
  



  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بیرموس

   

  

  ماذا بعد اقتحام الخضراء
منذ عشرة اشھر والتظاھرات السلمیة مستمرة لعشرات اآلالف من المواطنین في 

الذي  جاجاً  على نظام المحاصصة المقیتمحافظة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احت
دون اتخاذ أیة ، أثبت فشلھ طیلة السنوات الماضیة امنیاً  واقتصادیاً  واجتماعیاً  وثقافیاً  

بل والتعامل مع ھذه ، إصالحات من قبل السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة 
مما أدى إلى التصعید من ، التظاھرات باستخفاف والمراھنة على عامل الوقت النتھائھا 

وبدالً  من أن یعي المسؤولون الدرس ، ماھیر واقتحام المنطقة الخضراء لمرتین قبل الج
إعطائھم عنوان تیار سیاسي  ن والمعتصمین بالبعثیین ومحاولةراحوا یتھمون المتظاھری

لقد ٠في حین ان جماھیر ھذا التیار لم یشاركوا في التظاھرات إال في الفترات األخیرة 
واعتمادھا المفید ، فذة على التمسك بالنھج المحاصصي كان إصرار بعض الكتل المتن

السبب المباشر في تأجیج ، من التسویف والمماطلة وعدم االلتفام بالوعود والمواعید 
ھم من الفقراء استیاء المحتشدین ولغضبھم ودفعھم الى دخول المنطقة الخضراء وجّل

یا الصادقة واالستجابة السریعة األمر الذي كان یمكن تالفیھ لو توفرت النوا، والكادحین 
باتخاذ خطوات جادة من جانب السلطتین التشریعیة ، لمطالب الجماھیر المشروعة 

ً  نحو السیر على طریق اإلصالح الحقیقي ُت، والتنفیذیة  ً  جادا شعرھا بان ھناك توجھا
ینطوي  وأزاء ذلك یتحمل المتنفذین مسؤولیة ما آلت ألیھ أوضاع البلد بكل ما، والشامل 

علیھ ذلك من مخاطر جدیة خصوصاً  في ھذا الوقت الحرج الذي یخوض فیھ أبناء شعبنا 
  ٠والقوات المسلحة بكافة تشكیالتھا المعركة ضد اإلرھاب وداعش 

وتشیر المعطیات الى ان الضغط الجماھیري السلمي سیستمر حتى االستجابة الكاملة 
وعلیھ فان مجلس ، ا المتظاھرون والمعتصمون للمطالبة العادلة والمشروعة التي نادى بھ

عقد جلسة شاملة یتم فیھا أقرار تشكیل الوزارة الجدیدة نبذ الخالفات والنواب مدعو الى 
باعتبارھا الخطوة االولى على طریق الكاملة على قاعدة الكفاءة والنزاھة والمھنیة 

یة التي تلبي مطالب وعلى رئیس مجلس الوزراء ان یقدم التشكیلة الوزار، االصالح 
الجماھیر ال أن یأمر قواتھ الى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاھرین كما حصل في 

  ٠المرة الثانیة القتحام الخضراء 
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  الثامنالجزء / من برنامج الحزب الشیوعي العراقي 

  الصحة

  :لغرض معالجة الوضع الصحي لعموم الشعب ال بد من 

الوقائیة والعالجیة إلى ، خدمات الرعایة الصحیة المجانیة ضمان تقدیم  -١
 ٠واالرتقاء بمستواھا ، المواطنین والعمل على إیصالھا إلى المناطق كافة 

ً  ، ضمان حق التأمین الصحي للسكان  -٢ كجزء من منظومة الضمان ، جمیعا
 ٠واعتماد نظام عادل لتمویلھ ، االجتماعي 

مع ، ز الصحیة الحكومیة في المدینة والریف توسیع شبكة المستشفیات والمراك -٣
وتأھیل وتطویر شبكة من العیادات ، االھتمام بالتوزیع الجغرافي وإعادة تأھیلھا 

الطبیة الشعبیة وعیادات التامین الصحي المنتشرة في عموم العراق وتعزیز 
 ٠الرقابة الصحیة والسعي المتالك ناصیة األسالیب والوسائل الحدیثة في العالج 

وصوال ًَ الى خدمات ، ) ولیة والثانویة والثالثیة األ( تطویر الخدمات الصحیة   -٤
 ٠متكاملة ذات نوعیة جیدة لجمیع المواطنین 

تطویر خدمات الطب الوقائي وبضمنھا تعزیز الصحة وخدمات رعایة األمومة  -٥
 ٠والطفولة والصحة المدرسیة وزیادة الوعي الصحي لدى المجتمع 

والعمل على رفع مستوى ، التعلیم الطبي والصحي والمھني توسیع وتطویر  -٦
 ٠وعي المواطنین الصحي بمختلف الوسائل 

، االھتمام بتحسین نوعیة میاه الشرب وتحدیث وتوسیع شبكة أنابیب توزیعھا  -٧
 ٠والعنایة بإعادة تأھیل شبكات الصرف الصحي ومد الجدید منھا 

 ٠ص باألمراض المشتركةتطویر طرائق الرصد الوبائي واالھتمام الخا -٨
، تامین الخدمات التشخیصیة والعالجیة للمرضى من ذوي االحتیاجات الخاصة  -٩

وإنشاء المراكز ، وتقدیم الرعایة واإلسناد النفسي الخاص ، كالمعاقین 
والمستشفیات التأھیلیة  وتأھیل مشاغل األطراف الصناعیة لتشمل المحافظات 

 ٠یة لذوي األمراض المزمنة وتامین مفرداتھا وتفعیل دور البطاقة الدوائ، كافة 
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وتفعیل القوانین المتعلقة ، والعمل على مكافحتھا ، مواجھة انتشار المخدرات  - ١٠
 ٠بمعاقبة مروجیھا

توفیر األدویة واللوازم الطبیة من خالل دعم الصناعة الدوائیة الوطنیة التابعة  - ١١
وسن قوانین تضمن ، والمعاییر الدولیة وفق الشروط ، للدولة وللقطاع الخاص 

ومكافحة توزیع األدویة بطریقة غیر ، حمایة اإلنتاج الوطني وحمایة المواطن 
 ٠مرخصة 

العمل على تشریع قوانین وضوابط السالمة المھنیة في المؤسسات والمواقع  - ١٢
 ٠االنتاجیة

 اتھم ودعم نقاباتھم وجمعی، لصحي ضمان وصیانة حقوق العاملین في القطاع ا - ١٣
 

  الموارد المائیة
  :یسعى حزبنا في ھذا المجال الى 

  
االلتزام بضوابط الموازنة المائیة للعراق وفق منظور استراتیجي یضمن  -١

وحسن استخدام ، بالتنسیق مع دول الجوار ، حقوق العراق من موارد المیاه 
الموارد المائیة استجابة لحاجات البالد من میاه الشرب ولألغراض الزراعیة 

مار المیاه واستث، وضمان التوزیع الجغرافي العادل لھا ، والصناعیة 
 . الجوفیة

 
عرض موضوع المیاه على ھیئة األمم المتحدة والمنظمات الدولیة واإلنسانیة  -٢

 ٠األخرى لغرض إلزام البلدان المتشاطئة بتلبیة حقوق العراق العادلة 
 

والحرص على نظافتھا وإبعاد أسباب التلوث ، حمایة مجاري األنھار كافة  -٣
ت الصناعة والمؤسسات الصحیة خاصة المیاه الثقیلة ومخلفا، عنھا 

 ٠والنفایات الكیمیاویة 
  
االستمرار باستصالح األراضي وإنشاء السدود ومشاریع الري ونشر تقنیات  -٤

 ٠الري والبزل الحدیثة
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  ةـــــــــالبیئ

  :في ھذا المیدان یعمل حزبنا من اجل 

استكمال تاسیس وتطویر الھیئات الحكومیة الخاصة بالبیئة وحمایتھا ورفدھا  -١
ووضع استراتیجیة بیئیة تتناسب وحجم المخاطر المرتبطة ، بالصالحیات 

قیمة وحجم الموارد المادیة والمالیة المخصصة وزیادة ، بتدھور الوضع البیئي 
 ٠للبیئة واطالق حملة شاملة لحمایتھا 

حات المتعلقة االھتمام وتقدیم الدعم للبحوث والدراسات والمسوایالء مزید من  -٢
 ٠العراق وسبل النھوض بھبالواقع البیئي في 

الذي یمنع التجاوز على الثروات الحیوانیة ، وتطبیق النافذ منھا ، سن قوانین  -٣
 ٠وخصوصاً  النخیل ، وتوسیع نطاق اعادة التشجیر ، الطبیعیة والبریة والمائیة 

فات سیاسة تجفیف االھوار وتدمیر بیئتھا الطبیعیة التي مارسھا معالجة مخل -٤
ً  ، واعادة تاھیلھا ، سابق لالنظام ا وفي مجاالت ، وتطویر االفادة منھا بیئیا

 ٠السیاحة والصید والتربیة الحدیثة لالسماك 
وضع خارطة التوزیع االقلیمي للمؤسسات الصناعیة الملوثة للبیئة والمضرة  -٥

 ٠ن المدن وبما یمنع تلوث االنھار بصحة السكان ع
معالجة التغیرات البنیویة الناجمة عن اھمال مستلزمات حمایة الطبیعة ومواردھا  -٦

 ٠وعن الحروب الداخلیة والخارجیة للنظام الدكتاتوري المقبور ، 
انشاء محطات تصفیة وتدویر النفایات لحمایة المیاه واالجواء من التلوث  -٧

، واالھتمام بالطمر الصحي ، المیاه الثقیلة وغیرھما بالنفایات الكیمیاویة و
عرضت طق التي تناي تنفیذ برامج حصر المزم لالسراع فالوتوفیر الدعم ال
 ٠للتلوث وتنظیفھا 

وضع وتنفیذ برامج وطنیة عاجلة للتخلص من نفایات الحرب السامة وااللغام  -٨
حة الكیمیاویة ومن بقایا وآثار األسل، المزروعة في مختلف مناطق البالد 

وتنظیف البیئة من نفایات المواد المشعة والكیماویة والبیولوجیة ، والجرثومیة 
 ٠واالفادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي ، والیورانیوم المنضب 
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الوطنیة النزیھة الحرة  رغم المصاعب تبقى اإلرادة 
 یقظة طموحة

  فیكون لحزبنا الشیوعي
في الساحة الوطنیة الملتھبة والرافضة  دوره النضالي

  لواقعنا المزري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سعید شـامـایـا                             
وأنا امر وسط ھموم شعبنا القلق على وطنھ الذي تتقاذفھ امواج الغدر  

والفساد واالرھاب ، تستوقفني مناسبات افراح رفاقي یحیون ذكرى 
الیھم مشاركا ایاھم متذكرا ایام الشباب قبل التاسیس ویحتفلون فانجذب 

اكثر من خمسین عاما في القوش العزیزة ونحن والربیع وجنبات الطبیعة 
بدیره واالمان ینعش شبابنا المملوء  دبجبلھا ووھادھا والربان ھرمز

ي یبالشعور بالقوة رغم بساطة حیاة اھلي، ونحن وسط تلك االجواء نح
االحالم الى مستقبل تغذیھ افكارنا فنعطي ذكرى التاسیس یحملنا بساط 

الوعد بتحقیقھ عمال ونضاال واخالصا، اتوقف وانشد الذكرى ھامسا حیاك 
حزبي رغم ما عانیت فأنت خالد قدیر على الصمود إلیك تھنئتي وذكرى 
 .عھدي الكون في موكبك رغم شیخوختي عامال فاعال ما باستطاعتي 

  د مؤتمرك ــــة لتعقـــوھا بشجاعة وثقي وأمجد خطواتك تخطـــُاحییك حزب
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العاشروأنت تكشف اوراقك النزیھة النیرة وتقول لشعبك ھـــذا طریقي 
ھلموا شاركوني حاوروني ایضا اغنوني برأیكم الصائب فقضیتي وطنیة 

اجل انقاذ الوطن والمسعى الى بنائھ ، ھدفنا المرتجى السامي انسانیة من 
  !!! وطن حر وشعب سعید!!!  المناضلینبجھود 

  
اقول ھذا تحركني یقظة حزبنا متحدیا كل المصاعب واالھمال والتھمیش 

الذي   لكنھ الصوت المدويالذي ترمى في طریقھ عوائق ومعرقالت، 
ابتین مستثمرا االرادة الوطنیة الغنیة بالفكر النیر وھو في ساحة یوقظ الث

  :  انقاذ العراق منشدا النضال الوطني جادا داعیا الى
ابتة كم زرعناك نیرة، ماھیر المشبعة بالروح الوطنیة الثھلمي ایتھا الج

ألنھ  اتموز استیقظو اھلموا رجال االنتفاضات واإلضرابات ھلموا مناضلو
أن أوان الصمود بل الوقوف بوجھ التخلف والفساد، ھیا الى الساحة 

لظلم والغدر والفساد مع شاركوني كم تطربني صیحات الشباب الرافض ل
االعتصام المصمم على التغییر الذي یحتاجھ الوطن والشعب المظلوم، 
فخور بك حزبي وأنا اراك الیوم ذلك البستاني الذي تنعشھ وردات في حقل 

عطرھا واریجھا متحدیة ما یحیط بھا،  ً الوطن تتفتح وسط الدغل باعثة
ان یرعاھا ویرویھا ویصونھا لتقوى وتنتشر   فأنت االمین الذي علیھ

وتصرخ باناشید شبابیة یحیا الوطن ویموت الفساد، فھي االمل المنشود إن 
تعاونت معھا القوى الخیرة نزیھة جادة في توفیر الوسیلة المالئمة  

المنشودة، وتبقى معھم شجاعا وتبقى تنشد  لمقاومة ما یعیق عملیة التغییر
ھلموا ابناء شعبي المترددون ال تعیقكم مجسمات الیاس التي تزرع لتثیر 
یأسكم وما تدسھ جھات مغرضة غیر مخلصة من خارج الوطن في 
طریقكم إن وحدتم صفوفكم ونبذتم  ذاتیتكم من أجل الوطن تكونون القوة 

  . لوطنكم ولشعبكم   المنقذة 
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  بحث سیاسي

تعاقب الحروب الباردة والخطوط 
  والى این ؟... الحمراء 

  

  یوسف زرا

  

الشك بان غالبیة النزاعات الداخلیة والحروب االقلیمیة والكونیة التي حصلت بین الكثیر من التجمعات 

الحدوث بین البشریة ضمن جغرافیة قارة ما او خارجھا مع غیرھا، لم تكن ظاھرة غیر محسوبة 

منذ ظھور النظام االجتماعي واالقطاعي قبل عدة االف من السنین قبل التاریخ،  مختلف شعوب االرض

اسیا، افریقیا، امریكا الالتینیة واسترالیا  –وال زال اثره باقیًا في بعض المجتمعات المتفرقة من القارات 

لطبقي العمیق في امتالك مقومات الحیاة وكان مبررھا والزال ھو التقسیم ا. ضمن الجزر المحیطة بھا 

ثم دور االسر الحاكمة والساعیة الى توسیع نفوذھا الى خارج . والعیش البسیط لالنسان والتحكم بھا 

مما ادى وبسبب استمرار . حدودھا الجغرافیة عبر االستیالء على اراضي الغیر واسترقاق شعوبھا 

ام او تشتتھا في ارجاء المعمورة او بقائھا كأقلیات اجتماعیة الكثیر من الحروب واختفاء الكثیر من االقو

مھمشة ومقصیة، دون ان یكون لھا دور ایجابي في تغییر حتى واقعھا الى االفضل اقتصادیا واجتماعیا 

والبد ان ننتقل الى مرحلة التطور الحاصل في بعض الشعوب االوربیة منذ القرن الثامن عشر،  .وثقافیا

وبین  –االسالمیة حصرا  –ن العشرین واستفحال الصراع بین االمبراطوریة العثمانیة عبورا الى القر

بریطانیا، فرنسا، النمسا، المانیا، وروسیا القیصریة ضمن  –غالبیة دول القارة المذكورة وفي مقدمتھا 

ة مرحلة الحرب العالمیة االولى وانتھائھا بتفككھا، وظھور عدة دول كبیر ١٩١٨ – ١٩١٤الفترة 

ومعلوم ذلك . وصغیرة ارضا مساحة وبشرا عددیا، منھوكة القوى االقتصادیة واالجتماعیة والمعنویة 

لكل متتبع سیاسي وال حاجة لذكر الدول التي ظھرت على ارض الواقع في الشرق االوسط والعربي 

ولم  .ع فعالخاصة وشمال افریقیا وفي اوربا الشرقیة بعد الحرب المذكورة والموجودة على ارض الواق

یمض اكثر من عقدین حتى ظھرت بوادر صراع وحرب ثانیة بین الدول المشاركة في دحر وخسارة 

   ٠االوربي الى كتلتین متناحرتین االمبراطوریة المذكورة، واحتدام الخالف بینھا وانقسام العالم 
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بین  ١٩٤٥وانتھائھا عام  ١٩٣٩تحالفھا في الحرب الجدیدة التي اندلعت من وسط اوربا عام وحسب 

المانیا النازیة بقیادة ھتلر وایطالیا الفاشیة بقیادة موسولیني ودولة الیابان االسیویة –كل من دول المحور 

المریكیة ثم االتحاد السوفیاتي المتكونة من بریطانیا العظمى وفرنسا والوالیات المتحدة ا والكتلة الثانیة. 

ولجوء الكتلتین باستخدام ما في . اثر نقض ھتلر معاھدة عدم االعتداء الموقعة بین الطرفین  ١٩٤١عام 

والتي ادت الى ھالك ما یقارب اكثر من اربعین ملیون . ترساناتھم العسكریة اخر االسلحة المتطورة

ولم یسلم شعب من . دمار مدن كبیرة وعواصم مشھورة عدا الخسائر المادیة ب. انسانا من الجانبین 

شعوبھا من ھول الحرب المذكورة، ما عدا الوالیات المتحدة االمریكیة والتي اقتصرت خسائرھا على 

بضعة االف من الجنود والسفن الحربیة والمعدات العسكریة، النھا كانت بعیدة من رحى الحرب 

وعقب انتھاء الحرب المذكورة مباشرة، دب الخالف بین .فیا البعدھا عن بؤرة الصراع جغر. الطاحنة 

فین كل االمكانیات ن لیلة وضحاھا الى عداء موجھ وموظمن كانوا باالمس حلفاء وانقلبت اآلیة بی

االعالمیة المقروءة والمسموعة ضد البعض، داعیة وخاصة كتلة الدول الغربیة بقیادة امریكا الى حتمیة 

 بد من ازاحة الطرف الثاني كنظام اجتماعي واقتصادي متحدي لنظامھا وال. حرب كونیة ثالثة 

علما ان النظم االقتصادیة واالجتماعیة للبشریة منذ فجر التاریخ كانت ولیدة االنقسام الطبقي .الراسمالي 

 والزالت ھذه العوامل اساس التغییر والسعي. االجتماعي وعوامل بیئیة وجغرافیة وثم عقائدیة متباینة 

فكان النظام . ولم تكن الخالفات المذكورة ولیدة زمانھا .لالفضل للحیاة الیومیة لالنسان وبدون توقف

الراسمالي لغالبیة دول اوربا الغربیة وامتدادھا االمریكي، ومنھا بریطانیا، فرنسا، ایطالیا، المانیا 

. سنین وتطور اقتصادیا واجتماعیا كان ھذا النظام قد ظھر قبل مئات ال. عدا الیابان االسیویة . وغیرھا 

وبالمقابل النظام االشتراكي وافكاره الخاصة ولیدة عدة عقود من السنین، تبنتھا الثورة الروسیة في عام 

وانتشار ھذه االفكار في عدد كبیر من دول العالم ومنھا  ١٩٢١، ثم ظھور الدولة السوفیاتیة عام ١٩١٧

لوجیة ثابتة لھا یوكاید. ادیا واجتماعیا وعسكریا ایضا با بصورة خاصة وتطورھا اقتصوشرق اور

واحتدم الصراع بین النظامین بظھور ما اسموه بفترة الحرب الباردة عقب انتھاء الحرب العالمیة الثانیة .

وذلك بانھیار . عاما ) ٤٤(اي قرابة  ١٩٩١واستمرت حتى عام  ١٩٤٧بسنتین فقط، وذلك في عام 

واعتبرت . با الشرقیة والمتكونة من الدولة السوفیاتیة وحلفائھا من دول اور منظومة الدول االشتراكیة

والتي نعتھا وبفترة خاصة، . المدة المذكورة من الحرب الباردة فترة ال حرب وال سلم بین النظامین 

ان سنوات الحرب الباردة كانت بالمقارنة مع : بقولھ  –جون لویس كالدوس  –المؤرخ االمریكي 

  .)١()السالم الطویل(وجسدت بالتالي ما اسماه بـ . سنوات ما قبلھا، اكثر استقرارا وامنا 
٨  
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مبدأ التعایش السلمي بین الشعوب كرؤیة  ١٩٥٤والبد ان نعود وتقدیم ما طرحھ االتحاد السوفیاتي عام 

لعالقات الدولیة الحقا وكاستراتیجیة جوھریة التي اشاد بھا مؤتمر العشرین للحزب واقعیة وضروریة ل

فان السیاسة الجدیدة لالتحاد السوفیاتي لم .دعما للمبدأ المذكور اعاله  ١٩٥٦الشیوعي السوفیاتي لعام 

رئیسا ) ونریتشارد نكس(تتلق التأثیر االیجابي المباشر على ارض الواقع لدى امریكا، اال بعد انتخاب 

مستشارا  –ھنري كیسنجر  –واختیاره الشخصیة السیاسیة البارزة  ١٩٦٩لالدارة االمریكیة في عام 

والذي دعى الى بناء مصالح مشتركة مع االتحاد  ١٩٧٣ثم وزیرا للخارجیة عام لالمن القومي، 

ء من بعده الرئیس ثم جا. د المتبادلة على سلوك الطرفین السوفیاتي والتعاون معھ ضمن مفھوم القیو

مما أدى الى تخفیف التوتر بین الطرفین وفق مبدأ التعایش جیمي كارتر ومعھ بریجنسكي كمستشار لھ ، 

فقد اتفق الطرفان على . وبسبب التوافق المشترك على ھذه المرحلة من تخفیف التوتر . السلمي معا 

اسة الوفاق واالبتعاد عن تدھور دعما لسی. والذي جاء فیھ .  ١٩٧٤اصدار اإلعالن المشترك عام 

والذي ال بد ان . ووفق مفھوم التعایش السلمي بین الشعوب الوارد ذكره أعاله . العالقات بین الدولتین 

یؤدي الى عدم اللجوء الى المجابھة المسلحة، واندالع حرب نوویة محتملة بینھما، او بین احدھما وایة 

فقد تأزم الموقف بین الدولتین اثر اكتشاف أمریكا . فاق طویال ولم یعش ھذا االت.دولة حلیفة لبعضھما 

بقیام االتحاد السوفیاتي بنشر صواریخ متوسطة المدى في أراضي كوبا القریبة منھا وضمن البحر 

 ١٥/١٠/١٩٦٢المنھا القومي، وھددت في بیانھا بتاریخ  اواعتبرت أمریكا ذلك تھدیدا مباشر. الكاریبي 

بضرورة سحب الصواریخ المذكورة واال حرب فعلیة على وشك االندالع بین الدولتین مما اضطرت 

القیادة السوفیاتیة الى سحب صواریخھا ولكن بشرط مسبق ان تتعھد الدولة االمریكیة بعدم غزوھا 

وكان ذلك بمثابة اول خط احمر یفصل بین . ط نظامھا االشتراكي لألراضي الكوبیة وعدم محاولتھا اسقا

وتنفست البشریة الصعداء وانقشعت غیوم الحرب فوق العالم بصورة . والتزم الطرفان بذلك . النظامین 

تربصون بالدولة بقي السوفیات ی. البشریة الحدیث  وبعد ھذا الحدث التاریخي المھم من تاریخ.مؤقتة 

مھا الراسمالي، لتنظرھا ھي أیضا بحرب نوویة شاملة ان تدخلت في احداث االمریكیة ونظا

با وال بل بعدم السماح لھا ولحلفائھا اختراق منطقة نفوذھا السیاسي في اور.  ١٩٦٨جیكوسلوفاكیا عام 

تحاشیا لحرب بین . مما أدى أیضا الى اضطرار أمریكا التعھد بعدم التدخل في الحدث . الشرقیة 

وكان ھذا بمثابة الخط األحمر الفاصل الثاني بین .  تحمد عقباھا علیھا وعلى البشریة قاطبة الطرفین ال

 ١٩٥٠والبد من الرجوع قلیال الى عام  .العمالقین العسكریین ضمن فترة الحرب الباردة المذكورة 

باین في واندالع الحرب في كوریا وتدخل أمریكا فیھا باعتبارھا مفوضة من مجلس االمن، ورغم الت

  ى الساحة الدولیة ـــدء اول انقسام بالقارة االوربیة الى قطبین متنافسین علـــــان بـــــفك. تعاقب التواریخ 
٩  



  بیرموس

  
وبسبب . بقیادة الوالیات المتحدة االمریكیة  ةفالمنطقة الشرقیة منھا بقیادة االتحاد السوفیاتي، والغربی

اقتنع قادتھما وألول مرة، استحالة . التسابق في التسلیح العسكري، وامتالك الطرفین للسالح النووي 

. عبورا لشفا حرب حقیقیة . المجابھة العسكریة واالنتقال من الحرب الباردة الى حرب ساخنة 

بعیدا . الحظة مصالحھما االقتصادیة اإلقلیمیة قبل السیاسیة بل م. وضرورة عدم االنجرار وراء ذلك 

واستمرار العالقة بین القطبین بین الشد والحل النسبي الى  .عن االختالفات األیدیولوجیة بین النظامین 

 .ھذا التاریخ دون وقوع حرب ثالثة والبقاء تحت خیمة الحرب الباردة مھما كان الخالف في حدث ما 

بانھیار المنظومة االشتراكیة بقیادة  ١٩٩١فترة الحرب الباردة المذكورة بین الطرفین عام وبعد انتھاء 

اضطرت روسیا االتحادیة زعیمة العالم المذكور، إعادة . با الشرقیة حصرا واالتحاد السوفیاتي وفي اور

وھي وریثة ترتیب بیتھا الداخلي لفترة قصیرة وفي مقدمتھا مؤسساتھا االقتصادیة وثم العسكریة، 

وذلك وفق ما تقتضیھ مصلحتھا االنیة الداخلیة، والمستقبلیة . الترسانة النوویة الكبیرة للدولة السوفیاتیة 

الخارجیة، وظھورھا كقوة عظمى وكقطب منافس المریكا في الساحة الدولیة المضطربة وضمن مناطق 

یمن والجزیرة  –لیبیا  –ستان باك –عراق  –سوریا  –نفوذ لدول الشرق األوسط خاصة، وھي تركیا 

ثم احتدام الصراع مجددا بین القطبین انطالقا من أراضي سوریا التي .العربیة الخلیجیة المعلومة 

انفجرت فیھا اعمال عنف ضد النظام القائم، وتھافتت علیھا الكثیر من العناصر المتطرفة اإلسالمیة 

وجبھة النصرة وجیش سوریا الحر ) . دةة القاعوریث –داعش (ضمن عدة منظمات دولیة واھمھا 

. قطر  –االمارات  –السعودیة  –تركیا  –وغیرھا وبدعم مباشر من اقطاب العالم اإلسالمي السني 

وتصعید الموقف الى درجة التدخل األمریكي  –وبتأیید مكشوف ودعم معنوي ولوجستي من قبل أمریكا 

وقبلھ صدام حسین في العراق  ٢٠١٠القذافي في عام  وحلفائھا المباشر فیھا، كما حصل في لیبیا وسقوط

وھنا افاقت روسیا على المخطط الغربي المراد تنفیذه في سوریا وثم انتقال الوضع الى . ٢٠٠٣عام 

من المساحة %  ٤٠العراق عبر مثیلھا من المنظمات اإلرھابیة واحتاللھا مساحة منھ تقدر بأكثر من 

دین بصورة خاصة والشرق األوسط العربي بصورة عامة بمثابة بدء وكان ھذا التطور في البل.العامة

نوع جدید من الحروب الجانبیة مدفوعة الثمن بدیال عن الرموز الكبار المؤیدة  لھا وھي أمریكا حسب 

وثم النظام في العراق . وان سقوط النظام في سوریا ھو خط احمر بالنسبة لروسیا أیضا .اعتقاد روسیا 

وال یسمح الي كان من عبور الخط . مصالحھا ونفوذھا في المنطقة سابقا والحقا  وحسب أولویة. 

