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شكل اجلمـعيات اخليـرية واستخدمت
تلك الكيانـات كلمة مجلس لالشارة اال
ـصــريـة فـيـمـا انـهم جـزء مـن الـدولـة ا
صـرى للقـبائل الـعربيه عدا اجملـلس ا
والــذى يـعـد احـد اهــداف حـزب الـوفـد
امـا اجمللس الـقـومى للـقبـائل الـعربـية
فـلــقـد وعـدنـا الــرئـيس بـتـفــعـيـله عـلى
االرض اال انه حـــتى االن لم يـــتـــحــقق
شيئا ولم يكن هذا راجعا الى  القبائل
نــفــســهـا فــلــقـد  االتــفــاق فـقـط عـلى
الــهـيــكل الـتــنـظــيـمى ولــكـنه لم يــفـعل
السـبــاب لم نــعـرفــهـا حــتى االن وكـان
رئـيس اجملــلس الـقــومى الـربــان عـمـر
ــؤتــمـر صــمـيــده وهــو رئــيس حـزب ا
ولــواء ســابق بــسالح الــبــحــريــة وقـد
وافـقت عـليـه الدولـة اال انه لم يـنـتخب
من جانب القـبائل والتى تـوافقت على
د/ محمـد البطـران نظرا لـلدور الفاعل
الذى قام به ورغم ذلك لم يـتم اختياره
كرئيس و تعيينه رئيسا شرفيا فقط
ورغم وجـود اكــثـر من كــيـان لـلــقـبـائل
العـربيـة اال انه اليوجـد تنسـيق بيـنها
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أدت الــقـبـائل الـعــربـيـة دورا بـارزا فى
ــصـرى فى مـســاعـدة قــوات اجلـيش ا
ــسـلــحـة فى الــتــصـدي لــلـجــمـاعــات ا
سـيـناء عـلى الـرغم من مـصرع الـعـديد
من شـيـوخـهـا والــذين اغـتـالـتـهم هـذه
اجلـمـاعـات   عـلى تـعـاونـهم مـع قوات
اجلـــــيش وعـن الـــــدور الـــــذى تـــــؤديه
اللقبـائل العربية سـواء فى التنمية او
الـتصـدي لـلجـماعـات االرهـابيـة كان لـ
(الزمان) بطبعتها الدولية هذا احلوار
مـع الــشـــيـخ حــازم احلـــويـــطى نـــائب

رئيس احتاد القبائل العربية.
{ نـريـد ان نـعــرف اوالً مـا هـو الـدور الـذى

تؤديه القبائل العربية ?
- الـقــبـائل الــعـربـيــة تـشــكل نـحـو 40
ئـة من سكان مصـر اليجمعـها كيان با
واحـد فـهـنـاك من  9-8 كـيـانـات مـنـهـا
شـــبـــاب الـــقـــبـــائل واجملـــلس االعـــلى
ـصـرى لـلـقــبـائل الـعـربــيـة واجملـلس ا
للقبائل العـربية وكان اول كيان يجمع
القـبائل العربـية وتتـخذ تلك الـكيانات

غـــيــرهن من الــبـــاحــثــات لــتــبــادل
النصح وتقد الدعم.

ـرأة بــالـعـزلـة وقـد يـزداد شــعـور ا
واالســتـبــعـاد إذا مــنـعــتـهــا أعـبـاء
األســــرة أو رعــــايــــة األطــــفــــال من

ــــشـــاركـــة ا

فـي حـــــفالت
الـــــعـــــمل أو
حـــــــضـــــــور
ـؤتـمرات ا
أو عـــجــزت
عـــــــــــــــــــــــن
اسـتــخـدام
ــــنــــحــــة ا
ــــالــــيــــة ا
اخملـــــــص
صـــــــــــــــــة
لألبـحاث
فــــــــــــــــــي
ســــــــــداد
نـــفــقــات
رعـــــايــــة
الـــطــــفل.واســـتـــجــــابـــة لـــهـــذه
الــتـــحـــديــات تـــضـــافــرت جـــهــود
ــعــنــيـة اجلــامــعــات والــهــيـئــات ا
رأة واجلهات التمويلية بتمك ا
لتذليل العقبات التنظيمية التي قد
رأة حتول دون مـشاركـة وتمـثيل ا

في اجملاالت العلمية.
وكان من ثمـار هذه اجلهود وضع
ســيــاســـات تــراعي االحــتــيــاجــات
األســريــة وزيــادة الــشــفـافــيــة في
اإلفــــصـــاح عـن الـــرواتـب وسُـــنّت
ـتـحـدة مثل قـوانـ في الـواليات ا
دنية القانون الفيـدرالي للحقوق ا
الـذي يــحــظـر احلــرمــان من فـرص
ـالي بـسـبب التـمـيـيـز على الـدعم ا

أساس اجلنس.
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ووضـــعـت بـــرامج لــــدعم وإرشـــاد
الــبــاحـــثــات في اجملــال الــعــلــمي
واسـتُـهـدفت الـنــسـاء في عـمـلـيـات
الـتعـيـ والدعم الـبـحثي والـترقي

