
الثالوث المقدس؛ اإلسالم 
والمذهب والوطن

خطة الصدر في إعادة التموضع 
السياسي واالجتماعي والفكري.

أكتوبــر  انتفاضــة  أن  شــك  ال 
موجعــة  ضربــة  وجهــت 
ــار اإلســام السياســي  ــة تي لمكان
وبغــض  االجتماعــي،  ونفــوذه 
النظــر عــن المــآل الــذي انتهــت 
تشــهده  فمــا  االنتفاضــة،  إليــه 
الســاحة السياســية واألمنيــة فــي 
أفضــت  أحــداث  العــراق مــن 
ــة  ــل انتفاض ــتويين بفع ــى مس إل
األول  المســتوى  أكتوبــر، 
اإلســام  التيــارات  محــاوالت 
السياســي المواليــة للجمهوريــة 
اإلســامية فــي إيــران إلنقــاذ مــا 
ــن  ــق المعارضي ــات بح ــدية واالختطاف ــات الجس ــات التصفي ــر عملي ــاذه عب ــن إنق يمك
والحــاق االضــرار باألبــراج الكهربائيــة وضــرب التواجــد العســكري األمريكــي والتــي 
ــى نفــس المســتوى يســعى  ــة، وعل ــة إلشــاعة الفوضــى االمني تتلخــص بمســاعي حثيث
التيــار اآلخــر مــن أجنحــة اإلســام السياســي وهــو الصــدري بمحاولــة لملمــة صفوفــه 
وإعــادة تموضعــه االجتماعــي وخطابــه السياســي وتجديــد هويتــه التالفــة التي ســنتناولها 
فــي هــذا المقــال. أمــا المســتوى اآلخــر وهــو مســاعي التيــار القومــي العروبــي الــذي 
تعكــز علــى انتفاضــة أكتوبــر واســترد المبــادرة لتقزيــم التيــار الموالــي إليــران سياســيا 
ــارات واألردن  ــل الســعودية واإلم ــي والسياســي مــن قب ــر الدعــم المال ــا عب واجتماعي
ومصــر، وأصبــح مــرة أخــرى جــزء مــن المعادلــة السياســية بعــد هزيمتــه منــذ غــزو 

واحتــال العــراق.
مــا ســنركز عليــه فــي هــذا المقــال هــو تحليلنــا لخطــاب التيــار الصــدري علــى 
ــر مــن  ــن تقــف الجماهي ــي يتعقبهــا، واي ــدى الصــدر واألهــداف الت لســان زعيمــه مقت
هــذا التيــار وخطواتهــا العمليــة، بغيــة فضــح وتعريــة هــذا التيــار الشــعبوي وفــرض 
االنــزواء والتراجــع عليــه، الــذي وقــف ويقــف حائــا أمــام أيــة مطالــب عادلــة ترفعهــا 
الجماهيــر مــن أجــل حيــاة حــرة وكريمــة، فهــذا التيــار كان دائمــا مســندا وداعمــا للعملية 
السياســية، واســتطاع فــي احتجاجــات تمــوز ٢٠١٥ لعــب دور أساســي فــي لجــم جمــاح 
ــى حركــة باســتطاعتها كنــس  ــي كان مــن الممكــن أن تتطــور وتتحــول إل الحركــة الت
العمليــة السياســية،  وفــي احتجاجــات عــام ٢٠١٩ اختبــئ هــذا التيــار وراء مــا يســمى 

بالطــرف الثالــث لتصفيــة انتفاضــة أكتوبــر.
التتمة )ص2(...
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)حول فاجعة مركز النقاء، لعزل 
مرضى كورونا في الناصرية(

 اســتعرت النيــران مســاء أمــس األثنيــن فــي قســم )النقــاء( الخــاص بمرضــى كورنــا، 
التابــع لمستشــفى الحســين التعليمــي فــي الناصريــة. بســبب انفجــار حصــل فــي منظومة 
األوكســجين الواقعــة عنــد المدخــل األمامــي لهــذا القســم، وانتشــار اللهــب داخلــه  وإلــى 
جميــع مرافقــه المؤلفــة مــن عشــرات الكرفانــات، واســتحالت إلــى حطــام. أدى الحريــق 
ــث ال  ــة مصــاب، وعشــرات الجث ــن مئ ــر م ــة وأكث ــة ضحي ــز مئ ــا يناه ــل م ــى مقت إل

زالــت مجهولــة الهويــة بســبب تفحمهــا.
فاجعــة هــزت جماهيــر مدينــة الناصريــة مــن األعمــاق، وأصابتنــا بالذهــول والصدمــة 
لهــول مــا حصــل. مــن تحــول المستشــفيات مــن مــاذ آمــن يفتــرض أن يكــون مــكان 
لاستشــفاء والنقاهــة مــن األمــراض واألوبئــة، إلــى محــل للمــوت احتراقــاً أو لنقــص 
ــار  ــة. انفج ــوم وزارة الصح ــي عم ــتحكم ف ــاد المس ــبب  الفس ــة، بس ــة الصحي الرعاي
منظومــة األوكســجين حصــل كمــا تقــول التقاريــر نتيجــة عــدم التعامــل الصحيــح مــع 
قنانــي األوكســجين، فــي المدخــل األمامــي للقســم وهــروب المرضــى ومرافقيهــم إلــى 
ــق  ــاب مغل ــذا الب ــر كان ه ــوء التدبي ــن س ــران، وم ــن الني ــص م ــي للتخل ــاب الخلف الب
أمامهــم. وممــا عّمــق فــي فداحــة المأســاة ســهولة اشــتعال اللهــب فــي الكرفانــات رديئــة 
الصنــع المحيطــة بالقســم التــي انهــارت بســرعة، وتحــول المــكان بالكامــل إلــى موقــد 
ــوادر  ــم وك ــى ومرافقيه ــن مرض ــه م ــي داخل ــن كان ف ــع مم ــى جمي ــى عل ــر، أت كبي
ــة، أو التــي ستشــكل  ــات األولي ــج التحقيق ــاً. روغــم تعــدد نتائ ــاً واختناق ــة احتراق صحي
الحقــاً، يعطــي تكــرار حــوادث احتــراق المستشــفيات كمــا حصــل فــي مستشــفى أبــن 
الخطيــب فــي بغــداد قبــل أشــهر قليلــة؛ زخمــاً هائــاً علــى صحــة اتهامــات المجتمــع 
للقائميــن علــى هــذا القطــاع الحيــوي باإلهمــال والفســاد إلــى حــد المــوت. وفــي الوقــت 
ــا والمصابيــن وســائر المجتمــع بهــذه الحادثــة التــي ألمــت  الــذي يتفجــع ذوي الضحاي
ــؤولية  ــاء المس ــة بإلق ــة انتخابي ــة كدعاي ــات السياس ــزاب والجماع ــتغلها األح ــم، تس به
واللــوم علــى بعضهــا ببيانــات وخطــب ولقــاءات، لتبرئــة أنفســهم مــن تبعــات مثــل هــذه 
األحــداث علــى حيــاة المجتمــع ومصيــره تحــت ظــل إدارتهــم الفاشــلة وغير المستســاغة 
ــا أن  ــي منظومته ــف ف ــن ائتل ــع م ــا وجمي ــة وأحزابه ــت الحكوم ــا حاول ــاً. ومهم قطع
ــر  ــداء مشــاعر التعاطــف، إال إن الجماهي يظهــروا بمظهــر الشــعور بالمســؤولية، واب
ــم المســؤولون عــن كل  ــم وحده ــم ه ــد، بأنه ــٍن بعي ــذ زم ــم من ــا عليه اصــدرت حكمه
ممــا حصــل ويحصــل فــي كل مــكان بالعــراق، بســبب طريقــة تداولهــم للســلطة وكيــف 
يفهمــون معنــى وجودهــم فــي الحكــم. دل الكــذب العلنــي والريــاء المفضــوح، أن يوقــع 
ــر  ــوا صراحــةً إنهــم غي ــي الســلطة شــهادة موتهــم ويعلن هــؤالء الموجــودون قســراً ف
ــع  ــائر المجتم ــن س ــة م ــر المقبول ــة غي ــذه الطريق ــق ه ــم، إال وف ــى الحك ــن عل قادري