التجأ الطرفان الى توحید صفوفھما ضمن .  ١٩٤٧وبعد بدء الحرب الباردة عام .األحمر الثالث المذكور

  ن دول ـــــمعاھدة األطلسي كحلف عسكري م ٤/٤/١٩٤٩حیث ظھرت في . مناطق نفوذ مغلقة لكالھما 
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انشيء حلف عسكري  ١٩٥٣ثم في عام .قاف تمدد النشاط الشیوعي نحوھا با بقیادة أمریكا، بغیة إیواور

على تسلیح المانیا فعل  یة بقیادة االتحاد السوفیاتي كردبا الشرقومن دول اور) حلف وارشو(باسم 

لجعلھا قوة عسكریة مھمة في . بریطانیا  –فرنسا  –أمریكا  –الغربیة المحتلة من الدول الغربیة الثالثة 

  .فعال الى الحلف المذكور  ٢٣/١٠/١٩٥٤ولم یكتف الغرب بذلك بل ضمھا في  .الحلف األطلسي الحقا 

وسعت أمریكا اثناء فترة الحرب الباردة وما بعدھا من انشاء تحالف عسكري سابقا ضد االتحاد 

،  ٤/٩/١٩٥٤السوفیاتي والصین الشعبیة، وذلك ما یسمى الى االن معاھدة دول جنوب شرق اسیا في 

ي ف) حلف بغداد(والحقا بتسمیة بـ ) باكستان –تركیا –حلف بغداد (ومعاھدة دول الشرق األوسط 

ولم تكتف .وخروجھ منھ  ١٩٥٨تموز  ١٤وانتھى الحلف المذكور بعد ثورة العراق في  ١٤/٢/١٩٥٥

بل وظفت ظاھرة التطرف . أمریكا طیلة فترة الحرب المذكورة من خلق احالف عسكریة ھنا وھناك 

لسوفیاتي الدیني بواسطة عدة منظمات إرھابیة انطالقا من أراضي أفغانستان ردًا على محاولة االتحاد ا

وتوسعھ كاحتیاط ألمنھ شرقا وأشھر ھذه المنظمات اإلرھابیة في ١٩٧٩لضمھا الى منطقة نفوذه عام 

وأخیرا منظمة داعش . بعد سقوط حكومتھا الموالیة للسوفییت  ثم حركة طالبان –القاعدة  –أفغانستان 

اعمالھا ونشاطھا اإلرھابي الى وامتداد   –في العراق والشام یةسالمالدولة اال –اإلرھابیة والتي تعني 

، وثم االعتداء  ٢٠١٥شخصا في نادي لیلي في شھر تشرین الثاني  ١٢٠كل من فرنسا ومقتل اكثر من 

وأخیرا استفحل الصراع بین الدولتین أیضا بسبب االتھام غیر المباشر من .في بریطانیا وامریكا وغیرھا

الصغرى في حلف ناتو باسقاط المقاتلة الروسیة فوق قبل روسیا المریكا بایعازھا الى تركیا حلیفتھا 

مما اضطر القطبین العسكریین الى اللجوء الى .أراضي سوریا في الشھر السابق من العام الحالي 

وبدء التفاوض بین وزیري . األسلوب الدبلوماسي وكالعادة بغیة التھدئة وعدم التصعید اإلعالمي 

تین بغیة وضع الخطوط المھمة النھاء الحرب الدائرة في خارجیتھما وعلى شكل مكوك بین العاصم

وال بد ان نعود .سوریة  والحد من الصراع في المنطقة وتفادیا ألي تماس عسكري ساخن بینھما أیضا 

والتي حاولت أمریكا الخروج من تورطھا في حرب  –نكسون  –ثانیة الى عھد إدارة الرئیس األمریكي 

كما رضخت لالمر الواقع وحلفائھا حالیا في ( مستحیل الحل العسكري فیھا فیتنام وقناعتھا بانھ من ال

وبسبب تلك الخسائر ) مشكلة سوریا وضرورة انھائھا سلمیا ال عسكریا والقضاء على داعش وغیره

 ٦٨٥.٠٠٠جندي من اصل  ٥٣٧.٠٠٠الكبرى التي منیت بھا قواتھا المقاتلة في فیتنام الجنوبیة والبالغة 

على ان . خسارتھا اسرابا عدیدة من قوتھا الجویة والسفن الحربیة في المیاه اإلقلیمیة لفیتنام عدا . جندي 

  الي ــــم المـــتتعھد أمریكا أیضا بالتعاون المشترك مع االتحاد السوفیاتي على أساس تقلیص میزانیة الدع
١١  
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 وان دخول أمریكا الحرب مع فیتنام خلّف. بینھما للصناعة العسكریة للدولتین والحد من التسلح المفرط 

ملیون  ٧.٥حوالي  ١٩٧٢حیث بلغ عدد العاطلین عن العمل لدیھا عام . لھا أزمات اقتصادیة بالغة 

ھل تبقى األنظمة السیاسیة واالقتصادیة المختلفة في المجتمع البشري : وأخیرا البد ان نقول .شخص 

والبد من استمرار الحروب الساخنة والى ماذا ستنتھي تلك .  نذیر شؤم وعائق والى ما ال نھایة

الحروب مستقبال ان حصلت وخزینھا من المتطور النووي والھیدروجیني یكفي لفناء البشریة والقضاء 

فان ذلك ال یمكن ان یكون بعیدا عن قدرة العقل والمنطق اإلنساني  .على أنواع الحیاة في المعمورة

دیولوجیاتھم والتعایش السلمي وفق استراتیجیة ثابتة وواضحة في العالقات وقادتھ على اختالف ای

عاما من الحرب ) ٤٤(ومن المھم ایضا ان ما حصل خالل فترة  .الدولیة خدمة للسالم الدائم بین البشر

. الباردة ومن استخدام حق النقض لقرارات مجلس االمن، ولصالح دول الخمس دائمة العضویة فقط 

  .مرة ) ٢٧٩(والبالغة 

  :وتوزعت وحسب مصالح الدول المذكورة اعاله وكما یلي 
  مرة استخدمھا االتحاد السوفیاتي ١٥٦ -١
  مرة استخدمتھا الوالیات المتحدة االمریكیة ٧٢ -٢
  مرة استخدمتھا بریطانیا ٣٠ -٣
  مرة استخدمتھا فرنسا ١٨ -٤
  مرات استخدمتھا الصین الشعبیة ٣ -٥

  ــــــــــــــ
  مجموعال ٢٧٩

  .وان حركة التاریخ ال یمكن تحدید مسارھا حسب اھواء افراد فقط... والبد من ذلك 

  والى این ؟ ...تعاقب الحروب الباردة والخطوط الحمراء ... وإال ماذا یعني 

نیویورك،  –السالم الطویل، تحقیق في تاریخ الحرب الذھبیة  –جون لویس كادوس  -١/ المصادر

  .٢٤٥ص  ١٩٨٧اوكسفورد، 

مركز االھرام للترجمة  –القاھرة  –ادراة االزمة في عالم متغیر  –عباس رشدي العماري . د -٢

  . ١٩٩٣ –والنشر 

/ العدد - مجلة السیاسة الدولیة –نظریة التقارب، وانعكاساتھا على المجتمع الدولي  –امین شلبي  -٣

  .١٣٥ص  ١٩٧٥/ نیسان

تعریب صادق  – ١٩٨٠ – ١٩٥٤من الحرب الباردة حتى الوفاق  –ل وبیتر موني وكولن با -٤

  .٢٤٣ص  ١٩٩٥ –دار الشروق للنشر والتوزیع  –عمان  –إبراھیم عودة 
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  كامل قاشا.د

  

، في بلدان الشرق االوسط " بي الربیع العر" على بدایة ما یسمى مضت خمس سنوات 
یصادف الذكرى المئویة  ٢٠١٦كما ان عام " .  شتاء قارص" تحول الى " الربیع "  ھذا

بیكو التي بموجبھا رسمت بریطانیا وفرنسا حدود دول المنطقة وفق   سالتفاقیة  سایك
كما سماه الغرب " الربیع العربي " بدأ ، مصالحھا بعد انھیار االمبراطوریة العثمانیة 

ظم الشمولیة والنخبة الحاكمة في تونس ومصر في شھر بتظاھرات احتجاجیة ضد الن
نتیجة الرتفاع نسبة البطالة والغبن االجتماعي وتزاید الھوة  ٢٠١١ینایر / كانون الثاني 

لقد فقدت الدول الغربیة خالل شھرین نتیجة ھذه االحتجاجات ، بین االغنیاء والفقراء 
زین العابدین بن علي في تونس وحسني  (الشعبیة اثنین من حلفائھا المھمین في المنطقة  

ھذا االمر احرج زعماء الغرب بحیث لم یعرفوا كیفیة مواجھة ھذا ) . مبارك في مصر 
بعد ، الطوفان الشعبي الذي كان على وشك ان یصبح ثورة شعبیة ضد الغرب بالذات 

اسبوع على ھذه الحالة افاق سیاسیو الغرب وتمكنوا من استخدام وتوجیھ ھذه 
الجل ذلك . حتجاجات وفق مصالحھم ولالطاحة باالنظمة التي لم تعد تسیر في ركابھم اال

كما فعلوا في لیبیا وقبلھا ، استخدموا مختلف الوسائل ومن ضمنھا التدخل العسكري 
كل ھذا بھدف السیطرة على ھذه المنطقة اإلستراتیجیة . بغزوھم للعراق وافغانستان 

ا ھالتي استخدم" فرق تسد " ستخدم الغرب اضافة الى سیاسة لقد ا، الغنیة بموارد الطاقة 
الرومان سابقاً  في تنفیذ مخططاتھ من خالل خلق نزاعات جدیدة بین الطوائف والقومیات 

ولكن ھذه المرة اضافة لھذا استخدمت الوالیات المتحدة وحلفائھا . التي تعیش في المنطقة 
الدولة " مھما قالت واشنطن عن مكافحة و. التطرف االسالمي لتنفیذ ھذه المخططات 

فان سكان المنطقة بمختلف قومیاتھم ، والمنظمات االرھابیة االخرى " االسالمیة 
  ا وصلت ـــة الوالیات المتحدة لمـــوطوائفھم یعلمون جیداَ  انھ لوال التدخل الغربي وخاص
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لقد قدمت دول المنطقة نتیجة ، ضر االوضاع في بلدانھم الى ما ھي علیھ في الوقت الحا

ھذا التدخل ضحایا بشریة وتدمیر البنى التحتیة ونشوب حروب اھلیة وخاصة في العراق 
. بدأت االحتجاجات الشعبیة في مصر وسوریا في وقت واحد تقریباً  ٠وسوریا والیمن 

/  شباط/ فبرایر /   ١١أجبرت االحتجاجات في مصر حسني مبارك على االستقالة في 
سوریا ستجري على غرار ما ان التغیرات في ھیكل السلطات في وكان یعتقد  ٢٠١١

ي س االمریكي ان التظاھرات في مصر ھخاصة بعد ان اعلن الرئی، جرى في مصر 
وانتقال الدول العربیة من مرحلة األنظمة الشمولیة الى مرحلة " بي الربیع العر" بدایة 

في سوریا ایضا  اتفعال بدأت في شتاء السنة ذاتھا االحتجاج،  ةاألنظمة الدیمقراطی
تبعھا اعالن الرئیس االمریكي اوباما عن ، ووفق نفس سیناریو االحتجاجات في مصر 

ولكن بعد مضي ، فقدان بشار االسد الشرعیة وعلیھ ان یستقیل من منصب الرئاسة 
ھ بدأ في مصر وسینتھي في اصبح واضحا ان" الربیع العربي " خمس سنوات على بدایة 

یقول الخبراء ان السبب في ذلك ھو الدور ، المخطط لم ینجح في سوریا  اال ان، سوریا 
المختلف الذي لعبھ االسالم وقیادة الجیش وعدم تشابھ التركیب القومي والطائفي للسكان 

ف سوریا التي فعلى خال، في البلدین وایضاً  العوامل الخارجیة للدول االقلیمیة والعالمیة 
لیس باالمكان تصور مصر منذ ، منذ ایام حافظ االسد تم سحق المتطرفین اإلسالمیین 

لذلك بعد استقالة حسني مبارك استلم . ایام عبد الناصر القومي من دون الفكر االسالمي 
وھذا لم یكن ممكناً  في سوریا . السلطة محمد مرسي الذي یمثل حركة االخوان المسلمین 

 ً ان استالم االخوان الحكم في مصر بنتیجة االنتخابات الرئاسیة كان یعني تحول ،  ابدا
مما منع نشوب الحرب االھلیة ، االسالمیین الى ممثل شرعي لمصر في المحافل الدولیة 

كما ان عدم بقاء االخوان في السلطة فترة طویلة ساعد على ، كما حصل في سوریا 
الجیش في مصر كان لسنوات  ٠المھم ھو الجیش االختالف اآلخر و، تجنب نشوبھا 

لذلك في البدایة ضحى ، طویلة قوة سیاسیة رائدة في البالد وضمان وحدتھا واستقرارھا 
اما الجیش في سوریا فھو اداة ، ئیس االخواني رالومن ثم اطاحوا ب، جنراالت بمبارك ال

الربیع " السوري ان احداث وقد ادركت قیادة الجیش ، للحفاظ على سلطة الطائفة العلویة 
لھذا حاول الجیش قمع االحتجاجات ، تمس مصالحھم وحیاتھم بصورة مباشرة " العربي 

ھو العامل ، مما تسبب في نشوب النزاع الداخلي العامل اآلخر والمھم جداً  ، في بدایتھا 
  ي سوریا ـــي الشأن المصري كانت اقل بكثیر مما فـــــفالتدخالت الخارجیة ف، الخارجي 
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التي تعرضت وتتعرض الى تدخل خارجي من قبل دول ، خالل ھذه السنوات الخمس 
لقد تحولت سوریا خالل ھذه السنوات الى ساحة ، المنطقة والدول الكبرى على حد سواء 

لصراع المصالح لیس فقط بین البلدان السنیة بقیادة السعودیة وتركیا وبین الشیعیة بقیادة 
وھذا یعني ان على ، بل وایضا بین روسیا والغرب بزعامة الوالیات المتحدة  ،ایران 

وھذا ما حصل فعالً  بعد اتفاق ، القوى الخارجیة االتفاق على تسویة سیاسیة لھذا النزاع 
بین  ٢٠١٦شباط / فبرایر  ٢٧روسیا والوالیات المتحدة على وقف اطالق النار یوم 

" جبھة النصرة " و " داعش " وعات المعارضة باستثناء والمجم القوات الحكومیة
والمجموعات االرھابیة االخرى التي ادرجتھا االمم المتحدة في قائمة المنظمات االرھابیة  

وھل كان انطالقھ عفویاً  ام ،  ٢٠١١في بدایة عام " الربیع العربي " ولكن لماذا انطلق 
دة ؟ یقول خبراء ان االوضاع الثوریة في فرضتھ األوضاع ؟ ولماذا ھذه الضحایا العدی

انھیار فكرة الوحدة  ٢٠١٠اغلب البلدان العربیة كانت قد نضجت في نھایة عام 
اجتماعیة بعد الضرر الذي  –واالشتراكیة العربیة وعدم اجراء اصالحات اقتصادیة 

ار الفساد اصابھا نتیجة االزمة االقتصادیة العالمیة واالزدیاد المستمر في السكان وانتش
كل ھذه االمور قوضت ھیبة السلطات ، والمحسوبیة والمنسوبیة وشمولیة انظمة الحكم 

في تونس حتى انتقل  نا لم تمضِ  فترة طویلة على انطالقتھالذلك كما الحظ، المركزیة 
لك في البحرین قمعتھ القوات كذرب والجزائر ومصر وسوریا ولیبیا والبحرین والمغالى 

المغرب والجزائر اتخذت خطوات وإجراءات سریعة منعت  تطور السعودیة وفي 
ولكن یؤكد آخرون على ان العامل الخارجي ، االحداث كما حصل في مصر وسوریا 

ألن األجھزة األمنیة واالستخباراتیة " الربیع العربي " كان العامل الرئیسي في انطالق 
ً  أساسیا في تحریض الجماھیر واال طاحة باألنظمة القائمة ونشوب االجنبیة لعبت دورا

بتحریض من المخابرات " الربیع العربي " وحسب قولھم انطلق ، الحروب األھلیة 
" ویشیرون الى دور قنوات ) السعودیة وقطر وتركیا ( الغربیة وعمالئھا في المنطقة 

 یشیر، التلفزیونیة في تحریض الجماھیر لصالح ھذا الرأي " الجزیرة والعربیة والحیاة 
مخطط  اعادة رسم الحدود في المنطقة وانشاء الشرق االوسط الكبیر وتنصیب رؤساء 

كما ال یمكن ابدا تجاھل عملیات غسل االدمغة التي یتعرض لھا الطالب ، موالین للغرب 
أي غرز افكار دمقرطة الشرق ،  العرب في الجامعات والمعاھد األمریكیة واألوربیة 

  ولكن كما یحصل ، ال یمكن نفي اي من ھذین الرأیین ، یة   العربي على الطریقة االمریك
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ً  الحقیقة تكون في الوسط بینھما  فكما ذكرت في بدایة الموضوع اخد انطالق ، دائما
، التظاھرات االحتجاجیة حكام المنطقة والمسؤولین  الغربیین على حین غرة في بدایتھا 

روكسل ولندن وباریس وروما وانقرة والریاض بواشنطن وولكن بعد فترة وجیزة تمكنت 
ولكن تدخل ھذه ، نیة والدوحة و غیرھا من العواصم  من توجیھھا وفق مصالحھا األنا

ة حظر جوي بقرار من مجلس األمن الدولي سمح لھا قلیبیا مثالً  بفرض منطالبلدان في 
كما ان ، عیشھا لیبیا حالیاً  الذي نتجت عنھ الفوضى التي ت، المباشر  بالتدخل العسكري

تدخل ھذه الدول في الشان الیمني تسبب في تدمیر البنى التحتیة لھذه الدولة الفقیرة 
االحداث أكثر كانت ، وسقوط أعداد ال تعد وال تحصى من الضحایا بین قتیل وجریح 

الن ھدف الغرب وحلفائھ في المنطقة كان اضعاف ، وسوریا  تراجیدیة في العراق
لبلوغ ھذا دعمت واشنطن و، الیران واالطاحة ببشار االسد مة بغداد الموالیة حكو

مما ، وعمالئھا وحلفائھا حركات االحتجاج للمجموعات االسالمیة الوھابیة المتطرفة 
وغیرھا في " جبھة النصرة " و " داعش " تسبب في فسح المجال للمنظمات االرھابیة 

العراق وسوریا وتحولھا الى قوة ارھابیة كبیرة السیطرة على مدن ومساحات واسعة في 
فبعد ان ، بدأت تھدد امن المنطقة وتحاول نشر سیطرتھا على مختلف مناطق العالم ، 

الخالفة اإلسالمیة " على مناطق في سوریا والعراق اعلنت قیام دولة " داعش " سیطرت 
وھذا بطبیعة الحال ، وقد اعلنت منظمات عدیدة في دول مختلفة والئھا لھذه الدولة " 

بحیث اعلنت مسؤولیتھا عن العملیات ، یھدد بتصعید التوتر وزیادة نشاط ھذه المنظمات 
  ً " یمكن ان نستنتج من ھذا ان ، االرھابیة التي وقعت في مختلف دول العالم مؤخرا

ولكنھ مع مرور الوقت تحول بدعم قوى  ٢٠١١بدأ بصورة عفویة عام " الربیع العربي 
، یة واجنبیة الى اداة لالطاحة باالنظمة التي ال تحظى برضى واشنطن وحلفائھا اقلیم

حیث ، ولكن لم تتحقق آمالھم باقامة انظمة دیمقراطیة بدالً  من االنظمة الدكتاتوریة 
حتى ان ، وتتفاقم الصراعات المذھبیة ، الفوضى واالضطرابات تعم أغلب الدول العربیة 

  ٠ریة بدأ یھدد العالم بأجمعھ خطر تصعید العملیات العسك

  ناس بال وعي ورجال اعمال بال ضمیر ودولة بال قانون والذي یفشل في حمایة

  صمة كیف یحمي مفاعالً  نوویاً  في قلب الصحراءعامجمع علمي في قلب ال
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  جالل شامایا 

اعتادت الشعوب المتحضرة ان تختار ممثلیھا وتشغل المقاعد 
المخصصة في المجالس التشریعیة لینتخب منھا من یصلح 

لقیادة الھیئات التنفیذیة والخدمیة حسب دساتیرھا وأنظمتھا المتبعة حفاظا على البرامج 
مصالح شعوبھا الدیمقراطیة الموروثة والدالة على مدى التحضر والقبول بالرأي اآلخر خدمة ل

اال ان . وانجاح البرامج المعدة من قبل االحزاب المتنافسة على ادارة الدولة للمرحلة المقبلة 
ما یجري في العراق یختلف كل األختالف عن تلك الممارسات الحضاریة في اعداد وتحدید 
نوع السلطة والنظام االنتخابي لحصر الجھات المسؤولة عن اختیار ممثلي الشعب حسب 

فقط استطاعت االحزاب الحاكمة وبدعم مباشر من اجندات ، المناطق الجغرافیة والسكانیة 
خارجیة ودول ذات تاثیر اثني ان تحتفظ باكثریة االصوات االنتخابیة لتستحوذ بدورھا على 
معظم المقاعد البرلمانیة موزعة محاصصاتیة بین تلك االحزاب والكتل لتكون من احقیتھا 

لمانیة الدارة الرئاسات الثالث اضافة الى القضاء والھیئات المستقلة وبقیة ضمن النظم البر
ومنذ  ٠الوظائف الخاصة كوكالء الوزارات والمدراء العامین والمحافظین واالقضیة والنواحي 

سنتین والشارع العراقي یغلي بمتظاھریھ بكافة الطبقات المتضررة والمھمشة مطالبین 
ة السراق وتحسین االوضاع المعاشیة والخدمیة بما فیھا الكھرباء باالصالح والتغییر ومحاسب

والماء عصب الحیاة الحضاریة وتوفیر االمن واالمان والحمایة من عصابات الخطف 
وبعد ان یأس  ٠والسرقات المنظمة التي نشأت خالل ھذه الحقبة ما بین السقوط واالحتالل 

ھا ادارة الدولة ومؤسساتھا حتى غطت شوارع ابناء الشعب الساخطین من المواعید التي تطلق
والغریب  ٠المدن الكبیرة بمتظاھریھا معظم المحافظات العراقیة ایام الجمعة وغیرھا من االیام 

في االمر ان كافة االحزاب الالعبة على ادارة الحكومة والبرلمان وغیرھا من المؤسسات ھي 
بسبب التمسك بالنظام المحاصصي الطائفي  التي تشكوا من حالة المواطن المزریة وما یعانیھ

الفاشل مسبباً  الفساد االداري والمالي والبطالة المتفشیة بین جیل الشباب وشل حركة السوق 
وھزیمة القطاع الخاص امام اغراق السوق بالبضائع الفاسدة والصناعات الردیئة مما وضع 

صادیا وصناعیا وخدماتیا وھنا یكمن موقع البالد في الصفوف للبلدان المتدنیة والمتخلفة اقت
الكمارك وغیرھا این  –الضرائب  –این اموال العراق من واردات النفط " السؤال المطروح 

   ٠ولحد یومنا ھذا  ٢٠٠٣ تخصیصات الكھرباء السنویة این االموال المفقودة من عام

١٧  



  بیرموس

النواب ھم نفسھم النواب الذین كانوا من واالغرب من ذلك فان دعاة االعتصام في مجلس 
بقیة الحلفاء كممثلي اقلیم كردستان رافعي شعاراٍت ُتأزم المواقف السیاسیة المتشنجة مع 

ودعاة منابر المحافظات الغربیة المنتفضة والتي اسھمت تلك المواقف السیاسیة بتوفیر 
راھم یتزعمون دعوات داعش في لیلة وضحاھا والیوم ت بیدالظروف السانحة الن تسقط 

االصالح والتسقیط والتغییر وھم المسؤولین عن تأخر الكثیر من انجاز القرارات الھامة في 
حیاة الشعب العراقي الخاصة بتشریع القوانین المھمة كقانون النفط والغاز وتفعیل قانون 

ة وھم انفسھم االحزاب وتنفیذ برنامج تحدید رواتب الرئاسات الثالث وقانون التعرفة الكمركی
كانوا من دعاة التحریض ضد المتظاھرین والمطالبین بحقوقھم كالمتقاعدین والمفصولین 

وَھل ، الجدید  والمھمشین واتھامھم شتى االتھامات واالنتماءات المسیئة للوضع السیاسي
البرلمان ودعاة ركوب الموجة الجماھیریة العارمة وراجعوا انفسھم  َتَعَلموا سیاسیو

شوا ویدرسوا ما یجري في جبھات القتال ودور المقاتل العراقي المتفاني وتضحیاتھ لیستوح
ضد تنظیم داعش والمعاناة االنسانیة المتردیة في مخیمات النازحین والتجاوز على مستحقاتھا 

العدة الن یكشفوا اسماء السراق والمسؤولون عن اختفاء  واوھل یمتلكون الجرأة ان یعّد، 
االموال العامة ومسببي ظروف االقتتال المفروضة ونتائج اللجان التحقیقیة بخصوص سقوط 
نینوى وسرقة البنوك واالستحواذ على امالك المكونات بتزویر سنداتھا وتغییر ملكیتھا 

وانا " ھیبة وغیرھا من اللجان المنسیة ضحایا معسكر سبایكر الر، مستغلین غیاب اصحابھا 
ال ادافع عن اي مسؤول شارك في المسؤولیة خالل السنوات العشرة الماضیة بقدر ما احیي 
موقف المتظاھرین من التیار المدني واالحزاب والتیارات الشعبیة التي وقفت موقف الصمود 

كما ، ار التیار على صانعیھ امام راكبي الموجة ومستغلي زخم الجماھیر الغاضبة لیعیدوا مس
ال ننسى دور المرجعیات الدینیة وحرصھا على المنجزات المتحققة وضرورة دیمومتھا في ظل 

لمسؤولیة الظروف المالیة واالقتصادیة الصعبة بعد ما تسبب نتیجة تدني اسعار النفط عالمیا فا
 ٠والتنفیذیة والقضائیة  لذین شاركوا في مسؤولیة السلطة التشریعیةتقع بالتالي على كافة ا

تابعین بالحقیقة الى تیارات  ینفالمعالجة والتصحیح ال تجریان من قبل شخصیات وسیاسی
واحزاب نعتقد بانھا المسببة النزالق المسیرة والوصول الى ما یعاني منھ شعبنا من نتائج 

والتخصیصات  ظروف االقتتال والفقر والخراب الذي طال المدن بأكملھا في ظل غیاب الخدمات
المالیة للنھوض بالبنى التحتیة المدمرة من جراء العملیات العسكریة بعد ان اصبح البلد ساحة 
صراع اقلیمیة ومعسكر تدریبي لصناعة الموت یستقبل كل من ھب ودب ھاربین من بلدانھم 
عبر االراضي السوریة والتسھیالت التركیة وغیرھا من الدول المجاورة رغم ان الجمیع 

تفقون على ان العراق من اغنى دول المنطقة والعالم اذا ما قورن بموقعھ الجغرافي وأعداد م
نفوسھ وتاریخھ الحضاري اذا ما استقرت فیھ الظروف السیاسیة ووضع الشخص المناسب 
في المكان المناسب ابتدءاً  من رئاسة الجمھوریة وبقیة مفاصل البالد السیاسیة واالقتصادیة 

   ٠ھما كان دینھ ولونھ وعرقھ والتعلیمیة م

١٨  



  بیرموس

  
      

  
  

                                
  احسان حمیكا                        / اعداد 

یطلق ھذا المصطلح على وسائل االعالم عموما وعلى 
الصحافة خصوصا فان ھذه السلطة ال عالقة لھا بالسلطات 

وسمیت بالسلطة الرابعة لما لھا من ) والتنفیذیة والقضائیة التشریعیة ( الدستوریة الثالث 
تأثیر وقوة تعادل وربما تفوق قوة الحكومة وان اول من اشھر ھذا المصطلح ھو المؤرخ 

كما ظھرت السلطة الرابعة في بدایة نشوء االنظمة ) توماس كارلیل ( االسكتلندي 
) ادموند بروك ( مفكر االیرلندي عندما قال ال)  ١٩ – ١٨(  ین الدیمقراطیة في القرن

ثالث سلطات تجتمع ھنا في البرلمان لكن ھناك في ( امام مجلس البرلمان البریطاني 
وكان یقصد كافة وسائل ) قاعة المراسلین تجلس السلطة الرابعة وھي اھم منكم جمیعا 

 والصحافة ھي مھنة من یجمع االخبار واآلراء وینشرھا في. االعالم الجماھیریة 
كما یمكن . قتصاد واالجتماع والثقافة صحیفة او مجلة وتتضمن أخبار السیاسة واال

فن تسجیل الوقائع الیومیة بدقة وانتظام وذوق سلیم مع االستجابة لرغبات : فھا بأنھا یتعر
طھم ثم الرأي العام وتوجیھھ واالھتمام بالجماعات البشریة وتناقل أخبارھا ووصف نشا

آلراء وخواطر الناس ومن ثم الصحافة ھي المرآة العاكسة  فراغھا تسلیتھا وشغل أوقات
األوربیین عددا من المصطلحات لوصف الصحافة باشكالھا ودم العرب لقد استخ. 

