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إتحاد   الشبيبة الديمقراطي
العراقي فرع البصرة

السعر  500  دينار عراقي

تضّمن نشاطات ثقافية وفنية
 »الش��بيبة الدميقراطية« يقيم خميماً كشفياً يف بابل

بابل � الشباب املدني 

باب��ل  آث��ار  إدراج  إىل  اهلادف��ة  محلت��ه  ضم��ن 
اليونس��كو،  يف  العامل��ي  ال��راث  الئح��ة  عل��ى 
العراق��ي،  الدميقراطي��ة  الش��بيبة  احت��اد  أق��ام 
األثري��ة،  باب��ل  مدين��ة  يف  كش��فيا  خميم��ا  أخ��را، 
وذك��ورا. اناث��ا  الش��باب  م��ن  كب��ر  ع��دد  مبش��اركة 

أقي��م  كب��ر  مهرج��ان  يف  املخي��م  أعم��ال  افتتح��ت 
عل��ى قاع��ة م��ردوخ يف منتج��ع باب��ل الس��ياحي. وق��د 
مس��ؤولون  بين��ه  حاش��د،  جبمه��ور  القاع��ة  غص��ت 
مدن��ي. جمتم��ع  منظم��ات  وممثل��و  حكومي��ون 

وقدم��ت يف املهرج��ان كلم��ة االحت��اد ال��ي ألقاه��ا س��كرتره 
وس��ام خض��ر، واش��ار فيه��ا إىل ان »مدينة باب��ل الي خطت 
احل��روف األوىل للبش��رية وس��نت القوان��ن وعل��ت الص��روح 
مبجده��ا، س��تبقى عصي��ة عل��ى ال��زوال رغ��م م��ا م��ر به��ا 
ورغ��م م��ا يري��ده البع��ض م��ن طم��س ملعاملها وحم��و هلويتها 
بش��كل متعم��د م��ن خ��ال التخري��ب والس��رقات املنظم��ة«.

تغن��ت  قصائ��د  الش��عراء  م��ن  ع��دد  ألق��ى  ذل��ك  بع��د 

حب��ب الوط��ن وبراث��ه وحضارت��ه، ث��م قدم��ت »فرق��ة 
نينورت��ا للثقاف��ة والفن��ون«، عرض��ا مس��رحيا بعن��وان 
»أن��ن« م��ن إخ��راج حمم��د عب��د األم��ر، جيس��د معان��اة 
اهلج��رة عل��ى  أجربته��م  ال��ي  وظروفه��م  الش��باب 
وتضم��ن املهرج��ان ع��رض فيل��م وثائق��ي ع��ن آثار باب��ل، من 
إخ��راج الش��اب حمم��د بليب��ل، وإنت��اج االحت��اد. كم��ا ق��دم 
ع��دد م��ن الفنان��ن الش��باب فق��رات موس��يقية وغنائي��ة.
ويف اخلت��ام وزع االحت��اد ش��هادات تقدي��ر عل��ى ع��دد م��ن 
املش��اركن يف إجن��اح املهرج��ان، واملس��اهمن يف محل��ة ض��م 
العامل��ي. ال��راث  الئح��ة  إىل  باب��ل  آث��ار 

ويف الي��وم الثان��ي م��ن املخي��م، اس��تمع املش��اركون إىل 
حماض��رة للباح��ث األث��اري د. ف��اح اجلب��اوي، تن��اول 
ع��ن  فض��ا  وأهميته��ا،  باب��ل  آث��ار  فيه��ا خصوصي��ة 
أهمي��ة احلمل��ة وفوائده��ا. ث��م توج��ه الش��باب إىل املدين��ة 
وثقافي��ة. فني��ة  نش��اطات  هن��اك  وأقام��وا  األثري��ة، 

ويف مس��اء الي��وم نفس��ه، ُقدم��ت فعالي��ات فني��ة وأدبي��ة 
مس��رحي  ومش��هد  م��ردوخ،  قاع��ة  عل��ى  وش��عرية 
ال��ي  الرم��اح،  ناه��دة  الرائ��دة  الفنان��ة  متثي��ل  م��ن 
العراقي��ة«. »األم  بعن��وان  وه��و  املخي��م،  يف  ش��اركت 

ع��رض  تقدي��م  يف  الديواني��ة  يف  االحت��اد  ف��رع  وس��اهم 
مس��رحي عنوان��ه »الدول��ة املدني��ة«، وآخ��ر بعن��وان »مأمتة 
العق��ول« قدمت��ه األس��رة األكادميي��ة م��ن حمافظ��ة باب��ل. 
كم��ا ش��اهد اجلمه��ور مس��رحية بعن��وان »ال متوي��ل«.

مباراث��ون  الثال��ث،  يوم��ه  يف  املخي��م  واختت��م 
أعقبت��ه  الش��باب،  م��ن  كب��ر  ع��دد  في��ه  ش��ارك 
املخي��م. ختلله��ا  ال��ي  للنش��اطات  تقيي��م  جلس��ة 

 شبيبة البصرة: بتالحم شعبنا مع اجليش ندحر اإلرهاب
البصرة - الشباب املدني 

يف مناس��بة الذك��رى ال��� 96 لتأس��يس اجلي��ش العراق��ي، 
العراق��ي يف  الدميقراطي��ة  الش��بيبة  ف��رع احت��اد  أق��ام 
حمافظ��ة البص��رة، حف��ا مجاهري��ا حت��ت ش��عار »بتاحم 

ش��عبنا م��ع اجلي��ش ندح��ر اإلره��اب«.
حض��ر احلف��ل ال��ذي أقي��م  مج��ع م��ن اعض��اء االحت��اد 

وأصدقائه��م.
وبع��د ان اس��تمع احلاض��رون إىل النش��يد الوط��ي، ووقف��وا 
دقيق��ة صم��ت إكرام��ا لش��هداء االحت��اد واجلي��ش واحلركة 
الوطني��ة، ألق��ى س��كرتر فرع االحت��اد  أمحد س��تار، كلمة 
أش��اد فيه��ا باالنتص��ارات ال��ي حققه��ا منتس��بو اجلي��ش 
والق��وات األمني��ة مبختل��ف تش��كياتها، واملتطوع��ون يف 
احلش��د الش��عيب وأبن��اء العش��ائر والبيش��مركة، عل��ى 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة، مبين��ا ان تل��ك االنتص��ارات 

تبق��ى حم��ط اعت��زاز ل��دى العراقي��ن كاف��ة.
م��ن  املتب��ع  السياس��ي  النه��ج  ع��ن  س��تار  وحت��دث 
قب��ل الق��وى املتنف��ذة، وع��ن الفس��اد اإلداري واملال��ي، 
واحملاصص��ة الطائفي��ة ال��ي اثبت��ت فش��لها يف اخل��روج 
م��ن األزم��ة العاصف��ة يف البل��د، وفتح��ت ثغ��رة كب��رة 
ينف��ذ م��ن خاهل��ا اإلره��اب، وفس��حت اجمل��ال أم��ام 
التدخ��ات اخلارجي��ة املض��رة بوح��دة الوط��ن، مش��ددا 

عل��ى أهمي��ة ان تك��ون مهم��ة اجلي��ش ه��ي الدف��اع ع��ن 
الوط��ن وس��يادته واس��تقاله ونظام��ه الدس��توري، وان 
يتحل��ى منتس��بو الق��وات األمني��ة ب��روح ال��والء للوط��ن، 

واح��رام املؤسس��ات الدميقراطي��ة.
كم��ا ش��دد س��تار يف كلمت��ه عل��ى أهمي��ة إع��ادة العم��ل 
باخلدم��ة العس��كرية اإللزامي��ة تعزي��زا ل��روح املواطن��ة، 
وحص��ر الس��اح بي��د الدول��ة، وع��دم الس��ماح باملظاه��ر 
املس��لحة خ��ارج املؤسس��ات الرمسية،الفت��ا إىل ان احل��راك 
الش��بابي الدميقراط��ي يطال��ب بالتغي��ر حن��و بن��اء الدول��ة 

املدني��ة الدميقراطي��ة، وحتقي��ق العدال��ة االجتماعي��ة.
وكان للش��عر حض��وره يف احلف��ل، فق��د ألق��ى الش��عراء 

الش��باب، حمم��ود العتاب��ي، عب��د اهلل الغ��امن، أرش��د 
الزي��ادي، ومس��ر عام��ر الس��لمان قصائ��د يف املناس��بة، 
ث��م ع��رض فيل��م ع��ن نش��اطات ف��رع احت��اد الش��بيبة يف 

احملافظ��ة خ��ال ع��ام 2016.
وازدان احلف��ل بالوص��ات الغنائي��ة ال��ي قدمته��ا »فرق��ة 
ال��راب«، وباملعزوف��ات املوس��يقية واألغني��ات ال��ي أدته��ا 

»فرق��ة الوت��ر الس��ابع«.
وس��اهمت ش��بيبة قض��اء الزب��ر، يف تقدي��م نش��يد عنوان��ه 
»احن��ه نك��در«، ليأت��ي بع��د ذل��ك دور فرق��ة اخلش��ابة 
مبعزوفاته��ا  احلف��ل  قاع��ة  ه��زت  ال��ي  البصري��ة، 

وأغنياته��ا الراثي��ة األصيل��ة.

 ميك��ن لل��روح الثوري��ة ، اذا م��ا أحس��ننا اختي��ار حلظ��ة التاري��خ و أس��لوب الكف��اح ، أن حتق��ق الغاي��ات املنش��ودة
 . ولك��ي ميس��ك الثوري��ون به��ذا اللحظ��ة ينبغ��ي عليه��م أن يتخل��وا ع��ن أي ش��كل م��ن أش��كال الوه��م والتفك��ر
 الرغائ��يب واملس��اومات غ��ر امل��ربرة ، واجلم��ود يف فه��م الظواه��ر وتطوراته��ا ، والس��ذاجة يف التحلي��ل والعجال��ة
 يف االس��تنتاج .. وأن يتحل��وا جب��رأة االقتح��ام ووض��وح الرؤي��ة وعم��ق االس��تيعاب واالس��تعداد القتال��ي ، و جتس��يد

.. الس��لوك الث��وري وم��ا متلي��ه قي��م الكف��اح و التنوي��ر والتغي��ر
 منض��ي ، برج��اء ، غ��ر هّياب��ن ، نع��رب الش��وارع واجلس��ور ، مس��لحن براي��ات الس��لم وأن��وار األم��ل .. ننح��ت

 .. يف حج��ر .. ونرك��ب املخاط��ر .. فذل��ك جمدن��ا
 ضحاي��ا املآس��ي ، و املاي��ن ، يعرف��ون م��ن حن��ن ، إذ من��د هل��م أيادين��ا ، فيمض��ون معن��ا ، س��ياجاً حيمين��ا ،

.. وحيتم��ي بقيمن��ا الس��اميات ، ومثلن��ا امللهم��ات
  تنسيقية_الشباب_املدني#
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طالبوا بتعيينهم على المالك الثابت 

خرجيوا اخلليج العربي و املركز املهين على وزارة 
النقل أن تنظر ملطالبنا 

البصرة - الشباب املدني
خ��رج صب��اح  االثن��ن م��ن ش��هر 
الش��ركة  ،أم��ام   املاض��ي  ش��باط 
يف  العراقي��ة  للموان��ئ  العام��ة 
خرجي��وا   ، البص��رة  حمافظ��ة 
العرب��ي  اخللي��ج  اكادميي��ة   "
للدراس��ات البحري��ة " ، وخرجي��وا 
 ،  " البح��ري  امله��ي  املرك��ز 
مطالب��ن بتعيينه��م عل��ى م��اك 
ال��وزارة  كونه��ا   ، النق��ل  وزارة 
الوحي��دة ال��ي ُتع��ي بتخصصه��م 
، فيم��ا ش��ددوا عل��ى االس��تمرار 
بالتظاه��ر حل��ن حتقي��ق مطالبه��م 
بالكام��ل ، مس��تغربن م��ن ع��دم 
تعيينه��م كونه��م خرجي��وا اع��وام 
2004 و 2011 ، بالرغ��م يف وق��ت 
س��ابق مت تعي��ن الف��ن خري��ج كم��ا 
ذك��ر آح��د املش��اركن يف التظاه��رات 
، وق��ال أمح��د موح��ان غ��ازي آح��د 
 " ل����  التظاه��رات  يف  املش��اركن 
للش��باب املدن��ي " ، حن��ن خرجي��وا 

