يتطلب جهوداً حقيقية ودراسات 
من  والحد  االقتصادي،  بالواقع  للنهوض  شاملة 

مشكلة البطالة املرتاكمة”.

متابعة – طريق الشعب 

التجارة إىل وضع سقف  يدعو مواطنون وزارة 
التموينية   الحصة  وكالء  لتسليم  محدد  زمني 
يشددون عىل  فيام  للمواطنني.  الغذائية  املواد 
أهمية منع بعض التجار الجشعني، من استغالل 

الناس.
كربالء،  محافظة  أبو عيل، من  املواطن  ويقول 
مُياطلون يف  التموينية  الحصة  أن “بعض وكالء 
توزيع املواد الغذائية، ما يثري انزعاج املواطنني. 
من  املزيد  بذل  إىل  التجارة  وزارة  ندعو  لذلك 

الجهود ملتابعة عمل الوكالء”.
“من  أنه  قائال،  صحفي  حديث  يف  ويضيف 

الرضوري أن تضع الوزارة مدة محددة لتوزيع 
يكون  أن  يتطلب  وهذا  املواطنني.  عىل  املواد 
هناك تنسيق بني الوكيل واملواطن، ما يساهم 
بني  أحيانا  تحدث  التي  الخالفات  من  الحد  يف 

الطرفني”. 
محافظة  من  وهي  مريم،  أم  املواطنة  أما 
التجارة مراقبة  النجف، فتقول أن “عىل وزارة 
التجار  بعض  ومعاقبة  الغذائية،  املواد  محال 
فرتات  يف  بضاعتهم  أسعار  يرفعون  الذين 
هناك  تكون  أن  يف  أملها  عن  معربة  معينة”، 
اقتصادية جادة عىل عمل األسواق، وأن  رقابة 
ملنع  الغذائية  املواد  تسعرية  توحيد  يجري 

استغالل الفقراء من قبل “تجار األزمات”.

عىل  السيطرة  بني  اقتصاديون  خرباء  ويربط 
املعروض من املواد الغذائية وانخفاض األسعار 
يكون هناك شح يف  األسعار عندما  ترتفع  “إذ 
عرض املادة املباعة، لكن عند ضخ تلك املادة يف 
السوق، سينخفض سعرها أو يستقر عىل األقل” 
سميسم،  سالمة  د.  االقتصاد  خبرية  حسب   –
“إعالن  أن  إىل  صحفي  حديث  يف  تشري  التي 
مواعيدها  يف  كاملة  التموينية  املواد  توزيع 
ميكن أن يحافظ عىل مستوى معني من استقرار 

السوق”.
يتم  ال  أن  أهمية  االقتصاد عىل  وتشدد خبرية 
“فبمجرد  املواطن  عن  التموينية  الحصة  قطع 

اإلخبار عن ذلك ستزداد األسعار”. 

بغداد – ماجد مصطفى عثمان 

شكا عديد من سكان “منطقة الخطيب” الواقعة 
يف مدينة الشعلة األوىل ببغداد، من تراكم أكوام 
“الفت  بشكل  واألنقاض  النفايات  من  كبرية 
للنظر” عىل جانبي الشارع الرئيس املؤدي إىل 
املنطقة.  وقالوا لـ “طريق الشعب”، أن هذه 
النفايات تضم الكثري من بقايا املواد اإلنشائية 

والبالستيكية املستخدمة يف بناء الدور السكنية 
والتي خلّفت مشهدا مشوها ملدخل  واملحال، 

املنطقة، وأثرت سلبا عىل حياة الناس. 
وناشد السكان دائرة بلدية الشعلة، رفع النفايات 
بشكل  املنطقة  إىل  الكابسات  وإرسال  عاجال، 
منتظم مع توفري أعداد كافية من حاويات جمع 
األنقاض، مؤكدين أن وجود هذه النفايات أرض 

كثريا بواقعيهم الصحي والبيئي. 

طوزخورماتو – وكاالت 

الجمعة  صباح  األمطار  مياه  غمرت 
املاضية، أرض مستشفى طوزخورماتو 
العام، رشقي صالح الدين، وذلك إثر 

موجة مطرية غزيرة. 
نرشها  فيديو  مقاطع  وأظهرت 
التواصل  مواقع  عىل  مدونون 
ممرات  أرضيات  االجتامعي، 
مغمورة  وهي  الداخلية  املستشفى 

باملياه بشكل كامل. 
عن  أنباء  وكاالت  نقلته  ملا  ووفقا 
فإن  القضاء،  يف  محيل  مصدر 
منظومة  وسوء  الغزيرة  “األمطار 
تسبب  ذلك  كل  الصحي،  الرصف 
أن  مبينا  املستشفى”،  غرق  يف 
املدين  والدفاع  املجاري  دائريت  فرق 
بترصيف  وقامت  املبنى  إىل  هرعت 
يف  أرضار  لحصول  تالفيا  املياه 

ممتلكات املستشفى.  

مستشفيا  تعرض  أن  وسبق 
“الغراف” يف ذي قار و”النعامن” يف 
بغداد، إىل حالة غرق مشابهة خالل 
البالد  شهدتها  التي  املطرية  املوجة 
يف العارش من ترشين الثاين الجاري، 
كثرية  رئيسة  شوارع  أغرقت  والتي 
تأكيد  رغم  املدن،  ومراكز  بغداد  يف 
وسائل  عىل  مرارا  املعنية  الجهات 
استعداداتها ملواجهة موسم  اإلعالم، 

املطر!    

مواطنون: 

الحصة التموينية ال تصلنا في موعدها 

تالل من النفايات 
في »منطقة الخطيب« البغدادية

مستشفى الطوز تغرق بماء المطر!

جموع من العاطلني عن العمل يف تظاهرة سابقة

بعقوبة – طريق الشعب 

يف  الرحمة«  »كاطون  منطقة  تعاين 
املشكالت  من  جملة  بعقوبة،  مدينة 
الخدمية، خصوصا يف قطاعات املجاري 

ومياه اإلسالة والطرقات. 
عرب  املنطقة  سكان  من  عدد  وشكا 

مياه  طفح  من  الشعب«،  »طريق 
املجاري يف طرقاتهم، سيام خالل سقوط 
»أنابيب  أن  قائلني  وأضافوا  األمطار.  
إىل  األخرى  هي  تعرضت  اإلسالة  مياه 
بعد  وذلك  عديدة،  أماكن  يف  كسور 
تبليط نصف الشارع الرئيس للمنطقة، 
إىل  املياه  تسبب يف ترسب  الذي  األمر 

سري  حوادث  حصول  وبالتايل  الشارع 
إىل مشكلة  »إضافة  أنه  مبينني  كثرية«، 
جانبي  عىل  تنترش  اآلسنة،  املياه  طفح 

الطريق أكوام من النفايات«. 
املجاري  دائريت  املنطقة  سكان  وطالب 
املياه  طفح  مشكلة  معالجة  واملاء 

عاجال، مع تصليح األنابيب املكرسة.

بعقوبة 

»كاطون الرحمة« تغرق بالمياه اآلسنة!
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رشيد غويلب
 

قبل عرشين عاًما، يف أيام 6-10 ترشين 
الثاين 2002، وتحت شعار “أوروبا 

أخرى ممكنة”، انعقدت الدورة األوىل 
للمنتدى االجتامعي األورويب يف مدينة 

فلورنسا اإليطالية.

مواجهة  عىل  عام  مرور  بعد  املنتدى  انعقاد  وجاء 
االحتجاجات املضادة لقمة مجموعة الثامنية )مجموعة 
السبعة + روسيا( يف جنوة، حيث أدى عنف الرشطة 
بجروح،  املئات  وأصيب  املحتجني،  أحد  استشهاد  إىل 
عىل  املعاملة  وسوء  التعذيب  إىل  آخرون  وتعرض 
أكرب  يف  ناشط  ألف   50 شارك  الخاصة،  القوات  أيدي 
املنتدى  واختتم  االجتامعية.  للحركات  أورويب  اجتامع 
حينها اعامله بتظاهرة كربى شارك فيها وفق تقديرات 
أن  الرشطة  قدرت  حني  يف  محتج،  مليون  املنظمني 

املشاركني بنصف مليون.

فلورنسا 2022 
يف لحظة مأساوية من التاريخ األورويب، وبعد 20 عاًما، 
املنظامت  اجتمعت  الثاين  ترشين   13-  10 أيام  ويف 

والشبكات االجتامعية االوربية مرة أخرى يف فلورنسا.

وعملت اللجنة التحرضية عىل رضورة أن يكون اللقاء 
خطوة إىل األمام يف عملية إعادة بناء شبكة من التواصل 
مع  التعامل  عىل  قادرة  املحتمل،  والتقارب  والتعاون 
األوقات الصعبة التي نعيشها: الحرب، واألزمات البيئية 
واملناخية، والزيادة الهائلة يف عدم املساواة االجتامعية، 

واألزمة الدميقراطية.

رفض الحرب يوحد الحركة
املنتدى  من  مؤسس  عضو  فاتوري،  توماسو  لخص 
املنتدى  منظمي  وأحد  املياه  يف  الحق  لحركة  اإليطايل 
رفض  إن  التايل،  بالشكل  األمر  األورويب  االجتامعي 
النزاعات  إىل  األوكراين   - الرويس  الرصاع  من  الحروب، 
املشرتك  القاسم  هو  األفريقية،  القارة  يف  “املنسية” 
أخرى.   مرة  أوربا  يف  االجتامعية  الحركات  يربط  الذي 
ان االجتامع الحايل وليس لالحتفال مبرور عرشين عاما 
عىل تأسيس املنتدى االجتامعي، بل لتسليط الضوء عىل 
التي ميكن ان تكون مادة  الرئيسية  بعض املوضوعات 

إلطالق حمالت إعالمية واحتجاجية مشرتكة جديدة. 
تم تخصيص اليومني األولني من املنتدى لقضايا التنظيم 
من  ممكن  عدد  أكرب  إرشاك  بهدف  الذايت،  والتمويل 
عىل  وتشجيعهم  أوروبا  أنحاء  جميع  من  النشطاء 
القدوم إىل فلورنسا. لقد تم تنظيم 42 فعالية من قبل 
مختلف الشبكات والجمعيات األوروبية حول مجموعة 
واسعة من املوضوعات: أزمة الطاقة وتكاليف املعيشة، 
السيادة الغذائية، العمل، التحول البيئي، السالم، قضايا 
املرأة، املياه، الصحة والرعاية الصحية والحق يف السكن.

لثالثة  الجلسات  خصصت  الثاين  ترشين  و13   12 يف 
مواضيع رئيسية:

1 -إىل أين تتجه أوروبا وما هو الدور الذي تلعبه يف 
عامل متغري؟

كيف  الجامعي:  األمل  إىل  والعزلة  االستياء  -من   2
نتغلب عىل تصاعد اليمني يف املجتمع؟

3 -ال يكفي أن تكون عىل صواب: كيف تكون فعاالً يف 
عرص الدميقراطية منقوصة املحتوى؟

وناقش املشاركون سؤاال: يف أي اتجاه تتطور أوروبا وما 
هو الدور الذي تلعبه أوروبا يف هذه املرحلة املضطربة 
التي متثل فيها الحرب يف أوكرانيا خطر التحول إىل حرب 
عىل  الرسمية  املؤسسات  إرصار  الحضور  ودان  نووية. 
الصعيدين الوطني والقاري عىل مواصلة تصدير السالح 
االستجابة ألكرثية سكان  بدالً من  النهايئ”  النرص  “إىل 
الذي  الدمار  إلنهاء  حقيقية  مبفاوضات  املطالبة  أوربا 

يسببه استمرار الحرب.

البالغ الختامي
أصدرت اللجنة املنظمة للمنتدى بالغا ختاميا أكد عىل 
بني جميع  العالقات  إنشاء شبكة مستقرة من  رضورة 
لتحقيق  منتظمة  اجتامعات  مع  والحركات،  املنظامت 
كبريها  املنظامت  جميع  إرشاك  هو  “األول  هدفني: 
وصغريها، لتوحيد الجهود والتنسيق، ملعالجة املشاكل 
الكبرية يف عرصنا. والهدف الثاين هو بناء تعبئة املجتمع 
اجتامعا،   45 تنظيم  إىل  البالغ  وأشار  العاملي”.  املدين 
شارك فيها أكرث من 700 مندوب ميثلون 155 منظمة 

عنام  ممثلني  حضور  إىل  باإلضافة  وأوروبية.  إيطالية 
ومن  اليونان،  إىل  الدمنارك  من  دولة،   25 عن  يقل  ال 
إيران  من  أصوات  مع  الرشقية،  أوروبا  إىل  الربتغال 
والعراق وليبيا والربازيل وحضور افرتايض ملمثيل أمريكا 
الالتينية، والنشطاء الذين حرضوا مؤمتر املناخ يف رشم 
الفي  من  أكرث  االنرتنيت  عرب  الجلسات  وتابع  الشيخ. 
ناشط مثلوا حركة “الجمعة من أجل املستقبل” والحركة 
للعنرصية،  املناهضة  والحركة  السالم  وحركة  النسوية، 

مجاالت  من  منظامت  عن  فضالً  الفالحية،  والحركات 
الدويل،  والتعاون  والثقافية،  االجتامعية،  الشؤون 
والتضامني.  االجتامعي  واالقتصاد  األخالقي،  والتمويل 
ونقابات ومنظامت مختلفة من اليسار األورويب. ومن 
ترشين   5 يوم  الكبرية  السالم  مظاهرة  منظمو  بينهم 
الثاين يف روما ومنظمو االحتجاجات العاملية والبيئية، 
جائزة  عىل  الحائز  مثل  عاملًيا  املشهورون  واملفكرون 

نوبل يف الفيزياء جورجيو باريزي. 

في سياق بداية جديدة للحركات االجتماعية

المنتدى االجتماعي األوربي يعود الى مدينة التأسيس

متابعة - وكاالت

اإلسبانيتني  وبرشلونة  مدريد  مدينتي  آالف يف شوارع  تظاهر 
أخريا، يف مسريات مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة العنف املسلط 
ضد املرأة. وسار متظاهرون يف وسط العاصمة مدريد حاملني 
برشلونة  ويف  بضاعة”.  لسنا  النساء  “نحن  ويهتفون:  الفتات 
قرع الناس الطبول وأشعلوا مشاعل. ويف سياق آخر، أوضحت 
حركة  معاملة  طريقة  أن  املتحدة  األمم  خرباء  من  مجموعة 
طالبان للنساء والفتيات األفغانيات، رمبا ترقى إىل جرمية ضد 

اإلنسانية.

في أوروبا وأمريكا الالتينية
لقيت   2003 عام  مند  إنه  االسبانية  املساواة  وزارة  قالت 
1171 امرأة حتفهن نتيجة للعنف بناء عىل النوع يف إسبانيا. 

ولقيت 38 امرأة حتفهن حتى اآلن يف عام 2022.
الرجال  من  سانتشيث  بيدرو  اإلسباين  الوزراء  رئيس  وطلب 
العمل عىل إنهاء الهيمنة الذكورية: وقال يف إحدى فعاليات 
الذكور حقيقة مأساوية تخجلنا كل  الحزب االشرتايك: “عنف 

يوم”.
وتأيت االحتجاجات بعد أن تبني أنه تم تخفيف أحكام السجن 
جديد  قانون  يف  ثغرة  بسبب  الرجال،  بعض  ضد  الصادرة 
بشأن عقوبات االعتداء الجنيس مام تسبب يف غضب ونقاش 
جنسية  مامرسة  أي  القانون  ويصنف  السياسيني.  بني  ساخن 
عقوبات  أيضا  يفرض  ولكنه  اغتصاب،  أنها  عىل  رضائية  غري 

أخف عىل بعض الجرائم الجنسية.
الشوارع  إىل  نساء  الالتينية خرجت  أمريكا  أنحاء  ويف جميع 
ضد  العنف  عىل  للقضاء  العاملي  اليوم  مبناسبة  مسريات،  يف 

املرأة وطالنب السلطات باتخاذ مزيد من اإلجراءات.

املزودين  الرشطة  رجال  من  مئات  أحاط  املكسيك،  ويف 
نظمتها  مبسريات  واقية،  وسرتات  الشغب  مكافحة  بدروع 
وكانت  سيتي.  مكسيكو  العاصمة  يف  نسائية  اتحادات 
رئيسة البلدية كلوديا شينباوم، التي تأمل يف أن تصبح أول 
املايض  األسبوع  يف  دعت  قد   ،2024 عام  يف  للبالد  رئيسة 
القلقني  النشطاء  بعض  ولكن  سلمي  احتجاج  تنظيم  إىل 
وصلوا بخوذات ونظارات واقية تحسبا إلطالق الرشطة الغاز 

للدموع. املسيل 
قتلن  الاليئ  الفتيات  وأمهات  االغتصاب  ضحايا  واستخدمت 
يف جميع أنحاء املكسيك مكربات صوت للمطالبة بوضع حد 
 20 نحو  أن  حكومية  بيانات  وذكرت  النوع.  بسبب  للعنف 
التي  الحاالت  قلة  الرغم من  يوميا عىل  يلقني حتفهن  امرأة 
إن  املتحدة  لألمم  جديد  تقرير  ويقول  عقوبات.  عن  تسفر 
هندوراس تشهد أعىل معدالت قتل للنساء يف املنطقة تليها 

جمهورية الدومينيكان ثم السلفادور وبوليفيا والربازيل.

