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االفتتاحية
تشــرين اللحظــة المضيئــة فــي تاريــخ 

العــراق السياســي الحديــث .

  شقالوة تحتضن مخيم حيدر القبطان 

عامــان مــّرا  علــى انطــاق انتفاضــة تشــرين التــي فتحــت افــاق جديــدة 
ــوالد لازمــات ،  ــي ال ــر والخــاص مــن نهــج المحاصصــة الطائف للتغيي
فقــد حــددت االنتفاضــة شــروطها وســعت الــى تحقيقهــا كاملــة ، ولكــن  
قــوى الفســاد والمحاصصــة  حاولــت اجهــاض  االنتفاضــة وتغييــر 
ــد ان  ــلطة بع ــة بالس ــة  الحاكم ــة الطغم ــزز مكان ــا يع ــو م ــا نح مطاليبه

ــة . ــة قوي ــة  ضرب ــذه الطغم ــت االنتفاضــة له وجه
فقــد انطلقــت انتفاضــة شــعبنا فــي االول مــن تشــرين االول 2019 
ــة او  ــول جزئي ــى حل ــس ســعيا ال ــات جســام، لي ــه مــن تضحي ــا قدمت وم
إصاحــات ترقيعيــة، بــل طرحــت علــى نحــو مباشــر هــدف الخــاص مــن 
منظومــة الحكــم القائمــة ومنهــج المحاصصــة بكافــة اشــكالها وأخطبــوط 
الفســاد. وقــد اعلنــت بجــاء ان وقــت التغييــر الشــامل قــد حــان، وانــه 
بــات ضروريــا تدشــين مرحلــة جديــدة فــي مســيرة البلــد، وفتــح الطريــق 
امــام إقامــة دولــة المواطنــة والديمقراطيــة الحقــة والعدالــة االجتماعيــة .
وبعــد كل عمليــات القتــل العمــد وإهــدار الدمــاء الزكيــة ظلمــا وببشــاعة 
ــن  ال ســابق لمثلهــا، وإصابــة المئــات مــن المنتفضيــن الســلميين وم
والتغييــب  واالختطــاف  االعتقــال  حمــات  وتنفيــذ  األمنيــة،  القــوات 
ــم  ــن دع ــلة م ــعب الباس ــة الش ــه انتفاض ــت ب ــا حظي ــد م ــري، وبع القس
واســع، مــن  مختلــف األوســاط الشــعبية واالجتماعيــة والمؤسســات 
والمنظمــات المهنيــة والنقابيــة ، ومــن تضامــن اممــي كبيــر، بعــد هــذا 
كلــه فــان لســان حــال المنتفضيــن الســلميين يعلنهــا قاطعــة ان ال عــودة 
الــى مــا قبــل األول مــن تشــرين األول ، ولكنهــا مــع هــذا وذاك افتقــدت 
الــى تنظيــم نفســها , فقــد فجــرت االنتفاضــة جميــع التناقضــات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي وقــت واحــد , وجــاء ادراكهــا 
لضــرورة اعــادة بنــاء وتشــكيل هويــة وطنيــة عراقيــة معاصــرة جامعــة 
لــكل الهويــات الفرعيــة , هويــة وطنيــة قائمــة علــى اســاس دولــة 
المواطنــة والقانــون والحريــات , و قــد ال يختلــف اثنــان علــى ان النقطــة 
االساســية فــي االنتفاضــة هــي عفويتهــا لحظــة انطاقهــا ، حيــث الحظنــا 
عــدم وجــود تنظيــم فيهــا يشــير الــى قيــادة سياســية ذات مشــروع ورؤيــة 
متكامليــن ، باســتثناء اشــكال تنظيــم محــدودة ، وغنــي عــن القــول مــن 
حيــث الرؤيــة الفلســفية ليــس هنــاك اي عمــل عفــوي دون ان يحمــل فــي 
ــي  ــر عــن واقــع فعل ــه االنعــكاس والتعبي ــه شــيء مــن الوعــي ، ان طيات
قائــم ومــع ذلــك فاالنتفاضــة التشــرينية لــم تكــن عمــا عفويــا بالمفهــوم 
الــذي يطرحــه بعــض الكتــاب والسياســيين بــاي حــال والــذي يرفــض دور 
ــاج ســنوات  ــل هــي نت ــي الســابق ، ب ــم االحتجاجــي المدن ــر التراك وتاثي
ــوالدة  ــت ب ــيمة توج ــات الجس ــل والتضحي ــال الباس ــن النض ــة م عصيب
عســيرة ولكنهــا مظفــرة لانتفاضــة الشــبابية , فالتراكمــات االحتجاجيــة 
التــي اســتمرت لســنوات طويلــة ، ســاهمت فــي تنامــي الوعــي السياســي 
والنضالــي عنــد الجماهيــر ، معــززة فيهــا روح المطالبــة بالحقــوق 
ورفــض الظلــم والفســاد ، فالعراقيــون يجمعــون علــى ان التغييــر صــار 
شــعارهم االبــرز ، وبــات اآلن مــن الضــروري علــى بعــض الوجــوه 
الشــبابية التــي خرجــت مــن رحــم االنتفاضــة و فــازت بعضويــة مجلــس 
ــدارك  ــى ت ــل عل ــرين االول ان تعم ــات تش ــي انتخاب ــي ف ــواب العراق الن
الهفــوات  واألخطــاء وان تتبنــى  مشــروعا سياســيا واضحــا ومتكامــا  

لتكويــن  قــوة  ضغــط داخــل البرلمــان .
ان تضحيــات الشــباب أمثــال حيــدر القبطــان وفهــد العليــاوي وعلــي 
الامــي وايــاد عبــاس و مئــات الشــباب اآلخريــن الذيــن ضحــوا بأغلــى ما 
لديهــم فــي ســبيل الحــق والعدالــة، والحريــة، والديموقراطيــة، والتمــدن 
لــن تذهــب ســدى وسيســجل التاريــخ لهــذه االنتفاضــة ، وقادتهــا دورهــم 
فــي تطويــر الوعــي وفــرض عــراق جديــد يحمــل رايــة الوطــن ويســعى 
ــف  ــة الطوائ ــل لدول ــة كبدي ــة العصري ــة الديمقراطي ــة المدني ــاء الدول لبن

والهويــات الفرعيــة .

نظــم اتحــاد الشــبيبة الديمقراطــي العراقــي بالتعــاون 
ــفي  ــم الكش ــتاني المخي ــبيبة الكردس ــاد الش ــع اتح م
ــت  ــان و تح ــدر القبط ــهيد حي ــم الش ــل اس ــذي حم ال
شــعار )نقــاوم لنحيــا ونناضــل مــن اجــل التغييــر( و 
بمشــاركة فــروع االتحــاد مــن مختلــف محافظــات 

ــراق .  الع
دشــن اليــوم االول للمخيــم اعمالــه الــذي إنطلــق 
بتاريــخ 14 / 10 2021 ، بحفــل افتتاحــي القــت 
ــي  ــاح والت ــة االفتت ــس كلم ــن يون ــة حني ــه الزميل في
جــاء فيهــا، »بمناســبة الذكــرى ال ٧0 لتأســيس 
ــم االتحــاد  ــي يقي إتحــاد الشــبيبة الديمقراطــي العراق
شــبيبة  إتحــاد  مــع  المشــترك  الكشــفي  مخيمــه 
كردســتان مــن اجــل تعزيــز روح الَزمالــة و الرفقــة 
ــات شــعبنا و زج و  ــن مكون و النضــال المشــترك بي
تفعيــل مبــدأ العمــل التطوعــي الشــبابي و التبــادل 
ــاركين. ــن كل المش ــي بي ــي و الفن ــي و المعرف الثقاف
واضافــة يونــس » بــكل فخــًر نقــول نحــن ننتمــي الــى 
عميــد الحركــة الشــبابية الوطنيــة و بــكل ثقــة نســير 
ــا  ــطر زمائن ــخ س ــا تأري ــاالت ولن ــوح النض ــي س ف
ــل  ــن اج ــهادة ، م ــدم والش ــدة بال ــم المعب بتضحياته
ــوم  ــن الي ــا نح ــد و ه ــبيبة البل ــتقبل ش ــة و مس كرام
ــى  ــاء ال نكمــل مســيرة مــن ســلمنا مســؤولية االنتم
ــا  ــد منه ــف االصع ــى مختل ــق عل ــاد العري ــذا االتح ه
ــع الشــبابي ،  ــة والواق ــة ، الثقافي السياســية، الفكري
وال ننســى التضحيــات النضاليــة واخرهــا المشــاركة 

ــة.«  ــاج انتفاضــة تشــرين العظيم ــي احتج ف

أُقيمــت  نفســه  اليــوم  ذات  مــن  مســاء  وفــي 
نــدوة بعنــوان »جــدل االنتخابــات بيــن المقاطعــة 
 « المالكــي  وســام  الزميــل  قدمهــا  والمشــاركة« 
وتطــرق فيهــا الــى خيــار المقاطعــة باعتبــاره الخيــار 
االمثــل فــي ظــل االوضــاع القائمــة التــي بنيــت علــى 
اســاس التزويــر واســتخدام المال السياســي و شــراء 
للمخيــم  االول  اليــوم  اعمــال  واختتمــت   « الذمــم 
بجلســة تعــارف بيــن اعضــاء االتحــاد مــن مختلــف 
الفــروع وعلــى هامــش الجلســة نظمــت مســابقة 
فكريــة بيــن اعضــاء االتحــاد اعدهــا واشــرف عليهــا 

فــرع القــوش لاتحــاد .

أحتفال وفعاليات متنوعة 

صبيحــة اليــوم الثانــي مــن المخيــم القبطــان نظمــوا 
ــة  ــة االجتماعي ــوان » العدال ــدوة بعن ــم ن إدارة المخي
» التــي القاهــا الزميــل مهــدي البــگاء وتطــرق فيهــا 
عــن تاريــخ العدالــة االجتماعيــة وعــن المفهــوم 
ــة  ــا العدال ــي تســتند عليه ــم االســس الت ونشــأة واه
ــراق  ــا الع ــي بلدن ــا ف ــات تطبيقه ــة ومعوق االجتماعي
ــب  ــات واج ــئلة والمداخ ــاب االس ــح ب ــا فت ، وبعده

ــر.  ــل المحاض ــا الزمي عليه
ــم وبمناســبة  ــن المخي ــي م ــوم الثان ــن الي ومســاًء م
الشــبيبة  اتحــاد  لتاســيس  الســبعون  الذكــرى 

الديمقراطــي العراقــي نظــم االتحــاد حفــا فنــي علــى 
احــد ســفوح جبــال مدينــة شــقاوة فــي محافظــة 
اربيــل الحفــل الــي حضــره اعضــاء المخيــم و عــددا 
ــل  ــي اربي ــوف والشــخصيات السياســية ف ــن الضي م
والزمــاء مــن اتحــاد الشــبيبة الكردســتاني حيــث 
ــس  ــن يون ــة حني ــه الزميل ــذي ادارت ــل ال ــح الحف افتت
ــيد  ــتماع للنش ــوف لاس ــور للوق ــت الحض ــي دع الت
الوطنــي بعدهــا الوقــوف دقيقــة صمــت وبعدهــا دعت 
مديــرة الحفــل الزميــل وســام المالكــي التي جــاء فيها 
، »تطــل علينــا مــع اطالــة تشــرين شــهر الثــورات 
ــا  و االنتصــارات الذكــرى الســبعين لتأســيس اتحادن

ــي (  ــي العراق ــبيبة الديمقراط ــاد الش ــد ) إتح العتي
عميــد الحركــة الشــبابية و اعظــم المبادريــن فــي 
تنظيــم التجمعــات الشــبابية الوطنيــة التــي تؤمــن 
ببنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي ترتكــز 
علــى العدالــة االجتماعيــة ، ســبعون عــام مــن العطاء 
و النضــال الثــوري و العمــل الســري لمحاربــة اعتــى 
العــراق  تاريــخ  علــى  ليــس  مــرت  ديكتاتوريــات 

ــم »  ــخ العال ــى تاري ــى عل ــل حت فحســب ب
واضــاف المالكــي »ســبعة عقــود مليئــة بالتعقيــدات 
و الصراعــات و التحــوالت الكبــرى التــي مــر العــراق 
بهــا و اتحادنــا يخــوض الكفــاح تلــو االخــر حتــى 
عطــرت مســيرته بدمــاء زمائــه و زمياتــه البواســل 
الذيــن واجهــو الجاديــن بشــجاعة منقطعــة النظيــر 
خاصــةً إثنــاء الضربــات العنيفــة التــي وجهــت لــه و 

للحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة » .

ــداًء  ــزال شــهداء االتحــاد إبت ــا وســام » فــا ي مضيف
مــن العبلــي و الحافــظ و حســين الهورمانــي انتهــاًء 
بشــهيد انتفاضــة تشــرين حيــدر القبطــان نبراســاً و 
منــاراً يوضــح لنــا الطريــق الــذي ال مســاومة فيــه و 
ال تراجــع .. و ال زال الحاضــر المعقــد و االنهيــارات 
التــي يمــر بهــا البلــد نتيجــة مــا خلفتــه المحاصصــة 
ــل  ــا العم ــم علين ــي يحت السياســية و الخطــاب الطائف
الــدؤوب مــن اجــل خلــق بيئــة رافضــة لهكــذا نظــام 
ينتــج  لــم  اثنــي  طائفــي  خطــاب  و  محاصصاتــي 
ــد  ــن نحص ــا نح ــات و ه ــار و الوي ــوى الدم ــا س لن
ــذه  ــع له ــعبي واس ــض ش ــن رف ــا م ــا زرعن ــار م ثم
ــك  ــدة تل ــرين الخال ــة تتــوج بأنتفاضــة تش المنظوم
االنتفاضــة الشــبابية الشــعبية التــي فضحــت و عــرت 
ــماله  ــن ش ــعب م ــت ان الش ــة و اثبت ــة الحاكم الطبق
ــد  ــد كل البع ــف بعي ــد متكات ــعب واح ــه ش ــى جنوب ال
عــن الطبقــة السياســية و خطابهــا و ال ننســى الــدور 
الريــادي ألتحادنــا فــي االنتفاضــة و باكثــر مــن فــرع 
ــي  ــادر ف ــو مب ــد عض ــا العتي ــاهد اتحادن ــوم نش و الي
ــل  ــن اج ــرين م ــة تش ــاوري النتفاض ــس التش المجل
ــد  ادامــة زخــم االحتجــاج و ابقــاء اوراق الضغــط بي
الشــعب مــن اجــل الدفــع باالصــاح و ترميــم مــا 

ــد الفاســدين »  ــى ي تهــدم عل

بعدهــا جــاءت كلمــة الزميــل اميــر خانقينــي ســكرتير 

كلمــة  الكردســتاني  الديمقراطــي  الشــبيبة  اتحــاد 
الــى  فيهــا  تطــرق  التــي   « الكردســتاني  االتحــاد 
ــتان  ــي كردس ــل ف ــي الحاص ــراع السياس ــة الص ازم
تشــرين  انتخابــات  فــي  رافقــه  مــا  وخصوصــا 

 »2021
مضيفــا الــى ان االحتجاجــات التــي خرجــت فــي 
عمــوم كردســتان والتــي شــارك فيهــا جميــع الفئــات 
الشــعبية ، كانــت مطالبهــا االساســية توفيــر فــرص 
العمــل والرواتــب وازمــة الوقــود هــو بحــد ذاتــه 
مطلــب العدالــة االجتماعيــة المشــترك بيــن الحكومــة 
االتحاديــة وحكومــة االقليــم وهــو ايضــا تعبيــر عــن 
عجــز النظــام بتوفيــر بســط مقومــات الحيــاة للشــبيبة 

الكردســتانية » .
ثــم بــدأت الفقــرة الفنيــة التــي تضمنــت مســرحا 
تجســد االنتفاضــة واغتيــال الشــباب و عــزف لفرقــة 
انغــام الشــبيبة للفلكلــور العراقــي واخرهــا معــرض 

ــة . ــادة االيزيدي ــذي جســد االب للصــور ال
ومســاءا مــن نفــس اليــوم نضمــت نــدوة حــول وضــع 
الطبقــة العاملــة العراقيــة جــرى فيهــا مداخــات 
واستفســارات ونــدوة اخــرى حــول » دور المــرأة 
قدمتهــا   « االحتجاجيــة  الحركــة  فــي  العراقيــة 

الزميلــة ســيماه الدعمــي . 

واختتــم المخيــم فــي يومــه الثالــث بســفرات ترفيهيــة 
لمصايــف مدينــة شــقاوة ..

في ذكرى تأسيسه ال ٧٠
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي يحيي شبيبة العراق

يا شبية العراق الثائرة 
يا جماهير شعبنا االبي 

تطــل علينــا مــع اطالة تشــرين شــهر الثــورات و 
االنتصــارات الذكــرى الســبعين لتأســيس اتحادنــا 
العتيــد ) أتحــاد الشــبيبة الديمقراطــي العراقــي ( 

عميــد الحركــة الشــبابية و اعظــم المبادريــن 
ــي  ــة الت ــبابية الوطني ــات الش ــم التجمع ــي تنظي ف
تؤمــن ببنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي 
العدالــة االجتماعيــة .. ســبعون  ترتكــز علــى 
ــل  ــوري و العم ــال الث ــاء و النض ــن العط ــام م ع
الســري لمحاربــة اعتــى ديكتاتوريــات مــرت 
ليــس علــى تاريــخ العــراق فحســب بــل حتــى 
علــى تاريــخ العالــم .. ســبعون عــام مــن الدفــاع 
االصعــدة  كافــة  علــى  الشــباب  حقــوق  عــن 

حتــى اصبــح اتحادنــا خيــر مــن يمثلهــم فــي 
النشــاط الشــبابي االممــي .. ســبعة عقــود مليئــة 
ــرى  ــدات و الصراعــات و التحــوالت الكب بالتعقي
يخــوض  اتحادنــا  و  بهــا  العــراق  مــر  التــي 
الكفــاح حتــى عطــرت مســيرته  تلــو  الكفــاح 
الذيــن  البواســل  زمياتــه  و  زمائــه  بدمــاء 
واجهــوا الجاديــن بشــجاعة منقطعــة النظيــر 
ــت  ــي وجه ــة الت ــات العنيف ــاء الضرب خاصــة اثن
لــه و للحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة .. فــا يــزال 
ــظ  ــي و الحاف ــن العبلل ــداء م شــهداء االتحــاد ابت
ــاًء بشــهيد انتفاضــة  ــي انته و حســين الهورمان
تشــرين حيــدر القبطــان نبراســاً و منــاراً يوضــح 
لنــا الطريــق الــذي ال مســاومة فيــه و ال تراجــع 
.. و ال زال الحاضــر المعقــد و االنهيــارات التــي 

ــه المحاصصــة  ــا خلفت ــة م ــد نتيج ــا البل ــر به يم
علينــا  يحتــم  الطائفــي  الخطــاب  و  السياســية 
ــة  ــة رافض ــق بيئ ــل خل ــن اج ــدؤوب م ــل ال العم
لهكــذا نظــام محاصصاتــي و خطــاب طائفــي اثنــي 
لــم ينتــج لنــا ســوى الدمــار و الويــات و هــا 
نحــن نحصــد ثمــار مــا زرعنــا مــن رفــض شــعبي 
واســع لهــذه المنظومــة تتــوج بأنتفاضــة تشــرين 
الخالــدة تلــك االنتفاضــة الشــبابية الشــعبية التــي 
ــت ان  ــة و اثبت ــة الحاكم فضحــت و عــرت الطبق
ــد  ــعب واح ــه ش ــى جنوب ــماله ال ــن ش ــعب م الش
متكاتــف بعيــد كل البعــد عــن الطبقــة السياســية و 
خطابهــا و ال ننســى الــدور الريــادي ألتحادنــا فــي 
ــاهد  ــوم نش ــرع و الي ــن ف ــر م االنتفاضــة و باكث
المجلــس  فــي  مبــادر  العتيــد عضــو  اتحادنــا 

ــة  ــن اجــل ادام التشــاوري النتفاضــة تشــرين م
زخــم االحتجــاج و ابقــاء اوراق الضغــط بيــد 
الشــعب مــن اجــل الدفــع باالصــاح و ترميــم مــا 
تهــدم علــى يــد الفاســدين .. و نحــن علــى اعتــاب 

ــا  ــيس اتحادن ــبعين لتأس ــرى الس الذك
نوجــه تحيــة اجــال و اكبــار لشــهداء االتحــاد و 

الحركــة الوطنيــة فــي العــراق
العراقــي  شــعبنا  لجماهيــر  عظيمــة  تحيــة  و 

لعظيــم ا
و نوجــه تحيــة نضاليــة الــى شــبيبة العــراق 
و شــبيبة العالــم و هــم يواجهــون االمبرياليــة 
و  الدكتاتوريــات  مــن  ادواتهــا  و  العالميــة 

المســتبدة الحكومــات 
ــي  ــدة ف ــطينية الصام ــبيبة الفلس ــيما الش و ال س

وجــه اعتــى ألــة قتــل و ارهــاب اال وهــي الكيــان 
ــي الغاصــب .. الصهيون

عــاش الخامــس عشــر مــن تشــرين االول ذكــرى 
تاســيس االتحــاد

المجد لشهداء العراق
عاشت نضاالت الشبيبة الديمقراطية
اْلِخْزي و العار للعماء و الفاسدين

المكتب التنفيذي 
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي 
بغداد 10/2021/1٥

الشبيبة البصرية - خاص



الشــبيبة  احتــاد  يصدرهــا 
العراقــي  الدميقراطــي 

 فرع البصرة
alshabiba.basra@gmail.com

واقع المرأة العراقية  عامان على إنطالق إنتفاضة تشرين الباسلة ! 

ثقافة الحوار و احترام الرأي األخر 

مــرت المــرأة العراقيــة بالعديــد االنحــدارات علــى 
التحديــات  مــن  والكثيــر  الســابقة  الســنوات  مــر 
التــي حالــت دون تقدمهــا والحصــول علــى ابســط 
ــا  ــزاع حقوقه ــى االن هــي تصــارع النت ــا وال حقوقه
.. لكــن بعــد 200٣ وبعــد االحتــال اصبحــت المــرأة 
ــل  ــبب تفعي ــش بس ــط والتهمي ــت الضغ ــة تح العراقي
ــم  ــح التعلي ــاب مام ــار وغي ــل واالفق ــل التجهي عوام
ــه  ــوف النســاء يقابل ــن صف ــة بي بمســتوياته المختلف
خضــوع الرجــال وبنســب كبيــره لمفاهيــم رجعيــة 
ــة  ــات متفاوت ــلفي وبدرج ــي الس ــر الدين ــا الفك يغذيه
حيــث تــزداد مســاحه االفــكار النمطيــة حــول المــرأة 
حتــى بيــن صفــوف الشــباب رغــم توفــر وســائل 
متعــددة للمعرفــة حيــث بــداء النظــر الــى  العنــف على 
انــه مســألة خاصــة وشــخصيه وهــذا مايفســر عــدم 
وجــود قانــون للعقوبــات يحمــي المــرأة مــن العنــف 
اضافــه الــى عــدم توفيــر حمايــه مــن قبــل الحكومــة 
والمنظمــات المدنيــة التــي تدعــي حقــوق المــرأة 
لــدور إيــواء خاصــه بالنســاء واألطفــال والمشــردات 
والهاربــات مــن بــؤره التعنيــف حيــث تبقــى المــرأة 
علــى  اعتراضهــا  نتائــج  وتتحمــل جميــع  اســيرة 

ســوط الجــاد.
لقــد افــرزت الحــروب المتتاليــة منــذ عقــود جيــوش 
ــذي  ــر ال ــال القصــر االم ــف االطف ــل واألل ــن االرام م
اشــاع الــزواج المبكــر وهشاشــة بنــاء الهيــكل العــام 
لألواصــر االجتماعيــة الــذي ادى بــدوره الــى تداعــي 
المــرأة دائمــا  الســليمة حيــث ان  القيــم األســرية 
ــات عــدم  ــه المصــد االول لتداعي ــكل الظــروف هي وب
االســتقرار وغيــاب االمــن االجتماعــي بــكل صفوفــه.. 
ــش  ــى تهمي ــة ال ــرأة  العراقي ــت الم ــد  200٣عان بع

ــاه السياســية  ــب الحي ــه جوان ــب مقصــود بكاف وتغيي
واالجتماعيــة واالقتصادية بســبب دخول المؤسســات 
الديمقراطييــن  غيــر  الديــن  ورجــال  الدينيــة 
وســيطرتهم بكافــه جوانــب الحيــاة ســاهم فــي اعاقــه 
تطــور وضمــان انتــزاع حقــوق المــرأة حيــث ناحــظ 
ــي  ــرأة عــن المشــاركة ف ــي للم ــر وحقيق تراجــع كبي
الحيــاه الوظيفيــة والخدمــة العامــة وفــي النشــاط 
ــن  ــل لتامي ــه للرج ــه فعلي ــي تبعي ــادي وبالتال االقتص

ــأوى . ــس والم ــش والملب ــة العي لقم
المــدارس  فــي  للنســاء  التعليــم  نســبه  تراجــع 
والجامعــات والمعاهــد العليــا بنســبه كبيــره ممــا ادى 
ــاع  ــى ارتف ــه ال ــن اضاف ــي بحقوقه ــي الوع ــى تدن ال
ــى طريقــه  ــر عل ــد النســاء ممــا اث ــة عن نســبه البطال

عيشــهن ايضــا..
ــر  ــف وغي ــاء ضعي ــل النس ــي تمثي ــب السياس بالجان
يرتبطــن  المجــال  بهــذا  العامــات  بســبب  فعــال 
بقــوى سياســية اســامية  محافظــه جــدا يصعــب 
ــي العصــر  ــرأة  ف ــح الم ــر عــن مصال ــن التعبي عليه
كورونــا  جائحــة  بــداء  مــع  فيــه،   نعيــش  الــذي 
تعرضــت المــرأة العراقيــة بكافــة مفاصــل الحيــاة 
ومختلــف مياديــن العمــل الــى ضغوطــات اجتماعيــة 
ــي حيــث  ــة وسياســيه منهــا العنــف المنزل واقتصادي
وصلــت حــاالت العنــف الــى 1٣٧ حالــة قتــل يوميــا 
وحــاالت طــاق وهجــر مــن قبــل الــزوج وفــي العمــل 
ــتبدال  ــع اس ــن م ــن اعماله ــاء م ــرحت آالف النس س
الرجــال بحجــة ان الرجــل احــق بالعمــل بفضــل  هكــذا 
ظــرف ازدادت البطالــة بيــن صفــوف النســاء ارتفعــت 
حــاالت الفقــر واالن فــي العراق تشــكل نســبة النســاء 

