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الصفحة األخرية

إن الحقيقــة هــو ان الصــدر بــات يــدرك ان االغلبيــة 

ــيايس  ــام الس ــكل كيل اإلس ــض بش ــر ترف ــة لجامه املطلق

ــدغ  ــه يدغ ــة( ومبوزات ــعارات )وطني ــع ش ــك راح يرف ولذل

املشــاعر املتخلفــة لقســم مــن الجامهــر، ولكــن يف نفــس 

الوقــت ال ميكنــه متزيــق هويتــه الطائفيــة ال عــى الصعيــد 

االيدليوجــي وال الســيايس واالجتامعــي، فقــد بــات يرتنــح اثــر رضبــات انتفاضــة اكتوبــر 

ــه ال ميكنــه التخــيل عــن  بــن الجــذر التحــرري والعلــامين للمجتمــع العراقــي وبــن أنّ

ــة.  ــه االســامية الطائفي هويت

واذا اخذنــا حتــى بشــعاره )العــراق( فــوق كل يشء ومصلحــة )العــراق( فــوق الجميــع، 

و)العــراق( اســر بــن االحتــال واالرهــاب والفســاد واعام العــراق ترفــرف يف تظاهراته، 

اي اذا مــا اخذنــا )بالوطنيــة( كشــعار ونزعــة سياســية واجتامعيــة، حيــث  متثــل اقــوى 

ــت  ــا تح ــة( ويل عنقه ــض )الوطني ــاول تروي ــدر يح ــأن الص ــة، ف ــارات االجتامعي التي

جنــاح تيــاره الســيايس الــذي ســمى حركتــه بالثــورة العاشــورائية. والوطنيــة كمقولــة يف 

القامــوس الســيايس للربجوازيــة، تعنــي الرتفــع عــن هويــات كل القوميــات والطوائــف 

ــراق  ــة الع ــا. ويف جغرافي ــش فيه ــي تعي ــة الت ــوالء للجغرافي ــاس، وال ــراق واالجن واالع

هنــاك معتقــدات دينيــة وليــس كلهــا مؤمنــة باملنهجيــة والفقــه الشــيعي، وال تؤمــن 

بالثــورة العاشــورائية وال تعنيهــا ال مــن قريــب وال مــن بعيــد كل القصــص التاريخيــة 

ــيايس او  ــراع الس ــال ال ــجت خ ــال ونس ــض خي ــت مح ــواء كان ــيعة س ــة للش الديني

هــي حقيقيــة، مثلــام “الشــيعة” ال تهمهــا ايضــا قصــص وتاريــخ والفقــه الدينــي لتلــك 

املعتقــدات. اال ان الصــدر يريــد فــرض روايتــه الشــيعية لقســم مــن التاريــخ اإلســامي 

وتســويقها عــى أنهــا تلخــص الوطــن، وهــي محاولــة جهنميــة لكنهــا فاشــلة يف دمــج 

بــن وطنيــة مذهبــه وطائفيــة معقتــده. 

وعــى مــدى الســنوات املنرمــة، كان هنــاك تنافــس عميــق بــن قوى اإلســام الســيايس 

الشــيعي يف إحيــاء مناســبة عاشــوراء التــي تعتــرب واحــدة مــن املناســبات املركزيــة لقوى 

االســام الســيايس الشــيعي، مــن اجــل اعــادة انتــاج وجودهــا الســيايس وتخليــد مواقعها 

يف املحاصصــة السياســية بذريعــة ان الشــيعة تشــكل االغلبيــة يف املجتمــع العراقــي، ال 

عــى صعيــد اقامــة الوالئــم واملواكــب فحســب التــي متــول وتقــام عــن طــول الطريــق 

الثورة العاشورائية وغياب المرأة 
في الماهية االجتماعية والسياسية 

لحركة الصدر.
سمير عادل

  )الجزء الثاني و األخير(
واقــع  عــن  نعرفــه  مــاذا 

العــراٌق؟ يف  الرسطــان 

 

قلنــاه  الــذي  كل  رغــم   

املعلومــات  غيــاب  عــن 

ــان يف  ــدالت الرسط ــن مع ع

ــة  ــة مهم ــق معين ــت حقائ ــة تثب ــاك ادل ــراق، اال ان هن الع

ــات شــيوعا  ــواع الرسطان ــا أكــر أن عــن واقــع العــراق. فمث

ــا يف عــام 2020 كانــت رسطــان الثــدي، رسطــان الرئــة  عاملي

ورسطــان القولــون واملســتقيم ورسطــان الربوســتات ورسطــان 

الجلــد )غــر امليانومــا( ورسطــان املعــدة.  يف حــن ان أكــر 

أنــواع الرسطــان شــيوعا يف العــراق يف عــام 2018 مثــا 

كانــت الثــدي، الرئــة، لوكيميــا، املثانــة، القولــون واملســتقيم، 

ــة( ويســجل  ــا )االنســجة اللمفي ــة، اللمفوم ــة العصبي الجمل

الدرقيــة. الغــدة  رسطــان  مــن  عاليــة  نســب  العــراق 

 

 اذ يــأيت العــراق يف املرتبــة الثالثــة عامليــا فيــام يتعلــق 

الثــدي  املرتبــة 32 برسطــان  املثانــة ويــأيت يف  برسطــان 

ويحتــل العــراق املرتبــة الثانيــة عامليــا بنســبة الوفيــات 

ــات برسطــان  ــة 11 بنســبة الوفي ــا واملرتب برسطــان اللوكيمي

اللمفومــا.  علــام ان رسطــان اللوكيميــا واللمفومــا ورسطــان 

الجملــة العصبيــة ورسطــان املثانــة ورسطــان الغــدة الدرقيــة 

بالــذات تتأثــر مبقــدار التلــوث االشــعاعي وتلــوث املــاء 

والهــواء والرتبــة وبالتــايل الغــذاء مبــواد كيامويــة مرسطنــة.

 

ــان  ــودة، ف ــام املوج ــب األرق ــى حس ــرى، حت ــة أخ ــن جه م

معــدل اإلصابــة بالرسطــان منــذ 1991 شــهد ارتفاعــا حــادا. 