العنف في أفغانستان
من جانب آخر، قالت مجموعة من خرباء األمم املتحدة إن 
األفغانيات،  والفتيات  للنساء  طالبان  حركة  معاملة  طريقة 
الرياضية  املتنزهات والصاالت  ارتياد  مبا يف ذلك منعهن من 
وكذلك من التعلم يف املدارس الثانوية والجامعات، رمبا ترقى 

إىل جرمية ضد اإلنسانية.
وجاء يف تقييم أجراه مقرر األمم املتحدة الخاص ألفغانستان 
أن  املتحدة  األمم  آخرون من خرباء  بينيت وتسعة  ريتشارد 
النساء والفتيات رمبا ترقى إىل “اضطهاد عىل أساس  معاملة 
النوع” وذلك مبوجب نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية 

الدولية والذي يضم أفغانستان.
خارجية  وزارة  باسم  املتحدث  قال  التقييم،  هذا  عىل  وردا 

الحايل  الجامعي  “العقاب  إن  بلخي  القهار  عبد  طالبان 
لألفغان األبرياء من قبل نظام عقوبات األمم املتحدة باسم 
ضد  وجرائم  حرب  جرائم  إىل  ترقى  واملساواة  املرأة  حقوق 

اإلنسانية”.
يف  النساء  حجز  “يرقى  بيان  يف  املتحدة  األمم  خرباء  وقال 

بيوتهن إىل السجن”.
ارتفاع مستويات  إىل  أن يؤدي ذلك  املرجح  أن من  وأضافوا 
العنف األرسي ومشاكل الصحة النفسية. وساق الخرباء أيضا 
الشهر  من  سابق  وقت  يف  القبض  إلقاء  هو  ذلك  عىل  مثاال 
زمالء  وأربعة  يعقويب  ظريفة  النسائية  الناشطة  عىل  الجاري 

من الرجال. وقال الخرباء إنهم ال يزالون قيد االعتقال.
الغرب  من  مدعومة  حكومة  من  الحكم  طالبان  وانتزعت 
النساء وفق  إنها تحرتم حقوق  الحركة  يف آب 2021. وتقول 

تفسريها للرشيعة اإلسالمية.
وقالت حكومات دول عديدة إن عىل طالبان أن تعدل عن 
فتح  إعادة  ذلك  يف  مبا  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  فيام  نهجها 
املدارس الثانوية للفتيات لتكون هناك مثة إمكانية لالعرتاف 

الرسمي بحكومة الحركة.
باسم  املتحدثة  شامداساين  رافينا  دعت  منفصل،  تحرك  ويف 
التابع لألمم املتحدة سلطات طالبان  مكتب حقوق اإلنسان 

إىل الوقف الفوري لتنفيذ الجلد عىل املأل يف أفغانستان.
هذه  مثل  من  العديد  وثق  املكتب  إن  شامداساين  وقالت 
الحوادث الشهر الجاري مبن يف ذلك رجل وامرأة ُوقعت عىل 
رشعية  غري  خلوة  بسبب  جلدة   39 الجلد  عقوبة  منهام  كل 

بينهام.
املتحدة  األمم  بيان  تعترب  طالبان  إدارة  إن  بلخي  وقال 
لإلسالم  “إهانة  غربيني  ملسؤولني  األخرى  والترصيحات 

الدولية”. للمبادئ  وانتهاكا 

األمم المتحدة: طريقة معاملة طالبان للنساء قد ترقى الى جريمة ضد اإلنسانية

مسيرات نسائية تحّيي اليوم العالمي 
لمكافحة العنف ضد المرأة

متابعة – طريق الشعب

يف  لالنتخابات  العليا  املحكمة  ردت 
التي  الدعوى  الفائت  األربعاء  الربازيل 
الرئيس  حزب  الليربايل،  الحزب  أقامها 
بولسونارو،  واليته  املنتهية  الربازييل 
والتي طالب مبراجعة نتائج االنتخابات. 
دي  ألكسندر  املحكمة  رئيس  وقال 
جايري  الرئيس  حزب  إن  مورايس 
االنتخابات  خرس  الذي  بولسونارو، 
الرئاسية األخرية، مل يقدم أي دليل يدعم 
تم  قد  االنتخابات  نتائج  بأن  مزاعمه 
تجاوزات  وكذلك حدوث  بها،  التالعب 
املدعني  وان  االقرتاع.  عملية  اثناء 
اثارة “رصاع قضايئ خبيث وغري  أرادوا 
املحكمة  رئيس  فرض  وعليه  مسؤول”، 
دي مورايس عىل املدعني غرامة قدرها 
برازييل، أي ما يعادل  23 مليون ريال 

4.12 مليون يورو.

مورايس،  دي  املحكمة  رئيس  واتهم 
بإقامة  املتطرف  اليمني  ترصيحه،  يف 
الحركات  “تحريض  بهدف  الدعوى 
للدميقراطية،  واملناهضة  اإلجرامية 
التي أطلقت تهديدات خطرية وأعامل 
أنحاء  جميع  يف  الطرق  وإغالق  عنف 
الجولة  انتخابات  بعد  الربازيل”. 
حواجز  بولسونارو  أنصار  أقام  الثانية 
االنتخابات.  نتيجة  ضد  الشوارع  يف 
املتطرف  اليمني  أوساط  وطالبت 
اليسار  عودة  ملنع  بالتدخل  العسكر 
إىل السلطة مرة ثانية. يف هذه االثناء، 
أصغر،  اليمني  احتجاجات  أصبحت 
لكنها يف بعض األحيان أكرث عنًفا. ولجأ 
مامرسة  يخلط  الذي  املتطرف  اليمني 
العنف بأشكال من الشعوذة إىل اشكال 
ملخلوقات ساموية  الدعاء  مثل  غريبة، 
من  الربازيل  إلنقاذ  األرض  إىل  للنزول 

الشيوعية.

متابعة - وكاالت

الفاتيكان،  بابا  فرنسيس  البابا  قال 
زعامء  عىل  يتعني  إنه  األول،  أمس 
النظر”  “بعيدي  يكونوا  أن  أوكرانيا 
لتحقيق السالم، ملمحاً إىل أنه سيتعني 
إلنهاء  تنازالت  تقديم  كييف  عىل 

الحرب مع روسيا.
ويف رسالة مفتوحة نرشت يوم الجمعة 
الغزو  عىل  أشهر  تسعة  مرور  مبناسبة 
األوكرانيني  بقوة  البابا  أشاد  الرويس، 
يف مواجهة الهجوم. وكتب “لقد تعرف 
العامل عىل شعب شجاع وقوي، شعب 
ويقاوم  ويكافح  ويبيك  ويصيل  يتأمل 

ويأمل: شعب نبيل شهيد”.

حكام  أجل  من  صيل  إنه  أيضاً  وقال 
عىل  “يقع  يقول  ومىض  أوكرانيا. 
أوقات  يف  البالد  حكم  واجب  عاتقهم 
النظر  بعيدة  قرارات  واتخاذ  مأساوية 
يف  االقتصاد  وتطوير  السالم  أجل  من 
التحتية  البنية  من  الكثري  تدمري  ظل 

الحيوية”. 
زيلينسيك  فولودميري  الرئيس  وقال 
مستعدة  أوكرانيا  إن  املايض  األسبوع 
للسالم، لكن برشوطها التي من شأنها 
ويف  املحتلة.  األرايض  جميع  استعادة 
األسبوع  نرشت  صحيفة  مع  مقابلة 
املايض، قال البابا إن الفاتيكان مستعد 
للتوسط وإنهاء  لفعل أي يشء ممكن 

الحرب.

صنعاء - وكاالت

قال تقرير دويل إن أكرث من 500 من 
الرشعيني،  غري  األفريقيني  املهاجرين 

قتلوا يف اليمن منذ اندالع الحرب.
يف  الدولية،  الهجرة  منظمة  وقالت 
الهجرة  ضحايا  عن  لها  حديث  تقرير 
 ،2014 العام  منذ  املرشوعة  غري 
حول  شخص  ألف   50 من  “أكرث  إن 
رحالت  أثناء  حياتهم  فقدوا  العامل 
الهجرة منذ أن بدأ مرشوع املهاجرين 

عام  الوفيات  توثيق  يف  املفقودين 
تقريرها  يف  املنظمة  وذكرت   .”2014
وصلوا  522 شخصا  عن  يقل  ال  ما  أن 
يف  حتفهم  لقوا  األفريقي  القرن  من 

اليمن، غالبيتهم بسبب العنف.
الرشعيني  غري  املهاجرين  آالف  ويصل 
أغلبهم  أفريقيا،  من  شهريا  اليمن  إىل 
أعلنت  حيث  وأثيوبيا،  الصومال  من 
حوايل  وصول  مؤخراً  الهجرة  منظمة 
مطلع  منذ  اليمن  إىل  مهاجر  ألف   50

العام الجاري.

4,12 مليون يورو 
غرامة للرئيس البرازيلي المهزوم

الفاتيكان: على أوكرانيا أن تكون 
»بعيدة النظر«  لتحقيق السالم

مقتل مئات المهاجرين األفريقيين 
الخرطوم - وكاالتفي اليمن 

نحو  بأّن  أمس،  املتحدة،  األمم  أفادت 
السودان  9.4 ماليني شخص يف جنوب 
سوف يكونون يف حاجة إىل مساعدات 
العام  يف  حامية  وخدمات  إنسانية 
نصف  زيادة  يعني  ما  وهو  املقبل، 

مليون شخص إىل العدد الحايل.
وجاء هذا الرقم يف تقرير تحت عنوان 
اإلنسانية«  االحتياجات  »مراجعة 

لجنوب السودان لعام 2023.
فإّن  املتحدة،  األمم  تقرير  وبحسب 
يعانون  سوف  األشخاص  من  مزيداً 

املقبل.  العام  يف  األمن  انعدام  من 
وحالياً، يواجه نحو 12.4 مليون شخص 
انعداماً  السودان  جنوب  يف  يعيشون 

حاداً يف األمن الغذايئ.
اإلنسانية  األوضاع  أّن  التقرير  وأوضح 
املسترشي  العنف  جّراء  من  تفاقمت 
والرصاع والقيود املفروضة عىل وصول 
يف  والتدّخل  اإلنسانية  املساعدات 
الصحة  اإلنسانية، وتحديات  العمليات 
مثل  املناخي،  التغرّي  وتأثري  العامة، 
ل  تُسجَّ وسوف  والجفاف.  الفيضانات 
يف  املساعدات  تقديم  إىل  أكرب  حاجة 
أعايل  واليَتي  يف  الواقعة  املقاطعات 

تعانيان  اللَتني  االستوائية  وغرب  النيل 
بسبب الرصاع.

ويف السياق نفسه، قالت منسقة األمم 
جنوب  يف  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة 
السودان سارة بيسولو نيانتي، يف بيان، 
جنوب  يف  ما  أمر  تغيري  »يتوّجب  إنّه 
السودان، ألّن عددا األشخاص املحتاجني 
تواصل  واملوارد  سنوياً  ارتفاعه  يواصل 

انخفاضها«.
السودان  حكومة  نيانتي  وناشدت 
التنمية  ودعم  السالم  ظروف  »تأمني 
املساعدات  إىل  الحاجة  لتقليل 

اإلنسانية«.

  10 ماليين إنسان بحاجة للمساعدة
 في جنوب السودان

استنفار باكستاني عقب 
تظاهرات انصار »عمران خان«

إسالم أباد - وكاالت

 4 من  آباد  إسالم  العاصمة  إغالق  الباكستانية  السلطات  أحكمت 
بدء  مع  بالتزامن  لها،  املجاورة  راولبندي  مبدينة  تربطها  مداخل 
وصول مؤيدين لحزب »إنصاف« بزعامة رئيس الحكومة املقال من 
منصبه عمران خان للمشاركة يف التجمهر الشعبي الذي انطلق يوم 
أمس. ونقل حزب إنصاف عن خان قوله يف تغريدة »حيايت يف خطر. 
رغم إصابتي، أنا ذاهب إىل روالبندي من أجل األمة. أمتي ستأيت إىل 
روالبندي من أجيل«، فيام نُظّم االحتجاج عىل أرض مفتوحة شاسعة 
بني العاصمة إسالم آباد وراولبندي، وتضم األخرية مقر قيادة الجيش 

النافذ يف البالد.
صورا  السبت  امس  تويرت  عىل  حسابه  يف  عمران  حزب  ونرش 
يف  للمشاركة  راولبندي  مدينة  عىل  السيارات  لتوافد  وفيديوهات 

املسرية االحتجاجية.
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اقتصاد

متابعةـ  طريق الشعب

“أورسوال  األوروبية؛  املفوضية  رئيسة  تحذير  مع 
األورويب”  “االتحاد  دول  أن  من  الين”،  دير  فون 
العام  خالل  الغاز  إمدادات  يف  مشكلة  تواجه  قد 
القادم، ومع إزدياد الرصاع بني “روسيا” و”االتحاد 
األورويب” حول ملف الطاقة، ورغبة “بروكسل” يف 
االستمرار يف منظومة العقوبات، عرب وضع سقف 
“موسكو”  ترفض  بينام  الطبيعي”،  “الغاز  ألسعار 
توجه الغرب بتحديد سعر “الغاز”، مهددة بأنها لن 
تُّصدر الغاز والنفط للدول التي تضع سقًفا للسعر.

“االتحاد  يف  الطاقة  وزراء  عقد  املايض،  الخميس 
سقف  وضع  إمكانية  لبحث  اجتامًعا،  األورويب” 
ألسعار الغاز، لكنهم فشلوا يف الخطوة وقرروا عقد 
اجتامع آخر يف منتصف كانون أول/ديسمرب املقبل، 
بسبب اختالفهم بشأن املقرتح واعتربه عدد منهم: 

“مهزلة”.

مقترح ال يمكن تنفيذه !
مقرتًحا  الوزراء  يُناقش  أن  املفرتض  من  وكان 
لـ”املفوضية األوروبية”؛ تم الكشف عنه الخميس، 
من:  يبلغ  الغاز،  ألسعار  تحديد سقف  عىل  ينص 
65 إىل 75 دوالر للربميل، إال أن العديد من الدول 
برشوط  مرفقة  الخطة  أن  من  اشتكت  األعضاء 
تجعل من املستحيل االستفادة منها، مثل: “فرنسا 

وإسبانيا واليونان وبولندا”.
وتُطالب: 15 دولة يف “االتحاد األورويب”؛ عىل األقل، 
التكتل(، بسقف عميل  )أي أكرث من نصف بلدان 
يف  النقص  مع  للتعامل  بالجملة  “الغاز”  ألسعار 
الدول األوروبية من  اإلمدادات، خاصة مع خوف 
تحويل إمدادات “الغاز” إىل أسواق مربحة أكرث مثل 

األسواق اآلسيوية حال وضعوا سقف للسعر.
وترى عدد من الدول أن املقرتح ال ميكن تنفيذه؛ 
حيث مل يكن ليتم تفعيله حتى يف آب، عندما ارتفع 
السعر فوق: 300 يورو، ووفق املتقرح سيتم تفعيل 
سقف السعر بعد تجاوز حد: الـ 275 يورو بشكٍل 
مستمر ملدة أسبوعني عىل األقل، وبعد ذلك فقط 
 ،)LNG( إذا ارتفع سعر “الغاز الطبيعي املُّسال”؛

فوق: 58 يورو ملدة 10 أيام.

ترجيح االتفاق في كانون االول
بيتشيتو  “غيلربتو  اإليطايل؛  البيئة  وزير  ورجح 
فراتني”، يف ترصيحات لوكالة )تاس(؛ أنه يف اجتامع 

استثنايئ لوزراء الطاقة يف دول “االتحاد األورويب”؛ 
يف كانون أول/ديسمرب، سيكون االتفاق ممكًنا عىل 

سقف أسعار “الغاز الرويس”.
االقرتاح  راضية عن  اآلن غري  بالده حتى  أن  ويرى 
الحايل، وأشار إىل أن “روما” ميكن أن: “تستغني عن 
تحديد سقف السعر” إذا تم وضع معايري واضحة 
لتجنب املضاربة وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكًدا أن: 

“جميع الدول لديها رغبة يف التوصل إىل اتفاق”.
وقال “بيتشيتو فراتني”، إن: 15 دولة يف “االتحاد 
األورويب” تنتقد اقرتاح “املفوضية األوروبية” بوضع 

سقف ألسعار “الغاز الطبيعي”.

عواقب وخيمة 
)الكرملني(؛  باسم  املتحدث  أكد  عقايب،  وكإجراء 
“دميرتي بيسكوف”، بأن الرئيس الرويس؛ “فالدميري 
بوتني”، أصدر تعليامت بعدم تصدير النفط والغاز 

للدول التي تضع سقًفا لألسعار.
توقعات بأزمة طاقة خالل الشتاء..