اع��وام 2011 و 2004 والزلن��ا ننتظر 
أّن تنظ��ر اجله��ات املعني��ة حلالن��ا 
وعل��ى وزارة النق��ل أّن تنظ��ر ملطالبنا 
وعليه��م أّن يوف��روا ف��رص عم��ل 
لن��ا الن أي وزارة آخ��رى مل تقب��ل 
النق��ل  وزارة   " إاّل  اختصاصاتن��ا 
" ه��ي فق��ط معني��ة بأختصاصن��ا 
، مضيف��اً حن��ن اصح��اب عوائ��ل 
ومتطلب��ات احلي��اة كث��رة والوض��ع 
االقتص��ادي صع��ب ج��داً فم��ن أي��ن 
وحن��ن  عوائلن��ا  حاج��ات  نس��د 
واي  ش��هري  مرت��ب  أي  ب��دون 
مص��در دخ��ل آخ��ر ، وش��دد عل��ى 
املش��روعة  حبقوقه��م  مطالبته��م 
أّن  العراقي��ة  احلكوم��ة  وعل��ى 
تلتف��ت لن��ا وجت��د لن��ا ح��ل . عباس 
الس��اعدي ق��ال ل����" للش��باب املدن��ي 
" ، حن��ن س��وف خن��رج كّل أس��بوع 
ونرف��ع صوتن��ا إىل مجي��ع املس��ؤولن 
وعليه��م أجي��اد ح��ل ان��ّي ملش��كلتنا 
توف��ر  أّن  النق��ل  وزارة  وعل��ى 
ف��رص عم��ل جلمي��ع اخلرجي��ن 
العرب��ي  اخللي��ج  أكادميي��ة  م��ن 
وحنم��ل   ، البحري��ة  للدراس��ات 
احلكوم��ة العراقي��ة مس��ؤولية ع��دم 
تعينن��ا لع��دة س��نوات كون��اً حن��ن 
.  2011 و   2004 اع��وام  خرجي��وا 

الشبيبة العراقية ..
إرث حافل وعطاء ال يتوقف 

تتواص��ل احلرك��ة االحتجاجي��ة يف احملافظ��ات العراقي��ة ، 
من��ذ أكث��ر م��ن عش��رين ش��هراً ، للتندي��د بتجاه��ل الق��وى 
املتنف��ذة ملطال��ب الش��عب يف مكافح��ة الفس��اد وحماس��بة 
املس��ؤولن الفاس��دين و التحقي��ق يف جرائ��م أه��دار امل��ال 
الع��ام ، والتفري��ط بالث��روات الوطني��ة ال��ي أهدرته��ا ق��وى 

الس��لطة  خ��ال أكث��ر م��ن عش��رة اع��وام . 
ويقين��اً أن املس��ؤول ع��ن ه��ذا واإلص��رار عل��ى النه��ج 
اخلاط��ئ واملدم��ر ملص��احل الب��اد والش��عب ، ه��و نظ��ام 
احملاصص��ة الطائفي��ة � االثني��ة ، ال��ذي تس��عى كل الق��وى 
املتنف��ذة تكريس��ة يف بني��ة النظ��ام السياس��ي ، حت��ى متن��ع 
ظه��ور ويتبل��ور بدي��ل وط��ي دميقراط��ي وق��د جتل��ى ذل��ك 
يف حماول��ة الق��وى املس��يطرة تش��ريع قان��ون لإلنتخاب��ات 
يضم��ن بقاءه��ا يف الس��لطة اىل آم��د غ��ر منظ��ور .. لق��د 
اللث��ام  أن حتي��ط  الش��عيب  االحتج��اج  كان��ت حلرك��ة 
عم��ا آل��ت إلي��ه تط��ورات العملي��ة السياس��ية . ولق��د 
لعب��ت الش��بيبة العراقي��ة يف ميادي��ن احل��راك الش��عيب 
يف بغ��داد واحملافظ��ات دوراً تعبوي��اً نش��يطاً يف تعبئ��ة 
الش��باب و تب��ي ش��عارات وطني��ة ودميقراطي��ة حل��ث 
اجلماه��ر االلتح��اق باملتظاهري��ن ، وترتك��ز الش��بيبة 
عل��ى م��اٍض كفاح��ي طوي��ل يف التص��دي لانظم��ة الرجعي��ة 
وم��روراً  االربعين��ات  آواخ��ر  من��ذ   ، واالس��تبدادية 
باخلمس��ينات م��ن الق��رن املاض��ي وص��والً إىل ث��ورة 14 
مت��وز اجملي��دة . حي��ث أدى الش��باب والطلب��ة دوراً فاع��ًا 
ومؤث��راً يف احلرك��ة الوطني��ة لدع��م اجلمهوري��ة الوطني��ة و 
صيان��ة املكاس��ب و االجن��ازات ال��ي اجنزته��ا الث��ورة.  أن 
س��نوات النه��وض الوط��ي تؤث��ر م��دى الفاعلي��ة واجلس��ارة 
اخلاق��ة و املب��ادرات الثوري��ة لقطاع��ات الش��باب . وه��م اذ 
يس��تلهمون ال��دروس م��ن تاري��خ النض��ال الوط��ي فانه��ا 
ليواصل��وا املش��وار الكفاح��ي لتحقي��ق االه��داف املنش��ودة 
لش��عبنا يف التق��دم االجتماع��ي واحلري��ات الدميقراطي��ة ، 
وبن��اء نظ��ام دميقراط��ي مزده��ر يؤم��ن احلي��اة الكرمي��ة 

لش��عبنا .

مسؤول حزبي يف قضاء الشامية مينع افتتاح مكتبة 
املدينة

الشباب املدني � خاص 
على مدى أكثر من شهر أقام إ

حت��اد الش��بيبة الدميقراط��ي العراق��ي 
قض��اء  /جلن��ة  الديواني��ة  /ف��رع 
تأهي��ل  إلع��ادة  محل��ة  الش��امية 
مبن��ى املكتب��ة العام��ه يف الش��امية 
الش��باب  م��ن  أس��تثنائية  جبه��ود 
أعض��اء االحت��اد ومس��اندة مش��كورة 
م��ن خري��ن م��ن أهال��ي املدين��ة بع��د  

دام ١٢ عام��ا. اغ��اق 

ويف ي��وم االفتت��اح، ال��ذي كان مق��ررا  

اجلمع��ة 24/3/2017 ، ظه��ر 
أح��د اصح��اب الش��أن م��ن اصح��اب 
الق��رار إياه��م ل��� “مين��ع املاع��ون”، 
مين��ع اقام��ة حف��ل االفتت��اح بذرائ��ع 

غريب��ة.

في القوش

مهرجان فين وثقايف 

الشباب املدني � خاص 

الش��باب   " ش��عار   حت��ت 
حي��ي الثقاف��ة " ، وحبض��ور 
االح��زاب السياس��ية ومنظم��ات 
اجملتم��ع املدن��ي ، اق��ام  احتاد 
الش��بيبة الدميقراط��ي العراق��ي 

ف��رع الق��وش ، مهرجان��اً فني��اً 
للكت��اب  ومع��رض  وثقافي��اً 
يدوي��ة  اعم��ال  و  الش��عر  و 
حي��ث افتت��ح النش��اط بنش��يد 
زون��ا(  ماث��د  ي��ا  الق��وش   (
اعم��ال  باش��رت  بعده��ا   ،
املهرج��ان بالفعالي��ات املتنوع��ة 

و  الش��عر  تضمن��ت  ال��ي   ،
الرس��م  و  اليدوي��ة  االعم��ال 
عل��ى وج��وه األطف��ال ، كم��ا 
كان للغن��اء حي��زا يف املهرج��ان 
ال��ذي رقص��وا علي��ه الش��باب .



داء النسيان االنتخابي
سيف زهر 

للعراقي��ن مي��زة ت��كاد تك��ون عام��ة واضح��ة 
لتفك��ر الكث��ر منه��م، تتمث��ل حبنينه��م للماض��ي 
واعتزازه��م ب��ه حت��ى وان كان تعيس��ا، وان اخذن��ا 
بالتحلي��ل االجتماع��ي ملث��ل ه��ذه احلال��ة فالنتيج��ة 
س��وء حياته��م  ع��ن  للتعب��ر  واضح��ة  س��تكون 
احلالي��ة اثن��اء اي مرحل��ة م��ن مراح��ل تقييمه��م، 
فل��م ته��دأ للع��راق حلظ��ة يف تارخي��ه السياس��ي 
احلدي��ث من��ذ مطل��ع الق��رن العش��رين واىل االن، 
اغلبه��ا كان��ت حمط��ات قاس��ية دف��ع مثنه��ا غالي��ا 
ابن��اء الش��عب العراق��ي واكتس��ب منه��ا املنتفع��ن 
والدكتاتوري��ات وايتامه��ا. وراف��ق ه��ذا احلن��ن 
داء خط��ر اصب��ح مي��زة لن��ا وه��و النس��يان، فق��د 
لاس��تمرار  احملم��ودة  النس��يان  صف��ة  حولن��ا 
باحلي��اة، اىل كارث��ة موجع��ة علمتن��ا عل��ى نس��يان 
املصائ��ب تل��و االخ��رى دون االتع��اظ واخ��ذ ال��دروس 
املعت��ربة منه��ا لتخط��ي العواق��ب واملراح��ل املقبل��ة. 
مش��كلتنا ال��ي نواجهه��ا دوري��ا م��ع كل انتخاب��ات 
ه��و اس��تياء اجلماه��ر وامتعاضه��م وانتقاده��م 
كل  يف  وتعريته��م  اجل��دد،  الع��راق  لساس��ة 
احملاف��ل والنقاش��ات واحل��وارات، حي��ث يب��دي 

املواط��ن العراق��ي حتى البس��يط منهم حتلي��ا واقعيا 
م��ن جترب��ة وخ��ربة يف التعام��ل م��ع س��راق امل��ال 
صن��دوق  اىل  الوص��ول  ح��ال  ان��ه  االن  الع��ام، 
االق��راع الختي��ار ش��كل الع��راق لارب��ع س��نوات 
القادم��ة، ن��راه يراج��ع وينه��زم ام��ام اخلط��اب 
بصوت��ه  مدلي��اً  اوجاع��ه  كل  متناس��يا  الطائف��ي 
لش��خص او قائم��ة يعتق��د ه��و متام��ا بانه��ا س��بب 
م��ن اس��باب اخل��راب، وه��ذا مثل��ه مث��ل صديق��ي 
ال��ذي تكل��م وتوع��د يف اح��دى امل��رات بان��ه ل��ن 
يعي��د الك��رة لينتخ��ب م��ن اخن��دع في��ه، وس��يدلي 
بصوت��ه اىل ش��خص نزي��ه وتكنوق��راط، اال ان��ه 
اع��اد نف��س اخلط��أ وق��ال ل��ي ي��ا صديق��ي مل اس��تطع 
مقاوم��ة ع��دم اعط��اء صوت��ي هل��ذا الش��خص ال��ذي 
امقت��ه، فرغ��م كل م��ا ج��رى ان��ه اب��ن املذه��ب، 
وم��ا اري��د اجلماع��ة جي��ون ياخذونه��ا، فقل��ت ل��ه 
ي��ا صديق��ي العزي��ز، ان��ت مري��ض ب��داء النس��يان 
االنتخاب��ي، ول��ن يأت��ي اح��دا ليأخذه��ا من��ك او 
م��ن مذهب��ك وللعل��م ان االنتخاب��ات ه��ي جملال��س 
احملافظ��ات وتع��ي باجلان��ب اخلدم��ي ملدينت��ك، 
اال  من��ه  كان  م��ا  برملاني��ة.  انتخاب��ات  وليس��ت 
ان يضح��ك قائ��ًا ) ال تض��وج، هي��ه خربان��ة (

الشبيبة  والدولة املدنية
صادق اهلامشي 

ان وع��ي الش��بيبة الي��وم يتض��ح 
اخلي��ارات  بركه��م  جلي��ا 
الطائفي��ة  واملذهبي��ة والسياس��ية 
خل��ف ظهوره��م... وق��د وضع��وا 
العلي��ا  الوطني��ة  املصلح��ة 
يواجه��ون  وه��م  ع��ام  كش��عار 
بصدوره��م العاري��ة وبهتافاته��م 
بالدف��اع  وبأميانه��م  العالي��ة  
وس��يادة  الوط��ن  ش��رف  ع��ن 
التواص��ل  الش��عب وم��ن خ��ال 

االجتماع��ي مل اق��رأ ألح��د م��ن 
الش��بيبة  يغ��رد بإقام��ة حكوم��ة 
مكون��ات ذات طاب��ع طائف��ي ، ب��ل 
كان��ت مطالبته��م ترك��ز عل��ى 
قي��ام دول��ة مدني��ة دميقراطي��ة 
ألنه��م كم��ا يب��دو اصبح��وا اكث��ر 
وعي��ا وإدراكا مل��ا ح��دث وحي��دث 
أكث��ر  وه��م  وللعب��اد  الب��اد  يف 
اميان��ا م��ن جيلن��ا بوح��دة الب��اد 
ومس��تقبلها وال ميك��ن ضمانهم��ا 
اال بتطاب��ق تل��ك املفاهي��م واملطالب 
األه��داف  متث��ل  كان��ت  ال��ي 
الك��ربى حلركته��م وخروجه��م 
الس��احات  يف  وهن��اك  هن��ا 

والش��وارع او يف أب��واب الدوائ��ر 
ويِف اجلامع��ات  . ه��ا هي الش��بيبة 
ترك��ت و س��ترك إرث��ا وطني��ا 
ملس��ح  مش��رفا  وتارخي��ا  خال��دا 
ع��ار حفن��ة العم��اء واخلون��ه...