ــرة  ــر املتوف ــب التقاري ــان حس ــدل الرسط ــع مع ــا ارتف فمث

ــام 1991 اىل  ــخص يف ع ــف ش ــة أل ــكل مئ ــردا ل ــن 31 ف م

الجهــاز  اورام  كانــت  كــام  ألــف.   100 لــكل  حالــة   57

ــام  ــام 1998 بين ــة يف ع ــة الثامن ــزي يف املرتب ــي املرك العصب

احتلــت املرتبــة الرابعــة يف عــام 2004. يف حــن ان رسطــان 

اىل   1998 عــام  يف  الخامســة  املرتبــة  مــن  ارتفــع  الــدم 

املرتبــة الثانيــة يف عــام 2004. وتســجل اعــى نســبة زيــادة 

خاصــة يف جنــوب العــراق يف رسطــان اللوكيميــا واللمفومــا.

 

واللوكيميــا  املركــزي  العصبــي  الجهــاز  اورام  ترتيــب  ان 

يف  ترتيبهــا  مــن  اعــى  كان   2010 عــام  يف  العــراق  يف 

هنــاك  رغــم  وإيــران  االردن  مثــل  املجــاورة  الــدول 

ادلــة بــان التلــوث الحاصــل نتيجــة لحــرب الخليــج يف 

األوســط. الــرق  منطقــة  كل  يغطــي   2003 و   1991

 

كــام هنــاك دالئــل تشــر اىل زيــادة معــدالت اإلصابــة 

بالرسطــان بــن االعــامر الصغــرة. ويفيــد الكثــر مــن األطبــاء 

ــادة. ــا يف زي ــان الحــاالت الرسطانيــة األكــر خبث العراقيــن ب

 

وهنــاك زيــادة يف نســبة الرسطــان يف املحافظــات التــي 

كانــت مــرسح العمليــات العســكرية او قريبــة منهــا خاصــة 

البــرة، وميســان والنارصيــة فهنــاك تقاريــر تشــر اىل زيــادة 

يف الرسطــان مبقــدار أربعــة اضعــاف يف البــرة وخاصــة 

محافظــات  وســجلت    .1991 عــام  منــذ  األطفــال  بــن 

املثنــى  الديوانيــة،  بابــل،  النجــف،  األوســط:  الفــرات 

ــادة يف نســبة اإلصابــة بالرسطــان بــن األطفــال. وكربــاء زي

 

التلــوث  املختــص يف  باســبي  كريــس  الربوفســور  يقــول 

يســمى  مــا  تســتخدم  مل  أمريــكا  بــان  االشــعاعي 

باليورانيــوم املنّضــب فقــط يف اعقــاب غزوهــا للعــراق، 

أيضــا. التخصيــب  واطــي  يورانيــوم  اســتخدمت  بــل 

 

ــذات،  ــة يف الفلوجــة بال ويتحــدث كريــس عــن ارقــام مرعب

ــارك 2004  ــد مع ــرة بع ــال 12 م ــان األطف ــا ازداد رسط فمث

وهنــاك يف الفلوجــة اعــى معــدل  للــرر الجينــي مــن 

أي بقعــة أخــرى يف العــامل تــم دراســتها عــى االطــاق. 

وقــد أدى االســتخدام املكثــف لعتــاد اليورانيــوم الــذي 

ــة  ــادة هائل ــل يف املجــال العســكري اىل زي كان اخــرتاق هائ

الخلقيــة  والتشــوهات  والعقــم  املبكــرة  الــوالدات  يف 

العراق والصراع مع »وباء« السرطان!
توما حميد

الجزء الثاني و األخير

عالم أفضل ممكن. 
أحمد عبد الستار
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الواصــل بــن شــامل العــراق بــدًء مــن كركــوك و صــاح الديــن ويف 

ــاء،  ــة وصــوال اىل كرب ــدن الجنوبي ــن امل ــرض الطــرق ب طــول وع

وكلهــا مــن أمــوال مرسوقــة ومنهوبــة مــن عرقنــا وثرواتنا، بــل ايضا  

ظهــور لشــخصيات القــوى الشــيعية تتقــدم هــذه املناســبات مثــل 

العبــادي واملالــي والحكيــم والعامري.الــخ. امــا هــذه الســنة فقــد 

رضب الصــدر رضبتــه وســمي حركتــه بالثــورة العاشــورائية اضافــة 

اىل انتحــال صفــة شــخصية )حفيــد الحســن( لتذييــل 

ــه،  ــه وبيانات توقيعــه عــى عــدة منشــورات وتغريدات

وهــي كــام قلنــا عنهــا فرصــة النتــزاع التمثيل الرســمي 

ــن  ــدم ب ــيايس املحت ــراع الس ــيعي يف ال ــت الش للبي

االخــوة التوائــم.

غياب نساء انتفاضة أكتوبر يف تظاهرات الصدر:

لقــد عجــت انتفاضــة أكتوبــر بــآالف مــن النســاء التي 

ــك  ــدري، ولذل ــار الص ــدر والتي ــدى الص ــت مقت اغاض

طالــب الصــدر بفصــل الذكــور عــن االنــاث او النســاء 

عــن الرجــال يف االنتفاضــة، و جــاء رد النســاء مدويــا 

ــع والكالهــا  ــايل وعــرب هتافــات )شــلع قل ــوم الت يف الي

ــات  ــدري )القبع ــار الص ــيات التي ــدات مليش ــم تهدي ــم( رغ وياه

الزرقــاء( واالســتعراضات التــي قامــت بهــا واطــاق الوعيــد بشــكل 

مبطــن لوجــود النســاء. 

إن غيــاب املــرأة؛ املــرأة التــي كانــت موجــودة يف انتفاضــة شــباط 

ــة  ــة املحلي ــا الحكوم ــت فيه ــي هرب ــات الت 2011، ويف االحتجاج

يف البــرة يف ايلــول 2018، ووجودهــا يف انتفاضــة اكتوبــر، نقــول 

أن غيــاب تلــك املــرأة يف تظاهــرات الصــدر بحــد ذاتــه لــه داللــة 

سياســية واجتامعيــة مهمــة تكشــف عــن ماهيــة هــذه الحركــة. 