العاملية؛  الطاقة  وكالة  رئيس  أكد  جانبه؛  من 
قادرة  “أوروبا”  تكون  أن  رضورة  بريول”،  “فاتح 
بفضل  “الغاز”  إمدادات  أزمة  مع  التعاطي  عىل 
االحتياطيات الكبرية، عىل الرغم من توقعات أزمة 

طاقة يف الشتاء املقبل.
وقال “بريول”، إنه باستثناء األحداث غري املتوقعة: 
“ستمر أوروبا خالل هذا الشتاء ببعض املشكالت 
االقتصادية واالجتامعية والتعرث هنا وهناك”، نتيجة 
لجهودها للتخيل عن الغاز الرويس والزيادة األكرب 
يف تكاليف الطاقة الناجمة عن األزمة األوكرانية”، 
مضيًفا: “الشتاء املقبل سيكون أكرث صعوبة من هذا 

الشتاء”.
وأشار إىل أن: %75 من صادرات “روسيا” من الغاز؛ 

و%55 من صادراتها من النفط، كانت تذهب إىل 
“أوروبا” قبل األزمة، لذا فإن “موسكو” بحاجة إىل 

إيجاد أسواق جديدة إلنتاجها.

خطوة ذات ُبعد سياسي..
ووصف الدكتور فهد بن جمعة، الخبري يف أسواق 
)العربية(، سعي “مجموعة  النفط، يف مقابلة مع 
الرويس”،  “النفط  لسعر  سقف  لوضع  السبع” 
بالخطوة ذات الُبعد السيايس، مشريًا إىل أنها تُشكل 

خطرًا ولها أبعاد عىل ميكانيزمات أسواق النفط.
وأضاف أنها قد تُصبح منوذًجا يُطبق عىل دول منتجة 
أخرى. وقال إن الخطوة لن تنجح ألن السقف فيه 
الرويس،  الخام  بيع  سعر  من  أعىل  وهو  مرونة؛ 
مضيًفا أن املشكلة قد تحدث إذا ما ارتفعت أسعار 

النفط إىل: 100 دوالر أو أكرث.
يُظهر ضعف الغرب يف مواجهة “روسيا”..

أن  )بلومبريغ(، يف مقال،  من جهتها؛ ذكرت وكالة 
الغرب يُظهر ضعًفا يف وضع سقف لسعر “النفط 

الرويس”، ألنه يعتمد عىل مواردها من الطاقة.
اعتبار  ميكن  الحظ،  “لسوء  إنه:  الوكالة  وقالت 
السقف السعري للنفط عالمة ضعف أكرث من كونه 
إشارة قوة، األمر الذي يعني نهاية كاملة لرفض رشاء 

النفط الرويس”.
الحدَّ  الغربية  الدول  قبول  أن  )بلومبريغ(  وأكدت 
مدى  إىل  يُشري  الرويس”؛  “النفط  لسعر  األقىص 
بكل  للقيام  مستعد  أنه  وإىل  إليه،  الغرب  حاجة 
الحيل االقتصادية والدبلوماسية من أجل الحصول 
السعر  أن  تبنّي  “إذا  أنّه:  الوكالة  وأضافت  عليه. 
الهاميش منخفض للغاية، واختفى الذهب األسود 
إىل  العاملية، فقد يؤدي ذلك  الرويس من األسواق 

تفاقم الركود الخطري يف االقتصاد العاملي”.

مقترح صعب التنفيذ

اوربا تفشل في تحديد سعر الغاز الروسي

بغداد ـ طريق الشعب

يستمر العراق برفع حيازته من السندات األمريكية يف الوقت 
ارتفاع  نتيجة  النفطية  اإليرادات  يف  هائلًة  أرقاًما  يشهد  الذي 
اسعار النفط، حيث ال مير شهر دون أن يشرتي العراق سندات 

أمريكية وبقيمة 1.6 مليار دوالر شهريًا تقريًبا. 

المرتبة 32
إّن  لها،  جدول  أحدث  يف  األمريكية  الخزانة  وزارة  وقالت 
الدول  بني  من   32 املرتبة  إىل  ليصل  مرتبتني  صعد  “العراق 
 38 عددها  البالغ  األمريكية  الخزانة  للسندات  حيازًة  األكرب 
دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها ألكرث من 32 

مليار دوالر”.
 36.9 بلغت  السندات  هذه  من  العراق  “حيازة  أّن  وأضافت 
مليار دوالر لشهر أيلول، مرتفعة بنسبة 3.65 يف املائة عن شهر 
املائة عن نفس  بنسبة 105 يف  آب من عام 2022، ومرتفعة 
الشهر من العام املايض 2021”. وأشارت إىل أن “العراق جاء 
رابع أكرب دولة عربية بعد السعودية والكويت واإلمارات، فيام 
اليابان عىل رأس الدول باألكرب حيازة لهذه السندات،  جاءت 
“مجموع  أّن  مبيًنا  ثالًثا”،  املتحدة  واململكة  ثانًيا  الصني  تليها 
السندات لدول العامل بلغت 7 تريليونات و296 مليار دوالر”.

فائض مالي
ويقوم العراق برشاء هذه السندات نتيجة تحقق فائض مايل 
عن  وبالحديث  وإيراداته.  بني مرصوفاته  مقارنة  لديه  شهري 
الفائض املايل املتحقق يف العام الحايل 2022، فإّن حيازة العراق 
للسندات األمريكية يف آخر شهر من العام املايض كانون األول 

كانت تبلغ 22.5 مليار دوالر.
حيازة  بلغت  أيلول  حتى  الحايل  العام  من  أشهر   9 وخالل 
يعني  ما  دوالر،  مليار   36.9 األمريكية  السندات  من  العراق 
أّن العراق اشرتى خالل األشهر التسعة األوىل من العام الحايل 

سندات أمريكية بقيمة 14.4 مليار دوالر.
فإّن  أيلول،  حتى  العراقية  الدولة  حسابات  عىل  وباالطالع 
أكرث  العام  من  أشهر   9 خالل  بلغت  الكلية  العراق  إيرادات 
من 122 تريليون دينار )أكرث من 84 مليار دوالر(، فيام كانت 
مصاريفه ونفقاته نحو 79 تريليون دينار )أكرث من 53 مليار 

دوالر(.

وبذلك، فإّن الفائض املتحقق لدى العراق يبلغ 31 مليار دوالر 
خالل 9 أشهر، وخالل ذات هذه األشهر التسعة، اشرتى العراق 
سندات أمريكية بـ14.4 مليار دوالر من الفائض املايل املتحقق، 
للعراق  املايل  الفائض  من  املائة  يف   46 من  أكرث  أّن  يعني  ما 

تحول إىل سندات أمريكية.
إىل  املايل  فائضه  قرابة نصف  لتحويل  العراق  أدى إلغراء  وما 
سندات أمريكية، هو نسبة الفائدة الكبرية التي أقرها الفيدرايل 
األمرييك خالل العام الجاري، والرفع املستمر الذي من املتوقع 

أن يصل إىل نهاية العام الحايل بأكرث من 4 يف املائة.

حجم الفائدة 
عام  بعد  الفائدة  يتسلم  أن  يستطيع  العراق  فإّن  ذلك،  وفق 
من اآلن عىل قيمة سنداته الحالية بقيمة تبلغ قرابة 1.5 مليار 
دوالر، فيام سرتتفع فائدته أكرث مع رشاء املزيد من السندات 
خالل األشهر املقبلة مع استقرار أسعار النفط فوق الـ70 دوالًرا 
مصاريف  بني  الفاصل  الحد  ميثل  الذي  السعر  وهو  للربميل، 

العراق وإمكانية تحقيقه فائض مايل.
وبينام اشرتى العراق سندات أمريكية بقرابة نصف ما حققه 
الذهب  رشاء  بني  يتوزع  اآلخر  النصف  فأّن  مايل،  فائض  من 
الذي بلغ منذ مطلع العام الحايل قرابة 34 طن ذهب اشرتاها 
العراق خالل هذا العام حتى اآلن، لريتفع احتياطيه إىل أكرث من 
130 طًنا بعد أن كان ال يتجاوز الـ96 طًنا مطلع العام الحايل.

ويبلغ متوسط سعر طن الذهب عاملًيا خالل العام الحايل قرابة 
50 مليون دوالر، ما يعني أّن العراق اشرتى ذهًبا بـ 1.7 مليار 
اشرتى  أنه  أي  دوالر،  مليار  بـ14.4  فضاًل عن سندات  دوالر، 
فإنه حول  وبهذا،  دوالر،  مليار   16 بأكرث من  سندات وذهب 
أكرث من 50 يف املائة من فائضه املايل املتحقق حتى اآلن إىل 

ذهب وسندات أمريكية.

االستثمار االمثل
ان  خضري  احمد  االقتصادي  الخبري  يقول  االمر،  عىل  وتعليقا 
استثامر الفائض املايل يف الدول ورشاء السندات هو احد الطرق 
لتأمني األموال يف حال عدم الحاجة اىل استثامرها يف مشاريع 
تنموية، مشريا اىل ان الحالة العراقية فريدة من نوعها، فالكتل 
اجل  من  الحايل  للعام  املوازنة  إقرار  عملية  عطلت  السياسية 
وانشاء  متويل  اىل  النفط  بيع  من  املايل  الفائض  تحويل  عدم 

صندوق سيادي، وفقا للتعديل األخري لقانون اإلدارة املالية.

الحكومة امام تحدي االستثمار األمثل للعائدات

قرابة نصف الفائض المالي للعراق 
تحّول الى سندات أمريكية

محافظة كربالء المقدسة
مديرية بلديات كربالء المقدسة

العدد 146
التاريخ 2022/11/23

إعــــــادة اعـــــــالن
تعلن مديرية بلديات كربالء املقدسة/ لجنة البيع وااليجار عن تأجري العقارات املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية عني التمر يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( فعىل الراغبني 

باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية أعاله يف الساعة العارشة صباحاً بعد مرور )30( ثالثون يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية وهوية األحوال املدنية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واالعالن واملصاريف األخرى وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( وال يجوز التنازل عن اإلحالة وبخالفه يعد املستأجر ناكالً وتطبق بحقه اإلجراءات القانونية املقتضاة.

رئيس مهندسين أقدم/ قدير احمد عبد
مدير بلديات كربالء المقدسة / وكالة
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الحلة - نبيل عبد األمير الربيعي
محمد علي محيي الدين

أقامت محلية بابل للحزب الشيوعي العراقي عصر امس االول الجمعة، احتفالية تكريم للرفيقين حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري، على قاعة مول بي دي سي بمدينة الحلة
وحضر االحتفالية سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي، والرفيق بسام محيي نائب السكرتير، والرفيق ياسر السالم عضو المكتب السياسي، والرفيقان ظافر مردان 

وبهجت الجبوري عضوا اللجنة المركزية، وأعضاء محلية بابل للحزب، ووفد من محلية كربالء، وجمهور غفير من الرفاق واألصدقاء.

بابل تحتفي باألوفياء

وباستذكار  الوطني  بالنشيد  االحتفالية  وافتتحت 
للحزب يف  املحلية  اللجنة  كلمة  اعقبتهام  الشهداء، 

محافظة بابل ألقاها الرفيق سلوان ظافر. 
املحتفى  كلمة  اىل  ذلك  بعد  املحتفلون  واستمع 
بهام، التي القاها الرفيق مفيد الجزائري. وباالهتامم 
مجيد  حميد  الرفيق  عن  شهادة  اىل  أنصتوا  نفسه 

وألقاها  اللبان،  جاسم  محمد  الرفيق  بعثها  موىس 
تلتها  الربيعي.  نبيل  الرفيق  الجلسة   باألنابة مدير 
الرفيق  قدمها  الجزائري  مفيد  الرفيق  عن  شهادة 

أحمد الناجي. 
وألقى األستاذ أسعد الشمري بعدها كلمة تنسيقية 
تاله  بابل.  محافظة  يف  العراقي  الدميقراطي  التيار 

باملناسبة  قصيدة  بالقاء  عيل  عبد  سامي  االستاذ  
للشاعر وليد الزبيدي. 

للمهندس  كلمة  اىل  ثم  من  الحضور  واستمع 
من  شهادة  واىل  الربيعي،  سليم  االستشاري 
فالح  للرفيق  فكلمة  الحسن،  محمد  كاظم  الرفيق 

الرهيمي. 

لسكرتري  االحتفالية  يف  االخرية  الكلمة  وكانت   
اللجنة املركزية الرفيق رائد فهمي.

كل  تكريم  جرى  االحتفالية  من  االخري  الجزء  ويف 
الجزائري  ومفيد  موىس  مجيد  حميد  الرفيقني  من 
بابل،  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  من  الوفاء  بلوح 
يف  العراقي  الدميقراطي  التيار  من  مامثل  وبلوح 

يف  والكتاب  االدباء  اتحاد  من  ورد  وباقة  بابل، 
محافظة بابل قدمها امني االتحاد امنار مردان. 

ورد  باقة  بعدها  بهام  املحتفى  الرفيقان  وتسلم 
من  واخرى  االنسان،  لحقوق  املواطنة  جمعية  من 
املهندس سليم الربيعي، ولوتكريم من الشيخ خرض 

البيايت..

كلمة الرفيقين حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري
محاطني  اليوم  انفسنا  نجد  ونحن   ، أحاسيسنا  عن  التعبري  علينا  يصعب   
باهتاممكم  وبفيض مشاعركم النبيلة ، يف هذه الجلسة الحاشدة التي تكرمت 
قيادة منظمة حزبنا الشيوعي يف محافظة بابل العزيزة ، بدعوتنا اليها. فالرسور 
يغمرنا ، ومعه الشعور باالمتنان العميق لهذه االلتفاتة الطيبة ، من منظمة 

بابل الشيوعية املجاهدة ، ورفاقها االمناء ، واصدقائها املخلصني.
لكننا إذ نقول هذا ونكرره ، ال نخفي يقيننا ان اجمل تكريم بالنسبة الينا، 
الحر  الوطن  بناء  طريق  عىل  املسرية  مواصلة  هو   ، الدرب  مواصلة  هو 

والشعب السعيد.
وترصينه  الحزب  بناء  حفظ  مهمة  عىل  تعلو  مهمة  نرى  ال  ذلك  وآلجل 
وتطويره ، ليكون يف مستوى حاجات زمننا الراهن ، ويف مستوى تغرّي الواقع 

وتطوره ، ومبا ينطوي عليه من تعقيدات وتحديات. 
اليوم امام حاجة ماسة لالرتقاء بعمل الحزب يف الظروف الجديدة  ونحن 
–االقتصادية  االجتامعية   - الثقافية  التحديات  طبيعة  فيها  تختلف  التي   ،
وغريها ، ارتباطا مبا تعيشه البرشية من ثورات وقفزات ، يف ميادين العلم 
والتكنولوجيا ووسائل االتصال والتواصل االجتامعي واالعالم. وهي تحوالت 
تجري يف ظل ازمة عميقة تعيشها املنظومة املتحكمة يف الدول الرأساملية 

املتقدمة ويف اطرافها من البلدان النامية.
يف  املضطرم  الفكري  الرصاع  مستوى  نكون يف  ان  اىل  كذلك  الحاجة  ومتس 
العامل ويف الوطن ، انتصارا للحرية والسالم والعدالة االجتامعية ، ومن اجل 
اطالق قوى البناء وخدمة االنسان واحرتام حقوقه ، والتجاوب مع تطلعاته 
املرشوعة اىل التجديد ، واىل بناء عامل خاٍل من الفقر والجهل واملرض ، وخاٍل 

من االستغالل واالضطهاد االجتامعي والسيايس.

رفيقاتنا ورفاقنا االحبة
اسمحوا لنا ان نشد عىل ايديكم ، وانتم تتحدون الظروف بالغة الصعوبة 
الوطن  املطبقة عىل  الشاملة  االزمة  وتجابهون   ، وبنشاطكم  بكم  املحيطة 
واسترشاء  الدميقراطية  وتشويه  املحاصصة  نهج  عن  والناجمة   ، العزيز 
الفساد. تتحّدون وتُجابهون بروح متفائلة ، وثقة عميقة بالنفس ، وتأهب 

للعمل املثابر املبادر املبدع ، الذي ال تلويه الصعاُب وال تثنيه.
التجارب  ، فضال عن  الخاصة  تجربتنا  بّينته  مبا  نذكّر  ان  ايضا  لنا  واسمحوا 

االخرى يف العامل ، من ان منابع تعزيز الثقة بالنفس ،  والتفاؤل باملستقبل 
، ويف  الكادحة  بالشعب وبجامهريه  االلتصاق  ، تكمن يف  اآلمال  وبتحقيق 
الذود املتفاين عن مطامحه اآلنية واملستقبلية ، خصوصا يف ظل تفاقم الرصاع 
الرثوات  عراقنا غزير  ، يف  والفقر  الغنى  بني  التفاوت  ، وتعمق  االجتامعي 

وكثري القدرات البرشية واملادية.
انها لحظة ، هذه التي نعيشها اليوم ، تربز فيها الحاجة اىل تكريس القيم 
واملثل االنسانية التقدمية ، وروح االيثار والتفاين ، املثل والقيم التي دامئا ما 
عززت ثبات وصمود املناضلني من اجل السالم والحرية والتقدم ، ويف سبيل 
خري الوطن والشعب وكادحيه ، يف مواجهة قوى الرش والتخلف واالستعامر 

، قوى االستغالل والظلم والقمع واالرهاب.

الرفيقات والرفاق 
الحضور المحترمون

عميق هو شعورنا بالعرفان واالمتنان لكم جميعا ، وانتم تحيطوننا بكل هذا 
االحتضان والدفء الرفاقيني واالنسانيني. 

