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يف الذكرى الثانية والسبعني لتأسيس احلزب الشيوعي العراقي

شهداء منذ التأسيس وكفاح ضد قوى االستبداد والظالم من اجل الديمقراطية
الـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ــارج الـعـ ـ ـ ــراق لـلـخـالص م ــن
املالحقـات ،ومـا زال احلـزب الـشيـوعي
العـ ــراقـي حـتـ ــى يـ ــومـنـ ــا ه ـ ــذا يقـ ــدم
الشهداء فداء للوطن.

قاسم مشترك

احتفل
الشيوعيون
العراقيون هم
واصدقاؤهم
وانصارهم بالذكرى
الثانية ،والسبعني
لتأسيس احلزب
الشيوعي العراقي
التي صادفت يوم
 31آذار ،لقد مثل
تأسيس احلزب
ارتقاء باالداء
السياسي
للمواطنني
العراقيني الذين
ربطوا بني مهام
التحرر الوطني
ومهام حتقيق
العدالة االجتماعية
التي كانت غائبة
(وما زالت) وجاء
انبثاق احلزب
كفصيل وطني
ميثل الطبقات
الكادحة من العمال
والفالحني وبقية
الشرائح احملرومة
دفاعا عن حقوقهم
ومصاحلهم.

الشهيد اخلالد فهد
واسـتـط ــاع احل ــزب ان يـحقق انـت ـش ــارا
واسعـ ــا بـني ابـنـ ــاء الـ ــشعــب العـ ــراقـي
خ ـصـ ــوصـ ــا بــني العـمـ ــال والـفالحـني
وامل ـثـقفــني مــن ال ــطل ـب ـ ــة واالس ـ ــات ـ ــذة
واالط ـبـ ـ ــاء وامله ـنـ ـ ــدســني واحملـ ـ ــامــني،
بـ ـسـبــب تعـبـيـ ــره ال ـصـ ــادق عــن احالم
الـشعـب يف التحـرر والعـدالــة والتقـدم
االجـتمــاعي ،وبـرهـنت عقــود النـضـال
الـتـي خ ــاضه ــا احل ــزب عل ــى انـتـم ــائه
الـوطـني اخلــالص ودفــاعه عن قـضيـة
فلـ ـس ـطــني ودع ـ ــوتـه للـ ـسـالم الع ـ ــاملــي
والصـداقة بـني الشعـوب واالمم ،وعلى
الـرغـم من محـاوالت تـشـويـه نضـاالت
احلـ ـ ـ ـ ــزب وطـعـ ـنـه م ــن قـ ـبـل الـقـ ـ ـ ـ ــوى
الــظالمـي ــة وال ــرجعـي ــة اال ان ت ــاريخه
الـوطـني ظل نـظيفـا ،ومفخــرة البنـاء
الشعب العراقي.
وســاهم احلـزب الـشيــوعي العــراقي يف
الـنـضــال الـطـبقـي للـطـبق ــة الع ــاملــة
الع ــراقيــة وقــاد اضــرابــاتهــا املـط ــالبــة
بحقـوقهـا املـشـروعـة واسـس النقـابـات
العمالية واملنظمات التي متثل حقوق
املــرأة والطالب والـشبـيبــة ،وعمل علـى
نـشــر ثقــاف ــة اجملتـمع املــدنـي ،كمــا ان
فـضله علـى املثـقفني العـراقـيني يـذكـر
دائمــا يف حلقــات املـثقفـني حتــى بــات
من الشـائع بني النـاس ان الشيـوعيني
ي ـت ـم ـيـ ـ ــزون ب ــثقـ ـ ــاف ــته ــم العـ ـ ــال ـيـ ـ ــة،
ووطنيتهم النزيهة.
ال ـ ـ ــى ذلـك ف ـ ـ ــأن ق ـ ـ ــوافـل ال ـ ـ ـشـه ـ ـ ــداء
الــشيــوعيـني مثلـت مصــابيـح مضـيئـة
للمـناضلـني العراقـيني من كل اطـياف

الشهيد سالم عادل
الـشعـب وميثل شهـداء احلـزب قــاسمـا
مشتـركا لكل مـكونات الـشعب العراقي
اذ مــثل يف بـ ــرامـجه الـ ـسـيـ ــاسـي ـ ــة كل
مكــونــات الـطـيف العــراقـي ولهــذا كــان
مـن بـني اع ـض ــائـه الع ــربــي والك ــوردي
والـص ــابـئـي واآلش ــوري واالي ــزي ــدي ان
ارادة متـثل اجلـمـيع لــم تكـن سـي ــاس ــة
خــاص ــة بك ـسـب اجلـمــاهـي ــر بقــدر مــا
ك ــانـت تعـب ــر عـن اجل ــوه ــر االن ـس ــانـي
لفكر هذا الفصيل الوطني.