العلمي.
لـــكـن األبـــحــــاث أثـــبــــتت أن هـــذه
اجلــــهــــود أســــفــــرت عـن نــــتــــائج
إيجابية وسلبية في آن واحد. فقد
تــؤدي الــســيـــاســات الــتي تــراعي
مـصــلــحـة األســرة مــثل اإلجـازات
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االســتــثــمــارات قــصــيــرة االجل النــهـا
ال ثم قائـمة على سـرعة دوران راس ا
ــتــوســطــة االجل ثم االســتــثـــمــارات ا
الـطـويلـة االجـل ولـعل تـركـيـز القـبـائل
ــشـــروعــات الــقـــصــيــرة االجل عـــلى ا
ـــــقــــام االول الى انــــعــــاش بــــهــــدف ا
االقـــتــصــاد فــتــجـــمــيع االمــوال لــيس
بالشئ اله او السهل بل يحتاج الى
حتــرك شـــيـــوخ الـــقــبـــائـل لــتـــنـــفـــيــذ
مـشـروعـات عـلى ارض الـواقع بـعـد ان
نــكـثت اجلــهـات اخملــتــصه بـوعــودهـا
بـتـقـد الـدعم وتـنفـيـذ مـشـروعات فى

ناطق التى يقطنها القبائل . ا
{ ومـــا االســــبـــاب الــــتى ادت الـى ضـــعف
ـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة تـمـثـيـل الـقـبـائل فى ا
ـان على الرغم من انـها تشكل وخـاصه البر

ئة من سكان مصر ?  40 با
- الـقـبـائل العـربـية ال تـهـتم بـالتـمـثيل
الـسـيــاسى ولـيـس لـهـا طــمـوحـات فى
هــذا اجملـال ولــكــنـنــا نـهــتم بــاجلـانب
االجتـماعى واالقـتصـادى وعلى سـبيل
ثال عقدنا مؤتمراً دولياً فى الغردقه ا
جــمع قــبــائل مـن الــسـعــوديـه ومــصـر

واالردن والبحرين.
{ وهل  تــنــفــيــذ الــوعــود الــتى اطــلــقــهــا
الــرئـيس الــسـيــسى وعـدد من قــادة الـقـوات

سلحة بتنمية سيناء ? ا
- بناء على توجيهات الرئيس  عمل
ـيـاه الى صــحـارات وتـرع لـتــوصـيل ا
شــمــال ســيــنــاء النــهــا ارض خــصــبـة
صــــاحلـــة لــــلـــزراعــــة وكـــانـت هـــنـــاك
استـثمارات فى مـجال الزراعه ولـكنها
طلـوب بسبب وجود ليست بـاحلجم ا
بـعض الـتـحـفــظـات مـنـهـا عـدم خـروج
ــنـــتج من ســيـــنــاء وبــاالضــافــة الى ا
االســتـثـمـار فى مـجـال الـزراعه فـارض
سـيـنـاء تـعـد مـجـاالً خصـبـاً فـى مـجال
الـزراعه فى االعــشـاب الــطـبــيه والـتى
تـنـفـرد سـيـنـاء بـها ولـكن حـتى االن لم
ـطلوب يـتم االستـثمار فـيهـا بالـشكل ا
ونـتـمـنى ان يـتم الـتـعـاون مع اجلـانب
ــانى فـى هــذا اجملــال والـــذى لــديه اال
تــقــنــيــة عــالـــيــة فى مــجــال تــصــنــيع
االعــشــاب الــطــبــيه كــذلك الــســيــاحــة
الـطـبيـة لم تاخـذ بـعد حـقهـا ويـقتـصر
االمــر عـــلى الــســيـــاحه الــتــرفـــيــهــيــة
باالضـافة الى ان الـسياحـة الديـنية لم

ونـــتــمـــنـى ان يــتـم تــفـــعـــيل اجملـــلس
القومى حتى تنصهر فيه كافه القبائل
الن االحتــاد لـيس دولــة داخل دوله بل
هــو قـائم عــلى االهـتــمـام بــاالقـتــصـاد
والـــتـــعــــلـــيم والــــصـــحه والــــتـــكـــافل
االجــتـمــاعى فـهــذا هـو الــنـهج الــقـائم
عـليه االحتـاد واحب هـنـا انا اشـير ان
ـصـادر الـقــبـائل تـمـتــلك الـكـثــيـر من ا
ــؤســسـات ــصــانع وا والــكــثـيــر من ا
الـتـعـلـيـمـيـة واالراضى الـزراعـيـة ومن
ــكـن ان تــلــعب دورا ــنــطـــلق  هـــذا ا
كـبـيـرا فى مـجـال االسـتـثمـار من خالل
اســتـقـطـاب رجـال االعـمـال خـاصـة من
دول اخلـلــيخ لـديــهـا ثــقه فى الـقــبـائل
الـعـربــيـة لـلـتـنـســيق مـعـهـا فى مـجـال

االستثمارداخل مصر .
{ وماهـو الدور الذى تـؤديه القبائل الـعربية

فى مجال التنمية ?
- الــقــبـائـل الـعــربــيـة لــهــا مـشــاركـات
اسـتــثــمـاريــة فى جــمــيع اجملـاالت من
ـــشــاركـــة بــنــظـــام االســهم فى خالل ا
الـعـديـد من الـشـركـات وهى تـركـز على

تــاخــذ ايــضــا االهــتــمــام الــكــافى رغم
وجود مجمع االديان .