هذا  نهدي   ، الراسخ  واالقتناع  العميق  التقدير  مشاعر  من  انطالقا  ونحن 
التكريم اىل شهدائنا ، شهداء الحلة الفيحاء ومحافظة بابل ، الذين وهبوا 
ارواحهم ، وهي اعز ما ميلكون ، للشعب والوطن ، واستشهدوا ابطاال من 

اجل خالصهام ، ويف سبيل حريتهام ، ودفاعا عن حقوق وكرامة الكادحني. 
ونخص بالذكر الشهيد ستار معروف ، والشهيد محمد سعيد خوجا نعمه ، 
والشهيد كاظم الجاسم )ابو قيود(، والشهيد جبار لفته )ابو عبيس( والشهيد 
كاظم عبيده )ابو رهيب( والشهيد فاضل وتوت ، والشهيد مهدي كامل ، 
النور الوّهاج، التي أضاءت وتيضء لالجيال الصاعدة  وغريَهم من مشاعِل 

دروبها نحو املستقبل الوضاء.
 ، بيشء  يبخلوا  مل  الذين   ، والرواد  املؤسسني  ذكرى  القلب  من  نحّيي  كام 
وتحملوا صنوف األذى واملعاناة ، من فصل سيايس ، ومالحقات مستمرة ، 
وحياة اختفاء ، واعتقال وسجن وتعذيب ، وكل ما ابتكرته قوى القمع من 
مامرسات ارهابية وحشية شائنة ، تحملوا ذلك كله من اجل قضيتنا العادلة 
، ويك يستمروا يف تنظيم الجامهري ، وقيادة نضالها لتحقيق االهداف واآلمال 
النبيلة. وبجانب هذا واصلوا العمل عىل تعزيز وتوطيد كيان منظمة الحزب 

يف بابل ، التي مل يتوقف يوما كفاحها املتفاين.
ونحيي كذلك جهود الرفاق جميعا يف بناء واعادة بناء املنظمة ، يف كل قضاء 
التي  الخسيسة  الغادرة  الحمالت  ، يف اعقاب  ارياف املحافظة  وناحية ويف 

شنتها قوى القمع والعسف التابعة لنظام االستبداد.
الذين رفدوا الحزب ومنظمته يف   ، بابل  بالتحية اىل نساء وشباب  ونتوجه 
بطاقة  قواه  وأمدوا   ، عالية  رايته  تبقى  يك   ، وعزيز  مثني  بكل   ، املحافظة 

التجديد والتصدي للمصاعب وتذليل العرثات.

ايها االحبة
ونحن نعيش الظروف الصعبة واالجواء املتوترة يف بلدنا ، الغارق يف األزمة 
، تنهض  اليها  التي سبقت االشارة   ، الخانقة  البنيوية  السياسية االجتامعية 
امامنا مهامت كبرية وجليلة ، تتمثل يف العمل عىل تأمني الخالص لشعبنا ، 
وعىل تغيري احواله ، وفتح الطريق واسعا امام عملية اعادة البناء ، وصوال 
الكاملة.  بالسيادة  املتمتع   ، االتحادي  الدميقراطي  املدين  العراق  اقامة  اىل 
العراق الذي ترفل فيه جامهري الكادحني ، واوسع فئات الشعب ، بالحرية 
الحقيقية والعيش الكريم الالئق ، وحيث تتوفر واسعًة فرُص البناء والتقدم ، 
مع التخلص من االقتصاد وحيد الجانب ، الريعي ، والتحول اىل اقتصاد منتج 
يفتخر البلد بصناعته وزراعته الوطنيتني املتطورتني ، مثلام يفتخر بثقافته 

وتعليمه واملستوى العايل لخدماته.
وطبيعي ان هذا كله يتعذر انجازه ، من دون ارشاك اوسع جامهري الشعب ، 
يف املعركة ألجله ، واال اذا اتحدت قوى التغيري الدميقراطي ، واقامت جبهتها 
الوطنية الواسعة. كام لن يتحقق - كام سبق لنا القول – اذا مل نعزز بناء 
، واذا مل نعمل عىل تجديد قوامه وتوسيع  ، ونطور اساليب عمله  الحزب 
صفوفه ، وجعله اكرث حيوية وقدرة عىل التعامل مع واقع بلدنا وحاجاته ، 

واكرث استجابة لطبيعة التحديات القامئة.
باقون معكم عىل الدوام ، ايها االعزاء ، ويف كل حني.

الشكر ثانيًة ، واالمتنان ملبادرتكم الطيبة ، التي جمعتنا اليوم لتجديد عهد 
االلتزام مبباديء الحزب ، ومواصلة النضال يف سبيل حرية الوطن وسعادة 

الشعب.
لكم جميعا وألرسكم وأحبتكم .. الصحة والسالمة. 

كلمة اللجنة 
المحلية للحزب 
في محافظة بابل

الحركة  رموز  من  برمزين  اليوم  نحتفي 
الشيوعي  الحزب  وطليعتها  الوطنية 
مجيد  حميد  الرفيقان  هام  العراقي، 
الجزائري)أبو  ومفيد  داود(  موىس)ابو 
نيسان(، تقديرا  لتاريخهام النضايل املرشق، 
العراقي  شعبنا  نضال  يف  الفاعل  ودورهام 

ومقارعته للظلم والطغيان.
الشخصيات  أملع  من  الرفيقان  كان  لقد 
بابل  محافظتنا  أنجبتها  التي  الوطنية 
ومدينتنا الحلة الفيحاء، وقد عمال بإخالص 
وتفان يف صفوف الحزب الشيوعي العراقي، 
تحليا  ملا  قيادته  يف  املراتب  أعىل  وارتقيا 
بني  املقدمة  به من صفات جعلتهام ضمن 
النضال  خاضا  وقد  الحزب.  يف  املناضلني 
نفسيهام  ناذرين  املسلح  والكفاح  السلمي 
بالوطنية  وُعرفا  العادلة،  الشعب  لقضية 
مصالح  عىل  والحرص  واالخالص  والنزاهة 
عند  للعراقيني  أعىل  مثال  فكانا  الجامهري، 
من  وكانا  املختلفة،  املسؤوليات  تسنمهام 

العملة النادرة يف زمن الضياع.
محلية  رأت  النضايل،  لتاريخهام  وتقديرا 
بابل إن تعرب عن عرفانها بالجميل، فعملت 
كرمزين من  بهام،  واالحتفاء  تكرميهام  عىل 
تكريم  خاللهام  ومن  العزيز،  وطننا  رموز  
القيم السامية، التي نسعى لتأصيلها، ومثل 
النضال من أجل بناء الوطن الحر والشعب 

السعيد.
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ال بد أن نلعب مع الكبار

منعم جابر
 

اللعب  نألف  مل  فرق  مع  وديتني  مباراتني  أيام  قبل  خضنا 
الخطوة  الريايض حذراً من هذه  الجمهور  معها، وقد كان 
خوض  عىل  السابقة  السنوات  يف  اعتدنا  حيث  الجريئة، 

مباريات مع فرق ذات مستويات متقاربة معنا.
كان لقاؤنا األول مع املكسيك وظهر املنتخب الوطني خائفاً 
ومرتبكاً وخرس بأربعة اهداف مقابل ال يشء. وبعد هذه 
هكذا  مع  اللعب  بعدم  البعض  طالب  القاسية،  الخسارة 
ان  طالبت  فقد  منهم  وانا  اآلخر  البعض  اما  قوية،  فرق 
متقدمة،  مستويات  ومن  قوية  فرق  نستمر مبالعبة هكذا 

ألن ذلك سيعلمنا ومينحنا الثقة يف مقارعة الكبار.
االكوادوري  املنتخب  امام  كانت  فقد  الثانية  التجربة  اما 
من  أقول  امامه،  مقنعاً  اداًء  املنتخب  العبو  وقدم  القوي، 
خالل خربيت كالعب كرة قدم سابق، إن مباراتهم الثانية امام 
الخوف واالرتباك واستطاعوا  االكوادور تخلصوا من عقدة 

ان يفرضوا التعادل السلبي عىل املباراة. 
ان  القدم:  العراقي لكرة  االتحاد  للمسؤولني يف  أقول  وهنا 
يستمروا يف البحث عن منازلة الكبار عندها سنجد أنفسنا 
شيئا آخر، كام يحصل اآلن مع منتخبات قطر والسعودية 
التي ارتفع مستواها بسبب خوضها مباريات عىل مستوى 
الجنوبية، وابتعادهم عن  اوربا وامريكا  عال مع فرق من 
خوض مباريات ودية ضعيفة املستوى ال تغني وال تسمن 

من جوع. 
إذا أنتم مطالبون باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة باالبتعاد 
ترفع من  ال  الودية مع فرق ضعيفة  املباريات  عن خوض 
املطلوب  سنحقق  ذاك  عند  العراقي،  الالعب  مستوى 

ونرتقي بأدائنا الكروي. 
مسبق  تخطيط  خالل  من  يتم  ان  يجب  العمل  هذا  إن 
وإدارة حكيمة ألن جميع دول العامل التي تقدمت يف جميع 
القدم، قد خططت واجتهدت  الرياضية ومنها كرة  ألعابها 
واستفادت من خربات وتجارب اآلخرين من سبقوها يف هذا 

املجال. 
السياسة  بسبب  كثرياً  تراجعت  العراقية  القدم  كرة  إن 
االتحاد  استقاللية  وعدم  الكثرية  والتدخالت  الخاطئة 
عن  واألكادمييني  الكفاءات  وغياب  القدم  لكرة  العراقي 
االتحاد  نبعد  أن  للجميع  أقول  عليه  الكروية،  الساحة 

ودوائره عن التدخالت من كل الجهات.

وقفة رياضية

متابعة ـ طريق الشعب

نظريه  أمام  للخسارة  السعودي  املنتخب  تعرّض 
لقاء  يف  السبت،  امس  رد،  دون  بهدفني  البولندي 
املجموعة  منافسات  من  الثانية  الجولة  لحساب 

الثالثة ملونديال قطر 2022.
وكان املنتخب السعودي يحتاج للفوز عىل بولندا، 
دون  الـ16،  دور  إىل  رسمياً  تأهله  أجل حسم  من 
املواجهة  يف  انتصاره  بعد  منافسيه،  لنتائج  النظر 
منتخب  لكن  لواحد،  بهدفني  األرجنتني  األوىل عىل 
للصدارة  قفز  أن  بعد  األكرب،  املستفيد  كان  بولندا 

بـ4 نقاط مقابل 3 للسعودية.
ونجحوا  جيدة،  بطريقة  املواجهة  السعوديون  بدأ 
يف الوصول إىل مرمى منافسه البولندي، يف أكرث من 
متكنوا  ليفاندوفسيك،  روبرت  رفاق  لكن  مناسبة، 
من افتتاح التسجيل عند الدقيقة الـ39 عن طريق 

نجم نابويل، بيوتر زيلينسيك.
وشهدت املباراة منعطفاً قبل دقائق قليلة من نهاية 
الربازييل  املواجهة  حكم  لجوء  بعد  األول،  الشوط 
ليحتسب  “الفار”،  تقنية  إىل  سامبايو  ويلتون 
أشعل  قرار  يف  السعودية،  ملصلحة  جزاء  ركلة 
املدينة  استاد  يف  احتشدت  التي  الجامهري،  حامس 
بعد  الجميع  فاجأ  الدورسي  سامل  لكن  التعليمية، 
تشيزين  فويتشيك  تألق  إثر  تسجيلها،  أخفق يف  أن 

حارس بولندا.
السعودي  املنتخب  واصل  الثاين،  الشوط  ويف 
مجريات  عىل  سيطرة  وسط  املميزة،  عروضه 
افتقد  لكنه  املنافس،  ملرمى  سهل  ووصول  اللعب 
للنهايات الصحيحة يف أكرث من مرة، قبل أن يباغت 
مدافع  من  كرة  ويخطف  الجميع  ليفاندوفيسيك 
الدموع  ويذرف  الثاين،  الهدف  ويحرز  السعودية 

بلقطة مؤثرة، بعد أن سجل أول هدف له يف كأس 
العامل.

خرس منتخب تونس أمام أسرتاليا 1-0 امس السبت 
العامل  بكأس  الرابعة  املجموعة  منافسات  ضمن 
“نسور  تجعل  التي  النتيجة  وهي  قطر،  يف   2022
فرنسا  منتخب  عىل  الفوز  حتمية  أمام  قرطاج” 
األخرية،  الجولة  يف   2018- روسيا  نسخة  -بطل 

للحفاظ عىل آماله يف التأهل إىل الدور الثاين.
دخل  الوكرة،  منطقة  يف  الجنوب  ملعب  وعىل 
وهو  املونديال  يف  الثانية  مباراته  تونس  منتخب 

صبغوا  الذين  املشجعني  من  اآلالف  بدعم  يحظى 
آمال  ظل  يف  األحمر،  باللون  امللعب  مدرجات 
بتقديم مباراة أخرى مميزة بعد التعادل املستحق 

أمام الدامنارك يف الجولة األوىل.
غري أن منتخب تونس بدا متحفظا مع بداية اللقاء 
ألسرتاليا  االستحواذ  وترك  هجومية،  حلول  بدون 
التي خرست 1-4 من فرنسا حاملة اللقب يف بداية 

مشوارها يف كأس العامل.
وغابت الفرص الحقيقية من الجانبني خالل الشوط، 
ونجحت أسرتاليا يف خطف هدف التقدم عرب رضبة 

رأسية مميزة من ميتشل ديوك الذي استغل فرصة 
متريرة  وحّول   ،23 الدقيقة  يف  املرمى  عىل  نادرة 

كريغ غودوين العرضية إىل شباك أمين دحامن.
وحصد املنتخب األسرتايل أول 3 نقاط له يف النسخة 
الحالية من البطولة وتوقف رصيد منتخب تونس عند 
نقطة واحدة، يف انتظار املواجهة األخرى يف املجموعة 

التي ستجمع يف وقت الحق اليوم فرنسا والدامنارك.
الثاين  الدور  اىل  الوصول  الفرنيس  املنتخب  وضمن 
بعد فوزه عىل نظريه الدمناريك بهدفني مقابل هدف 

وحيد.

ليفاندوفيسكي يسجل أول اهدافه في المونديال

فرنسا الى الدور الثاني.. والسعودية تضّيع 
المبكر التأهل  فرصة 

جدول مباريات كأس العالم اليوم االحد
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المانيا واسبانيا في مواجهة مصيرية.. والمغرب أمام بلجيكا 
متابعة ـ طريق الشعب

تخوض أملانيا مباراة “حياة أو موت” مبواجهة إسبانيا، 
اليوم األحد، عىل استاد البيت يف الخور لتعويض صدمة 
الحارس  عىل  يتوجب  حيث  اليابان،  أمام  الخسارة 
إلسقاط  لديهم  ما  أفضل  تقديم  ورفاقه  نوير  مانويل 
منافسات  من  الثانية  الجولة  يف  الساحرة،  روخا”  “ال 

املجموعة الخامسة ملونديال قطر يف كرة القدم.
مغايرة،  بظروف  الكروي  العرس  املنتخبان  واستهل 
اللقب أربع مرات، تسقط  فبينام كانت أملانيا، حاملة 
من عليائها بخسارة تاريخية أمام اليابان رغم تقّدمها 
بهدف إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء )2-1(، حققت 
يف  لها  األكرب  هو  تاريخيا  فوزا  ساعات   3 بعد  اسبانيا 

نهائيات كأس العامل بسباعية نظيفة أمام كوستاريكا.
والفوز يؤهل إسبانيا بحال فشل كوستاريكا يف التغلب 
يف  أملانيا  فشل  بحال  اليابان  ويؤهل  اليابان،  عىل 

ستقىص  أملانيا،  خسارة  وبحال  إسبانيا،  عىل  االنتصار 
بحال فشل كوستاريكا بالفوز عىل اليابان.