العراقــي، الــذي ذاق الويــات بعــد الويــات منهــم ومــن نظامهــم الجائــر.
التتمة )ص2(...
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من برنامج الحزب الشيوعي 
العمالي العراقي

) عالم أفضل(
الرفاه والضمانات االجتماعية 

تكتيك قديم .... وأهداف أقدم!

)حول خطوة الصدر 

باالنسحاب من االنتخابات(
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ــام  ــة ع ــذ نهاي ــا من ــر منتفض ــع وانفج ــأم المجتم ــد س لق
ــى الفســاد والقمــع ونقــص الخدمــات بوجــه  ٢٠١٩، عل
هــذا الجماعــات الطائفيــة والعشــائرية، التــي تحــاول 
عبــر أخــذ صدمــات كهربائيــة إحيــاء جثتهــا المحتضــرة 
عبــر مــا أُطلــق عليــه بانتخابــات مبكــرة وانتظــار نتائجها 

ــة. ــع مشــاكل المجتمــع العالق التــي ســوف تحــل جمي
ــال ال تعــود إال  ــة كمــا يق االنطــاق مــن مقدمــات خاطئ
بنتائــج خاطئــة، بنــاء منظومــة  قائمــة مــن األســاس علــى 
النهــب والســلب والهيمنــة واالحتــكار ال يعــود علــى 
المجتمــع إال بنتائــج مدمــرة. منظومــة أساســها بعيــد عــن 
المجتمــع وتلبيــة حاجاتــه وضروريــات حياتــه ومعيشــته، 
وقائمــة حصــراً مــن أجــل تأميــن مصالحــه الفئويــة 

ــات  ــات والجماع ــذه الفئ ــح ه ــح مصال ــية وترجي السياس
ــاك  ــى ه ــو أدى إل ــى ل ــرى، حت ــة أخ ــوق كل مصلح ف

ــاً مــن كــوارث. المجتمــع كمــا يحصــل يومي
ال ينبغــي لمثــل هكــذا جماعــات البقــاء اكثــر وعليهــا أن 
ترحــل فــوراً، هــذا مــا قــررت جماهيــر العــراق عليــه، 

وتعمــل إلبعادهــا عــن حياتهــا ومســتقبلها.
مــن  بعدمــا رأينــا  الناصريــة،  مدينــة  إلــى جماهيــر 
مجــازر ومهالــك جــراء سياســة هــذا الجماعــات الطفيليــة 
وطريقــة إدارة حكمهــا، ال يمكــن أن تظــل عجلــة المــوت 
والخــراب مشــتغلة إلــى األبــد، يجــب وضــع حــٍد نهائــي 
لمــن دمــر حياتنــا وقتــل شــبابنا وعّطــل مســتقبلهم، يجــب 
أخــذ زمــام مبــادرة الحكــم مــن أيــدي هــؤالء إلــى أيــدي 

ــن  ــق وآم ــتقبل الئ ــاة ومس ــع حي ــها لصن ــر نفس الجماهي
بنــا بعيــداً عــن كل أحــزاب القمــع والفســاد. لننظــم قوانــا 
ونــرص الصفــوف ونوحــد الكلمــة أمــام هــذا العــدو 

ــم. ــا بالعيــش الكري ــا وبحقن الغاشــم بن
ولذويهــم  الضحايــا،  أرواح  علــى  الشــديد  األســف 
ــن  ــل للمصابي ــفاء العاج ــة بالش ــا القلبي ــازي وأمنياتن التع

والجرحــى.

لجنة الناصرية للحزب الشيوعي
العمالي العراقي

13/ تموز/ 2021

الثالوث المقدس؛ اإلسالم والمذهب والوطن . . .
سمير عادل:

لقــد كان الصــدر بحــق حامــي حمــاة الفســاد والفاســدين، 
ولعــب دورا عبــر ميلشــياته فــي تعويــم تيــاره المناهــض 
للحريــة والمســاواة، فهــو مــرة يشــتاط غضبــاً عندما رفع 
شــعار )باســم الديــن باكونــا الحراميــة(، ومــرة أخــرى، 
حــاول اســتخدام عمامتــه اإلســامية عندمــا شــعر بالخطر 
ــي االنتفاضــة،  ــاث ف ــور عــن اإلن ــب بفصــل الذك ليطال
وبعــد فشــل كل تلــك المســاعي، ســلط ميلشــياته مــن 
ــن، وعندمــا  ــل المتظاهري ــزرق لقت أصحــاب القبعــات ال
فشــل أيضــا طلــب مــن الكاظمــي لتدخــل قواتــه القمعيــة 