فعل��ى املبدع��ن واملثقف��ن والكتاب 
واحمللل��ن السياس��ين وعموم��ا 
مهم��ا  العراقي��ن  الوطني��ن 
اختلف��ت اجتاهاته��م تق��ع عل��ى 
التوعي��ة  مس��ؤولية  عاتقه��م 
م��ن  الوطني��ة  للثقاف��ة  والنش��ر 
م��ن  ان  عل��ى  التاكي��د  خ��ال 
مي��ارس عم��ا إجرامي��ا ض��د اي 
مواط��ن عراق��ي مهم��ا كان دين��ه 

او مذهب��ه او انتمائ��ه السياس��ي ال 
ميك��ن اال ان يك��ون اداة رخيص��ة 
بي��د احملت��ل االمريك��ي وعمائ��ه 
خمططات��ه  لتنفي��ذ  واذناب��ه 
البق��اء  اىل  الرام��ي  ومش��روعه 
ويِف  ارضن��ا  عل��ى  واالس��تقرار 
املائ��م  املن��اخ  وتوف��ر  بادن��ا 
هل��ذا احملت��ل لنه��ب ثرواتن��ا 
واذالل ش��عبنا وس��لب حرياتن��ا 
وس��يادتنا وحرمانن��ا م��ن ابس��ط 
عوام��ل االس��تقرار والتق��دم العلمي 
الش��بيبة  فعل��ى  واالقتص��ادي 
اجله��ود  توحي��د  والش��باب 
وتكري��س كل الطاق��ات الكامل��ة 

مقاوم��ة  اج��ل  م��ن  ش��عبنا  يف 
احملت��ل وأدوات��ه وآث��اره وافش��ال 
مش��روعة يف الع��راق واملنطق��ة يف 
ش��تى ان��واع املقاوم��ة السياس��ية 
والثقافي��ة والفكريةواالجتماعي��ة 
الكف��اح  وحت��ى  والقانوني��ة 
ذل��ك  االم��ر  تطل��ب  اذا  املس��لح 
يس��تهدف  عم��ل  اي  وحتري��م 
العام��ة  وموسس��اتة  الش��عب 
وأدان��ة العم��اء وفضحه��م عل��ى 
أوس��ع نط��اق ولتك��ن اخلض��راء 
الحقوه��م  هل��م  كب��را  س��جنا 
حت��ى ينته��وا وتتح��رر الب��اد .

حممود سعدون

مقوم��ات  اب��رز  اح��د  التعلي��م  تط��ور  يع��د 
ال��دول التقدمي��ة ال��ي تري��د النه��وض بواق��ع 
تاح��ظ  وان��ت  عجب��ا  وال  املري��ر.  اجملتم��ع 
ان كب��ار املفكري��ن ق��د ش��ددو عل��ى ظ��رورة 
وباول��و  واجنل��ز  مارك��س  امث��ال  التعلي��م 
فري��ري حي��ث يق��ول مارك��س) جي��ب تعلي��م 
وجمان��ا  الدول��ة  قب��ل  م��ن  كاف��ة  االطف��ال 
وانه��اء تش��غيل االطف��ال باملصان��ع بصورت��ه 
الراهن��ة ورب��ط الربي��ة باالنت��اج امل��ادي( .
فل��و متعن��ى يف مفه��وم الط��اب اكث��ر.  حي��ث 
يق��ول االس��تاذ فرح��ان قاس��م يف مق��ال نش��ر 
يف جمل��ة الثقاف��ة اجلدي��دة بعن��وان ] الوح��ة 
وم��ن  العراق��ي[   اجملتم��ع  يف  االجتماعي��ة 
واالجتم��اع  االقتص��اد  علم��اء  ان  املع��روف 
يعت��ربون الط��اب اح��دى الفئ��ات الربجوازي��ة 
الصغ��رة يف ظ��ل الظ��روف االعتيادي��ة للبل��دان 
املس��تقرة اقتصادي��ا وامني��ا.  ولكنه��م يف الع��راق 
بس��بب  واالنتق��ال  احلرك��ة  س��ريعة  فئ��ة 
الظ��روف االس��تثنائية ال��ي مي��ر به��ا البل��د 
كل  تتصاع��د  ظاه��رة  التعلي��م  م��ن  فالتس��رب 
س��نة واخلرجي��ون يواجه��ون غالب��ا البطال��ة 
واالم��ر ال��ذي يس��رعي التوق��ف عنده��م ه��و 
نس��بتهم ب��ن س��كان الع��راق ودوره��م يف الوح��ة 
االجتماعي��ة الراهن��ة.  فهم مبجموعهم يش��كلون 

ثل��ث س��كان الع��راق تقريب��ا.  هن��اك اش��كاليتان 
تواج��ه ه��ؤالء م��ن ناحية ال��دور ال��ذي يلعبونه .
االوىل: ه��و نظ��ام التعليم��ي اضاف��ة اىل عوام��ل 
االحنط��اط االخ��رى الذي تطبع نظ��ام التعليم كله.  
الثاني��ة : ه��و ارتف��اع املس��تو املعيش��ي لاس��رة 
النظ��ام  يف  علي��ه  كان��ت  عم��ا  التعليمي��ة 
م��ن  الكث��ر  فق��دت  ولكنه��ا   . الدكتات��وري 
انغم��اس ج��زء  التنويري��ة بس��بب  مهماته��ا 
والربغماتي��ة. الطائفي��ة  م��ع  اعضاءه��ا  م��ن 
وهن��ا ميك��ن االش��ارة اىل قضي��ة سياس��ية رئس��ية 
مهم��ة ، وه��ي ك��ون التعلي��م ال يفص��ل ع��ن 
السياس��ة وه��ذا واض��ح حي��ث ت��رى ان لي��س 
للدول��ة العراقي��ة برنام��ج واقع��ي وعلم��ي وخط��ط 
تربوي��ة واضح��ة ، ملعاجل��ة الواق��ع امل��زري ال��ذي 
تعيش��ه مؤسس��ات التعليمي��ة يف الع��راق ف��ا زال 
الواق��ع االقتص��ادي للبل��د ال��ذي اصب��ح عاج��زا 
متام��ا ع��ن النه��وض ب��اي مؤسس��ة.  وه��ذا 
يتزام��ن بالتأكي��د م��ع ظه��ور خصخص��ة التعلي��م 
اي انتق��ال النش��اط االقتص��ادي م��ن القط��اع الع��ام 
اىل القط��اع اخل��اص وانتش��ار امل��دارس االهلي��ة 
واجلامع��ات االهلي��ة.  ليصب��ح الطال��ب ب��ن 
امري��ن ام��ا الدخ��ول مبدرس��ة اهلي��ة وال��ي 
يصع��ب عل��ى العائل��ة متوس��طة املعيش��ة دف��ع 
الس��وق  اىل  الطال��ب  جل��وء  او   . مس��تحقاتها 
والعم��ل ت��اركا خالف��ه اه��م مراح��ل حيات��ه لك��ي 
يتط��ور علمي��ا وثقافي��ا.  ف��ا عجب��ا ح��ن ت��رى 
املس��توى العلم��ي املنخف��ض للط��اب واصب��ح 

ذه��ن الطال��ب مش��تتا وفش��ل العملي��ة التنموي��ة 
القاع��ة  داخ��ل  للط��اب  اهلائل��ة  واالع��داد   .
الواح��دة وانع��دام املس��تلزمات الدراس��ية ال��ي 
انقطع��ت احلكوم��ة م��ن توزيعه��ا عل��ى الط��اب 
ليضط��ر الطال��ب لش��راء الكت��ب عل��ى فنقت��ه 
اخلاص��ة وليحم��ل االس��رة عبئ��ا اضافي��ا عليه��ا.
ام��ا طلب��ة التعلي��م العال��ي فاصب��ح الطال��ب ينظ��ر 
للوظيف��ة عل��ى انه��ا اخل��اص االوح��د ملث��ل هكذا 
ظ��روف والرك��ض وراءه��ا واحلص��ول عليه��ا ب��اي 
مث��ن كان. فينج��ذب اخلرجي��ون حن��و االح��زاب 
املتنف��ذة وادخ��ال نفس��هم يف تي��ارات اس��امية 
م��ن الصع��ب التخل��ص منه��ا وارتف��اع احل��س 
الطائف��ي وانع��دام اهلوي��ة الوطني��ة والراكم��ات 
ال��ي خلفه��ا النظ��ام املقب��ور. لذال��ك ن��رى ان 
الوظيف��ة العام��ة يف بادن��ا خبل��ل كب��ر ارتباط��ا 
بالوض��اع العام��ة في��ه ومبنه��ج والي��ات ادارة 
الدول��ة ال��ي ورث��ت العدي��د م��ن االش��كاليات 
م��ن النظ��ام املقب��ور ويزي��د عليه��ا م��ا يزي��د 
م��ن التغي��ر وق��د افقده��ا ذال��ك الكث��ر م��ن 
مزايه��ا وخصائصه��ا. واضع��ف قدرته��ا عل��ى 
لع��ب دوره��ا املرجت��ى يف ادارة مؤسس��ات الدول��ة 
يف اداءه��ا ومهماته��ا وال س��يما تل��ك املرتبط��ة 
اخلدم��ات  وبتقدي��م  املباش��رة  الن��اس  حبي��اة 
االم��ن  بضم��ان  صل��ة  هل��ا  ال��ي  املهم��ة.او 
والتس��تقرار وانط��اق عملي��ات البن��اء واالعم��ار 
االنظم��ة  واض��ح يف جمموع��ة  اخلل��ل  ويب��دو 
املتقاطع��ة  والتعليم��ات  املؤط��رة.  والقوان��ن 

النظ��ام  اي��ام  والكث��ر منه��ا وض��ع او ش��رع 
املقب��ور.  تض��اف اىل ذل��ك االجته��ادات اخل��ر 
معلل��ة والصاحي��ات ال��ي متن��ح هل��ذه اجله��ة 
او تل��ك او ه��ذا الوزي��ر م��ن بدرجت��ه او ذل��ك.