اليابان  كابوس  غبار  نفض  يف  الجريحة  أملانيا  وتأمل 
وقبله مونديال روسيا 2018 عندما وّدعت بخفَّي ُحنني 
الجنوبية،  كوريا  أمام  خسارتها  إثر  املجموعات  دور 
وبعده دوري األمم األوروبية وخسارتها القاسية أمام 

اسبانيا -6صفر عام 2020.
وتدرك أملانيا هول الضغوطات عىل كاهليها قبل قمة 
هذه املجموعة يف فوز حاسم ينعش آمالها بالتأهل إىل 
القاضية  الرضبة  الخسارة  ستكون  حني  يف  النهايئ  مثن 
يف  مانشافت”  “دي  أداء  تراجع  رغم  ولكن  آلمالها، 
الفرتة االخرية، إال أن خط الهجوم الشاب بقيادة كاي 

هافرتس قادر عىل فك شيفرة الدفاع االسباين.
التعايل  أملانيا  بإمكان  هل  األهم:  السؤال  يبقى  ولكن 
ظهرها،  خلف  اليابان  خسارة  ووضع  جراحها  عىل 
يف  املراحل  أبعد  إىل  الوصول  عىل  اعتادت  التي  وهي 

يف  ألقابها  توّزعت  الوحيدة  وهي  الكربى،  البطوالت 
التسعينات  السبعينات،  الخمسينات،  يف  املونديال 

الثالثة. واأللفية 
السيام  خياراته،  بسبب  لفليك  االنتقادات  ووجهت 
زوله  نيكالس  دورمتوند  بوروسيا  دفاع  قلب  إرشاكه 
يف  أسانو  لتاكوما  وسمح  التسلل  مصيدة  أفشل  الذي 

تسجيل هدف الفوز لليابان، يف مركز الظهري األمين.
عدم  كانت  األساسية  املشكلة  أن  رأى  فليك  لكن 
النجاعة أمام املرمى الياباين، قائال “عندما تحصل عىل 
فرصتني خطريتني أو ثالث، عليك أن تحسم املباراة )..( 

افتقدنا إىل الفعالية”.
املاضية  األعوام  إنرييك خالل  أثبت  اآلخر،  الجانب  يف 
املهارات  من  فعالية  أكرث  هو  الجامعي  اللعب  أن 
الفردية لالعبني النجوم، لذا يأمل يف أن تكون مالعب 

قطر فرصة مؤاتية لنجاح أفكاره.
راحة  إلقالق  املواهب  من  يكفي  ما  إسبانيا  ومتلك 

بيدري  الوسط  خط  العبي  عىل  يتوجب  لكن  أملانيا، 
وغايف أن يكونا يف قمة مستواهام يف حال أرادت حصد 

ثالث نقاط مرة جديدة وبلوغ الدور الثاين باكرا.
األرقام لصالح “الساموراي”

مريح  موقف  يف  نفسها  اليابان  وضعت  املقابل،  يف 
األلفية  ثالثة مشاوير يف  الثاين عىل غرار  الدور  لبلوغ 
الثالثة )2002 و2010 و2018(، قبل استحقاقها الثاين 

أمام كوستاريكا.
عىل  اليابان  فوز  مورياسو  هاجيمي  املدرب  ووصف 
أملانيا بأنه “لحظة تاريخية وانتصار تاريخي”، يف حني 
التاريخية  السجالت  يف  أيضا  اسمها  كوستاريكا  دونت 

عقب تعرضها ألكرب خسارة يف كأس العامل.
مباراة  فيها كوستاريكا  التي تخوض  األوىل  املرة  وهي 
كاملة من دون تسديدة واحدة، إن كان بني الخشبات 
أمام  الباهت  املامثل  عرضها  منذ  خارجها،  أو  الثالث 

الربازيل يف مونديال الواليات املتحدة 1990.

يواجه  عندما  جديدا  تحديا  املغريب  املنتخب  ويخوض 
منتخب بلجيكا عىل ملعب )الثاممة( يف الجولة الثانية 
املجموعات  مرحلة  من  السادسة  املجموعة  ملباريات 

للمونديال.
ويتقاسم منتخب املغرب املركز الثاين يف جدول ترتيب 
واحدة،  نقطة  برصيد  كرواتيا  منتخب  مع  املجموعة 
األوىل،  الجولة  يف  أهداف  بدون  تعادلهام  عقب 
البلجييك  املنتخب  خلف  نقطتني  بفارق  يتأخرا  حيث 
كندا، يف  منتخب  - صفر عىل   1 فاز  الذي  )املتصدر(، 

الجولة االفتتاحية للمجموعة.
خسارته  من  االعتبار  رد  يف  املغريب  املنتخب  ويأمل 
صفر - 1 أمام نظريه البلجييك بنسخة مونديال 1994 
الوحيدة  املواجهة  يف  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 

التي جرت بينهام بكأس العامل.
وبخيار الفوز، تلعب كرواتيا امام كندا من اجل تجنب 

الدخول يف حسابات معقدة.

الزوراء يفشل في تولى الصدارة.. وأربيل يهزم الشرطة
متابعةـ  طريق الشعب

فشل نادي الزوراء يف اعتالء صدارة الدوري العراقي، عقب 
تعادله مع مضيفة النفط بهدفني لكل منهام يف املباراة 
التي أقيمت أمس االول الجمعة مبلعب املدينة الدويل، 

ضمن الجولة السادسة من الدوري العراقي املمتاز.
يف  األمري  عبد  سعد  قائده  بهدف  مبكرا  الزوراء  تقدم 
التعادل  إدراك  من  الله  جاد  حسام  ومتكن   ،3 الدقيقة 

للنفط يف الدقيقة 55.
الخرضاء  للكتيبة  الثاين  الهدف  أكبار  دينس  وأضاف 

النتيجة  معادلة  يف  جبار  ميثم  ونجح   ،65 بالدقيقة 
حضور  وسط  جرت  التي  املباراة  من   72 بالدقيقة 

جامهريي متوسط.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزوراء إىل 13 نقطة باملركز 
فيام  نقطة،   14 بـ  املتصدر  الجوية  القوة  خلف  الثاين، 

أصبح رصيد النفط نقطتني باملركز الثامن عرش.   
وأهدى أحمد حسن مكنزي االنتصار لفريقه أربيل عىل 
ضيفه الرشطة، بعدما سجل هدف الفوز الثمني مبلعب 
الدوري  من  السادسة  الجولة  ضمن  حريري،  فرانسو 

العراقي املمتاز.

وجاء هدف االنتصار الوحيد بواسطة أحمد مكنزي، من 
ركلة جزاء، يف الدقيقة 74 من املباراة التي شهدت تساقطا 

غزيرا لألمطار، وهو ما أثر عىل مستوى الالعبني.
تحت  املوسم،  هذا  األول  انتصاره  أربيل  حقق  وبذلك، 
قيادة مدربه الجديد غازي فهد، لريتقي إىل املركز الرابع 
املركز  إىل  الرشطة  تراجع  فيام  نقاط،   5 برصيد  عرش 

الخامس برصيد 11 نقطة.
تغلب كربالء عىل ضيفه الصناعة بنتيجة )0-1(، يف املباراة 
التي أقيمت عىل ملعب كربالء الدويل، يف ختام مباريات 

الجولة السادسة من الدوري العراقي املمتاز.

ومتكن سجاد رعد من تسجيل هدف الفوز الثمني لفريقه 
كربالء يف الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، الذي حرضه ما 

يقارب الـ 5 آالف من أنصار الفريق املستضيف.
وبهذا االنتصار، نجح أبناء املدرب عباس عطية يف تحقيق 
انتصارهم الثاين هذا املوسم، ورفع رصيدهم إىل 7 نقاط 
باملركز الرابع عرش، فيام ظل رصيد الصناعة نقطة وحيدة 

يف املركز األخري.    
بنتيجة )1-2(، عىل  الكرخ  الكهرباء عىل ضيفه  وتغلب 
الجولة  ضمن  بغداد،  بالعاصمة  الدويل  املدينة  ملعب 

السادسة من الدوري العراقي املمتاز.

وافتتح أصحاب األرض التسجيل عن طريق نهاد محمد 
يف الدقيقة 19، ومتكن داودا جايي من معادلة النتيجة 

للكهرباء من ركلة جزاء يف الدقيقة 78.
يف  للكهرباء  الفوز  هدف  فيصل  أموري  اقتنص  فيام 
الدقيقة 89 من زمن املباراة التي أقيمت وسط حضور 

جامهريي ضعيف.
املركز  إىل  القفز  من  صالح  لؤي  املدرب  تالميذ  ومتكن 
السابع برصيد 11 نقطة محققا الفوز الثالث هذا املوسم، 
فيام تراجع الكرخ إىل الرتتيب الثامن برصيد 10 نقاط بعد 

أن تلقى هزميته الثانية هذا املوسم.   

ليفاندوفيسيك لحظة تسجيله الهدف الثاين يف مرمى السعودية
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الرأسمالية الروسية في عهد بوتين

مثال عن »أولوية السياسة«؟

مفهوم االغتراب مابعد ماركس

جايروس بناجي

ال تضليل أكرب من إعادة التأكيد عىل رأساملية الدولة، 
مبعناها الواسع، كتعريف للسنوات العرشين التي قضاها 
فالدميري بوتني يف السلطة. فهنا املكمن الذي يسمح بنقد 
كتابه  ميلر يف  كريس  يشري  املثال،  سبيل  النظرية. عىل 
»بوتينوميكس« )٢٠١٨( إىل »األوليغارشية التي تسيطر 
الطاقة وقطاعات  الدولة يف  عىل الرشكات اململوكة من 
رئيسية أخرى«، ما يدل عىل أن رأساملية الدولة يف حد 
ذاتها ال ميكن أن تكون وصفا دقيقا للطرق املعقدة التي 

تتمظهر فيها سلطة رأس املال الخاص يف عهد بوتني.
الحكومية  الرشكات  إىل  يُنظَر  األبرز:  الحالة  لنأخذ 
وسيئة  فاسدة  مؤسسات  أنها  عىل  بوتني  أنشأها  التي 
اإلدارة، ال سيام أن »املقربني منه يديرون أكرب الرشكات 
من  كل  يُعّد  فقط«.  أمامه  مسؤولون  وهم  الحكومية 
ياكونني  وفالدميري  »روزنفت«،  رشكة  من  سيشني  إيغور 
معربين  مثالني  الروسية،  الحديدية  السكك  رشكة  من 
عن الرؤساء التنفيذيني يف القطاع العام الذين يتعاملون 
ملك  أنها  لو  كام  الدولة  من  اململوكة  الرشكات  مع 
لرجال أعامل مؤلفة من أصدقاء  دائرة  أيضا  لهم. تربز 
سانت  يف  وشبابه  طفولته  مرحلة  يف  الشخصيني  بوتني 
بحصولهم  مليارديرات  »أصبحوا  والذين  بطرسربغ، 
سيام  ال  الروسية،  الحكومة  مع  تفضيلية  صفقات  عىل 
مع  مناقصات  دون  من  املربمة  الضخمة  الرشاء  عقود 
رشكة »غازبروم«، وعرب رشاء أصولها بثمن بخس«. هنا 
يربز أيضا األخوان أركادي وبوريس روتنربغ اللذان بنيا 
خطوط أنابيب الغاز لرشكة »غازبروم«، وهام صديقان 
الجودو  رياضة  يف  زمالئه  ومن  بوتني  من  مقربان 
جينادي  عن  فضالً  املقربة«،  »دائرته  يف  عضوان  وهام 
مليار   ٢٢ بنحو  الصافية  ثروته  تقدر  الذي  تيمشينكو 
دوالر، ما يجعله سادس أغنى ملياردير رويس عىل قامئة 

مجلة »فوربس« لعام ٢٠٢١.
من  الدوالرات  مليارات  لروتنربغ  تابعة  رشكة  حققت 
تخضع  ومل  »غازبروم«  مع  أبرمتها  التي  العقود  خالل 
ألي مناقصة تنافسية، ويقال إن هذه األخرية تفرط يف 
االستثامر يف بناء خطوط أنابيب غري »مجدية تجاريا«. 
يف  الشتوية  األوملبية  األلعاب  دورة  أضيفت  أيضا، 
سوتيش إىل الئحة املشاريع التي ُمنحت ألعضاء حاشية 
بوتني بعد أن وثقت مؤسسة نافالني ]ملكافحة الفساد 
املتعلقة  الفساد  حاالت  من  العديد  كاي([  يب  )أف 
مبشاريع البناء، فضالً عن فوز أركادي روتنربغ يف العام 
يربط  الذي  الضخم  إنشاء جرس »كريتش«  بعقد   ٢٠١٥

شبه جزيرة القرم بروسيا.

تواطؤ الغرب
تنطلق  التي  املالية  التدفقات  من  اآلخر  الطرف  عىل 
الحكومية والخاصة،  الفاسدة يف املؤسسات  من اإلدارة 
يف  الخارجية  املالذات  وسلطات  املرصفيون  يوجد 
لصالح  األموال  غسل  يف  يتواطؤون  الذين  الغرب 
املال  لرأس  الهائل  الحجم  إن  أصدقائه.  وأقرب  بوتني 

دوالر،  تريليون  من  بأكرث  واملقدر  املهرب،  الرويس 
بعدا  )الكليبتوقراطية(  الرّساق«  »حكم  من  يجعل 
دول  يف  الحال  هو  وكام  الروسية.  للرأساملية  أساسيا 
مثل الهند، من املستحيل دراسة الطرق التي تُنظَّم بها 
دون  من  مبوجبها،  تعمل  التي  وتلك  الكربى،  الرشكات 
اعتبار هذا البعد بعدا محوريا يف طبيعة هذه األنظمة 
االقتصادية. بالتعريف، وبطبيعة الحال، يقلل رأس املال 
محليا،  للرتاكم  املتاحة  القيمة  فائض  كتلة  من  املهرَّب 
فيغّذي تاليا الركود االقتصادي. وإن مالحقة الحسابات 
ملفات  فتح  تعني  الروسية  لألوليغارشية  الخارجية 
ما  وهو  وتداولها،  األموال  رؤوس  تهريب  عن  كاملة 
يورط البلدان ذات معدالت هروب رأس املال املرتفعة 
كام يورط األنظمة املرصفية يف الغرب. لذلك لن تكون 
يفكر  قد  الذي  املضاد  الهجوم  محور  الحسابات  هذه 
فيه الرئيس األمرييك جو بايدن، أو غريه، عرب استهدافها 
بالعقوبات. ميتلك بوتني نفسه أصوالً بعرشات مليارات 
»وثائق  نرش  من  انزعج  ولقد  الخارج،  يف  الدوالرات 
بأن  أسلوند  أندرس  السويدي  االقتصادي  يقدر  بنام«. 
بوتني حّول ما بني ١٠٠ و١٦٠ مليار دوالر إىل حسابات 
تقديرات  عن  يقل  ما  وهو   ،٢٠٠٦ العام  منذ  خارجية 
بيل براودر، رجل األعامل األمرييك الذي ينشط يف كشف 
األوليغارش الروس وفضائح عهد بوتني، والذي يشري إىل 

تحويله ٢٠٠ مليار دوالر.

صفقة بوتين مع األوليغارشية
الدولة،  طاملا أن أوليغارشيي بوتني حققوا ثرواتهم من 
رئيسيني  قطاعني  بني  تكافل  وجود  إىل  يشري  ذلك  فإن 
من  الجديدة  األوليغارشية  الرويس هام  املال  رأس  من 
بوتني  أنشأها  التي  املختلفة  الحكومية  جهة، والرشكات 
يف مجاالت الطاقة والنقل واملصارف وإنتاج األسلحة من 

جهة أخرى. لكّنه تكافل بعيد جدا من منوذج التنافس بني 
التوّسع  الذي سيطر عىل  الحكومي والخاص  املال  رأس 
كارين  تجاِدل  الخمسينيات.  خالل  الهند  يف  الصناعي 
الرئيس  بأن  بوتني«  »كليبتوقراطية  كتابها  يف  دويشا 
الرويس بوصوله إىل السلطة أراد أن يُفِهم األوليغارشية 
أنهم سيحصلون عىل ريوع من هذه الرشكات )خصوصا 
مراتب  تتصدر  التي  االستخراجية  الصناعات  رشكات 
للدولة  مواالتهم  عىل  كمكافأة  االقتصاد(  يف  قيادية 
لن  لبوتني  املوالية  األوليغارشية  إىل  بالنسبة  وخدمتها. 
تكون هناك قيود عىل األرباح التي ميكن تحقيقها. وهذا 
الرثوات  هذه  تكوين  سبب  ويرشح  الصفقة  يجسد  ما 
هذا  مثن  أما  قصرية.  زمنية  فرتة  يف  واختالسها  الهائلة 
املعارضة،  عن  األوليغارشية  بابتعاد  تجسد  فقد  الوالء 
امليت  الطابع  عن  تروتسيك  صورة  يستحرض  ما  وهو 
لليربالية الروسية والطبيعة البائدة للربجوازية الروسية.