             كان یطلق علیھا لفظة ١٩المختلفة فعند دخول الصحافة ألول مرة في مطلع القرن 
نسبة الى قطعة من ) غازتھ( سمیت كذلك ومنھا جریدة الوقائع المصریة و) الوقائع ( 

النقود كانت تباع بھا الصحیفة في اوروبا وھي اول صحیفة ظھرت في البندقیة عام 
اما الفرنسیون فاطلقوا على . م فشملت فیما بعد كل الصحف دون استثناء ١٦٥٦

 press اما في االنكلیزیة یطلق علیھا ) یومي ( والتي تعني ) جورنال ( الصحافة كلمة 
صحافة التربص ( : وھناك العدید من أنماط ومجاالت الصحافة ومنھا . بمعنى صحافة 

صحافة التقارب  –استنساخ البیانات الصحفیة حرفیاً   –صحافة المشاھیر واالشخاص  –
   –صحافة العلوم  –الصحافة الحدیثة  –الصحافة االستقصائیة  –صحافة الجونزو  –
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وما یھمنا في ھذا الموضوع ھو التطرق الى الصحافة االستقصائیة ) الریاضة صحافة 
وھي افضل طریقة للوصول الى قلب الحدث والحقیقة  ٠لما لھا من دور مھم وفاعل 

والخروج من دائرة التأثیر المبرمج الذي یتم ضمن حلقات صناعة االعالم وتمریر 
خاطئة وُتَفعْل مبدأ المحاسبة والمسائلة المعلومات كما تكشف التجاوزات والممارسات ال

  ً ً  رئیسیا ً  الى تصویب االوضاع كما تعتبر ھذه الصحافة مصدرا بما یؤدي مبدئیا
للمعلومات فغالباً  ما تركز ھذه الصحافة على الجانب االستقصائي وكشف السلوك غیر 

ات والوكاالت االخالقي والمنافي لالداب وغیر القانوني الذي یمارسھ االفراد والشرك
ً  حیث  ً  طویالً  ومكلفا ً  ویستغرق وقتا الحكومیة وھذا النوع من الصحافة یكون معقدا

ین أو اشھراً  من البحث او اجراء المقابالت مع العدید من ییتطلب وجود فرْق من الصحف
االشخاص او السفر لمسافات طویلة او وجود اجھزة كومبیوتر لتحلیل قواعد البیانات 

والقیاسیة او االستعانة بموظفین قانونیین من الشركة لتامین الوثائق بموجب قوانین العامة 
ا على نحو ان التحقیقات االستقصائیة التي یكون ھناك فشل في تنفیذھ ٠حریة المعلومات 
عرض صحفیین والمؤسسات االعالمیة لرد فعل سلبي من الخاضعین جید یمكن ان ُت

                         عن اتھامات توجھ لھا   لمتابع فضًالللتحقیقات الصحفیة والجمھور ا
وفي حالة اجرائھا بشكل صحیح یمكنھا ان تجذب انتباه ) صحافة اصطیاد المشاھیر (  ب

العامة والحكومة حول المشاكل والحاالت التي یراھا  عامة الناس  انھا بحاجة الى 
بالصحفیین المعنیین ووسیلة االعالم  معالجة كما یمكنھا الفوز بجوائز وكسب االعتراف

ان الصحافة واالعالم االستقصائي ھو الذي یحدد قوة ومكانة  ٠التي قامت بالمراسلة 
مجتمع ویجسد التحقیق االستقصائي دور السلطة الرابعة لوسائل االعالم في الاالعالم في 

نع رأي عام المجتمعات وھي جزء من العمل الرقابي التخصصي الذي من الممكن ان یص
كما ان لھذه  ٠بین الجمھور كما انھا تكشف الجرائم وفضائح وفساد الساسة والمسؤولین 

الصحافة قواعد واسس في انتقاء االخبار واالنطالق من خبر حقیقي قیم بعیدا عن الخداع 
ن في ان تكون عیناه واذناه مفتوحتیویتعین على الصح ٠واالكاذیب والقصص المزعومة 

اللتقاط كل خبر ومعلومة وعلیھ ان یستمع لكل ما یدور من حولھ وال یدع اي قصة دوما 
تفلت منھ والتاكد من صحتھا وربط الحقائق بعضھا ببعض والتاكد  انھا تشكل معیاراً  ذا 

وكذلك ضرورة التحقق من الوقائع والمعلومات والتاكد من صحتھا  ٠قیمة ومعنى 
  ر ــــــادلة متعددة وملموسة في ذات الوقت واال یقتصویتعین على الصحفي االعتماد على 
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كما  ٠بل یجب جمع االدلة التي تدعم ھذه الحقائق وتؤكدھا ، على جمع الحقائق فقط 
یجب الحفاظ على سریة المصادر وحمایتھا وعلى الصحفي ان ال یبقى صامتاً  اذا تلقى 

وبدون رجال الشرطة  ال یمكنھ ، اطار القانون  ویجب ان تعمل ھذه الصحافة في، تھدید 
كما  ٠االستماع الى مكالمات االخرین وتسجیلھا وال یمكنھ دخول المباني دون علمھا 

، یجب ان یبتعد الصحفي عن استخدام االسالیب غیر االخالقیة للحصول على المعلومات 
ً  ان ھذه فنحن ھنا في العراق بحاجة ماسة الى خلق صحافة استقصائیة حقیق یة علما

فاكثر مؤسساتنا االعالمیة تفتقر الى المال لتمویل  ٠الصحافة تحتاج الى المال والكفاءة 
ھكذا صحافة قد تستغرق بعض تحقیقاتھا اشھر بل سنین طویلة وتحتاج الى قطع مسافات 

مطلوب الف، كما ان عامل الخبرة والكفاءة مھم جداً  للصحفي  ٠طویلة لتحقیق مشروعھا 
الجمعیات والنقابات الصحفیة وكلیات االعالم في الجامعات بن الدولة ان ُتنھض م

الن ، العراقیة بتنظیم مسابقات دوریة عن الصحافة االستقصائیة في منع الفساد ومكافحتھ 
وتشكیل فرق عمل للصحافة االستقصائیة لتبادل ، ذلك من صمیم واجباتھا النقابیة 

وكذلك التدرج في ، ر من مواقع التواصل االجتماعي المعلومات واالفكار في الكثی
التحقیقات االستقصائیة في مواضیع اقل اھمیة مثل استقصاء حقیقة انتشار الرشوة في 
المؤسسات الخدمیة او البضائع التي تصل العراق من دون شھادة كفاءة دولیة معترف بھا 

فات التحقیق اال بعد صدور كذلك نشر ثقافة النزاھة كون قانونھا یمنع الكشف عن مل ٠
عالم العراقیة موضوع فضائح عقود یدور حالیا في وسائل اال ٠عنھا  االحكام القضائیة

النفط من خالل شركات تدفع رشاوي بمئات المالیین من الدوالرات لمسؤولین عراقیین 
           فقد قامت مؤسسة فیر فاكس میدیا  ٠لتمریر صفقات لصالح شركات عالمیة مختلفة 

              وصحیفة ھفنغتون بوست االمریكیة   )   fair fax media( االسترالیة لالعالم 
 )huffington post   ( بالتقصي والتحقیق عن فضیحة فساد كبرى تتعلق بصفقات

ً  )   unaoil( النفط العراقیة محورھا الرئیسي شركة  التي تتخذ من امارة موناكو مقرا
وان الالعبین الرئیسیین في ) عطا احساني ( لھا والمملوكة لرجل اعمال ایراني یدعى 

في العراق باسل الجراح والمدیر التنفیذي ) یونا اویل ( القضیة ھم كل من مدیر شركة 
ة النفط ومن الجانب العراقي مسؤولین كبار في وزار) سایروس احسني (  للشركة

  : ة یوھناك امثلة اخرى كشفت من قبل الصحافة االستقصائ ٠العراقیة 
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فجر فیھ  ١٩٤٩عام ) احسان عبد القدوس ( للصحفي تحقیق صحفي استقصائي  -١
فضیحة االسلحة الفاسدة التي زود بھا الجیش المصري في مواجھة الكیان 

  ٠أللتام تنظیم الضباط االحرار -وكانت سبباً    ١٩٤٨الصھیوني عام 
          على اثر فضیحة ١٩٧٤استقالة الرئیس االمریكي نكسون من منصبھ عام  -٢

في جریدة ) بوب رود ورد ( والتي فجرھا الصحفي الشھیر ) ووتر كیت ( 
 واشنطن بوست في تحقیق استقصائي لھ

ي فضح فیھا الذ) سیمور ھیرش ( التحقیقات االستقصائیة للصحفي االمریكي  -٣
وكشف فیھا النقاب للمرة  ١٩٦٩في فیتنام عام ) ماي الي ( تفاصیل مذبحة 

ً  لعشرات  ً  غامضا االولى عن الترسانة النوویة الصھیونیة والتي كانت سرا
اضافة الى اسھامھ في كشف وقائع تعذیب  ١٩٩١عام ) الخیار شمشون ( السنین 

عراقي الیوم انھ شكلة المجتمع الفم ٠المسجونین العراقیین في سجن ابو غریب 
د واالرھاب ولیس باستطاعة اي صحفي مھما كانت خبرتھ یتعایش مع الفسا

مواجھة حیتان الفساد والكشف عن اسرار صفقاتھم الن الفساد یجب ان یكشف 
من خالل مواقع متخصصة ترتبط بالجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنیة 

ك منظمة تعني بالشفافیة االستخراجیة لم نسمع منھا فمثال ھنا ٠بمواجھة الفساد 
اي تصریح یؤكد او ینفي ما ذكر في التحقیقات االستقصائیة عن الفساد في 

فاذا كانت المعلومات غیر متوفرة في منظمات المجتمع ، جوالت التراخیص 
المدني المتخصصة فأین یذھب الصحفي االستقصائي للسؤال واالستقصاء عن 

  ؟ ٠٠٠الفساد 

مرة اخرى تخرج جرذان الظلم والظالم من جحورھا القذرة لتكشف عن وجوھھا 
رف تعالبشعة التي صبغتھا الكراھیة باللون االصفر وعن قلوبھا المتحجرة التي ال 

ائرھا المیتة التي ال ونفث السموم القاتلة وعن ضمالرحمة وال تخفق قلوبھا اال بالشر 
انھم وحوش بشریة ضاریة مجردة من كل القیم والمفاھیم ، ال االنسان وتحترم الحیاة 

ابت ھذه الشراذم ، ال تعرف معنى المحبة وال تؤمن بالسالم ، قیة الاالخواالنسانیة 
  ٠تال المحبة والسالم النتنة اال ان تغ
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  القس یونانصالح 

  

  

نذ سقوط النظام السابق نرى نفس ما یدور على المسرح السیاسي العراقي وم
فصول المسرحیة تتكرر بین الحین واآلخر لترسیخ مبدأ المحاصصة الطائفیة 
واألثنیة المقیتة في العملیة السیاسیة مما أدى الى تدمیر اقتصاد البلد وبناه 

رضة من الشارع المنتفض ومن الشعب التحتیة ، وكلما ارتفعت اصوات المعا
الثائر ذھبوا نحو اختالق أزمة تلو أزمة ألجھاض الموقف الشعبي ، وحین 
یشتد الخناق على رقابھم تتدخل امریكا ومعھا الدول االقلیمیة بأجندتھا الخبیثة 
ألمتصاص غضب الشارع العراقي ودعوة الحكومة ألجراء األصالحات 

ان یلتمس المواطن العراقي اي نوع من ولكن على الورق فقط ، دون 
االصالح ولو نظرنا الى االزمة االخیرة ُسلطت األضواء على التیار الصدري 
ممثال بقائده مقتدى الصدر على انھ المخلص ، ونسوا انھ أحد رموز السلطة 

ن ان ـــولھ وزراء في الحكومة الفاشلة ونواب في البرلمان الفاشل فكیف یمك
   ٢٠١١؟ ولو رجعنا قلیال الى العام ..والحكم واحد  ون الخصمــــیك
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حین تولى المالكي الوالیة الثانیة كان مقتدى الصدر من اشد المعارضین لذلك 
  . ، وبقدرة قادر تحول الى مؤید للوالیة الثانیة وتمت الصفقة 

واآلن وبعد ان انتفض نواب من البرلمان واعتصموا واقتربوا من تحقیق 
الخطوة االولى في عملیة االصالح والتغییر أمر الصدر نوابھ باالنسحاب من 
االعتصام وذلك لتعطیل األغلبیة البسیطة عند التصویت على اقالة رئیس 

نظرنا الى مجموعة فاسدة لحكم البلد ولو البرلمان ونوابھ ، ھذا واحد من 
القائد الرمز اآلخر عمار الحكیم الذي استولى على معظم أمالك الدولة یقف 
ھو اآلخر وبكل صالفة ضد عملیة التغییر ألنھ ال یستطیع مغادرة 
المحاصصة الطائفیة التي رسمھا لھ أسیاده األمریكان واألیرانیین وسارت 

البلد من قبل داعش علیھا معظم الكتل السیاسیة والتي أدت الى احتالل نصف 
واألرھاب ، فقد وقف عمار الحكیم ضد حكومة االغلبیة التي اراد المالكي 

واآلن یقف ضد حكومة التكنوقراط لكي ال یخسر حصتھ  ٢٠١١تشكیلھا عام 
من الوزارات ولیس لھ شأن بالوطن والوطنیة ، انھ حفید جده محسن الحكیم 

الشیوعیین والوطنیین األحرار  شباط األسود وأفتى بقتل ٨الذي أید انقالب 
وتسبب في مآسي كثیرة للشعب العراقي الذي ال زال یعاني منھا لحد یومنا 

اما الرموز الفاسدة االخرى النجیفي والمطلك وسلیم الجبوري أعمدة ، ھذا 
الفساد والطائفیة المقیتة ذھبوا لیتوسلوا السفیر االیراني كي یتدخل من اجل 

ثل ھذه النماذج تقود سفینة العراق ، لذا لیس امام الشعب بقائھم في السلطة ، م
العراقي اال ان ینھض من سباتھ ویفجر بركان الثورة السلمیة على رؤوس 

  .  الفاسدین الن التغییر لن یأتي اال من الشعب ومن الشارع 

                  

 ))لحرامیة اطلع یا شعب ال تكول شعلّیة               بأسم الدین باكونا ا(( 
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  العلمانیة و المجتمع
  عنكاوة / عبد المسیح سلمان یلدا                                                                            

عندما ظھر االنسان على سطح الكرة االرضیة ، حاول ان یعیش بكل ما یملك من وسیلة 
الطبیعة و متضامنا مع اخیھ مثل صید الحیوانات و جمع من وسائل العیش متصارعا مع 

و بتطور .منتوج االشجار البریة و غیره و تقسیمھا فیما بینھم بشكل یرضي الجمیع 
االنسان بعد انطالقھ من الكھوف و المغارات و بناء االكواخ و امتھان الزراعة ظھرت 

رؤوس االموال و بوادر الخالف بین البشر و من ثم ظھور اقطاعیات و اصحاب 
استغالل االنسان ألخیھ االنسان ، و ھذا ما نتج عنھ االستحواذ على االراضي و األمالك 

و لو نظرنا الى اي مجتمع في العالم ، .حسب القوة لذا ظھرت الصراعات بین الطبقات
نرى بأنھ متكون من مجموعة من االفراد بمختلف االعتقادات و االدیان و العادات و 

و غیرھا ، و من الضروري في عصرنا الحاضر ان یعیشوا معا بحیاة مشتركة  التقالید
على ان ینعم كل فرد بكامل حقوقھ دون فرض رأي على اراء اخرى  ، و بالطبع ھذا 
یحصل في سن قوانین لصالح الجمیع دون تمییز و دون التفكیر باالكثریة و األقلیة و 

و لكن من الصعوبة .یة في ذھن المواطنوضع اسس للتسامح و ترسیخ مبادئ الدیمقراط
ان یحصل ھذا في جمیع المجتمعات و باألخص مجتمعاتنا، ألن العقائد و االیدیولوجیات 
المختلفة سواء دینیة او قومیة او سیاسیة او حزبیة حیث تقود المجتمع دون النظر الى 

ي ظل مجتمعات و لتحقیق ھذه االمال ال یمكن اال ف.المصالح العامة لألفراد و الشعب
علمانیة على ان تكون بعیدة عن االطماع الضیقة لھذا او ذاك و الغاء االمتیازات لھذه 

و من ھنا ظھرت مدارس مختلفة تدعو .الفئة او تلك بطرق سلمیة دون استعمال العنف
الى تحقیق العدالة و المساواة بین البشر و باسالیب مختلفة منھا استخدام سیاسة الالعنف 

فع شعارھا الزعیم الھندي غاندي و حصل بلده على االستقالل دون وقوع نزاعات الذي ر
مسلحة او حروب او قتل و الذي اصبح فیما بعد ضحیة ھذه السیاسة عندما اغتیل في 

و كذلك استخدام سیاسة التسامح الذي رفع .من قبل ھندوسي متطرف ٣٠/١/١٩٤٨
على استقالل بالده دون نشوب  شعارھا نیلسون ماندیال في جنوب افریقیا و حصل

نزاعات تؤذي البشر، و بذلك قضى على التمییز العنصري الذي عانى منھ البلد اكثر من 
  .عاما ٨٠

ان كلمة العلمانیة تشیر الى وحدة الشعب بكامل حقوقھ حیث تستند الى حریة  - :العلمانیة
  الدین او الرأي او الجنس  ن االختالفات فيـــالمعتقد و المساواة بین جمیع الناس بالرغم م
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  و تتطلع الى الصالح العام ، و بذلك فأن العلمانیة تحرر المجتمع من  الخ.....او القومیة
كل القیود التي تمارس من قبل الحكام باسم اي ایدیولوجیة حاكمة دینیة منھا او سیاسیة و 

الذي تطبق فیھ الحریة و  تتحد مع المجتمع المدني الذي یطالب بھ شعوب العالم
  - :مبادئ العلمانیة   .الدیمقراطیة بكل معنى الكلمة

بموجب ما ذكرنا عن العلمانیة فان مبادئھا تتركز على جمیع جوانب حیاة االنسان و التي 
  : یعیش من خاللھا بمختلف الجوانب التي تلیق بھ حیث یمكن ان نوجزھا بما یلي

 الخ.....دینیة او سیاسیة ممارسة حریة المعتقد سواء كانت  •
 .المساواة امام القانون لجمیع افراد الشعب •
ممارسة حریة الكتابة و ابداء الرأي بدون رقابة على ان ال تخرج عن المألوف و  •

 .ان تكون لخدمة المجتمع
 .ممارسة النقد البناء لدفع المجتمع الى االمام •
 .صیانة حقوق المراة من جمیع الجوانب •
 .لمجاني للجمیعضمان التعلیم ا •
 ضمان العالجات الطبیة •
 .نزاھة القضاء •

  .و غیرھا من االمور التي تتعلق بحیاة االنسان لصالحھ
  - :اھداف العلمانیة

ال یمكن الوصول الى االھداف المنشودة في مبادئ العلمانیة و ال تطبیقھا ما لم یتم تحریر 
الخرافات ألنھا عراقیل تقف دون تحقیق المجتمع من التقالید البالیة و االفكار الظالمیة و 

و للوصول الى ھذه االھداف یجب االتیان .ھذه االمال و باألخص مثل مجتمعاتنا
بحكومات مدنیة دیمقراطیة و ھذا یتطلب قبل كل شيء فصل الدین عن الدولة و ھذا ال 

ن في یدل على معارضة و محاربة الدین كما یتصور اعداء العلمانیة و بالعكس فأن الدی
في القرون الوسطى و في اوربا .ھذه الحالة یقوم بعملھ الروحي اكثر من اي وقت اخر

بالذات كانت فكرة الالتسامح مھیمنة على شعوبھا من خالل الحكام و رجال الدین الذین 
    ال یحق لھم التدخل في شؤون الدولة و السیاسة كما عبر عنھ السید المسیح عندما قال

وھذه عبارة صریحة بعدم تدخل الدین في  ))١٨:٢٦من ھذا العالم یومملكتي لیست (( 
حارب الحریة و ترفضھا و تعتبرھا تالسیاسة و لكن اھملت من قبل الكنیسة و كانت 

م حققت فرنسا و اوربا ١٧٨٩و لكن بعد الثورة الفرنسیة عام .زندقة و مخالفة للدین
اس و اخیرا تمكنت فرنسا من فصل تطورا كبیرا في قضایا الحریة و المساواة بین الن

   م و بعدھا حذت حذوھا دول اوربا االخرى، علما ١٩٠٥عن الدولة بقانون في عام  الدین
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اما في الشرق و باالخص الدول االسالمیة .م١٨٦٠خطت ھذه الخطوة عام المكسیك بان 
الحریة و العدالة و ال زالت تعاني مثلما عانت الشعوب االوربیة من حرمانھا من 

المساواة و ال تزال بعض القوانین ساریة المفعول التي اكل الدھر علیھا و شرب و لكن 
شعوبھا ال تزال تعاني منھا مثل قانون االحوال الشخصیة و تطبیق مبادئ االسالم على 

و لكن الحكام و )) ال اكراه في الدین(( غیر المسلمین علما بان االسالم یؤكد على ان 
ففصل الدین عن الدولة ضروري جدا .االسالم السیاسي ایضا یھملون ھذه المبادئ

لمجتمعاتنا ألن االدیان شرعت لتدبیر األخرة كما یقال ال لتدبیر الدنیا، و في حالة عدم 
فصل الدین عن الدولة ال یمكن للمواطن الشرقي ان یذوق طعم الحریة و المساواة و 

مجاالت یمكن ان تلعب  ھنالك عدة -: وصول الى العلمانیةالعوامل المساعدة لل.التقدم 
ان للثقافة دور مھم في ابراز مفاھیم العلمانیة : الثقافة-:دورھا في تحقیق العلمانیة منھا

بشكلھا الصحیح ، و بما ان كل مجتمع یتكون من ثقافات مختلفة فعلیھا جمیعا ان تقود 
خرین و بذلك تكون قد ابدعت في ھذا ھذه الحملة بشفافیة و عقالنیة دون تجریح األ

 .المجال
ا دورا مھما في ھذا المجال و ذلك من بولعب األدب في اور -:األدب و الشعر •

خالل ما كتب من الروایات و المقاالت و التي كانت تشجع الناس على الوصول 
الى ما یریدون و ھكذا بالنسبة للشعراء الذین ابدعوا في ھذا المجال ، و علیھ في 

 .مثل بلداننا یجب ان یلعب االدب دوره لتوعیة الناس للمطالبة بحقوقھم
ایضا یجب ان تلعب دورھا في ھذا المجال و ان علیھا ان  -:التربیة و التعلیم •

تواكب المسیرة العالمیة المتطورة، فمن واجب الوزارات المعنیة بھذا الشأن 
 .وضع مناھج دراسیة تخدم ھذا الجانب

ور مھم في ابراز الحقائق التي تم التوصل الیھا من خالل البحوث للعلم د - :العلم •
 .و نشر الوعي بین الناس بما یؤمن العلماء بھا و ابعادھم عن االفكار البالیة

من خالل ما طرح اعاله من الضروري ان نعي بان المجتمع یحتاج  -:الخاتمة •
ا و ذاك و دون الى دولة علمانیة لتدیر شؤون المواطنین دون التفرقة بین ھذ

فرض ایدیولوجیة معینة على ایدیولوجیات اخرى و ان یعیش المواطن بكل 
  .حریة مع ضمان حقوقھ في جمیع المجاالت

 رویث -ھنري بینا –ما ھي العلمانیة  -:المصادر -١
 ریم منصور األطرش. د: الترجمة

 عبد الحسین شعبان. د –فقھ التسامح في الفكر العربي االسالمي  -٢
  محمود  كاوه. دالدولة الدیمقراطیة المدنیة العلمانیة خیارنا الوطني الكردستاني  -٣
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  مظاھر

  الفساد المالي واالداري
  

  
  جرجیس یونس ختي. د 

   
مجتمع او نظام سیاسي دون تناول قسطا   اد اصبحت حالة مألوفة اذ ال یخلولفساھرة اان ظ

 ٠معینا  من ھذا الوباء وبدرجات متفاوتة من دولة الى اخرى ومن حقبة زمنیة الخرى 
وفي االونة االخیرة انتشر بشكل واسع وكبیر في كافة مؤسسات المجتمعات العالمیة 

المتحدة حینما وكانت اخرھا فضیحة االمم المتحدة حیث امتد الفساد الى بعض لجان االمم 
لذا نرى مدى اھتمام  ٠اساءت التصرف في مضمون اتفاقیة النفط مقابل الغذاء والدواء 

واالجتماع لفضح ة كاالقتصاد والقانون وعلم السیاس صاصاتتالباحثین في مختلف االخ
فالفساد ھو اساءة  ٠وكشف ومحاربة ھذه الممارسات المھنیة بحق المجتمعات ومؤسساتھا 

عام انتھاك للقوانین  كلشلوظیفة العامة للكسب الخاص وھو بسلطة العامة او ااستعمال ال
والفساد ، یة المعامالت مقابل الرشوة تادیة الواجبات الرسمیة مقابل تمشواالنحراف في 