يفتق��د اس��ناد الوضيف��ة لكث��ر م��ن معاي��ر 
النزاه��ة . كل ه��ذه االس��باب والكث��ر منه��ا 
ه��ي االس��اس يف فش��ل العملي��ة التنموي��ة وبن��اء 
قاع��دة علمي��ة تكنلوجي��ة ثقافي��ة  للطلب��ة يف 
التعلي��م  ب��ان  التاك��د  وعلين��ا  املراح��ل.   كل 
والقض��اء وتطورهم��ا اح��د اب��رز مس��ات الدول��ة 
املتقدم��ة . وه��ذا واض��ح ح��ن س��ؤل رئي��س 
ال��وزراء الربيطان��ي تشرش��ل يف اربعين��ات القرن 
املاض��ي ح��ن كان��ت بريطاني��ا خت��وض حرب��ا 
عاملي��ة وق��د اص��اب البن��ا التحتي��ة دم��ارا هائ��ا 

فأخ��ربوه ب��ان بريطاني��ا ق��د دم��رت فس��أل م��ا 
ح��ال التعلي��م والقض��اء فأجاب��وه  ال ي��زاالن 
ت��زال خب��ر. بريطاني��ا ال  اذا  فق��ال  خب��ر 

لق��د عان��ى قط��اع الربي��ة والتعلي��م م��ن االهم��ال 
والتهمي��ش يف ظ��ل النظ��ام الش��مولي الس��ابق 
ال��ذي وض��ع الربي��ة والثقاف��ة وكل م��ا ه��و 
مش��رق حت��ت وط��أة الس��لطة الثقيل��ة والي��وم 
يعان��ي نف��س املص��ر يف ظ��ل ح��كام جهل��ة 
اتعبن��ا جهله��م وامي��ة تصرفاته��م فتده��ورة 
اهلوي��ة الوطني��ة بش��كل ال مثي��ل ل��ه بس��بب 
السياس��ات اخلاطئ��ة وفق��دان االم��ن واالم��ان 
ومل��ئ قط��اع الربي��ة بالن��اس الغ��ر مهني��ن 
م��ن انص��اف املتعلم��ن م��ا تعاني��ة االبني��ة 
املدرس��ية املتهاوي��ة وال��دوام الغ��ر صحي��ح.

هجرة الشباب .. هروٌب من واقٍع مرير حنو جمهول

الشباب املدني � وكاالت 

بط��رق  للعي��ش  بدائ��ل  ع��ن  البح��ث 
انس��انية طبيعي��ة جي��د فيه��ا املواط��ن 
العراق��ي وج��وده، دف��ع ب��آالف العراقي��ن 
الع��راق  خ��ارج  باهلج��رة  التفك��ر  اىل 
وس��ط موج��ة م��ن اهلج��رة اجلماعي��ة 
ال��ي تع��د الثالث��ة م��ا بع��د ع��ام 2003، 
هرب��ا م��ن االوض��اع االمني��ة والسياس��ية 
غ��ر املس��تقرة، واخت��ار كث��رون م��ن 
املهاجري��ن دول��ة تركي��ا عل��ى اعتب��ار انها 
نقط��ة االنط��اق حن��و البل��دان االوروبي��ة 
ال��ي تؤم��ن البدائ��ل للحي��اة االمن��ة.
فيه��ا  تصاع��دت  ال��ي  البص��رة  ويف 
اهلج��رة ب��ن الش��باب مبع��دالت هائل��ة 
من��ذ حزي��ران املاض��ي، الزال��ت قائم��ة 
الط��ران. ش��ركات  س��جات  حبس��ب 
ويكش��ف ك��رار امح��د )25 عاما( اس��باب 

رغبت��ه بالس��فر للخ��ارج وه��و يتأم��ل ق��ادم 
االي��ام كون��ه يرغ��ب باكم��ال دراس��ته 
والف��وز بفرص��ة عمل جي��دة كم��ا كان حيلم 
به��ا ومث��ل م��ا رمسه��ا ل��ه اصدقائ��ه الذين 
غ��ادروا البل��د قب��ل س��نتن م��ن منطقت��ه 
الس��ويد. اىل  البص��رة  وس��ط  املوفقي��ة 
ويضي��ف امح��د ان »املعان��اة ال��ي تل��م 
بالش��باب البصري��ن مؤمل��ة بس��بب صعوبة 
يف  بس��ام،  العي��ش  متطلب��ات  حتقي��ق 
ظ��ل خدم��ات مردي��ة وال تتناس��ب م��ع 
تعطيه��ا  ال��ي  اهلائل��ة  االمكاني��ات 
البص��رة م��ن ث��روات نفطي��ة«، مؤك��دا 
افض��ل  الغرب��ة  دي��ار  اىل  »الرحي��ل  ان 
اعانيه��ا«. ال��ي  احلي��اة  جحي��م  م��ن 
ويق��ول عل��ي ع��ادل، ال��ذي ت��رك عمل��ه 
معاه��د  اح��د  يف  كمحاض��ر  اجملان��ي 
البص��رة، ان »الش��باب يواج��ه ازم��ة يف 
احلص��ول عل��ى فرص��ة عم��ل ومثل��ه الي��وم 
ب��االالف يطرق��ون االب��واب دون ج��دوى 

الدراس��ية  الش��هادات  ته��اوي  نتيج��ة 
يف  واملنس��وبية  احملس��وبية  وتنام��ي 
االس��امية« االح��زاب  س��يطرة  ظ��ل 

االح��وال  »انكم��اش  ان  ع��ادل  ويب��ن 
املعيش��ية وغي��اب االم��ن فض��ا ع��ن اهم��ال 
الطاق��ات واالعتم��اد م��ن قب��ل اصح��اب 
الق��رار على اش��خاص ال يتمتع��ون بالكفاءة 
س��وى كونه��م م��ن احل��زب الفان��ي او 
الن��ه يق��رب لش��خص منتف��ذ بالدول��ة 
اخلدم��ات  باحن��دار  س��اهمت  كله��ا، 
واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  واحل��االت 
عل��ى  يصع��ب  خط��رة  مس��تويات  اىل 
الطبق��ة املس��تقلة البعي��دة ع��ن التوجه��ات 
التفك��ر  س��وى  ف��ا متل��ك  السياس��ية 
باهلج��رة وت��رك اجلم��ل مب��ا مح��ل«.

ويعت��زم ش��باب آخ��رون، وقف��وا عل��ى باب 
مكت��ب اح��د اعض��اء جمل��س حمافظ��ة 

البص��رة يف طاب��ور طوي��ل طلب��ا للعم��ل 
يف اح��دى الش��ركات النفطي��ة االجنبي��ة 
واغلبه��م محل��ة ش��هادات دراس��ية علي��ا، 
رك��وب اهلجرة بع��د ان اجتاحهم اليأس«.

خت��رج  ال��ذي  كاظ��م،  امح��د  ويص��ف 
م��ن كلي��ة الربي��ة قس��م الفيزي��اء س��نة 
2012، بان��ه يق��ف يف طاب��ور ال��ذل 
الع��وز، وان املس��تقبل  باالك��راه ج��راء 
الق��ادم ال حيم��ل افق��ا زهري��ة بس��بب 
»ع��دم  اىل  االم��ر  عازي��ا  الضبابي��ة، 
التنمي��ة  وم��وت  السياس��ي  االس��تقرار 
االقتصادي��ة ال��ي ول��دت حال��ة م��ن ع��دم 
االس��تقرار وصنوف��ا م��ن املعان��اة يف نف��وس 
الش��باب م��ا دف��ع به��م للمجازف��ة باحلي��اة 
الغ��رب«. دول  يف  النعي��م  اج��ل  م��ن 

والس��فر يف  الط��ران  وكش��فت ش��ركات 
البص��رة ع��ن ارتف��اع مع��دالت احلج��وزات 
اوروب��ا. اىل  الس��فر  تذاك��ر  عل��ى 

وقال��ت مدي��رة مبيع��ات ش��ركة »خني��ل 

البص��رة« وكي��ل الط��ران الرك��ي لين��ا 
عب��اس ان »االقب��ال عل��ى حج��ز تذاك��ر 
الس��فر اىل دول��ة تركي��ا تصاع��د من��ذ بداية 
الش��هر الس��ادس املاض��ي قياس��ا بالش��هر 
الراب��ع وماقبل��ه م��ن الع��ام احلال��ي حي��ث 
وص��ل مع��دل البي��ع اىل س��بعن تذك��رة يف 
الي��وم الواح��د«، مبين��ة ان »ل��دى الش��باب 
رغب��ة غ��ر طبيعي��ة ومل تش��هدها من��ذ 
تس��لمها ادارة املبيع��ات قب��ل عام��ن«.

اخ��رى  ط��ران  »ش��ركات  ان  واك��دت 
يف احملافظ��ة س��بق وان طلب��ت تذاك��ر 
اضافي��ة منه��م لتغطي��ة الطلب��ات الضخم��ة 
الع��راق«،  خ��ارج  الس��فر  ت��روم  ال��ي 
الفت��ة إىل ان »اغل��ب املس��افرين يطلب��ون 
االستفس��ار ع��ن طري��ق العب��ور اىل ال��دول 
االوروبي��ة وع��ن اهلج��رة غ��ر الش��رعية 
املهرب��ن«. البح��ر وع��ن طري��ق  ع��رب 

وتن��أى جه��ات حكومي��ة ومعنية بنفس��ها 

ع��ن حيثي��ات اهلج��رة لتلق��ي بالائم��ة 
اس��باب  يف  املركزي��ة  احلكوم��ة  عل��ى 
اهلج��رة واختي��ار الش��باب لط��رق مغ��ادرة 
الب��اد بانها مل تتجه لس��لك ط��رق التنمية 
البش��رية واس��تغال الطاق��ات الش��بابية 
واهمل��ت القطاع��ات العملي��ة الصناعي��ة 
والزراعي��ة ومجي��ع اجلوان��ب االنتاجي��ة 
ذات االكتف��اء الذات��ي فض��ا ع��ن االوض��اع 
االمني��ة والسياس��ية املردي��ة ال��ي تس��ر 
حن��و االس��واء نتيج��ة غي��اب التخطي��ط 
وس��وء االدارة يف التخل��ص م��ن االزم��ات 
واش��راكهم  الكف��اءات  اختي��ار  وع��دم 
ان  عل��ى  ع��اوة  احلكوم��ي  الق��رار  يف 
املواق��ف احلكومي��ة الزال��ت غائب��ة ازاء 
موج��ة اهلج��رة ال��ي فاقته��ا املواق��ف 
االنس��انية االوربي��ة بع��د ان فتح��ت دول 
كاملاني��ا والس��ويد وغره��ا م��ن ال��دول 
العراقي��ن. املهاجري��ن  ام��ام  ابوابه��ا 

االقتصادي��ة  الش��بيبة  ظ��روف  تطوي��ر   -1
م��ن  ومتكنه��ا  والسياس��ية  واالجتماعي��ة 
وامكانياته��ا  طاقاته��ا  وتوجي��ه  اط��اق 
ووضعه��ا يف خدم��ة الش��عب والوط��ن وتوف��ر 
حي��اة دميقراطي��ة تفت��ح للش��بيبة جم��االت 

ارح��ب لبن��اء مس��تقبلها األفض��ل.
2- توعي��ة الش��بيبة بقضاياه��م ومصاحله��م 
وتطوي��ر ضروفه��م االجتماعي��ة واالقتصادي��ة 
والثقافي��ة وتنمي��ة مواهبه��م االبداعي��ة يف 

تل��ك اجمل��االت.
3- توثي��ق روح االخ��وة والصداق��ة والتضام��ن 
الكفاح��ي ب��ن ش��بيبة الع��راق عرب��اً وك��رداً 
وتركمان��اً م��ن االنتم��اءات القومي��ة االخ��رى.
والعم��ل عل��ى توثي��ق مب��داء املواطن��ة ب��ن 
ابن��اء الش��عب العراق��ي وب��ث روح التس��امح 

واحملب��ة واالنفت��اح يف اجملتم��ع.
 4-  ضم��ان حق��ق الش��بيبة يف اقام��ة منضماتها 
املع��ربة ع��ن ارادته��ا دميقراطي��اً. واالس��هام 
احلرك��ة  وفعالي��ات  نش��اطات  يف  الفاع��ل 
التنس��يق  وتطوي��ر  العراقي��ة  الش��بابية 
والتع��اون فيم��ا بينه��ا واح��رام تعدديته��ا.