المعيــات لعوائهــن 40./. 
ــم تعطــي اي حقــوق للعاطــات  ــة ل الحكومــة العراقي
ــة وال  ــات صحي ــا توجــد ضمان ــل الجائحــة ف ــي ظ ف

ــه .  اجتماعي

مــن هنــا مــن ســاحة أحتجــاج البصــرة أطلقتــم الجغرافيــا 
االســمنت  ومكعبــات  للحواجــز  تستســلم  لــم  التــي 
والسياســات الطائفيــة الهوجــاء، وتكميــم األفــواه وقمــع 
حريــة التعبيــر عــن الــرأي والترهيــب والتخويــف حتــى 
وصــل الحــال بطغمــة الفســاد إلــى اســتخدام العنــف 
والرصــاص الحــي  بــل تمــردت جغرافيتكــم  علــى كل 
ــي الوجــود  ــا ف ــزع حقه أشــكال اإلرهــاب والفســاد، لتنت
والحيــاة، وتواصــل الســفر فــي عروقنــا مواقــَف بطوليــة 
شــكلت مرجعــاً هامــاً مــن مراجعنــا الوطنيــة واإلبداعيــة، 
وركنــاً أساســياً فــي قاموســنا المعرفــي، فــي هــذا المــكان 
والفكــرة  الحــق  العراقــي  واالنتمــاء  الهويــة  عززنــا 

ــتقبل. ــم والمس ــن والحل والوط

الفســاد  طغمــة  علــى  االحتجــاج  فــي  اســتمراركم  إن 
ورؤوســها  وســوء إدارة الحكــم لعراقنــا جعــل الســلطات 
بــكل اشــكالها المنطقــة االضعــف وأنتــم فــي منطقــة القوة 

ــة. االجتماعيــة التــي يعــّول عليهــا فــي تغييــر المعادل
وجــود  علــى  مضــت  عــام  عشــر  ســبعة  مــن  أكثــر 
الحكومــات المتعــددة فــي كرســي الحكــم وال زال الشــعب 
العراقــي يعانــي األمريــن مــن الطغمــة الفاســدة التــي 

بســببها أصبــح شــعبنا امــا مهاجــراً أو مهجــراً.
اللهــاث  الشــاغل  شــغلها  بــات  الفســاد  طغمــة  ان 
وراء مصالحهــا ومــلء جيوبهــا بســرقة المــال العــام  
ــى  ــن   ال ــات المظلومي ــا بوجــه صرخ فأوصــدت  أبوابه
ان جــاء يــوم 1 تشــرين االول 2019  الــذي كان بدايــة 
ــاد  ــة الفس ــه طغم ــعبية بوج ــوت اإلرادة الش ــاق ص انط

الطائفيــة.   والمحاصصــة 
ان صــوت  االحــرار ارعــب الفســادين آنــذاك  فواجهتهــم 

ــت  ــم تخف ــال و ل ــرب و االعتق ــش و الض ــلطة بالبط الس
ــاد  ــة الفس ــى ساس ــاً عل ــتعلة غيظ ــوب المش ــران القل ني
و  العــام  نفــس  مــن  االول  تشــرين  مــن 2٥  لتعــود  
ــن  ــذا منددي ــا ه ــة يومن ــرار لغاي ــا االح ــم ايه لتســتمر بك
بصفقــات الفســاد الكبيــرة التــي بنيــت علــى اســاس 
المحاصصــة الطائفيــة كمــا حصــل فــي وزارات الحكومــة  
ــة و فشــل  ــي وزارة التربي ــدارس ف ــاء الم ــات بن و صفق
ذريــع فــي الملــف االمنــي الــذي تســبب بســقوط الموصــل 
و استشــهاد المئــات مــن ابنــاء شــعبنا فــي مجزرتــي 
ســبايكر و الصقاويــة .. فالسياســيون وصلــوا لمناصبهم 
ــدأت  ــة ب ــة رنان ــة وشــعارات طائفي ــن مزيف تحــت عناوي
ــر..  ــاة كث ــت بطغ ــة و انته ــن الطاغي ــاص م ــة الخ بكذب
قــاد هــؤالء الفاســدون البــاد بســبب عنجهيتهــم الفارغــة 
الــى جــوع و حــروب عســكرية  ال زالــت تحصــد أرواح 
ابنائنــا  يوميــاً امــا فــي ســوح المعــارك أو بســبب أعمــال 
إرهابيــة فــي مدننــا الحبيبــة نتيجــة لســوء إدارة الملــف 

ــي. االمن
اســقاط  منهــا  إنجــازات  حققــت  االنتفاضــة  أن  كمــا 
ــبب  ــدي ، بس ــد المه ــادل عب ــة ع ــة برئاس ــة القتل حكوم
ــر  ــر مــن ســبعمائة شــهيد واكث هــذا الحكومــة ســقط أكث

مــن عشــرون الــف جريــح ومغيــب ومختطــف ..
ولــم تكــف ممارســات الســلطة القمعيــة والبلطجــة بحــق 
قبــل  مــن  الناشــطين  قتــل  عــن  ناهيــك  المتظاهريــن 

المليشــيات المســلحة خــارج اطــار الدولــة .
 

انقضــى عامــان  علــى انطــاق انتفاضة تشــرين الشــعبية 
الباســلة ، ومــا زالــت مطالبهــا األساســية غيــر متحققــة. 
ــى  ــن، ال ــى الزم ــة عل ــة والمراهن ــويف والمماطل فالتس
جانــب القتــل العمــد  والممارســات القمعيــة االخــرى، 
هــو مــا تتبعــه القــوى الحاكمــة مــن نهــج غايتــه إنهــاء 
الحــراك الشــعبي الســلمي الواســع وليــس تلبيــة مطالبــه 

المشــروعة.
ــك  ــل تل ــت فش ــداث أثبت ــورات االح ــام وتط ــر ان األي غي
ــزدادون  ــجعان ي ــون الش ــة. فالمنتفض ــات الخائب المراهن
ــد الشــهداء  ــاد عدي تماســكاً واصــراراً وجــرأة، مــع ازدي
والضحايــا الذيــن يســقطون فــي المواجهــات ونتيجــة 
عمليــات االغتيــال واالســتهداف المباشــر ، برصــاص 
القــوات األمنيــة وعناصــر مســلحة لــم تعــد مجهولــة 
الهويــة! وبيــن هــؤالء الشــهداء والضحايــا العديــد مــن 

ــن. ــات وغيره ــات، مســعفات وطالب ــاء المتفاني النس
ان تعنــت القــوى الحاكمــة، وتشــبثها بالمصالــح الضيقــة 
ومواقــع النفــوذ، وإصرارهــا علــى النهــج المحاصصــي 
وعــدم  الحاليــة،  الخانقــة  االزمــة  انتــج  الــذي  ذاتــه 
ــب الشــعبية .. ان  ــي لاســتجابة للمطال اســتعدادها الفعل
ــال  ــي ح ــل ف ــي، يحم ــداد سياس ــى انس ــه أدى ال ــذا كل ه
اســتمراره مخاطــر جســيمة علــى البلــد. وابــرز هــذه 
المخاطــر ارتفــاع مســتويات أعمــال العنــف، وعجــز 
ــي،  ــزي والمحل ــى المســتويين المرك ــة عل ــزة الدول أجه
وانحســار ســلطة الدولــة لصالــح جهــات مــن خارجهــا، 
وخــرق  االنســان  حقــوق  انتهــاكات  ازديــاد  كذلــك 

ــة. ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــة م ــق الدولي المواثي
وقــد اصطــدم هــذا الواقــع برفــض شــعبي واســع، فيمــا 
ــن  ــا م ــة عالمي ــع االنتفاض ــة لقم ــوات االدان ــت اص تعال
ــان  ــوق االنس ــن حق ــة ع ــة مدافع ــات دولي ــب منظم جان
ومــن طــرف االمــم المتحــدة، واخيــرا الموقــف الــذي 
عبــر عنــه بيــان مشــترك لســفراء 16 دولــة فــي بغــداد.
ان اســتمرار االزمــة الراهنــة ينعكــس ســلبا علــى أوضاع 
شــعبنا المعيشــية المتدهــورة أساســا، كمــا يعمــق الهــوة 
الفاصلــة بيــن الشــعب والمنظومــة السياســية الحاكمــة. 
ــذي  ــعبي، ال ــب الش ــم الغض ــى تعاظ ــه ال ــذا كل ــع ه ويدف
يجــد تعبيــره فــي التصعيــد الســلمي مــن قبــل المحتجيــن 

فــي مختلــف المحافظــات. 

يــوم بعــد أخــر نصــل الــى قناعــة بأهميــة نشــر ثقافــة الحــوار 
ــدر دون  ــة ص ــكل رحاب ــف ب ــر المختل ــرأي األخ ــرام ال و احت
 ، الطعــن  و  التخويــن  و  التهجــم  أســاليب  الــى  اللجــوء 
ــى وســائل التواصــل  ــا و لألســف عل ــك جلي ــث ناحــظ ذل حي
ــرة  ــى رأي او فك ــون عل ــم المعارض ــف يتهج ــي كي األجتماع
ــيئة . ــائل المس ــتى الوس ــتخدمون ش ــن و يس ــف معي او موق

إذن علــى عاتــق الشــباب المتنــور عمــل كبيــر للتقليــل علــى 
ــوار و  ــة الح ــاعة ثقاف ــاليب و إش ــذا اس ــل هك ــن مث ــل م األق
أحتــرام الــرأي األخــر المختلــف دون تســقيط او طعــن او 
ــي  ــى ف ــاء و حت ــوار البن ــادئ و الح ــاش اله ــل بالنق ــم ب تهج
حالــة إنتهــاء النقــاش دون الوصــول الــى حلــول مرضيــة 
ــى ان  ــره عل ــة نظ ــرف بوجه ــظ كل ط ــراف يحتف ــة األط لكاف

تكــون محــط أحتــرام و بذلــك يتــم الوصــول الــى نتائــج 
مقبولــة دون اللجــوء الــى لغــة العنــف و التهجــم و التســقيط 

و الطعــن .
ــوم  ــة ان تق ــق الحكوم ــى عات ــتنتج ان عل ــه نس ــذا كل ــن ه م
ــة مواهــب الشــباب و أحتضــان امكانياتهــم مــن خــال  بتنمي
بنــاء مؤسســات شــبابية رصينــة ذات برامــج تنمويــة حقيقيــة 
و ال ننســى ايضــا دور المؤسســات التعليميــة مــن ريــاض 
اطفــال و مــدارس و جامعــات و معاهــد و لكــن ال يــزال واقعنــا 
التعليمــي فــي تدهــور مســتمر بســبب غيــاب دور الحكومــات 

ــا . ــره و تحســين واقعــه تدريجي ــة فــي تطوي المتعاقب
ختامــا علينــا نحــن الشــباب الواعــي عــدم األستســام و 
ــم نشــر  ــا و مــن ث ــدء بذاتن ــى الب ــدر اإلمــكان عل ــة ق المحاول
ــى اوســع  ــرأي األخــر عل ــرام ال ــاء و أحت ــة الحــوار البن ثقاف
نطــاق و ضمــن اإلمكانيــات المتاحــة عســى ان نســاهم بتغييــر 

ــا.  ــع حــزء بســيط مــن مجتمعن واق

 
طيبة سعد

 
رشيد البصري

 راني القس يونان

تعافي أسعار النفط .. تفاؤل بشروط 

عمال عراقيون .. بين الضمان والميثان 

المرأة الكربالئية انموذج للمرأة القوية 

ال يخفــى علــى الجميــع ان أي ارتفــاع فــي ســعر برميــل 
النفــط، والــذي تجــاوز الثمانــون  دوالر للبرميل، ينعكس 
بصــورة إيجابيــة علــى البــاد، وذلــك الرتبــاط الموازنــة 
ــذه األســعار، خصوصــاً اذا  ــاً مباشــراً به ــة ارتباط العام
اخــذ باالعتبــار ان القطــاع النفطــي يــكاد يكــون القطــاع 
المنتــج الحقيقــي الوحيــد الــذي يرفــد الخزينــة المركزيــة 
باألمــوال الازمــة إلدامــة االنفــاق العــام، الــذي يتوقــف 
عليــه حركــة األمــوال داخــل األســواق العراقيــة وبالتالــي 

حركــة االقتصــاد المحلــي بشــكل عــام.
ــارئ ان  ــن للق ــيطة يمك ــة البس ــذه المقدم ــال ه ــن خ م
يطــرح الســؤال التالــي: هــل يمكــن التفــاؤل بتحســن حــال 
االقتصــاد العراقــي، وارتفــاع مســتوى االنفــاق العــام 
ــر  ــاع االخي ــر االرتف ــى اث ــة، عل ــة العمومي ــي الموازن ف
ــي األســواق  ــي اســعاره ف ــد تعاف ــرول بع ــي ســعر البت ف
العالميــة ؟؟ ولعــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال ال تحتــاج 
الــى لغــة األرقــام واالحصائيــات بقــدر حاجتهــا الــى 
البســاطة والوضــوح، والــذي يمكــن اختزالــه بكلمــة 
واحــدة ... ال ، أمــا األســباب فيمكــن ايجازهــا بثــاث 