ـعــلـومـات الــتى افـادت عن { ومــا صـحــة ا
قـيــام الـفــلـســطـيــنـيــ بـتــمـلك االراضى فى

سيناء ?
ـرحــلـة - هــذا لـيس صــحـيــحـا فــفى ا
الــســابــقـه لم يــفــتح الـــبــاب لــتــقــنــ
االراضى فى شـــمــال ســيــنــاء وهــنــاك
بــعض االفـراد فال يـسـمـح لـهم بـتـمـلك
صرى كنه مشاركه ا االراضى ولكن 
ـكنه من خالل هـيئة فى الزراعـة كما 
االســــتــــثــــمـــار احلــــصــــول عــــلى حق
ـدة 35 اسـتــغالل االراضى لــلــزراعــة 

عاما.
{ ومـا هو دور القبائل فى محاربة االرهاب
خــاصــة ان هــنــاك بــعـض الــقــبــائل طــالــبت

? بتسلميها حملاربة االرهابي
- الـقـبـائل التـمـتـلك تـسـلـيـمـا مـتـقـدمـا
كـالـذى تمـتـلكـه التـنـظيـمـات االرهابـية
كـداعش وبـالــتـالى فـان مــواجـهـة تـلك
اجلماعـات يتم من خالل اجليش الذى
كن تـلك تـسـلـيـما مـتـقـدمـا وحـتى 
مــواجـــهــة تـــلك اجلــمـــاعــات مـن قــبل
الـــقــــبـــائل فـالبـــد ان يـــقــــوم اجلـــيش
بــتـــســلــيـــمــهــا وتـــدريــــــــــبــهــا ودور
الـقــــــــــبـائل يـنــحـــــــــصــر فى مـجـال
ــــــد اجلــــــيش ــــــعــــــلــــــومـــــــــــــات  ا
ـــكن ان ـــــــــــــعـــلــــومـــات الـــتـى  بـــا
يـــســتـــخـــدمــهـــا فى مـــحــاربـــة هــؤالء
االرهــابـيــ وبــســبب تـعــاون شــيـوخ
الــقـبـائل بـالـتـعـاون مع قـوات اجلـيش
فلـقد قـامت اجلمـاعات االرهـابيـة بقتل

عدد منهم
{ وهـل تــــــــرى ان الســـــــــرائــــــــيـل دوراً فى

مساعدة تلك اجلماعات االرهابية ?
- نـعم فـاسـرائـيل لـهـا يد فـيـمـا يـجرى
الن من مـــصـــلــحـــتـــهــا انـــهـــاك قــوات
ـصــرى فى سـيـنــاء والـعـمل اجلـيش ا

على اضعافه فى دول عربية اخرى .
{ وهل تـنسق القبائل العربية فى مصر مع
الـقـبائـل الـعـربيـة فـى دول عـربيـة اخـرى فى

مواجهة االرهاب ?
- ال يوجـد تـنـــــــسـيق الن كل دولــــــة
لـهـا حــكـومـاتـهـا اخملــتـــــــصـة بـاالمن
ودورنـا يــقـتـصــر فـقط عــلى الـتـنــمـيـة
واجلــانب االجــتـــمــاعى والــدعــوة الى

االخاء .

ـرأة الـكـثيـر من الـعـقـبات تـواجه ا
ؤسسية عند الترقي التنظيمية وا
ـي في فـي الـــــــــســـــــــلـك األكــــــــــاد
الـتخـصـصـات الـعـلـميـة والـتـقـنـية

والهندسية واحلسابية.
وبـاإلضـافة إلى فـجـوة األجـور ب

اجلـــــنــــســـــ فــــمن
ـرأة الــصـعب عــلى ا
حتــــقـــيق الــــنـــجـــاح
والـــتــرقـي واحلــفــاظ
في الوقت نـفسه على
الــتــوازن بــ أعــبــاء
الـعمل وأعـبـاء األسرة
في ظل متطلبات نظام
الــــتــــدرج الــــوظـــيــــفي
ألعضاء هيئة التدريس
فـي الــــتــــخــــصــــصـــات
الــعــلــمــيــة. إذ تـتــطــلب
ـــعـــمـــلـــيــة األبـــحـــاث ا
الــتـــفــرغ لــلـــدراســة في

عامل لسنوات. ا
بـاإلضـافـة إلى أن الـعمل

في بــيــئــات يــهـــيــمن عــلــيــهــا
ـــرأة تـــشـــعــر الـــرجـــال يـــجـــعل ا
بالعزلة أو بأن مـشاركتها صورية
إليـهــام اآلخـرين بــوجـود مــسـاواة
ناصب ب اجلنسـ في توزيع ا
أو قــــد تـــــصــــبح أكــــثــــر عــــرضــــة
للـتحـرش.وكثـيرا ما يـعمـد الرجال
رأة في هذه البـيئات إلـى إقصاء ا
ـــنـــاســـبـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة من ا
واســـتــبــعـــادهــا في حـــالــة وجــود
فرص إلقامة شبكـة عالقات مهنية
وهـذا يـجعـلـها تـشـعر أنـهـا دخيـلة