إلنهــاء االحتجاجــات الجماهيريــة فــي الســاحات.
مقتــدى الصــدر الــذي كان يطالــب حتــى قبــل أيــام 
وفــي كلمتــه أمــام هيئتــه السياســية بمنصــب رئاســة 
الــوزراء، وبــأنَّ التيــار الصــدري هــو الوحيــد فــي 
الســاحة السياســية العراقيــة، يعلــن اليــوم عــن انســحابه 
ــيتعرض  ــه س ــرح بأن ــك ص ــل ذل ــات، وقب ــن االنتخاب م
لاغتيــال. و لفهــم هــذه المواقــف المتضاربــة وتصويــر 
ــام  ــويقها لإلع ــية وتس ــة والرومانس ــاهد التراجيدي المش
مــن قبــل الصــدر، علينــا العــودة إلــى كلمتــه قبــل أســبوع 
مــن اجتماعــه مــع الهيئــة السياســية، وتحديــدا أمــام 
ــار  ــذا التي ــط ه ــي خط ــا ه ــم م ــي نفه ــة، ك ــة الجمع أئم
الشــعبوي، الــذي يمثــل الخليــط المتأرجــح بيــن الطائفيــة 
واإلســامية والقوميــة المحليــة، مــن ثــّم باإلمــكان إدراك 
مكانــة موقعيــة التيــار الصــدري علــى الصعيــد السياســي 
واالجتماعــي وحتــى الفكــري )والهوياتــي( فــي المجتمــع 
ــي  ــهد السياس ــكاره المش ــن احت ــنوات م ــد س ــراق بع الع
معتمــدا علــى تاريــخ أبيــه، وعلــى االنحطــاط السياســي 
ــذي أوجــده نظــام صــدام  ــع ال ــي المجتم واالجتماعــي ف
االقتصــادي  والحصــار  اإليمانيــة،  بحملتــه  حســين 
بقيــادة  العالميــة  اإلمبرياليــة  الــذي فرضتــه  المجــرم 
ــكل  ــزا أيضــا بش ــة، ومتعك ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
مباشــر علــى ميلشــياته التــي تمــول مــن عمليــات الفســاد 
القائمــة علــى  العمليــة السياســية  بفعــل وجــوده فــي 

المحاصصــة.
ــدري  ــار الص ــد التي ــة تجري ــي حال ــول أنَّ ف ــن الق ويمك
ــى  ــن يبقــى للصــدر ســوى التغنــي عل مــن ميلشــياته، فل
ــار  ــى عم ــوال إل ــل األح ــي أفض ــيتحول ف ــاده، وس أمج
حكيــم جديــد ولكــن بشــكله الكاريكاتــوري، هــذا مــا 
يدركــه الصــدر ويحــاول إعــادة تموضعــه السياســي 
والوقــوف أمــام االنحــدار االجتماعــي الــذي وصــل إليــه 

ــاره. تي

ــكل  ــدث الصــدر بش ــة تح ــة الجمع ــام أئم ــه أم ــي كلمت ف
صريــح عــن أن كل مســاعي ميلشــياته فــي إرعــاب 
مخالفيــه عبــر تحليــق رؤوســهم وضربهــم لــن تــؤٍد 
ســوى إلــى نفــور الجماهيــر مــن التيــار الصــدري، 
ــه  ــا ممثلي ــي يلقيه ــرف أن خطــب الجمعــة الت ــك اعت كذل
حــول الفقــه، هــي األخــرى تبعــد الجماهيــر عــن التيــار 
الصــدري، أي أن الصــدر وصــل إلــى نقطــة بــأن سياســة 
االغتيــاالت والتصفيــات والرعــب ونشــر الهــراء الــذي 
ــن  ــلة ول ــت فاش ــر، بات ــوف الجماهي ــي صف ــه ف كان يبث
ــي  ــر العــراق الت ــة أن جماهي ــى دراي ــح عل ــع، وأصب تنف
يشــكل الشــباب فيهــا أكثــر مــن ٦٠٪ ال يصدقــون ترهاته 
وخزعباتــه وال يهابــون مليشــيات التيــار الصــدري؛ 
ــي  ــة وف ــات القمعي ــن الممارس ــف ع ــب بالك ــك طال ولذل
نفــس الوقــت طالــب أئمــة الجمعــة مــن ممثليــه بالتحــدث 
همــوم  ومخاطبــة  والمثقــف  والمنطــق  العاقــل  بلغــة 
ــره. ــى حــد تعبي الجماهيــر وليــس تســويق األكاذيــب عل
بيــد أن الصــدر ال يقــف عنــد هــذه الحــدود، بــل يذهــب 
ــاً لبلــورة  ــاره سياســياً واجتماعي ــد أولويــات تي إلــى تحدي
الفكــري  صراعــه  محــاور  وتحديــد  جديــدة  هويــة 
المذهــب” و”  للدفــاع عــن” اإلســام “و”  والعقائــدي 
ــذي جــاء  ــوث ال ــره، وهــو الثال ــى حــد تعبي الوطــن” عل
وتــردد فــي جميــع المناســبات األخيــرة التــي حضرهــا.
ويلخــص ذلــك الموقــف بــأن هنــاك خطــران يحــدق 
ــا؛ األول  ــدري بأدراكهم ــار الص ــى التي ــع، وعل بالمجتم
هــو التطبيــع مــع إســرائيل، والثانــي )خطــورة( “الفســاد” 
فــي  ينتشــر  الــذي  واإللحــادي  والعقائــدي  الفكــري 
المجتمــع، طبعــا هــو ال يبالــي للفســاد المالــي واإلداري 
والسياســي، فهــو يقــر بــه ويقــول هنــاك فســاد فــي التيــار 
الصــدري وفــي الحكومــة، لكــن ليــس مهمــا، الن عمليــة 
الفســاد هــي مــن تمــول ميلشــياته وســطوته علــى المشــهد 
ــن  ــه م السياســي، إال أن الرعــب كل الرعــب بالنســبة ل
ــم  ــذي إذا ل ــادي ال ــدي واإللح ــري والعقائ ــاد( الفك )الفس
يقــف بوجهــه فعلــى التيــار الصــدري وكل اإلســام 
السياســي؛ الســام، ويصبــح )ثالوثــه( المقــدس مــن 

ــح. ــب الري ــي مه ــب والوطــن ف اإلســام والمذه
ــه الصــدر، فهــو  ــذي يشــير إلي بالنســبة للخطــر األول ال
الوالئــي  التيــار  مــع  والمزاحمــة  بالمنافســة  يصــب 
بمحــور  نفســه  يســمي  الــذي  للجمهوريــة اإلســامية 
ــره  ــن غي ــر م ــي أكث ــة، فالصــدر يع ــة والممانع المقاوم
أن التيــار الوالئــي احتــل موقــع المعــادات ألمريــكا، 
وحــدد علــى أساســه هويتــه السياســية، وفــي نفــس الوقــت 
ــن  ــه م ــه إزاحت ــس بإمكان ــار المناف ــذا التي ــأن ه يشــعر ب