ــية . ــل رئيس عوام
الموازنــات  فــي  االنفــاق  ان مســتوى  األول:  العامــل 
فــي  النفــط  برميــل  يحــده ســعر  للبــاد ال  العموميــة 
األســواق العالميــة بشــكل مباشــر، وانمــا يحــدده الســعر 
التقديــري لهــذا البرميــل فــي نــص قانــون الموازنــة 
والــذي دائمــاً مــا يحــدد بســعر تقديــري اقــل مــن الواقــع 
)4٥ دوالر للبرميــل الواحــد فــي موازنــة عــام 2021(  
ــئ  ــاض مفاج ــباً الي انخف ــرازي تحس ــراء احت ــو اج وه
ــا هــو  ــة كم ــاد نحــو ازمــة مالي ــع الب ــد يدف لألســعار، ق
ــاث   ــن أعــوام ث ــا م ــا تاه ــي عــام 2014 وم ــال ف الح
ــي  ــاد تعان ــزال الب ــث الت ــة االن حي وعــام 2020 ولغاي
نتائجــه المباشــرة، مــع ماحظــة انــه حتــى فــي حــال رفع 
ــة  ــة القادم ــون الموازن ــي قان ــط ف ــي للنف الســعر التقريب
ــاً  ــه تقريب ــد ألن فســيكون الموظــف هــو المســتفيد الوحي
ــة التشــغيلي،  ــد مــن الموازن ــي الوحي ــون المعن ــكاد يك ي
وحرفييــن  عمــال  مــن  المجتمــع  شــرائح  باقــي  امــا 
ــا  ــد م ــم ابع ــن وغيرهــم،  فه ــى عاطلي ــل وحت وطــاب ب
يكــون عــن الموازنــة، وحتــى الموازنــة االســتثمارية 
ــة  ــى التحتي ــر البن ــي بتطوي ــرض ان تعن ــي مــن المفت الت
ــاع  ــة لقط ــوى ادام ــت س ــر ليس ــع االم ــي واق ــاد، ف للب
ــادي  ــن الع ــوال فالمواط ــي كل األح ــة، وف ــط والطاق النف
ــكام امــا فــي  ــة العامــة ســوى ال ــه مــن الموازن ليــس ل

ــا بيضــاء. ــده منه ــان ي ــع ف الواق
العامــل الثانــي: الطبيعــة الريعيــة الهشــة والضعيفــة 
لاقتصــاد العراقــي، قــد يعتقــد الكثيــر ان توفــر االمــوال 
ــار مــا تملكــه البــاد  ــه، باعتب امــر بديهــي ومفــروغ من
مــن نعمــة المــوارد الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا ارضــه، 

ــي  ــي )ف ــد الثان ــه البل ــث ان ــرول، حي ــى رأســها البت وعل
منظمــة أوبــك( فــي حجــم صادراتــه التــي تصــل لحــدود 
ــاً  ــس عالمي ــد الخام ــاً، والبل ــل يومي ــن برمي ــع مايي ارب
ــي احتياطــه النفطــي بمــا يقــدر 148  ــاً ف ــي عربي والثان
ــم  ــر ال يعل ــن الكثي ــي، لك ــل ف ــف برمي ــار و 800  ال ملي
ــة  ــة، والمتمثل ــكلة الحقيقي ــع المش ــام تق ــا بالتم ــه هن ان
فــي الفــخ الريعــي، والــذي يعنــي هيمنــة القطــاع النفطــي 
علــى باقــي القطاعــات اإلنتاجيــة والصناعــي والتجاريــة 
وغيرهــا حيــث تعتبــر هــذه القطاعــات هــي المحــدد 
ــط  ــس النف ــاد ولي ــاش أي اقتص ــور وانتع ــي لتط الحقيق
كمــا يعتقــد الكثيريــن، بــل انــي ال ابالــغ اذا قلــت ان 
انفــراد النفــط باالهتمــام الحكومــي هــو اهــم واخطــر 
العوامــل التــي أوصلــت البــاد الــى الفوضــى االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وتركــت اثرهــا الســيئ حتــى علــى الواقــع 

ــاد. ــي الب السياســي ف
ــي  ــدر ف ــي واله ــاد اإلداري والمال ــث: الفس ــل الثال العام
ــن ان مشــكلة  ــى الذه ــادر ال ــن ان يتب ــام، يمك ــال الع الم
البــاد فــي حجــم موازناتــه او حجــم االنفــاق العــام فيهــا، 
ــد كل  ــة ومفهــوم خاطــئ بعي ــر حقيقي وهــذه صــورة غي
ــع العلمــي واالقتصــادي، وارجــوا مــن  البعــد عــن الواق
ــذ  ــة من ــل موازن ــه ان اق ــت ل ــب اذا قل ــارئ ان يتعج الق
عــام 200٥ ولغايــة االن ال تكفــي لتلبيــة كل احتياجــات 
ــي  ــه لتغط ــن حاجت ــزود ع ــل وت ــط، ب ــة فق ــاد المالي الب
دولــة أخــرى بحجــم العــراق، لكــن بشــرط ان يقتلــع 
ــذان  ــدر والل ــا الفســاد واله ــي الشــيطان، وهم ــه قرن من
ــة اشــبه  ــة، فأصبحــت الموازن ينخــران فــي جســد الدول
بالقربــة المثقوبــة، مهمــا مائتهــا مــاًء فلــن تجــد فيهــا 

غيــر الهــواء، وانهمــا عمــا علــى تقزيــم وتحجيــم اكبــر 
الموازنــات، وال شــك عنــدي ان الموازنــات الســابقة 
كانــت تكفــي وتزيــد عــن حاجــة الماييــن مــن أبنــاء هــذا 
ــا  ــن تكفيه ــون الفاســدين ل ــوب وبط ــن جي ــن، ولك الوط
ملــئ األرض ذهبــاً، وليــس هــذا فحســب بــل ان الفســاد 
بــات يتغــذى ويكبــر كلمــا كبــر حجــم االنفــاق حتــى كاد ان 

ــاد. ــاد والعب يفســد الب
فــي الختــام البــد اإلشــارة الــى انــه مــن الصعــب التكهــن 
ــا  ــك لخضوعه ــط، وذل ــة للنف ــواق العالمي ــات األس بتقلب
ــا  ــب توقعه ــي يصع ــة الت ــل الخارجي ــن العوام ــد م للعدي
وتجنبهــا، باإلضافــة الــى خضوعهــا لصراعــات القــوى 
ــل مــن  ــأن مــن الســهول جــداً، ب ــل ف ــة، وبالمقاب العالمي
البديهــي ادراك ان بعــد كل ارتفــاع فــي األســعار، هبــوط 
ــت ال  ــألة وق ــل مس ــي بالمقاب ــه، وه ــك في ــب ال ش مرتق
اكثــر، وهــذا مــا تعلمنــاه مــن تجــارب 2008  و2014 
ــب ســمة رئيســية مــن ســمات  ــل ان التقل و 2020  ، ب
الســوق النفطــي، وان االرتفــاع الحالــي والوفــرة الماليــة 
المتحققــة منــه مؤقتــة وان طــال بهــا الوقــت، ولكــي 
يحــق لنــا التفــاؤل بالوضــع االقتصــادي القــادم يتوجــب 
ــا كان  ــة مهم ــة او القادم ــواء الحالي ــة س ــى الحكوم عل
شــكلها او توجههــا، ان تجعــل فــي اعلــى أولوياتهــا 
محاربــة الفســاد والهــدر بالمــال العالــم، مــع احيــاء 
القطاعــات اإلنتاجيــة والصناعيــة والزراعيــة والخدميــة 
التــي ســحقت خــال العقديــن الســابقين تحــت اقــدام 
ــك  ــاف ذل ــي، وخ ــل الحكوم ــال والكس ــط واالرتج التخب
ــذي نحــن  ــن الخــراب االقتصــادي ال ــد م ــن نصــل ابع فل

ــه. االن في

الصــرف  أزمــات  معــه  ودنــت  الشــتاء  أقتــرب 
الصحــي ومشــاكل تســريب الميــاه وســوء المنظومــة 
الخدميــة ، فمــع ســقوط اول زخــات المطــر ســتفيض 
ــات  ــاه اآلســنة وستشــهد بلدي ــدن بالمي شــوارع الم
ــل  ــا يتحم ــداد اســتنفارا عام ــة بغ ــات وامان المحافظ
ــه مســؤوله  ــع ب ــذي يدف ــل البســيط ال ــاءه العام أعب

ــا،  ــف لصيانته ــب التصري ــفل أنابي ــزول ألس للن
ســجلت حــاالت وفــاة كثيــرة فــي االعــوام الماضيــة 
ــازات  ــب مشــبعة بغ ــون االنابي ــاق لك ــوادث أختن لح
ســامة أبرزهــا غــاز الميثــان الــذي يتســبب بتوقــف 
عمليــة التنفــس ، والعامــل يواجهــه بــدون اساســيات 

الوقايــة، 
فــي الوقــت الــذي تهتــم كل دول العالــم بمقاييــس 
الســامة المهنيــة وتحســين ظــروف العمــل للعامــل 
العــراق  فــي  االهمــال  مــن  الجانــب  هــذا  يعانــي 
ــة  ــة الكافي ــتلزمات الحماي ــر مس ــي توفي ــف ف وضع
للعامــل ســواء مــن ادوات او اآلت  او اقنعــة بــل 
وأن المعضلــة العظمــى أن نســبة كبيــرة مــن العمــال 
العراقييــن فــي دوائــر الدولــة هــم يعملــون  أمــا 
بضمــان  يتمتعــون  ال  يومييــن  أجــراء  أو  بعقــود 
أجتماعــي وال يكفــل لهــم العمــل تقاعــد أو تعويــض 
ــذي  ــر ال ــل االم ــة او المــوت بالعم ــي حــال االصاب ف
وقعهــا  التــي  الدوليــة  االتفاقيــة  شــروط  ينافــي 
ــع  ــي تمن ــة ،الت ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــراق م الع
اســتغال العامــل او تشــغيل االيــادي العاملــة بعقــود 
ــة  ــة او االجتماعي ــات الصحي ال تضمــن لهــم الضمان

وال تكفــل لهــم الحــد االدنــى مــن االجــور او ســاعات 
العمــل وابســط الحقــوق العماليــة التــي تــكاد تكــون 

ــة  معدوم
وباالطــاع علــى الواقــع االقتصــادي المتــردي نــرى 
أن أهــم اســباب االنهيــار االقتصــادي هــو اهمــال 
ــاء كانــوا او  ــة وســلبهم حقوقهــم احي الطبقــة العامل
امــوات وأن الســبيل الوحيــد للخــروج باالقتصــاد 
العراقــي الــى بــر االمــان هــو االلتفــات لهــذه الطبقــة 
الازمــة  والمتطلبــات  الحقــوق  وتوفيــر  المهمــة 
ومضمونــة  صحيحــة  مهنيــة  بيئــة  فــي  للعمــل 

اجتماعيــا وصحيــا ومهنيــا 
وهــو المطلــب الــذي تعالــت بــه اصــوات المنظمــات 
النقابيــة واالتحــادات العماليــة المهنيــة فــي العــراق 
وبيــن هــذا وذاك يبقــى العامــل العراقــي ضحيــة نظــم 
اداريــة فاســدة اســتغلت ضعــف وحاجــة هــذه الطبقــة 

ارواحهــم  حســاب  علــى  مصالحهــا  تســيير  فــي 
وعوائلهــم

ــة السياســية الحاكمــة مــن ملفــات  ــم تكتفــي الطبق ل
بــل  الحزبيــة  التناحــرات  ومــن  المفــرط  الفســاد 
وباتــت تضطهــد الفــرد العراقــي بأبســط حقوقــه 
ــه  ــر ل ــم يوف ــل حــر كري ــى عم وهــي أن يحصــل عل
قــوت أطفالــه وعائلتــه ، فأخــذ العامــل فــي العــراق 
يعمــل تحــت اصعــب الظــروف المهنيــة فــي العالــم، 
ــر او  ــاوز المخاط ــى تج ــب عل ــن دون تدري ــل م يعم
الحــوادث ،  مــن دون ارتــداء المعــدات الواقيــة ، 
يعمــل مــن دون تأمينــات مــن االخطــار ، بأجــور 
منخفضــة ، وبجهــد مضاعــف ، بــل ويعمــل بــا 

ــي.  ــان صح ــا ضم ــي وب ــان اجتماع ضم

يتســاءل البعــض هــل يمكــن ان تكــون المــرأة ربــة 
منــزل ناجحــة وهــل بأســتطاعة المــرأة ان تثبــت ذاتهــا 

ــه الذكــور  ــي مجتمــع يســيطر علي ف
التحديــات  كل  تتجــاوز  ان  المــرأة  تســتطيع  نعــم 
ــخصية  ــا الش ــي حياته ــاح ف ــق النج ــروف وتحقي والظ