أي عندمــا يغيــب قســام اجتامعيــا واســعا يف املجتمــع، وهــو 

الــذي تعــرض مــن اكــر االقســام االجتامعيــة اىل ظلــم ســافر 

ــن الســلطة  ــي والســيايس م ــد االقتصــادي واالجتامع عــى الصعي

ــة الفاســدة، نقــول يغيــب  ــة الذكوري االســامية-األبوية البطريركي

ــا او  ــي اصحابه ــام يدع ــا االصــاح ك ــرتض منه ــن تظاهــرات يف ع

مثلــام يســوق الصــدر نفســه عى أنــه منقــذ للمجتمع واالســتفادة 

مــن شــخصيته، فــأي عامــة اســتفهام يضــع ذلــك الغيــاب  عــى 

ــة أو هــذه االحتجاجــات؟ هــذه الحرك

 وبهــذا يستشــف املــرء دون عنــاء التحليــل، ال مكانــة للمــرأة يف 

حركــة الصــدر، ألنهــا ال  تجــد نفســها رشيكــة مــع أهــداف الصــدر 

وهويتــه االســامية التــي ســامها بالثــورة العاشــورائية. ان النســاء 

ــي  يف العــراق تعــي أن وصــول حكومــة الصــدر اىل الســلطة، يعن

ــن االســامية  ــدا مــن ســن القوان ــة املــرأة، ومزي ــد مــن دوني مزي

ــا  ــا، واعادته ــي بحقه ــاف االجتامع ــا ومزيــدا مــن االجح لخنقه

قهقريــا إىل الــوراء إىل القــرون الوســطى، وســلب حتــى املكتســبات 

البســيطة التــي حصلــت عليهــا، اليــس هذا مــا نشــاهده يف مناطق 

نفــوذ مليشــيات الصــدر، حيــث النســاء يعاملــن باعتبارهــن مــن 

الدرجــة الثانيــة. وكان مــا وراء مطالبــة الصــدر بالفصل بــن اإلناث 

ــام،  ــدم النســاء اىل االم ــه بتق ــور يف التظاهــرات، هــو إدراك والذك

ويرفعــن مشــعل التغيــر الثــوري جنبــا اىل جنــب الرجــال، يعنــي 

بــأن اإلســام الســيايس أصبــح خــارج املــكان والزمــان ويتقدمهــم 

التيــار الصــدري، فكــام يقــول انجلــز يف جملتــه املشــهورة ان تحرر 

املجتمــع مرهــون بتحــرر املــرأة.

مبعنــى اخــر ان تظاهــرات الصــدر تكشــف عن أنهــا حركة 

ــي تتعقبهــا  ــا باألفــق واألهــداف الت عــاوة عــى رجعيته

وشــعاراتها املضللــة وماهيتهــا االجتامعيــة والسياســية 

املتناقضــة مــع الحريــة واملســاواة باملعنــى املطلــق لهــذه 

ــرة،  ــية كب ــات سياس ــأزق وتناقض ــا  يف م ــوالت، فإنه املق

ــن  ــة م ــوىض امني ــع اىل ف ــر املجتم ــن أن تج ــن املمك م

اجــل مصالحهــا.

ــال يف  ــب املق ــودة اىل صاح ــا بالع ــم حديثن ــرا نختت واخ

)وول ســرتيت جورنــال(، فإنــه نــى ان يقــول ان احــداث  

ــدي،  ــكل تراجي ــت بش ــة انته ــورة االيراني ــخ يف الث التاري

ومــن فصولهــا تقديــم صفــا كبــراً مــن اليســار والشــيوعين عــى 

مشــانق الخمينــي، والــذي عبــد الطريــق لهــا مواقــف حــزب تــودة 

ــة، يف حــن  ــة االمريكي ــاداة االمربيالي وسياســاته تحــت شــعار مع

ــة  ــورة العاشــورائية بشــكل مهزل يرســم ســيناريو األحــداث يف الث

ــة-  ــرى مهزل ــا واخ ــرة تراجيدي ــن م ــه مرت ــد نفس ــخ يعي ) التاري

ماركس-الثامــن عــر مــن برومــر(، وان اول القوى السياســية التي 

ــس  وقعــت يف كمــن الصــدر وســجلت اســمها يف موســوعة غيني

للمهزلــة، هــو مــن تزيــن بلبــاس الحمقــى يف حفلــة تنكريــة ضنــا 

منــه ســيجد ضالتــه وينقــذ نفســه مــن مأزقــه الســيايس.

الثورة العاشورائية وغياب المرأة 
في الماهية االجتماعية ...

سمير عادل

 مــا لــذي جــرى حتــى ينفلــت كل معســكر 

و«قلــة  و«البــذاءة«  والتخلــف  الرجعيــة 

االدب« بهــذا الشــكل الفــظ والقبيــح اىل ابعــد 

ــت  ــو ان قام ــر ه ــا يف األم ــدود؟! ان كل م الح

زوجــة ســفر االردن، ميســم الربيعــي، بالتقــاط 

ــح  ــة، يتض ــب عام ــر، راغ ــان كب ــع فن ــور م ص

منهــا ســعادتها بحضــوره ووجــوده يف منــزل العائلــة. كل هــذا جــرى 

يف أجــواء عائليــة يف بيــت الســفر بحضــور الكثريــن. ومــن املؤكــد انه 

حتــى لــو جــرى هــذا خــارج هــذا االطــار واالجــواء، ملــا تغــر يشء مــن 

رايــي وحكمــي عــى األمــر.  ان كل »مثلبتهــا« هــو انهــا تقربــت مــن 

راغــب 10 ســنتمرتات اكــر مــن املقاييــس التافهــة التــي يف ذهنهــم!

ــة  ــم الرحم ــاد وعدي ــوم رشس وح ــة بهج ــكر الرجعي ــت معس  انفل

الربامــج  مــن  العديــد  وتناولــت  املقــاالت،  مئــات  ســّودت   ،

التلفزيونيــة واليوتوبيــة هــذا االمــر وغــدا »موضــوع الســاعة« 

معســكر  وانفلــت  االجتامعــي.  التواصــل  وشــبكات  قنــوات 

الرجعيــة بهجــوم رشس وعديــم الرحمــة عــى الســفر وزوجتــه.