 5- ضمان حق الشبيبة يف التعليم والعمل.
الوط��ي  بال��راث  الش��باب  تثقي��ف   -6
لش��عبنا  واالنس��اني  الوط��ي  النظال��ي 

العراق��ي.. واالعت��زاز بأجم��اده وبطوالت��ه 
وب��روح اجلماع��ة والتّاخ��ي القوم��ي واملواطن��ة 
احلق��ة, وح��ب الش��عب والوط��ن والتفان��ي يف 
س��بيل القضاي��ا الوطني��ة والقومي��ة.. وامن��اء 
الش��عور باملس��ؤلية وحارب��ة روح العس��كرة 
ومش��اعر االحب��اط واالنكف��اء الس��ليب ومظاه��ر 

الش��وفينية والتعص��ب القوم��ي والعنصري��ة 
والنع��رات الطائفي��ة والديني��ة.. واملواق��ف 

االجتماع��ي. والتحل��ل  االنعزالي��ة 
واالره��اب  احل��رب  ض��د  النض��ال   -7
كرمي��ة  حي��اة  وتأم��ن  وكوارثهم��ا, 
للمتضرري��ن منه��ا, والعم��ل عل��ى ترس��يخ 

االجتماع��ي. والتق��دم  الس��ام  قي��م 
8- النض��ال ض��د مص��ادرة احلري��ات العام��ة 
وحق��وق االنسان,والس��عي م��ن اج��ل تطبي��ق 
بن��ود االع��ان العامل��ي حلق��وق االنس��ان,وبقية 
املواثي��ق واالتفاقي��ات الدولي��ة ذات الصل��ة يف 

الع��راق.
الوطني��ة  الق��وى  م��ع  املش��رك  العم��ل   -9
العراقي��ة )أح��زاب, منظم��ات جمتم��ع مدن��ي( 
م��ن اج��ل بن��اء ع��راق دميقراط��ي فيدرال��ي, 
ودول��ة القان��ون واملواطن��ة, وفص��ل الس��لطات.

10- الدف��اع ع��ن حق��وق ال��رأة ومس��واواتها 
الكامل��ة بالرج��ل والعم��ل عل��ى س��ن الوان��ن 
والتش��ريعات ال��ي تضم��ن حصوهل��ا عل��ى 

حقوقه��ا  كامل��ة.

من أه��داف وبرنامج احتاد الش��بيبة الدميقراطي عل��ي الصعيد الوطين
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بيان رابطة املرأة العراقية مبناسبة الذكرى 65 لتأسيس رابطة املرأة العراقية
وحن��ن نعي��ش أج��واء االحتف��ال بالعي��د 
العامل��ي للم��رأة الثام��ن م��ن آذار وعب��ق 
جيش��نا  يس��طرها  ال��ي  االنتص��ارات 
وقواتن��ا املس��لحة مبختل��ف فصائله��ا يف 
معرك��ة حتري��ر املوص��ل ض��د اإلره��اب 
الداعش��ي ويف ربي��ع نضالن��ا اخلام��س 
العراقي��ة  امل��رأة  نض��ال  والس��تن 
الق��رن  عش��رينات  يف  انطل��ق  ال��ذي 
املاض��ي مس��تمداً الع��زم م��ن امل��وروث 
العامل��ي اإلنس��اني ، نضاهل��ا م��ن اج��ل 
ض��د  اإلنس��ان  وكرام��ة  االس��تقال 
واالقتصادي��ة  العس��كرية  األح��اف 
واالمربيالي��ة ومس��اهمتها املقدام��ة يف 
حرك��ة التح��رر الوط��ي واالجتماع��ي 
والثق��ايف ُمس��طرة ط��وال مس��رتها الكثر 
م��ن االجن��ازات الثقافي��ة والقانوني��ة 
والفني��ة واألدبي��ة والعلمي��ة ، النضاالت 
ال��ي ُتوج��ت بتأس��يس رابط��ة امل��رأة 
العراقي��ة يف العاش��ر م��ن آذار ع��ام 1952 
وال��ي حنتف��ل بذكراه��ا الي��وم مبناس��بة 
عل��ى  ربيع��ا  وس��تن  مخ��س  م��رور 

ذك��رى تأسيس��ها .

س��عت الرابط��ة من��ذ س��نواتها األوىل 
العدال��ة  بتحقي��ق  املطالب��ة  حن��و 
واملس��اواة ب��ن امل��رأة والرج��ل اس��تنادا 
اىل اإلع��ان العامل��ي حلقوق اإلنس��ان وكل 
االتفاقي��ات الدولي��ة اخلاص��ة بالقض��اء 
عل��ى كل إش��كال التميي��ز ض��د امل��رأة، 
املس��اواة اإلنس��انية يف احلق��وق ال��ي 
تعت��رب حج��ر األس��اس ل��كل جمتم��ع 
دميقراط��ي ت��واق للعدال��ة االجتماعي��ة 

وترس��يخ قي��م حق��وق اإلنس��ان .
الش��خصية  األح��وال  قان��ون  يعت��رب 
اه��م  م��ن   1959 لع��ام   188 رق��م 
اجن��ازات الرابط��ة وال��ذي يع��د عام��ة 
النس��وية  مضيئ��ة يف تاري��خ احلرك��ة 
حتقي��ق  باجت��اه  وخط��وة  العراقي��ة 
رابطتن��ا  لعب��ت  األه��داف،  كام��ل 
النض��ال  يف  متمي��زا  ريادي��ا  دورا 
الع��ام لش��عبنا العراق��ي وقدم��ت ع��رب 
مس��رتها الطويل��ة تضحي��ات كب��رة 
وكان هل��ا ش��رف املس��اهمة يف مجي��ع 
مواق��ف الش��عب ووثبات��ه وانتفاضات��ه 
ووقف��ت م��ع بن��ات وأبن��اء ش��عبنا جبرأة 

وصاب��ة لتص��رخ بوج��ه الدكتاتوري��ة 
الفاش��ية وبعد س��قوط النظ��ام الدكتاتوري 
س��ارعت عض��وات الرابط��ة إىل املس��اهمة 
يف بن��اء الع��راق الدميقراط��ي اجلدي��د ، 
وأعم��ار م��ا خلفت��ه س��نوات احل��روب من 

وعمل��ت  دم��ار، 
احلرك��ة  م��ع 
عل��ى  النس��وية 
املش��اركة  ضم��ان 
س��ية  لسيا ا
حلقيقي��ة  ا
صن��ع  يف  للم��رأة 
السياس��ي  الق��رار 
تطبي��ق  ع��رب 
الكوت��ا  نظ��ام 
االنتخاب��ات  يف 

والعم��ل عل��ى مناهض��ة كاف��ة أش��كال 
والطف��ل  امل��رأة  ض��د  املوج��ه  العن��ف 
تتع��رض  ال��ي  االنته��اكات  ورص��د 
الق��رارات  كاف��ة  وإلغ��اء  امل��رأة  هل��ا 
كرام��ة  متته��ن  ال��ي  والتش��ريعات 
امل��رأة وحت��ط منه��ا، وس��اهمت يف كتاب��ة 

تقاري��ر الظ��ل وكتاب��ة الرس��ائل ال��ي 
ع��ربت فيه��ا ع��ن حاج��ة امل��رأة للدع��م 
كم��ا  الكامل��ة  حقوقه��ا  إىل  للوص��ول 
عمل��ت ضم��ن ش��راكة متع��ددة القطاع��ات 
عل��ى كتاب��ة اخلط��ة الوطني��ة لق��رار 
جمل��س  جمل��س 
األم��ن 1325 املعي 
مش��اركة  بضم��ان 
امل��رأة يف بناء األمن 
ومفاوضات الس��ام 
كم��ا تابع��ت العمل 
الفري��ق  ضم��ن 
عل��ى  الوط��ي 
املس��اهمة يف كتاب��ة 
الط��وارئ  خط��ة 
بتوف��ر  املعني��ة 
االحتياج��ات اخلاص��ة للنس��اء والفتي��ات 
املدافع��ات  م��ع  وتس��عى  النازح��ات 
واملدافع��ن ع��ن حق��وق امل��رأة للضغ��ط 
خ��اص  قان��ون  تش��ريع  أق��رار  حن��و 
لتجري��م مرتك��يب العن��ف ض��د امل��رأة 
حت��ت أي مس��ميات كان��ت، وتس��اهم يف 

احل��راك االحتجاج��ي حملارب��ة الفس��اد 
املؤسس��ات  دول��ة  وبن��اء  والفاس��دين 
القان��ون  دول��ة  املدن��ي  واجملتم��ع 
والدميقراطي��ة والعدال��ة االجتماعي��ة.

رابط��ة امل��رأة العراقي��ة تناش��د احلكوم��ة 
بش��كل ج��اد  العم��ل  عل��ى  والربمل��ان 
م��ن اج��ل انتش��ال امل��رأة م��ن واقعه��ا 
امل��ؤمل وتوف��ر احلي��اة احل��رة الكرمي��ة 
وتطال��ب  حقوقه��ا  ومحاي��ة  هل��ا 
والق��رارات  القوان��ن  مجي��ع  بإلغ��اء 
ال��ي تتقاط��ع م��ع الدس��تور العراق��ي 
واالتفاقي��ات الدولي��ة ح��ول احلق��وق 
األساس��ية للم��رأة كم��ا تطال��ب بإنه��اء 
اجملتم��ع  نس��يج  تش��ويه  حم��اوالت 
اجلنس��ن يف  ب��ن  كالفص��ل  العراق��ي 
اجلامع��ات واملعاه��د التعليمي��ة وتضيي��ق 
احلري��ات وإلغ��اء مجي��ع اإلج��راءات 

الص��ادرة به��ذا اخلص��وص.
العم��ل  مواصل��ة  عل��ى  نعاهدك��م 
وحقوقه��ا  امل��رأة  لقضي��ة  واإلخ��اص 
والعدال��ة  احلري��ة  يف  املش��روعة 

. واملس��اواة  االجتماعي��ة 

جم��دا للثام��ن م��ن آذار الي��وم العامل��ي 
للم��رأة

جمدا للحركة النسوية العراقية
جم��دا لرابط��ة امل��رأة العراقي��ة وه��ي 

تش��عل مشعته��ا اخلامس��ة والس��تن
لش��هيدات  واح��رام  إج��ال  حتي��ة 
وه��نِّ  اللوات��ي  النس��وية  احلرك��ة 
أرواحه��ن م��ن اج��ل احلري��ة والعدال��ة 

اإلنس��انية
والوف��اء  احل��ب  مش��وع  نوق��د  هل��ن 
والبق��اء عل��ى درب النض��ال حت��ى تن��ال 

امل��رأة حقوقه��ا كامل��ة

النس��وية  احلرك��ة  لرائ��دات  حتي��ة 
العراقي��ة

والس��تن  اخلامس��ة  الذك��رى  عاش��ت 
العراقي��ة امل��رأة  رابط��ة  لتأس��يس 

رابطة املرأة العراقية
10 آذار 2017

البيوت الرتاثية الزبريية يف البصرة مهددة بالضياع بعد هدم العشرات منها
الشباب املدني � وكاالت 

أك��د باحث��ون وخمتص��ون يف ال��راث احملل��ي، 
الثاث��اء، أن البي��وت والقص��ور الراثي��ة يف قض��اء 
الزب��ر ال��ي خلفه��ا من س��كنوا القضاء قب��ل عقود 
أوش��كت عل��ى اإلندث��ار م��ن ج��راء هدم العش��رات 
منه��ا متاش��ياً م��ع التوس��ع العمران��ي الس��ريع. 