والمهنيــة 
ومثــال علــى ذلــك قصــة آيــات حســين وســتارة محســن 
المرأتــان المثابرتــان مــن محافظــة كربــاء فقــد حصلت 
آيــات علــى شــهادة الماجســتير فــي التربيــة الرياضيــة 
وشــهادة تدريبيــة مــن االتحــاد العراقــي بدرجــة امتيــاز 
تمتلــك صالــة نســائية للتماريــن الرياضيــة تقــول آيــات 
انهــا هوايتــي منــذ الصغــر ولتطويرهــا اكملــت دراســتي 
وقمــت بفتــح المشــروع لكــن بالبدايــة واجهــت تحديــات 
ــهور  ــود لش ــل الرك ــاب العم ــرة واص ــات كثي وضغوط
كــون اقبــال النســاء قليــل جــدا وكان البــد مــن ان اتكيف 
مــع هــذه االمــور وان اكــون متحمســة وشــجاعة فــي 

مواجهــة كل الظــروف 
امــا االن اصبــح اقبــال النســاء للنــادي جيــد جــدا فهــن 

يأتيــن للرياضــة والترفيــه وممارســة هوايــة صحيــة 
وباالخيــر تتمنــى آيــات ان يكــون هنــاك دعــم وتشــجيع 
ــاريع  ــذا مش ــة لهك ــباب والرياض ــل وزارة الش ــن قب م

شــبابية 

امــا ســتاره محســن الملقبــة بــام علــي ســائقة الرافعــة 
امــرأة يتجــاوز عمرهــا الخمســين عامــا ، جعلهــا عملها 
أكثــر ثقــة بنفســها وزاد مــن اســتقرار اســرتها لتكــون 

هــذه المــرأة الكربائيــة مثــاال للتضحيــة والمثابــرة.
ام علــي تعمــل فــي احــد المخــازن الغذائيــة فــي كربــاء 
كســائقة رافعــة منــذ اكثــر مــن اربعــة وثاثــون عامــا 
..مهنــةٌ شــاقة اســتطاعت ان تتفــوق بهــا علــى اقرانهــا 

مــن الرجــال.
وبالرغــم مــن التحديــات التــي واجهتهــا كونهــا امــرأة 
وال يجــوز لهــا مزاولــة هــذا العمــل بحكــم التقاليــد 
المجتمعيــة االّ ان هــذا لــم يمنعهــا مــن مزاولــة عملهــا 
بينــي وبيــن الرجــل مادمــت  ..فهــي تقــول الفــرق 

ــي. ــي عمل ــه ف ناجح
ــة انمــا  ــى ســياقة الرافع ــي عل ــم يقتصــر دور ام عل ول
تقــوم بتنظيــم محتويــات مخــازن المــواد الغذائيــة فقــد 
ــر وزارة التجــارة كامــل ثقتهــم  وضــع مســؤولوا دوائ

بعملهــا وخبرتهــا.
ــة  ــام العطــل ولســاعات طويل ــى فــي اي فهــي تعمــل حت
مــن اليــوم فــي تجهيــز وكاء المــواد الغذائيــة فســتارة 
لتقــود  الناعــم  بالجنــس  مايرتبــط  غــادرت  محســن 

ــة.  ــاء الوظيف ــن زم ــل الخشــن بي مشــقة العم
هــذه عينــة مــن مئــات نســاء بلــدي ممــن دخلــن ســوق 
العمــل وتفوقــن بجــدارة فــي مياديــن كان يظــن منهــا ان 

الرجــل هــو الوحيــد القــادر علــى العمــل فيهــا .

 
فراس زوين
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محمد حمدان

*رعٌب دموي* 

*بعد بينه*  

*شيب الكاع*

أَِن فوضى الدِم غطت الحيطان الذهبية 
 و تَغوَط فيها الَشغُف البَشرُي الُمجحْف 

وفَقدنا الحرية ..  
عيوُن الموتى تَترقْب في حيِن عيوِن األحياِء َمطفيه 

أََن الموَت ُخرافة، والعيُش ُخرافة  
والُمتبقي خرفاٌن برية      

يَقتلُهم جوَع الليِل، ويخافوَن نيَل الحرية  
وفَقدنا الحرية ..      

في وطني يٍد تَسُرق وتُقبَْل، ويُد العفيف تُقطع َعلَنية    
قد قُتِلت فينا الَكِلماُت  

وفاَز بها المنحور اللغوُي بُِسرية     
فأَصبَح عيَش األَحراِر، أَحاٌم وردية      
وناَل األعمى ُحب الجوعى، وصاَر يُقدس  

في حيِن األعمى ال يبُصر  
أيٌّ ِمنُهم يتقاضى الجوعِ، وأيٌّ منُهم يتقاضى جشع البشرية

ها يا عراق 
 اجيتــك صوتــي بظنونــي تــرك بيــه العــراق 

اصــواب
مد جفوفك العيني 

واخذ مني حلم راگد بسد الباب 
ها ياعراق

ياهو اليشبه جفوفك
اخذنه من الحرب ودينا للتحرير 

بكلهن محد يعوفك 
بكلهن لو ردتنا نفوت 

بكلهن نرعب السلطان مانقبل بذل نموت 
الهتــف  مابيــن  ســما وجهــك مطرهــا حــرار 

جــذاب 
عمر فاضل منارة الصوت

دم كل شاب طاح بساحة الحرية
وما نقبل بذل نموت 

كلمن ينحني لدينار وعبد ظل بايس الرجلين 
باجر مايظل عمره 

عدنه ازالم كله احرار يجي ندخله
درس عن ثورة البصرة

هنيالي عراقي اسمي ومو كل واحد 
بجنسيته ينخط العراق الوان

اشكد عدنه عراقين باعت 
كل ضمايرها وجناسيها انقرت ايران

 كافي ال تتعب
 صوتك مايحرك تاج للسلطان 

وما يدرون 
عرك گصته ثمين يصير كادود

الوطن بالثوار  اذا تعبان
واحنه النرعب السلطان.

باجر صوت كل ثائر عرقي يكسر التيجان
باجر من صورنه الصوت يطلع من بعيد 

تهز عرش حكامهم صورة شهيد
حدر التراب وصوتكم رد من جديد

وبس احنه الصدك نهتف على ألحزاب 
من كل الذلة الف هيهات 

رصاصــك عــاش بضلوعــي وخــذ عريــس منــي 

وشــيع الضحــكات 
اليغني الغير گاعة يموت 

وندم بطراف اصابيعه يظل يبات 
هنيالي عرفت الوطن ذمة وذات

وهنيالي حضارتك بروحي تعيش 
ونهرينًك دموع الناس 

نهرينك دمع كل جف نثايانا 
الطفه بيه الشمع والياس 

نهرينك دمع كل ثكلة تنعي وليدها  
المصيوب امس بالرس 
)ظل الولد مطروح قاطه
اتمنيت لو بعده  بكماطه(

ً البصرة اسم يسبب الصداع دائما

اســم هــذه المدينــة ثقيــل الظــل جــدا و كريــه جــدا 
و مزعــج بــا حــد

كل مــا فــي هــذه المدينــة مملــوء الــى آخــره 
بالتناقــض ففيهــا كل شــيء و ال شــيء فــي 

وقــت واحــد

كل هــذا لســبب بســيط واحــد، ألن هــذه المدينــة 

بالــغ  مثــال  و  جــدا  عاليــة  صرخــة  تمثــل 
ــه  ــع ب ــذي يتمت ــدار الفشــل ال الوضــوح عــن مق
افــراد الطبقــة السياســية و كل خطوطهــا الحمــر

ــن  ــن زم ــة م ــة المنكوب ــذه المدين ــال ه ــر ح تذك
الحــروب العبثيــة لبطــل الحفــرة و حتــى هــذا 
و  التبريــر  بــداء  المســؤولين  يصيــب  اليــوم 

يجعــل كل كامهــم تخريــف عجائــز

يكفــي أن تأخــذ جولــة ســريعة فــي أحيائهــا 
العــراق  ســلة  تعيشــه  خــراب  أي  لتعــرف 

االقتصاديــة!! 
ــة فهــو دون  كل مــا يقــع تحــت مســؤولية الدول
الصفــر فيعــا و كل مــا يمكــن للمواطــن الحصــول 

عليــه فهــو نهــب لألقــوى و ســبيل متــاح لقطــاع 
الطــرق و االرزاق

مدينــة تحكمهــا الفوضــى و العشــائر و ينخرهــا 
الفســاد مــن ألفهــا ليائهــا و ال تملــك مــن مدنيتها 

اال ذكــرى باهتــة.

ــي الشــرق االوســط بانفــات  ــى ف ــة األول المدين
ــه ــرام مــن يطبق ــون و عــدم إحت القان

تســتلم  و  بصلــة  لهــا  تمــت  ال  قياداتهــا  كل 
حدودهــا خــارج  مــن  اوامرهــا 

ــم  ــي تقدي ــاس ف ــا، اول الن ــون تمام ــا مغيب اهله

ــم ــي اقتســام المغن ــم ف ــدم و آخره ال

و فــي كل صيــف حيــن تضعهــم الطبيعــة فــي 
و  المظاهــرات  دورة  نفــس  تعــاد  طاحونتهــا 

المــوت و ال يتغيــر شــيء

أي مذلــة تلــك التــي تجعــل اقــل حقــوق االنســان 
اجمــل أحامــه

و أي نذالــة تلــك التــي تجعــل ادنــى واجبــات 
المســؤول مكرمــة يتمنــن بهــا علــى النــاس

ال جديــد فــي األفــق و ال أمــل يرجــى مــن تكــرار 
نفــس التجربــة بنفــس الخطــوات

العــراق ذلــك االقليــم ذات الطابــع الجيوبولوتيــك و 
الــذي يعــد بقعــة اســتراتيجية فــي المنطقــة لــه تأريــخ 
و جغرافيــا و حضــارة تفتــح شــهية الــدول التــي تفكــر 
باالطمــاع و النفــوذ و الــذي يقــع فــي منطقــة مهمــة 
فــي العالــم تكالبــت االحتــاالت و االطمــاع فيهــا انهــا 

تذكــر انهــا لــب الشــرق االوســط.  
ــراق  ــع الع ــل وض ــز و يحل ــد ان يميي ــتطيع اح ال يس
الحالــي مــا لــم يرجــع الــى التأريــخ منــذ تأســيس 
تراكمــت عليــه االحــداث و  الدولــة 1921 حيــث 
ــي  ــا الملك ــية منه ــم السياس ــي النظ ــوالت ف ــر بتح م
و الجمهــوري و الدكتاتــوري ثــم الديمقراطــي ادت 
الــى فتــرة مظلمــة مهــدت كثيــراً الــى مــا وصــل اليــه 
االن حيــث ان العــراق يعيــش حاليــا فــي موجــة مــن 
الفوضــى علــى كل مســتوى السياســات الخارجيــة و 
االقتصاديــة و االســتراتيجية و الداخليــة و االمنيــة و 
غيرهــا و يتجــه نحــو المجهــول اثــر تراكــم االحــداث 
و خــذالن اصحــاب القــرار مــن كل الســلطات فــي 
ــه  ــر ب ــذي يم ــر ال ــع المري ــاد حــل ينهــض بالواق ايج
العــراق،و اذ يمكننــا الخــوض و التمعــن فــي عــدة 
ــي ادت  ــي داخــل النظــام السياســي الحال ــزات ف مرتك
الــى تراجــع واجباتــه ممــا اثــرت ســلباً علــى كرامــة 
عيــش المواطنيــن و ضعــف الدولــة وفــا بــد ان نذكــر 

منهــا 
 

1- الدستور العراقي 
ــد و  ــي تحــدد مســار البل ــة الت ــو القواعــد القانوني  ه
حركــة نظامــه السياســي و انــه تكــون و بمشــورة 
الحاكــم المدنــي االمريكــي للعــراق بــول بريمــر و 
ــث كمــا  ــة العرجــاء حي ــه الديمقراطي ــف عن ــذي خل ال
عرفنــا ان الديمقراطيــة هــي حكــم الشــعب لنفســه 
لكنهــا اليــوم باتــت مصطلــح مطــاط و ســاح ذو 
حديــن و ادعــاء فــي العلــن و دكتاتوريــة فــي الخفــاء 
الدســتور  فــي  المشــاكل  مــن  الكثيــر  هنالــك  ان 
العراقــي نقــف عنــد اهمهــا انــه ليــس هنالــك مرونــة 

ــا.  ــرات الحق ــل الفق ــي تعدي ف
 
 

2-المحاصصة الطائفية  
انهــا توزيــع العــراق و مؤسســاته مكوناتيــا حيــث 
االحتــال  بعــد  انتقاليــة  حكومــة  أول  تشــكل  منــذ 
بــات  االن  وحتــى  فــي 200٣  للعــراق  االمريكــي 
فــي  يعتمــد  بــات  جديــد  معيــار  ثمــة  ان  واضحــاً 
ــص  ــم ين ــاد وان ل ــي الب ــية ف ــلطة السياس إدارة الس
وهــو  أال  ضمنــاً  وال  صراحــة  ال  الدســتور  عليــه 
مبــدأ التوافــق فــي توزيــع وتقاســم الســلطات فــي 
ــة  ــات يعــرف بالعملي ــي او ب النظــام السياســي العراق
السياســية فــي العــراق بالمحاصصــة،و التــي بدورهــا 
ادت الــى المرحلــة الراهنــة و التــي قــد صاحبتهــا 
الكثيــر مــن االزمــات التــي عكســت أشــد حــاالت عــدم 
ــا  ــي كونه ــخ العراق ــي التاري ــي ف ــتقرار السياس االس
تمثلــت باســتخدام العنــف كوســيلة إلدارة الصــراع 