ــع  ــدق م ــم يتخن ــد إذا ل ــية دون اي جه ــة السياس الخريط
الطــرف األمريكــي الــذي يدعــم كل التيــار القومــي 
ــه  ــبث ب ــاول الصــدر التش ــة، ويح ــي المنطق ــي ف العروب
ــمَّ فليــس أمــام الصــدر ســوى  والتموضــع معــه، ومــن ث
تبنــي هويــة معــاداة إســرائيل وإعــادة مشــهد حــزب هللا، 
ولكــن ليــس بنســخته اللبنانيــة بــل بنموذجــه العراقــي إذ 
ــة  ــا تنقصــه العمام ــد نصــر هللا، ف يحــاول الصــدر تقلي
الســوداء التــي يعتمرهــا وال يفتقــر إلــى ميليشــيات، 
ــن كل  ــي م ــي الخال ــر هلل التضليل ــاب نص ــى خط وال إل
ــى  ــزف عل ــرائيل والع ــة إس ــة ومقاوم شــيء إال الممانع
ــك أن خطــاب  ــر القــدس، بــل وأكثــر مــن ذل وتــر تحري
الصــدر ملــيء بامتيــازات اكثــر، فهــو يحــوي علــى عــدة 
هويــات، ففيــه الدفــاع عــن المذهــب وعــن اإلســام وعــن 
الوطــن.  فالصــدر وبخطــاب شــعبوي يحــاول ملــئ 
ــاميين  ــن واإلس ــيه الطائفيي ــة منافس ــات أو إزاح الفراغ
والقومييــن والجلــوس مكانهــم، فمــن دون الطائفيــة ال 
حصــة لــه فــي العمليــة السياســية، ومــن دون الدفــاع عــن 
المذهــب فالخزعلــي والعامــري والفيــاض يحلــون محلــه، 
فــا يمكــن  ومــن دون اإلســام والهويــة اإلســامية 
لــه التصــدي للتيــار الجــارف الــذي حمــل وبجســارة 
ــة دون  ــة عالي ــة لإلســام السياســي كراي ــة المعادي الهوي
ــن  ــا يمك ــن ف ــن الوط ــاع ع ــن دون الدف ــردد، وم أي ت
ــة  ــه العلماني ــار بنزعت ــس التي ــز مناهضــة نف ــوء مرك تب
ــاً  ــراه مرعوب ــه ن ــك كلَّ المعــادي للنفــوذ اإليرانــي،  ولذل
مــن خطــر “الفســاد الفكــري والعقائــدي واإللحــادي” فــي 
ــس  ــس نف ــو لي ــوم ه ــع الي ــزاج المجتم ــع، الن م المجتم
مــزاج ٢٠٠٦ الــذي قــادت بــه عصابــات جيــش المهــدي 
 ،٢٠١٤ مــزاج  وليــس  الطائفــي،  التطهيــر  حمــات 
عندمــا زحــف داعــش إلــى أبــواب بغــداد،  فرفــع رايــة 
ــر  ــدرك أن جماهي ــدر ي ــب، إن الص ــن المذه ــاع ع الدف
العــراق أصبحــت اليــوم أكثــر وعيــا وعرفــت زيــف 
ــت  ــد جرب ــي ق ــن والوطــن(، فه ــب والدي ــة )المذه ثاثي
الــذي كان الصــدر جــزء  السياســي  ســطلة اإلســام 
ــي(  ــت أيضــا )الوطن ــا،  وجرب ــا وداعمه ــا وحاميه منه
الكاظمــي الــذي دشــن ســلطته بورقتــه البيضــاء والتفاخــر 
لــه المؤسســات  التــي منتحتهــا  بشــهادة بــراءة ذمــة 
الماليــة، مصاصــة دمــاء شــعوب العالــم وهــي صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. بعبــارة أخــرى، فــإنَّ 
الصــدر الــذي كان واضحــا فــي سلســلة اجتماعاتــه مــع 
ــع  ــأنَّ القم ــد أدرك، ب ــية ق ــه السياس ــة وهيئت ــة الجمع أئم

ــج، ــرة الثل ــف تدحــرج ك ــن يوق ــات ل ــل ب والقت
التتمة )ص3(...
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سمير عادل:

ــار  ــوة بالتي ــفل أس ــدرك األس ــى ال ــاره إل ــرج تي  إذ تدح
الوالئــي، ومــن هنــا فهــو يحــاول نفــخ الــروح فيــه عبــر 
تبنــي هويــة عــدم التطبيــع مــع إســرائيل، كتكتيــك بإمكانه 
ــا يســمى بمحــور المقاومــة والممانعــة،  ــي مزاحمــة م ف
باإلضافــة إلــى إعــان الحــرب علــى األفــكار التحرريــة 
التــي باتــت تتســع مدياتهــا ومســاحتها وتغلغلهــا فــي 
المجتمــع بشــكل واضــح، للحيلولــة دون ســحب البســاط 
االجتماعــي تحــت أقدامــه، وتجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ 
ــة بعــد  ــه العقائدي ب حظوظــه فــي حرب ــد جــرَّ الصــدر ق
صولــة الفرســان بثاثــة أعــوام، عندمــا شــن حملــة 
باســم المهدوييــن ورافقهــا قتــل المثلييــن فــي تهشــيم 
رؤوســهم بالبلــوكات، بيــد أن الحملــة المذكــورة جــاءت 
بعــد الهجمــة التــي شــنها المالكــي بدعــم قــوات المارينــز 
ــدي،  ــش المه ــي لجي ــر الطائف ــاء التطهي ــي إلنه األمريك
هويتــه  هزيمــة  مرحلــة  المرحلــة،  بتلــك  وارتبطــت 
ــداف  ــت أه ــد صب ــاره. وق ــم تي ــح جرائ ــة وفض الطائفي
ــر اإلســامي مــن  ــد التنوي ــى صعي ــن عل ــة المهدويي حمل
خــال إلقــاء المحاضــرات بالفقــه والفكــر والتاريــخ 
والفلســفة اإلســامية كمحاولــة مــن أجــل رص صفــوف 
التيــار الصــدري مــن جديــد وترويضــه وتمتيــن حصانتــه 
الفكريــة كــي يتــاءم مــع واقــع سياســي واجتماعــي جديــد 

ــة. ــذي أســدل الســتار عــن الحــرب الطائفي ال
إن تصريحــات الصــدر بأنــه التيــار الوحيــد فــي الســاحة 

ــن  ــة بي ــروح المعنوي ــح ال ــن نف ــر م ــس أكث ــة، لي العراقي
مريديــه، وال بديــل أمامــه إال اللجــوء إلــى النــوازع 
ــد،  ــي الجدي ــه السياس ــن خطاب ــب م ــي جان ــة ف األخاقي
ــه مــن أئمــة الجمعــة، بالتحــدث عــن  فهــو يحــث خطبائ
ــل او  ــة بدائ ــم أي ــاد دون تقدي ــن والفس ــر والمحرومي الفق
حلــول واالبتعــاد عــن ممارســة القمــع والعنــف ضــد 
المعارضيــن، ويبــدو حــال الصــدر وتيــاره بالرغــم مــن 
ــة والسياســية وإطــاق التصريحــات  ــه اإلعامي جعجعت
الرومانســية  المشــاهد  تصويــر  بيــن  تتأرجــح  التــي 
والتراجيديــة مــن محــاوالت اغتيالــه او موتــه وبأنــه 
ــه  ــة، وان ــى الســاحة السياســية العراقي ــد عل ــار الوحي التي
الورقــة األخيــرة لإلصــاح، يبــدو أنَّــه يكشــف بوضــوح 
ونفــوذه  السياســي  والخطــاب  الفكــري  المــأزق  عــن 