الشهداء الشيوعيون

ومـن اجل انـص ــاف كل شهــداء العــراق
نـستـذكـر اليـوم شهـداء الـشيـوعيني يف
الـذكــرى الثــانيـة والــسبعـني لتــأسيـس
احل ــزب الـتقـيـن ــا ل ــؤي غ ــالـب صـ ــالح
مـ ـ ــديـ ـ ــر حتـ ـ ــريـ ـ ــر (ط ـ ـ ــريق ال ـ ــشعــب)
لـيـتحــدث عـن الــشهــداء ال ـشـيــوعـيـني
ويـوم الشهيـد الشيـوعي العـراقي ()14
شبـاط عن عقـود مـن نضـاالت احلـزب
وتضحياته.

تاريخ مشرف

قـال لـؤي" :ان الـشيـوعـيني العـراقـيني
يعـت ــزون ب ــالـت ــاريخ امل ـش ــرف حل ــزبهـم
ال ـ ــذي ت ـ ــأسـ ــس ع ـ ــام  1943وك ـ ــان مــن
االح ــزاب ال ــوطـنـي ــة الـتـي دافعـت عـن
م ـطـ ــالـب اجلـمـ ــاهـيـ ــر الـكـ ــادحـ ــة مـن
العـمـ ــال والـفالحــني ،وخالل ن ـض ـ ــاله
الـطويل تصدى لالنظمة االستبدادية
الـتـي ك ـ ــانـت حتـكـم الــبل ـ ــد ب ـ ــدءا مـن
ال ـن ـظ ـ ــام امللـكــي وانــته ـ ــاء ب ـ ــال ـن ـظ ـ ــام
الــشمــولي الـذي اسـسه وقــام به حـزب
العفالقة يف عامي 68.-63

يف العهــد امللـكي قـدم احلــزب العـديـد
من الشهداء الذين روت دماؤهم ارض
العـ ـ ــراق الـ ـ ــزك ـيـ ـ ــة ،وظلـ ـ ــوا ن ـبـ ـ ــراسـ ـ ــا
للــوطـنيــة الـصــادقــة ،والـشجــاعــة الن
ن ـ ـضـ ـ ـ ــال احلـ ـ ـ ــزب كـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــرا
ومساهـماته يف االنتفـاضات والـوثبات
التي شـهدتهـا تلك الفتـرة يعرفـها كل
من يتبع تاريخ العراقي احلديث.
وك ــان لـلح ــزب دور كـبـي ــر واس ــاسـي يف
وثبــة كــان ــون وغيــرهــا ،وبعــد ثــورة 14
مت ــوز  1958اصــبحـت امل ـس ــاح ــة الـتـي
استـطــاع احلــزب ان يـتح ــرك خاللهــا
جيـدة ،وكـان احلــزب يف افضل حـاالته
حـيـث متـكـن مـن كـ ـسـب اجلـمـ ــاهـيـ ــر
ورص ال ــصف ـ ــوف مل ـ ــواجه ـ ــة االع ـ ــداء،
وي ـت ـمـكــن م ــن حتق ـيـق الع ـ ــدي ـ ــد مــن
املكاسب مثل قانون االصالح الزراعي،
وحت ـ ــدي ـ ــد س ـ ــاع ـ ــات العــمل لـلع ـم ـ ــال
وغيرها.
وق ـ ــد اعـتـب ـ ــر ي ـ ــوم  14شـب ـ ــاط ي ـ ــوم ـ ــا
لـلشهـيد الـشيـوعي الـعراقـي ،حيث مت
اعــدام فهــد (يــوسف سـلمــان يــوسف)
مـؤسس احلـزب يف هذا الـيوم مـن عام
 ،1949اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى اع ـ ــدام رف ــيق ــيه
(حـ ــازم وصـ ــارم) وبـ ــدأ الـ ـشـيـ ــوعـيـ ــون
االحـتفال بـيوم الـشهيـد الشيـوعي كل
عـام بعـد اعـدام قــادته مبـاشــرة وحتـى
االن.
ومـ ــا لـبـث ان متـكــن الفـ ــاشـيـ ــون عـ ــام
 1963من الـقضـاء علـى ثـورة  14متـوز
واجه ــاضه ــا بـ ــانقالب دم ــوي تع ــرض
خاللـه احلزب الـشيـوعي والـعديـد من
االحزاب الـوطنية االخـرى الى مجازر
رهـيـبـ ــة ،ويـكفـي ان نـ ـشـيـ ــر هـنـ ــا الـ ــى
الـ ـبـ ـي ـ ـ ــان رق ــم ( )13ال ـ ـ ــذي اص ـ ـ ــدرتـه
الــسلـطــة الف ــاشيــة آنــذاك الــذي كــان
يـنص علـى ابادة الـشيـوعيـني ويف هذه
الـفـ ـتـ ـ ـ ــرة يف /14آذار  1963مت اعـ ـ ـ ــدام
نخـبـ ــة مـن الـ ـشـيـ ــوعـيـني مـن بـيــنهـم
(سالم عـادل) وقــائمـة طــويلــة شمـلت
االالف مـن املنــاضلـني ،وتكــرر املــشهــد
عقـب انـقالب  1968حـيـث بـ ــدأ حـ ــزب
ال ـ ــسلـ ـط ـ ــة مبـالحق ـ ــة ال ـ ـش ـي ـ ــوع ـيــني
ورميـهم يف الــسجــون واعــدام العــديــد
منهم بعد انفراط اجلبهة عام 79/78
تـصــاعــدت احلـملــة فــاسـتــشهــد علــى
اثـرهــا االف املنــاضلني وغــادر البـعض