على اجملال بأكمله.
وكلـما قلت نـسبة الـنساء في بـيئة
ــئـة الــعــمل أي أقل من  15 في ا
عــجـزن عن الــدفــاع عن أنــفــسـهن
وتزيد احتماالت الـنظر إليهن على
كان أنهن أقـلية أو اسـتثنـاء في ا
ـشاركة ومن ثم يـضطـررن لقـبول ا
الصورية في اللجان إلثبات تمثيل
ــرأة أو أن يـؤديـن بـعض أعــبـاء ا
زمالئــهن الـذكـور ويـقـدمن الـنـصح

لطالبات الدراسات العليا.
وفي ظل انـخـفـاض نـسـبـة الـنـساء
العـامالت في اجملـال تقل فـرصهن
في إقامـة شبكـة عالقات مهـنية مع
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فــاز ثالثــة عــلـمــاء بــجــائــزة نـوبل
للفيزياء هذا العام من بينهم دونا
ســتــريــكالنــد وهــو إجنــاز كــبــيـر

يتمنى كل عالم حتقيقة.
لـكـن الـتـغــطـيـة اإلعالمــيـة لـلــخـبـر
ــرأة عن اهــتــمت بــإبــراز غــيــاب ا
جــوائـز نــوبل لــلـفــيــزيـاء إذ تــعـد
ســـتــريـــكالنــد ثـــالث امـــرأة تــفــوز
باجلائزة بعد ماري كوري في عام
 1903 وماريا جيوبرت ماير التي
فــازت بـاجلــائــزة بـعــدهــا بـســتـ

عاما.
وبـالــرغم من حــصـول فــرانــسـيس
أرنـــولــد مـــهــنـــدســة الـــكــيـــمــيــاء
احلــيـويــة عــلى جــائـزة نــوبل في
الــكــيــمــيــاء إال أن ضــآلــة نــســبــة
الفـائزات بجـائزة نوبل في الـعلوم
تـثيـر تـساؤالت عـديـدة حول وضع
ــــرأة في الــــتــــدريس اجلــــامـــعي ا

باجملال العلمي.
وقـــد قــطــعت الــبـــاحــثــات شــوطــا
ـاضي طــويال عــلى مــدار الـقــرن ا
ولـكـن ال يـزال هــنــاك من األدلــة مـا
رأة في يـؤكـد ضـعف تـمـثيـل ا
مـجــاالت الـعـلــوم والـتـقــنـيـة

والهندسة والرياضيات.
إذ أشـــــارت دراســـــات إلى أن
الــــنــــســـاء الـالئي يــــواصـــلن
ــهـن الــعــلــمــيــة الــعـــمل في ا
يــصــطــدمن بــعــراقــيل خــفــيـة
وعلنيـة. إذ يشتد الـتحيز ضد
ــــــرأة فـي اجملــــــاالت الـــــــتي ا
يهـيمن عـليـها الـرجال وكـثيرا
مـــا يُــنـــظـــر لـــلـــمــرأة فـي هــذه
اجملاالت على أنها دخيلة أو أن
مــشـاركــتـهــا "صــوريـة" إلثــبـات

نصف للمناصب. التوزيع ا
وأثـــبــــتت دراســــات أن وصـــول
ـنــاصب الــقــيــاديـة ــرأة إلى ا ا
سـواء في الريـاضة أو الـسيـاسة
أو الـــطـب أو الـــعــــلـــوم يــــحـــفـــز
الــفــتـيــات وغــيــرهن من الــنــسـاء
لـلـســيـر عــلى خـطــاهن ولـكن هل
ــرأة في حتــسن مــعــدل تــمــثــيل ا
مختـلف اجملاالت? وما الـذي يعوق
ــشــاركــة الــفــعـالــة في ــرأة عن ا ا
ــــعـــامل قـــاعـــات احملــــاضـــرات وا
ناصب الـقياديـة وحتى في نيل وا

اجلوائز ?
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يتصـور كثيرون أن النـساء يكرهن
الــريــاضــيــات ولــسن بــارعــات في
الـعلـوم وقد تـرسـخت هذه األفـكار
ــســبــقــة عن الــنــســاء فـي أذهـان ا

الرجال والنساء على حد سواء.
ــا دحـض الــبـــاحــثـــون هــذه وطـــا
الــقـوالب الــنــمـطــيــة عن الـتــفـاوت
ــعــرفـي بــ اجلــنــســ بــاألدلــة ا
الـعـلـمـية. إذ تـشـيـر الـدراسات إلى
أن الـفـتــيـات والـنـســاء يـعـزفن عن
دراســـة الـــعــــلـــوم الـــطـــبــــيـــعـــيـــة
والـريــاضـيـات والـعــلـوم الـتــقـنـيـة
والـــهـــنـــدســـة ال بــــســـبب ضـــعف
ـعـرفــيـة ولـكـن بـسـبب قـدراتـهـن ا
ـشكالت الـسيـاسات الـتعـليـمية وا
الـثــقــافـيــة والــقــوالب الــنـمــطــيـة
السـائدة في هـذه اجملاالت وألنهن
ـاذج مـلـهـمـة لـنـساء لم يـصـادفن 