 ٣-الفوضى في التعددية الحزبية   
ان نجــاح العمليــة السياســية فــي العــراق والقـدرة 
علـى بنـاء نظـام سياسـي ديمقراطـي تتطلـب وجــــود 
تعدديــــة حزبيــــــة حقيقيــــة محكومــــة بضــــوابط 
ــا  ــا ممــ ــدد وجودهــ ــا وتحــ ــنظم عملهــ ــة تــ قانونيــ
يســــاعد علـــــى وجـــــود عمليــة سياســية مســـــتقرة 
ومســـــتمرة فـــي العـــراق،في حيــن اننــا اليــوم نعيش 
ــون  ــة بقان ــر مقرون ــة و غي ــة فوضوي ــة حزبي تعددي
االحــزاب  قانــون  مــع  متوافقــة  غيــر  و  يحدهــا 
المنصــوص و ان الكثيــر مــن االحــزاب يفتقــر ألبســط 
مقومــات الحــزب و لــو تعمقنــا اكثــر بالمتابعــة ســنجد 
التأســيس  الكثيــر مــن االحــزاب يخالــف ضوابــط 
بالــوزارات  تنهــش  اقتصاديــة  هيئــات  بتشــكيلها 
ــر المحاصصــة فضــاً عــن االجنحــة العســكرية و  اث

ــيات  المليش
 

4-انتشار الساح خارج نطاق القانون 
 

إن انتشــار الســاح المنفلــت فــي العــراق يعكــس حالة 
القلــق وعــدم الثقــة باألجهــزة األمنيــة التــي مــا زالــت 
ــث  ــن العراقيين،حي ــرة م ــريحة كبي ــدى ش ــخة ل راس
ــدد الســلم  ــات مســلحة ته ــة لتشــكيل جماع ــه بواب ان
المجتمعــي فهــي تحــد ضــد ســيادة القانــون و خطــر 
ــذي مكــن بعــض  ــك االمــر ال ــراد المجتمع،ذل ــى اف عل
القــوى السياســية فــي تشــكيل اجنحــة مســلحة و 
مليشــيات تكســب االفــراد و مكنتهــا مــن التصفيــة 
أن  القتــل.  و  التهديــد  تحــت  للخصــوم  السياســية 
انتشــار األســلحة فــي العــراق اتــت مــن الكــم الهائــل 
لألســلحة التــي كانــت موجــودة فــي مشــاجب الجيــش 
اثنــاء ســقوط  التــي تســربت  الســابق و  العراقــي 
النظــام الدكتاتــوري إضافــة إلــى الكميــات الهائلــة مــن 
األســلحة التــي دخلــت إلــى العــراق مــن دول الجــوار 

ــراق.  ــى الع ــد دخــول داعــش ال خصوصــاً بع
 
 

٥-المفوضية و قانون االنتخابات 
ــى  ــي العــراق اشــرف عل ــة ف  هــي الســلطة االنتخابي
تشــكيلها مجلــس الحكــم بمعونــة االمــم المتحــدة، 
وخضــع تشــكيل مجلــس المفوضيــة الــى المحاصصــة 
الحزبيــة بيــن القــوى المهيمنــة فــي مجلــس النــواب 
وقــد شــاب عملهــا  اســتقاليتها،  مــن  وتجريدهــا 
ــى  ــا ادى ال ــاوزات مم ــات والتج ــن الخروق ــر م الكثي
ــام  ــر ع ــها االخي ــل مجلس ــاف عم ــرار بإيق ــدور ق ص
2018 وانتــداب قضــاة بــدالً عنهــم، وقــد ســاهم ذلــك 
فــي انعــدام المصداقيــة باســتقالية عمــل المفوضيــة 
تحــت  تجــري  التــي  االنتخابــات  نزاهــة  وعــدم 
ادارتهــا، ولهــذا كان مــن اهــداف المنتفضيــن فــي 
ــى  ــة ال تظاهــرات تشــرين والقــوى السياســية الداعي
ــة  ــون المفوضي ــي قان اإلصــاح هــو إعــادة النظــر ف
مجلــس  اختصــاص  خــارج  تشــكيلها  يكــون  وان 
النــواب الــذي اســاء اســتخدام ســلطته وعــدم ربطهــا 
ــل الســلطة التشــريعية  ــي عم ــن ف ــه. المشــكله تكم ب
ــا  ــة فيه ــوى المهيمن ــدورات الســابقة والق وطــوال ال
ــد وجــود  ــة تؤب ــن انتخابي ــى صياغــة قواني تعمــل عل
ــا  ــخوص قياداته ــر ش ــي تدوي ــاهم ف ــا وتس حضوره

ــي ــهد السياس ــي المش ف

6-التدخات الخارجية في شؤون العراق الداخلية  
أن العــراق لــم يســلم يومــا مــن التدخــات الخارجيــة 
وبقــى حتــى بعــد تشــكيل الدولــة العراقية عــام 1921 
مســرحا ســهاً للتدخــل فــي شــؤونه الداخليــة، عربيــا 
وإقليميــا ودوليــا، وقــد نســتثني الفتــرة التــي أعقبــت 
تتعلــق  تمــوز 19٥8 ألســباب عديــدة  ثــورة 14 
بالقــرار الداخلــي للنظــام السياســي التــي مكنته من ان 
يتســييد فــي وجهتــه لكــن ســرعان مــا عــاد التدخــات 
بعــد تلــك الفتــرة ممــا جعــل القــرار العراقــي ضعيــف 
و ال يراعــي مصالــح البــاد وفائــدة الشــعب،حيث 
ــح  ــار و مطام ــن محــط انظ ــع الزم ــراق م ــح الع اصب
ــة  ــاته مرهون ــتراتيجية سياس ــه و اس ــوى من دول اق
بمجموعــة مــن التحديــات التــي تقودهــا دول الجــوار 
ــا  ــى م ــراق ال ــاك الوضــع وارجــاع الع ــن اجــل ارب م
كان عليــه وافشــال العمليــة السياســة وبالتالــي تكــون 

البــاد وثرواتهــا امــام تلــك الــدول. 
 
 

٧-التدهور الثقافي  
االزمــة  عــن  بعيــدة  ليســت  الثقافيــة  االزمــة  ان 
االجتماعيــة فهــي جــزء منهــا حيــث ان تراجــع العامل 
االقتصــادي خلــف شــرخاً طبقيــاً فــي المجتمــع نتيجــة 
اهمــال الحكومــات المتعاقبــة للمؤسســات االنتاجيــة و 
تركيــز ثقــل السياســة الماليــة لانفــاق علــى الجانــب 
العســكري و الحروب،ذلــك الســبب الــذي كــون حالــة 
ــة المتوســطة و  ــى االجتماعي ــي البن ــرت ف ــع اث تراج
ــز  ــة عج ــي ازم ــك ف ــى ذل ــا ادى ال ــا مم ــى منه االدن

ــاه الثقافيــة  صــارخ فــي تطويــر بن
لقــد عانــت الثقافــة فــي العــراق فــي العقــود الماضيــة 
مــن انعــدام اســتقاليتها و هيمنــة الخطــاب السياســي 
للحكومــة و التــي بدورهــا ســاهمت فــي تكريــس 
ــع  ــل المجتم ــروب وتحوي ــد الح ــرد وتمجي ــادة الف عب
ــن ازداد  ــع الزم ــلطة و م ــة للس ــات خادم ــى قطاع ال
التراجــع و ظهــور ثقافــات اخــرى عملــت علــى تفرقــة 
المجتمــع اثنيــا حيــث تراجعــت ثقافــة االنتمــاء للوطــن 
الــوالءات  ثقافــة  وتعمقــت  وشــاعت  توحــد  التــي 
المتعــددة التــي تفــرق لتظهــر ثقافــة العمالــة و ثقافــة 
ــه  ــا وصــل الي ــة ان كل م ــة الطائفي االرهــاب و الثقاف
المجتمعــات  عــن  تخلــف  مــن  العراقــي  المجمتــع 
االخــرى لــم يأتــي بصــورة فوضويــة انمــا كان هنالــك 
خلفــه سياســة للتجهيــل منظمــة و مدروســة مــن 
ــراع  ــة ص ــل ادام ــة ألج ــة و اقليمي ــة دولي ــل هجم قب
ــة و  ــة المتطرف ــر الديني ــق المناب ــح عــن طري المصال
خطابهــا و القيــادات السياســية ذات الــوالء الخارجــي 

ــم  ــة و التعلي ــق انهــاك التربي ــك عــن طري و كذل
 

8-الفساد االداري و المالي  
يعــد ســوء اســتخدام الســلطة و الوظيفــة للكســب 
ــبب  ــراق بس ــع الع ــل تراج ــرز عوام ــن اب ــاص م الخ
الهــدر الكبيــر الــذي تســبب بــه و الــذي ادى الــى 
أهــم  مــن  إن  حيــث  كدولــة  امكانياتــه  كل  تراجــع 
ــي ادت الســتفحال هــذه الظاهــرة تكمــن  األســباب الت
ــتقرار  ــدم أس ــى و ع ــي والفوض ــام السياس ــي النظ ف

البلــد وغيــاب أنظمــة الرقابــة بأنواعهــا 
 
 

الحلول و االصاحات الممكنة 
الحلــول تكمــن فــي ارادة حقيقيــة فــي تخليــص البلــد 
ــة التــي  ــك الني و اخراجــه مــن عنــق الزجاجــة و كذل
ــاج عــدة اجــراءآت  ــا نحت تحمــل مقصــد وطنــي و هن
تتعلــق بالوعــي الشــعبي الــذي يجــب ان يتصــف 
ــرار  ــق بأصحــاب الق ــة و اخــرى تتعل ــة الوطني بالهم
مــن جميــع الســلطات فمســؤولية النهــوض بالعــراق 
تقــع علــى عاتــق الــكل شــعباً و حــكام و ممثليــن 
فــأن الدســتور العراقــي ليــس كتــاب ســماوي ليبقــى 
بهــذا الجمــود و يجــب ان تعــدل فيــه الكثيــر مــن 
ــا ان  ــا كم ــذة منه ــة الناف ــاد صياغ ــرات و ان تع الفق
تعييــن الرئآســات ليســت حكــراً علــى مكــون انمــا 
هنالــك آليــات تحددهــا الديمقراطيــة و هنــا يجــب 
ــه  ــة الوزاري ــار الكابين ــة اختي ــة الي ــي دوام ــل ف ندخ
و الهيئــأة المســتقلة حيــث ان تفعيــل دور مجلــس 
الخدمــة االتحــادي بصــورة صحيحــة يحســن مــن 
االداء الوظيفــي.ان اعضــاء مجلــس النــواب كممثليــن 
الــى  عــن الشــعب يجــب ان يمثلــوه مــن شــماله 
جنوبــه و مــن اقصــاه الــى اقصــاه ال علــى اعتبــارات 
ــه  ــة وطني ــا امان ــة لكونه ــة و مناطقي ــة و مذهبي قبلي
محمليــن هــم بهــا و هــذا االعتبــار ســوف يفقــد 
المحاصصــة قداســتها و مــع ضــرورة حــل الفوضــى 
ــن 200  ــر م ــك اكث ــية فهنال ــي التشــكيات السياس ف
ــان سياســي يمارســون العمــل السياســي  حــزب و كي
خــارج الضوابــط و بــدون مســائلة و الســبب هــو 
عــدم تطبيــق قانــون االحــزاب و هــذا مــا اعطــى 
صــورة غيــر واضحــة المعالــم فــي العمليــه السياســية 
ــار  ــك ان انتش ــد.وال ش ــة و التعقي ــبها الضبابي و اكس
ــة  ــن ازم ــر ع ــورة تعب ــى ص ــت اعط ــاح المنفل الس
ثقــة بيــن المواطــن و الحكومــة و مكــن المجاميــع 
ــذة  ــزاب المتنف ــه لاح ــيات التابع ــلحة و المليش المس
حيــث يجــب ردع هــذه المجاميــع و تجــار الســاح 
و حصــر الســاح بيــد الدولــة عــن طريــق فــرض 
هيبــة الدولــة فــي الشــارع العراقــي. فــي غمــار 
اصــاح المنظومــة السياســية البــد مــن مفوضيــة 
ــات  ــن التدخ ــدة ع ــات و بعي ــتقلة لانتخاب ــا مس علي
السياســية و التدخــات االخــرى و كذلــك يجــب ان 
ــل كل  ــادل يمث ــي ع ــون انتخاب ــات بقان ــل االنتخاب تكل
ــم و ان  ــي تطلعاته ــي و يراع ــعب العراق ــاف الش اطي
هــذا القانــون يجــب ان يستشــار بــه الخبــراء فــي هــذا 
ــام  ــات و احج ــن توجه ــداً ع ــون بعي ــال و ان يك المج
احــزاب الســلطة المتنفــذة لتتيــح اعــادة انتــاج نفســها 
مــع الزمــن.ان الفســاد مستشــري فــي كل مفاصــل 
ــه  ــوان الرقاب ــل دور دي ــد مــن تفعي ــا الب ــة و هن الدول
تأثيــرات  دون  شــريطة  النزاهــة  هيئــة  و  الماليــة 
سياســية و العمــل بقانــون مــن اي لــك هــذا لمســائلة 
ذممهــم  الــدوام  علــى  للكشــف  الســلطة  اصحــاب 
ــب  ــر الجان ــب تطوي ــك يج ــى ذل ــة ال ــة باالضاف المالي

التربــوي و العلمــي لتوليــد كفــاءآت

َحرٌب عميقة، في قعٍر ُمظلم ال يُعرف فيه لون الشمس 
الجميع يتمنى الموت .زحتى الموت.. 