المتمثل في مجمل االنحرافات المالیة المخالفة   الفساد المالي: یأخذ اشكال متعددة منھا 
بفحص  ةلرقابة المالیة المختصیة والتعلیمات الخاصة باجھزة اماللقواعد االحكام ال

وھناك وسیلة وشكل اخر للفساد المالي من ، ومراقبة حسابات واموال عامة وخاصة 
ومنح وظائف عالیة خالل منطق المحسوبیة والوساطة وتعیین االقارب والمعارف 

كما ھو شائع ومالوف في والفساد یمكن ان یكون اداریا ، الشخاص غیر مؤھلین وكفوئین 
فات االداریة والوظیفیة والتنظیمیة والمتمثل معات الرأسمالیة وھو خاص باالنحراالمجت

وھناك فساد اخالقي متمثل  ٠وااللتزام بمواعید العمل واوقات الداوم في عدم االحترام 
كاالعمال  يفات االخالقیة والسلوكیة المتعلقة بسلوك الموظف الشخصرابمجمل االنح

ایضا ان ال یغیب  عن فكرنا بوجود فساد سیاسي متمثل  ٠المخلة بالحیاء في اماكن العمل 
وفقدان حریة المشاركة في رسم  ةفي الحكم الشمولي الفاسد المعادي السس الدیمقراطی

للفساد  ٠السیاسات على مختلف االصعدة واتخاذ القرارات الصائبة في خدمة المجتمع 
ظفین والمسؤولین في الحكومة ة دفع الرشوة والعموالت الى الموكألی، ھ ب الیات خاصة

النجاز العملیات المطلوب انجازھا وتسھیل عملیة عقد الصفقات وتسھیل االمور لرجال 
   ٠غالل الوظیفة تواالختالس بجمیع اشكالھ واساءة اس، االعمال والشركات االجنبیة 
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  وھناك الیة اخرى كاالعتماد على التحایل والخدیعة في التعامل والروتین ووضع العراقیل 

فانھا تستند  في العراقاما مظاھر الفساد  ٠النجاز المعامالت والتقاعس في اداء الواجب 
الى نفس االسس والقواعد العامة لكنھا تختلف  من حیث الطعم واللون فقد اشارت المنظمة 

احدى تقاریرھا بان ظاھرة الفساد في العراق ھي اكبر ظاھرة فساد في  الدولیة حسب
  . تاریخ العالم المعاصر

في العراق لیس ولید المرحلة الراھنة بل ھو متجذر في البنیة االجتماعیة منذ لفساد ا و
وبقیت ھذه الظاھرة ساریة ومستشریة في جمیع مفاصل الدولة ، تشكیل الدولة العراقیة 

               البعثيلبعثیة ومورست عبر الكادر االداري بان الحقبة اعي ابشكل نوتفاقمت و
ان للفساد اال ان في ظل اوضاع االحتالل ) المحسوبیة والمنسوبیة والرشوة واالنانیة ( 

م العدیدة وبشكل غیر مألوف واالنحراف في القی لتجاوزات المالیةابعاد جدیدة من خالل ا
خطف وسرقات واستحواذ على الممتلكات العامة ، تصاب غا، ات قتل االخالقیة من عملی

لى بدیھیة سیاسیة اجتماعیة اقتصادیة ت اة وتحویل ھذه العملیات والممارساوالخاص
قبل جھات مختلفة لتعزیز القوة السیاسیة خدامھا من تر ما في ذلك محاولة اسواخط

یفوتنا االشارة الى ما قامت بھ بعض وال ، واالقتصادیة لھا في ھذه المرحلة االنتقالیة 
الشركات  وموظفیھا في دفع الرشاوي وتقاضي مبالغ مالیة عالیة لعقد صفقات وتمریر 

ففي زمن  ٠حتالل نفسھا في فضائح ابو غریب وما قامت بھ قوات األ، عقود وھمیة 
رة االحتالل كما ھو معروف اصبحت جمیع الموارد االقتصادیة والنقدیة تحت تصرف ادا

سلطة االحتالل وتم سرقة جمیع المحتویات النقدیة للبنوك والمصارف وتدمیر البنى 
واقدمت سلطة االحتالل لتشكیل حكومة على اساس الخلفیة ‘ التحتیة والمباني الحكومیة 

الطائفیة والمحاصصة التي ادت الى غیاب النظام السیاسي والمؤسساتي وغیاب القانون 
بالوطنیة لدى المواطن ھناك قلة الوعي السیاسي والشعور وق وسلطة القانون في العرا

بالفساد من  ةلقادراكھ باالثار السلبیة المتعنتیجة التخلف ومستوى الجھل والبطالة وعدم 
من الجانب االقتصادي من حاالت التدني بكفاءة االقتصاد وتجدید موارد االستثمار وزیادة 

ادى تأثیر الفساد على التنمیة ة على المستھلك وكذلك وروتوزیع الدخل والث ٠كلفتھا 
للقیام بھذه كل ھذه العوامل دفعت بالمواطن وشجعتھ ، االقتصادیة والتقدم الحضاري 

وخلق وتنمیة ة ھذه اآلفة بطن لمحارالممارسات الالقانونیة وعلیھ یتطلب توعیة الموا
ة المفسدین على مختلف یق عملیة انتشارھا وكذلك محاسبالشعور بالمسؤولیة وتطو

لیة البناء واعادة الحیاة الطبیعیة الى المواطن من وعلى الحكومة القیام بعم ٠ستویات الم
ثم القضاء على خالل استتاب الوضع االمني وخلق فرص العمل والقضاء على البطالة 

روقراطیة وانجاز المعامالت باسرع وقت ومحاسبة المقصرین في ذلك وتشكیل جھاز یالب
ات سللدوائر والمؤسة الرقابة والتفتیش یلن خالل القیام بعمراقبة ومحاسبة المفسدین مم

  ٠العامة والخاصة 
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                                                                وكي ایلیا َك

أسفرت الثورات واالنقالبات والحروب التي حدثت 
عن حدوث مجاعة للكثیر من  خالل قرنا من الزمن

الشعوب التي كانت دولھا مرتعا للجریمة والنشاطات 
ملیون نسمة من الھند الى  ١٦األرھابیة االخرى وأدى ذلك الى ھروب اكثر من 

ملیون نسمة  ١٢باكستان وبالعكس ومن شرق المانیا الى غربھا نزح اكثر من 
ا ھاجر قسرا بسبب الحرب ھربا من االوضاع التي كان یعاني منھا المجتمع كم

ن نسمة الى ییالكثیر من شعبي كمبودیا وفیتنام ومن سوریا ھرب اكثر من ستة مال
الدول المجاورة وھاھم یعیشون في مخیمات غیر صحیة والقسم منھم تمكنوا من 
الوصول الى دول اوروبیة باحثین عن االمان واالستقرار جمیعھم ھربوا من بطش 

یرتكب ابشع الجرائم بحق الشعب السوري كما ھرب الى  االرھاب الداعشي الذي
اسرائیل من مختلف البلدان خصوصا المانیا للنجاة من االختناق بالغاز في زمن 

كما ھرب عددا مماثال من الفلسطینیین الى البلدان العربیة ھربا ، ور ھتلر تالدكتا
طیع ان نخمن نست.. من الممارسات التعسفیة ضدھم من قبل الحكومة الصھیونیة 

ملیون الجىء من بلد الى آخر وقضى مئات  ١٠٠انھ تشرد من بلدانھم اكثر من 
اآلالف نحبھم في المعتقالت والمخیمات وایضا بقي اآلالف من االبریاء في البلقان 
وتركیا وایران واذربیجان ورواندا والسودان ولیبریا وسیرالیون وفي مختلف بلدان 

ل یعانون من شتى االمراض والحرمان من الحقوق العالم بدون وطن وبدون عم
المشروعة التي تعتبر حقھم الطبیعي انھم جمیعا یخافون من حاضرھم المفزع 

ینتظرون اولئك السیاسیین الجالسین على مقاعدھم لعلھم .. ومستقبلھم المجھول 
ینقذونھم من الموت البطيء الذي ینتظرھم ویؤمنوا لھم حیاتھم بعیدا عن القتل 

ال ندري الى متى ستبقى ھذه االفواج .. لمجاني والعبودیة والمجاعة التي تفتك بھم ا
  .وممتلكاتھم  تعاني من المرارة بعیدا عن بیوتھم ومدنھم

٣٠  



  بیرموس

  
  

  
  
  
  

  بیبان / جندي عثمان اوسو 
  

تعرضت منطقة سنجار في مسیرة تاریخھا الطویل الى غزوات وفرمانات عدیدة بسبب 
الخصوصیة االجتماعیة والدینیة لساكني ھذه المنطقة حیث یعیش فیھا اقدم المكونات 

 ٢٠١٤الدینیة في العالم غیر ان ما اصابت ھذه المنطقة في الثالث من شھر اب عام 
حیث یقول  ٠كانت االبشع واالكثر دمویة وھمجیة على ید عصابات داعش االجرامیة 

كان ابائنا وأجدادنا یتحدثون عن الغزوات التي كانت  عندما: شاھد عیان من تلك المنطقة 
تحدث في االزمنة السابقة ضد االیزیدیة من قبل جیرانھم المسلمین كنت اتصورھا شيء 
من الخیال ولكن ما رأیتھ بعیني ذكرني بتلك القصص المأساویة وبت اقرب الى الجنون 

ي مصیبتنا ولیس القیام حول الذي بدر من جیران كنا نتصور انھم سوف یساندوننا ف
ً  لمعلومات وثقھا النشطاء  ٠بسبي نسائنا وبناتنا وقتل رجالنا ونھب خیراتنا  وفقا

المدنییون ولجان حقوق االنسان في سنجار فان عدد النساء والفتیات واالطفال الذین 
ف شخص ھذا اضافة الى الذین كانوا یعملون ا من قبل داعش قد فاق الخمسة أالاختطفو
ناطق متفرقة على المشاریع الزراعیة او الذین فروا مباشرة الى تركیا وسوریا او في م

یقول الناشط المدني واالعالمي  ٠الذین توجھوا الى بعض المدن في جنوب العراق 
من المواقف التي ال یمكن الي شخص ان یستوعبھا ما اخبرتني بھ احدى : خضر دوملي 

رنا الذي كان یعیش بالقرب منا منذ ثالثین سنة جا: الناجیات من قبضة داعش بالقول 
ً  لنا في ایام الضیق  وفي عشرات المرات كان یاكل في بیتنا كنا نتصور سیكون سندا

جارنا الذي رایتھ ، فكان ھو الذي باعنا وھو الذي ھتك اعراض النساء االیزیدیات امامنا 
من الخطف والتنقل من  قرب باب المنزل الذي اخذنا الیھ في مدینة بعاج بعد شھرین

  اخذ مني اختي االصغر عنوة ومنحني وایاھا ھدیة الى شخص اخر، موقع الى اخر 
   وبعد لیلة قضیناھا في احد المنازل ، كان اشبھ بالوحش حیث لم یكن لھ ایة مالمح بشریة 
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  علــــى النساء والفتیاتالتي كان قد اتخذ منھا ھو وثالثة اخرین مالذاً  لمتعتھم واعتدائھم 

منطقة سنجار خطف اكبر عدد من لقد كانت خطة داعش في غزوتھم ل ٠ الصغیرات 
النساء والفتیات واالطفال وقتل الرجال كخطوة اولى لترھیب الناس وطبقوا مخططھم في 
عدة محاور اولھا جمع غالبیة النساء والفتیات واالطفال في مركز قضاء سنجار ومن 

ً  الى تلعفر وبعاج ثم الى الموصل وبادوش والمحور الثاني تم ھناك تم  نقلھم تدریجیا
تھیئة قاعات ومراكز الشباب وقصور صدام القریبة من غابات الموصل ومنشأة الكندي 
وسجن الزنجلي ومعسكر الغزالني وابنیة اخرى داخل مدینة الموصل وھناك تم تسجیل 

اما المحور الثالث  ٠ت عملیات البیع والمتاجرة اسماء المخطوفات والسبایا ومنھا انطلق
فتمثل بفرز العوائل وكبار السن حیث تم تھیئة قرى فارغة قرب تلعفر كان سكانھا من 

في قرى مثل بیر جاسم وسنو  ٢٠١٤/ حزیران / ١٢التركمان الشیعة قد ھاجروھا في 
االغنام  وقزل قیو وكسر المحراب وغیرھا من القرى للعمل في المزارع وتربیة

ً  : تقول سیدة قد نجت من قبضة داعش  ٠والمواشي  ان مسلحي داعش كانوا دائما
یریدون ان یشعروننا بالمھانة والضعف وكان الرجال یاتون للتفتیش او تدقیق وجودنا في 

یشتمون أولیائنا ویسبون مقدساتنا  واالقریة وخاصة بعض الرجال من تلعفر الذین كان
نوا یضربون الرجال المسنین ویھاجمون الفتیات الصغار حتى نشعر ویھینون دیانتنا وكا

قال طفالً  في الرابعة عشرة من عمره بعد ان قضى مع والدیھ ستة  ٠دوما بالخوف 
عندما علم احد  االمراء الذي جاء النتقاء نساء ورجال : اشھر ونصف في قبضة داعش 

نجار اخذنا الى مزرعتھ القریبة من لخدمتھ باننا كنا سابقاً  نعمل في حقل صغیر قرب س
لم نكن نستلم سوى بعض ، كنا نعمل طوال  الیوم دون توقف  ٠منطقة جنوب تلعفر 

الطعام ترافقھا االھانات والضرب من قبل الشخص المشرف على المزرعة اسمھ ابو 
   ٠صدام قذر الوجھ تنبعث منھ رائحة كریھة 

 ٢٠١٥/ ه كان قد نجى في مطلع شھر شباط وقال العم ابراھیم وھو في الستین من عمر 
 ٠رأس غنم في مزرعة قرب تلعفر  ١٣٠٠انھ وعائلتھ كانوا یقومون بتربیة اكثر من 

كنت انا واطفالي الصغار نرعى قطعان االغنام وفي الصباح كان رجل داعشي یرافقنا 
   ٠حامالً  بندقیة كالشنكوف یخیفنا لكي ال نفكر بالھروب وترك اغنام سیده 

في االسبوع الثالث من القاء القبض علینا جاء رجال مسلحین : سنة  ٦٤ویقول العم قاسم 
         مــــي مزرعتنا وال یقترب منكــــوانتقانا من بین مجموعة عوائل وقالوا سوف تخدمون ف
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  وافقت بسرعة حفاظاً  على النساء والبنات وكانت العائلة متكونة مــن اربعة اطفال ، احد 

كنا ثالثة : ویقول شخص اخر  ٠لألسف اخذوا البنتان عنوة  ٠وابنتان وثالث نساء 
ناً  ا في احدى المرات رجل حامالً  قرآعوائل نعمل في منطقة تحت حراسة داعش جاَءن

وھاجم الدیانة االیزیدیة  فغضب ولدي الصغیر مما جعلھ یھجم وتحدث لنا عن االسالم 
لقد كنا نعمل لیل نھار  ٠علیھ ویسقطھ ارضا فتعرضنا بسبب ذلك الى الضرب واالھانة 

لقاء طعام الذي اصبح سیئاً  في االشھر االخیرة واالمر المؤسف جداً  ھو اننا كنا نعلم ان 
   ٠ا من اھلنا في سنجار كل المواشي واالغنام قد تم سرقتھا وسلبھ

تقول الناجیات من قبضة داعش ان الكثیر من النساء والفتیات كن تحاولن االنتحار بتناول 
سنة انھا حاولت شرب السم  ولثالث مرات لكنھم كانوا  ٣٨السموم وتقول سیدة بعمر 

ینقلونھا الى المستشفى وھناك یتم معالجتھا وبعد ذلك یقوم رجال التنظیم بضربھا 
وتقول سیدة اخرى كانت قد نجت من قبضة داعش بمساعدة بعض  ٠تعذیبھا جراء ذلك و

كنا خمسة نساء في منزل احد قادة داعش وسط مدینة الموصل لثالث : اصدقاء العائلة 
مرات حاولت اثنتان من الفتیات االنتحار بتناول السم اال انھ كان یتم معالجتھما وفي 

نقل احدى الفتیات الى المستشفى وبعد معالجتھا بیومین تم  المرة الثانیة من المحاولة تم
وقد كانت محاوالت االنتحار تتم بتناول ایة  ٠اھدائھا لرجل اخر ولم یعرف مصیرھا 

سموم وادویة غیر معروفة واالسمدة الزراعیة وحتى قناني مسحوق التایت او الفاس 
بیرات في السن بافضل من حال لم یكن حال النساء الك ٠وغیرھا من المنظفات الموجودة 

سنة بعد ان نجت من قبضة داعش بعد اربعة  ٦٥الفتیات حیث تقول احداھن وھي بعمر 
: اشھر ونصف متنقلة بین تلعفر والموصل وبمساعدة احد اقربائھا في الھروب تقول 

مارسوا ضدنا العدید من صنوف التعذیب واالھانة حتى وصل االمر للبعض من الوقحین 
ین ان یجبروا النساء الكبیرات في السن بخلع مالبسھن امام أنظار الجمیع وفي والقذر

حدث الكثر من مرة انھم  ٠حال امتناعھا تتعرض الى الضرب والعقاب الشدیدین 
ضربوا نساء كبیرات في السن بسبب عدم استطاعتھن المشي شاھدتھم یتبولون كالحمیر 

تونھا بكلمات نابیة عالى الضرب وین نى مالبس المسنات وفي حال تحركھن تتعرضعل
ان : سنة وقد بقیت في قبضة داعش سبعة اشھر  ٢٣تقول روجینا وھي بعمر  ٠وبذیئة 

الممارسات التي كانت تقوم بھا عصابات داعش ضد النساء اللواتي ترفضن طلباتھم 
كانت مشینة فتقول تعرضت ثالثة مرات للتعذیب بسبب رفضي االمتثال ألوامرھم والن 

  رة ــــــوجھي لم یكن جمیالً  فقد تركوني لكنھم كانوا یضربونني كثیراً  ورأیت في ذات م
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  : یضربون ثالث نساء كبیرات في السن ترفضن تسلیمھم بناتھن الصغار وتقول احداھن 

  ً تجمعنا نحن النساء وھاجمنا رجلین كانا یقومان باخذ الصغیرات فضربونا كثیرا
الوسائل حتى نزفت اجسادنا دماءًا وتم تشویھ وجھ امراة تبلغ من العمر سبعین  بمختلف

وتقول روجینا ان  ٠ھا وھي في العاشرة من العمر تدألنھا شتمتھم ثم اخذوا منھا حفی سنة
في قریة كسرة المحراب والتي تعذب فیھا  ٢٠١٥ما حدث في تلعفر في كانون الثاني 

كلمات عن وصفھا وقریة كان سكانھا من تركمان الشیعة سبایا االیزیدیة بطرق تعجز ال
قد ھاجروا منھا قبل االحداث بشھرین واصبحت مركزا لتجمع السبایا وتقول ان اثار 

  ٠من الذاكرة مدى االیام  ا في ھذه القریة ال یمكن ان ُتمحىالتعذیب التي تعرضنا لھ
ص واقع تواجد النساء من قص: یقول االعالمي خضر دوملي في كتابھ الموت االسود 

اتصلت بي فتاة تعمل كجاریة في منزل : االیزیدیات كجواري وال زلن في قبضة داعش 
عن معاناتھا التي تتعرض لھا كل یوم وتقول كیف انھا تحدثت والدة احد مقاتلي داعش 

فوجئت في احدى الصباحات بكیس كبیر من : وقریناتھا تحصلن على ثیاب وامتعة فتقول 
في ید احد اعوان الرجل الذي اخدم امھ لیقول ان ابو ظافر وھو الرجل الذي المالبس 

اشتراني بمائتي دوالر وحینما فتحت الكیس وجدت فیھ المالبس النسائیة المستعملة 
قره قوش ( وعندما سألت الرجل عن تلك المالبس اجاب انھم جلبوھا من قضاء الحمدانیة 

كغنائم بعد احتالل مدن سھل نینوى ونقوم وھي مالبس المسیحیین التي اخذوھا ) 
بتوزیعھا على النساء فنظرت الیھ نظرة احتقار وقلت لھ شكرا لست بحاجة الیھا وتم 

واضافت ان العیش مع عوائل داعش .. توزیع لكل امرأة ایزیدیة كیسا من تلك المالبس 
سات الشنیعة یشبھ الموت الیومي حیث ال قیمة لالنسان معھم وال یمكن ان اصف الممار

في احدى المرات : سنة  ٢١) ن ، د ( واضافت الفتاة . التي نتعرض لھا من تلك العوائل 
حاولت احدى الفتیات السبایا الھرب لكنھم امسكوا بھا وخرجت جموع وھم یفرحون 
بوصول البطل الذي امسك بھا وكانت الفرحة ال تسعھم وتلك الفتاة تتعرض للضرب 

ھذا غیض من فیض عزیزي ) . اهللا اكبر ( ن والرجال یصرخون والشتم والنساء تھلھل
القارىء عن الممارسات الحقیرة بحق النساء والفتیات واالطفال االیزیدیین والتعذیب 
واالبادة واالكراه بترك معتقداتھم اضافة الى القتل الجماعي على ایدي ھذه العصابات 

ان والنشطاء المدنیون واإلعالمیون وقد تمكنت العدید من لجان حقوق االنس. المجرمة 
            من تثبیت ھذه الجرائم لیقف المجتمع الدولي على معاناة ھذا المكون المسالم على 

  ن ـــــویذكر ان ھذه ھي المرة االولى التي یتمكن االعالم م. د جیرانھم من المسلمین ـــــی
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ھذه الجرائم بحق ھذا المكون العریق الذي قدم في الحقیقة رؤیة تدوین واثبات مثل 
مع موضوع اختطاف النساء والفتیات من قبل عناصر تنظیم انسانیة باھرة في التعامل 

الدولة االسالمیة في العراق والشام وجاءت ھذه الرؤیة لتقدم للعالم نموذجا فریدا ومھما 
. تحدة زینب بنغورا اثناء زیارتھا لمعبد الِلش اشادت بھ مبعوثة االمین العام لالمم الم

ولقاءھا بالمجلس الروحاني وممثل امیر الدیانة االیزیدیة وبعض الشخصیات المھتمة 
ان ما قدمھ المجتمع االیزیدي من موقف تجاه النساء  ((بملف المختطفات حیث قالت  

  )) .یر اللواتي تحررن من قبضة داعش ونجین بحیاتھن لھو موقف انساني كب
  
في احتضان الناجیات تشیر الى  ونوعلیھ ال بد من القول ان الرؤیة التي قدمھا االیزیدی 

االیزیدیة ، كما انھا تعبر عن تماسك الطائفة حملھا المعاني االنسانیة النبیلة التي تعمق 
ھذا المجتمع وتكاتفھ لمواجھة وتجاوز ھذه المحنة الكبیرة التي تعرضوا لھا وقد وصف 

عجبي على ھذا المكون بتحملھ مثل ھذه المصاعب والبقاء : د الباحثین االجانب بالقول اح
  .  في وجھ اإلبادات والفرمانات 

  
  كتاب الموت األسود   للكاتب خضر الدوملي : المصدر                   
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                       اعداد : نشوان خندي 
                                          

شغل ، باتریك جیھ یوكان سیاسي ومفكر أمریكي مخضرم
وخاض معركة تسمیة المرشح لمنصب الرئیس ، منصب مستشار لثالثة رؤساء أمریكیین

رشح نفسھ لالنتخابات الرئاسیة عن ، ١٩٩٦و ١٩٩٢عن الجمھوریین مرتین في عامي 
وھو كاتب لعمود صحافي دائم في عدد من الصحف ، ٢٠٠٠عام حزب اإلصالح 

سي . بي. وعضو مؤسس لثالثة من أشھر برامج التلفزیون العامة في محطة إن، األمریكیة
، عندما یصیر الصواب خطیئة، حالة طارئة، یوم الحساب: إن من كتبھ. إن. ومحطة سي

اللذان اعتبرا من ،  إمبراطوریةمحق منذ البدایة وجمھوریة ال: وكتابا.. الخیانة العظمى
ن إلى أن الموت الذي وكایینبھ ، في ھذا الكتاب ٠ات المتحدة أكثر الكتب بیعا في الوالی

بفعل الثورة الثقافیة التي قلبت ، تان موت أخالقيیتوح في أفق الغرب ھو في الواقع میل
بیولوجي یظھر بوضوح  –القیم التربویة واألسریة واألخالقیة التقلیدیة وموت دیموجرافي 

على شاشات الكمبیوتر وفي السجالت الحكومیة التي تشیر كل یوم إلى اضمحالل القوى 
وإصابة ما تبقى منھا بشیخوخة ال شفاء منھا إال باستقدام المزید من ، البشریة في الغرب
لى المكان أو بالقیام بثورة ثقافیة مضادة تعید القیم الدینیة واألخالقیة إ، المھاجرین الشبان

ألنھ وباء ، الذي شغلتھ خالل سنوات النمو واالزدھار والموت المقبل مریع بشكل خاص
مما یجعلھ أسوأ بكثیر من الوباء األسود الذي قتل ثلث ، من صنع أیدي الغربیین أنفسھم

مما یحول الغرب ، سكان أوروبا في القرن الرابع عشر فالوباء الجدید ال یقتل إال الشباب
والقصة لیست مجرد تخمینات أو وجھات  .أوروبا بشكل خاص إلى قارة للعجائزعموما و

إنما ھي حقیقة واقعة تصدم لفرط وضوحھا خاصة عندما تبدأ األرقام بالحدیث فوفقا ، نظر
علما أن ، طفل ١.٤لإلحصاءات الحدیثة، ھبط معدل الخصوبة عند المرأة األوروبیة إلى 

مجرد تعویض وفیات السكان الموجودین اآلن دون طفل ل ٢.١الحاجة تدعو إلى معدل 
الحدیث عن زیادة عددھم وإذا بقیت معدالت الخصوبة الحالیة على ما ھو علیھ فإن سكان 

 ٥٦٦سیتقلصون إلى ، ٢٠٠٠بحسب إحصاء عام ، ملیون نسمة ٧٢٨أوروبا البالغ عددھم 
الوقت الذي تموت فیھ وفي ،  مالیین في نھایة ھذا القرن ٢٠٧ثم إلى ، ٢٠٥٠ملیونا عام 

ومع ، ملیونا كل عام ٨٠بمعدل ، أوروبا یشھد العالم الثالث انفجارا سكانیا لم یسبق لھ مثیل
  وھكـــــذان البشر ــسیبلغ مجمل نموه السكاني أربعة ملیارات إضافیة م ٢٠٥٠حلول عام 
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د وقت لیس ــللعالم الثالث بعالغرب حقیقة وتصبح أوروبا بكل بساطة ملكا  یصبح كابوس 

فإن األرقام تصبح مخیفة أكثر عند تناولھا لتشخیص مرض ، بالبعید وبالنسبة للمؤلف
ففي ألمانیا سیھبط  ,عاما من اآلن ٥٠مستوى الدول واألمم بعد النقص السكاني على 

تجاوزوا ملیون نسمة وسیشكل عدد المسنین ممن  ٥٩ملیونا إلى  ٨٢التعداد السكاني من 
ملیونا  ٥٧أما إیطالیا فستشھد تقلص عدد سكانھا البالغ ، عاما أكثر من ثلث السكان ٦٥الـ

وفي ، في المائة من التعداد العام للسكان ٤٠مع نسبة مسنین تصل إلى ، ملیونا فقط ٤١إلى 
وستشھد روسیا تناقص قواھا البشریة ، في المائة ٢٥إسبانیا ستكون نسبة الھبوط أكثر من 