جنـــــحن في مـــــجــــاالت الـــــعــــلــــوم
والتقنية والهندسة والرياضيات.
اضـية ركزت وعلى مـدار العقـود ا
ــرأة في جــهــود زيــادة مــشــاركــة ا
مجاالت العلوم والتقنية والهندسة
والـــريــاضـــيــات عــلـى حتــدي هــذه
ـرأة من الـقــوالب الــنـمــطـيــة عن ا
خـالل إصالح الــــتــــعـــــلــــيم ووضع
بـــرامـج جـــديـــدة تــــهـــدف إلى حث
الــفـــتـــيــات عـــلى دراســـة الــعـــلــوم
الـطــبـيـعـيـة والـتـقــنـيـة والـهـنـدسـة
رحلة االبتدائية والرياضيات من ا
والـــثـــانـــويـــة وحـــتى اجلـــامـــعـــة
ومـواصلـة الدراسـة والـتدريب بـعد

التخرج من اجلامعة.
وقـد حقـقت بـعض اجلـهود جنـاحا
مــلــمــوســا إذ زاد إقــبــال الــنــسـاء
ــهن نــســـبـــيـــا عــلـى الــعـــمل فـي ا
الــعـلـمــيـة والــتـقـنــيـة والـريــاضـيـة
والـهــنـدســيـة وااللــتـحـاق بــبـرامج
الـــــدراســــات الــــعــــلـــــيــــا في هــــذه

التخصصات.
وقـد أصــبح اآلن نـصف الــعـامــلـ
في مجال عـلم النفـس والعلوم

االجــتـمــاعــيـة من الــنــسـاء. وزادت
نـسـبـة مـشاركـة الـنـسـاء في الـقوى
الـعـامـلة فـي اجملال الـعـلـمي بـشكل
عـــام بــاســـتــثـــنــاء الــكـــمــبـــيــوتــر

والرياضيات.
عهد األمريكي للفيزياء وبحسب ا
حتـصل الـنـسـاء حـالـيـا عـلى نـحـو

ئة من شهادات.  20في ا
ـئة من الـبـكـالـوريوس و 18 في ا
درجات الدكتـوراة في الفيزياء في
ح أنه في عام  1975 لم حتصل
ــئــة من الــنــســاء إال عـلى  10في ا
إجــمـالي شـهـادات الـبـكـالـوريـوس
ــئـــة من إجـــمــالي وخـــمـــســة فـي ا

شهادات الدكتوراة.
ورغـم ذلـك تـــــــواجه الـــــــنـــــــســــــاء
احلاصالت عـلى درجات الـدكتوراة
في العلوم والريـاضيات والهندسة
والتكنـولوجيا الكـثير من العراقيل
الـــتـي حتـــول دون تــــرقـــيــــهـــا إلى
ــــنـــاصب الــــقـــيــــاديـــة فـي ســـلك ا
الـــتــدريـس اجلــامـــعي أو الـــتي ال
ناصب إال تسمح لـها بشـغل هذه ا

في أوقات األزمات.

وإقامة مراكـز لرعاية الطـفل ملحقة
ـــقــــر الـــعــــمل إلى زيــــادة حـــدة
الــتـفــاوت بـ اجلــنـسـ إذ زادت
قابل زادت إنتاجـية الرجـال وفي ا

أعـــــــــبـــــــــاء
ـلـقاة الـتدريس واألعـبـاء اإلدارية ا

رأة. على كاهل ا
ومن نـــاحــيــة أخــرى فـــقــد ارتــبط
الـفـائـز بـجـائــزة نـوبل لـلـعـلـوم في
ذهـنـنـا جمـيـعا جـمـهـورا وإعالما
وموظفي جـامعة وطـالبا وأساتذة
بـصورة رجل أبـيض ومـسن وهذا
األمـر ليس مـستـغربـا إذا علـمنا أن
ئة من الفائزين بجوائز  97 في ا

نوبل في العلوم كانوا رجاال.
وهــذا يــعــد مــثــاال عـــلى الــتــحــيــز
الضمـني أي التصـورات واألحكام
ـسـبقـة التي نـطـلقـهـا على الـعالم ا
من حولنـا بطريقـة عفوية ودون أن
نعي ذلك. إذ يتخذ الناس قراراتهم
بـــنــاء عـــلى تــصـــورات وحتــيــزات
طية ال شعورية حتى لو وصور 
كــانت تــتـعــارض مع مــعـتــقــداتـهم

الراسخة.
وكـشــفت أبــحـاث عـن مـدى شــيـوع
الـتــحـيـز الــضـمـني الــذي تـواجـهه
يات اخلبيرات والباحثات األكاد
والــذي يـتـجـلى فـي تـقـد الـرجـال
ـنح الـدراسـيـة. عــلى الـنـسـاء فـي ا
رأة وقـد يُحـرم التـحـيز الـضمـني ا
من فــــرص الـــتــــعــــيـــ والــــتـــرقي

ستحق ألعمالها. والتقدير ا
ـرأة الــتي تــبـحث عن فـقــد تُــقـيـم ا
فـرص لـلـتعـيـ في سـلك الـتدريس
اجلــامــعـي بــنــاء عـــلى مــظـــهــرهــا
والـعـائـلة الـتي تـنـحدر مـنـها وإذا
ـرأة خطـابات تـوصيـة فمن تـلقت ا
ـرجح أن تـثـار شـكـوك حـول مدى ا
ا اسـتحـقـاقهـا لهـذه اخلـطابـات 
قـد يــؤثـر سـلـبــا عـلى مـسـتــقـبـلـهـا