ــه. ــذي وصــل إلي ــي ال االجتماع
بيــد أن إزاحــة هــذا التيــار الشــعبوي والطائفــي والفاســد؛ 
مــن علــى صــدور الجماهيــر لــن يكــن دون طــرح بديــل 
آخــر أمــام المجتمــع، فــكل محــاوالت الصــدر األخيــرة ال 
يبتعــد عــن كونــه؛ مــرة يريــد منصــب رئاســة الــوزراء، 
ــرة  ــات، وم ــن االنتخاب ــحابه م ــن انس ــن ع ــرى يعل وأخ
التصريــح بشــكل كاذب وصريــح ووقــح بــأن ليــس 
ــكاره  ــي الحكومــات، ناســيا احت ــر فاســد ف ــه اي وزي لدي
ــى  ــذ حكومــة الجعفــري وحت ــة من ــوزارات الخدمي كل ال
ــى  الكاظمــي، هــذا ناهيــك عــن صراعــه بالحصــول عل
ــدر ب  ــي تق ــة الت ــب الخاص ــن المناص ــة م ــر حص أكب
ــة  ــاد الطريق ــل إيج ــن أج ــك  م ــب، كل ذل ٣٠٠٠ منص
األنســب للحفــاظ علــى امتيازاتــه فــي العمليــة السياســية.

 فالصــدر يــدرك مثــل إخوانــه مــن ممثلــي التيــارات 
لجماهيــر  الكبيــر  العــزوف  أن  األخــرى  اإلســامية 
ــر  ــح وكبي ــان صري ــو إع ــات ه ــن االنتخاب ــراق ع الع
برفــع كلمــة )ال( عظيمــة بوجــه اإلســام السياســي، 
أنــواع  كل  وبوجــه  اإلســامية،  الجمهوريــة  وبوجــه 
المليشــيات، وبوجــه المذهــب اي كان صنفــه، بوجــه 
ــة  ــتطيع حماي ــي ال تس ــدة الت ــه الفاس ــي وحكومت الكاظم
ــادة  ــتطيع إع ــة وال تس ــراج الكهربائي ــفيات واألب المستش
المليشــيات إلــى جحورهــا، فــاذا كانــت انتخابــات ٢٠١٨ 
فهــذه  أكتوبــر،  انتفاضــة  األرضيــة إلشــعال  مهــدت 
ــن إال  ــن يك ــرة ل ــرة او متأخ ــت مبك ــات إذا كان االنتخاب
إيذانــا بــدق النواقيــس ألســدال الســتار عــن آخــر جرائــم 

ــراق. ــي الع ــي ف ــام السياس ــول اإلس فص
أن  معرفــة  عليهــا  التحرريــة  العــراق  جماهيــر  إن 
ــة مســيرة مــا بدأتهــا  ــم نفســها وتكمل قوتهــا تكمــن بتنظي
فــي انتفاضــة أكتوبــر، إن تنظيــم حركــة ضــد الفقــر 
والحرمــان وتمــادي المليشــيات هــي أقصــر الطــرق 
واقــل تكلفــة مــن الذهــاب إلــى االنتخابــات التــي يحــاول 
ــد  ــا. والب ــاورات فاشــلة حصــد نتائجه ــر من الصــدر عب
مــن القــول أنَّــه طالمــا يحكــم العــراق ســاح المليشــيات 
الفاســدة  القــوى  غيــر  االنتخابــات  عــن  تنتــج  فلــن 
والمجرمــة، فعلينــا الحــذر وعــدم االنــزالق فــي فــخ 
هــذه الجماعــات المجرمــة، فاإلســام السياســي بمــا 
فيــه التيــار الصــدري مــا زال يلعــق جراحــه علــى إثــر 

ضربــات انتفاضــة أكتوبــر.

تكتيك قديم .... وأهداف أقدم!
)حول خطوة الصدر باالنسحاب من االنتخابات(.

 فارس محمود :

إنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يفاجــئ مقتــدى الصــدر 
الجميــع. إذ إنــه نمــوذج للتقلبــات المتناقضــة فــي الســاحة 
السياســية فــي العــراق. إذ لطالمــا ســحب وزرائــه أو 
ــحبهم  ــع يس ــم، ورج ــة وأعاده ــه البرلماني ــاء كتلت أعض
و... فــي قمــة األزمــات التــي يختلقهــا أو الضجيــج 
ــة الخضــراء،  ــام المنطق ــل اقتح ــن مث ــه م ــوم ب ــذي يق ال
ــة دراســاته  يعــود ليعتكــف مباشــرة أو يذهــب لقــم لتكمل
الفقهيــة!! حــدث هــذا مــراراً وتكــراراً. لقــد ســأم الجميــع 

هــذا الســيناريو الممــل.
بيــد إن هــذه المــرة هــي أمــر مختلــف. إن قــام تلــك 
ــوة،  ــل هــذه األســاليب وهــو فــي موضــع ق المــرات بمث
فانــه يقــوم اليــوم ذلــك مــن موضــع ضعــف واضــح. ففــي 
غضــون أيــام قــال، قام بثاثــة خطابات مختلفــة. خاطب 
ــة السياســية، و  ــع والهيئ ــة الجوام ــا ائم ــن منهم ــي اثني ف
دعــا فيهــا، شــاحذاً للهمــم، الــى ان التيــار الصــدري هــو 
الورقــة االخيــرة، إن ُحرقــت، لــن يبقــى للتيــار الصــدري 
ــة بعــد؛ مؤكــدا علــى ضــرورة ووجــوب ان يفــوز  مكان
التيــار باألغلبيــة البرلمانيــة وان يكــون رئيــس الــوزراء 
المقبــل مــن التيــار الصــدري. فيمــا عــاد بعــد أيــام قليلــة، 
ــن  ــحابه م ــح انس ــر واض ــض وغي ــكل غام ــن وبش ليعل
االنتخابــات »حفظــاً لمــا تبقــى مــن الوطــن«. وال يعلــم 

أحــد كيــف يصــون الوطــن بهــذا التكتيــك!
لتوقيــت خطابــه األخيــر الخــاص  لــو ننظــر  ولكــن 
أعقــب  انــه  نــرى  االنتخابــات.  مــن  باالنســحاب 

ــي مستشــفى الحســين  ــي جــرت ف ــة الشــنعاء الت الجريم
ــل  ــة قتي ــارب مئ ــا يق ــا م ــة وراح ضحيته ــي الناصري ف
بهــذا  الجرحــى.  المحروقيــن  وعشــرات  )متفحــم( 
ــق  التوقيــت، يســعى لحــرف انظــار المجتمــع عــن حري
مستشــفى مرضــى كرونــا الذيــن تفحمــوا فــي نــار الفســاد 
والجريمــة وإلهائهــم بقضيــة اخــرى ال تمــت بــأي صلــة 