وميضي لـؤي غالب يف حـديثه ،ليـؤكد
ان شهـداء احلـزب الـشيــوعي العــراقي
مـثلــوا ق ــاسمــا مــشتــركــا لكـل اطيــاف
ومكـونـات الـشعب العـراقي قــائال" :لم
يقتصـر شهداء احلـزب على قـومية او
فئـة ،او طائفة ،وامنا كـانوا ميثلون كل
مكــونــات الــشعـب العــراقـي ،فقــد كــان
اعـ ـضـ ـ ــاء احلـ ـ ــزب مــن هـ ـ ــذا ال ـ ــشعــب
وشهــداؤه ميـثل ــون كل فـئــات واطـيــاف
الـ ــشعــب العـ ــراقـي وانـي الجـ ــزم ب ـ ــأنه
ليــس يف العــراق طــائفــة او ق ــوميــة ال
متلك املئات من الشهداء الشوعيني.
شهداء كوردستان
كما تصـدى احلزب الشيـوعي العراقي
بعــد  1979حلــزب الـسلـطــة مـن خالل
النـضال املسلح من كـوردستان العراق،
وال ب ـ ـ ــأس ان نـ ـ ـشـ ـي ـ ـ ــر هـ ـن ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى ان
انتفـاضة آذار عـام  1991التي شهـدتها
مـنــطقـ ــة كـ ــوردسـتـ ــان كـ ــان لـ ــرفـ ــاقـنـ ــا
الــشيــوعـيني دور كـبيــر فـيهــا واسـتمــر
احل ـ ــزب يف ال ـنـ ـض ـ ــال ض ـ ــد ال ـنـ ـظ ـ ــام
ال ــديكـتــاتــوري ال ـشـمــولـي مـن جـبــال
كوردستان ،فقدم الـعديد من الشهداء
االبـطال بغيـة تخليص البلـد من هذا
النـظــام الـشــريــر ويكفـي هنــا االشــارة
حلركة االنصار.