بين االقتصاد والسياسة
يقع  الذي  والسياسة،  االقتصاد  بني  الرصاع  عن  يُعربَّ 
املنطق  بني  صدام  أنه  عىل  الرويس،  االقتصاد  قلب  يف 
املتجسدة  السياسة«  و»أولوية  املال  لرأس  التكاميل 
تدمري  إىل  السعي  يف  عليه  ومُيّثل  بوتني.  دولة  يف 
»يوكوس«  رشكة  عىل  خودوركوفسيك  ميخائيل  سيطرة 
رشكة  ضمن  اقتصاديا  املجدية  أصولها  واستيعاب 
»روزنفت« العمالقة اململوكة من الدولة، والتي كانت، 
لطموحات  حلوب  نقدية  بقرة  مجرد  »غازبروم«،  مثل 

بوتني الجيوسياسية.
روسيا  يف  خاصة  نفطية  رشكة  أكرب  »يوكوس«  كانت 
وأكرثها توحشا، وكان مالكها مدافعا رشسا عن الرأساملية 
الحديثة املتكاملة عامليا، ويُنظر إليها يف الغرب عىل أنها 
الصحافية  تقول  الرشكات.  به يف حوكمة  منوذج يحتذى 

كاثرين بيلتون، مؤلفة كتاب »رجاالت بوتني«: »من بني 
خودوركوفسيك  ميخائيل  كان  موسكو،  أوليغارشيي  كل 
أكرث من سعوا إىل دمج رشكته بالغرب، وأكرثهم محاباة 
عىل  الحصول  قصد  الغربيني  والقادة  للمستثمرين 
الدعم الغريب ألعامله. كان يقود مسرية استيعاب قواعد 
الغربية يف رشكته،  الرشكات  وأساليب حوكمة  الشفافية 
بعد سنوات من لعبه دور الولد الشقي يف مشهد األعامل 
الدارويني الرويس. أما الرصاع الذي اندلع حني حاربت 
ببوتني  املحيطة  األمنية  ]النخبة  سيلوفييك«  »مجموعة 
االستخبارات  جهاز  يف  أعضائها  من  العديد  خدم  والتي 
السوفيتية »يك جي يب«[ النتزاع سيطرة خودوركوفسيك 
كان  فقد  سيبرييا،  غرب  »يوكوس« يف  نفط  عىل حقول 
رصاعا عىل الرؤى املتعلقة مبستقبل روسيا، ورصاعا من 
تحديد  إىل  يهدف  نفسه،  الوقت  يف  اإلمرباطورية  أجل 
بوتني  جهود  وإظهار  لروسيا  اإلمربيايل  النهوض  شكل 
لكن  الغرب.  بالده كقوة مستقلة ضد  استعادة دور  يف 
الرصاع كان أيضا صداما شخصيا للغاية. فمن الواضح أن 
بوتني وخودوركوفسيك كان يكره واحدهام اآلخر، ليس 
كان  لآلخر.  منهام  كل  ميثله  ملا  إمنا  الشخيص،  باملعنى 
خودوركوفسيك رصيحا إىل حد الغطرسة، وغالبا ما يهاجم 
الدولة يف وسائل اإلعالم، ويندد بالفساد علنا،  مسؤويل 
ومل يكن من السهل رضبه حتى عندما جاءت املحاولة 
من بوتني. أفادت بيلتون بأن خودوركوفسيك »كان يضخ 
عرشات املاليني من الدوالرات لتمويل الشيوعيني«، وأن 
اثنني من كبار املديرين التنفيذيني يف »يوكوس« »ترأسا 

قامئة مرشحي الحزب الشيوعي«.
مجلس  يف  املعارضة  أحزاب  متويله  أن  الواضح  ومن 
الدوما أثار حفيظة بوتني. يُذكر أنه دعي يف أيار ٢٠٠٣ 
هو و]رومان[ أبراموفيتش إىل مأدبة عشاء خاصة أمره 
بوتني خاللها بـ»التوقف عن متويل الشيوعيني«. ويقال 

مشريا  قاطع  بشكل  األمر  رفض  خودوركوفسيك  إن 
أهمية  يقل  ال  روسيا  يف  الدميوقراطية  »دعم  أن  إىل 
ذاك  من  األعامل«. ويف وقت الحق، يف متوز  دعم  عن 
العام، أخرب بوتني رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف أن 
الشيوعيني  بتمويل  الحدود  تجاوز  »خودورسكوفسيك 
يف  الرثوة  عجلة  عن  الالمع  كتابه  يف  إذنه«.  دون  من 
وصفا  غوستافسون  ثاين  قدم  الروسية،  النفط  صناعة 
فيها  تعارضت  التي  الخالف،  لقضايا  وواضحا  مسهبا 
النفط، واشتبكا  لقطاع  التنفيذي  واملدير  بوتني  مواقف 
عليها علنا، مبا فيها خط األنابيب الذي يصل إىل الصني 
وكانت رشكة »يوكوس« تؤيده بشدة، يف مواجهة فكرة 
بوتني عن بناء خط ميتد آلالف األميال ويصل إىل ساحل 
علنا.  منها خودوركوفسيك  والتي سخر  الهادئ،  املحيط 
ثم كانت هناك خطة لدمج »يوكوس« مع »شيفرون« 

األمريكية إلنشاء أكرب رشكة نفط يف العامل.
التطور  يف  نسقني  وجود  يف  األوسع  املشكلة  تكمن 
الدولة  خدمة  عرب  التطور  مثة  جهة،  فمن  الرأساميل. 
لرتاكم رأس املال- وهو النموذج املرتبط بالدميوقراطيات 
 - الرشكات  تهيمن عليها مصالح كربيات  التي  الليربالية 
ومثة مراكمة رأس املال لخدمة الدولة، من جهة أخرى - 
وهو النسق االستبدادي الحكومي غري النموذجي الذي 
وميثله  السياسة«،  »أولوية  ماسون  تيم  سامه  مبا  يذكّر 
متثله  ما  بقدر  سلامن  بن  محمد  عهد  يف  السعوديون 

روسيا يف عهد بوتني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ماجد الياسري 

مركزيا  موقعا  وسياسيا  فلسفيا  االغرتاب  مفهوم  يحتل 
الوعي  الرأساميل ويف تطور  للمجتمع  املاركيس  النقد  يف 
الثوري الجامهريي من أجل تحقيق الحلم االشرتايك. ومل 
يتوقف االهتامم مبفهوم االغرتاب بعد وفاة ماركس بل 
استمر البحث والجدل حول دالالت ومعنى »االغرتاب« 
يف أوساط التجمعات الثقافية املاركسية يف أوروبا التي 
القرن  يف  وخاصة  ماركس،  بعد  ما  مرحلة  يف  تكاثرت 
املايض بعد نرش تراثه وألول مرة مثل مخطوطات 1844 
يف عام 1932. واحدثت نقلة نوعية يف تجديد االهتامم 
بأطروحات ماركس حول االغرتاب، وانترش بشكل واسع 
أخرى  فضاءات  اىل  املفهوم  نقل  وكذلك  الغرب،  يف 
اجتامعية ونفسية. وكانت احد املتغريات ما بعد ماركس 
سبيل  فعىل  »االغرتاب«.  يعني  ماذا  عن  الجدل  هو 
كتاب هيجل  الذي جاء يف  االغرتاب  تغري مفهوم  املثال 
»ظاهريات الروح« يف 1807 ومن ثم لدى فيورباخ يف 
الديني   املنظور  اىل   1841 يف  املسيحية«  »جوهر  كتابه 
وبعدها السيايس يف مناقشة مفاهيم العقد االجتامعي 
واعطى  ماركس  تناولها  حتى  الفردية،  الحرية  وفقدان 
املفهوم بعدا ثوريا يف معرض تحليل الدوافع التي تكمن 

خلف نزوع الطبقة العاملة للخالص من أغاللها. 
وبعد وفاة ماركس ضعف االهتامم باملفهوم يف االعامل 
املاركسية  الفكرية  النتاجات  يف  والسياسية  الفكرية 
نالت  لكنها   )1889-1914( الثانية  األممية  مرحلة  يف 
مثل  االجتامعية  العلوم  مجال  يف  الباحثني  من  اهتامما 

إميل دوركهايم 
)1917-1858( والذي يعترب احد مؤسيس علم االجتامع 
 )1897( العمل  تقسيم  عن   اعامله   يف  الحديث 

و«االنتحار« حيث  كتب عن »األنومي« لتوصيف الحالة 
االجتامعي،  التامسك  ويتحلل  وينهار  فيها  يتأزم   التي 
جورج  األملاين  االجتامع  وعامل  الفيلسوف  تناول  بينام 
هيمنة  منظور  من  االغرتاب   )1810-1874( سيميل 
وتأثري  حريته  وسلبه  الفرد  عىل  االجتامعية  املؤسسات 
أيضا  عنها  وكتب  اإلنسانية.  العالقات  عىل   سلبا  ذلك 
وسيايس  اجتامع  عامل  وهو  ويرب)1864-1920(  ماكس 
سامت  كأحد  البريوقراطية  هيمنة  منظور  من  املاين 
العالقات  حرية  االنسان  تفقد  التي  الرأساميل  املجتمع 
االجتامعية. ولكن املشرتك فيها هو سعيها لفهم وتحسني 
النمط الرأساميل وليس اإلطاحة به وإقامة االشرتاكية كام 

نظر اليها ماركس »الرباكسيس«.
ويعود الفضل اىل جورج لوكاتش )1971-1885( يف كتابة 

وهو   ،1923 عام  نرش  الذي  الطبقي«  والرصاع  »الوعي 
مرتجم اىل العربية، يف اعادة االهتامم مجددا مبوضوعة 
أو  »صنمية  مفهوم  فيه  تناول  حيث  »االغرتاب«، 
فيتيشيا السلع« كتوصيف للعالقة بني اإلنتاج والتبادل، 
والقيم  العالقات  عن  بديال  والسلعة  النقد  يحل  حيث 
والبضائع،  السلع  انتاج  خلف  تقف  التي  االجتامعية 
مثل  روحية  او  نفسية  مجردة  لقضايا  تعطى  وعندما 
الخوف والسعادة او الرش وجودا ماديا عىل شكل قيمة 
عيانية، وينتج عن ذلك خلط بني بني ما هو مادي ونفيس 
روحي. من هذا املنظور تصبح  قوة العمل سلعة تخضع 

لضغط خارجي مثال القوانني 
التشيؤ  ملفهوم  لوكاتش  تفسري  هو  وهذا  والترشيعات، 

الهيجيل.
والقت أفكار لوكاتش رواجا بني أوساط اليسار الجديد 
والشباب ويف فرنسا بشكل خاص، وهو ما حفز لوكاتش 
ذات  جديدة  مقدمة  مع   1967 عام  يف  النرش  إلعادة 

منحى يتضمن نقدا ذاتيا.
وجاءت بعده مساهمة االقتصادي الرويس ايزاك روبني 
عرفت  التي  الفرتة  يف  اعدم  والذي   )1937  -  1886(
بالتطهري يف زمن حكم جوزيف ستالني )1878-1953(، 
حيث نرش يف 1924 كتابة »دراسات يف النظرية املاركسية 
للقيمة« الذي ركز فيه عىل موضوعة« الصنمية السلعية« 
االويل  ماركس  كتابات  عىل  ركزوا  الذين  عىل  ردا  وكان 
الالحقة  ماركس  اعامل  أن  اكد  حيث  االغرتاب،  حول 
له كل طاقته  الذي كرس  الفكري  امتداد ملرشوعة  هي 
من اجل فهم  عملية تتشكل قدرات االنسان اإلبداعية 
وكانت  الرأساملية.  املجتمعية   البنى  منها  تحد  وكيف 
األساس  هي  السلعية«  »الصنمية  أن  تناوله  ما  خالصة 
ونظرية  الرأساميل  االقتصادي  النظام  نظرية  فهم  يف 

تجليات  احد  فقط  ليست  فالصنمية  القيمة.  فائض 
الوعي االجتامعي بل ذات وجود اجتامعي مادي أيضا، 
حيث  يغرتب الفرد عن نتاج عمله ويبتعد عن االخرين 
وتتملكه  بذاته  احساسه  فيفقد   الرأساميل  املجتمع  يف 
حالة    اىل  يؤدي  مام  العمل،  مكان  يف  الذاتية  الغربة 

االنهاك والضغط النفيس.
االهتامم  أستمر  املايض  القرن  عرشينيات  ويف    
تناوله  فمثال  اإلنساين.  الوجود  مظاهر  كأحد  باالغرتاب 
 )1889-1976( املاين  فيلسوف  وهو  هايدغر،  مارتن 
والهريمونتيكا  الظاهراتيه  مدرستي  بتطويره  عرف 
فكتب  خالص.  فلسفي  منظور  من  ولكن  والوجودية، 
انسالخ  يعني  الذي  للفرد  اإلنساين  عن«السقوط«  مثال 
محيطه،  مع  »للتوافق«  وخضوعه  جذوره  من  االنسان 
توصيف  مجرد  بل  سلبيا  ليس  »السقوط«  هذا  ان  أال 
هنا  الفرد  ان  غري  املجتمع.  يف  عيشه  نتيجة  وجودي 
الذي كان محور  املصنع  الربوليتاري يف  العامل  هو غري 

اهتامم ماركس.
للبحوث  فرانكفورت  مدرسة  باحثي  بعض  اهتم  وقد 
ماكس  كتب  فمثال  االغرتاب   مبفهوم  االجتامعية 
1903-( ادورنو  وثيودور   )1895-1973( هوركهامير 

عام  نرش  الذي  التنوير«  »ديالكتيك  كتابهام  يف   )1960
نتاج  هي  التي  الشاملة  القطيعة  نظرية  عن   1944
عدوانية أدوات السيطرة االجتامعية عىل الفرد والتالعب 
باحتياجاته من قبل االعالم يف مجتمع مغرتب عن ذاته. 
ففي املجتمع الرأساميل املعارص يصبح الفرد يف ساعاته 
الخاصة التي يتمتع بها خارج العمل تحت سيطرة قوى 

تحاول ان تفرض عليه االنسجام مع الوعي السائد.
أما هربرت ماركوزه )-1898  1979( فقد تناول االغرتاب 
التشيؤ  ألول مرة يف مقالة نرشها يف 1933 من منظور 

نتيجة هيمنة االلة والتكنولوجيا، والحقا يف كتابه »الحب 
ابتعد كليا عن  الذي نرشه يف 1955، حيث  والحضارة« 
الذي  االنسان  انعتاق  أطروحته عن  املاركيس يف  املنهج 
فقط يتم عرب الغاء العمل وتعزيز دور الطاقة الجنسية 
ألهمية دورها يف العالقات االجتامعية واإلنسانية. وكان 
استنتاجه الرئييس ان املجتمع الذي يعتمد عىل امللكية 
العامة لوسائل اإلنتاج ال يلغي ظاهرة االغرتاب بسبب 
»أيروس«  ودور  أهمية  ونفي  باالكتفاء  الشعور  غياب 
حيث  اإلنسانية  بالحضارات  يتحكم  دائم  رصاع  وهو 
حاالت  يف  وينعكس  املغرتب  بوجوده  االنسان  يستمر 
باملجتمع اىل مستويات  التمرد والعصيان والذي يرتقى 
اعىل. وقد القت آراؤه رواجا يف أوروبا يف حركات اليسار 

الجديد ومظاهرات الشباب خاصة يف فرنسا يف 1968.
من  مجموعة  اهتم  الثانية  العاملية  الحرب  وبعد 
منهم  االغرتاب  مبوضوعة  النفيس  بالتحليل  املتخصصني 
أعضاء يف مدرسة فرانكفورت، وبشكل خاص أريك فروم 
)1980-1900( وهو عامل نفس أكد، عىل خالف االخرين 
باملجتمع  االغرتاب  ترابط  عىل  فرانكفورت،  مدرسة  من 
اراء  هو  التحليل  يف  االنطالق  نقطة  وكانت  الرأساميل. 
)1939-1856( وهو طبيب متخصص  فرويد  سيغموند 
بالتحليل النفيس، حيث عىل الفرد يك يستمتع مبنجزات 
الحضارة ان يتخىل عن غرائزه. وقد حاول فروم يف كتابيه 
»املجتمع العاقل« 1955 و«مفهوم ماركس عن االنسان« 
واملاركسية، وعرف  النفيس  التحليل  بني  املزاوجة   1961
انه  الفرد  االغرتاب كونه حالة ذاتية داخلية يشعر فيها 
الرصاع  حالة  ان  اىل  اإلشارة  البعض  حاول  وقد  غريب. 
اإلصابة  اىل  تؤدي  االغرتاب  نتيجة  الداخيل  النفيس 
الحاالت  او  االكتئاب  او  القلق  مثل  النفسية  باألمراض 

العقلية مثل الشيزوفرينيا.
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أمين قاسم الموسوي

شاعران  الصائغ  وصادق  الدين  جامل  مصطفى  أوالً: 
وطنيان، فقد شارك الصائغ يف مقتبل عمره يف النشاط 
عىل  للشعارات  وكاتباً  متظاهراً  اليساري،  السيايس 
وقف  كام  امللكية،  والحكومة  االستعامر  ضد  الجدران 
ضد الدكتاتورية، وهاجر وتعرض ملحاولتي اغتيال بسبب 

نشاطه املعادي للدكتاتورية.
أما مصطفي جامل الدين فقد ابتعد عن زمرة مداحي 
الدكتاتورية، ونأى بنفسه عن كل مديح، ولكنهم طلبوا 
بّد من امرين  الدكتاتور، ومل يكن هنالك  منه أن ميدح 
الرفض  الشاعر  فاختار  الرفض،  أو  املديح  لهام  ثالث  ال 
بهروبه من العراق مرغامً عىل االغرتاب، ويف اغرتابه شارك 

يف بعض نشاطات املغرتبني.
ثانيا: ثقافة مصطفى جامل ونشاطه الثقايف يكاد يكون 
محصوراً يف الشعر واللغة والفقه، أما الصائغ فقد تنوعت 
مبدع  وخطاط  وتشكييل  شاعر  فهو  الثقافية،  نشاطاته 
وسينارست ومرسحي، وهو يف كل هذا ميال إىل الحداثة، 
هذا  اطار  ضمن  بغداد(  )هنا  قصيدته  جاءت  ولذلك 
االتجاه، أما قصيدة مصطفى جامل الدين )بغداد( فانها 

ال تخرج عن نطاق الكالسيكية الجديدة.
واقعية  أسس  عىل  القصيدتني  بني  موجزة  مقارنة  هنا 
يثريان  قد  أمران  ومثة  واالسلوب،  والعواطف  االفكار  يف 
االعرتاض عىل هذه املوازنة أولهام ان قصيدة مصطفى 
جامل الدين كالسيكية جديدة وقصيدة الصائغ حداثية، 
قبل  كتبت  الدين  جامل  مصطفى  قصيدة  أن  وثانيهام 
الصائغ بخمسني عاما، ولكن هذين األمرين ال  قصيدة 
يقفان حائلني دون عقد هذه املقارنة املوجزة يف تناول 
الشكل  اختالف  وان  االبداع  هو  اإلبداع  ألن  املشرتك، 
والزمن، واملوهبة يتجاوز جدران األشكال وحدود الزمن.