بالكابــوس الــذي يعيشــه المجتمــع .
 كمــا انــه يســعى، عبــر هــذا االنســحاب وعباراتــه فــي 
ــى إخــاء ســاحته مــن الجريمــة  خطــاب االنســحاب، ال
التيــار الصــدري وفســاده  المذكــورة وســائر جرائــم 
ــي لســت  ــول ان ــد ان يق ــه. يري ونهــب وجرائمــه ومافيات
ــه، فــي  مســؤوالً عمــا يقــوم بــه »أزالمــي«، قــل مقّربي
وزارات مثــل الكهربــاء والصحــة والماليــة والمناصــب 
مــن  وجهــه  يبيــض  ان  يريــد  المختلفــة.  الحكوميــة 
اآلن.  ولحــد   ٢٠٠٣ منــذ  تيــاره  ممارســات  جرائــم 
وعلــى عكــس األبــواق اإلعاميــة ونخبهــا الســطحية 
ــح وحــرف  ــن المدي ــاش م ــي تعت ــر الت ــة الضمي والعديم
الحقائــق وتصويــر »ان هــذا الخطــاب هــو نمــوذج 
للشــفافية والجــرأة والشــجاعة والصــدق«، فــإن خطابــه 
فــي الحقيقــة نمــوذج علــى انعــدام المســؤولية والتهــرب 
ــه مــن  ــذ رقبت ــن ان ينق ــدى بكلمتي ــا. ال يســتطيع مقت منه
ــه  ــوم ب ــذي يق ــوي ال كل هــذا الســجل االجرامــي والمافي
ــارات  ــار ويهــرب بعب ــة للتي ــب االقتصادي ــاره والمكات تي
مــن مثــل إنــه ال يدعــم أحــد مــن الحكومــة الحاليــة وحتــى 
المقبلــة!! عزيــزي... أن هــؤالء هــم شــخصيات تيــارك! 
ــة أو حــاالت  ــس حال ــه لي ــون ب ــا يقوم ــوا وم ــا قام إن م
ــض  ــوه »بع ــور منافح ــا يص ــر كم ــس األم ــة. ولي فردي

ــاً«. ال تســطحوا  ــره دائم ــوا أوام ــه خالف ــوا إلي ــن ينتم م
ــن ٤٠  ــع م ــل مجتم ــتخفوا بعق ــاًء! وال تس ــا رج القضاي
مليــون نســمة! إنــه نهــج، توجــه، عمــل مبرمــج، وأنــاس 
ذوي صاحيــات يفرضــون الكموســينات علــى كل عقــد 
ــن  ــه م ــة، حصت ــه الخدمي ــي وزارت ــي ف ــاري أو مال تج
أنــاس  وتنصيــب  والنهــب،  والثــروة  الســلطة  تقاســم 

ــخ. ــن وال ــاد آخري ــن وإبع موالي
وإال فالســؤال البســيط مــن أيــن لتيــاره كل هــذه االموال؟! 
كيــف تحــول ٩٩٪ مــن كــوادره مــن فقرهــم المدقــع إلــى 
ــن  ــا؟! م ــارات وأســواق وغيره أصحــاب قصــور وعم
أيــن جــاء تيــاره بمئــات »الجكســارات« والســيارات 
أيــن  مــن  بالســيد؟!  خاصــة  نقــل  وطائــرة  الفارهــة 
ــى؟!  ــل حت ــذا الســاح المتوســط والثقي لميليشــياته كل ه

ــة؟! ــوال طائل ــاره مــن دون أم ــم عمــر تي ــف يدي كي
ــي  ــن ف ــراء المتنفذي ــول إث ــدل، ح ــل الج ــاهد ال يقب وكش
تيــاره إثــراًء فاحشــاً، عندمــا أصــدر أوامــًر ألتباعــه 
صدرييــن،  لقــادة  ملكيتهــا  تعــود  مــوالت  بإحــراق 
امتنعــوا عــن دفــع حصــص ماليــة مترتبــة عليهــم للتيــار. 
ومحاصــرة وأحــراق منــازل آخريــن فــي النجــف وفــي 
ــن  ــس م ــى العك ــة.   عل ــات العراقي ــن المحافظ ــدد م ع
ــر  ــه، إذ يعتب ــير خطاب ــي تفس ــة ف ــب التافه ــاء النخ ادع
والخطيــب  الناصريــة  مستشــفى  فــي  جــرى  مــا  ان 
ــن  ــن اآلخري ــاً م ــاً مغرض ــاء عم ــداد، والكهرب ــي بغ ف
بهــدف إضعــاف تيــاره وشــن حملــة إعاميــة وسياســية 

لتســقطيه،
التتمة )ص4(...
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تكتيك قديم .... وأهداف أقدم ! . . .
 فارس محمود :

ــدى  ــاب مقت ــراف لخط ــك االط ــماع تل ــد س  وباألخــص بع
ــوزراء  ــس ال ــون رئي ــو ان يك ــم ه ــاده ان توجهه ــذي مف ال
المقبــل مــن التيــار الصــدري! انهــم يقومــون بهــذه االعمــال 

ــوا بوجــه االصــاح«! ــى يوقف »حت
يتحفنــا كثيــراً بالحديــث عــن »االصــاح«. عــن أي إصــاح 
يتحــدث؟! ومــاذا يقصــد بــه؟! ومــاذا تجنــي النــاس مــن 
ــة  ــى مدين ــاره عل ــدى وتي ــدى؟! يســيطر مقت »إصــاح« مقت
الثــورة فــي بغــداد، وحــول اســمها بالقــوة الــى مدينــة الصدر. 
ــوذج  ــي نم ــار ه ــذا التي ــا ه ــيطر عليه ــي يس ــة الت ان المدين
ــاه  ــات والمي ــدام الخدم ــراب وانع ــدن الخ ــر م ــارخ ألكث ص
اآلســنة وغيــاب المــاء والكهربــاء وتعــم القــاذورات والنفايات 
ــا؟!  ــن عليه ــة يهيم ــار لمدين ــذا التي ــل ه ــاذا فع شــوارعها. م
أجلــب غيــر الجــوع، الفقــر، البطالــة، التــردي المــادي 
والمعنــوي، غيــاب القانــون، انفــات العصابــات والمافيــات 
التــي كلهــا لهــا يــد مــع هــذا التيــار. مــن المؤكــد ان هــذا التيار 
يعــرف مــاذا يعمــل. انــه يرمــي الشــباب والعوائــل فــي هــذه 
ــوز  ــر والع ــل والفق ــي اوضــاع الجه ــة، ف االوضــاع المزري
المطلــق، حتــى يتحولــوا بســهولة الــى ذخيــرة وطعــم لتيــاره. 
إذ ال يبقــي لهــم ســبل للعيــش ســوى االلتحــاق بمليشــيات هــذا 