حصة املرأة

وأض ــاف يف ح ــديـثه عـن ال ـشـي ــوعـيـني
العــراقيني مـشيـرا الـى املـرأة العـراقيـة
ال ـتــي ان ـت ـمــت الـ ـ ــى احلـ ـ ــزب ووه ـبــت
حـي ــاته ــا ف ــداءا للــشعـب وال ــوطـن ،ان
احلـزب اولـى اهـتمـامـا كـبيـرا لقـضيـة
امل ـ ــرأة وحـ ـصـ ـ ــولهـ ـ ــا علـ ـ ــى حقـ ـ ــوقه ـ ــا
وحــري ــاتهــا كــان ـس ــان ،ففـتح الـط ــريق
امامـها ملـمارسـة نشـاطهـا كامـال واخذ
دورهـا السيـاسي واالجتـماعي ولـتكون
عنصـرا فاعال يف اجملتـمع ،سيما انهن
يشكـلن نسـبة غـير قلـيلة مـن اجملتمع
فـ ـ ــدخلــت مع ـتـ ـ ــرك العــمل ال ـ ــوط ـنــي
ومتكـنت مـن ان تقــدم الكـثيــر يف هــذا
امل ـضـمـ ــار وتع ــرضــت لالضــطه ــاد مـن
سجن وتعذيب ثم الشهادة.
وضمـت املقابـر اجلمـاعيـة العديـد من
الــشهـيــدات ال ـشـيــوعـيــات الــى جــانـب
شـهيــدات االحــزاب والقــوى الــوطـنيــة
االخــرى كمـا انهـا شــاركت يف الـنضـال
املـ ـ ـسـلـح ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــاده احل ـ ـ ــزب ض ـ ـ ــد
الــسلطـة الــديكتـاتـوريـة يف كـوردستـان
ابـان الـثمــانيـنيــات من القـرن املــاضي
ومنهن عايدة ساسني وفوزية.)...

الشهداء الثالثة

ومثل الشهـداء الثالثة يـوسف سلمان
يـ ــوسـف (فهـ ــد) وزكــي محـمـ ــد بـ ـسـيـم
(حـ ــازم) وحـ ـســني محـمـ ــد الـ ـشـبـيـبـي
(ص ـ ـ ــارم) امل ـ ـص ـ ـ ــاب ـيـح االول ـ ـ ــى عـل ـ ـ ــى
ال ـ ـطـ ـ ـ ــريـق الـ ـ ـ ــذي اخـ ـت ـ ـطـه احلـ ـ ـ ــزب
الـشيــوعي العــراقي ..وتـشيـر الـوثـائق
الـ ـ ــى ان قـ ـ ــادة احلـ ـ ــزب ال ــثالثـ ـ ــة قـ ـ ــد
اعـتقلــوا يف كــانــون الثــاني عــام ،1947
وقـد اصـدرت احملكمـة الكبـرى ملـنطقـة
بغـداد يف  1947/6/24حـكمهـا اجلـائـر

بغداد  -علي املالكي
تصوير:نهاد العزاوي
ب ـ ــاالعـ ـ ــدام عل ـ ــى الــثالثـ ـ ــة ،مع ـت ـب ـ ــرة
دفـ ــاعهـم عــن الك ــادحـني مــن العـم ــال
والـفالحـني والـكـ ـسـبـ ــة ومـنـ ــاصـ ــرتهـم
للـشعـب الفلــسطـينـي ،ونضــالهم ضـد
االستـعم ــار اعمــاال هــدامــة وتخ ــريبــا
ملـ ـ ـس ــتق ــبل (ال ــتالم ـي ـ ـ ــذ) ومحـ ـ ــاولـ ـ ــة
لالستيالء على السلطة.
وقد قـوبل نبـأ حكـم االعدام علـى قادة
احل ــزب ال ـشـي ــوعـي الع ــراقـي مب ــوج ــة
استنكـار واسعة لدى جمـاهير الشعب،
واوسـ ــاط ال ـ ــرأي العـ ــام الــتقـ ــدمـي يف
العـراق بـعثتهـا شـخصيـات وقـادة ودول
وحكومـات ..واملنظـمات الـدميقراطـية
الع ــاملـي ــة تـط ــالــب كله ــا ب ــالغ ــاء حكـم
االع ـ ــدام اجل ـ ــائـ ـ ــر عل ـ ــى امل ـنـ ـ ــاضلــني
الـشـيــوعـيـني واطالق ســراحهـم ..ومع
الـ ــردة الـ ــرجعـيـ ــة الـتــي اعقـبـت وثـبـ ــة
كــانــون  ،1948اعـي ــدت محــاكـم ــة فهــد
ورفيقيه الشـبيبي وزكي بسيم من قبل
محـكمــة عــسكــريــة عــرفيــة عــسكــريــة،
اصـدرت بعـد محـاكمـة صـوريـة خـاليـة
مــن حق ال ـ ــدف ـ ــاع عــن الــنفـ ــس حـكــم
االعـ ـ ــدام عل ــيه ـمـ ـ ــا مج ـ ــددا ،بـحج ـ ــة
االس ـت ـمـ ـ ــرار يف مـ ـ ــزاولـ ـ ــة ال ـنـ ـ ـشـ ـ ــاط
الـسيـاسـي والتـنظـيمـي وقيـادة احلـزب
من داخل السجن.
ويف  14و 15ش ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــاط  1949نـف ـ ـ ـ ـ ـ ــذت
الـطـغمــة احلــاكمــة الــرجـعيــة جــرميــة
اعـ ـ ــدام قـ ـ ــادة احل ـ ـ ــزب (فهـ ـ ــد ،حـ ـ ــازم،
صارم).