هني. ا
وقـد يـؤثـر التـحـيـز الـضـمـني عـلى
ـــرأة عــــلى نـــشــــر نـــتـــائج قـــدرة ا
األبـحــاث ويـحــول دون حـصــولـهـا
عـلى الـتــقـديـر الـذي تــسـتـحـقه عن

هذا العمل.
ـــــيل الـــــبـــــاحــــثـــــون إلى كــــمـــــا 
االسـتـشـهاد بـأبـحـاث الرجـال أكـثر
من أبـحـاث الـنـساء وقـد يـنـسـبون

أفـكـارهن إلـى الـرجـال. وتـسـتـغرق
األبــحـاث الــفـرديــة الــتي جتـريــهـا
راجـعـة ضعف نـسـاء في مرحـلـة ا
الـوقت الــذي تــسـتــغـرقه األبــحـاث
الــتي يــشـتــرك فــيــهـا

رجال.
وال تزال نسبة تمثيل
ـــرأة فـي هـــيـــئـــات ا
التـحريـر بالـدوريات
الـعـلــمـيـة ضــعـيـفـة
فــــــــــــــــــضــال عـن أن
ـرأة في مــشــاركــة ا
قــــيــــادة األبــــحـــاث
ومراجعتها ال تزال
مــــحــــدودة. وهــــذا
الــــتــــهـــــمــــيش في
نـاصب القـيادية ا
بــعــيــدا عن دائـرة
اتخاذ القرار يقف
حــــــــــائـال أمـــــــــام
الـــــــــــــتــــــــــــرويـج
لـألبـــحــاث الـــتي

جتريها نساء.
وإذا جنـــــــــــــحـت
الــبــاحــثــة الــعــلــمــيـة وذاع صــيت
إجنــازهـا الــعـلــمي عــلى مـســتـوى
الــعــالم فــقــد ال تــوجـه لــهــا دعـوة
حلـضـور مـؤتـمـرات والـتـحـدث عن
أل بـسـبب نــتـائج أبـحـاثـهـا عـلى ا
التـحيـز الضمـني وهذا يـؤثر على
حـضـورهــا في الـسـاحـة الــعـلـمـيـة
ويــــقــــلـل من فــــرص تــــرشــــحــــهـــا

للجوائز.
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وهذا الـتمـييـز ب اجلـنسـ يبدو
ــقـاالت اإلخــبـاريـة مـلــحـوظـا في ا
الـتي قلـما يسـتشـهد كـتابـها بكالم

خبيرات أو باحثات.
وال شك أن ســتـريـكالنـد األسـتـاذة
ـســاعـدة فـي الـفــيـزيــاء واجـهت ا
ـــعـــوقــات الـــتي ال الـــكــثـــيـــر من ا
يــواجــهــهـا أقــرانــهــا من الــرجـال
ولــهـذا فـإن فـوزهـا بـجـائـزة نـوبل
فـي نـظـري هـو إجنــاز عـظـيم بـكل
ــقــايــيس.وعــنـدمــا ســألــتــهـا عن ا
رأيـها في كـونهـا ثـالث امرأة تـفوز
بجائـزة نوبل في الفـيزياء أجابت
بـأنهـا اندهشـت في البـداية عـندما
أدركت مــدى ضــآلــة عــدد الــنــسـاء
الالئي حصلن على هذه اجلائزة.
وأضــافت: "لـكــنـني أعــمل في عـالم
يـهــيـمن عــلـيه الــذكـور ولــهـذا فال
غـــرابــة فـي أن يـــحـــصـــد الـــذكــور
الـنــصـيب األكـبـر من جـوائـز نـوبل

في الفيزياء".
وثــمــة آمــال بــأن تــســاعــد جــهــود
مـــواجـــهـــة الــتـــحـــيـــز الـــضــمـــني
والــتــنــظـيــمي فـي مـجــال الــعــلـوم
الـطـبـيـعــيـة والـتـقـنـيـة والـهـنـدسـة
والـريـاضــيـات عـلى زيــادة تـمـثـيل
ـــرأة في هـــذه اجملـــاالت حـــتى ال ا
نـضـطـر لالنتـظـار نـصف قـرن آخر
ــة تـفــوز بـجـائــزة نـوبل لـنــرى عـا
ـسـاهـمـتـهــا في مـجـال الـفـيـزيـاء
وحيـنهـا لن يهـــــــــتم النـاس بفوز
امــرأة بـأعــلى جــائـزة فـي الـعــلـوم
بـقــدر مـا سـيــهـتـمــون بـاإلجنـازات
الــعــلــمـــيــة الــتي نـــــــــالت عــنــهــا