التيــار والتحــول الــى خــدم طائعيــن.
انــه مســعى لجلــب وكســب التعاطــف بوصفــه طــرف 
»مظلــوم«، »يريــد خيــر المجتمــع«، »ينشــد اإلصــاح«، 
»مهــدد بالقتــل واالغتيــال وايقــاف مشــروعه االصاحي«. 
ان اســتدرار مشــاعر االخريــن هــذا هــو اســلوب هابــط 
ومتخلــف فــي العمــل السياســي. ان خطابــه باالنســحاب 
ــة  ــخ هــو رســالة موجه ــن«... ال ــم و«غــدر اآلخري والتظل
لقــوى تيــاره بالدرجــة االولــى. هدفهــا اســتدرار مشــاعرهم، 
وبالتالــي، حفــظ بقائهــم معــه. وذلــك الن مقتــدى يــدرك 
ــد  ــى صعي ــه عل ــار وتراجع ــذا التي ــة ه ــوط مكان ــدى هب م

ــأم  ــر ب ــط، ورأت الجماهي ــف ال يهب اجتماعــي واســع. وكي
أعينهــا مــاذا عمــل »بلطجيــة القبعــات الزرقــاء« ســيئة 
ــن  الســمعة، وكيــف قمعــت االنتفاضــة وهاجمــت المنتفضي
الشــباب بالســكاكين والهــراوات  بــدون اي رحمــة وشــفقة، 
ورأت كيــف َشــَكَر خامنئــي مقتــدى الصــدر علــى دوره 

ــع االنتفاضــة!. ــي قم ــت ف ســيء الصي
ان »االنســحاب« هــو رســالة مــن اجــل قلــب الضغــط الــذي 
يتعــرض لــه مقتــدى، وباألخــص بعــد القبعــات الــزرق 
وحرائــق المستشــفيات فــي الناصريــة وبغــداد والغيــاب 
التــام للطاقــة الكهربائيــة فــي الصيــف القائــظ وهبــوط قيمــة 
الدينــار العراقــي والــخ وإرجاعــه الــى نحــر خصومــه، 
تحويــل  وبالتالــي  الوالئــي.  التيــار  مليشــيات  باألخــص 
خصومــه  رؤوس  علــى  وكســرها  السياســية  فضائحــه 
بوصفهــم »فاســدين«، »مــن يعيــق االصــاح« ، وبالتالــي 
تبرئــة النفــس مــن كل الجرائــم التــي قــام بهــا هــذا التيــار.

 إنــه يشــن هجومــاً علــى الــكل. وهــو »المصلــح الوحيــد«، 
»صاحــب الرســالة الوحيــد«، »مشــعل االصــاح وصــاح 
ــرون او  ــدون أو »مقّص ــا فاس ــكل أم ــد«. فال ــال الوحي الح
قاصــرون«. وحــده ُمنــّزه فــوق الجميــع، مريديــه كانــوا ام 
اعدائــه!  ان التصــور الــذي يضفيــه علــى نفســه هــو امــر 

يبعــث علــى الدهشــة والحيــرة فعــاً.
ــوم االول  ــن الي ــه وم ــداً. ان ــى الصــدر ان ال يذهــب بعي عل
ــَح ونََهــَب وارتكــب  َــَل وَذبَ جــزء مــن العمليــة السياســية. قَت
ــس  ــه لي ــراق. وان ــي الع ــر ف ــم بحــق الجماهي ــع الجرائ ابش
فــي  الموجوديــن  مــن االخريــن  وإجرامــاً  فســاداً  بأقــل 
العمليــة السياســية. فمــا الشــيء الــذي عملــه االخــرون ولــم 
ــول خــاف ادعــاء  ــق تق ــار الصــدري؟! الحقائ ــه التي ــم ب يق
مقتــدى. إذ ان اغلــب قــادة المليشــيات »المنفلتــة« و«الدولــة 
العميقــة« وقتلــة المتظاهريــن يعــودون فــي جذورهــم الــى 
ــد ان طموحاتهــم الخاصــة بالســلطة  ــش المهــدي«. بي »جي
المهــدي  جيــش  يتركــوا  أن  دعتهــم  والثــروة  والمكانــة 

ويؤسســوا ميليشــياتهم الن زعيــم هــذا الجيــش، مقتــدى 
الصــدر، ولشــدة فرديتــه واســتبداديته، ال يتحمــل طموحيــن 

ــرة. ــع ليســت قصي ــرة المجتم ــه! إن ذاك ــن حول م
مــن الجديــر بالذكــر، تأتــي هــذه الخطــوة فــي أوضــاع يــدرك 
فيهــا الصــدر إن ثمــة احتمــاالت كبيــرة أن ال تجــري انتخابات 
مــن األســاس، او علــى االقــل تأجيلها. وكل القــوى تقريباً تعبر 
عــن هــذا بأشــكال مختلفــة. وباألخــص فــي ظــل تعقد وتشــابك 
الوضــع السياســي فــي العــراق وســير المســار العــام لألوضاع 
نحــو انفــات أمنــي متعاظــم، بــل وحتــى حــرب أهليــة  تضرم 

نارها المليشــيات.
ال يقــرأ احــد مــا ثمــة هــدف واضــح ومرشــد لهــذه االســتقالة 
فــي »حلحلــة االوضــاع«. إذ ومــاذا بعــد االنســحاب؟! 
مــاذا ينــوي مقتــدى بعــد ذلــك؟! مــا هــو برنامجــه السياســي 
ــرف!  ــه يع ــو نفس ــرف، وال ه ــد يع ــل؟ ال أح ــي المقب العمل
اوراق  وبعثــرة  االوراق،  خلــط  هــو  الهــدف  ان  ذلــك 
خصومــه، بيــد ان الهــدف الــذي ال يمكــن اغفالــه هــو 
افــات رقبتــه مــن حجــم الســخط والحنــق الشــديد للمجتمــع 
عليــه. مــن جهــة اخــرى، ان المــآل والنتيجــة العمليــة ومــا 
ينشــده مقتــدى فــي المطــاف االخيــر وكمــا رأينــا ذلــك فــي 
المــرات الســابقة هــو فــرض التراجــع علــى خصومــه ونيــل 
ــد  ــات وتمدي ــل االنتخاب ــل تأجي ــن مث ــازات م ــض االمتي بع
ــأن تكــون  ــع ب مــدة عمــل حكومــة الكاظمــي واقــرار الجمي

ــار الصــدري. ــد التي ــة بي ــة المقبل رئاســة الحكوم
ان يتطلــع أحــد الــى مــا يفكــر بــه مقتــدى وبرنامجــه 
ــال  ــه كمــن يرمــي مســتقبل أجي ــك، فان ــر ذل السياســي وغي
العمليــة  كل  مــن  الخــاص  يجــب  للمجهــول.  مقبلــة 
السياســية بأقطابهــا، بشــخصياتها ورموزهــا ســيئة الصيــت، 
بميليشــياتها. ليــس بوســع الصــدر ان يفصــل حســابه عنهــم 
بوصفهــم فاســدين وغيــر ذلــك. انــه جــزء ال يتجــزأ منهــم. 