بعد جرمية االعدام

ومـن املف ــارقـ ــات يف حك ــاي ــة ال ــشه ــداء
الـثالث ــة ان ق ــرار ًا رسـمـي ــا صـ ــدر بع ــد
عشـر سنـوات من جـرميـة االعـدام ،من
احلكـومـة العـراقيـة بعـد ثـورة  14متـوز
اعـتـبــر االعـمــال (اجملـي ــدة) للــشهــداء
الــثالثـ ــة والـ ــذيـن اعـ ــدمـ ــوا بـ ـسـبــبهـ ــا
"اع ـم ـ ــاال وط ـن ـي ـ ــة ت ـ ـســتحـق تق ـ ــدي ـ ــر
الوطن".

نص القرار

(اص ـ ــدر اجمللـ ــس الع ـ ــريف العـ ـسـكـ ــري
االول بـبغــداد بـت ــاريخ 10و1949/2/12
بـاالضبـارتني 54و 49-55حكمـا يقضي
بــاع ــدام كل مـن ي ــوسف سلـمــان وزكـي
محمد بسيم وحسني محمد الشبيبي
شنـقا حـتى املـوت وفق الفـقرة الـثالـثة
من املـادة االولى مـن ذيل ق.ع برقم 51
لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــة  1938بـ ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ـ ــواد
53و54و55و 68مــن القـ ــانـ ــون املـ ــذكـ ــور
ونف ــذ حكـم االعــدام فـيهـم يف 14و/15
1949./2
لـدى التـدقيق وملـا كـانت االفعـال التي
جلــأ الـيهــا امل ــواطنــون يــوسف يــوسف
(فـهد) سـكرتـير عـام احلزب الـشيـوعي
العـراقـي وزكي بـسـيم وحـسـني محمـد
الـ ـشـبـيـبـي ابــتغ ـ ــاء حت ـ ــري ـ ــر ال ـ ــوطـن
واصالح ن ـظـ ــام احلـكـم الـتـي جـ ــرمـ ــوا
عـنه ــا يف العهــد الفــاســد يف القـضـيــة
54و 49-55الـ ـ ـت ـ ــي ادت الـ ـ ـ ـ ـ ــى احلـ ـك ـ ــم
عليهم بـاالعدام شـنقا حـتى املـوت من
اعمـال الكفـاح الـوطنـي التي تـستـأهل
تق ــدي ــر ال ــوطـن لـ ــذا تق ــرر بـ ــاالتف ــاق
عفـ ــوهــم عفـ ــوا شـ ــامـال وفق املـ ــادتـني
االولــى والثــانيـة مـن القـانــون رقم 23
لسـنة  1958وصـدر القـرار باالتـفاق يف
 1959/1/4العضـو احلاكم عبد الباقي

املـت ــولـي .العـض ــو امل ـش ــاور الع ــدلـي يف
وزارة ال ــدف ــاع عـب ــد اخلـ ــالق ال ــدوري.
الـع ـ ـض ـ ـ ــو م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر احلـق ـ ـ ــوق يف وزارة
الــداخليـة ابــراهيـم حمـادي والــرئيـس
املدعي العام عبد االمير العكيلي.