ملاذا السفري؟!

لقــد اســتخدموا ابشــع االوصــاف غــر االنســانية بحــق الســفر مــن 

مثــل وضــع قرنــن عــى راس الســفر )!!( ووصفــه بـ«الديــوث« 

وغرهــا مــن مفاهيــم وقيــم رجعيــة ومتخلفــة مــن املفــرتض ان ليــس 

ــه تــرك  ــة بالقــرن الحــادي والعريــن. ملــاذا »ديــوث«؟! ألن لهــا صل

زوجتــه تلتقــط الصــور مــع راغــب عامــة ونرهــا؟! ومــا صلــة هــذا 

بــه؟! ألنــه هــو املســؤول عــن زوجتــه، وهــو القيّــم عليهــا، وهــو مــن 

يحــّدد »مــا يجوز!«و«مــا اليجــوز!«. انــه »يس الســيد« وهــو املســؤول 

عنهــا وعــن أفعالهــا! كــام لــو إنهــا تفتقــد االهليــة للحكــم والقــرار. ان 

مــا قامــت بــه هــو حقهــا الشــخيص املحــض. ال ألحــد أن يتدخــل فيــه، 

باألخــص ان ليــس هنــاك اي يشء يدلــل عــى خطــل هــذا التــرف.  

 

ــد  ــس ألي أح ــة. لي ــاة فردي ــي حي ــراد ه ــخصية لألف ــاة الش ان الحي

ــن  ــة م ــر بديهي ــر أك ــة أم ــس مث ــى األزواج. لي ــا، حت ان يتدخــل فيه

ــجيل  ــاهر وتس ــد املش ــع أح ــور م ــاط الص ــا اللتق ــان م ــعي أنس س

اللحظــات الخاصــة والذكريــات وغرهــا، ومــن حقــه ومــن الطبيعــي 

ــص  ــرّد، وباألخ ــز والتف ــن التميّ ــث ع ــان يبح ــا. االنس ــر به ان يتفاخ

يف ظــل املجتمــع الطبقــي الســائد املبنــي عــى اســاس التميّــز، 

ويف  االنســان،  جديــد.  فيهــا يشء  وليــس  البــر،  عــادة  وهــذه 

ــاركهم  ــن أو يش ــن اآلخري ــي ب ــل ان يزده ــن أج ــرة، وم ــان كث احي

هــذا؟! يف  واملثلبــة  الضــر  مــا  بهــذا.  يقــوم  املــرسة،  لحظــات 

 

ــام ان  ــة، ويجــب عليه ــه شــخصيات عام ــون ان الســفر وزوجت يقول

يتقيــدا مبســتلزمات الشــخصية العامــة. ومــاذا عمــا، واي يشء قامــا 

ــتنتج مــن عملهــم غــر هــذا؟!  ــه، بحيــث أخــّا بهــذا او حتــى يُس ب

الخلــل ليــس يف خــروق الضوابــط، بــل يف فهمهــم للضوابــط. ضوابــط 

ــم  ــوا فهمه ــم ان يراجع ــا. عليه ــرأة وحقوقه ــة للم ــة مناهض متخلف

ــاء  ــة رصف، غط ــي كذب ــة« ه ــخصية عام ــة »ش ــك. ان موضوع لذل

ملوضوعــة أخــرى، الهجمــة عــى املــرأة وحريتهــا وحقوقهــا املدنيــة. 

ذلــك ان مــن هــو مســتهدف يف الحقيقــة هــي الزوجــة وليــس الــزوج.   

 

رياء من اجل السلطة واملكانة!

 اســتغل البعــض هــذا األمــر للتشــهر بشــخصية زوجهــا الســفر 

»مــن  وهــو  اللــه«  رســول  و«جــده  »موســوي«  ألنــه  وذلــك 

يفضحــون  وراحــوا  الدعــوة«  حــزب  »مــن  إســامي«،  حــزب 

االســامي«!! »الدعوجــي  لهــذا  الائقــة«  »غــر  املامرســة 

 

هــل مثــة حاجة للحديــث عن، كلام اتســع الدين يف حيــاة املجتمعات، 

اتســع النفــاق والريــاء والكــذب. إن هذه شــيمة كل املجتمعــات التي 

ســادها الدين وقيمه وليس االســام فحســب، وشــواهد هذا األمر حية 

ســواء اليــوم او يف كل تاريــخ البريــة. ان املجتمعــات املبتــات بالقيم 

الدينيــة هــي مجتمعــات غــر حــرة وال مــكان للحريــة فيهــا. ولهــذا، 

فان النفاق والرياء والكذب هي من اسس ومرتكزات ومتضمنات االديان.  

صور أفلتتْ كل هذه العفونة!
 )حول نشر صور زوجة سفير مع راغب 

عالمة!(
فارس محمود

التتمة ص3
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ــا  بلغــت حــوايل 1 مــن كل ســتة اطفــال  ــر بانه بحيــث تشــر تقاري

.%2 حــوايل  كان  هروشــيام  يف  الخلقيــة  التشــوهات  ان  حــن  يف 

 

ــرات  ــواع املتفج ــن كل أن ــان م ــن االطن ــان ماي ــك ب ــاك ش ــس هن لي

مثــل القنابــل والصواريــخ وااللغــام، والنفايــات واملخلفــات الكيامويــة 

العســكرية واليورانيــوم » املنّضــب« قــد جعلــت العــراق واحــدا 

ــة  ــة ملوث ــع عراقي ــاك مواق ــا، وهن ــا حالي ــامل تلوث ــع الع ــر بق ــن أك م

بدرجــة تلــوث مراكــز التجــارب النوويــة مثــل كريســمس ايانــد 

ألالف  يســتمر  ســوف  والــذي  وغرهــا 

اثارهــا  إزالــة  ســيتطلب  والتــي  الســنن 

ــؤولة. ــلطات مس ــل س ــن قب ــارة م ــود جب جه

 

تشــر إحصــاءات دوليــة عــن وجــود آالف 

املواقــع امللوثــة باإلشــعاع نتيجــة اســتخدام 

هــذا  بــأن  ويعتقــد  اليورانيــوم.  قذائــف 

التلــوث للهــواء وامــدادات الغــذاء واملــاء دور 

أنــواع  الرسطــان وخاصــة  نســبة  زيــادة  يف 

معينيــة منــه وكذلــك التشــوهات الخلقيــة.