حس��ن  التارخي��ي  والباح��ث  األدي��ب  وق��ال 
ل�"الس��ومرية  حدي��ث  يف  العن��زي  زب��ون 
قض��اء  يف  الراثي��ة  "البي��وت  إن  ني��وز"، 
الزب��ر أصبح��ت يف حال��ة بائس��ة، ومعظمه��ا 
أهميته��ا  رغ��م  والضي��اع،  باإلندث��ار  مه��ددة 

م��ن  الفري��د  املعم��اري  وطرازه��ا  التأرخيي��ة 
نوع��ه"، مبين��اً أن "تل��ك البي��وت ختتل��ف يف 
تصاميمه��ا ع��ن البي��وت العراقي��ة األخ��رى".
تتمي��ز  البي��وت  "ه��ذه  ان  العن��زي  وأوض��ح 
نس��بيًا، وحتت��وي  اإلرتف��اع  عالي��ة  بأس��يجة 
عل��ى )الباقدي��ر( ال��ذي يع��د وس��يلة بدائي��ة 
مبتك��رة للتهوي��ة والتربي��د، كم��ا كان��ت أبوابه��ا 
اخلش��بية ختتل��ف ع��ن األب��واب األخ��رى، فه��ي 
كب��رة ومزدوج��ة، مبعن��ى أن الب��اب الكب��ر 
يتضم��ن باب��اً صغ��راً، ويطل��ق الزبري��ون عل��ى 
ه��ذا الن��وع م��ن األب��واب تس��مية )خوخ��ة(". 
ولف��ت العن��زي، وه��و صاح��ب كت��اب )أي��ام 
الزب��ر وذكري��ات الزم��ن اجلمي��ل( الص��ادر يف 

الكوي��ت قب��ل عام��ن ويق��ع يف 600 صفح��ة، 
اىل أن "م��ن يش��ري البي��وت القدمي��ة أصب��ح 
يهدمه��ا ويب��ي من��ازل جدي��دة عل��ى أرضه��ا، 
ولذل��ك أوش��كت الزب��ر عل��ى فق��دان بيوته��ا 
الراثي��ة اجلميل��ة"، مضيف��اً أن "م��ن الصع��ب 
ج��داً يف املرحل��ة احلالي��ة بن��اء بي��وت جدي��دة 
وف��ق الط��راز الزب��ري النه��ا حباج��ة اىل بنائ��ن 
جيي��دون فن��ون العم��ارة القدمي��ة، وكان البنائ��ون 
س��ابقاً يتفنن��ون يف وض��ع األق��واس والزخارف عند 

بن��اء البي��وت الزبرية، ومن أش��هر ه��ؤالء خال 
الق��رن املاض��ي أمح��د رجي��ب وس��ليمان املس��فر". 
ب��دوره، ق��ال قائمق��ام الزب��ر الس��ابق  عب��اس 
ل�"الس��ومرية  حدي��ث  يف  احلي��دري  رش��م 
ال��ي  القدمي��ة  "البي��وت  إن  ني��وز"، 
االص��ول  أصح��اب  الزب��ر  س��كان  خلفه��ا 
النجدي��ة ه��ي أم��اك ش��خصية، وبالتال��ي ال 
تس��تطيع هيئ��ة اآلث��ار وال��راث أو الس��لطات 
احمللي��ة الس��يطرة عليه��ا أو التص��رف به��ا"، 
موضح��اً أن "تل��ك البي��وت تس��تنزف مس��احات 
أن  حبي��ث  بنائه��ا،  طبيع��ة  حبك��م  واس��عة 
مس��ك اجل��دار يص��ل أحيان��اً اىل ثاث��ة أمت��ار، 
للتط��ور  طبيعي��ة  نتيج��ة  ه��و  واندثاره��ا 
القض��اء".  يش��هده  ال��ذي  الس��ريع  العمران��ي 
"الس��لطات  أن  اىل  احلي��دري  وأش��ار 
الع��ام  خ��ال  أوص��ت  القض��اء  يف  احمللي��ة 

عل��ى  باحلف��اظ  البلدي��ات  مديري��ة  احلال��ي 
القدمي��ة  الزبري��ة  البي��وت  م��ن  تبق��ى  م��ا 
أو  للقض��اء  األس��اس  التصمي��م  حتدي��ث  عن��د 
خدمي��ة".  مش��اريع  لتنفي��ذ  التخطي��ط  عن��د 
وحبس��ب رئي��س جلن��ة االعم��ار والتطوي��ر يف 
جمل��س حمافظ��ة البص��رة زه��رة مح��زة البج��اري 
ف��إن "وزارة الس��ياحة واآلث��ار وهيئ��ة اآلث��ار 
أي  منهم��ا  يب��در  مل  احملافظ��ة  يف  وال��راث 
اهتم��ام بالبي��وت الزبري��ة القدمي��ة باعتباره��ا 
م��ن املمتل��كات اخلاص��ة"، مبين��ة يف حدي��ث 
ينص��ب  "اإلهتم��ام  إن  ني��وز"،  ل�"الس��ومرية 
الشناش��يل  بي��وت  عل��ى  احلالي��ة  املرحل��ة  يف 
الراثي��ة الواقع��ة يف منطق��ة البص��رة القدمي��ة، 
وال��ي نس��عى جلعله��ا منطق��ة س��ياحية ذات 
طاب��ع تراث��ي بتموي��ل م��ن موازن��ة احملافظ��ة". 
يذك��ر أن قض��اء الزب��ر )حن��و 18 ك��م غ��رب 
قض��اء  أك��رب  ثان��ي  ه��و  البص��رة(،  مدين��ة 
تش��كل  إذ  املس��احة،  ناحي��ة  م��ن  الع��راق  يف 
مس��احته أكث��ر م��ن نص��ف مس��احة حمافظ��ة 
النفطي��ة  املنش��آت  غالبي��ة  وتق��ع  البص��رة، 
والصناعي��ة الكب��رة يف جن��وب الع��راق ضم��ن 
احل��دود اإلداري��ة للقض��اء، ال��ذي يتك��ون م��ن 
ع��دد م��ن النواح��ي أهمه��ا أم قص��ر ال��ي تض��م 
أك��رب مين��اء جت��اري يف البل��د، كم��ا يوج��د منف��ذ 
س��فوان ال��ربي الوحي��د ب��ن الع��راق والكوي��ت، 
الزب��ر.  لقض��اء  التابع��ة  س��فوان  ناحي��ة  يف 

وملدين��ة الزب��ر )مرك��ز القض��اء( أهمي��ة كب��رة 
املس��جد  يق��ع  وفيه��ا  اإلس��امي،  التاري��خ  يف 
اجلام��ع )جام��ع اخلط��وة( وه��و أول جام��ع بن��اه 
العربي��ة، وضم��ن  املس��لمون خ��ارج اجلزي��رة 
البص��رة  مدين��ة  آث��ار  توج��د  الزب��ر  ح��دود 
بقي��ادة عتب��ة  الع��رب  بناه��ا  ال��ي  القدمي��ة 
ب��ن غ��زوان عن��د الفت��ح اإلس��امي للع��راق ع��ام 
636 للمي��اد، ومن��ذ بداي��ة الق��رن الس��ابع عش��ر 
وحت��ى مطل��ع الق��رن العش��رين هاج��رت عش��رات 
العوائ��ل العربي��ة م��ن جن��د )وس��ط اجلزي��رة 
العربي��ة( إىل مدين��ة الزب��ر، وم��ن تل��ك العوائ��ل 
البابط��ن والزه��ر والذك��ر والراش��د واجلاس��ر 
والربي��كان واجلريف��ان واجله��ران واحلس��ينان، 
ع��ادت  املاضي��ة  األربع��ة  العق��ود  غض��ون  ويف 
معظ��م األس��ر ال��ي تنتم��ي لتل��ك العوائ��ل إىل 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية، وحص��ل أفراده��ا 
ملك��ي،  بق��رار  الس��عودية  اجلنس��ية  عل��ى 
وظل��ت الزب��ر بصفته��ا بواب��ة الع��راق عل��ى 
دول اخللي��ج، تتمت��ع خبصوصي��ة عل��ى املس��توى 
الع��ادات  م��ن  الكث��ر  أن  إذ  االجتماع��ي، 
الس��ابقون  س��كانها  خلفه��ا  ال��ي  والتقالي��د 
)النج��ادة( م��ا ت��زال راس��خة، كم��ا أن هلج��ة 
س��كان الزب��ر تع��د أق��رب اللهج��ات العراقي��ة 
إىل اللهج��ات املتداول��ة يف دول اخللي��ج العرب��ي. 

رسايل طني
عبداهلل موحان

اجيس الليل كاسن وجنح گمره
وماشة گنطرة تلوح بضفرة راگ

وهرول للفجر شباچ
متوضي بحچي العشاگ

يلم الضوا الطايح من شليل اهلل
ويزته الكل رصيف متاع 

يتسرگه النهر جرفن لو ماضاگ مرود ريح
يتغاوى وجيفن شراٌع

شاورت األغصان عشوش عّا يوعه بيهن فاس
والغنيت بسته بطور املرايات تكسر واهس العميان

صغت ماي السواجي دفوف
وزفيت املساحي الغرفة البستان 

وقميص احلايط االبس الوحشه فطور
بربة طن خيطته 

وعطش مربالسنابل طيف
رد بيها احلنن الطيش

وال چنرب مسا يهلهل بشروة غيم وتزفله گاليدبيش
وناعور املرايا اليغرف رسومي يبديها اعله گاع 

الشيب
وما أندل 
ولو أندل 

اسبگلك حجل غبشه جبدم مسطر
وورثلك رسايل طن وقراني خبلگ عنرب

يلبنحرك سلف مجار.

م����ام���ج���ب���ور ...
باسم الفتالوي

تطحن بالچذب وبرحه عمره اتدور
إتضييعه وتنتظر واتوويف عود أنذور

ماجمبور ..

تبوگ امن السلف دنية ضحك وافراح
وترد ابكل صافه اتصاحب الناطور

متسح گصتك والنگطه گد الكون
وتبدل عفة اخلضره اخبسيس البور

تطبطب عالچتف واتگله فوت اوياك
ِتچل خطوه وتدك أبظهره الف ساطور

ماجمبور.....

متشيلك درب وتكشف سر لليل
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قصص قصيرة
عبدالرزاق الخطيب

)أحنراف(
أس��باب كث��رة تدف��ع أالنس��ان ألخف��اء حلم��ه ،مت��ر أوقات تنس��يك 
وجه��ك يف م��رآة القل��ق ،خت��رج مش��وها مبس��احيق التموي��ه ،كأنك 

لس��ت ان��ت ،وال الظ��ّل ال��ذي يصاحب��ك ينتس��ب اليك
أعرف��ه بس��مرته وبقاي��ا ن��دوب اجل��دري الناعمةال��ي زرعه��ا 
االهم��ال يف ماحم��ه ،وم��ا ميي��زه ع��ن االخري��ن حنافت��ه ال��ي 
جتع��ل من��ه خيط��ا مهم��ا يتس��لق حيط��ان الك��ون ،ويبق��ى يتماي��ل 
يف الع��راء كس��نبلة يتيم��ة... .أقلق��ي كث��را ،فق��د عرف��ت مؤخ��را 
بان��ه ع��زف ع��ن الش��عر نهائي��ا ،ومل يع��د حيم��ل يف جيوب��ه تل��ك 
املطال��ع ال��ي تضف��ي عل��ى مسرت��ه حنط��ة الش��عر ،وم��ا أدهش��ي

حق��ا معرف��ي مبش��روعه يف كتاب��ة رواي��ة ع��ن رج��ل مي��ت ،يأتي��ه 
فج��را ويكت��ب بالنياب��ة عن��ه أح��داث مش��ابهة متام��ا حليات��ه ، 
أترص��د ذهول��ه وانعطافت��ه يف االزق��ة القصي��ة ،واراه يتاب��ع ط��رح 
االس��ئلة باحث��ا ع��ن اجاب��ات يف ظلمةه��ذا الع��امل ... .. تناهبت��ه 
ش��خوص الرواي��ة واحداثه��ا ،يش��عل مج��ر املتاه��ات ،ويس��دل 
خيم��ة التب��غ عل��ى مع��امل احلقيق��ة، يله��ث عن��د نق��اط ال يس��تطيع 
ان يضعه��ا ف��وق كلم��ات الذاك��رة... .وال ف��وق جس��د معش��وقته 
حي��ث يتمن��ى ان يرس��م آهل��ة دون معاب��د ،ويق��دم برض��ا ن��ذور 

الطاع��ة ب��ن فخ��ذي الضي��اع
حملت��ه ب��ن حش��د م��ن الص��راخ ... كان مقي��دا ،ورج��ال الش��رطة 
جيمع��ون االدل��ة م��ن اوراق رواي��ة غ��ر منج��زة ،ويعث��رون ب��ن 

تفاصي��ل الكتاب��ة غ��ن س��اح جرمي��ة القت��ل..