الشهداء االربعة

وتـسـتمـر قـوافل الـشهـداء الـشيـوعـيني
بـاملــسيـر ،صـلبــة ومعـطـاءة ال يــوقفهـا
الـرصـاص ،وال التـصفيـات اجلـسـديـة،
وقد قـرأنا يف الـوثائق مـا كتبـه الزميل
حـ ـسـني ك ـ ــرمي الع ـ ــامل حتـت عـن ـ ــوان
(اخل ــال ــدون :صـبـ ــاح ،سحـ ــر ،محـم ــد
رسـ ـ ــول شه ـ ــداء مــن م ـ ــدي ـنـ ـ ــة "فه ـ ــد"
اخلـالـد قـرأنــا حكـايــة استـشهـاد عـدد
مـن املنــاضـلني الــشي ــوعيـني (يف اوائل
مت ــوز  1984داهـمـت عـص ــاب ــات االمـن،
الـبـيـت الـ ـسـ ــري لـلحـ ــزب يف مـ ــديـنـ ــة
الـن ــاص ــري ــة ،واص ـط ــدمــت مبق ــاوم ــة
بـاسلـة مـن قبل الـرفــاق صبـاح طـارش
داود وزوج ــته ال ـ ــرف ــيقـ ـ ــة سح ـ ــر أمــني
مـنشــد (بنت احلـزب) والــرفيق مهـدي
عـودة صخي ،واسفرت املعـركة عن قتل
اربعة من ازالم السلطـة بضمنهم رتبة
ض ــابــط ،واسـت ــشه ــاد ال ــرفــيق صـب ــاح
ط ــارش بـط ــريق ــة بـط ــولـي ــة واعـتق ــال
الــرفـيقــة سحــر والــرفـيق مهــدي بعــد
نفاد عتادهما.
وكــانت الـرفـيقــة سحـر حــامال بـابـنهـا
مـحمــد يف الــشهــر الـســابع الــذي ولــد
قـبل اوان والدته يف /16متــوز 1984/يف
اقبـية االمن بعـد اعتقالهـا بايـام وبعد
ان مـ ــورسـت ضـ ــدهـم اقـ ـسـ ــى صـنـ ــوف
الـتع ــذيـب مت اع ــدام الــشهـي ــدة سح ــر
بـت ــاريخ /14نـي ـســان 1985 /لـم يـت ـسـن
لهــا حـتــى رؤيــة ابـنهــا اخل ــديج الــذي
ك ــان محج ــوزا يف م ـسـتــشف ــى ال ــوالدة
مـدة ثالثة اشهر يف قـسم اخلدج حتت
حراسـة امنـية مـشددة اسـتشهـدت ولم
تكمل عـامهــا السـابـع عشـر مـن العمـر
مـسـتقـبلــة حـبل املـشـنقــة بــالــزغــاريــد
وهي يف طـريقهـا الـى املـوت ولم يـسلم
رفاقها الى ذويها حتى االن.
امـا الـرفـيق مهـدي فقـد اعــدم بتـاريخ
/15حزيـران ،1985/بعد ان قامـوا ببتر
سـاقه اثنـاء التعـذيب وسلـم رفاتـه الى
عــائلـته لهــذا احلــد واملــأســاة لـم تنـته
كمـا سلـمت رفـات الــشهيــد صبـاح الـى
ذويـه يف /30متـ ـ ـ ـ ــوز 1984/ث ــم عـ ـ ـ ـ ــادت
اجهـ ـ ــزة االمــن يف /23كـ ـ ــانـ ـ ــون االول/
 1984العتقـال اشقـاء الـشهيـد صبـاح
ط ــارش وهم (مـحمــد ورســول وريــاض
وعلـي) بـتهـمه قـي ــادة االول (محـم ــد)
تـنـظـيـمـ ـ ًا ع ــسك ــريـ ـ ًَا ملــصلح ــة احل ــزب
الــشيــوعـي الع ــراقي ،وشــراء االسلحــة
الغتيال صـدام حيث اعدم علـى اثرها
مع الشهيد مهـدي النجار بتاريخ /15
حـ ـ ــزي ـ ـ ــران 1985 /بغـ ـ ــاز اخل ـ ـ ــردل مع
مج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن امل ـ ــواط ـنــني االك ـ ــراد
والـب ـ ــالغ عـ ــددهـم  1800مـ ــواطـن ومت
اسيفـاء ثمـن تنفيـذ حكم االعـدام من
عـ ـ ــائلــته ف ـي ـم ـ ــا مت زرق اخــيه ري ـ ــاض
مب ــادة كـيـمـي ــاوي ــة ف ــارق احلـي ــاة ...مت
اص ـ ـ ــدار احلـكــم عـل ـ ـ ــى االخ االصـغ ـ ـ ــر
(عـلي) بــالـسـجن م ــدة خمــس سنــوات
بتهمـة التستـر على الـرفقية الـشهيدة
سحر.