 

ــا  ــة مب ــر العاملي ــن التقاري ــد م ــدت العدي واك

ان  العامليــة  الصحــة  تقاريــر منظمــة  فيهــا 

العــراق ملوثــة بدرجــات هائلــة والتلــوث االشــعاعي  البيئــة يف 

خياليــة. بأرقــام  بــه  املســموح  الحــد  يفــوق  خــاص  بشــكل 

 

يف حــن رفضــت الواليــات املتحــدة تحمــل مســؤوليتها تجــاه اســتخدام 

أســلحة مثــل اليورانيــوم خاصــة بعــد حــرب 2003 التــي تــم االعــرتاف 

حتــى مــن قبــل الغــرب نفســه بانهــا كانــت حــرب غــر مــربرة.  ومل 

ــف العــراق مــن مخلفــات الحــرب. ــم خطــوة واحــدة نحــو تنظي يت

 

ومــن املعــروف بــان نســبة الرسطــان مرتفعــة بــن الجنــود األمريكيــن 

الذيــن تعرضــوا للمــواد املرسطنــة عنــد حــرق والتخلص مــن املخلفات 

العســكرية داخل العراق وهي قضية كبــرة تواجه الحكومة االمريكية.

 

كــام ان اثــار التلــوث املرتبطــة بصناعــة النفــط والغــاز وخاصــة 

حــرق الغــاز غــر املســتخدم وحــرق مصــايف النفــط واالنبعاثــات 

ــة ان رشكات  ــل، وخاص ــي هائ ــوث بيئ ــؤدي اىل ثل ــتخراج ي ــن االس م

ــان  ــد ب ــة. ويعتق ــار للبيئ ــر دون اي اعتب ــد كب ــل اىل ح ــط تعم النف

قســم مــن االرتفــاع يف إصابــات الرسطــان يف البــرة مثــا هــي نتيجــة 

ــوري. ــود االحف ــة الوق ــبب صناع ــة بس ــاه و الرتب ــواء واملي ــوث اله تل

 

ورمبــا يعتــرب التلوث بســبب الســيارات ومولــدات توليد الكهربــاء التي 

تعمــل بالوقــود االحفــوري والتــي تنصــب داخــل مناطــق الســكن اكرب 

مصدر للتلوث الذي يتســبب يف الرسطان وامراض الرئة وامراض أخرى.

 

كــام ان تلــوث املاء بســبب ترفــات الدول املجاورة مثل تركيا وســوريا 

وإيــران يف تلويــث املــاء والــذي يســتمر رمبــا بوتــرة حتــى اعــى داخل 

العــراق نفســه مــن خــال القــاء املخلفــات الســامة واملــواد والنفايــات 

الكيمياويــة امللوثــة يف أنظمــة امليــاه وضعــف أنظمــة الــرف الصحي 

البــد ان يكــون لــه دور يف هــذا املجــال.  ان تلــوث أنظمــة امليــاه يبــدا 

مــن األنهــار اىل امليــاه الجوفيــة اىل شــبكات معالجــة املــاء اىل أنظمــة 

التوزيــع وخــزن امليــاه يف البيــوت مبــا فيه خزانــات املياه عى االســطح.  

 

ــرات  ــد الح ــة ومبي ــمدة الكياموي ــن االس ــواع م ــتخدام أن ــم اس ويت

واالعشــاب التــي ثبــت كونها مــواد مرسطنة وال يتم التقيد باالســتخدام 

الســليم لهــذه املــواد بحيــث تنتهــي يف أنظمــة الغــذاء وامليــاه.  

 

الفاســدة  الغذائيــة  واملــواد  الغــذاء  اســتراد  يف  فــوىض  وهنــاك 

ليــس  دول  مــن  وخاصــة  املعلبــة  واملروبــات  واملأكــوالت 

فيهــا ضوابــط صحيــة معتــربة مثــل ايــران.  وهنــاك فــوىض يف 

قــد  التــي  التجميليــة  واملــواد  املعطــرات  مثــل  مــواد  اســتراد 

تحتــوي عــى مــواد مرسطنــة مثــل املنيــوم الكلوريــد وغرهــا.

 

وتتفاقــم املشــكلة مــع غيــاب نظــام للتوعيــة والوقايــة عــى املســتوى 

ــو  ــال ه ــل مث ــع وأفض ــي يف املجتم ــي الطب ــاض الوع ــردي وانخف الف

النســب العاليــة جــدا مــن التدخــن مثــا، والزيــادة يف حاالت الســمنة 

وقلــة الرياضــة،  واســتهاك كميــات كبــرة من 

ــاول  ــة تن ــة وقل ــة واملصنع ــة املعالج األطعم

الخــروات والفواكــه والتأخــر يف مراجعــة 

معينــة  بأعــراض  الشــعور  عنــد  الطبيــب 

او اكتشــاف ورم غــر طبيعــي يف الجســم.