)ضراوة(

ب��ن خط��وط ملوح��ة طبع��ت عل��ى وجه��ه  أبتس��امته  تط��ّل 
خريط��ة ي��وم عم��ل ش��اق ... الليل��ة اجلمع��ة.. هن��اك زم��ن 
كاٍف لاس��تحمام واملتع��ة ،االطف��ال ينقب��ون يف أحش��اء أالكي��اس 
،ثرثرته��م تبلل��ه بالرض��ا وه��م ميضغ��ون الفواك��ة ويس��يل لعابه��م 

مب��ذاق احللوي��ات… يداع��ب جس��ده برغ��وة الصاب��ون.. هائم��ا 
بكلم��ات أغني��ة ريفي��ة مفضل��ة لقلب��ه.. ام��ام خزان��ة مابس��ه  مت 
اختي��ار م��ا يلي��ق به��ذه االس��راحة ...ودع اخوت��ه الصغ��ار مب��رح 

ومبداعب��ة جتع��ل من��ه أب��ا قب��ل االوان... 
يف اخل��ارج تن��ث الس��ماء رذاذا ناعم��ا يضي��ف لامس��ية مباه��ج 

هادئ��ة تاخ��ذه يف جول��ة يف اس��واق املدين��ة
حبرك��ة تلم��س ع��رق جبين��ه ليمس��ح ع��رق ط��ن اي��ام اس��بوع 
اح��د  زج��اج  يف  مع��روض  معط��ف  عل��ى  متحس��را  بأكمل��ة.. 
احمل��ات ... ك��ّف ع��ن التذم��ر وعك��ف اىل مش��ربه املعت��اد.. 
تن��اول كاس اخلم��رة االول برغب��ة ث��م أش��عل س��يكارة أالمني��ات.. 
تاخ��ذه س��حب الغن��اء اىل س��رير ام��رأة. س��رير ناع��م مدث��ر بالعطر 
ومباخ��ر الع��ود ... وأم��راة ترق��ص ب��ن ذراعي��ه ... تلق��ف كأس��ا 
اخ��رى.. ماس��حا ومتلمس��ا نعوم��ة شرش��ف الطاول��ة ..مرمن��ا 

باغنيت��ه الريفي��ة.. 
ترن��ح يف عودت��ه.. متاي��ل متعم��دا ملاصق��ة خم��ادع أخ��ر اللي��ل.. 
االش��ياء تصب��ح غائم��ة وت��دور بس��رعة ... ت��دور خملف��ة غش��اوة 
يف عيني��ة وبض��ع كلم��ات اغني��ة ب��ن ش��فتيه م��دد س��اقيه وردد 

بوج��ع
سأنام ... انام.. وكأني لن أستيقظ ابدا.

)نفايات(.. 
كريه��ة تل��ك االش��ياء ال��ي جتع��ل من��ك برمي��ا للنفاي��ات.. 
البع��ض يفس��ر الفائ��ض يف االكل. جتم��ة.. ول��ي راي  بان��ه ق��ذارة
يف وق��ت احل��رب  اصب��ح  مره��ا وكان��ه حمموع��ة م��ن اخل��راف 
ال��ي احن��رف به��ا كل��ب مس��عور اىل مس��لخ النهاي��ة... رغبت��ه 
يف حل��م الض��ان املش��وي حتت��م علي��ه م��ّد مس��اط كب��ر م��ن اللح��م 

والدس��م لتف��وح من��ه رائح��ة العفون��ة... 
يف وجب��ات اخ��ر اللي��ل املتاخ��رة يتع��رق. وتطف��خ من��ه ش��تائم 
بذيئ��ة لذبائح��ة املعلق��ة يف س��قف رده��ة التحقي��ق ... .ي��رك 

نزي��ف ص��راخ الضحاي��ا للدي��دان ويتوق��ف ب��ن ف��رة 
واخ��رى ع��ن اهلض��م ليك��رع م��ن قنان��ي الويس��كي  حمدثا  
صوت��ا  يأت��ي م��ن وس��اخة معدت��ه ... مي��زج حل��م خراف��ه 

باللح��م املعل��ق وامله��روس بس��ياط اجلحي��م.. 
ليدون جرو بذيء نباح الليل على ورق الدم

يف الصب��اح.. يتناولفط��وره بش��وكة مطاع��م العن��ف مق��ددا 
اللح��م ال��يء يف اوراق تس��تخدم مل��رة واح��دة ... متل��ذذا 

باملقب��ات ال��ي امام��ه. مرخي��ا ح��زام كرش��ه ليمصم��ص 
عظ��ام البقي��ة.



والطلب��ة  الش��بيبة  مهرج��ان  حن��و 
روس��يا يف   19 ال����  العامل��ي 
املهرج��ان  ع��ن  تارخيي��ة  نب��ذة 
)WFYS( والطلب��ة  للش��باب  العامل��ي 

   املهرج��ان العامل��ي للش��باب والطلب��ة ه��و احل��دث الدول��ي، م��ن 
قب��ل االحت��اد العامل��ي للش��باب الدميقراط��ي، وه��ي منظم��ة يس��ارية 
اإلقليمي��ة  منظم��ة عض��و  م��ع  باالش��راك  التقدمي��ة،  والش��باب 
للش��باب والط��اب ال��ذي ميت��د مخ��س مناط��ق م��ن الع��امل مب��ا يف 
ذل��ك آس��يا واحملي��ط اهل��ادئ وأفريقي��ا، س��ينا )أوروب��ا وأمري��كا 
الش��مالية(، وأمري��كا الاتيني��ة والبح��ر الكارييب، والش��رق األوس��ط.

تشيكوس��لوفاكيا  ب��راغ،  يف   1947 ع��ام  يف  األول  املهرج��ان  اقي��م 
with17،000 مش��ارك م��ن الش��باب والط��اب وال��ي متث��ل 71 دول��ة. 

ش��عار املهرجان األول كان »احتدوا الش��باب، اىل االمام لس��ام دائم!«
كان أك��رب مهرج��ان ل��ل6، ال��ذي عق��د يف ع��ام 1957 يف موس��كو، 
كم��ا  احل��دث.  يف  بل��دا   131 م��ن  ش��اب   34000 حض��ر  عندم��ا 
»ليال��ي  ألغني��ة  الدولي��ة  م��رة  الول  املهرج��ان  ه��ذا  ش��هد 
رمب��ا  منص��ب  إىل  ذل��ك  بع��د  ذهب��ت  وال��ي  موس��كو«، 
األغني��ة الروس��ية املع��رف به��ا عل��ى نط��اق واس��ع يف الع��امل.
مهرج��ان  أك��رب  وكان  املش��اركة،  ال��دول  ع��دد  حي��ث  م��ن 
يان��غ،  بيون��غ  يف   1989 ع��ام  يف  عق��د  ال��ذي   ،13th وق��د 
احل��دث. يف  دول��ة   177 حض��ر  عندم��ا  الش��مالية،  كوري��ا 

خ��ال احل��رب الب��اردة وعق��دت العدي��د م��ن املهرجان��ات يف عواص��م 
ال��دول االش��راكية بس��بب اإلنف��اق والتنس��يق اهلائ��ل الازم��ة لدع��م 
مهرج��ان الش��باب. ونتيجة لذلك، م��ن 1960s واته��م املهرجانات من 
قب��ل وزارة اخلارجي��ة األمريكية من أن تكون أداة للدعاية الش��يوعية.

وق��د عق��د املهرج��ان ال17 يف بريتوري��ا، جن��وب أفريقي��ا، 13-21 
ديس��مرب 2010، وعق��د املهرج��ان ال18 يف كيت��و، اإلك��وادور، يف -07
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س��يكون عق��ده يف مدين��ة سوتش��ي الروس��ية يف اكتوب��ر تش��رين االول.

4No.1 - year1

)كلي��ة  جامع��ي   طال��ب  عدن��ان  فرق��د 
البص��رة س��كان  م��ن  هندس��ة( 
جمس��مات  تصمي��م  موهب��ة  لدي��ه 
اخلش��بية  العي��دان  م��ن  هندس��ية 
مهت��م يف تصمي��م جمس��مات  صغ��رة ألماك��ن 
القدمي��ة  احملكم��ة  منه��ا  تراثي��ة  بصري��ة 
املركزي��ة  وس��اعة س��ورين الراثي��ة واالعدادي��ة 
احلري��ة  س��احة  وس��اعة  البص��رة  وشناش��يل 
واهتمام��ه  به��ذه االماك��ن الراثي��ة  ال��ي طواه��ا 
النس��يان والامب��االة وثاث��ر املتغ��رات اجلوي��ة  
التارخيي��ة  االثري��ة  البصري��ة  املع��امل  فه��ذه 
املس��ؤولن  قب��ل  م��ن  االهم��ال  ��ي  تعان
وحي��اول ان اقدم ش��يء بس��يط هلذا ال��راث العريق ,

بص��ورة  الرس��م  موهب��ة   امتل��ك  وايض��ا 
الكروني��ة,  ربوت��ات  وتصمي��م  احرافي��ة 

  
� من هو فرقد عدنان 

- الفن��ان فرق��د عدن��ان طال��ب جامع��ي  على وش��ك 
التخ��رج خمت��ص يف جمال هندس��ة علم احلاس��وب.

؟  قضيته��ا  أي��ن  ؟  طفولت��ك  تق��رأ  كي��ف   �
- انتم��ي حملافظ��ة رائع��ة حتم��ل يف تارخيه��ا 
البص��رة   الع��راق  بندقي��ة  واالصال��ة  االب��داع 
نش��أة يف البص��رة واكمل��ت دراس��ي االبتدائي��ة 

والثانوي��ة  فيه��ا 

إىل  متي��ل  بأن��ك  احسس��ت  ��ى  مت  �
. اجملس��مات  تصمي��م  و  الرس��م  
وه��ي  اس��طورة  لي��س  والتمي��ز  االب��داع  ان   -
��ي يف  جدي��رة ب��أن نطم��ح إليه��ا لكنه��ا ال تأت
ي��وم اولليل��ة مام��ن ط��رق خمتص��رة لبل��وغ األب��داع 
��ي  اقران ع��ن  التمي��ز  نقط��ة  م��ن  انطلق��ت 
احلي��اة يف  بصم��ي  اض��ع  أن  ب��د  ال  ��ي  وان
حي��ث نش��أت وترعرع��ت ضم��ن بي��ت يهت��م بالفن.
تعلم��ت  اساس��يات الرس��م م��ن اخ��ي الكب��ر 
الطري��ق. عن��اء  ��ي  ل اختص��ر  عدن��ان  مهن��د 
يف  الراثي��ة  ��ي  املبان اش��اهد  كن��ت  ي��وم  كل 
واالندث��ار لإلهم��ال  معرض��ة  البص��رة  مدين��ة 

تسقط واحدة تلو االخرى 
��ى  ق��ررت ان أح��ي ت��راث مدين��ي احلبيب��ة عل
طريق��ي اخلاص��ة وبأس��تخدام م��واد بس��يطة .

 � مب��ن تأث��ر الفن��ان فرق��د  يف بدايات��ه ؟ وم��ا ه��ي 
أول لوح��ة ل��ك ؟ وم��ا ه��و أول عم��ل صصمت��ه ؟.
- تأث��رت بأب��ي الراح��ل أ.عدنان جعف��ر الذي كافح 
وكاف��ح اىل ان وض��ع بصمت��ه يف احلي��اة قب��ل رحيل��ه  
��ي  ل لوح��ة  اول  كان��ت  م��اذا  اذك��ر  ال 
��ى للمحكمة  اول  جمس��م هندس��ي صممت��ه كان ملبن

. القدمية 

وه��ل   ، ترس��م  أّن  حت��ب  ��ى  مت  �
؟ مل��اذا  ؟  للرس��م  حم��دد  وق��ت  هن��اك 

- كل ي��وم هن��اك 3س��اعات اقضيه��ا ألنت��ج عمل ما 
كن��ت اقض��ي الس��اعات االخ��رة م��ن اللي��ل للرس��م 
اللي��ل  وه��دوء  الس��كون  في��ه  الوق��ت  ذل��ك 

� كيف طريقة الرسم عندك إذا أردت أّن ترسم لوحة .
اجلم��ال  اىل   تتج��ه  ��ي  لوحات اغل��ب   -
والرص��اص  الفح��م  اق��ام  باس��تخدام  الواقع��ي  

تصمي��م   « الفني��ة  أعم��ال  تنج��ز  كي��ف   �
اجملس��مات » ، وما هي األدوات الي تس��تخدمها.