وهي حتتفل بالذكرى الثانية واألربعني لتأسيسها

جامعة البرصة تسعى إىل مواكبة التقدم العلمي
حتقيق /عبد احلسني الغراوي
تصوير :عباس راضي

كليـة التمـريـض وهي اول كليـة تقـام يف املـنطقـة
اجلـنــوبـيــة لـســد حــاجــة املـنـطقــة مـن املالكــات
التمريضية والصحية.

ووطـنـيـ ــة فـ ــاعلـ ــة ومقـتـ ــدرة عـن طـ ــريق اعـ ــداد
الــطلـب ــة علـمـي ــا وجـعلهـم ق ــادريـن عل ــى حتـمل
املـس ــؤولي ــة يف بن ــاء وطنـهم .وقــال عل ــوان :اننــا
نـ ــسعـ ــى الـ ــى دعـم حـ ــركـ ــة الــبحـث والـت ـ ــواصل
املـستمـر مع التطـور العلـمي والثـقايف يف العـالم
وتقــدمي افضل اخلـدمــات للمجـتمع .ورسـالـتنـا
هـي الـنه ــوض ب ــواقع اجملـتـمع ونـقله ال ــى واقع
افـ ــضل .ومت ــنح ج ـ ـ ــامعـ ـ ــة ال ـبـ ـص ـ ـ ــرة شهـ ـ ــادات
البكلـوريـوس يف الـدراسـات العـلميــة واالنسـانيـة
وال ـ ــدبل ـ ــوم العـ ــالــي يف بعــض االخـت ـصـ ــاصـ ــات
وشهادتي املاجستير والدكتوراه.
مكتبة اجلامعة ورفدها باإلصدارات
يف االول من نـيســان حتتفل جـامعـة الـبصـرة يف
الذكرى الثانية واالربعني لتأسيسها.
وقـد بـدأت جــامعــة البـصـرة مــسيــرتهــا العلـميـة
بـ ــاربع كلـي ــات وهــي االداب ،العل ــوم  ،الهـن ــدس ــة،
احلقــوق .وكــانـت آنــذاك تــابعــة اداريــا جلــامعــة
بغـداد ويف عام  1963اسـتقلت عـن جامـعة بـغداد
لتصبح صرحا علميا شامخاً.
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أ .د علـي عبــاس علــوان رئيـس جــامعــة البـصــرة
حتـدث لـ (املــدى) عن مـسيـرة اجلـامعـة وآفـاقهـا
العلـميـة قــائالً :شهـدت جـامعـة الـبصـرة تـوسعـ ًا
كـبي ــر ًا حت ــى اصبـحت تــضم ( )17كـليــة علـميــة
وانسانيـة و( )10مراكز علـمية وبحثيـة وخدمية.
تـضم اجلـامعـة  11قـسمـ ًا داخليـ ًا لـسكن الـطلبـة
ال ــواف ــديـن مـن خ ــارج احمل ــاف ـظ ــة وتـت ــوزع ه ــذه
االق ـســام ( )9يف الـبـصــرة واثـن ــان يف محــافـظــة
ميـســان واوضح أ.د علـوان ان اهـم استــراتيـجيـة
للج ــامع ــة هـي تهـيـئ ــة مالك ــات علـمـي ــة وفـنـي ــة

مكتبة الكلية

وتـ ـضــم اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة مـك ـت ـبـ ـ ــة ك ـب ـيـ ـ ــرة حتـ ـ ــوي
مخطـوطات نـادرة ومصادر يف مـختلف مجاالت
التـاريخ والعلـوم االنشـائيـة والـعلميـة والـنشـرات
اخملـتلفــة .واالستــاذ الفــاضل عبــد اجلبــار عبـد
الـ ــرحـمـن هـ ــو الـ ــذي دفع اس ــس هـ ــذه املـكـتـبـ ــة
وت ـطـ ــويـ ــرهـ ــا حـتـ ــى اصــبحــت تغ ـطـي حـ ــاجـ ــة
البــاحـثني والــدارسني وطـلبــة اجلــامعــة  .وبعــد
سقــوط الـنـظــام الـبــائ ــد تعــرضـت املكـتـبــة الــى
السـرقة واحلـرق وضاعـت حصيلـة السـنوات من
الـكـتــب القـيـم ـ ــة واملهـمـ ــة لـكـن االن اســتعـ ــادت
ع ــافيـتهــا وبــدأت مــسيــرته ــا العلـمي ــة مبجهــود