ــم. ــل معه ــب ان يرح ويج

من برنامج الحزب الشيوعي العمالي العراقي ) عالم أفضل(.
الرفاه والضمانات االجتماعية :

١ - دفــع ضمــان البطالــة بمــا يســاوي الحــد األدنــى 
ــن عــن العمــل  ــراد العاطلي ــع األف الرســمي لألجــور لجمي

الذيــن تجــاوزت أعمارهــم ١٦ عامــاً.
٢ - دفــع الضمــان التقاعــدي الحكومــي، بمــا يعــادل الحــد 
األدنــى الرســمي لألجــرة، لجميــع األفــراد الذيــن تجــاوزت 

أعمارهــم ٥٥ عامــاً المحروميــن مــن الحقــوق التقاعديــة.
٣ - وضــع جميــع األطفــال والفتــوة دون ســن ١٦ الذيــن 
ــة فــي ظــل  ــات المعيشــية والرفاهي يُحرمــون مــن الضمان

األســرة تحــت رعايــة الدولــة.
ــاً،  ــة مجان ــة والطبي ــات الصحي ــة والخدم ــر الطباب ٤ - توفي
ــص  ــراء الفح ــع. أج ــاول الجمي ــي متن ــب، وف ــكل مناس بش
المنظــم والتلقيحــات الشــاملة لألطفــال. ضمــان تمتــع جميــع 
األطفــال بنظــام غذائــي كاٍف ومناســب بغــض النظــر عــن 
ــا.  ــة وغيره ــة ومحــل اإلقام ــة المنطق مســتوى دخــل العائل
والمعديــة  الوبائيــة  األمــراض  علــى  النهائــي  القضــاء 
ــة  ــراء الفحوصــات المنظم ــة، أج ــوث البيئ ــن تل ــة ع الناتج
ــب، والســرطانات  ــراض القل ــن بصــدد أم ــع المواطني لجمي
الشــائعة وتلــك األمــراض التــي يكــون لتشــخيصها المبكــر 
تأثيرحيــوي علــى مداواتهــا والتخفيــف مــن نتائجها. التوســيع 
ــات  ــة، المعلوم ــة العام ــتوى الصح ــدي لمس ــين الج والتحس
الطبيــة والصحيــة العامــة. توســيع وتنظيــم اإلمكانــات الطبية 
والدوائيــة بشــكل يمكــن جميــع ســكان البــاد مــن الحصــول 

ــة بســهولة. ــب واألدوي ــى الطبي ــوري عل الف
٥ - التعليــم العــام اإللزامــي والمجانــي لحــد ســن ١٦. 
 ) االختصاصــي  الجامعــي،   ( العالــي  التعليــم  توفيــر 
المجانــي لجميــع الراغبيــن فيــه. دفــع المخصصــات الكافية 
لطــاب الجامعــات. القضــاء علــى األميــة بشــكل جــذري 
ــة  ــات العلمي ــم والمعلوم ــتوى التعلي ــم بمس ــاء الدائ واالرتق
ــع وينبغــي أن  ــم حــق للجمي ــاد. التعلي ــة لســكان الب والفني
يكــون حصــول كل شــخص علــى التعليــم والــدورات 
التعليميــة مســألة مســتقلة كليــاً عــن مســتوى دخــل العائلــة.
حيــث  مــن  المناســب،  الســكن  وضمــان  تأميــن   -  ٦
ــة  ــات المدني ــة والســامة والخدم الســعة، الشــروط الصحي
الحمــام  المطبــخ،  والحــار،  البــارد  المــاء  الكهربــاء،   (
والمغســل داخــل المبنــى، وســائل التدفئــة والتبريــد، إمكانيــة 
االرتبــاط بالشــبكات التلفونيــة والتلفزيونيــة والحصول على 
الخدمــات المحليــة العامــة ( للجميــع. ينبغــي أن ال تتجــاوز 
نفقــات الســكن )١٠٪( مــن دخــل الفــرد أو األســرة وتأميــن 
مــا زاد عــن ذلــك الحــد إذا لــزم األمــر عــن طريــق الدعــم 
الحكومــي. انعــدام الســكن أو إرغــام الفــرد للســكن فــي 
المســاكن التــي تفتقــر إلــى المقاييــس المقــررة، عمــل غيــر 
ــم  ــة تأميــن الســكن المائ قانونــي وعلــى الجهــات الحكومي

ــوراً. ــن ف ــع المواطني لجمي
٧ - اســتحداث المؤسســات الخدميــة الخاصــة علــى الصعيــد 
الحضانــات،  مثــل  الســكنية  المجمعــات  وفــي  المحلــي 
ريــاض األطفــال، المطاعــم ومراكــز الخدمــة الذاتيــة العامة 

ــل مــن  ــة وغيرهــا، بهــدف التقلي ومحــات الغســيل الحديث
ثقــل العمــل المنزلــي وتســهيل المشــاركة المتزايــدة للجميــع 

ــة. ــي النشــاطات االجتماعي ف
والثقافيــة  والفنيــة  الرياضيــة  التســهيات  إيجــاد   -  ٨
ــة ) الماعــب، صــاالت واســتوديوهات العــرض  المجاني
ــن  ــص المدربي ــا (، وتخصي ــات وغيره ــل، المكتب والتمثي

والمربيــن علــى الصعيــد المحلــي بشــكل كاٍف.
المعوقيــن  لمشــاركة  الازمــة  التســهيات  أيجــاد   -  ٩
والمرضــى فــي كافــة شــؤون الحيــاة االجتماعيــة. توفيــر 
التســهيات والتجهيــزات الخاصــة بالمعوقيــن فــي األماكــن 
العامــة، الجســور، فــي المراكــز الســكنية وغيرهــا. تأميــن 
والمســاعدة  الفنيــة  واألجهــزة  الوســائل  نفقــات  ودفــع 

ــن. ــة للمعوقي ــاة اليومي ــهيل الحي ــة لتس الازم
١٠ - أيجــاد التســهيات والمؤسســات الخدميــة لتأميــن 
االحتياجــات الخاصــة للمســنين وتحســين نوعيــة حياتهــم. 
الســتمرار  الازمــة  والتســهيات  اإلمكانــات  أيجــاد 
الحيــاة  فــي  للمســنين  والخاقــة  النشــطة  المشــاركة 

االجتماعيــة.
١١ - تأميــن شــبكات البــاص والمتــرو داخــل المــدن بشــكل 

مجاني.
١٢ - أيجــاد كافــة التســهيات الخاصــة بالمــدن )الكهرباء، 
الميــاه، الهاتــف، المراكــز التعليميــة والطبيــة والثقافيــة 
وغيرهــا (، فــي جميــع المناطــق الريفيــة والقضــاء علــى 

فــروق الرفاهيــة بيــن الريــف والمدينــة.