ثالثاً: يبدأ مصطفى جامل الدين قصيدته بنداء )بغداد(، 
موضوع  اىل  ومدخالً  إشارة  واملنادي  النداء  هذا  ليكون 

القصيدة:
بغداد ما اشتبكت عليك االعرص

اال ذوت ووريق عمرك اخرض
لله فأي رس خالد

ان تسمني وغذاء روحك يضمُر
اما الصائغ فيبدأ قصيدته اىل بغداد من خالل ثريا النص 

)هنا بغداد( و الصور املعارصة املوحية:
هذه املدينة عجية

رضبت بالقنابل
ُسحقت تحت األقدام

كام تُسحق الساعة املعطلة
لكنها

كام لو ولدت للتو
سمعت تحت األنقاض تتك

ُمتحسسة قلبها
وأوصالها املفقودة

ان اتفاق املطلعني واضح يف التعبري عن فكرة واحدة، اال 
وهي صمود بغداد، وكال الشاعرين أىت مبا ال ميكن ان يأيت 

به اال اديب موهوب.
رابعا : التزم الشاعر مصطفى جامل الدين بإيقاع ووزن 
التعبري  امتداد تفعيالته يف  من  الكامل، مستفيداً  البحر 
االمتداد  تحتاج هذا  التي  والصور  االفكار  بحر من  عن 
إلستيعاب تدفقها ، أما الصائغ فقد اعتمد النرثية والقطع، 
مام شاع يف شعر الستينيني، وهذا األمر ال يخدم كثرياً منو 
التجربة الشعرية ومواصلتها عىل حد تعبري الناقد االستاذ 
فاضل ثامر، وعليه يحق لنا أن نتساءل عن مقدار الشعر 

والشعرية يف قول الصائغ:
وليس بعيدا عن

 فندق الحاج حمودي الدوري
الشهري )بنزل العظامء(

 سيارات مارقة عربت الجرس
بأم عيني رأيتها تطري

تنهب الطريق االسفلتي كانها نيزك
وبداخلها عروس

ستفقد بكارتها هذه الليلة عىل صخب موسيقى الفنان 
الشهري

الكابنت حجي رزوقي
املقطع  هذا  يف  الفواز  حسن  عيل  األستاذ  الناقد  يرى 
فيها  ميتزج  تفاصيل  عىل  االنفتاح  باتجاه  االندفاع 
الشعوري باالسطوري، اليومي بالكيل( ومصطفى جامل 
الدين هو اآلخر ميزج بني شعوره وخياله حتى يالمس 

عامل األسطورة للتخلص من التعبري املبارش:
بغداد بالسحر املندى بالشذى
الفواح من خلل الصبا يتقطُر

قيص فنحن وراء الفك ليلة
أخرى يطول بها الحديث ويقرُص

ودعي الخيال فـ )شهريارك(
سمعه لالن من صخب الحوادث موقُر

خامسا: كال الشاعرين يرى أن التاريخ تصنعه الجامهري، 
مالحظة  مع  الحقيقة  هذه  إىل  بوضوح  بشري  فالصائغ 
مثقف  من  بغريب  هذا  وما  املستضعفني،  اىل  انحيازه 

يساري الفكر، اذ يقول مشريا إىل الرايات:
)تخلق تحت الشمس وتلتمع
ملونة أوجه الفقراء والشوارع

بالوان السامء واملالئكة(
الرصاع  من  الشاعر  موقف  املقطع  هذا  من  يستشف 
االجتامعي، وقد عرب عنه بشعرية عالية وصورة رائعة، 
أما مصطفى جامل فهو يعلن بوضوح ال لبس فيه انحيازه 
اىل بناة التاريخ الحقيقيني، هازئاً مبزوري الحقائق الذين 
او أمري او حاجب،  الحضاري اال مللك  البناء  ال ينسبون 
هذا الفهم العلمي لحركة التاريخ فيه ما فيه من الجرأة 
قدسية  بعضهم  فيه  روج  زمن  القيت يف  القصيدة  ألن 
املايض وما سطره املؤرخون من رسم هالة الحكام، ولذلك 

فالشاعر يحذر من هذه النظرة بقوله مخاطباً بغداد:
وحذاِر أن تثقي برأي مؤرخٍ
للسيف – ال لضمريه ما يطُر

لخليفة ووزيره ولحاجب
وامريه وملن بهم يتأطًر

الدين  جامل  مصطفى  يرى  شائبة  تشوبه  ال  بوضوح 
ان بناة بغداد الحقيقيني هو قائد شجاع حقاً يف ساحة 

املعركة ال ادعاء بالكالم ومفكر ومهندس وشاعر وزارع. 
ومعلم، املعلم الذي خلت قصيد الصائغ من اإلشارة الييه، 
الشاعر  له  املعلم قد رسم  للشاعر هذا  وما ذلك مبلزم 
ما  الدين اجمل صورة شعرية متجاوزاً  مصطفى جامل 
عرف من شعر يف هذا املوضوع كقصيدة احمد شوقي، 
وقصيدة إبراهيم طوقان اللتني اشتهرتا، ولو قارنا بينهام 
يبدو  الفرق  فان  الدين،  جامل  مصطفى  قاله  ما  وبني 

واضحاً بني النظم والشعر:
ومعلم مل يدر شارب كأسه

ماذا يقطع من حشاه ويعرُص
تعبت عيون النجم وهو كأمسه
حدب عىل صقل املواهب يسهر
يشوي عىل اللهب املقدس روحه

ليقوت جيالً حوله يتضوُر
وكفاه مهزوالً تعيش بقلبه

أمم وتسمن من حشاه أعرُص
بانتصاره،  الثوري  اميان  مؤمن  الشاعرين  كال  سادساً: 
تهزم وال تسقط وال متوت ألن جذورها يف  فبغداده ال 
هذه  الذبول،  يدركها  ال  واغصانها  االرض  هذه  أعامق 
لسان مصطفى جامل  بابهى صورة عىل  الفكرة جاءت 

الدين حتى حفظها الكثري الكثري ورددوها:
بغداد ما اشتبكت عليك االعرص

اال ذوت ووريق عمرك اخرض
مرت بك الدنيا وصبحك مشمس
ودجت عليك ووجه ليلك مقمر

أما الصائغ فقد رسم لنا صورة رائعة عن بغداد وصمودها 
وخلودها بهذا التوكيد املتحدي )هنا بغداد(:

وما يفتأ قلبها يخفق ويخفق
مع اشارة بليل اإلذاعة املغرد

بكل ما ميلك من عزم وقوة
بكل ما تبقى له من كلامت

هنا بغداد
هنا بغداد
هنا بغداد
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بغداد بين الشاعرين 
مصطفى جمال الدين وصادق الصائغ

أحدث الكتب
العراقي املعارص/ هذا عنوان احدث  الشعبية يف االدب املرسحي  او امللحمة والحكاية  - توظيف األسطورة 
كتاب صدر للدكتور عبد اإلله كامل الدين، والصادر عن دار ضفاف/ بغداد. وكان املؤلف قد اصدر عدة كتب 

يف ميدان تخصصه االكادميي املعني باالدب املرسحي.
- كتابان جديدان صدرا لألستاذ الناقد إسامعيل إبراهيم عبد هام: “الرواية العربية ما بعد املعارصة- فرائض 
واستعارات” و “الرواية العربية/ مناول التقني.. تداخل املعريف”. الكتابان صدرا عن دار العرب والصحيفة 

العربية/ بغداد- دمشق.
محمد  الصاحب  عبد  األستاذ  العربية  اىل  ترجمها  بنجي/  ميف  االيرلندية:  الكاتبة  رواية  شتوي/  أسبوع   -
البطحي. صدرت عن دار النخبة- القاهرة. الرواية تعنى بتوظيف املكان وإظهار العالقة بني الحارض واملوروث 

والعمل الرصني.

حق الرد

في نقد رواية »الباشا 
وفيصل والزعيم«

باسم عبد الحميد حمودي

نرشت الصفحة الثقافية لجريدة )طريق الشعب( الغراء 
يف 12 ترشين الثاين 2022 مقالة نقدية لالستاذ أسامعيل 
للطروحات  مغايرة   قراءة  تضمنت  عبد  أبراهيبم 
رؤية  اىل  أضافة  للرواية،  الجاميل  والشكل  الفكرية  

مغايرة متاما لبنية الرواية.
أن من حق الناقد، وقد اصبحت الرواية كتابا مطروحا 
للعيان، ان يكتب ما يشاء,أمنا ضمن طرح الرواية فنيا 
مناذج  أتباع  يف  حر  اذهو   – التبني  مبعنى  وفكريا,ال 
الروايىة ضمن تشكيلتها  استنطاق  اخرى- ولكن مبعنى 

الجاملية– الفكرية.
قبل مقالة االستاذ أبراهيم كتبت عرشات املقاالت التي 
عىل  حولها  املالحظات  وتضع  وتطريها  الرواية  تناقش 
نحو يثري األعجاب والتثمني رغم وصول مقالة للصديق 
شكر حاجم الصالحي اىل سؤال جوهري يقول)هل هي 
للذاكرة  تنشيطا  اخرون   اعتربها  رواية حقا؟( يف وقت 
جاملية  صورة  أخرون  كتاب  اعتربها  فيام  التاريخية 

جديدة.
هذه  أهمية  يرسخ  فذلك  االراء,  كل  عىل  اعرتاض  ال 
العراقي  الروايئ  والطراز  للفكر  العام  البناء  يف  الرواية 
 ).. )الباشا  اخرى  سوى  أنه مل تجرؤ رواية  أزعم  الذي 
عىل جمع األضداد يف مشاهد متعددة تبدا بالبالط املليك 

وتنتهي بالخروج من فندق بابل.
جمعهم  الذي  بالساموي  االستعانة  من  البد  كان 
التاريخي  االيقاع  لضبط  وبطاطو  الحسني  وباملؤرخني 
الذي  العمل   الروايئ عىل  تعني  وتنفيذه صورة جاملية 
الفرتة  محاكمة  واعادة  القارئ  انتباهة  لفت  يف  نجح 

املاضية قبوال او رفضا.
التفاصيل كثرية ولكن املؤلف اعترب يوم 14 متوز  انقالبا  
منحازا  يكن  ومل  الناقد  االستاذ  به  جاء  ما  عكس  عىل 
تاريخي  لسبب  مطروحا  وجودهن  كان  ما  بقد  للنساء 

وعاطفي معا.
سنتالفاها  لغوية  باغالط  االوىل  الرواية  طبعة  حفلت 
التي  الطبعة  يف  الناقد  وسيجد  الجديدة    الطبعة  يف 
وأبتزازها  الجامهري  عىل  العسكر  لعبة  أدانة  يديه  بني 
دميقراطيا وقوميا...ملاذا النتصارح هكذا ونقلب الطاولة 

التاريخية باميان  دائم بالشعب  مصدر السلطات؟
هكذا اردت وقلت لكن املشهد األخري من الرواية  يقود 

اىل غري ما متنينا, واىل الناقد اسامعيل أطيب التحايا.

بلند الحيدري 

ايحاء المفتتحات القصدي
ريسان الخزعلي

) 1 (
والعريب  العراقي  الشعر  تجديد  حركة  يف  الرابع  القطب  الحيدري،  بلند 
النّقاد  بعض  عند  للتنايس  يتعرّض  ما   ً كثريا  املايض،  القرن  أربعينيات  يف 
هذا  يذكر  إذ  التجديدية،  الريادة  عن  الحديث  يكون  عندما  والدارسني 
ومثل  إسمه.  يُذكر  وال   ) املالئكة  البيايت،  السياب،   ( الثاليث  أسامء  البعض 
االنصات  وضعف   ، الدّقة  وعدم  التجّني  الكثريمن     فيه  التنايس  هذا 
والتلقي تاريخيا ً وفنيا ً. والحيدري ال يقل أهمية ً وخصوصية ً عن أقرانه 

يف مسعى التجديد والتحديث، ومن ثم َّ تأصيل هذا املسعى.
مع  جئتم  املّيتة،  املدينة  أغاين  الطني،  خفقة   ( األوىل  الشاعر  أعامل   َّ إن 
الصفر (  الحروف  الحارس املتعب، رحلة  الغربة، أغاين  الفجر، خطوات يف 
تؤكد دور الشاعر الريادي عىل مستويات عّدة : الشكل، البناء، التحرر من 
طبيعة  والرمز،  والصورة  اللغة  جامليات  القدمية،  العربية  القصيدة  قيود 
املواضيع، االنفتاح عىل تحّوالت الشعر العاملي وتطويعها فنيا ً، املوازنة بني 
التواشج  الشعري،  العمل  الوجودية، مرسحة  والتجربة  واقعي حّس  ماهو 
مع الفن التشكييل، وغريها. ورغم هذه املمكنات الفنية التي توافر عليها 
وعكسها تطبيقاً  يف شعره، إال أنه مل يجد لها تلّمساً  عند البعض الذي أرشنا 
إليه، ومل يحظ بدراسات كتبّية مستفيضة عن تجربته الشعرية  كام حصل 
مع أقرانه، سواء كان ذلك يف الدراسات األكادميية أو النقدية  العامة، سوى 
فرتة  عن  أتحّدث  وهنا  وآخرين.  وعن  عنه  كتب  يف  نرُشت  مقاالت  بعض 

زمنية تسبق مغادرته العراق.

) 2 (
أدرك َ الشاعر مدى الحيف الفني / التقييمي الذي لحق َبه مبكرا ً، وعمد 
آخرين،  وأدباء  جيله  من  لشعراء  بحقه  القصرية  األقوال  بعض  تثبيت  إىل 
الفني  لدوره  بها  االيحاء  قاصداً  الشعرية،  مجاميعة  معظم  يف  كمفتتحات 
تلك  جاءت  وقد  والعراقي.  العريب  الشعر  حركة  يف  والتحديثي  التجديدي 

األقوال عىل النحو اآليت :
1 بلند الحيدري، هذا الشاعر املمتاز الذي الذي أعترب العديد من قصائده 
السطحي  املفهوم  مّنا  يريد  التي  القصائد  مئات  من  واقعية  أكرث  الرائعة 

للواقعية أن نعتربها واقعية – بدر شاكرالسياب 1956.
2 إن َّ بلند شاعر مبدع يف أساليبه الجديدة التي حققها ويف طريقته التي 
ال يقف فيها معه إال شعراء قالئل من العراق – عبد الوهاب البيايت 1952.
ً ولكنه أخو أبو شبكة يف  3 قد يكون الحيدري أقرب إىل أبو ريشه تعبريا 
َمن  فينا  ليس  فعراقية.  الحنطة  وأما  سورية  فالرحى  الحمراء،  الطاحونة 
العريب  َّ يف األدب  الشاعر، وقل  استوحاه هذا  الصمت واستوحاه كام  قّدَر 
َمن أوحت إليه الطريق ما أوحت إىل بلند الحيدري. أشهد أن َّ ديوان بلند 
بالشعر ولعله  الشباب  ما قرأت من دواوين  الطني أحفل  الحيدري خفقة 

الشاعر الذي تحلم به بغداد – مارون عبود 1952.
4 بلند الحيدري شاعر شاب نظم الشعر متحررا ً من قيوده القدمية متأثرا 
التيارات قد  التي يتأثّر بها كّتاب الغرب، عىل أن َّ هذه  بالتيارات نفسها   ً
 – بعيد  أثر  وذو  عميق  شعره  جامل   .ً تلقائّيا   ً ترسبا  انتاجه  إىل  ترّسبت 

دزموند ستيوارت 1955.
املطابع من  تنتج  ما  أكرث  بعكس  أنه  الحيدري  بلند  5 ومن مميزات شعر 

ال  الحاذق  كالفنان  فصاحبنا   : صور  شعر  مقفاة،  وسخافات  موزون  كالم 
 – اتجهت  أّن  عليها  الخطوط  يرسل  وال   ً لوحته جزافا  باأللوان عىل  يلقي 

جربا ابراهيم جربا 1951.
أمل  كلها  نظرة  إليك  وأنظر  بشعرك  الكثريين  املعجبني  أحد  بأين  تأكّد   6
–البري  البليدة  الوترية  عن  خرجوا  الذين  املجددين  من  فأنت  رجاء  وكلها 

أديب 1951.
الفّذة  شاعريته  شاءت  كيفام  ويوّزعها  التفاعيل  بعدد  بلند  يتالعب   7

ويحمل الكلمة ويضغطها فتشع وتوحي – فؤاد الخشن 1952.
8 أظهر مميزات شعر الحيدري : التصميم املتقن، والرتكيز وتصفية القصيدة 

من الشوائب، وتخليصها من الخطابة والتقرير – أحمد أبو سعد 1959.