 

ــري  ــال للتح ــام فع ــاب نظ ــذا، غي ــق ه يراف

الفحوصــات  مثــل  املبكــر  والتشــخيص 

الثــدي  رسطــان  عــن  للكشــف  الدوريــة 

واملســتقيم  والقولــون  الرحــم  وعنــق 

الكبــد  التهــاب  ضــد  والتطعيــم  الــخ 

الحليمــي. الــورم  وفــروس  يب  الفــرويس 

 

ــامل  ــور وش ــي متط ــام صح ــاب نظ ــو غي ــه ه ــن بل ــد الط ــا يزي وم

ــن  ــل م ــدم وجــود نظــام يجع ــام، وع وضعــف القطــاع الصحــي الع

الطبيــب العــام او طبيــب العائلــة نقطــة التامس األساســية مــع النظام 

الصحــي، وقلــة الــكادر املتخصــص، وقلــة املراكــز املتخصصــة يف عــاج 

الرسطــان وقلــة أجهــزة والفحــوص التشــخيصية املتطــورة والحديثــة  

وتــدين الخدمــات الصحيــة وقلــة االدويــة وخاصــة األجيــال الجديــدة 

مــن االدويــة الفعالــة ضــد الرسطــان، مــام يحــرم الكثــر مــن املــرىض 

بعــد التشــخيص مــن العــاج الــازم واملبكــر، إضافــة اىل ضعــف 

العنايــة الصحيــة النفســية والتلطيفيــة مثــل مســكنات االالم القويــة.

 

ان تغــر هــذا الواقــع لن يتم بدون كنــس النظام االقتصادي والســيايس 

الحــايل واالتيــان بنظــام يضــع االنســان وصحتــه يف مقدمــة أولوياتــه.

العراق والصراع مع »وباء« السرطان!
توما حميد

صور أفلتتْ كل هذه العفونة...
فارس محمود

 

ــزاب  ــيّد االح ــد، وتس ــام البائ ــقوط النظ ــع س ــرى، م ــة أخ ــن جه م

ــاعية  ــب الس ــت النخ ــاحة. قام ــهد والس ــة املش ــامية والطائفي اإلس

لنيــل مكانــة يف الســلطة بالتجلبــب فــوراً بالــرداء االســامي، والتظاهــر 

ــد ان  ــة. بي ــذه املكان ــل ه ــن اج ــف م ــة والتزل ــامية والطائفي باإلس

اغلبهــم يف حياتهــم الخاصــة ال ربــط لهــم بإســام وال ديــن وال طائفية. 

انهــا مقتضيــات »املنصــب«! مــا أن يخرجــوا مــن العــراق، حتــى 

ــن«  ــوا »دعوجي ــذا يصبح ــم. وله ــب منه ــم األغل ــة القس ــرى حقيق ت

و«صدريــن« و«موســوين« وغــره مــن أجــل هــذه املكانــة واملنصــب.

 

   هجمة عىل املرأة!     

 

إن ســؤاالً يطــرح نفســه، يف عــراق اليــوم، يف عــراق الفســاد واالبتــذال 

والجرميــة والنهــب واالنحطــاط االخاقــي واملعنــوي، تخــرج لنــا يوميــاً 

العديــد مــن الترسيبــات الفيديويــة ملســك هــذه او تلــك الشــخصية 

ــات اصغــر مــن بناتهــم  ــة حمــراء«  مــع فتي العامــة متلبســاً يف »ليل

يف املنتجــع الفــاين يف لبنــان وكازاخســتان وتايلنــد وغرهــا، ومل نــرى 

مثــل هــذه الضجــة التــي وصلــت لحــد مســائلة الحكومــة العراقيــة 

للســفر وزوجتــه؟! أتعرفــون ملــاذا؟! الن ميســم الربيعــي امــرأة.

 

ــي  ــة« الت ــة« و«الحكيم ــربرات »املنطقي ــاً كل امل ــا جانب ــا وضعن إذا م

ــار حفيظتهــم  ــا اث ــة إن م ــاً، ليــس مــن الصعــب رؤي يســوقوها جانب

فعــاً هــو رؤيــة امــرأة تعــرب عــن شــعورها وإحساســها بالشــكل الــذي 

تريــد، امــرأة قويــة، ذات شــخصية، تــرى نفســها إنهــا ليســت باقل من 

أحــد. ان مــا اثــار حفيظتهــم هــي هــذه الجســارة، جســارة الشــعور 

ــا حــق شــخيص ال يحــق ألحــد  ــة بوصفه ــة الفردي ــوق، بالحري بالحق

ــب  ــر والقوال ــرس االط ــو ك ــم ه ــار حفيظته ــا اث ــه. ان م ــدوس علي ال

ــوزع  ــة، ت ــاً، خجول ــرأة جانب ــف امل ــأن تق ــة ب ــات« التقليدي و«االتكيت

االبتســامات التقليديــة الخاويــة وعدميــة الــروح. ولهــذا فــان الهجمــة 

عــى ميســم الربيعــي ال مــن زاويــة كونهــا »شــخصية عامــة« وال مــن 

زاويــة نرهــا »صــور شــخصية«، بــل هجمــة عى املــرأة وحريــة املرأة 

وعــى »جســارة« املــرأة وعــى كرسهــا لألطــر الضيقــة التــي رســمها 

االخريــن للمــرأة بالعنــف والدم. ان ظاهر القضية وشــكلها هو ميســم 

الربيعــي، بيــد ان اصــل القضيــة هــو املــرأة يف املجتمــع، لجــم املــرأة!     

 

 رصاع معسكرين!    

ان هــذه ليســت مســالة عابــرة، بــل مســالة سياســية-اجتامعية. 

ــنانه  ــعى بأس ــذي يس ــة ال ــكر الرجعي ــكرين، معس ــا رصاع معس انه

للــوراء،  مديــدة  قــرون  املجتمــع  أعــادة  أجــل  مــن  واظفــاره 

معســكر ســعى بــكل مــا لديــه مــن اســلمة املجتمــع وتطييفــه 

)مــن الطائفيــة( واســرتجاع قيــم أكل عليهــا الدهــر ورشب مــن 

عشــائرية،  ومعســكر آخــر ســاع للتقــدم واملدنيــة، ســاع لحيــاة 

سياســية-اجتامعية. مســالة  فإنهــا  ولهــذا،  وعريــة.  معــارصة 

 

ــكار  ــة واف ــة هــذه هــي ليســت ثقاف ــد املنحطــة واملتهافت ان التقالي

املجتمــع عــى العمــوم. انــه ثقافة وافــكار وانحطــاط الطبقة الســائدة 

والطبقــة السياســية الحاكمــة. وان انحطــاط املجتمــع اليــوم وافاســه 

االخاقــي والثقــايف هــو انحطــاط وافــاس الطبقــة السياســية الحاكمة.  