ُكل شيٍء كاَن كريهاً في ذلك القعر أال رائحة الدم 
ِعطٌر ُمميز، يُستخدَم في موعٍد غرامي 

 بين عاشقاً وخائنة 
أَو ألكون عادالً .. بين  خائناً و عاشقة 

في القعِر فوضى  أم تبكي وطفاً يَضحك  
الخطيُب يُغني والمطرُب ينصح مخموراً ليتوب 

في القعِر جنوناً دامي، كأن تقتُل أُمَك ِلتتغذى بلحمها  
أَو أَن تعزم أبيَك على لحم أَخيك  
)في القعِر الُكل يصلي ويصوم(  

ــَو  ــى وه ــم أعم ــَم ُكٌل منُه ــر، ال يعل ــى أَن يُبص ــى يتمن ــيٌخ أَعم ــك ش ُهنال
ــر   بصي

)في القعر شيطان صالح(

بعد بينه صبر والحيل          محد يكدر يرده 
يطر جبد السمة ويرعد        تلوذ العايزة  ابسده 
يفك حزن الليالي السود       لو فاض الصبر حده 

يسل سيف المنايا بزود        بركاب العدة تحده 
جربنه الوطن من راد          نخوة بساعة الشده 

اجت شيب وشباب اليوم      هدت بيه فرد هده 
كتبها وسجل التاريخ           موقف للفتل زنده 

زلم ماهمها طاري              الموت اجت ع الموت متعمده 
تطرز صفحة التاريخ          كلمن قدم العنده 

حاة الغيرة من تغتاض       منها الصبر يتبدة 
نذرنا ارواحنا لعراق           ولتاريخه والمجده 
يهنياله الوكف ناطور         عار الماوفة بوعده 
عمت عين الرعيع الباع       روحه والذ بشرده 
سمعنه بقصة البهلول         كلمن لشته بوحده 
واظن باجر يصير حساب      گلمن طينته ابخده

حچوا بينا، وضحكوا، 
والخمر طاح اعله شيب الگاع

اسكروا بينا، 
وفز اردان ابوي الغيض منه شراع! 

كلوا حگنا، وگامن فزعن المخلفات سباع
صاحن يمه اذا بات الوطن مبيوگ

شرفكم ضاع، حلمكم ضاع وطنكم ضاع
يجرون الشيل غمان اذا بديتوا هاي الگاع

اي يسباع وطنكم لليريد يبوگ تالية تراه انباع
ياهو الباع ،شلون انباع،وين انباع؟

المهم انباع
وتراكضنا بگلب شايل معاني الخوف

 فزعنا سيوف
وعبرنا بصف االجيال الگبل حگها انوكل لكن خذاها الخوف

وعاتبنا السنين باحچاية طيش چلمة روف
ليش الوادم الجابت عمرها تثور قبلت بالوطن مچتوف

للغربة تبيع الشعب والگيعان
وانت بسومرك معروف
تعوف الطاح من شعبك

 وعالچتال تشبگ شبگة الملهوف
اي يمته الضمير يشوف؟؟؟؟

سكتوا والحچي اليوجع تراب الگاع ماضاگوه
قبلوا بالوطن ينباع للجيران من عافوه

بس احنه رجمنا مراية السلطان
 من چذبت

وكفرنا بقبلة التيجان من ظلمت
وتجاسرنا وسحگنا اعلى الخطوط 

التتطغى بالتقديس من فسدت
الصبغوهن حمر من دم شعبنا المات

وبدوا فوگهن دم الحمامات
ولطخوا من صبغهن عالمنارات

ورفضنا نبات
عالذل من اجو يغرونا بالدينار

رفضنا نبات
ماترهم عراقي يعيش خطار اعله الواليات

وباحلوات
ماترهم عراقي يگضي كل عمره با حلوات

وكشفنا صدورنا گبال السهم والقوس 
بطرگ اعام

وطالع عايش بروح الكاتم وراعيه
 چم صدام

وطلع حجة ملك رادوه عالفقرة 
 ترى اإلسام

ومن انجبروا وكتلوا عراقيين
طاح الثام

وبقت عد الشباب الترست الحيطان 
كومة احام

 
محمد حمدان

 
حسين عباس

 
وسام المالكي

 
مسار رياض

 حنين يونس

وليد أركان

*ليغني لغير كاعه يموت**سيدتي* 

البصرة ثقيلة الظل

التأخر في العراق .. تراكمات داخلية و مآرب خارجية



الشــبيبة  احتــاد  يصدرهــا 
العراقــي  الدميقراطــي 

 فرع البصرة
alshabiba.basra@gmail.com

شـكـر وتـقـديـرشـكـر وتـقـديـر
ــى مســاهمتِه ودعمــِه   ــالح حســن الخطــاط عل ــور ف ــر للدكت ــر الشــكر والتقدي ــدم بواڤ ــة “  نتق ــدة ” الشــبيبة البصري ــر جري ــأة تحري بأســم هي
بتصميــم اســم جريدتنــا  » الشــبيبة البصريــة »  وهــو دائًمــا ســباق ومهتــم لنــا .. وخصوًصــا ِفــي مجــاِل التصميــم الــذي يعكــس رؤيــة إبداعــه 

وجمــال الجريــدة 
وال يسعنى إال أّن نتقدم  له بكل الشكر متمنين له  دوام االبداع والنجاح والتقدم

هيئة تحرير جريدة الشبيبة البصرية

شبيبة المحافظات .. اسهام حقيقي وفعال 
الشــبيبة  ألتحــاد  الفرعيــة  اللجــان  نشــاطات  تنوعــت 
الديمقراطــي العراقــي فــي المحافظــات بجهــود حثيثــة 
متواصلــة مــن اعضــاء االتحــاد العتيــد شــباب وبنــات 
ــي كل محافظــة بعطــاءه الخــاص  ــرع ف ــز كل ف ــث تمي حي
والمختلــف ليشــكلوا  جميعــا لوحــة وطنيــة متناســقة 
توحــي الــى مــدى تأثيــر أتحادنــا العريــق فــي جميــع 

انحــاء العــراق 
البدايــة مــع شــبيبة بغــداد حيــث قــام الزمــاء بحملــة 
توعيــة ألخــذ لقــاح فايــروس كورونــا عــن طريــق توزيــع 
ــارع  ــي ش ــترات ف ــع البوس ــة ورف ــورات التوعوي المنش
المتنبــي وتبعهــم فــي ذلــك لجنــة الثــورة بتفعيــل الحملــة 
التوعويــة هنــاك االمــر الــذي ينضــوي ضمــن نطــاق 

الفاليــة المركزيــة لاتحــاد تحــت شــعار )لقاحــك دليــل 
ــن ،  ــان المواطني ــى أستحس ــا الق ــك ( م وعي

كمــا وشــارك الزمــاء فــي شــبيبة بغــداد فــي المهرجــان 
التشــرينية  لقــوى  التشــاوري  المجلــس  أقامــه  الــذي 
لثــورة  الثانيــة  الذكــرى  ألحيــاء  الوطنيــة  والحــركات 

تشــرين .
ــاء  ــق الزم ــد اطل ــوش فق ــرع الق ــوى ف ــبيبة نين ــا ش ام
والطاقــات  المواهــب  لدعــم  واســعة  اعاميــة  حملــة 
بمناســبة  قصيــرة  فيديوهــات  طريــق  عــن  الشــبابية 
يــوم الشــباب العالمــي وفعاليــة شــبابية تبعتهــا لــذات 
المناســبة، واقامــوا ايضــا حملــة اخــرى داعمــة للحملــة 
المركزيــة للتوعيــة بأخــذ اللقــاح عــن طريــق تعليــق 
البوســترات فــي لوحــة االعانــات الخاصــة واالماكــن 
العامــة ، باإلضافــة إلــى زيــارة المطــران مــار بولــس 
ــه بمناســبة رســامة ســيادة المطــران ثابــت  والمباركــة ل
اســقفا معاونــا ألبرشــية القــوش الكلدانيــة ، وقــد شــاركت 

لجنــة بعشــيقة بحملــة التوعيــة الصحيــة وقامــت بتوزيــع 
ــى  ــة إل ــيقة ، باإلضاف ــي بعش ــة ف ــورات المخصص المنش
وبعشــيقة  الموصــل  لجنتــي  نظمتــه  رياضــي  نشــاط 
ــرة  ــن لك ــي اللجنتي ــن فريق ــة بي ــاراة ودي ــا مب ــث اقام حي
ــي بعشــيقة  ــب رومنيســينو ف ــى ملع ــدم الســباعية عل الق
ــي،  ــد راض ــن )احم ــة الراحلي ــة الرياض ــتذكارا لعمالق اس

ــادي ( . ــي ه ــم و عل ــق هاش ناط
وعلــى غــرار الفــروع الســابقة أقــام شــبيبة كربــاء حملة 
توعيــة ضــد االصابــة بفايــروس كورونــا وضــرورة اخــذ 
ــق  ــدرات وتعلي ــع فول ــق توزي ــاح عــن طري جرعــات اللق
فلكســات علــى جــدران المراكــز الصحيــة واالســواق 
الشــعبية ، كمــا بــادر الزمــاء فــي فــرع كربــاء الــى 
الشــكر  لتقديــم  الصحيــة  المراكــز  اهــم  أحــد  زيــارة 
ــر  ــي لمدي ــرح توضيح ــة وش ــوادر الصحي ــان للك والعرف
المركــز عــن حملــة االتحــاد وتبــادل الجانبــان الشــكر 

واالمتنــان .

أمــا الزمــاء فــي شــبيبة واســط فقــد شــارك االتحــاد هنــاك 
ــت  ــة وكان ــي المحافظ ــار الديمقراطــي ف ــر التي ــي مؤتم ف
كلمــة االتحــاد مــن الزميــل حيــدر خليــل ، وبفعاليــة اخــرى 
ــات  ــى الميدالي ــن عل زار الزمــاء ابطــال العــراق الحائزي
الذهبيــة بالقــوى البدنيــة التــي اقيمــت مؤخــرا بالعاصمــة 
الرومانيــة بوخارســت اذ تــم زيــارة الاعــب حســين غنــي 
موحــان الحائــز علــى الميداليــة الذهبيــة لفئــة الناشــئين 
مؤمــل  الشــهيد  شــقيق  الخفاجــي  مهتــدى  والاعــب 

الخفاجــي .
أمــا شــبيبة الديوانيــة فقــد نظــم الزمــاء  حملــة توعيــة 
للحــث علــى تلقــي لقــاح كورونــا والقــت الحملــة ترحيــب 
واســع مــن قبــل االوســاط الشــعبية ، كمــا تميــز الزمــاء 
بنشــاط أنســاني رفيــع حيــث أقامــوا حملــة تعفيــر فــي دار 
ــام الدراســي  ــدء الع ــراب ب ــام بمناســبة اقت ــور لأليت الزه
واخــرى فــي دائــرة ذوي االحتياجــات الخاصــة وقــد القــت 

ترحيــب كبيــر.

نــدوة توعويــة بخصــوص  اقامــوا   وشــبيبة ميســان 
التبعــات القانونيــة التــي تاحــق المســعف تحــت عنــوان 
قضاءنــا يســعفنا القاهــا رئيــس انتــداب محامــي ميســان 
االســتاذ عقيــل عوكــي واهــداه الزمــاء درع التكريــم 

ــاد. ــم االتح بأس
وأحيــا شــبيبة النجــف برنامجــا تدريبيــا تحــت شــعار 
 BLS ليكــن فــي كل بيــت مســعف لمهــارات انقــاذ الحيــاة

ــق مســعفي الوطــن التطوعــي. ــع فري ــاون م بالتع
ــي الفــروع  ــى غــرار باق ــة القاســم  عل وشــبيبة بابل/لجن
ــراءات  ــاح واج ــي اللق ــة بضــرورة تلق ــة توعي ــذا حمل نف

ــامة . الس
ــة ســوق  ــة /لجن ــس االهــداف نظــم شــبيبة الناصري ولنف

ــة مشــابهة الشــيوخ حمل

الشبيبة البصرية - خاص

الهدف .. النجاح : والقادم أفضلالبصرة ... نشاطات متنوعة وعمل دؤوب 

فــرع   - العراقــي  الديمقراطــي  الشــبيبة  اتحــاد  قــام 
وسياســية  جماهيريــة  وفعاليــات  بنشــاطات  البصــرة 

الماضيــة  الفتــرة  خــال  متنوعــة  وفكريــة 

الحملة المركزية 
الحملــة  ضمــن  توعويــة  فولــدرات  االتحــاد  وزع 
المركزيــة التــي اطلقهــا اتحــاد الشــبيبة الديمقراطــي 
ــف مناطــق البصــرة  ــة مختل ــد غطــت الحمل العراقــي وق
متحدثــة عــن اهميــة أخــذ اللقــاح ضــد فايــروس كورونــا 
، وخــاض الزمــاء نقاشــت مــع الشــباب وبقــي الفئــات 
المجتمعيــة مؤكيــد فــي نفــس الوقــت علــى االلتــزام 
ــة و  ــة االزم ــا خلي ــي وضحته ــة الت ــراءات الصحي باالج

وزارة الصحــة . 