لف الیابان كثیرا في اللحاق بمسیرة الموت تخوال ت، ملیون نسمة ١١٤ملیونا إلى  ١٤٧ن م
وینتظر الیابانیون  ١٩٥٠السكاني فقد ھبط معدل الموالید الیوم إلى النصف مقارنة بعام 

لكن لماذا توقفت أمم  .٢٠٥٠مالیین عام  ١٠٤ملیون نسمة إلى  ١٢٧تناقص أعدادھم من 
إنجاب األطفال وبدأت تتقبل فكرة اختفائھا عن ھذه األرض بمثل ھذه أوروبا وشعوبھا عن 

الالمباالة؟ یرى المؤلف أن الجواب یكمن في النتائج الممیتة النتصار الثورة الثقافیة في 
جرتھ ھذه الثورة على الغربیین ھو الذي صنع موتھم فوأن الموت األخالقي الذي ، الغرب

وانحسار األعراف ، سیة األولى في المجتمع وھي األسرةفانھیار القیمة األسا، البیولوجي
األخالقیة الدینیة التي كانت فیما مضى تشكل سدا في وجھ منع الحمل واإلجھاض 

إضافة إلى تبریر ال بل تشجیع ، والعالقات الجنسیة خارج إطار المؤسسة الزوجیة
جي الخلیة المركزیة كل ھذا یدمر بشكل تدری، العالقات الشاذة بین أبناء الجنس الواحد

فقد ارتفع الرقم ، وتبدو لغة األرقام ھنا أكثر ھوال .للمجتمع وأساس استمراره وھي األسرة
 ١٩٦٦من ستة آالف حالة سنویا عام ، السنوي لعملیات اإلجھاض في الوالیات المتحدة

واعتبرت عملیة قتل ، وھو العام الذي سمح فیھ باإلجھاض ١٩٧٣ألف عام  ٦٠٠إلى 
ألف  ٥٠٠وبعد عشر سنوات وصل الرقم إلى ملیون و، ة حقا للمرأة یحمیھ الدستوراألجن

في  ٢٥حالة إجھاض في العام الواحد أما نسبة األطفال غیر الشرعیین فھي تبلغ الیوم 
ویعیش ثلث أطفال أمریكا في منازل دون ، المائة من العدد اإلجمالي لألطفال األمریكیین

یة بلغ عدد حاالت االنتحار بین المراھقین األمریكیین ثالثة من ناحیة ثان، أحد األبوین
أما عدد مدمني المخدرات فھو ال یقل عن ستة مالیین ، ١٩٦٠أضعاف ما كانت علیھ عام 

شخص في الوالیات المتحدة وحدھا لقد تناقصت إلى حد كبیر أعداد الشبان والشابات 
یة الكاملة ویتیح المساكنة بین الرجل في مجتمع یسمح بالحریة الجنس، الراغبین في الزواج

والمرأة دون أي رابط شرعي أو قانوني، أما قضیة الشذوذ الجنسي وتشریع الزواج بین 
فعندما انفصلت ، أبناء الجنس الواحد فقد بلغت حدا لم یكن ممكنا مجرد تخیلھ في السابق
ریكي بنفسھ لیقدم الممثلتان السحاقیتان آن ھیك وإیلي دي ھینیرس زارھما الرئیس األم

وصارت ھیالري كلنتون أول سیدة للبیت األبیض تمشي في تظاھرة للواطیین ، تعاطفھ
إن ھذه ھي إحصاءات مجتمع منحط ، إلبداء تعاطفھا مع قضیتھم ویخلص المؤلف للقول

وحضارة تموت، وأن بلدا مثل ھذا ال یمكن أن یكون حرا فال وجود للحریة دون فضیلة، 
  .     لة بغیاب اإلیمانوال وجود للفضی
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  سھى بطرس قوجا
  

حینما نكون بصدد الحیاة، البّد أن نعرف ونتعمق في معناھا، واقعھا، إنسانھا، في ذواتنا، 
. في كل ما ھو موجّود، لنثبْت معناھا ونعرف كیف نعیشھا ولیس لُمجرّد العیش فیھا

تواجّد، سمّو الذات باآلخر ومن أجل اآلخر ولیس فقط قیمة، مكنون، : والحیاة طبعا ھي
لكن في أحیاًنا كثیرة ال نستطیع أن نعیش ھذه الحیاة بانسجام ُمطلق مع . تحقیق ذات لذات

نحن البشر ! الذات ومع الغیر، كون الحیاة بحر ُمتالطم األمواج، یتقاذفنا وقت ما یشاء
ما یسعدْنا ومنھا ما یحزنْنا ومنھا ما یحیرْنا  ُندرك أن واقع الحیاة فیِھ فنون وألوان، منھا

ولكننا ُمجبرون على عیشھا والتأقلم معھا في كل ! ومنھا ما یصدمْنا في خالل رحلتنا فیھا
وما بین بدایة طرقات تلك الرحلة . حاالتھا حتى ُنشارف على الرحیل، ألننا ُموجودین فیھا

لمعرفتِھ، ونتمّسك بالكثیر من القیم،  وحتى نھایتھا، نصادف الكثیر ونقبل على المجھول
ھنا ما ! ونستسلم للكثیر من الوقائع، عندھا إما أن نواصل العیش أو نتقوقع على الذات

یدور في فكري ھو أن ھنالك البعض من األشخاص حینما تقابلھم مواقف صادمة ومؤلمة، 
إلى أن یبقیِھ في  منھم من یجتازُه ومنھم من یمكث فیِھ كونھا خارج قدرتِھ، مما یضطرُه

لنقول كنوع من الصدمة والتمرّد على حالة ال یتقبلھا أو غیر راضي عنھا ) یكتمُھ(دواخلِھ 
أو ال یرید الحدیث عنھا وفیھا، فھل الكتمان حالة سلبیة أم إیجابیة، وما ھي النتائج المترتبة 

والمواقف الكثیرة في  بالتأكید الكتمان حالة نفسیة سلبیة، كون الظروف! علیھا وتداعیاتھا؟
حیاة األشخاص تضطرھم في نقطة ما للتوقف، قد تكون بإرادتھم أو بدونھا، ألن الحالة 

واإلنسان ! الواقعة والُمعاشة ھي من تكون الفاصلة وھي من تحدد التوقف أو تكملة المسیر
 لیس ُمجرّد عقل ُیفكر وإرادة تعمل، بْل اإلنسان قلب یخفق وإحساس ینبض، والحیاة

لكن ھنالك . تجارب ُتعاش ودروس ُتعلم، والبّد من التجاوب معھا بكل حاالتھا، لكي تستمر
من ال یستطیع التحكم بذاتِھ وإخراجھا من تقوقعھا، لیس ضعًفا، وإنما تكون فوق طاقتِھ 
وتحملِھ، فیعیش االستسالم وظلمة نفسیة ووحدانیة الشعور، یستسلم ألفكارِه المحصورة 

، بمعنى یعیشھا منھا وإلیھا وفیھا، بدون أن یضعھا في دروّب الحیاة في تلك الحالة
لتتواصل، كاتًما، ُمتألًما، ُمتناسًیا، متقوقًعا، حتى أنُھ ال یحاور ذاتِھ بذاتِھ، یجعلھا صامتة 

          والحاالت التي الكالم فیھا الكتمان یكون مطلوًبا في بعض المواقف !  صمًتا حجرًیا
  ل ــإلى نتائج عكسیة، أو الكتمان فیھا یكون أحیاًنا الحل الوحید عندما الُمقاب ممكن أن یؤدي
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ولكن لیس كتماًنا أبدًیا ینحت في داخلك ویرسم مالمحُھ على  ، یستوعب ویفھم الموقفال 
ولو كل إنسان . تقاسیم وجھك، ویجعلك تنسّى الحیاة بكل جمالیتھا وتفوت علیك روعتھا

من نفسِھ أسیَر نفسِھ أو ماضیِھ إلى حّد ال یتصورُه، لكانت الحیاة ھي الیأس بذاتھا،  جعل
واإلنسان یعیش في حاضرِه للمستقبل ولیس في ! والیأس ما ھو إال عبودیة وظلمات داخلیة

فال تجعل الماضي وأمور تافھة من نفوس أتفھ تعیقك عن ! الحاضر ألحیاء ماضًیا ذھب
. ما سیتحقق في ُمستقبلك في حالة انفكاكك عن ذاك السجن الُمظلم لحظتك وتلھیك عن كل

والكتمان لُھ أثارُه السلبیة على الحالة النفسیة، واستمراره یتولد نتائج عكسیة، وما ھو إال 
ھروب من الذات نفسھا، ال یرید أن یواجھھا وُیوجھھا إلى طریق الصواب، خوًفا من أن 

بّد من الرجوع للنفس والتغلغل فیھا وُمواجھتھا لتنتصر على لكن ال! تؤلمُھ ما فیھا وتذكرُه
أخرج من . كل ما یؤرقھا، بدًال من جعل الكتمان سلسلة ضیقة حول الرقبة تخنقك مع األیام

الدائرة الُمغلقة التي وضعت نفسك بھا لتنطلق للحیاة، حاور ذاتك في جلسة أنت تقررھا 
بالقرب من ھدیر موج ُمتناغًما في جًوا  معھا على شاطئ بحر ساعة غروب الشمس، أو
ویبقى البشر في النھایة مثل األزھار في . عذًبا تستمتع بنغماتِھ التي تجد طریقھا إلى داخلك

حدیقة، ُمختلفین باألنواع واأللوان واألشكال، لكن كل واحٍد یمتلك رائحتِھ العطرة التي 
لب ولكن یلتقون في إنسانیتھم، ھذا بشر ُمختلفین في المضمون والقا. تمیزُه عن اآلخرین

إذا عرفوا كیف یعیشون الحیاة بإنسانیتھم ویفیدون اآلخرین، فعّش الحیاة بجمالیتھا حتى 
  .تشعر بمعناھا

  

 
تاكیدا على ان العلم والتعلم غیر مقیدین بعمر وان الثقافة وتطویر الذات تصاحب األنسان حتى 

الثانویة لیحقق بذلك لقب اكبر  منأعوام  ١٠٦وفاتھ ، تخرج رجل امریكي یبلغ من العمر 
خریج من المرحلة الدراسیة المتقدمة على مستوى العالم ، وفي تفاصیل نشرھا موقع امریكي 

قد امتنع عن استكمال تعلیمھ لظروف عائلیة قاسیة عاناھا )  فرید بتلر ( تبین ان المعمر
زوجتھ بعد ستة عقود من الزواج  وعندما توفیت. تاركا المدرسة للعمل وكسب لقمة العیش 

ففكرت حفیدتھ بأمر یشغلھ وینتشلھ من . عانى من االكتئاب وشدة الحزن على رفیقة دربھ 
فشجعتھ على استكمال تعلیمھ حتى حصل على شھادة الثانویة . حالة الحزن التي ألمت بھ 

اكبر معمر یتخرج من العامة من المدرسة التي أقامت لھ احتفاال تكریمیا ضخما اعلنت فیھ انھ 
  .صفوفھا الدراسیة بحضور الصحافة واالعالم االمریكي 
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  درمان دوغاتي

  

المناضل الراحل سمكو مراد عبو الدوغاتي الذي بدأ مشواره السیاسي  بانتمائھ الى اتحاد 
حینما كان طالبا في ثانویة الطلیعة في تللسقف وفي عام  ١٩٧٣الطلبة العام في عام 

في الموصل ودأب لمواصلة نشاطھ في مجال الطلبة انتقل الى ثانویة الصناعة  ١٩٧٤
نال شرف عضویة الحزب الشیوعي العراقي واستلم في قریتھ والشبیبة وفي ذلك الوقت 

احب حزبھ منذ نعومة ، دوغات مسؤولیة تنظیم قیادة خلیة فالحیة ثم عضویة القضاء 
وفي ھذا ، بكل جد وتفاني وتضحیة من إعالء شانھ  ھاظفاره واخلص لھ وعمل في صفوف

                    طفل صغیرانني تعلمت منذ الصغر نشید كنت اردده وانا : الصدد یقول 
حتى انطبع ذلك في وجداني ووجدان ) وجھ الحزب وجھ لي  –بیت الحزب بیت لي ( 

كل من كان یردده وتعلقنا بمبادئ اكثر حینما تلقینا من رفاقنا دروساً  وعبر عن عظمة 
 ٠الفكر الماركسي والتربیة الشیوعیة وعلمونا كیف نصون تلك المبادئ ونحافظ علیھا 

حینما كان طالبا في المرحلة االخیرة العدادیة الصناعة في الموصل تم  ١٩٧٩في عام 
اعتقالھ من قبل االجھزة القمعیة خالل الھجمة البربریة الشرسة على تنظیمات  حزبنا 
  الشیوعي العراقي فتعرض الى ابشع انواع التعذیب وعلى اثر ذلك فقد حاسة السمع حینما 
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تلقى ضربة على عینھ الیسرى ورغم المالحقات واالضطھاد والتعذیب بقي ملتصقا 
بالحزب اكثر ولم تثنھ تلك الممارسات عن التواصل في ذات الطریق لتجسید الھدف الذي 

اتصل بھ رفاقھ الذین  ١٩٨٢انبثق من اجلھ الحزب في وطن حر وشعب سعید في عام 
ولھم المنطقة قام الرفیق الراحل بتشكیل اول التحقوا مع قوات االنصار وعلى اثر دخ

خلیة للتنظیم الداخلي السري والخالیا الحزبیة في المنطقة ثم اخذ ھذا التنظیم على عاتقھ 
اسناد ودعم قوات االنصار في نضالھم المسلح ضد النظام الدكتاتوري المجرم وتم تكلیف 

الم السلطة البعثیة المجرمة ھذا التنظیم بمھمات سریة خطیرة داخل العمق المحصن باز
حیث كان الراحل وشقیقھ وعائلتھ في مقدمة الذین وقفوا بوجھ الطغاة وقفة الشیوعیین 
المناضلین المؤمنین بقضیة الشعب العادلة والقضاء على ازالم الدكتاتور وبذل قصارى 
ً  یردد ویمجد نشید الحزب العظیم          جھودھم لتشرق شمس الحریة وكان الراحل دوما

وبقي الرفیق ملتصقاً  بالحزب ) سنمضي سنمضي الى ما نرید وطن حر وشعب سعید ( 
ویقدم لرفاقھ الشیوعیین كل ما یمكن تقدیمھ دون تردد حتى جاءت عملیة االنفال تلك 
الجریمة البشعة التي ارتكبت ضد الشعب الكردي وراح ضحیتھا اآلالف من االبریاء 

یق ورفاق دربھ عن التواصل بكل نكران الذات حتى ومع كل ما جرى لم یثن الرف
لقد كان الرفیق على اتصال دائم مع  ٠ ١٩٩١االنتفاضة االذاریة للشعب الكردي عام 

مقر الحزب في قریة باعذرى عند اقتراب موعد الضربة العسكریة واتفقوا على ترتیب 
ات على تشكیل اول عملھم التنظیمي اثناء الضربة وبعد السقوط شارك مع رفاقھ في دوغ

منظمة حزبیة وبعد ذلك تحولت الى ھیئة دشت الموصل ثم محلیة دشت الموصل والتي 
كان فیھا عضواً  لدورتین متتالیتین كما كان الرفیق سمكو ممثالً  للحزب في اتحاد ممثلي 
كردستان فرع الموصل لمدة سبع سنوات وكذلك كان مرشحا للحزب الشیوعي العراقي 

  ٠في انتخابات مجالس المحافظات  والكردستاني

اذا ترید ان تعیش : قال احد القادة الشیوعیین في احد  اللقاءات 
سنة ازرع حنطة واذا كنت ترید عشر سنوات فازرع شجرة واذا 

ً  كنت ترید تعیش الح اذا اردتم  قولواما انا فأ، یاة فازرع انسانا
  ٠دیمومة الحزب فازرعوا قیم ومبادئ شیوعیة 
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  رثاء الى الرفیق
  ازاد مختار محمد علي بیبوني 
  العمید سردار دھوكي

                                      

  سمیر توما توماس                                         

                             ن عاما تربیت وترعرعت في كنف االبرار                                  ست وخمسو
ر                                                               الثوابین حنایا عائلة شیوعیة یجمع شملھا حزب الشغیلة و

سردار انت الحلم الذي تحقق من خاللھ االمل واالنمار                                                            
                    ما بك لوعة لتعكس للمرء حیاة االقھار                                                

منك كسبنا دمث االخالق والطیبة واالصرار                                                                     
محبیك یذكرونك دوما وھاھم سائرون في طریق االحرار                                                        

عھد نحث الخطى في طریق االزدھار                                                                                  قسما یا رفیقي سنبقى على ال
لقد كنت دوما من طالئع النضال ضد الطغاة واالشرار                                                           

بال اسرار                                                     عرفتك مناضال طیلة صداقتنا واضحا شفافا 
رحلت مبكرا وتوقف قلبك الكبیر الذي كان یجسد لنا حلم المسار                                                    

                      فقدانك جسدا وخصالك في ضمائرنا تكرار                                                  
كنت دوما من األوائل للبدیھیات ألظھار الحقائق أمام الجمھور                                                             

أننساك الیوم الذي طغى على سفرك المقھور                                                                     
حن سائرون على الدرب الذي ناضلت لتحطیم قیود االقمار                                                             أبا آفا ن

عرفناك طیبا ووطنیا مدافعا عن العراق الى الطریق المیسور                                                                   
               للواقع وظرفھ المعسور                                                لقاءاتنا دوما كانت تعبیر

لن ننسى ما قدمتھ لألجیال ولك الفخور                                                                                 
                                                       اقتبست منك صدق الرفقة بال فتور                           

قدمنا ما أولي علینا من المھام العسیر دون ظھور                                                                               
                                     أبا نادیة وابا خدر یا عز االیام واألخیار                                     

بدمثھ المشھور                                                     ) شفو ( سردار المكنى ب  ىھل ننس
وداعا رفیقنا نحن بحاجة الیك في العبور                                                                          

ل القضیة وساندت شعبك بوضعھ المھدور                                                                     كافحت من اج
                     نم قریر العین والرایة الحمراء مرفرفة فوق االسوار                                                                             
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  شباط  /١٤      
 الحب والشھادةیوم      

  باسل شامایا                                                                          

كم من  رجال شجعان ما فتأت الذاكرة تطرق حضورھم وذكراھم معا وتستذكر ما 
سطروه من الشجاعة واالقدام ، اولئك الذین نكروا ذاتھم وجادوا بأرواحھم من اجل القیم 
والُمثل العلیا التي كانوا یؤمنون بھا ، ومع مرور الزمن اصبحوا شموعا أناروا الدرب 

ا بالحریة لشعبھم ووطنھم الصابر ، فنالوا مجد الشھادة ، لألجیال فأثمروا طریقا معبد
لكنھم بقوا في احاسیسنا وضمائرنا أحیاء كعبیر الزھور الطریة التي تمنح الحب 

) فھد ، صارم ، حازم ( سنة اعتلى ثالثة ابطال من ابناء الرافدین  ٦٤فقبل . والعطاء
ستعمار وجالوزتھ بین ان أعواد المشانق في قلب العاصمة بغداد بعد ان خیرھم اال

یعیشوا حیاة العبودیة والذل تحت مخالب  المستعمر الجشع أو أن یموتوا شّر میتة ، 
فضلوا الموت .. فاختاروا الموت بدیال عن الخضوع والعمالة والعبودیة للمستبد الغاشم 

الن ، بشرف من اجل قضیة شعبھم العادلة على التبعیة التي ال تجلب لھم اال العار والخذ
رفعوا .. لم یثنیھم الموت عن التواصل في ذات الطریق الذي سیدفعون ضریبتھ حیاتھم 

ھاماتھم عالیة وھم یعتلون منصة الخلود وفي لحظاتھم االخیرة قبل أن یوقف الجالد 
) ال لالستعمار ، ال للرجعیة ، ال للخونة : ( حیاتھم عن الخفقان صرخوا ملء اصواتھم 

ار وجالدیھ بشنقھم بل ُعلقوا في ساحات بغداد ظنًا منھم بأنھم ولم یكتِف االستعم
سیجعلونھم عبرة للغیر ، وبدال من إرھاب الناس وتراجعھم بفعلتھم تلك وابعادھم عن 
ذلك الطریق الذي فرشوه بدمائھم الطاھرة ، تفاجأ المجرمون داخل الوطن وخارجھ 

على استشھادھم اكثر من عشر بازدیاد عدد السائرین على خطى الشھداء ، ولم یمر 
الخالدة بعام واحد ، حتى طافت شوارع  ١٩٥٨تموز  ١٤سنین،اي بعد اشراقة ثورة 

بغداد باالحرارمن مختلف شرائح المجتمع العراقي  والبالغ عددھم اكثر من ملیون ثائر 
  فالدماء التي سالت وخضبت ارض العراق انجبت مئات االالف من احرار العراق . حّر 
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، وھكذا مع مرور الزمن تحول اولئك االبطال الى رموز وطنیة وانسانیة ، وسار على 

جموع غفیرة  من انبل وأخلص الناس منھم  دربھم الكثیر من احبة ھذا الوطن حتى نالت
شرف الشھادة بعد ان طرزوا تأریخ الوطن بمآثرھم ومواقفھم وبطوالتھم ومن اقصى 

ن اجل مبادئھم تعبیرا ألرقى لجنوب ، حیث وجدوا في االستشھاد مالشمال الى اقصى ا
فضلوا الموت ناكرین   ھمحب في الحیاة ، وبالرغم من حبھم وتعلقھم بھا اال ان ىوأسم

لقد كانوا صادقین في حبھم وانتمائھم .. ذاتھم من اجل ان یكونوا مصدرا لسعادة الغیر 
ضاھیھا إنسانیة وترجموھا فعال حینما وھبوا لبلدھم ، حملوا بین أوصالھم انسانیة ال ت

وطن حر وشعب ( حیاتھم من اجل تحقیق الھدف السامي الذي نادى بھ احرار العراق 
یعرفوا في حیاتھم اال لغة العنف  وحینما ولد من رحم الشر والرذیلة  طغاة لم) . سعید 

ي جمیع ارجاء والقتل في مواجھة الحق المتجسد في االباة واالصالء من الغیارى ف
المعمورة وبشكل خاص بلدنا النازف  ، وعندما یأس االشرار من كل محاوالت 
اغراءاتھم لثنیھم عن التواصل في طریقھم ، ومن اجل ان یحافظوا على عروشھم 
اصدروا احكامھم الجائرة في تصفیتھم وابعادھم عن مصالحھم التي تشبثوا بعروشھم من 

من كل عام یوما وطنیا  ١٤/٢راقة اختیر یوم دماء المھكذا ومن اجل تلك ال..  اجلھا
للشھید الشیوعي ویوم الحب الذي دفع ضریبتھ محب اعدمھ الدكتاتور قبل سنین طویلة 

وبھذه المناسبة االلیمة والتي ھي بنفس الوقت مصدر اعتزاز .. للحفاظ على عرشھ 
لوقوفھم االبرار  ئناداوفخر ینحني كل الوطنیین اكراما وعرفانا ألولئك الغیارى شھ

شھداء فرشوا بدمائھم .. الشجاع ولصالبة مواقفھم وتحدیھم ألعتى نظام موغل باالجرام 
طریق الحریة لھذا الوطن المبتلى وعلى مر السنین ، ناذرین حیاتھم قربانا لإلنسانیة التي 

مبادئھم  عاشوا بكرامة ونفس ابیة ، لم یتلونوا بل ثبتوا على.. تشبعوا بقیمھا السمحاء 
وبالرغم من تعرضھم لشتى صنوف االضطھاد والتعذیب لكسر شوكة صمودھم وعلى 
ایادي احقر ازالم االجھزة القمعیة الظالمة وبإشراف جناة ال یمتون بصلة لإلنسانیة ، 
ھدفھم قتل اإلنسانیة المتجذرة بأولئك الذین حملوا األمانةالتي وضعت بأعناقھم فصانوھا 

من اجلھا فوق جراحاتھم مؤمنین بان تضحیاتھم ستكون یوما  من شرورھم وتساموا
معوال لھدم صروح الظلم والطغیان ، فجسدوا البسالة والبطولة بأروع صورھا حتى نالوا 

وفي ختام مقالي أتقدم بألم . مجد الشھادة اسوة برفاقھم الذین سبقوھم الى رحاب الخالدین 
اساتي متمنیا لھم صبرا وسلوًى على واعتزاز الى عوائل وذوي الشھداء بصادق مو

 . فقدانھم احبتنا الراحلین الذین سیبقون احیاءا ولھم الذكر الطیب دائما وابدا 
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عبور تشیش وشارع التفاح لیلة 
  المیالد

                
  سمیر قس یونان : النصیر 

ایام وصلنا الى مقر القاطع  عشرةقبل ..  ١٩٨٢كان ذلك وبالضبط في لیلة المیالد لسنة 
في كلي كوماتھ والذي یقع مباشرة عند الحدود العراقیة التركیة عائدین من سوریا في 

ر ان تكون مغادرتنا لمقر القاطع نزوال الى األفواج امواأل ارتأت.. رحلة مفرزة الطریق 
لمنطقة ومنھا الفوج األول في الدشت ھذا الیوم لسقوط كمیات كبیرة من الثلوج في ا

غادرت  ٢٤/١٢/١٩٨٢منذ الصباح الباكر لیوم .. نصار بعدد ال یتحملھ المقر وتجمع اال
       را مقر القاطع لتعبر الخابور البسیط ثم السیر نحونصیمفرزة تجاوز عددھا الثالثین 

وخطراً  بسبب الطبیعة وما أسقطتھ من ثلوج قل مثیلھا كان الطریق ممیتا ) .. القمریة ( 
طریق النیسمي ضاعت معالمھ ونحن نسیر نحو الشرق عبر جبال وعرة وودیان فال، 

كان اغلبنا متمرساً  وقد استقینا من رحلتنا الى سوریا  ٠٠عمیقة وبخط یوازي الحدود  
  ً قطعنا شوطا ، الكثیر من الدروس والعبر بأستثناء بعض االنصار الذین التحقوا اخیرا

حیث كنا ، عھ للوصول الى خرائب قریة قمریة عصرا كبیرا من المشوار الذي علینا قط
والملغم ) كاني ماسي ( بانتظار ان یسدل اللیل ستاره كي نعبر الشارع المؤدي الى ناحیة 

كانت استراحة في غایة االھمیة حیث اصاب  ٠٠دائماً  والمعروف ببساتین التفاح الرائع 
فة الى اننا كنا محملین بالبرید اغلبنا االعیاء والوھن بسبب كتل الثلج والصقیع اضا

كنا قد ، تناولنا ما نقتنیھ من الحلویات والقلیل من األلبان والخبز ، والعتاد والسالح الزائد 
تعلمنا من مشوارنا الى سوریا اھمیة الوقت وعدم االستھانة بھ وقد یكون سبباً  في فشل 

نتبادل في فتح الطریق الذي كان الطریق مزعجاً  لغایة وكنا ، الرحلة وھالك الكثیرین 
فاألقدام تتشنج ویصیبھا الخدر لیس ، غطاه الثلج حیث كانت مھمة في غایة الصعوبة 

  ٠٠بسبب البرد لكن بسبب ثقل الصقیع 
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ازداد تعقید الطبیعة وطوبوغرافیتھا كلما تقدمنا نحو الشرق وكنا نصادف سفوحاً  قاسیة  
ولھا ، وكان الوقت قد ادركنا بعض الشيء ، یستحیل اجتیازھا لوال التأني والدرایة 

كانت  ٠٠شحذنا الھمم واستعنا بالطاقة الكامنة لنصل الى القمریة خالل الوقت المحدد 
ً  عندما وصلنا الى الدعامة الحدودیة التي تطل على القمریة الساعة الخامسة عصر ا