اجلائزة.
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..نتمـنى أن تنـتج لنا مـناسـبة زيارة األربـع - وكـما أنتـجت لنـا احلشد
ال ـتجـاوزين عـلى ا الشـعـبي العـظـيم - حشـداً (حملـاسبـة الـفاسـدين وا
العام)  وحشداً (للبناء واإلعمار) وحشداً (لتأهيل الزراعة والصناعة في
هذا الـبـلد) وحـشـداً (للـتـكافل اإلجـتـماعي وبـنـاء بيـوت الـفقـراء) وحـشداً
عرفـة والتعـليم والتـربية) ..وحـشداً (لبـناء جيل (لألخذ بأسـباب العـلم وا
سؤولية ).. فهي مناسبـة عظيمة التشبهها عراقي يزهو بالثقة ويشعـر با
مـنـاســبـة في هــذا الـعـالم من حــيث الـعــطـاء والـبــذل والـكـرم والــضـيـافـة
والنخوة واألصالـة ..فلنجعل من مـناسبة أربـعينية سـيد الشهداء مـنطلقاً
لوالدة حشود اخلير والـعلم والبناء واجلهـاد والبذل والتضحـية والوطنية

احلقة ...!
ـنـاسـبـة الـعــظـيـمـة زيـارة األربـعـ تـمـتــلك كل مـقـومـات الـتـفـاعل فـهـذه ا
كـونات في هذا الـوطن العزيز والتواصل مع  جمـيع اجلهات والـفئات وا
..كـمـا أنـهـا تـتـفـاعل وتـتـكــيف مع جـمـيع الـعـوامل واألسـبـاب واحلـوادث
والـكوارث واإلخـفـاقـات والـنـجـاحـات واحلـرب والـسالم واجلـوع والـنـماء
..هي حركـة إنسـانيـة قابلـة للـتطـوروقابـلة لـلتـكيف وقـابلـة للـتمدد األوسع
واألشمل في كل نـواحي احليـاة السـياسـية والـدينـية والـفكـرية والـثقـافية
والتعبوية والعسكرية والنظامية  ..أنها أكبر مسيرة وأعظم جتمع شعبي
تطوعي في الـعالم يـقدم كـافة اخلدمـات اإلنسـانية من طـعام ومـاء ومبيت
وضيافـة وكرم ونـقل دون مسـاهمة من اجلـهات الـرسمـية احلكـوميـة منذ
إنطالقتهـا األولى والتي بدأت مع عـودة سبايـا آل البيت (عـليهم السالم)

من الشام إلى العراق ومرورهم في كربالء قبل أكثر من  1400عام..
يجب أن تـتـخـلق وتـتطـور وتـنـطلق مـنـاسـبـة زيارة األربـعـ إلى أبـعد من
ــواسـاة والــوالء- وإن كـانت كل هــذه األمـور حـدود الــزيـارة والــثـواب وا

مطلـوبة -  فـتنطـلق إلى آفاق أرحب وأوسع لـتعمل في
بـادى احلقـيقـية الـتي أستـشهـد من أجلـها ساحـة ا
اإلمام احلس وأهل بيته وأصحابه البررة األطهار

.

كان مصيباً حينـما وصف أحد السياسي نـهاية عمر مجلس النواب
بـأنهـا (قـراءة الفـاحتـة) وقد كـانت اجللـسـة األخيـرة تـدعو الى الـرثاء
حالها حال العديـد من جلساته ولكن بامـتياز في قلة عدد احلاضرين
ن كـان على الـذين خيم عـليـهم الوجـوم واحلـيرة ومـظاهـر االنكـسار 
ـوضـوع مـسـألة ـا ا ـنـصـة وغـيـاب رئـيس اجملـلس بال مـسـوغ وكـأ ا
شـخـصيـة تـبـيح له الـزعل والغـيـاب عن اجلـلسـة اخلـتـاميـة في أعـقاب
عـمــر الــدورة الـتي امــتــدت أربع ســنـوات بل انـه بـهــذا يــعـطي احلق
للجمهور بتـرسيخ الشعور بفشل اجملـلس في أداء مهامه عندما يترك
رئيس اجمللس موقعه ويـوكل مهمة ادارة انتهاء اعـماله لنائبه بل كان
كناً الـتخلف عن احلـضور خالل أي من اجللسـات خالل السنوات
ـاضيـة إال هـذه فهل كـان مـناسـبـاً أن تنـتهـي أعمـال اجمللس األربع ا
بـهذه الـكيـفـية الـبائـسة الـتي جـمعت كل تـراكمـات الـفشل في سـنواته
األربع مجتـمعة في جلـسته األخيرة تلـك وهي اجللسة اخلـتامية التي
كان من الواجب أن يحضرها رئيس اجمللس في نهاية سنوات اعماله
بـصورة رسـميـة وهي مـسألـة طبـيـعيـة فال رئيـس جمـهوريـة او رئيس
ــان أو رئــيس دائــرة ســيــخــلـد فـي هـذا وزراء او وزيــر او عـضــو بــر

واقف الثبات وليس الهروب. ناسب في مثل هذه ا وقع ومن ا ا
ا ـان موجـهـاً كـلمـة الى الـشـعب  وكـان األجـدر ان يقـف رئيس الـبـر
يـشــعـر بـه أو يـعــبـر عن قــنــاعـاته بــأداء اجملــلس ودوره هـو في ادارة
شؤونه وأن يـكون من اجلرأة والـصراحة بـاستعـراض مسيـرة العمل
ا ـعوقـات الـتي ر بـايـجـابيـاتـها وسـلـبيـاتـهـا تشـفع له الـصـعوبـات وا
ان بتحـقيق ما يصبو اليه الشعب وخيبة كانت السبب في فشل البر
واطن في حـياته اليـومية األمل في عدم إقـرار التشـريعات الـتي تهم ا
ومعـيشته ومـا كان يـنتظـره من اجمللس في ظـروف أفضل وتشـريعات