) 3 (
بلند الحيدري، شاعر كبري رغم التجاهل، وقد أظهر تصعيداً  فنياً  يف أعامل 
أعامال  املنفى  يف  أصدر  كام   ،..) الثالثة  األبعاد  عرب  حوار   ( أهمها  الحقة، 
ًشعرية ً أخرى : دروب يف املنفى، أبواب إىل البيت الضّيق، إىل بريوت مع 
تحيايت، األعامل الكاملة. وله يف الكتابة املقالية  / النقدية : أضواء وإشارات 
الحديث،  العراقي  الشعر  إىل  مداخل  األزمنة،  لكل  زمن  الطريق،  عىل 
دراسات يف الفنون التشكيلية، وغريها. كام كُتبت عنه مقاالت عّدة خالل 

اقامته خارج العراق، كام صدرت عنه بعض الكتب )هناك ( أيضا ً.
املوقف  يبدو خارج محددات    ) ) هنا  الشاعر  تنايس هذا  من هنا يكون 
ايحاء  من  ويوسع   ،ً ابداعّيا  للشاعر  ينترص  أن  املوقف  هذا  وعىل  الثقايف، 

القصدي... مفتتحاته 

“ملناسبة الذكرى 1260م لتأسيس مدينة بغداد التي أنشأها املنصور وأطلق عليها اسم )مدينة السالم( نعرض هنا مقارنة لشاعرين من جيلني مختلفني هام: مصطفى 
جامل الدين وصادق الصائغ وكالهام تناول )بغداد( شعرياً. وذلك بهدف الوقوف عىل منطلقات األفق الشعري يف املايض والحارض. )املحرر الثقايف(.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا
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شميران مروكل في »ملتقى رّواد المتنبي«

عن »دور النساء في بناء السلم األهلي«

الشيوعيون يشاركون في حفل تخرج جامعة الكوفة

أدباء كربالء يحتفلون بمنجز الشاعر الراحل صاحب الشاهر

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

أمس  أول  الثقايف،  املتنبي”  رّواد  “ملتقى  ضّيف 
شمريان  العراقية  املرأة  رابطة  سكرترية  الجمعة، 
“دور  عنوانها  ندوة  يف  تحدثت  التي  مروكل، 

النساء يف بناء السلم االهيل”.
عيل  “قاعة  عىل  عقدت  التي  الندوة   حرض 
من  جمع  البغدادي،  الثقايف  املركز  يف  الوردي” 
وقد  واإلعالميني.  املدنيني  والناشطني  املثقفني 
الذاتية  بالسرية  معرفا  واستهلها  ثاين،  د.  أدارها 
للضيفة، وأبرز نشاطاتها يف مجال حقوق اإلنسان 

واملرأة. 
شمريان  السيدة  ألقت  حديثها،  معرض  ويف 
يوما   16“ املوسومة  العاملية  الحملة  عىل  الضوء 
النوع  عىل  القائم  العنف  ضد  الفعاليات  من 
االجتامعي”، التي تبدأ يوم 25 ترشين الثاين من 
الحملة  تنظيم  أسباب  عىل  وعّرجت  عام.   كل 
املعنية  الدولية  واملعاهدات  القوانني  أهم  وعىل 
السلم  مفهوم  إىل  تطرقت  كام  املرأة.  بحقوق 
السلمي  التعايش  غياب  أن  إىل  مشرية  األهيل، 
يؤدي إىل تشظي اإلرادة املشرتكة وضياع الهوية. 

االمم  أنه “منذ سنوات تسعى مؤسسات  وقالت 
دون  نهضة  يشهد  لن  العامل  بأن  للتذكري  املتحدة 
التي  حقوقها  وتستعيد  مكانتها  املرأة  تأخذ  ان 
“النساء  أن  الذكور”، موضحة  منها سلطة  سلبتها 
يف العامل العريب ال زلن يناضلن من اجل حقوقهن، 

لكن دون طائل”. 
املهتمة  الدولية  “املؤسسات  أن  قولها  وتابعت 
قضايا  تحتل  ان  عىل  تعمل  النساء،  بحقوق 
واالمن.  السالم  قرارات  يف  مركزية  أهمية  املرأة 
االجتامعية  العوائق  مواجهة  عىل  أيضا  وتعمل 
التي تحد  والثقافية والسياسية، ومخاطر الحامية 
السالم  تحقيق  يف  للمرأة  الكاملة  املشاركة  من 

وحفظه”.
يشوبها  التي  “النزاعات  أن  إىل  الضيفة  وأشارت 
النساء  عىل  االكرب  السلبي  بتأثريها  تلقي  العنف 
والفتيات”، الفتة إىل أنه “بالرغم من كون النساء 
النزاعات  خالل  السالم  إحالل  يف  فاعلة  عوامل 
يف  اساسيات  كالعبات  ادوارهن  أن  إال  املسلحة، 

التغيري واحالل السالم مل يعرتف بها بشكل كامل”. 
نهضة  يف  محوريا  دورا  لعبت  “املرأة  أن  وأكدت 
خالل  من  واثبتت  والحديثة،  القدمية  املجتمعات 
التغيري. فحضورها الالفت  هذا الدور قدرتها عىل 
دليل  الرجل  جانب  إىل  الوقوف  عىل  وارصارها 
عىل كونها عنرصا اساسيا يف التغيري”، مشددة عىل 
رشيكة  باعتبارها  االجتامعي  املرأة  دور  “أهمية 
همشنا  فإذا  املسؤولية.  تحمل  مهمة  يف  الرجل 
التي  املجتمع،  طاقات  نصف  خرسنا  الدور  هذا 
داعمة  ديناميكية  قوة  تشكل  ان  املمكن  من 

للتطور والتحول االجتامعي”.
صنع  عىل  قادرة  “املرأة  أن  إىل  مروكل  ونّوهت 
السالم أكرث من الرجل أحيانا، وانها تستطيع لعب 
عىل  حريصة  فهي  النزاعات.  حل  يف  ايجايب  دور 
الحفاظ عىل الحياة التي متنحها لآلخرين. كام انها 
بهدف  البالية  والتقاليد  العادات  ملقاومة  تناضل 
نرش  عىل  القدرة  ولها  التخلف،  مراحل  تجاوز 

املبادئ والقيم الخالية من العنف واإلرهاب”. 
وبّينت أن “التقاليد الثقافية والظروف االقتصادية 

االنسان  حقوق  وانتهاكات  للتمييز  مربرا  ليست 
عدم  تحّمل  الدول  بإمكان  يعد  مل  إذ  االساسية. 
يف  واالقتصادية  االجتامعية  االمكانات  استثامر 
بد من وضع سياسات  فال  الجنسني.  بني  املساواة 
االجتامعي  النوع  معايري  تغيري  يف  تنجح  طموحة 
عدم  مشكلة  ومعالجة  املجتمع  يف  وعالقاته 

املساواة”.
وأشارت مروكل إىل أن “هناك صعوبات وعقبات 
غامر  خوض  ارادت  ما  اذا  تخطيها  املرأة  عىل 
باملؤسسات  متصل  هو  ما  منها  العام،  العمل 
كام  فيه.  السائدة  والثقافة  واملجتمع  السياسية 
السياسية  االرادة  غياب  بسبب  معاناة  هناك  أن 
للسري قدما بالخطط الوطنية التي تصب يف صالح 
اقر  الذي  السياسية  االحزاب  قانون  مثل  املرأة، 
دون اعتامد مبدأ الكوتا النسائية، ودون ان ينص 
القيادية  املناصب  يف  املرأة  تواجد  رضورة  عىل 

داخل االحزاب”. 
مهدي،  عيل  د.  امللتقى  رئيس  قدم  الختام،  ويف 

شهادة تقدير إىل السيدة شمريان مروكل. 

النجف – طريق الشعب

اللجنة  الكوفة، حرضت  جامعة  رئاسة  من  بدعوة 
املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف النجف، حفل 
والذي  للجامعة،   33 الـ  الطالبية  الدورة  تخرج 

تبنى  “بالعلم  شعار  تحت  املايض  األسبوع  أقيم 
األوطان”.  وحرضت الحفل الذي احتضنته حدائق 
الجامعة، شخصيات رسمية وأكادميية واجتامعية. 

املحلية  اللجنة  من  وفد  حرض  آخر،  جانب  من 
لجمعية  السادس  السنوي  التشكييل  املعرض 

أخريا  أقيم  والذي  النجف،  يف  التشكيليني  الفنانني 
عىل قاعة اتحاد األدباء والكتاب يف املحافظة. 

وفني  رسمي  جمهور  بحضور  املعرض  وحظي 
وجمع من متذوقي الفن. وقد عرضت فيه أعامل 

فنية منوعة أنجزها نحو 62 فنانا تشكيليا.  

 كربالء - سالم القريني 

بالتعاون  اتحاد األدباء والكتاب يف كربالء  احتفل 
بصدور  أخريا،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  مع 
الراحل صاحب  الشاعر  ديوان  من  جديدة  طبعة 

الشاهر، املوسوم “أيها الوطن الشاعري”. 
وكانت دار الشؤون قد تبنت أخريا إعادة طباعة 
الحياة  فارق  الذي  الكرباليئ  الشاعر  هذا  ديوان 
التي  لشاعريته  وفاء  وذلك  عاما،   40 نحو  قبل 

غيبها املوت رسيعا.
كامل  الرفيق  دار  حديقة  عىل  الحفل  أقيم 
الحسينية  بقضاء  الصالمية”  “قرية  يف  املسعودي 
أهله  وبني  الفقيد  رأس  مسقط  حيث  الكرباليئ، 
اتحاد  عن  ممثلون  الحفل  حرض  وقد  وأصدقائه. 
األدباء  الثقافية، وجمع من  الشؤون  األدباء ودار 

واملثقفني واألكادمييني والشخصيات االجتامعية.
بالحارضين،  املسعودي  عامر  د.  رحب  أن  وبعد 
الذي  املسعودي،  كامل  للرفيق  املجال  فسح 
باالحتفاء  سعادته  عن  وعرب  الفقيد  عن  تحدث 
الشعراء  من  ثالثة  ألقى  ثم  الشعري.   مبنجزه 

الحارضين مناذج من أشعار الشاهر.
عارف  د.  ألقاها  كلمة  الشؤون  لدار  وكانت 
الشاعر  ألقاها  األدباء  التحاد  وأخرى  الساعدي، 
الشعري  البناي، وتحدث فيها عن “الصوت  سالم 

للفقيد.  املتميز” 
فيام قدم عدد من األدباء الحارضين أوراقا نقدية 

وهم  الشعرية،  الشاهر  تجربة  حول  وشهادات 
أحمد  د.  عايص،  جاسم  والقاص  الناقد  من  كل 
الزبيدي، د. سعيد حميد، د. عيل حسني يوسف، 
الرفيق  عيىس،  عبيد  حسن  د.  اليارسي،  عامر  د. 
الدراسة  أيام  الشاهر خالل  وزمييل  ذياب،  صالح 

صاحب ساجت وطالب حميد.     
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معًا لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب
دعامً للحملة الوطنية لبناء مقر الحزب الشيوعي العراقي، تربع 

الرفاق واألصدقاء:
- الصديق الدكتور سمري حبانة مليوين دينار.

-  الصديق الشيخ بشار الجنايب 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.

في البيت الثقافي البابلي
احتفاء بالشاعرة حسينة 

بنيان وكتابها الجديد
 

الحلة – مائدة جميل 

احتفى البيت الثقايف البابيل بالتعاون مع »جمعية الرّواد« 
بنيان يف مناسبة صدور  بالشاعرة حسينة  أخريا،  الثقافية، 

مجموعتها الشعرية الجديدة »بعد شظايا العمر«. 
حرض الجلسة جمهور من األدباء واملثقفني ومحبي الشعر. 
فيام تحدث فيها الشاعران جبار الكواز وحسني عويف والقاص 
التجربة  عن  األمري،  عبد  ليىل  والشاعرة  حربة  سالم  د. 
الكتابة، ملقني الضوء  الشعرية للمحتفى بها وأسلوبها يف 
عىل مجموعتها الشعرية الجديدة الصادرة عن االتحاد العام 
لألدباء والكتاب يف العراق.   ويف الختام، وقعت املحتفى بها 

نسخا من كتابها ووزعتها عىل الحارضين. 

الدكتور سمري حبانةالشيخ بشار الجنايب

حسينة بنيان وإىل جانبها حسني عويف وجبار الكواز

جانب من الحضور 

شمريان مروكل ود. ثاين 

»مكتبة الطفل العراقي« 
تحتفل بذكرى ميالد »طفوف«

 
بغداد – مروة فاضل  

بهدف غرس الفرحة يف نفوس الصغار، أقامت إدارة “مكتبة 
الطفل العراقي” التابعة إىل رابطة املرأة العراقية يف مدينة 
مناسبة  يف  احتفالية  املايض،  الخميس  )الصدر(،  الثورة 
املنتسبني  األطفال  إحدى  “طفوف”،  الطفلة  ميالد  عيد 
عائلة  مع  بالتعاون  أقيمت  التي  االحتفالية  املكتبة.   إىل 
طفوف، جاءت لغرض رسم الفرحة عىل ُمحّيا جميع أطفال 
املكتبة بشكل عام، سيام هذه الطفلة التي هي من ذوي 

االحتياجات الخاصة ومن املوهوبني املتميزين.  
وبعد إطفاء شموع امليالد، قدمت إدارة املكتبة وأطفالها 

هدايا يف املناسبة للطفلة طفوف. 

»أمل«
 الفنان جواد االسدي

طه رشيد

لعل الكتابة للمرسح من اصعب انواع الكتابة العتبارات 
دون  حبكتها  وادارة  املرسحية  حدوتة  رواية  منها  عدة، 
او  الفكرة  تبسيط  اىل  تؤدي  التي  باملبارشة،  السقوط 
الذهاب بها بعيدا حتى تصبح عصّية عىل الفهم وكأنها 

طلسم!
الكاتب،  فبني هذه وتلك خيط رفيع ميسك به املؤلف- 
ويسلمه عىل طبق من قلق للمخرج، الذي يختار الطريقة 

االبداعية املناسبة اليصال الرسائل املرجّوة اىل املتلقي!
ادرك  إن  سبق  وكاتب  مخرج  االسدي  جواد  الفنان 
“اللعبة” منذ ان انجز، يف مقتبل عمره مطلع سبعينيات 
القرن املايض، تجربته االخراجية االوىل يف بغداد: “العامل 
ليكمل  السنوات  تلك  يف  العراق  ترك  اليد”.  راحة  عىل 
اعامله  وتوالت  بلغاريا.  يف  العليا  االكادميية  دراسته 
االبداعية، كتابة واخراجا، وحصد الجوائز يف كل عاصمة 
حّل فيها، حتى عودته للوطن بعد غربة دامت اكرث من 

ثالثة عقود!
عاد يحدوه االمل، بعد سقوط الفاشية يف 2003، بقيام 
يف  ويعيش  واالبداع،  والثقافة  العلم  يسوده  مجتمع 

بحبوحة من الكرامة واألمان!
مختلف،  طراز  من  بـ”فاشيات” جديدة  فوجيء  انه  اال 
للعيش،  قابلة  حياة  يف  اآلمال  وكل  االماين  كل  افسدت 
مرسحيته  يف  يناقشه  الذي  املوضوع  جوهر  هو  وهذا 

الجديدة “ أمل”.
خالل  من  املعريف  مستواهام  )يتضح  مثقفان  زوجان 
حول  يختصامن  مكان(  كل  يف  الكتب  وانتشار  الديكور 
الجنني يف احشاء الزوجة: أمل وباسم!) جّسد الشخصيتني 
حيدر  والفنان  احمد  رضاب  الشابة  الفنانة  رائع  بشكل 

جمعة(.
ويكرب،  ينمو  الجنني  يرتكان  هل  هو:  املطروح  والسؤال 
تحتية  وببنية  بالفساد  محارص  مجتمع  يف  الطفل  ليولد 
سالحا  متتلك  مافيوية  وعصابات  متدين  وتعليم  متهرئة 

منفلتا؟!
هذا السؤال يبقى عالقا يف ذهن املتلقي دون ان متنحه 
املرسحية جوابا قاطعا، لكن دون ان يفقد هو االمل يف 

مجتمع جديد..
سينوغرافيا  من  االخرى  املرسحي  العمل  عنارص  كل 
بنّي  الذي  العرض  جاملية  من  زادت  عام،  وجو  واضاءة 
مرة اخرى ان الفنان جواد االسدي ككاتب نص ومخرج 
ان  والعريب  العراقي  املرسحني  لكال  وان  نفسه،  يكرر  ال 

يفخرا به.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مرسحية “أمل” ُقدم عرضها االول امس االول الجمعة 
عىل خشبة “منتدى املرسح” يف السنك ببغداد، وسيستمر 

العرض اسبوعا واحدا.

شيوعيو الشطرة يؤبنون 
الرفيق عذافة حمود 

الشطرة – أحمد طه 

العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  احتضن مقر 
الشطرة، األربعاء املايض، حفل تأبني للرفيق الراحل عذافة 

حمود، أقامته عائلته بالتعاون مع املحلية. 
الحفل الذي حرضه عدد كبري من رفاق الفقيد وأصدقائه 
ومحبيه، استهله الرفيق ماجد جابر بكلمة باسم املحلية، 
فرتة  خالل  حمود  للرفيق  النضالية  باملسرية  فيها  أشاد 
السبعينيات، ودوره الكبري بعد 2003 يف إعادة تنظيامت 

الحزب والرتويج لسياسته. 
بعد ذلك، تحدث الفنان حيدر عبد الله، الذي أدار الحفل، 
عن الراحل وبعض املواقف الوطنية التي جمعته به، أعقبه 

حفيد الفقيد منتظر واجد بكلمة باسم عائلته.
الحارضين،  الفقيد  أصدقاء  من  عدد  قدم  الحفل،  وخالل 
شهادات عن مسريته النضالية ومواقفه الوطنية، خاصة يف 
مدينة الشطرة ويف سجن “نكرة السلامن”، بضمنهم األستاذ 

حميد حران والرفيقان شاكر خضري وشهيد الغالبي.
ويف الختام، صدح الرفيق سعد عزيز بأهزوجة وطنية تعرب 

عن تاريخ الحزب ومسريته النضالية. 