علینا النزول تدریجیا للوصول ، والتي كانت تقع في صدر وھدة عمیقة وعالیة ومخیفة 
وصلنا  ٠٠الى أطاللھا ومسجدھا مستذكرین اھمیة الوقت وعدم ھدره مھما كان السبب 

صار خاللھا قلیل من عافیتھم وتوضیح أطالل القمریة وقررنا استراحة بسیطة استعاد االن
طریقة عبورنا لشارع التفاح الخطیر والتأكید على عامل الشجاعة والصمود واالنتباه 

ة ئأمامنا سیر من خرائب القریة الى السلسلة الحادة التي تطل على الربی ٠٠وتنفیذ الخطة 
اكثر من نصف )  تشیش( ة ھبوطاً  الى قریة لالخطیرة والمسیطرة على اختراقنا للسلس

تم االستعداد بشكل جاد الننا سندخل حیز الخطر والتواجد المكثف والمموه ، ساعة 
الجھزة النظام وكیف سیكون السیر والمسافة بین االنصار والى اخره وبعض الحیثیات 

كان الوقت الخامسة والنصف عندما بدأت المفرزة  ٠٠تتحكم بھا اللحظات الحاسمة 
حیث الكتل الصخریة الساقطة من  األعلى ، و الوادي السحیق والوعر بالسیر جنوباً  نح

 ٠٠والثلج والصقیع واألشجار والسنون الصخریة الحادة التي تتطلب القفز نحو األسفل 
استمر السیر نحو األسفل عبر طبیعة صعبة وال یمكن السیر خاللھا بحریة وسرعة 

ً  لن ً  تركنا سیر الوادي واتجھنا یمینا سلك السفح الذي یقودنا الى السلسلة التي وأخیرا
وصلنا الى السلسلة وكان  ٠٠تفصل وادي قمریة عن سھل كاني ماسي اذا صح التعبیر 

ة التي یفصلنا عنھا بحدود الخمسین متراً  ئاللیل قد ارخى سدولھ ولم یعد باستطاعة الربی
لحذر والسیطرة على اجتزنا السلسلة بسھولة وھنا بدأت الحیطة وا ٠٠رصدنا ومشاھدتنا 

المسافات واالمتناع عن الكالم والتدخین وازالة امان البنادق والتاھب ألي طارئ او 
ھنا قل الصقیع وتحولت االرض الى شبھ ھضبة یكثر فیھا الطین قادنا السفح  ٠٠كمین 

التي یسكنھا مسیحیون كانوا مستعدین ) تشیش ( خالل عشرة دقائق الى ازقة قریة 
كانت القریة في حالة ابتھاج واحتفال وروائح  ٠٠میالد صباح الیوم الثاني الستقبال ال

ونكھات األطعمة صادرة من كل بیت ونحن في حالة تأھب متأبطین السالح ومحزمین 
صفحات الحیاة المتناقضة دائمة تصادف من  ٠٠بتلك الرمانات ومخازن الرصاص 

  وع ــكانت بطوننا خاویة والج،  یعیش في مجتمعات یخیم علیھا الجھل والصمت والخوف
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والبرد والقلق یسود مشوارنا وھؤالء البسطاء یعیشون لحظات فرح وحبور قد ال یتكرر 
اجتزنا ازقة القریة  ٠٠وربما ال یستمر الى الصباح طالما ھم قریبین من فوھة البندقیة 

زوا أزقتھا من خالل نباح الكالب التي كانت منشغلة بفرحھا دون ان تعیر اھمیة لمن یجتا
، كانت القریة قریبة جداً  من الشارع وال یفصلھا عنھ غیر عشرین متراً   ٠٠الصاخب 

توقفنا خارج القریة لیكون امامنا المشوار االخیر وتم تحدید المجموعة التي تخترق ومن 
فاح التي تقع یؤمن عبورھا بسالم  فیما لو وقعت بكمین الذي قلما یغیب عن بساتین الت

وعند عبورھا بسالم  ٠٠) كاني ماسي ( الى الجنوب من الشارع المبلط المؤدي الى 
انطلقت  ٠٠تتوزع لتحتل عدة نقاط لتؤمن عبور المجموعة التالیة جنوب الشارع 

المجموعة األولى فردیا والمسافة اكثر من عشرة امتار بین نصیر واخر والھرولة 
واجتمعنا ھناك ، ة االولى بسالم وتلتھا الثانیة والثالثة  عبرت المجموع ٠٠بنصف قامة 

        قررنا االبتعاد بسرعة عن المنطقة التي نحن فیھا جنوباً  نحو قریة، بین أشجار التفاح 
وخالل ) خشخاش ( تجاوزت الساعة الثامنة عندما انطلقنا الى قریة  ٠٠) خشخاش ( 

ماذا نفعل وكیف ننام في ھذا  ٠٠جدھا الكبیر نصف ساعة كنا في القریة وتوجھنا الى مس
البرد القاتل وماذا عن الطعام حیث لم یكن بمقدورنا طرق أبواب القریة بسبب الوقت 

كانت لیلة نادرة في معاناتھا وبردھا وجوعھا استطعنا  ٠٠المتأخر واغلب الناس نائمون 
ة ولكن الذي منحنا قضینا لیلة  تعیس ٠٠الحصول على الحطب وأوقدنا مدفأة المسجد 

العزم واإلصرار والقوة عبورنا اآلمن والسلیم الى الشارع الخطیر الذي وقع بكمائنھ 
 ٠الكثیر من مفارز األنصار 

نا الذین حلموا بعراق الغد المشرق السعید الذي نستذكر شھداؤ
جراحھا بعد وال تزال تئن تحت  یحكمھ ابنائھ فیما بالدنا لم تضمد

منیة عدیدة ورغم سیاسیة واقتصادیة ومعیشیة وأشاكل ة موطأ
جرم فالدولة لم مالي رعلى رحیل النظام الدكتاتومرور اعوام 

ة ما زالت مخربة وعملیات مقومات بنائھا بعد والبنى التحتیتستكمل 
ل االزمات ساالعمار معطلة ودوران عجلة االقتصاد متوقف ومسل

 ٠ما زال في اوجھ  السیاسیة والصراعات على المناصب والغنائم
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  أبو نصیر/ بقلم 

لبى نداء الوطن والتحق برفاق دربھ في كردستان العراق مؤمنا بقضیتھ وقضیة شعبھ 
العراق االماجد ، انھ النصیر المقاتل ودیع التي ناضل واستشھد من اجلھا ارتال من ابناء 

كانت لنا معھ وقفة لیحدثنا عن موقف عصیب عاشھ خالل حیاتھ ) عدنان ( الیاس دكالي 
حینما تجمع عدد كبیر  ١٩٨٧عام  نھایةثھ عن حادثة وقعت في یاالنصاریة فأسھب بحد

م بمھمة ضد القوات من االنصار المقاتلین في مقرالفوج الثالث في كلي ھسبة، وذلك للقیا
الحكومیة وھي اقتحام مطار بامرني، وكان النصیران ودیع دكالي وجوزیف توما توماس 
من ضمن مئات االنصار المشاركین في العملیة ، ولكن ألسباب أمنیة تم تأجیلھا الى اجل 
غیر مسمى ، فانسحب االنصار حسب توجیھات القیادة باتجاه القرى المجاورة للمقر 

اذا  )ي بن كل( وبینما نسیر باتجاه قریة )  اً نصیر ١٥٠(كنا اكثر من  نصیر لقدویقول ال
بصوت دوي انفجار شدید ھز ارجاء المنطقة ، فاستعد كل نصیر للمواجھة ضانًا ان 

  ن ـالیقین مبالخبر الحكومیة ولكن علمنا فیما بعد ھجوم مباغت قد داھمھم من قبل القوات 
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الھدف من  مزروع في الطریق، )لغم ( كان بسبب انفجار   الصوتان ذلك ـــبالرفاق 

جوزیف توما  نصیراللغم قد انفجر على وھجوم المقاتلین ، وكان ذلك الزرعھ اعاقة تقدم 
وما كان علینا اال أن حملنا النصیر بالرغم من وزنھ الثقیل الى مقر ) .. جمیل (  توماس

، فعاینھ الطبیب المختص وأمر بتر مشط قدمھ االیسر الفوج حیث كانت اصابتھ بلیغة 
بنقلھ فورا الى مقر القاطع في زیوة وھناك ابلغونا بضرورة نقلھ الى المستشفى في ایران 

اداتنا للتوجھ الى المستشفى ، تعذبنا كثیرا لحین وجدنا طریقة جیدة فأخذنا استعد.. للعالج 
ومریحة للجریح بركوبھ على البغل بحیث ال تؤثر على اصابتھ ،لقطع مسافة طویلة حتى 

وبذلك تمكنا تأمین وضعا مناسبا  بلوغ المشفى ،فصنعنا حّمالة أسندنا علیھا قدم المصاب
جرح من النزیف ، وكانت خطتنا التوجھ في البدء لراحتھ على البغل لنحافظ بھا على ال

مقر المكتب السیاسي ومن ھناك نكمل طریقنا الى المشفى ، رافقتھ أنا / الى سوران 
ً  كان الطریق  لقد.. وخمسة  من االنصار مع مضمد صحي سیرًا على االقدام وعرا

في اللیل ،  قاسیا جدا بسبب العاصفة الثلجیة التي كانت تعیقنا عن المسیر خصوصاو
وصلنا الى احدى القرى فأخذنا قسطا من الراحة وكانت فرصة سانحة لتضمید الجرح ، 
وخالل التضمید كنت بجوار المضمد ، شاھدت ثالثة دیدان تخرج مع الجراحة وكان قد 
مضى على االصابة  اكثر من اسبوع ، فاندھش المضمد وطلب مني ان اكون ھادئا وال 

ال اثیر انتباه المصاب فیؤثر ذلك سلبا على نفسیتھ ، فنظرت الیھ استغرب مما رأیت لكي 
حینما شاھدت عینیھ تألمت علیھ كثیرا علم بأن ھناك مكروه ما بجرحھ ،  وكانھ قد

ع ، فأخذت اشجعھ والطف الجو ألبعده عن ھاجس الخوف الذي انتابھ في مغرورقة بالدم
كر بشيء فاننا معك وسوف تشفى حال ال علیك یا رفیقي وال تف: تلك اللحظات فقلت لھ 
اضافة الى العواصف الثلجیة نفث كل ما كان لدینا من المواد . وصولنا الى المشفى 

الغذائیة التي كانت تمنحنا القوة للتواصل ، لكن مع ذلك كان اصرارنا ھو الذي یمنحنا 
اال  نا ولم یبقلنا طریقوبعد تلك االستراحة اكم. القوة والعزم للتواصل حتى بلوغ الھدف 

ساعات ونصل الى مقر المكتب السیاسي ، وبسبب تساقط تلك الثلوج كانت االرض قد 
الى  انجمدت فصادفنا منحدر تزحلق فیھ الحیوان فسقط مصطدما بصخرة كبیرة مما ادى 

النصیر ى مصیر ــالمصاب مغشیا علیھ فارتبكنا جمیعا واصابنا الھلع والخوف عل سقوط
 رقــــدة طـــارا وتكرارا ایقاضھ لكن دون جدوى واستخدمنا عجمیل فحاولنا مر
ذلك الوجھ الفائض باالحمرار الى صفار  الھامدة وتحـــول  ان كالجثةـــــألیقاضھ لكنھ ك

  ..الموت المحدق وبعد تحریكھ وفركھ من صدره وكتفیھ لعلھ یستیقظ لكن لم نفلح 
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فارق الحیاة وفي محاولة اخیرة ھھ تتیقن من اماراتھ انھ كان قد وحینما تنظر الى وج
توجھت الى عین ماء قریبة منا وتناولت قلیال من الماء وسكبتھ على شفتیھ حینھا خرجت 

حاول سرقتھ من من صدره حشرجة عمیقة فتمكنا من انتشالھ من وحش الموت الذي 
سأموت یا أخي قبل الوصول الى  :عینیھ ونظر اللي بحزن قائال  فتح.. رفاقھ واھلھ 

بسبب ذلك الحادث توقفنا .. المشفى فشجعتھ على التحمل ولم یبق اال القلیل حتى نصل 
 فقدنابعض الشيء ثم تأھبنا للمسیر لكننا فقدنا طریقنا وكان الظالم قد ارخى سدولھ  و

الى  ضطررنا للصعودتعرضنا لھ بذلك الحادث المرعب فاالطریق الى المقر بسبب ما 
ومن ھناك وقعت ابصارنا على نقطة ضوء بعیدة وسرنا  الجبل لنتعرف على الطریق

.. باتجاه ذلك الضوء حتى اوصلنا الى بر االمان النھ كان مقر المكتب السیاسي للحزب 
فغمرتنا الفرحة عندما استقبلنا الرفاق في المكتب التي كانت تلك المنطقة محاذیة للحدود 

اللیلة استسلمنا جمیعا لنوم عمیق وفي الیوم الثاني رافقھ بعض الرفاق االیرانیة وفي تلك 
ومن ثم تم ، قنا الشیوعیین االنصارالى ذلك المشفى الذي تم فیھ اسعاف الكثیر من  رفا

ً  لالصابة بالكنكر حسب  یننقلھ الى ایران واجریت لھ عملیة بتر القدم باكملھ تالفیا
   ٠توصیة الطبیب 
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 سمیرة القس یونان 

 

ونحن نستعد لالحتفال بالثامن من آذار یوم المرأة العالمي  ٠٠
نعیش مرحلة الزالت تواجھ الكثیر من التحدیات والتعقیدات السیاسیة دفع ثمنھا أكثر من 

مالیین ونصف نازح ونازحة تعرضت فیھا النساء والفتیات ألبشع صور االنتھاكات ثالثة 
الزالت المرأة العراقیة تواجھ المزید من التحدیات كالتھمیش واإلقصاء وعدم  .اإلنسانیة

لفرص ، على الرغم من انخراطھا بالعمل وفي مجاالت مختلفة وسعیھا لضمان اتكافؤ 
 ةالمشاركة السیاسیة الحقیقیة في مواقع صنع القرار ومناھضة كافة أشكال العنف الموجھ

ضدھا وإلغاء كافة القرارات والتشریعات المجحفة التي تحط من كرامتھا وتغتصب 
نحن في رابطة المرأة العراقیة نضم صوتنا لألصوات المطالبة  .حقوقھا اإلنسانیة

باإلصالح الحكومي الكامل وإعطاء المرأة حقھا بالمشاركة الفعالة بما یحقق التوازن 
د على ضرورة االعتراف بدور النساء كشریك أساسي الحقیقي في التمثیل الحكومي ونؤك

في عملیة بناء األمن والسالم وتعزیز مشاركتھن في لجان المصالحة الوطنیة ومفاوضات 
السالم وتماشیًا مع روح الدستور والتزامات العراق الدولیة والخطة الوطنیة لتنفیذ القرار 

ة وتفعیل مشاركة النساء في وتوصیات لجنة سیداو التي تؤكد على أھمیة زیاد ١٣٢٥
كما نطالب باإلسراع في إقرار قانون العنف األسري . مواقع صنع القرار وبناء السالم

لحمایة النساء من العنف وتجریم مسببیھ وتوفیر الضمانات االجتماعیة والحمایة الكاملة 
ویة من نطالب الحكومة بضرورة وضع برامج تنم ٠للمرأة والتي كفلھا الدستور العراقي 

اجل انتشال المرأة من واقعھا المریر وتوفیر الحیاة الحرة الكریمة لھا وألطفالھا وحمایة 
الثامن من آذار ھو یوم نجدد  .حقوقھا وإلغاء جمیع القوانین والقرارات التي تسيء للمرأة

فیھ التزامنا بالعمل كمدافعات ومدافعین عن حقوق المرأة لحل مشكالت النازحین عمومًا 
حتیاجات النساء والفتیات خصوصا وتوفیر الحمایة والسكن المالئم والرعایة الصحیة وا

عاش الثامن من   .وتذلیل كافة المعوقات التي تواجھھم وتسھیل عودتھم اآلمنة لدیارھم
المجد والخلود لشھیدات العراق ولضحایا  ٠آذار یومًا تحتفي بھ النساء فخرًا بدورھن

 .أة تعیش حیاة حرة آمنةإرھاب داعش كل عام والمر
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  سمیرة بولص
بمعنى نحن  والعولمة والتكنولوجیانحن في زمن التطور  

ملیا في حیاتنا وما  نتأملفي قمة االنفتاح الفكري ولكن لو 
كثیرا على حیاتنا التي  سنتأسف..  المرھقنحن فیھ وما قد وصلنا الیھ في بلدنا 

وسنینھ  أیامھففي داخل كل واحد منا حزنا على ، سراب في سراب  وكأنھامضت 
من  بدأتھذه الحیاة التي ..  الحیاةالتي تمضي سریعا دون ان یكمل أحدنا رسالتھ في 

دري ، بسبب ھذه الظروف العصیبة التي یعیشھا شعبنا ن الصفر وانتھت الى حیث ال
اناس ، تطور او انفتاح  ةبعد عن كلمبعیدین كل ال أناسا بأیديفحیاتنا باتت ، وبلدنا 

تكتمل ان  وحدھا ال الثقافةولكن ، عنصریون مادیون دكتاتوریون قد یكونوا مثقفین 
الشھادات والوظائف والمھن  فأصحاب،  واإلنسانیةلم تطعم بالحب والسالم 

الیأس من  ةالى مرحل اشعبنا وفي جمیع مجاالت الحیاة قد وصلو أبناءمن  واألغلبیة
ً  ألیمایعیشون حاضراً   ألنھملماضي جمیل ،  أساسالتي لم یبَق لھم فیھا  الحیاةھذه 

فالعراق یعیش ، بھ المواطن یوما  للیتفائمشرق  لمستقبلملیئاً   بالفوضى وال أمل 
، الخ ٠٠٠مجھولة غیر مستقره ال اقتصادیا وال اجتماعیا وال امنیا   والالال ةحیا

الجمیع یتصورون اننا نعیش في بلد الخیرات ، ولكن ،  ٢٠١٦ ةسن في إننا أیعقل
، والخیرات التي ال تشبع بطون الفقراء ، الخیرات التي ال یستفاد منھا الشعب 

لیست  ةعلى السلط ةالذي لھ حقوق مفروض اإلنسانوالخیرات التي ال تسد حاجات 
في واالجتماعي للبالد والثقا األمنيوكل ذلك  ینعكس جذریا على الوضع ، بخیرات 

فكل ھذا الدمار والخراب والقتل والسلب والھجرة المستمرة كلھا بسبب نتاج ھذه 
الن ضمائرھم ، العقول المتعجرفة ذوي المصالح الشخصیة الذین یفتقرون للنزاھة 

لدینا سوى اللجوء الى اهللا سبحانھ وتعالى  فلم یبَق..  ةمیتة ومن الصعب ان تحیا ثانی
ھذا الشعب  أبناءوالجمیع من ، لكي ینقذ بلدنا وشعبنا من بطش المجرمین والكفار 

الجریح مدعوون الى العمل بنكران الذات للملمة جراح الوطن ووضع الضمادات 
اني علیھا لیتعافى ، فنعیش بعیدا عن الحروب واالقتتال والتھجیر القسري الذي نع

  ٠منھ منذ سنین طویلة 
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  خیرةألا /قضیة المرأة  یة حول تاریخ محطات                                
  

  یوسف امین              ..!القضیة
حاولنا فیما تقدم من محطات التطرق إلى بعض اوجھ معاناة المراة من الحرمان من 
الحقوق، وخاصة معاناتھا من عدم المساواة مع الرجل في مختلف المجاالت، واستھدفنا 
من ذلك إثارة نقاش بناء حول الموضوع الذي یخص نصف البشریة، المحروم في الكثیر 

التي یفترض ان یتمتع بھا االنسان، ذكرا كان او انثى، من البلدان من الحقوق االساسیة 
استنادا إلى الشرائع السماویة والقوانین والتشریعات الوضعیة، التي تحكم مسار العالقة 
بین الطرفین، والتي تعاني من خلل واضح في مضامینھا، وبالتالي في تطبیقاتھا في 

للعالقة بین الجنسین یعبر عنھا إن ھذه الصورة المشوھة والمرفوضة . الحیاة العملیة
 ٦المادة  حیث أشارت" بشأن االلفیة"ما جاء في اعالن االمم المتحدة مبعض البوضوح 

للرجال والنساء الحق في ان یعیشوا حیاتھم وان یربوا اوالدھم وبناتھم :" منھ إلى أن
وخیر سبیل لضمان . بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف من العنف او القمع او الظلم
تؤكد الفقرة الثانیة و" ھذه الحقوق ھو الحكم النیابي الدیمقراطي المستند الى إرادة الشعب

یجب عدم حرمان اي فرد او امة من فرصة :" تقولحیث المادة على المساواة  من نفس
". االستفادة من التنمیة، ویجب ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمراة

على حقوق االنسان عامة والدیمقراطیة في الحكم، وخاصة الفقرة  ٢٥وتؤكد المادة 
جمیع اشكال العنف ضد المرأة وتنفیذ اتفاقیة  مكافحة:" ىلتدعو إالرابعة منھا حیث 
المواد التي تتناول وضع المرأة إضافة إلى " التمییز ضد المرأة أشكالالقضاء على جمیع 

ومما یحظى باھمیة خاصة في ھذا المجال استمرار  .ومساواتھا بالرجل بشكل غیر مباشر
ن ھذا الوضع تعاني منھ معاناة المرأة من مختلف اشكال العنف، والمثیر لالستغراب أ

حتى المرأة في البلدان المتقدمة، وإن كان ذلك بدرجة اقل مما ھو الحال في البلدان 
مما یدعو إلى ان یؤدي . النامیة، ولذا جاء بیان االمم المتحدة شامال لكل الدول بشكل عام

كل انسان دوره في معالجة الموضوع بالقدر الممكن ارتباطا بالظروف الموضوعیة 
إن تحفیز المراة للمشاركة الفاعلة في الحیاة العامة وعدم السائدة في ھذا البلد او ذاك، ف

تھمیشھا وحمایتھا من كل اسالیب واشكال العنف االسري والمجتمعي، یعزز من ثقة 
المراة بنفسھا ویدفعھا للمساھمة النشیطة في تطویر العائلة والمجتمع عموما، وھذا یتطلب 

الن تجد المجال مفتوحا امامھا لتمارس دورھا في الحیاة بحریة  دعمھا في مسعاھا
  .وعدالة ومساواة

وربما یكون االھم في الموضوع التأكید على تمتع المراة بحقوقھا ال یعني قطعا االنتقاص 
من حقوق الرجل، سواء في إطار العائلة باعتبار الطرفین یشكالن اركان العائلة 

  ى صعید المجتمع ــ، أو عل ا الحقیقي وتعاونھما المتكافيءمھمھى تفاـــوسعادتھما مبنیة عل
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فكالھما یمكن ان یساھما في تطویر الحیاة بكل تفاصیلھا على اساس الكفاءة واالھلیة 
والمساواة في الفرص المتاحة امامھما الظھار قدراتھما في خدمة المجتمع، ولذا فنحن ال 

صراع بین طرفین، بقدر ما ھو تنافس بین كفاءات متنوعة  ننظر إلى الموضوع وكأنھ
وقدرات متباینة یمتلكانھا ویعمالن على توظیفھا في خدمة االنسان، وفي ھذا المجال 
تكون الكفاءة ھي المعیار ولیس العوامل البیولوجیة، فھذه العوامل رغم اھمیتھا في 

لتكنولوجي الذي یحققھ االنسان العصر الحالي ولكن دورھا یتضاءل تدریجیا مع التطور ا
في صنع إدوات وآالت العمل مما یجعل ممكنا للمراة ان تؤدي مختلف االعمال دون 
الخشیة من التاثیرات السلبیة لبعض االعمال الشاقة على تكوینھا ووظیفتھا الحیاتیة في 

م ببعض وبھذا الصدد فإن الدعوة إلى منع المراة من القیا. الحفاظ على النوع والتكاثر
االعمال ال یشكل نقصا یمیزھا عن الرجل ویجعلھا في مستوى أدنى منھ، فھذا ال یقتصر 
على المرأة فقط حیث ان الرجل ھو اآلخر یعاني من نقص على صعید الحمل والوالدة 

إنھا . فھل یمكن اعتبار ذلك النقص مبررا الضعاف دوره في حیاة العائلة والمجتمع
  .اعتمادھا كمعاییر للتمییز بین الجنسین لصالح ایا منھما تباینات طبیعیة ال یمكن

من جانب آخر ال یمكن االنكار بان المراة حققت الكثیر على صعید ممارسة حقوقھا، 
سواء في العائلة او المجتمع، كما اشرنا سابقا، ولم یكن ذلك بمعزل عن النضال الطویل 

ي العدید من المجاالت، ورغم ذلك ال والشاق الذي خاضتھ والدعم الذي لقیتھ من الرجل ف
زال ھناك الكثیر لعملھ لتحقیق المساواة والغاء كافة مظاھر التمییز بین الجنسین، 
والنظرات التي تعتبرھا غیر صالحة للحكم والبداء الراي وغیر ذلك من امور تنتقص 

غییر عالقة وھذا یتطلب من جمیع افراد المجتمع المساھمة الجدیة في تمن قدرات المرأة، 
واستصغار قدراتھا، وتكریس النظرة  الیھاالمراة بمجتمعھا والتخلي عن النظرة الدونیة 

الیھا كانسان مساو في الحقوق للرجل، والتمسك بما جاء في بیان االلفیة لالمم المتحدة 
حول القضاء على كافة اشكال العنف الذي تتعرض الیھ المراة في البیت والعمل ومنحھا 

إن ذلك ھو عملیة نضالیة للمرأة في مواجھة . یر مصیرھا واختیار شریك حیاتھاحق تقر
واقعھا االجتماعي، وھو في نفس الوقت عملیة نضالیة مع الذات عند الرجل للتخلص من 
كل ما یقلل من قیمة المراة ودورھا، وحتما ھذه العملیات ستستغرق زمنا طویال لن یخلو 

النتائج المرجوة  ة والتصمیم لدى كل االطراف ستحققمن مصاعب وعراقیل ولكن االراد
لمساواة بین الرجل یربط تحقیق االفھم الماركسي إن . ف البشریةفي تعدیل وضع نص

التحوالت السیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة والثقافیة ، بوالمرأة في الوضع االجتماعي
ضوعي، باالضافة إلى ان تجري في المجتمع، والتي تجري ببطء بسبب طابعھا الموالتي 

من كل ما تقدم یمكن القول بان تحریر . القضیة ترتبط بقوة بالعقائد الدینیة في المجتمع
  :المراة وتخلیصھا من معاناتھا على كافة الصعد االجتماعیة یتطلب

  ي میدان التربیة العائلیة، أساسھ ومنطلقھ ـــ، ف و تدریجيـــــ العمل على احداث تغییر، ول
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تربیة االجیال الجدیدة من خالل االبتعاد عن تفضیل اي من الجنسین على اآلخر، 
والتعامل معھما بعدالة ومساواة فعلیة، مما یخلق اساسا لتقویة ثقة االناث بقدرتھما من 
جھة ویخلص الذكر تدریجیا من مرض حب التسلط والسیطرة، وتربیتھما على اعتماد 

االساس في التقییم ولیس الفروقات البیولوجیة التكوینیة المتعلقة  معاییر الكفاءة ھي
بالوظیفة الطبیعیة في الحیاة، فمن ھذه الناحیة الجنسان یكمالن بعضھما البعض، وإن ھذه 
ن االختالفات ھي نتاج طبیعي لدور كل منھما في الحفاظ على النوع، وإنھا لیست اكثر م

ظھر على الذكر كما تظھر على االنثى وفق لنتاج یا نتاج لصراع عوامل الوراثة، وھذا
إن المباشرة باعتماد ھذه النظرة یشكل االساس العملي لتحقیق المساواة . قوة كل صفة