 

والطائفــي  اإلســامي  املعســكر  هــذا  يســعى  هــذه،  بحملتهــم 

والعشــائري والقومــي اىل اســتغال هــذا األمــر للحيلولــة دون تعبــر 

املجتمــع عــن مدنيتــه. هــم انفســهم مــن افشــلوا حفلــة ســعد املجرد، 

ــة  وهــم انفســهم مــن فرضــوا الرتاجــع عــى الفــن واملــرسح والثقاف

وغرهــا. ومــن جهــة أخــرى، تقاومهــم مدنيــة املجتمــع بألــف شــكل 

ــة واالســام الســيايس  ــة أثخنــت بجــراح حــراب القومي وشــكل، مدني

والعشــائرية والحصــار االقتصــادي وجــوع وحاجــة وفقر مدقــع  وعوز. 
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تتصاعــد حاليــاً يف قــارة أوروبــا موجة ارضابــات واحتجاجــات عارمة 

ضــد االرتفــاع الحــاد يف أســعار الغــذاء والوقــود والطاقــة، وشــلل 

املصانــع واملؤسســات الخدميــة والتعليميــة والصحيــة بســبب شــح 

ــور  ــض أج ــم تخفي ــك ت ــر ذل ــى أث ــات، وع ــوايل األزم ــود وت الوق

العــامل واملوظفــن، وتقليــص أعدادهــم، بعبــارة أخــرى ترسيحهــم 

مــن العمــل دون ضــامن. نتيجــة عجــز النظــام عــى حــل أزماتــه 

الهيكيلــة واألزمــات األخــرة التــي دعاهــا البعــض تاريخيــة، والتــي 

ــا  ــة كورون ــن جائح ــة م ــر الكادح ــات والجامه ــرب باملجتمع ت

وظاهــرة  املناخــي  التغــر  إىل 

األنهــار،  وجفــاف  التصحــر 

قصــم  الــذي  املــأزق  وآخرهــا 

األوروبيــة،   الرأســاملية  ظهــر 

ــة  ــة الحاكم ــذه األنظم ــورط ه ت

الصناعيــة  الــدول  وخصوصــا 

الكــربى واألثــرى )أملانيــا وفرنســا 

ــا،  ــرب أوكراني ــا(  يف ح وبريطاني

األمريكيــة،  للهيمنــة  رضوخــا 

ــراف  ــع االط ــت جمي ــي كلف والت

املشــرتكة بهــذه الحــرب، الكثــر، 

وتداعياتهــا  رشارهــا  وانتقــال 

العــامل.  مناطــق  جميــع  إىل 

فضــاً عــام وقــع مــن معانــاة 

األوروبيــة  املجتمعــات  عــى  

وتفاقــم االحــوال املعيشــية ســوًء بعــد ســوئها أصــاً، نتيجــة 

سياســات أنظمتهــا غــر املســؤولة، تلبيــة ملصالحهــا الطبقيــة.

حقيقــة  وتعلــن  تضّمــن  الــدول،  هــذه  حــّكام  تريحــات 

ــع  ــى الجمي ــر« وع ــر بالخ ــادم »ال يب ــأن الق ــر ب ــدة ال غ واح

االســتعداد لألســوأ وأخــذ االحتيــاط لتغيــر طريقــة الحيــاة إىل 

ــة  ــودة عــى املجتمعــات األوروبي ــن التقشــف غــر معه أمنــاط م

التــي كابــدت عــى مــدى قــرون النتــزاع منــط حيــاة ســعيد 

الوســائل  وآمــن، مــن خصــم طبقــي جشــع وقــايس، بشــتى 

ــد. ــي املدي ــراع الطبق ــخ ال ــا تاري ــدث عنه ــي تح ــة الت النضالي

ــن  ــيل، م ــدرو بي ــزي، أن ــرتا املرك ــك إنكل ــظ بن ــر محاف ــل تحذي مث

ــي«،  ــل الحقيق ــة للدخ ــة تاريخي ــون »صدم ــن يواجه أن الربيطاني

مــع ارتفــاع أســعار الطاقــة هــذا العــام أكــر مــن أي عــام..« 

ــهر  ــل أش ــه قب ــفينيا شولتس ــة س ــة األملاني ــرة التنمي ــر وزي وتحذي

قليلــة، بــأن »هنــاك خطــر انــدالع انتفاضــات خبــز، مثلــام حــدث 

قبــل 11 عامــا يف العــامل العــريب، ومعهــا موجــة جديــدة مــن 

ــة  ــن تلبي ــد ع ــز األكي ــن العج ــان ع ــذا إع ــتقرار« وه ــدم االس ع

حاجــات املجتمــع األساســية ويف مقدمتهــا الخبــز يف طبيعــة الحــال. 