انشطة علمية وثقافية

وقـ ـ ــال أ.د .علــي ع ـب ـ ــاس رئ ـيـ ــس اجلـ ـ ــامع ـ ــة ان
للجـامعة انـشطـة علمـية وثقـافيـة .نحن نـصدر
االن ( )18مجل ــة علـمـي ــة يف مخـتـلف مج ــاالت
العلـوم الـصـرفــة والتـطبـيقيـة واالنـســانيــة كمـا
تصـدر اجلـامعـة صـحيفـة بــاسم (مـدار) نـصف
شهـريـة ثقــافيـة عـامـة تقــوم بتغـطيـة نـشـاطـات
واخبـار اجلـامعـة اخملتلفـة واالنـشطـة الثقـافيـة
واالدبية.
واضــاف ان اجل ــامعــة تــسعــى يف ضــوء الـتـطــور
احلـاصل يف الـتعيـلم العــالي الـى زيــادة كليـاتهـا
ومـراكـزهـا البـحثيـة وانفتـاحهـا علـى اجلـامعـات
الع ــاملـي ــة الـتـي ت ــرتـبــط بهـ ــا بعالق ــات ثق ــافـي ــة
وعلمية واكادميية بهدف توسيع التعاون وايجاد
فــرص تـطــويــريــة وزمــاالت اخلـب ــرات العلـمـيــة
والقــاء البحـوث العلـميـة املـشتـركــة بني اسـاتـذة
جـامعـة الـبصـرة واجلـامعـات التي تـرتـبط معهـا
بعالقات ثقافية .هذه كلها مؤشرات على تطوير
اجلــامعــة وتعـزيـز افــاقهــا العلـميـة املــستـقبـليـة
وضـمن االستحـداثـات لعـام  2007مت استحـداث

من خالل انفتاحها على
اجلامعات العاملية
إستحداث كليات جديدة
وإعادة تأهيل

بعض املـواطنـني الغيــارى الطـيبـني ممن نقلـوا
بعض مـوجـودات املـكتبـة واحـتفظـوا بهـا .واشـار
كما زودت املكتبـة بالعديد من الكتب كهدية من
بعض الـدول كما قـامت اجلامعـة بشـراء الكتب
واملصادر واملـطبوعـات التي يحتـاجها البـاحثون
والـدارسـون والـطلبــة وطلبـة الـدراسـات الـعليـا.
واملكتبـة تضم حـاليـ ًا اكثـر من ( )250الف كـتاب
يف مخـتـلف الـعل ـ ــوم املع ـ ــرفـي ـ ــة واالنـ ـس ـ ــانـي ـ ــة
والعلمية.

انفتاح علمي

يقــول الــدكتــور عبــد املهــدي صــالح االنـصــاري
مسـاعـد رئـيس اجلـامعـة لـلشـؤون الثقـافيـة ان
اجلــامع ــة استـط ــاعت ان تــؤكــد دوره ــا العلـمي
ال ــوصـيف مــن خالل انفـت ــاحه ــا علـمـي ــا عل ــى
اجلـامعـات العـربيـة والعـامليـة وقـد متكنـا من ان
نقـطع شــوط ـ ًا كـبيــرا مـن اجل تــوسـيع عالقــات
الـتع ــاون يف اجمل ــال االك ــادميـي مع اجل ــامع ــات
ال للتعـاون الثقايف
العلميـة وقد ابرمـنا بروتـوكو ً
مع معهـد الثقافـة والتنمـية االسيـوية يف كـوريا
اجلـن ــوبـي ــة .كـم ــا وقعـت اجل ــامع ــة االتف ــاقـي ــة
الثقـافية للـتعاون العلمي مـع جامعة فـوتنغهام
البـريـطــانيـة اضـافـة الــى اتفــاقيــة مع جــامعـة
روجـرزوليـافـر االمــريكيـة .كمــا وقعت اجلـامعـة
اتف ــاقـي ــة للـتعـ ــاون العلـمـي مع ج ــامع ــة ويل ــز
البــريـط ــانيــة ومــذكــرة تف ــاهم اخــرى مع قــسم
الشـؤون العـامـة مبـكتب الـسفـارة االمـريكيـة يف
البصرة .ومع جامعة الشهيد جمران االيرانية.
واوضح الــدكتــور االنصـاري ان الهــدف من وراء
هذه االتفـاقيات الثقـافية والعلـمية هو مـشاركة
عــدد من تــدريـسـيي جــامعــة البـصــرة يف دورات
تدريبية واستقبال طلبة الدراسات العليا.