بینھما في الحیاة االجتماعیة، كما أنھ یعزز من الرابطة الزوجیة ومتانتھا النھا ستكون 
العملیة یجب ان تدعم من قبل مبنیة على تفاھم حقیقي بین طرفیھا، ولكي تنجح ھذه 

مختلف الھیئات والمنظمات االجتماعیة، بما في ذلك االحزاب السیاسیة وجمعیات 
المجتمع المدني، وأن تجد لھا فسحة واسعة في وسائل اإلعالم على اختالف انواعھا، 
فھذا الدعم ضروري لتكوین وترسیخ نظرة انسانیة جدیدة وواضحة عن المراة ودورھا 

فقضیة المراة ھي قضیة المجتمع بكل . اة وحقھا في المساواة في كافة المجاالتفي الحی
مكوناتھ وتتطلب من جمیع افراده بذل الجھود باتجاه وضع حد لكل مظاھر التمییز 
والتھمیش التي تعاني منھا ، وتخلیصھا من فكرة تقبل تحكم الجمیع، بمن فیھم اخوانھا 

مستقبلھا، فبقاء وضع المرأة ھذا سیرسخ اكثر ھا ور منھا سنا من الذكور، بمصیراالصغ
خاصة في البلدان التي تسود فیھا االفكار والتقالید والعادات القدیمة، افكار تفید بأن  لدیھا،

ال قیمة لھا، وإنھ ال جدوى من المطالبة بحقوقھا، وانھا یجب أن تقتنع بسیادة وتسلط 
النثى، مما یوفر لھ المزید من السیطرة الرجل، المشبع اصال بافكار تسلط الذكر على ا

  . علیھا والتحكم بحیاتھا
ورعایة في العمل لمرأة ـ أن تباشر الدولة بوضع الخطط واالنظمة التي تضمن حمایة ا
، وھذا یتطلب اصدار االمومة والطفولة وتأمین الخدمات االجتماعیة العامة وغیر ذلك

ان یتولى المجتمع ما یمكن من المھام عوضا  مما یعني. القوانین واألنظمة التي تنظم ذلك
. عن المراة العاملة لتسھیل عملھا المنزلي الذي تتحملھ باإلضافة إلى عملھا الخارجي

وھذا یتطلب من الدولة بناء المؤسسات الضروریة لذلك في االكثار من فتح دور 
طفالھا الحضانة وریاض االطفال حتى في اماكن العمل كي تتمكن االم من ارضاع ا

الصغار، كما یفترض ان تتضمن القوانین كل ما یخدم رعایة االمومة والطفولة من 
  .  أجازات ومنح وتسھیالت لعمل المراة

 على الرجلعبر تخفیف القیود عنھا وتشدیدھا الوضع االجتماعي للمرأة ـ إن تعزیز 
ة جوانب حیاة فقضیة المرأة تمس كاف. یعتبر من متطلبات تحقیق المساواة بین الجنسین

المجتمع السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة، ولذا فإن توازن ھذه المجاالت یتطلب مساواة 
  ي ـفعلیة بین الرجل والمرأة، وتحظى ھذه المسالة باھمیة خاصة لكونھا المسالة الرئیسیة ف
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بین الجمیع، مبدأ المساواة حل قضیة المراة وتحررھا من تركة الماضي، ولذا فإن اعتماد 
الغاء العنف یعني طبعا في الحیاة الواقعیة ولیس فقط على صعید النصوص القانونیة، 

بكل اشكالھ المادیة والمعنویة والرمزیة من حیاة المرأة من جھة، وتحكم الرجل بغریزتھ 
رأة من الجنسیة وضبط تصرفاتھ، التي تتجاوز الحدود في احیان كثیرة في تعاملھ مع الم

جھة ثانیة، وفي ھذا اإلطار یمكن ان تجد قضایا عزل الذكور عن اإلناث في المدارس 
قضیة الحجاب تكفل معالجة وفي العمل وفي مجاالت تتنافى مع إنسانیة الطرفین، وكذلك 

وعزل المرأة بھدف منع اي اتصال بین الفصل بین الجنسین مبدأ المساواة بینھما، ف
لرجل العاجز عن التحكم بنفسھ أمام احمایة الحقیقة وسیلة ل الرجال والنساء ھو في

،ولذا یحد من حركتھا لتالفي القلق علیھا، رغم ان الواقع یؤكد بان الفصل والعزل المرأة
لم یقض على الخیانة الزوجیة، ولذا حان الوقت الن تعالج الخیانة الزوجیة اجتماعیا عبر 

وفي ھذا  .ذاتیة واالحترام المتبادل بین الطرفینتربیة صحیحة تعتمد التمسك بالضوابط ال
اإلطار یجب العمل على معالجة قضایا الزواج والطالق، فھذه القضایا تمأل اروقة 
المحاكم الشرعیة في اغلب البلدان، المتقدمة منھا أو المتأخرة، وإذا كان طرفي العالقة 

ا ما، بحریتھم، فإن ھذه القضایا في البلدان المتقدمة یقدمون على االرتباط او الطالق، نوع
في البلدان األخرى ترتبط بفقدان طرفي العالقة، او احدھما وخاصة المرأة فیھا، لحریة 

حیث یتدخل أولیاء األمر في ھذه القضیة . اختیار شریك الحیاة أو االنفصال عنھ
الشخصیة ویفرضون ما یعتقدونھ مناسبا دون وجھ حق، سواء في اختیار الشریك او 

إن سلب حق االنسان . االنفصال عنھ، رغم ان ھذا التدخل ترفضھ كافة الشرائع الدینیة
وحریتھ في اختیار طریق حیاتھ وشریكھ فیھا یترك آثاره النفسیة السیئة على التكوین 
االجتماعي الناتج عن تلك العالقة، التي تكون نتیجتھا في الغالب، إما توتر مستمر في 

یؤثر على االوالد سلبا، او یتم الطالق، وھو ابغض الحالل، مما  العالقة العائلیة مما
یؤدي إلى ھدم كیان اجتماعي حاضن لألوالد، وضیاع ھؤالء في مسارات المجھول 

فسلب إرادة اي طرف في العالقة الزوجیة واختیار . مفتقدین لرعایة االب وحنان االم
ن قررا بناء حیاتھم المشتركة، الشریك یفقد الزواج طبیعتھ كعالقة انسانیة بین طرفی

وبھذا . فیتحول إلى میدان للتحكم وفرض االرادات المنطلقة من المصلحة في الغالب
الصدد سبق أن اشرنا إلى حصول بعض التغیرات لصالح المرأة في قضیة الطالق، الذي 

ھو حق مرھون للرجل حصرا، بحصولھا على حق خلع الزوج في بعض البلدان،  
بعض الحاالت التي تقبل فیھا الكنیسة بحل عقد الزواج ارتباطا باسباب وكذلك ظھور 

وترتبط بھذا الموضوع ایضا . معینة ومقنعة، رغم ان الطالق مرفوض في المسیحیة
وجودة ومباحة دینیا في الكثیر من زالت م قضایا تعدد الزوجات، الظاھرة التي ال

. السائدة في المجتمع لثقافات والمذاھباختالف التقالید وابتختلف واسبابھا ، المجتمعات
انجاب اإلناث الحروب واالرھاب والنزاعات العشائریة وقضایا  فباإلضافة إلى عوامل 

عدد رتفاع وإلى إ في المجتمع،الرجال لى حدوث نقص كبیر في نسبة تؤدي ع ، التيفقط
  ونفسیة بین افراد ن امراض اجتماعیةــعدا عما تسببھ م االرامل والعوانس في المجتمع،
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والتعدد یفترض العدالة بین النساء، إال . في البالداقتصادي المجتمع وما تحدثھ من خراب 
كما یرتبط بالموضوع قضایا حصة المراة . أن ذلك ال یمكن ان یتحقق مھما فعل الرجل

من االرث وزواج القاصرات، واالصح تزویج القاصرات، ھذه القضیة المتزایدة انتشارا 
ورغم سلبیاتھا على  في العدید من المجتمعات، رغم عدم اھلیتھن من كل الجوانب،

  . مستقبل العائلة الناشئة وعلى القاصر وشخصیتھا
للعمل خارج المنزل لقاء اجر یفتح امامھا الفرصة الثبات كفاءتھا في المرأة خروج إن ـ 

مما یسھم . التقسیم الجنسي للعملجدید في  مرحلة ونسقبدء على العمل، ویعتبر مؤشر 
ومستوى والتكنولوجیة الحاصلة في العالم تصادیة التغیرات االقفي تطور الظاھرة ھذه 

منافسات حقیقیات للرجال في سوق الذي تحصل علیھ المرأة، مما جعلھن التعلیم المرتفع 
الحدیث عن بناء مجتمع دیموقراطي ال بد ان یعبر كما ان  .في الكثیر من المھن العمل

ھ إلى منھج عملي وفعلي في مما یقتضي تحول. عن اھمیة دور المرأة في الحیاة بوجھ عام
مجال التعامل مع المرأة على اساس اعتبارھا فرد كامل الحقوق یسعى الن تكون لھ فائدة 
ال تقل عن الرجل في المجتمع، وبھذا الصدد ال بد من التذكیر بان اصدار القوانین 

الكثیر  بخصوص حقوق المراة لم تعد كافیة لمعالجة معاناتھا، فالواقع العملي یشیر إلى ان
من تلك القوانین قد وضعت على الرفوف وال یجري تنفیذھا لھذا السبب او ذاك، مما 

  .یقتضي مواصلة النضال من اجل بعث الحیاة بتلك القوانین وتطویرھا وتنفیذھا بجدیة
وبالمساواة الفعلیة  المرأة بحقوقھا كاملةتمتع ـ إن كل ما تقدم یؤكد ما ذھبنا الیھ من ان 

وسیاسیة مناسبة ، فالحریة الحقیقیة ال یمكن ان  اجتماعیةاقتصادیة ویتطلب توفر شروط 
المجتمع من كل بقایا االفكار والتقالید القدیمة التي تحد من حریة ما لم یتحرر تتحقق 

افراده ومن كل ما یمیز بین مكوناتھ، نساءا ورجاال بغض النظر عن انتماءاتھم الجنسیة 
وھذا ما یتطلب من الجمیع، رجاال ونساءا، نضاال دؤوبا من . یة والمذھبیةوالقومیة والدین

اجل تحقیق الحریة والمساواة الحقیقیة بین الجنسین، فقضیة المرأة وحقوقھا تتعلق اساسا 
بمدى اعتماد مفھوم االنسان كأساس للعالقة بین الرجل والمرأة في المجتمع، ولیس 

الفكریة للمرأة والرجل، مما یتطلب ان یتوجھ النضال بالتكوین البیولوجي أو بالقدرات 
نحو انسنة االنسان وإثراء حیاتھ بمفاھیم المساواة في كافة المجاالت، ومن مختلف 

إن وضع المرأة ودورھا في العائلة والمجتمع لیس وضعا ازلي، وإنما ھو . الجوانب
استمرار معاناة المراة  ومما یؤكد ذلك. وضع تاریخي یرتبط زوالھ بزوال أسسھ ومسبباتھ

وغمط حقوقھا، رغم التطور الكبیر الذي حققتھ الكثیر من المجتمعات، فحتى في البلدان 
التي الغیت فیھا الملكیة الخاصة ظلت المرأة، رغم كل ما تحقق لھا قانونیا وعملیا، تعاني 

ري من عدم المساواة الحقیقیة تماما، وظلت تعاني من نظرات استصغار سیاسي وإدا
وحزبي، مما یعني بان الغاء الملكیة قانونیا، رغم اھمیتھ ال یكفي لحل قضیة المرأة 
وتحقیق مساواتھا في الواقع، وھنا ینبغي ان یرافق تحقیق الحقوق ما یقابلھا من واجبات 
وتنفیذھا من قبل كل األطراف، فبذلك یتحقق التوازن في العالقة بین افراد المجتمع على 

  .جتماعیة والسیاسیة واإلداریةكافة الصعد اال
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  ُسالف سعید

  

ال یخفى على المتتبع لتاریخ ودور المرأة العراقیة في أغلب الھبات 
ھذا سجلت المرأة ، فمنذ ثورة العشرین وحتى یومنا  واالنتفاضات الوطنیة

، فقد سجل لنا التاریخ آیات من  العراقیة مالحم بطولیة  تنحني لھا جباه األبطال
المواقف التي حقا تشرف تاریخ مواقف المرأة العراقیة من شمال الوطن حتى 

، وفي تاریخنا المعاصر سجلت المرأة العراقیة نقلة نوعیة في تاریخ  جنوبھ
بعد ثورة الرابع عشر من  ١٩٥٩استوزارھا في عام ، حیت تم  الشرق األوسط

، ولم یكن ھذا  لبلدیاتا ارةالدلیمي وز ةتسنمت الراحلة نزیھ  ، إذ ١٩٥٨ تموز
، بل ھو تكریما لدورھا الریادي في الحركة  ة من حكومة عبد الكریم قاسممّن

 ٨ ومن دون ریب فأن السنوات التي أعقبت االنقالب الدموي.النسائیة العراقیة
كانت سنوات ضیم وجفاف في حیاة المرأة العراقیة لما  ١٩٦٣شباط / 

             ، تعرضت لھ من سجن وتعذیب وقتل على أیدي أنقالبیو شباط األسود
  ي ـــــوال یمكن أن یغمض التاریخ عیناه عن معاناتھا األلیمة خالل السنوات الت

٥٨  



  بیرموس

  

المقبور على وطننا من حروب متواصلة مدمرة النظام خیمت فیھا دكتاتوریة 
كان األمل  ٢٠٠٣بعد عام التغییر عام ،  وحصار جف فیھ الحلیب في صدرھا

، وذلك للتعویض عن سنوات  یحدو المرأة العراقیة مثلما یلف الجمیع بعباءتھ
، حیث بدأت  ، ولكن الذي حدث خیب اآلمال الحرمان التي عاشھا أبناء وطننا

الطائفیة واألثنیة وأنتشر الفساد بكافة أنواعھ ناھیك المحاصصة  تنتعش سیاسة
عن سوء الخدمات من كھرباء وماء ومواصالت وغیرھا،  إضافة إلى سنتي 

، كل  القتل على الھویة حیث تم تھجیر اآلالف من العوائل من مناطق سكناھم
،  حیاتھاھذا ألقى بظاللھ على واقع المرأة العراقیة إذ خلق وضعا مریرا في 

 ثلث) داعش( وجاءت السنتین األخیرتین لتزید من مرارة حیاتھا حین احتل
مساحة العراق وبدأت مرحلة جدیدة من التھجیر والقتل واالغتصاب والسبي 

، وحسب المصادر الحكومیة الرسمیة فقد  خاصة للنساء من الطائفة األیزیدیة
، وبالتأكید كل ھذا تتحمل  نبلغ عدد المھجرین من بیوتھم أكثر من ثالثة مالیی

، والصور التي تنشر على مواقع التواصل االجتماعي  وزره األكبر المرأة
  .شاھد على ھذه المأساة

كل ھذه المعاناة واألوضاع المزریة حدت بالمرأة العراقیة أن تساھم في 
، لھذا خرجت مع  المطالبة بتغییر الواقع المؤلم الذي یعیشھ شعبنا العراقي

، ولتطالب بحیاة تلیق بھا ككائن  الرجل لتقول ال لكل ھذا الذي یجري أخیھا
، لھذا نرى مساھمتھا في الحراك الجماھیري  یستحق العیش بشرف وكرامة

، وتنوعت ھذه المساھمة من  ، تحدثت عنھا وسائل اإلعالم مساھمة فاعلة حقا
،  عتصامالخروج في حر الصیف الالھب إلى أعداد وجبات الطعام لشباب اال

یرى صورا تبعث على الفخر واالعتزاز بھذا الدور المتمیز  لالخباروالمتتبع 
للمرأة العراقیة في التظاھرات المطالبة بالتغییر ومحاسبة الذین سرقوا ثروات 

  .  العراق
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  ادیبة جلو / الراحلة 

  

ما ان أنصھر الثلج اثر قبالت اشعة 
بان نھاري سیغدو جدوالً  طویال یبحث عن بحر یصب فیھ حتى احسست ، الشمس 

وانا ارنو الى ، فتنھمر دموعي واحن لماضي ال ادري كیف كان ، لیستكین 
وكیف واین ادفن ، المستقبل مكتوفة الیدین ال ادري من سیسابقني ومن سیلحقني 

ین من فاین الیق، ذلك التاریخ الذي طارت كلماتھ كالحمامات وطارت معھا اشالئي 
وال ادري كیف اقبض على خیط دخان الذي ، الشك واین الحالوة من المرارة 

فلقد استیقظت الیوم على احالمھم المكبوتة فحاولت ان ، یخرج من افواه ابطالي 
ستقبل حقائبي الملیئة ؟ ومن سی ٠٠٠لكن في ایة سماء ،  ینبت لي جناحین واحلق

كریات قد تسربت في قعر الدفتر اقلب صفحة اثر صفحة فاجد الذ  ٠بالمرارة
وتنھمر دموعي ، ولكن القلم یغدو كالسكین فیقطع یدي ، احاول ان اجمعھا في كفي 

ً  ال یعرف القرار  ولیس بامكانھ ان یمسك بخیوط ، وتمتزج بالدم ثم اغدو كائنا
ألوث مخیلتي بالحبر فتنھمر اسقاطاتي  ٠دون ان یدفع دمھ جراء ذلك ، الشمس 

ً  من ، وتمتزج بعرق الجبین ودموع العیون  على الورقة فألمس في یدي مزیجا
وھا انذا الیوم احصد تلك القبالت التي وضعتھا ، مادة كیمیائیة تشبھ سم سقراط 

انھم ، الذین ربما لو فكروا لحملوا ھمي الذي یكون ثقیالً  كالحجارة ، شفاه االجیال 
  د ـما سأكتب على جباھھم قصصاً  قورب، اخشى علیھم ثقل ھذیاناتي ، صغار البنیة 
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فأین اضع المحن وأین ادفن  ٠ایادیھم لیجعل منھا ناراً  تدفىء ، تفید في الشتاء 
ً  ما ك ، النني كنت اھشم مرآتھا ، نت تؤرقني اسر تلك اللیالي التي كثیرا
روح  حفنة من التراب اسمیھا  يفي كف ٠واخیط اللیل بالنھار بخیوط الیأس 

كي تتلقاھا ، وجاء دوري الیوم الرمي بكل ما عندي في بحر النسیان ، الكلمة 
اال في قلب قد توقفت نبضاتھ منذ سنین ، واغدو طائراً  مھاجرا ال یستكین ، السفن 

دوائر من الفراغات تضغط على رقبتي وتحاصرني وكأنني قد اقترفت اثمًا  ٠
یسلم روحھ فیھ ویغدو قبرًا ، دق بال نوافذ فأحس انني كائن تخندق في خن، كبیراً  
فكثیرا ما كنت اسیر واتلقى طلقات من بنادق الجھل ولكنني ارتأیت على  ٠ازلیاً  

اذ ال أرتوي من میاه الینابیع وال من عذوبة االبطال وال من دفء ، المضي قدماً  
ً  ما تدفعني ان اتسلقھا واصل الیھا واذوب في جوان ، حھا الشمس التي كثیرا

ونفسي التي ال تطاوعني ، فشمسي ھذه اشبھ برغیف الفقراء مقسومة على نفسھا 
من الذي یسمع ومن الذي یطرق ، لمن ُأؤرخ كل ھذا  ٠وترفض كل االعاصیر 

باب یأسي ؟ ارتجل عبر البحار وانا ضامئة ال أرتوي سوى من بئر مدینة یوثوبیة 
اللىء سمائھا وصفاء امالھا ودف خیمتھا وبت الیوم احن ل، لم تطأ اقدام احد فیھا ، 
وتختصر خطواتي وتقصر ، ارنو الى امیال الساعة التي تجلدني بصوت الزمن  ٠

حیث األعاصیر تطاردني ، او حتى انزوي في ركن ، فال اقدر ان احلق ، اطرافي 
فال ھناك محطة ، وازید نفسي ھماً  استثنائیاً  ، فمن العبث اخوض تجربة اخرى ، 

اتوق لسماع ھدھدة  ٠٠٠آه  ٠بل مكابداتي وإنما ھناك ایادي تحاول ان تدفنني تستق
انني اصغر ، وصدر ابي العارم والعامر بالدفء ، امي وایقاع خطوات جدتي 

ترى من سیبكي علي ومن سیفرح ، واصغر واغدو نطفة في رحم حیاة لیست لي 
ربة القطار الواحدة سالسل من المتاھات تجر ع ٠حین الد ومن سیبكي حین اموت 

وھذا الكأس الذي استقر على مائدتي مليء ، تلو االخرى قلبي یكاد ان یتوقف 
اقرب اصابعي من الكأس ، وقد قررت ان اشرب منھ حتى الثمالة ، بالیأس 

تتردد الكلمة االخیرة في االصقاع  ٠ایاك والعصیان  ٠٠وصوت سمائي یھتف بي 
 ٠الثمالة واعلن عن موتي امامكم ولكنني ال أبالي بھا فأشربھا حتى 
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  )أدور (  بدیع اسطیفانا نصیرلقاء مع ال

  

  

  
كانت القوش وعلى امتداد 
السنین سباقة ومعطاءة في 
دفاع ابنائھا الغیارى عن 
عز الوطن وكرامتھ 
وتشھد جبال كردستان 

مؤمنین بقضیة حیات الشماء ما سطروه على صفحات التأریخ من البطوالت والتض
دون ان یھابوا جبروت السلطة الغاشمة التي جثمت على صدر الوطن  شعبھم العادلة و

سنین طوال ونتیجة ما اقترفھ ذلك النظام الموغل في االجرام من الحروب واالعتقاالت 
والسجون والتعذیب الجسدي والنفسي وعملیات التھجیر القسري ومصادرة الحریات 

مختلف شرائح المجتمع العراقي الى واالعدامات بالجملة ، تھافت المئات بل اآلالف من 
حیث قالع الصمود والتحدي في كردستان العراق ملبین نداء الوطن ضد الدكتاتوریة 
المتجسدة باألنظمة الرجعیة المتعاقبة على العراق والتي دفع شعبنا الجریح دماء احبتھ  

سحق اسطیفانا ومن بین ھؤالء االحرار االنصاري بدیع ا.. الزكیة  ثمنا لظلمھم وتعسفھم 
وھو من عائلة معروفة بعالقاتھا ..  ١٩٥٨الذي اشرقت شمس میالده في القوش عام 
تلك االفكار الماركسیة التي ترعرع منذ .. االجتماعیة وانتماءاتھا الفكریة والسیاسیة 
انھى دراستھ االبتدائیة في مدرسة القوش . طفولتھ على االقتداء بھا في حیاتھ الیومیة 

واقتصادیة  لم یكمل مشواره الدراسي  فغادر مسقط رأسھ  معیشیة لكن لظروفالثانیة 
سنة حیث كان احد  ١٣بعد ان مكث في القوش   ١٩٧١ام القوش متوجھا الى بغداد ع

          التي كانوا یتلقونھااسباب نزوح عائلتھ الى بغداد ممارسات رجال االمن والتھدیدات 
  زب ــــبسبب التحاق اثنین من العائلة بفصائل انصار الحبین حین واخر من ازالم السلطة 
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ر سعید سالم اسطیفانا والدكتو( الشیوعي العراقي في كردستان العراق وھما المرحوم   
انضمامھ الى  بعد ١٩٧٢في عام  النضالیة  ) ادور(  نصیركانت بدایة ال) . اسطیفانا  

كمب سارة وبعد مرور عامین على نشاطھ المھني / اتحاد الشبیبة الدیمقراطي العراقي 
اصبح مرشحا لنیل شرف  ثمفي صفوف االتحاد أصبح صدیقا للحزب الشیوعي العراقي 

خالل ھذه الفترة لم یتلكأ عن األلتزام بحضور مواعید االجتماع في الخلیة .. العضویة 
المشاركة في نشاطات الحزب الجماھیریة في المناسبات الوطنیة  الحزبیة وال عن

والحزبیة واالممیة كحضور االحتفاالت او تعلیق الیافطات في مناطق مختلفة من بغداد 
كان یعمل في مطبعة بابل ومن ثم مطبعة النعمان حتى عام . اضافة الى نشاطات اخرى 

االلزامیة التي كانت مدتھا عسكریة المع اقرانھ الى الخدمة ١٩٧٧وسیق في عام  ١٩٧٦
خدمتھ في  التنظیمیة بخلیتھ الحزبیة وقضى فترةحینھا انقطعت عالقتھ ، ثالثة اعوام 

ولوال الحرب العراقیة االیرانیة التي اشعل فتیلھا عام .. معسكر الغزالني بالموصل 
 ١٩٨٢عام  في اوائل شباط. لكان قد تسرح من العسكریة بعد انھائھ مدة الخدمة  ١٩٨٠

، ثانیةحینما كان في اجازة دوریة ببغداد قرر الھرب من وحدتھ العسكریة وعدم االلتحاق 
وبالفعل مكث في بغداد متخفیا حتى صدور قرار العفو العام في نفس العام فغادر بغداد 

بفصائل ) فالح اوراھا القس یونان ( متوجھا الى القوش ومن ھناك التحق مع احد رفاقھ 
انطلقا من القوش لیال عبر الجبل ومكثا لیلتھما في .. لحزب الشیوعي العراقي انصار ا

القائد كلي كفري وزیر وفي الیوم الثاني التقیا بأحدى مفارز االنصار التي كان آمرھا 
یوما ولیلة مع المفرزة وبعد  ٤٠بقیا حوالي ) .. الزار میخو ( االنصاري  ابو نصیر 

بعد مسیر عشرة ایام حتى وصولھما الى  وماتھي كلي كذلك توجھا الى مقر القاطع ف
ومن ھناك تم ارسالھما الى مقر یك ماال للدخول في دورة عسكریة مدتھا شھر . ھناك 

وبعد انتھاء الدورة تمت التزكیة من قبل الرفاق ثم تم تسلیم كل رفیق قطعة سالح وعاد 
النصار حیث كان عدد بصحبة رفاقھ الى المفرزة بعد ان اصبحوا مقاتلي فصائل ا

االنصار القادمین من مختلف المحافظات العراقیة یتزاید یوما بعد اخر بسبب الجحیم 
 نال  ١٩٨٣وفي عام .الذي كان یعیشھ الشعب العراقي في ظل النظام الدكتاتوري المجرم 

وبسبب التحاقھ بالحركة .. صار بین صفوف المقاتلین االن ھوشرف عضویة الحزب و
  وبقي في السجن ثمانیة اشھر ١٩٨٣واودع السجن في عام  ض على والده الكبیرالقي القب

؟                                           ..أین كان مقرك الذي كنت تنطلق منھ للمشاركة في العملیات القتالیة // س 
ألنصار لیكون مقرا ) ابو نصیر ( بعد تشكیل الفوج االول بقیادة القائد األنصاري // ج

جبل كارا وبعد تقسیم الفوج الى ثالث سرایا تم تنسیبي الى / مراني   الشیوعي في الحزب
  .الثانیة  السریة
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  ؟   ...حدثنا عن أھم العملیات العسكریة التي شاركت فیھا // س
وتلتھا  ١٩٨٢في نھایة عام ) را باعذ( تالیة شاركت فیھا ھي عملیة أول عملیة ق// ج

ابو لیلى حیث تمكنا من حرق مدرعة عسكریة  لقائد االنصاريسواري توكا بقیادة ا عملیة
وھناك عملیة اخرى تركت اثرا ألیما عند االنصار المشاركین فیھا الننا  لقوات النظام

طالما قدم وضحى ) سنحاریب ( شجاعا ھو االنصاري فاضل اسطیفو  فقدنا فیھا مقاتال
وتم اخالئھ الى منطقة ، في منطقة الكند جنوب القوش  عي الشیو كثیرا من اجل حزبھ