تبعث على األمل.
وهــنــا البــد من تــســاؤل لــو كــانت هــنــاك دعــوة
ـانات األوربـيـة فمن حلـضور اجـتـمـاع احد الـبـر

سيغيب عنها ?.
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اليختلف اثنان على ان االنسان وعندما يفقد انسانيته في التعامل مع
ابناء جلدته كانسان ويـفقد كل قيم االنسانية يكـون منتميا الى فصيلة
احليـوانات الـكـاسرة الـتي تعـيش بنـظام الـغاب الـتي حتمل كل مـعاني
الغابة  ويقـينا وعندمـا نتابع القنوات الـتي تبث لنا برامـجها اخملتصة
بعـالم احليـوان  وما يـنشر من مـقاطع فـديوهـات على مـواقع التواصل
االجتـماعـي من مواقف لـبعض احلـيوانـات وهي تتـعامل مع فـصيـلتـها
اكـل لتوفـيره الى وصغـارها وكـيف تدافع عن الـضعـيف وتبـحث عن ا
رضى من احليوانات التي هرمت ومرضت  فان الدهشه صغارها وا
ـني النـفس ان تكـون مثل تصـيب كل من يتـابع مثل تـلك احلاالت بل 
هذه احلـيوانات الـعطـوفة فيـما بيـنهـا مثاال لالنـسان عـموما وان يـتعلم
الدروس  والـعبر مـنها  ويـقيـنا ان الله سـبحـانه وتعالى كـرم االنسان
فـمــيـزه عن بــاقي اخملــلـوقــات فـمــنـحه الــعـقل والــلـســان وجـعــله قـدوة
للكائنات  وهنا نتساءل ونحن نـعيش اياماً وحاالت نادرة غلبت عليها
الفـوضى والكـذب والدجل والـقتل وهـدر الدمـاء من خالل جرائم تـهتز
ة التي لها االنسـانية وتقف حائـرة مندهشه عن حاالت الـعنف واجلر
صـار يـبتـكـرهـا االنسـان جتـاه اخيه االنـسـان لـيعـلن فـقـدان انسـانـيته
بالـكامل  ومـا اجلرائم الـتي حدثت بـعد سقـوط النـظام الـسابق والتي
حـاالتـهــا وقـصـصـهــا يـشـيب لــهـا راس الـطــفل اال مـثـاال عــلى فـقـدان
انـسانـيتـنا ونـتسـاءل ماذا اصـاب النـاس التي تـقتل بـدم بارد وتـرتكب
جرائم بـشعـة اليغـفر لـها الـله سبحـانه وتعـالى واليتـهاون بـها الـقانون
واليـقـبلـهـا االنسـان  نـعم قبل ايـام ونـحن نـتابع حـديـثا مـتـلفـزا لـوزير
الــداخـلـيـة الـذي كـان صـريـحـا عـنـدمــا اعـلن عن جـرائم بـشـعـة وقـعت
ببـغداد واحملـافظات اهـتزت لـها عـروش السـموات واالرض  وان كان
لم يــسم اجلــهــات الـتـي ارتـكــبت تــلك اجلــرائـم واعـلـن انه ســيـكــشف
وبـاالسـمـاء واجلـهـات الـداعـمـة الـتي ارتـكـبـتـهـا ويـقـيـنـا حـمل الـوزيـر
ــســؤولـيــة في الــكــشف عن تــلك اجلـرائـم من خالل تــعـاونه ــواطن ا ا
ـســتـمــر مع مـنــتـســبي قـوى االمن الــداخـلـي ونـاشـد ونــحن نــنـاشـد ا
ثل تـلك اجلـرائم ونضع االنـسان الـذي يـتمـتع بـانسـانـيتـه في النـظـر 
ـاضي واحلـاضـر وكـيف كـنـا اسـرة ـقـارنـة عـادلـة مـابــ ا انــفـسـنـا 
واحـدة مـتـراصــة قـويـة تـتـعــامل بـكـامل انـســانـيـتـهـا وكــيف اصـبـحـنـا
مـتـفـكـك نـقـتل االخ واالب واالبن والـصـديق واجلـار بل نـعـتـدي عـليه
ـة التي تـضـعنـا بـحالـة كـارثيـة وتعـصف بـنا ـثل بـجثـته بـعد اجلـر و
وتـهز مـشـاعرنـا الـتي بـدانا لالسف نـفـقدهـا  واعـتقـد ان الـوقت حان
لـلـحـد من تـلك اجلـرائم من خالل تـعـاونـنـا اجلـاد مع كـافـة قوى االمن
ثـل تلك الـداخـلي واالخـبـار عن اجملـرم واخملـطـطـ ومن يـسـانـدهم 

اجلرائم البشعة الـتي تفقدنا انسـانيتنا  فقبل ان
نـفـقـدها تـمـامـا لـنضـع اليـد بـالـيـد ونعـمل كـعـائـلة
واحــدة مــتــراصـة تــقف ضــد الــريـاح الــصــفـراء
لـتـعـيش في امن واسـتـقـرار وتـعمـل علـى ارضاء

الله سبحانه وتعالى . 
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