الشباب وتحدياتهم 
فــي نــدوه ألقاهــا الزميــل حمــودي عبــد الجبــار فــي 

بعنــوان  الفراهيــدي  شــارع 
التــي  التحديــات  وابــرز  العراقــي  الشــباب  »واقــع 
يواجهونهــا« حيــث تحــدث الزميــل فــي البــدء عــن 
ــم الوضــع الراهــن  االتحــاد وتاريخــه بشــكل مختصــر ث
للشــباب وابــرز المشــاكل التــي يعانــون منهــا والمخاطــر 
ــا  ــة واثاره ــباب البطال ــه واس ــا كالبطال ــي يواجهونه الت

الخريجيــن  مــن  للشــباب  كالهجــرة  الشــباب  علــى 
ــبة  ــة و نس ــق البطال ــاً تعم ــل وايض ــن العم ــن ع العاطلي
االميــة فــي العــراق التــي تصــل مابيــن 40-٥0٪ 
ــادة عــدد المتســربين مــن الدراســة،والتردي  بســبب زي
الثقافــي الحاصــل جــراء االبتعــاد عــن الدراســة والقراءة 
التــي تصــب فــي زيــادة التخلــف والجهــل والخــواء 
الفكــري، كمــا تطــرق الــى واجبــات الدولــة تجــاه الشــباب 
كتهيئــة دوائــر الدولــة وتخصيــص وظائــف شــاغرة لهــم 
خصوصــا الخريجيــن منهــم، فضــا عــن رعايــة االيــادي 
العاملــة والشــبيبة الفاحيــة وتوفيــر ظــروف افضــل 

لهــم. 
واخيــرا تطــرق عبــد الجبــار الــى نظــام المحاصصــة 
ــذا النظــام مــن مشــاكل  ــه ه ــا يحمل ــي وم ــي االثن الطائف
كبيــرة علــى الدولــة والتــي تؤثــر ســلبا علــى حيــاة 

الشــباب 

البطالة واثارها 
كمــا قامــت اللجنــة الفكريــة لفــرع البصــرة بعقــد ورشــه 

حــول 
ــى الشــباب« بحضــور عــدد مــن  ــا عل ــة واثاره »البطال
الزمــاء واالصدقــاء االتحــاد ،حيــث ناقشــت مفهــوم 
البطالــة وجــذوره التأريخيــة وايضاً االســباب االقتصادية 
للبطالــة واثارهــا علــى الشــباب وطــرق معالجــة ظاهــرة 
ــة باالســئلة والمداخــات  ــت الورشــه غني ــة وكان البطال

ــن. للزمــاء الحاضري
وقــد قســم المحاضريــن فقــرات المحاضــرة ليدخلــوا 
بذلــك بعــدا جديــدا الــى اليــات تقديــم المحاضــرة الناجحــة 

ــد التاريخــي  ــد تحــدث عــن البع ــى ولي ــل مصطف ، الزمي
ــن المجتماعــات  ــة تكوي ــع بداي ــرت م ــي ظه ــة الت للبطال
الطبقيــة ، وصــوال الــى مفهــوم البطالــة وتعريفاتــه ، 
ــة  ــوء البطال ــباب نش ــدد اس ــد ح ــب فق ــل طال ــا الزمي ام
فــي العــراق خصوصــا بعــد االتحــال عــام 200٣ ، 
واختتمــت المحاضــرة باثــار البطالــة علــى الشــباب ومــا 
ــباب  ــاة الش ــى حي ــاكل عل ــن مش ــة م ــذه البطال ــده ه تول

ــد .  ــدر محم ــل حي ــن حصــة الزمي ــت م وكان
مداخــات  علــى  المحاضريــن  الزمــاء  اجــاب 

وافــي  بشــكل  الحضــور  واستفســارات 

حملة التشجير 
ــجير  ــن تش ــاطهم المتضم ــة نش ــة القبل ــاء لجن ــدم زم ق
بعــض االرصفــة والشــواع فــي منطقــة القبلــة وقــد تــم 
زرع اكثــر مــن 100 شــجرة لغــرض تشــجيع المواطنيــن 
علــى االهتمــام بالنباتــات التــي تعكــس طبيعــة وجماليــة 
ــق الخضــر  ــيع المناط ــى توس ــجعين عل ــة ، ومش للمدين
ــي  ــاخ ف ــر المن ــو وتغيي ــين الج ــي تحس ــاعد ف ــي تس الت

البصــرة 

توزيع الكمامات 
مــن الســياق نفســه لنشــاطات فــرع البصــرة اقامــة 
لجنــة الزبيــر باالشــتراك مــع بعــض اعضــاء مكتــب 
ــى  ــوف عل ــات والكف ــع الكمام الســكرتارية نشــاط بتوزي
المواطنيــن والمــارة لغــرض تجنــب االصابــة بالوبــاء ، 
ــم  ــف باس ــن والتعري ــع المواطني ــث م ــرى الحدي ــد ج وق

االتحــاد وتوجهاتــه وافــكاره .

ــدة  ــدر جري ــهل أّن تص ــن الس ــس م لي
وبأمكانيــات محــدودة جــداً ال تمويــل 
اعتمــدوا  بــل   ، غيــرة  وال  خارجــي 
علــى ماليــة االتحــاد » أتحــاد الشــبيبة 
الديمقراطــي العراقــي فــرع البصــرة » 
ــن أّن تضــع  ــاء ، لك وتبرعــات األصدق
ــارة  ــود جب ــه وبجه ــل علي ــدف وتعم ه
لجميــع الزمــاء فــي فــرع البصــرة 
ــه  ــاً ل ــوي ايض ــم المعن ــاد والدع لاتح
إصــدار جريــدة  فــي  مهــم  فــي  دور 
» الشــبيبة البصريــة  » التــي يكــون 
إصدارهــا فصليــا ، والهــدف اآلخــر 
هــو تشــجيع الشــباب علــى الكتابــة 
 ، لهــم  واكتشــاف مواهبهــم ودعمــاً 
الهــدف االســمى وهــو  ناهيــك عــن 
توحيــد صفــوف الشــباب وتوعيتهــم 
نحــو المطالبــة بحقوقهــم التــي ســلبها 
المتنفــذون والمتســلطين علــى راس 
المحاصصــة  بنظــام  الســلطة  هــرم 
ــرة  ــي واســتفحال ظاه ــة ـ االثن الطائفي
الــذي  والمالــي  اإلداري  الفســاد 
نخــر جميــع مفاصــل الدولــة ، ممــا 
أثــر بصــورة رئيســية علــى طمــوح 
الشــباب العراقــي ، وتوحيــد صفوفهــم  
المطالــب  الجماهيــري  الحــراك  فــي 
واالقتصــادي  السياســي  لإلصــاح 
واالجتماعــي والثقافــي ، لكــي يكونــوا 
والمطالبــة  حقوقهــم  عــن  مدافعيــن 
بهــا عبــر انخراطهــم فــي هــذا الحــراك 
الضمانــة  النــه  والشــعبي  الشــبابي 
المدنيــة  الدولــة  لبنــاء  االكيــدة 
الديمقراطيــة والعدالــة اإلجتماعيــة .
ال يخفــى علــى الجميــع أّن أنطاقــة 
البصــرة  فــي  الجماهيريــة  الهبــة  
وراح ضحيتهــا بمقتــل الشــباب منتظــر 

بغــداد  متظاهــري  وخــروج  الحلفــي 
فــي نهايــة تمــوز مــن عــام 201٥ 
متضامنيــن مــع متظاهــروا البصــرة 
ــعبي  ــع ش ــذ طاب ــراك واخ ــور الح وتط
منــه  وخرجــت  العراقييــن  لجميــع 
فــي  التظاهــرات  تقــود  تنســيقيات 
جميــع المحافظــات العراقيــة ، وكان 
ــة.   ــز . حري ــه » خب ــرز في الشــعار االب
دولــة مدنيــة » وأخــذ فــي الحــراك دور 
مشــهود للشــباب عبــر انخراطهــم فــي 
الحــراك  هــذا  واجبــر   ، التنســيقيات 
الشــعبي العــام علــى اصــدار حزمــة 
اصاحــات للحكومــة فضــاً عــن أّن 
الحــراك وعلــى مــدى عــام ونصــف 
العــام أشــاع مفهــوم الدولــة المدنيــة و 
العدالــة اإلجتماعيــة ، واحــدث تصــدع 
الطائفيــة  المحاصصــة  جــدار  فــي 
دائمــا  اإلصــاح  واصبــح  واالثنيــة 
علــى جــدول أعمــال الحكومــة ، وأثبــت 
الحــراك االحتجاجــي ســلميته وبشــكل 
ــة فضــاً  ــم تشــهده أي دول حضــاري ل
 ، عــام  مــن  ألكثــر  مطاولتــه  عــن 
والــى أن تــم تتــوج الحــراك بأنتفاضــة 
تشــرين الخالــدة .. واالن يبقــى الرهــان 
ــر المنشــود للخــاص مــن  ــى التغيي عل
نظــام المحاصصــة الطائفيــة إلــى بنــاء 
علــى  الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة 
قاعــدة العدالــة اإلجتماعيــة النهــا دولــة 
ــع أعضــاء  ــى جمي ــظ عل ــي وتحاف تحم
لقومياتهــم  النظــر  بغــض  المجتمــع 

وتاوينهــم المختلفــة .

وبســبب بُنيــة النظــام السياســي هاجــر 
إلــى  العراقــي  الشــباب  مــن  الكثيــر 
ــل  ــرص العم ــن ف ــاً ع ــرى بحث دول آخ
ــم ،  ــة له ــرة وكريم ــاة ح ــن حي و تأمي
ــر  ــذ التغيي ــا من ــي اعجــزت حكومتن الت
ــل  ــرص عم ــر ف ــن توفي ــد اآلن ع ولح

ــل.  ــن العم ــن ع ــباب العاطلي للش

إن كــوة األمــل التــي انفتحــت بمجــيء 
ــة  ــى الحكوم انتفاضــة تشــرين  ، وعل
االخــذ بهــا وكل مطالبهــا  ،  يحتــاج إلى 
ــا،  ــى عنه ــروط ال غن ــتلزمات وش مس
المياديــن  كل  وتشــمل  تتســع،  لكــي 
السياســية واالقتصاديــة- االجتماعيــة، 
والعســكرية- األمنيــة، ومــن أهــم هــذه 
المســتلزمات، اعتمــاد نهــج سياســي، 
ونمــط تفكيــر جديديــن، ينهيــان مرحلــة 
السياســي،  القــرار  بأتخــاذ  االنفــراد 
ــي  ــون ف ــه، ويك ــن في ــرك اآلخري ويش
ســلم أولوياتــه، إنهــاء المحاصصــة 
ــدأ  ــى مب ــكام إل ــا، واالحت ــكل تاوينه ب
ــام كل  ــرص إم ــؤ الف ــة، وتكاف المواطن
ومحاربــة  اســتثناء،  دون  العراقييــن 
الفســاد المالــي واإلداري بجّديــة اكبــر، 
وتصحيــح اإلســتراتيجية االقتصاديــة 
للدولــة، بمــا يضمــن تفعيــل القطاعــات 
والزراعيــة،  الصناعيــة  اإلنتاجيــة، 
وذوي  الفقــراء  مصالــح  ويصــون 
مــع  والتعامــل  المحــدود،  الدخــل 
الوطنيــة  المصالحــة  موضوعــة 
مؤتمــر  وعبــر  جديــدة،  بروحيــة 
مــن  فصيــل  أي  اليســتثنى  وطنــي 
ناهضــت  التــي  السياســية  الفصائــل 
بالديمقراطيــة  وآمنــت  الدكتاتوريــة، 
ذات  فــي  والعمــل  وســلوكاً،  منهجــاً 
الوقــت علــى إعــادة هيكلــة القــوات 
ــاح  ــر الس ــة، وحص ــلحة العراقي المس
مــن  مــا  كل  وتوفيــر  الدولــة،  بيــد 
األول  الخطــر  علــى  القضــاء  شــأنه 
الــذي يهــدد العــراق وشــعبه، خطــر 
»االرهــاب » والمنظمــات اإلرهابيــة 
األخــرى، ومعالجــة مشــكلة النازحيــن 
إلــى  اآلمنــة  عودتهــم  يضمــن  بمــا 
مناطقهــم األصليــة وتعويضهــم عــن 

كل مــا أصابهــم.
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احمد ستار العكيلي
ــاد الشــبيبة  الســكرتير االســبق التح
الديمقراطــي العراقــي فــرع البصــرة