والخطــاب األكــر داللــة وتعبــر عــن عقليــة الرأســاملية الغربيــة، 

تجــاه املشــاكل والتحديــات داخــل بلدانهــم واألزمــات التــي 

ــاء املــايض، يف قــر  ــوم األربع ــرون ي ــامل، خطــاب ماك ــق بالع تحي

ــظ أو  ــدون تحف ــاً ب ــوزراء، قائ ــس ال ــع مجل ــامع م ــه باجت اإلليزي

ــرة  ــن الوف ــة زم ــش نهاي ــى ونعي ــة انته ــد الرفاهي ــة » عه موارب

ــا،  ــب أن نقوده ــي يج ــارك الت ــأن »املع ــر ب ــال« ويذكّ ــة الب وراح

ــا  ــة...«. ولن ــة واقتصادي ــة، ولكــن أيضــا تكنولوجي ــة، حضاري ثقافي

ــاه يتحــدث ماكــرون، هــل نــى تظاهــرات  أن نســأل عــن أي رف

ــي شــملت كل طبقــات  ــل؟  الت ــر عــى ســبيل املث الســرتات الصف

ومطالبهــا،  والكادحــة  املحرومــة  الفرنــي  املجتمــع  ورشائــح 

ــام  ــذ ع ــدأت من ــد ب ــية ق ــادر فرنس ــن مص ــال م ــا يُق ــب م وحس

ــان زخمهــا عــى الســاحة السياســية عــام 2018  2008 حتــى طغي

ــا الشــامل.  ــع إغــاق جائحــة كورون ــام 2019 م ــا ع ــرار إيقافه وق

ــف  ــاع تكالي ــه هــذا أو أي خطــاب آخــر إىل ارتف ــر يف خطاب مل ي

ــة  ــة والطبق ــة العامل ــاة الطبق ــى حي ــط ع ــي تضغ ــة الت املعيش

ــاً  ــة، مكتفي ــة الخانق ــه الليربالي ــة حكومت ــبب سياس ــطى، بس الوس

بالتلميــح بصيغــة عموميــة »  اللحظــة التــي نعيشــها ... قــد تبــدو 

ــورة  ــر خط ــا أك ــات، كل منه ــن األزم ــلة م ــة بسلس ــا منظم وكأنه

ــوء  ــاف وس ــة، والجف ــق الهائل ــهدا بالحرائ ــرى«، مستش ــن األخ م

األحــوال الجويــة، وكذلــك الحــرب يف أوكرانيــا ووباء »كوفيــد -19«.

منهــا  البــد  أعــراض  األزمــات هــي  إن  كرأســاميل  يــرى  ألنــه 

أعــراض  وليســت  الرأســاميل،  للنظــام  »بالــرورة«  مرافقــة 

ــازة كل  ــك وحي ــة التمل ــاك. عقلي ــوت واله ــؤدي إىل امل ــة ت مرضي

يشء، كأفــكار ناتجــة عــن عاقــات اإلنتــاج الرأســاملية التــي 

تســعى الطبقــة الرأســاملية بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة مــن 

جعلهــا خالــدة وأبديــة ووحيــدة، حــدت بــه وأرضابــه مــن حــكام 

ــا إىل عــدم الفهــم أو تقبــل وجــود نظــام آخــر بــا أزمــات. أوروب

مــا يــراه هــو مــن حقائــق أزليــة، أو لنقــل بــكام آخــر أكر مامســة 

للموضــوع، بــأن األزمــات ميكــن تعّديها بشــد األحزمة عــى البطون 

والكــوارث البيئيــة والحروب...الخ ليبقى النظام الرأســاميل خالداً إىل 

األبــد ينعــم عــى أصحابــه بالوفــرة وراحة البــال مع كل ظــرف كان.

وهنــاك يف املجتمــع طبقــات تــرى العكــس، بــأن الرأســاملية 

عــى  بالقضــاء  إال  لهــا  أزمــات دوريــة ال حــل  هــي مصــدر 

هــذا النظــام نفســه، لينعــم الجميــع مبــا تنتــج أيدهــم. لقــد 

العابــر  الطابــع  حــول  العظيمــة  بأفــكاره  ماركــس  برهــن 

ــل  ــا افض ــا، بأنه ــتفيدون منه ــد املس ــي الزال يعتق ــاملية الت للرأس

إن  دليــل  بأســطع  برهــن  البــري،  املجتمــع  يخــدم  نظــام 

ــا. ــارص وأدوات نفيه ــا عن ــق مــع تطورهــا وتناميه الرأســاملية تخل

أن مصــدر هــاك الرأســاملية يكمــن يف التناقــض بــن الطابــع 

ــكل  ــة، والش ــة الخاص ــكل امللكي ــاج وش ــة االنت ــي لعملي االجتامع

ــض  ــات في ــر وبشــكل دوري، عــرب أزم األخــر هــذا للتناقــض يظه

ــه  ــة مــن حلقات ــه التنافــس، نشــهد اآلن حلق ــذي يخلق ــاج ال االنت

األخــرة بــن الــدول االمربياليــة فيــام يُعــرف بحــرب أوكرانيــا 

ومضيــق تايــوان املنــذرة 

البــر.  عــى  بكارثــة 

مــرة  كل  يف  وتصطــدم 

برتاجــع قــدرة الجامهــر 

الرائيــة وضنــك العيش 

الســوق...  وتقلبــات 

ينعكــس ذلــك وال ريــب 

العــامل  حيــاة  عــى 

الكادحــة  والجامهــر 

واملهمشــن يف املجتمــع، 

وتتولــد لديهــم مجربيــن 

خيــارات الخــاص مــن 

أوضاعهــم املتفاقمــة، إن 

القضــاء عــى الرأســاملية 

أمــر يهــم كل الكادحــن 

مــن عــامل ومزارعــن، وأقســام عريضــة مــن املتعلمــن واملتقاعدين 

ــا هــي القــوة الرئيســية يف املجتمــع الرأســاميل.  ...لكــن الربوليتاري

ــه:« تدخــل  ــكل وضــوح بقول ــك ب كــام أشــار كارل ماركــس إىل ذل

قــوى املجتمــع اإلنتاجيــة املاديــة، عنــد مرحلــة معينــة مــن تطــوره، 

يف صــدام مــع عاقــات اإلنتــاج القامئــة ... فتلــك العاقــات تتحــول 

مــن أشــكال تعمــل عــى تطــور القــوى اإلنتاجيــة إىل أغــال تقيــد 

هــذه القــوى، عندئــذ يبــدأ عــر مــن الثــورة االجتامعيــة...« 

لقــد اســتنفدت الرأســاملية كل اســباب بقائهــا، واليــوم قــد غــدت 

ــر  ــدد الجامه ــري، ال ته ــع الب ــى املجتم ــها وع ــى نفس ــة ع عال

ــزام الصمــت عــى  ــاء بالت ــدون حي ــة وتطالبهــم ب بالجــوع والبطال

الجــور واالمتثــال للواقــع، فحســب بــل، تهــدد الحيــاة واألرض التــي 

نعيــش عليهــا بالفنــاء والدمــار وهذا مــا هددت بــه ورصحت وزيرة 

خارجيــة بريطانيــا، ليــز تــراس واملرشــحة ملنصــب رئاســة الــوزراء،« 

إنهــا ســتكون مســتعدة الســتخدام األســلحة النووية إذا لــزم األمر«. 

عالم أفضل ممكن. 
أحمد عبد الستار