الى   ٢٠٠٤كلي كلوك وبعد سقوط النظام الصدامي تم نقل رفاتھ عام  في خورزان ودفن
عدة عملیات قتالیة مع المناضل ابو لیلى  كما شاركت في. في القوش  مقبرة آبائھ وأجداده

  . التي اقتحمنا فیھا ربایا الجیش ) ھوك د عملیة –عملیة بندوایا  ٠-عملیة منكیش ( منھا 
  ؟   ...كم استغرقت المدة التي مكثت فیھا بین فصائل االنصار // س
وكان في ذلك  ١٩٨٥تواصلت مع رفاق دربي في قوات االنصار حتى منتصف عام // ج

واصل حیاتي االجتماعیة قد صدر عفوا عاما من وزارة الدفاع فعدت الى بغداد أل العام
  . ولد وابنتان  وُرزقنا ١٩٨٨وقد اقترنت من السیدة حنان الریس في عام  یةوالعمل
  ؟ ...كیف بدأت حیاتك العملیة في بغداد //  س
عملت عامال كادحا في عدة اماكن في بغداد حتى عملت مع اخي عامال في متجره // ج
 اخوانيوبعد ذلك شاركت احد  ١٩٩٧بغداد الجدیدة وبقیت معھ حتى عام  1992 / عام

  .في محل لبیع المواد الغذائیة   برأس مال بسیط
؟                   ...ھل أعدت صلتك بالحزب بعد سقوط النظام الدكتاتوري ومتى //س 
   بسب تلك الھجمة العدوانیة الشرسة التي وجھت لتنظیمات الحزب في عام// ج

من قبل النظام الصدامي المنھار كانت عالقتي بالحزب شبھ معدومة  ١٩٧٩
لكنھ كان یعیش في اعماقي ولم انس للحظة ھذا العمالق الذي تعلمت منھ 

بعد عودتي الى مسقط  ٢٠٠٧وفي عام .. الطیبة والتواضع ومحبة الناس 
كل رأسي مع عائلتي بسبب االوضاع االمنیة السیئة اعدت صلتي بھ وعملت ب

  .   ھمة من اجل تجسید قضیتھ العادلة 
  ؟ ...اھم نشاطاتك وانجازاتك في القوش بعد مغادرتك بغداد // س
 تفرغت للعمل في منظمة الحزب الشیوعي العراقي واصبح مقر الحزب في، // ج 

كنت مواظبا على حضور جمیع نشاطات الحزب الجماھیریة ، القوش بیتي الثاني 
  ي عاميـــــودءوبا في التزاماتي الحزبیة كاالجتماعات واللقاءات وفواشارك فیھا فعلیا ، 

  
٦٤  



  بیرموس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠١٣ – ٢٠١٢اصبحت سكرتیرا لمنظمة الحزب وفي عامي  ٢٠١١ –٢٠ ١٠
ھا اقیین في القوش التي تأسس فرعا لاستلمت مسؤولیة رابطة االنصار الشیوعیین العر

كما شاركت كمندوبا في ثالثة مؤتمرات . في القوش وكنت احد مؤسسیھا 
  .  لالنصارالشیوعیین والتي  عقدت في بغداد واربیل 

ماذا كان رد فعل المنظمة بعد ھجوم داعش على منطقة سھل نینوى في // س
  ؟ .. ٦/٨/٢٠١٤
لقد مكث رفاق  المنظمة الغیارى في القوش قسم منھم في مقر المنظمة والقسم االخر // ج

لالطمئنان علیھا من  باستمرار نتجول في احیاء القصبة وازقتھاث كنا في الجبل حی
عا الحراسات اللیلیة دفابوبقینا منذ ذلك الوقت وحتى یومنا ھذا ملتزمین  ..  الغرباءدخول 

  .   عن البلدة واھالیھا وممتلكاتھم
  ماذا تقول في اخر اللقاء عن مجلة بیرموس ؟ //س
مشكورة جھود ھیئة التحریر في اصدار ھذه المجلة التي تتناول مواضیعھا مختلف // ج

المجاالت الحیاتیة خصوصًا قضیة االنصار وشھداء الحزب والجوانب السیاسیة والفكریة 
نامل التواصل في رفد ھذه المجلة التي تتحفنا دومًا بمواضیعھا ، الثقافیة والفنیة واالدبیة و

  ٠المشوقة 
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بمناسبة انعقاد الكونفرانس  **
لمنظمة الحزب الشیوعي العراقي في القوش استقبل رفاق  ٢٣/١٠/٢٠١٥في السادس 
الحركة  - من المھنئین لتقدیم التھاني والتبریكات بالمناسبة ومنھم  جموعالمنظمة 

 - نادي القوش العائلي  - المركز الصحي النموذجي في القوش   - الدیمقراطیة االشوریة 
رابطة المراة  -جمعیة القوش الثقافیة  - القوش / اتحاد الشبیبة الدیمقراطي العراقي

  ٠اصدقاء ومحبي الحزب اضافة الى ،  القوش /  العراقیة

شارك وفد من محلیة نینوى ومنظمة القوش ورابطة االنصار  ٧/١١/٢٠١٥بتأریخ  **
الشیوعي العراقي بمراسیم تشییع الرفیق  للحزب

  حمد بیبوني            الراحل العمید ازاد مختار م
ما قام الوفد بتاریخ ك) دھوكي  سردار( 
ضع اكلیال بزیارة ضریح الفقید وو ١٣/١١/٢٠١٥

لبى الوفد  ٢٩/١٢/٢٠١٥من الزھور علیھ وفي 
أبینیا دعوة محلیة دشت الموصل باقامة حفال ت

للراحل .. ألنصاري بمناسبة اربعینیة الراحل ا
ب ولرفاقھ وذویھ الصبر العزیز الذكر الطی

  ٠ والسلوان 

منظمة من منطلق مشاطرة أھالینا بأحزانھم داخل البلدة وخارجھا وضمن برنامج ال **
في منازلھم  ذوي الراحلین سواء تنوعة لتقدیم التعازي الى عوائلقام الرفاق بزیارات م
نعي او رثاء الفتات وكتابة او بوالمشاركة في استقبال الجنازات او في قاعة التعازي 

  . والموقع االلكتروني للمنظمة  بیرموسمجلة  على صفحات

تلبیة لدعوات األصدقاء والمحبین في حضور حفالت الزفاف والخطوبة ومناسبات  **
قام رفاق المنظمة بالمشاركة في افراحھم وتقدیم التھاني والتبریكات متمنین لھم   اخرى
  . ملئھا السعادة والسرور   حیاة
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لم یتلكأ رفاق المنظمة یوما عن زیارة مرضانا الراقدین على فراش المرض  **
والقیام بزیاراتھم خالل تواجدھم في المستشفى او بعد عودتھم الى منازلھم   فیقومون
  . تعبیرا عن فرحة المنظمة بشفائھم   لیس اال  بالواجب

فد العشرات من ابناء حینما تبدأ أرضنا المعطاءة بارتداء ثوبھا االخضر یبدأ توا** 
وبنات القوش من مختلف بلدان الشتات بزیاراتھم الى وطن االم لقضاء أوقاتا جمیلة 
وممتعة مع احبتھم واقربائھم وبھذه المناسبة السعیدة تقوم المنظمة بزیارتھم حاملین معھم 

  . شوقھم وفرحھم بوصولھم سالمین الى بلدة آبائھم وأجدادھم 

والتبریكات بمناسبة االعیاد الدینیة واالجتماعیة ھو تقلید اجتماعي ان تقدیم التھاني  **
على مر السنین ففي مثل ھذه المناسبات المباركة یتوجھ رفاق المنظمة لتقدیم التھاني الى 

ودیر دیر السیدة  رئاسة ل مقدسي راعي ابرشیة القوش والى یسیادة المطران مار میخائ
  . یسة حنة دالق

لرفیق االنصاري سمكو لقد غادرنا ا **
مراد دوغاتي الذي وافتھ المنیة اثر مرض 

ك وفد من ارحیث ش، في المانیا عضال 
محلیة نینوى ومنظمة القوش ورابطة 

في  االنصار للحزب الشیوعي العراقي
اریخ مراسیم تشییع جثمانھ وذلك بت

للرفیق الراحل الذكر  ٣٠/١٢/٢٠١٥
الطیب ولذویھ ورفاق دربھ الصبر 

  ٠ان والسلو

             لم تتخلف المنظمة في كل مناسبة اجتماعیة ووطنیة عن زیارة المؤسسات الحكومیة **
) المركز الصحي النموذجي  - ادارة المدارس  –المجلس البلدي  –مدیریة ناحیة القوش ( 

  ٠وذلك لتقدیم التھاني والتبریكات بالمناسبة 
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مت المنظمة ااق، شباط من كل عام / ١٤الشیوعي الذي یصادف بمناسبة یوم الشھید ** 

ً  للذین احتفالیة استذكاریة في مقر ھا عرفانا
،  ةالموت من اجل حیاة حرة كریم استرخصوا

وقد حضرت االحتفال عوائل شھداء حزبنا الذین 
أعماقھم  اعینھم وفاضتمن انھمرت الدموع 

فرحا وبھجة باستذكار احبتھم الذین وھبوا 
وكان لسكرتیر ، یاتھم من اجل سعادة االخرین ح

المنظمة الرفیق سمیر توماس كلمة بھذه 
ھذا ، وتحدث فیھا عن بطوالت الشھداء المناسبة 

  ٠ووزعت ھدایا رمزیة لعوائل الشھداء

  

مع اطاللة الذكرى الثانیة والثمانین لتاسیس حزبنا الشیوعي و ٢٠١٦/ آذار /  ٣١في ** 
في كل عام یتوافد العراقي وكالمعتاد 

المئات من اھالي القوش الكرام الى بیت 
الحزب لتقدیم التھاني والتبریكات لرفاق 
المنظمة بالذكرى السنویة لمیالد حزب 

، العمال والفالحین والمثقفین واالحرار 
ومنھم سیادة المطران ورجال الدین 
االفاضل ومدیر ناحیة القوش وممثلي 

ب الوطنیة دوائر الدولة وممثلي االحزا
، لمدني اوالقومیة ومنظمات المجتمع 

  ٠وقدمت شھادات تقدیریة لبعض االصدقاء الذین قدموا خدمات جلیلة وسخیة للمنظمة 

  

انطالقاً  من تمتین العالقة بین منظمتنا واالحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني ** 
لحضور رسمي لمنظمة مشاركین بوفد المرسلة الى ادعوات منظمة الحزب كافة اللبت 

   ٠  مختلف النشاطات الثقافیة والفنیة واالجتماعیة
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الرفیق عزت  ٢/٤/٢٠١٦استضافت منظمة الحزب صباح یوم السبت الموافق  **
صادق عضو المكتب السیاسي 
في ندوة جماھیریة عامة 
حضرھا السید مدیر ناحیة 
القوش واالب اركان حكیم 
ورئیس المجلس البلدي وعدد 
من ممثلي االحزاب السیاسیة 
ودوائر الدولة ومنظمات 
المجتمع المدني والعشرات من 

ث فیھا دتح، ابناء وبنات البلدة 
االوضاع باسھاب عن الضیف 

  ٠البلد عموم االمنیة والسیاسیة في 

  

دیمقراطي الكردستاني زار منظمتنا وفد من محلیة الحزب ال ٢٦/٤/٢٠١٦بتاریخ  ** 
سة االخ نذیر في القوش برئا

سركلي مسؤول المحلیة وعدد 
استقبلھم الرفیق ، من الكوادر

فالح القس یونان سكرتیر 
محلیة نینوى وسكرتیر المنظمة 

وعدد من  ستوماسمیر الرفیق 
تباحث الجانبان ، رفاق المنظمة 

في امور المنطقة بكل جوانبھا 
وحول التداعیات األخیرة إلقالة 
 السید فائز عبد جھوري مدیر

  ٠وتفاھم الطرفان حول موضوعة النشر السیئ لبعض األقالم الصفراء ، ناحیة القوش 

  
  

٦٩  



  بیرموس

  
  

رھابیة من قبل عصابات داعش األ ١٠/٦/٢٠١٤للمرة الثالثة منذ احتالل الموصل في 
ستاذ فائز عبد میخا جھوري من قبل جرت محاولة اقالة السید مدیر ناحیة القوش األ

جراءات الدستوریة و اال بعیدا عنمجلس محافظة نینوى و المجلس البلدي في القوش 
القانونیة علما انھ یؤدي مھامھ بكل مھنیة و نزاھة و یؤمن بوطنھ العراق و حریص 

ا م ذامكانیات المتوفرة على تقدیم الخدمات للناحیة بمركزھا و قراھا ، و ھضمن اال
الف من بنات المئات بل اال علیھ ما اجمع ھذا تلمسناه نحن الشیوعیون طیلة فترة عملھ و

و ابناء القوش في الداخل و في بلدان المھجر من خالل تضامنھم و وقوفھم ضد 
  .االجراءات المتخذة بحقھ

 يأت الذي ندعم و نساند كل االجراءات الحكومیة الدستوریة و القانونیة بحق وقو في ال
مسؤول و التي من شأنھا مكافحة الفساد و تقدیم الخدمات للناس و وضع الرجل المناسب 

السید  مع في المكان المناسب بعیدا عن الحسابات الحزبیة الضیقة، نتضامن و بكل قوة
خر طالما یؤدي مھامھ بشكل مھني و نزیھ و ھذا ما آي مسؤول أمدیر ناحیة القوش و 

  .طر الدستوریة و القانونیةو سنفعلھ في المستقبل ضمن األ فعلناه سابقا و بشكل علني

قالم الصفراء و تحدث بھ البعض من نحن ال ندافع عن شخص كما كتبت بعض األ
نما ندافع عن المھنیة اصحاب المصالح الشخصیة رغم ان الشخص یستحق الدفاع عنھ أ

 و خصوصیة المدینةو النزاھة و االنتماء الحقیقي للوطن و للمدینة و حقوق مشروعة 
  . حریةالكرامة و الطالما قدمت التضحیات الجسام دفاعا عن التي 

حزابا و منظمات مجتمع مدني و أالتعاون  و مس الحاجة الى التكاتفأنحن الیوم ب
ن ھناك عدوا أو رجال الدین اضافة الى المؤسسات الحكومیة خصوصا  القوش جماھیر

  .شرسا یتربص بالجمیع

  الحزب الشیوعي العراقي                                  
  منظمة القوش                              
                               ١٩/٤/٢٠١٦  
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الى  الحزب الشیوعي العراقي في القوش توجھوامجموعة من االنصار والرفاق في منظمة 
بلدة تللسقف ظھر یوم الثالثاء لدعم قوات البیشمركة والحشد المسیحي  في تحریر البلدة من 

وكان االرھابیون قد تمكنوا من التسلل صباح یوم الثالثاء الموافق ، دنس داعش االرھابي 
بعدد من المفخخات واالنتحاریین من الجانب الغربي للقریة حسب مصادر  ٢٠١٦/ ٣/٥

، وسیطروا على عدد من المبانيً  ونشروا العدید من القناصین ، واجدة في القریة القوات المت
بعد ان قتل  في الساعة الرابعة عصرا ھاوقد استبسلت القوات المتواجدة ھناك حتى تم تحریر

 عدد من مقاتلي د وجرح ااستشھكانت المحصلة النھائیة لھذه العملیة و، اعداد كبیرة منھم  
في زیارة الى  ١١/٥یوم وانصارنا  ناشارك رفاقكما  .والحشد المسیحي  قوات البیشمركة
مع وفد قائمة الوركاء الدیمقراطیة المتمثل بالنائب جوزیف صلیوه و االستاذ محور تللسقف 

   . فارس ججو الوزیر السابق للعلوم و التكنولوجیا و النصیرین وردة بیالتي و جمانة القروي 
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  جمیل یلدا حیدو                                   

  مرت أعوام 
  ال زال المھجرون ینصبون الخیام

  وتزداد أعدادھا یوم بعد یوم
  لتغطي أسمال النیام 

  ما بین القصف والرعد والعواء 
  اكفھرت السماء 

  وھبت ریح ھوجاء 
  ٠٠٠لتمزق خیمتي 
  وتقتلع األوتاد

  عمدت الى مطرقتي 
  األوتاد التي اقتلعھا الریاحألثبت 

  لعلي ارتاح  ٠٠بكل ھمتي 
  )الحداد  هكاو( تذكرت 

  كیف ھوى بمطرقتھ على رؤوس االوغاد
  وجعل شعبھ یرتاح 

  ؟ ٠٠٠ثاني  هفھل من كاو
  یعیدني إلى أوطاني ؟
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  حازم قودا                                     
  القدیمأردت ان ادفن حبي 

  صوت في قلبي كالصاعقة قال قف
  أردت أن اطفىء جمرة موقدي

  اطفال من حولي اوقفوني 
  أردت ان احرق أوراقي في الغربة 

  حنیني وحبي لبالدي منعني
  أردت ان أصبح قاضیا واحكم نفسي

  ندمت لھذا القرار فتراجعت
  سرت حافیا بین الشوك غیر مبالي

  كالریش ناعم اشعر تحت قدمي 
  الخریف دمر حقلي وبستانيمطر 

  ومن بین الشقوق خرج الفأر
  أصبحت ولیمة للوحوش

  نھشوني وكسروا عضامي
  اجذف في الصحراء بزورق
  لعال غدا یصبح الرمل ماءا

  انا واحد من الذین داسوا كرامتھ
  وھم عالمون بأنھم بدون كرامة
  ساقوني كالنعجة للذبح صاغراً 
  فسكینھم من الخشب سیحترق
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  عصام شابا فلفل : شعر 

  

في زمن خانني فیھ القدر                                       اشتقت الى حضن یدفئني        
وتجلى الحزن على جبین القمر                                                ھجرني الحب حسبھ یرھقني 

ولم أجد من یجاریني الدھر                             فلم أجد بعد من یعشقني         
والھوى بامواجھ یقذفني            واللیل یمنحني صنوف السھر                         

ي               ولم العشاق بالحب تنتحر                       فمالي ولم العشق یفزعن
احببتك وانت ال تعرفني               ھل احببتني كما یھوى النھر 

وبكل اتصال ھاتفي اختدر                                     بكل مجلس بنظرة ترمقني      
ي بالظفر                              ھب لي قبلة عاشق تنعشني          من شفتیك واشعرن

وال تأبھ بما یأتیھ القدر                                        ال تتوانى عن حب یأسرني        
كن كوردة بعطرھا تذھلني           وكنرجس یواسي قلبا منفطر                              

  حبیب ضمني للصدروبشفقة من قلبك ترحمني           وبشوق 

                                  ****** 
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  جمیل فرنسیس: شعر 

أینع من جدید                                                                                      .. ھذا القلب 
فأشرعت نوافذ الصباح                                                                                    

                                          لتدخل نسیمات الحب ،                       
محتفیة بجاللك البھي ،                                                                                

...                                                             وبمیالد زھرة جدیدة حمراء 
ة                                                                                 رغم اشواكھ الكثیر.. حبك 
..                                                                        اال ربیعا أخضر .. ماھو 

                 عند كل وریقة خضراء في بستان حبنا                                             
...                                                                         أوقد شمعة صغیرة ملونة 

...                                                                     فترتعش نبضات القلب 
                                                  تلك العصافیر المھاجرة ،                           

                       عادت جمیعھا من سفرھا الطویل                                           
...                                                                                           ارھا الحب لتّعلم صغ

..                                                           فما أعظم القلب حینما یكون موقدا یبعث الدفء 
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أرى فراشاتا صغیرة                                                                                           
لم تمارس الحب بعد ،                                                                                    

..                                                           فوق براعم االقحوان  تتقافز فرحھ
ھل تذكرین یا حبیبتي ،                                                                         

           ؟                                          ..كم كان المطر قاسیا على وریقات الشجر 
ھا ھي تنفض عنھا ما بقي من قطرات المطر                                                                   

                                                       ؟٠٠ كیف احرق الضمأ الوحشي تلك الحقول.. أتذكرین 
؟                                          ..طول وكیف ذوت األعشاب حین عكف المطر عن الھ

؟                                                          ..ما فعل العطش في كبد التراب .. أتذكرین 
؟                                                     ..وكیف تحولت أحالمنا البیضاء لمحض سراب 

؟                                                                     ..عل البرد  بالكروم ما ف.. أتذكرین 
؟                                                                 ..وكم أحصینا في السماء من نجوم 

                          ؟                                        ..أتذكرین وحشة اللیل الطویل 
؟                                                                   ..وكم تھنا  وتسكعنا في صحارى العویل 

؟                                                                                         ..فعالم تبكین الحجر 
..                                                      ا ھو اال نواح مریر م.. صمتي العمیق 

..                                                                   فال بد ان ارحل اآلن مع مواكب الصباح 
                   لربما سیأتي یوما ما ، سیبعث القدر                                           

....                                                                 نسمات جدیدة مع الریح 
 .. أشم منھا رائحة الحب 
  

  
  

٧٦  



  بیرموس

                         
                 

 

 

  سرمد اسحق اسطیفانه                     

 
 والنتیجة تظھر ابیومالقیامه         ھاي دنیا وبیھا تدخل امتحانك 

  زمايحطلك عالمهالولسلوكك      بالسمه ربك يشوفك وين ماشي
 ولجھنم يدخل الالبس عمامه           يمكن السكیر بالجنه مصیره 

 لألسف شفناه ما طبق كالمه     من وعظ بالناس سمعھم خطابه 
 ال يغشك ابصالته وبصیامه          وصفاتهالبشر ينقاس باعماله 

 ما يفیدك لو حمل وجھك وسامه       صفي نیتك داخلك خلیه جوھر
 صیر صاحب للثكل حتى بسالمه     كون طیب عامل الناس بتواضع 
 خلي وجھك يزدھي باحلى ابتسامه   خل لسانك كالعسل تنكط حالته

 الیتامه ادموع ارضي ربك وامسح   سوي زين وانطي للجوعان لقمة
 الدھر ما يوم يخذلھم كرامه            دير بالك الترد محتاج جالك 

 سوي خیر والتحس مرة بندامه        محالة الاللي تنطیه كده تاخذ
 بده خیره وما اختلف مره نظامه       شوفه للناعور ما شح ابعطائه 

 شلون رجعتلھالحمامه حشوف نو    ك غصن وانشرمحیة شیل بیدي
 ھذا وضع ايحطكابدربالمالمه       التصیر اغراب میوصل البشارة 
 خلي ربعك يوصفونكبالشھامه        الینشدك كله حاضر آنه يمك 
 وى كلي الما حفظ قدره ومقامهسشی    خلي ناسك تستعز بیك وتقدرك

 صون عرضم واحیا في عز وكرامه     خل جبینك للشمس ياخذ تحیة
 يفرض اعله القوم حبه واحترامه      يحترم من يحترم كلمن يعرفه 
  ةعماماايذيع صیته وتفتخر اھله و    يكبر اسمه ويحفظ الديوان فعله 

                                         ******** 
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ذھب نائب احد الزعماء المشھورین بالظلم الى نزھة فوجد تمثاال للجندي  •
لقد تعبُت : المجھول یقف ماسكا بندقیتھ فاقترب منھ واخذ یتأملھ فقال لھ التمثال 

فتعجل النائب مما حدث وعندما عاد من الوقوف فاحضر لي حصانا اركب علیھ 
نائبھ ان یذھب سویة وطلب من ، اخبر زعیمھ بما جرى فلم یصدقھ الزعیم 

: للتحقق من االمر وعندما وصل الزعیم ونائبھ واقتربا من التمثال قال التمثال 
 ٠لقد طلبت منك حصانا ولیس حمارا 

لم راح اكتب اسم حبیبتي بسكینة على یدي وسأتحمل األ: شخص عاشق قال  •
ح را..! عزیزي ما راح تتحمل : أجابھ آخر . حتى یبقى اسمھا محفورا لالبد 

مو كتلك ما : قال لھ االخر . یكتب االسم حتى راحت الدماء تنزف فبكى وناح 
لعد : فقال االخر .. یا اخي آني ما دا ابجي ألني ما اتحمل : اجابھ .. راح تتحمل 
 . دا ابجي الن االسم كتبتھ غلط : ؟ اجاب ..شنو السبب 

؟ ..ماذا تطلب مني : واحد لقى مصباح عالء الدین وفركھ فظھر لھ الجني وقال  •
. بس آني ما عندي شغل بالسیاسة : فقال الجني . تخرج امریكا من العراق : قال 
لعد خلي نطلع : فقال الجني . اتعین  وارید ان ١٩٩٩طیب انا خریج عام : قال 

 . امریكا من العراق احسن 
: ؟ فقال الوزیر ..كیف حال الشعب بعد ما غلینا الصمون : سال الرئیس وزیره  •

 طیب غّلي الزفت ایضا : فقال الرئیس .. یا سیدي بیاكل زفت 
اجابھ االب مستغربا . بابا آني ما أرید أكبر : قال البیھ  ) تسنوا ٤( طفل بعمر  •

من اكبر الزم أروح للمدرسة وبعدین للجامعة : ؟ قال الطفل ..لیش ابني : 
زم تتغیر وتتحسن طبعا ابني حیاتك ال: فقال األب . وبعدین الزم اروح للشغل 

بابا اهللا یخلیك شلون تتحسن حیاتي اذا آني لحد اآلن ما : فقال الطفل . من تكبر 
 . اندل الطریق للمدرسة 

ماما قررت ان اكون رائد فضاء واتزوج وزوجتي راح تطلب : قال طفل ألمھ  •
مني دائما تنظیف البیت ورمي الفضالت والذھاب الى المتجر وغیرھا من 

 . آني راح أكون بالفضاء  الطلبات بس
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 . اعطني قلیال من الشرفاء وانا احطم لك جیشا من اللصوص المفسدین والعمالء  •
  )جان جاك روسو ( 

اذا فرضت على االنسان ظروف غیر انسانیة دون ان یتمرد فانھ سیفقد انسانیتھ  •
 )جیفارا (                                                                ٠شیئاً  فشیئاً 

ان تراكم الثروة في قطب واحد من المجتمع ھو في نفس الوقت تراكم الفقر  •
 )كارل ماركس (                                         ٠والبؤس في القطب االخر

اذا كنت تؤمن بالوطن بالعالم وباالنسان فستقودك خطاك الى المشنقة او الزنزانة  •
وھناك ستبقى عشر سنوات او ربع قرن ولكن مھما یكن االمر علیك ان ال تفكر 

 ٠العامود لكان ذلك افضل كالعلم على حتى ولو للحظة انھم لو علقوك 
 )ناظم حكمت (                                                                         

ً  وایاك ان تنحني مھما كان االمر    •    فربما ال تاتك الفرصة كي ترفع ، كن عزیزا
 )عمر المختار (                                                      ٠راسك مرة اخرى 

 ٠الناس لم یتحدثوا اال في ما یفھمونھ لبلغ السكوت حدا ال یطاق لو ان  •
 )جورج برنادشو (                                                                     

من یھزم رغباتھ اشجع ممن یھزم اعدائھ الن اصعب انتصار ھو االنتصار على  •
 )ارسطو (                                                                     ٠الذات 

كما ان بامكانھا ، بامكان الذاكرة ان تكون جنة ال یستطیع احد اخراجنا منھا  •
            ) جون ال نكستر (               ٠ایضا ان تكون جحیما ال نستطیع الھروب منھا  

كثیر من .. یمدحون الذئب وھو خطر علیھم ویحتقرون الكلب وھو حارس لھم  •
 )جبران خلیل جبران .                ( الناس یحتقر من یخدمھ ویحترم من یھینھ 

وهؤالء الذين ، هؤالء الذين يفكرون وال يعملون : ينقسم الفاشلون إلى قسمين   •

   )جون تشارلز سالك(                                  .يعملون وال يفكرون أبداً
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