��ي اج��زاء  ذل��ك املبن��ى  بداي��ات اتص��ور يف خيال
بيض��اء    ورق��ة  ��ى  عل العم��ل  بتصمي��م  واق��وم 
البص��رة  ل��راث  هندس��ية  جمس��مات  واصم��م 
الفنك��ر  عي��دان  اخلش��بية  عي��دان  بأس��تخدام 

. لوحات��ك  تتج��ه  فني��ة  مدرس��ة  أي  إىل   �
- املدرسة الواقعية   

. الفني��ة  أعمال��ك  تس��توحي  أي��ن  م��ن   �
واهليكلي��ة   الزخرفي��ة  املام��ح  م��ن   -
البص��رة  يف  القدمي��ة  الراثي��ة  ملع��امل 

� م��ا ه��ي أهم أعمالك الفني��ة وأهم تصميم اجنزته. 
اح��اول  ��ي   ألن مهم��ة   ��ي  اعمال مجي��ع   -
احلبيب��ة البص��رة  واجم��اد  ت��راث  اعي��د  ان 

��ي. املدن الش��باب  جلري��دة  آخ��رة  كلم��ة   �
واح��رزوا  وتك��رارا  م��رارا  وحاول��وا  ثاب��روا   -
هن��اك  فلي��س  االخ��ر  تل��و  النج��اح 
ذات��ك  وحتس��ن  تطوي��ر  م��ن  اك��رب  حت��دي 
��ي  اعزائ لك��م  والتقدي��ر  الش��كر   كل 
��ي  العكيل س��تار  أمح��د  أس��تاذ  وبألخ��ص 

مودتي واحرامي لكم

لقاء العدد :. فرقد عدنان

تمثال االم وسط العشار 
عدسة : علي داود

منظمةمن حقي االنسانية ختتم دورتها بالتعاون مع املعهد السويدي

منتظر جماهد
18ش��باط  الس��بت  ي��وم  اختتم��ت 
2017 دورة اع��داد الق��ادة الش��باب 
و  التدري��ب  قس��م  اقامه��ا  ال��ي 
حق��ي  م��ن  منظم��ة  يف  التطوي��ر 

االنس��انية يف حمافظ��ة البص��رة 
بالتع��اون م��ع املعه��د الس��ويدي 
عل��ى  و  والتطوي��ر  للتدري��ب 
احت��اد  قاع��ة  يف  يوم��ن  م��دى 
رج��ال االعم��ال وتضمن��ت ال��دورة 
ع��ده حم��اور منه��ا كيفي��ة بن��اء 
ف��ن   , املتدرب��ن  م��ع  الكيمي��ا 
االجياب��ي  التأث��ر  و  االلق��اء 
,مه��ارات ف��ن االتص��ال اس��اليب 
و اس��راتيجيات, ب��دء اجللس��ة 
,ان��واع اجلمه��ور و كيفي��ة التعام��ل 
معه��م و وس��ائل الع��رض النموذجي��ة 
يف  الدولي��ة  التماري��ن  وتوظي��ف 

. التدري��ب  عملي��ة 

واس��تخدام القبع��ات الس��تة للم��درب 
احلقيب��ة  اع��داد  وكيفي��ة  الدول��ي 
التدريبي��ة . ش��ارك يف ال��دورة 15 
مت��درب م��ن كا اجلنس��ن و ق��د ق��ام 
مدي��ر املعه��د الس��ويدي للتدري��ب و 
التطوي��ر بتوزي��ع الش��هادات عل��ى 
املتدرب��ن و م��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان 
ه��ذه ال��دورة ه��ي ال��دورة االوىل ال��ي 
يقيمه��ا املعه��د الس��ويدي للتدري��ب 
و التطوي��ر يف البص��رة و م��ن املؤم��ل 
اقام��ة سلس��ة م��ن ال��دورات بالتع��اون 
م��ع منظم��ة م��ن حق��ي االنس��انية .
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الرحّيل االبدي الفنان صالح مهدي
موج��ود  لس��ت  أن��ت  إذاً 
الدم��وع  تش��اهد  ل��ن  أن��ت 
عل��ى  تدحرج��ت  ال��ي 
ُزمائ��ك وحمبّي��ك  وجن��ات 
ُتش��اهد حض��ور  ل��ن  وأن��ت 
زمائ��ك لتش��ييع جثمان��ك .. 
أن��ت ل��ن تق��رأ م��ا س��طرته 
 .. الكس��ر  قلم��ي  دمع��ات 
صديق��ي  ي��ا  س��أرثيك  ل��ذا 
وس��أبعث رثائ��ي إىل أش��يائك 
إىل لوحات��ك  الفني��ة  ال��ي 
تعش��قها وتنف��رد به��ا وتتمتع 
قميص��ك  إىل  مبتاهاته��ا 
األبي��ض الناص��ع ال��ذي يش��به 
ح��د النهاي��ة قلب��ك الص��ايف 

النق��ي ... إىل مقع��دك يف ش��ارع 
الفراهي��دي الواق��ف بع��دك إىل 
األب��د ... إىل بواب��ة الش��ارع  
ال��ي تبك��ي خط��ى قدمي��ك .. 
إىل صاح��ب " املقه��ى " ال��ذي 

أصبح��ت لدي��ه زبون��اً دائ��م 
 ...

ي��ا صديق��ي .. إن ملوت��ك أمل��اً 
وش��عوراً بال��غ بالفق��د حن��ن 
وحدن��ا م��ن متت��د بن��ا احلي��اة 

الدم��وع  ون��ذرف  لنبكي��ك 
يف وداع��ك ونواري��ك ملث��واك 
ن��كاد  ال  حن��ن   .. األخ��ر 
نص��دق أنن��ا ل��ن ن��راك بع��د 
الي��وم .. ه��ل ه��ذا حق��اً؟! 
ألن��ك  نبكي��ك  ال  احلقيق��ة 
رحل��ت ب��ل نبك��ي أنفس��نا 
ألن��ك تركتن��ا وأن��ت ج��زءاً 
من��ا وكان لطموح��ك جدي��راً 
ب��أن يصن��ع ش��ياً هل��ذا البل��د 

املنك��وب.

رئيس التحرير

الشباب املدني � وكاالت

احتضن��ت حدائ��ق "ب��ن اجلس��رين" وس��ط مدين��ة بعقوب��ة، 
عص��ر الس��بت املاض��ي، مب��ادرة "أن��ا أق��رأ/ دي��اىل" يف مومسه��ا 
الثال��ث، وه��ي مب��ادرة ش��بابية مس��تقلة ته��دف إىل نش��ر ثقاف��ة 

الق��راءة ب��ن الش��باب.
حض��ر املب��ادرة ال��ي ع��دت األك��رب عل��ى مس��توى احملافظ��ة، 
س��كرتر اللجن��ة املركزي��ة للح��زب الش��يوعي العراق��ي االس��تاذ  
رائ��د فهم��ي وعض��و املكت��ب السياس��ي للح��زب االس��تاذ  بس��ام 
حمي��ي، وع��دد م��ن الش��خصيات السياس��ية واالجتماعي��ة، إىل 
جان��ب مجه��ور كب��ر م��ن أبن��اء مدين��ة بعقوب��ة. وق��د حفل��ت 
مائ��دة الكت��اب ال��ي امت��دت يف أح��د جوان��ب احلديق��ة، 
بأع��داد كب��رة م��ن الكت��ب، وصل��ت إىل م��ا يرب��و عل��ى مخس��ة 
آالف كت��اب مبختل��ف االختصاص��ات وزع��ت جمان��ا عل��ى 

اجلمه��ور.
واس��تطاع فري��ق املب��ادرة خ��ال الش��هور الس��تة املاضي��ة، أن 
جيم��ع الكت��ب بأعداده��ا الكب��رة، م��ن املتربع��ن، وأق��ام 
مح��ات جلم��ع تربع��ات الكت��ب، يف ش��ارع املتن��يب ببغ��داد.

وأع��رب العدي��د من احلاضرين ع��ن إعجابه��م الكبرباملبادرة، 
وه��ي تعي��د احلي��اة لثقاف��ة الق��راءة واالط��اع ال��ي رآه��ا 

البع��ض "ش��به ميت��ة" يف الع��راق.
ضم��ن  أقيم��ت  تش��كيلية  مبع��ارض  احلدائ��ق  وازدان��ت 
املب��ادرة، وس��اهم فيه��ا العدي��د م��ن فنان��ي احملافظ��ة، 
بضمنه��م ه��ادي البن��ا وكام��ل الداغس��تاني والش��ابة ليل��ى 
الص��ايف. وكان لألطف��ال نصي��ب يف املب��ادرة. فق��د وزع��ت 
عليه��م القص��ص، وأقيم��ت هل��م فعالي��ة للرس��م احل��ر، 

جس��دوا فيه��ا أفكاره��م وأحامه��م الربيئ��ة.
وملعرف��ة آراء اجلمه��ور واقراحاته��م وماحظاته��م ح��ول 
املب��ادرة، أع��د الفري��ق اس��تمارات اس��تبيان يف ه��ذا الش��أن، 
ووزعه��ا عليه��م، به��دف االس��تفادة م��ن تل��ك املاحظ��ات 

واالقراح��ات، ومراعاته��ا يف املب��ادرات املقبل��ة.
وكان للموس��يقى والغن��اء حض��ور يف املب��ادرة. فق��د أدى ع��دد 
م��ن العازف��ن الش��باب مقطوع��ات موس��يقية وأغني��ات جذب��ت 

أمس��اع اجلمه��ور وأنظاره��م.
م��ن جهت��ه حت��دث الش��اب ف��اروق عم��ران أح��د أعض��اء فري��ق 
املب��ادرة ، ع��ن اس��تقالية مبادرته��م وآلي��ة عم��ل اللجن��ة 
القائم��ة عليه��ا، وأش��ار إىل ان أعض��اء املب��ادرة يعمل��ون بش��كل 

طوع��ي ومس��تقل.
وأض��اف قائ��ا ان��ه عل��ى الرغ��م م��ن الع��روض ال��ي قدمته��ا 
بع��ض اجله��ات السياس��ية لرعاي��ة املب��ادرة واملس��اهمة فيها، 
إال انه��م فضل��وا اإلبق��اء عل��ى اس��تقاليتها، وحرص��وا عل��ى 

اس��تمرارها للموس��م الثال��ث جبهوده��م الذاتي��ة.
ولف��ت عم��ران إىل انه��م تلق��وا دعم��ا كب��را م��ن ش��خصيات 

ثقافي��ة داخ��ل دي��اىل وخارجه��ا.
ه��ذا وبذل��ت الق��وات األمني��ة جه��ودا كب��رة يف الس��هر عل��ى 

محاي��ة املب��ادرة.

في الموسم الثالث من "أنا أقرأ" ..

 بعقوبة تزدان بالكتب واأللوان 
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احتاد اجلمعيات العراقية يف السويد 
بضيافة احتاد الشبيبة الدميقراطي 

العراقي يف البصرة 

الشباب املدني � خاص 
يف اط��ار نش��اطات احت��اد اجلمعي��ات العراقي��ة  يف الس��ويد 
م��ع احت��اد الش��بيبة الدميقراط��ي العراق��ي داخ��ل الوط��ن 
. يف سلس��لة م��ن الن��دوات وال��دورات واحللق��ات الدراس��ية 
واملع��ارض العام��ة خ��ال 2017 , فق��د ب��دأت نش��اطات من��ذ 
ديس��مرب 2016 يف مدين��ة الكاظمي��ة وعل��ى اهل��واء الطل��ق وك��ذا 
مدين��ة الش��علة كمب��ادرة اوىل . وتك��ررت يف مدين��ة البص��رة 
بع��د تنس��يق مس��بق واجتم��اع تداول��ي به��دف توقي��ع اتفاقيات 
ش��راكة م��ع ف��رع البص��رة الحت��اد الش��بيبة الدميقراط��ي . م��ع 
برنام��ج جي��دول نش��اط ودورات اداري��ة واعامي��ة يت��وزع 

خ��ال ع��ام كام��ل .
وكان باك��ورة ه��ذا النش��اط يف تنظي��م مع��رض لصحاف��ة واع��ام 
االحت��اد م��ع ن��دوة ع��ن جترب��ة الس��ويد يف جم��ال اجملتم��ع 
املدن��ي ون��وذج احت��اد اجلمعي��ات العراقي��ة يف الس��ويد كمنظمة 
الفعالي��ات  نظم��ت  وق��د  العراقي��ة   للمجموع��ة  س��ويدية 
بالتنس��يق م��ع النقاب��ة الوطني��ة للصحفي��ن العراقي��ن وكذل��ك 
التجم��ع الثق��ايف العراق��ي يف البص��رة .  ,, وتس��تمر الفعالي��ات 
املتع��ددة واملتنوع��ة خ��ال النص��ف االول م��ن ه��ذا الع��ام يف 
ف��روع احت��اد الش��بيبة عل��ى عم��وم فروع��ة مب��دن جن��وب 

الع��راق


