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بغداد

ــشــاركـة أكــثـر من 100 امـرأة 
شــهـدت سـاحـة الـتـحـريـر انـطالق
مسيرة نسوية ابتدأت من ساحة
الـتـحـريـر ولـغـايـة سـاحـة الـنـصر
ـطعم والـوقوف أمـام جبـل احد (ا
التركي) إيـقونة  تظـاهرات ساحة
التـحريـر  رفعن األعـالم العـراقية
وصــدحت حـنــاجــرهن بــهـتــافـات
سـلـميـة الـتظـاهـرات وحب الوطن
ــطـالــبـة بــدولـة عــادلـة مــدنـيـة وا
ــتــظـاهــرين وحتــقــيق مــطــالب  ا
بــاســتــقــالــة احلــكــومــة وإنــشــاء
حـكــومــة عــابــرة لــلــمــحــاصــصـة
عـاييـر وطنـية حـقيـقية تـؤسس 
ان وجتـمـيـد الدسـتـور وحل الـبـر
ومفوضية االنتـخابات والتخلص
ـقـيـتة مـن الطـائـفـيـة واحلـزبيـة ا
وإطــلــقن الــزغــاريــد والــهــوسـات
الــشـــعــبـــيــة واإلشـــادة بــجـــهــود
وشجاعـة شباب التـحرير األبطال
ــــــرأة مـــــتـــــحـــــديـــــة  ووقـــــفت ا
الـصــعـوبـات واخملـاطـر وواجـهت
ـــيــاه بــكل شـــجــاعـــة خـــراطــيم ا
ــسـيـلـة ودخـان قـنــابل الـغـازات ا
ـــســـتـــخـــدمـــة لـــردع لـــلــــدمـــوع ا
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كــان عـــرســاً عـــراقــيـــاً بــامـــتــيــاز
ـشــاركـة جــمـاهــيـر غـفــيـرة  من
مـــخـــتـــلـف الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريــة
كونات اجملتمعية عال صوتهم وا
بقراءة النشيد الوطني واألهازيج
الــشــعــبــيــة الــتي تــتــغــنى بــحب
الوطن وصـمود وحتـدي الشـباب
فــيـمــا جــهــزت اخلـيم الحــتــضـان
ــتــظــاهــرين الــعــزل اســتـــراحــة ا
ولــســتــة أيـــام مــتــتـــالــيــة وهم ال
ـاء وعلم يـحـمـلون سـوى قـنيـنـة ا
الـعــراق(والـبـيــبـسي واخلــمـيـرة)
سيلـة للدموع. واجهـة القنـابل ا
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تــظـاهــرة شــبـاب تــشــرين لم تـأت
فـــجـــأة بـل نـــتـــيـــجـــة تـــراكـــمـــات
وحــاجــات ومــعــانــاة لـ 16 عــشـر
عــامـا  غــصت ســاحــة الـتــحــريـر
بــــشــــبـــاب واع فـي عــــمــــر الـــورد
مـطـالــبـ بـحــقـوقـهـم في الـعـيش
بكرامـة وتوفيـر فرص عمل وسكن
في بـلــد الـنــفط والـغــاز والـزراعـة
والـفـوسـفـات والـكـبـريت تـكـاتفت
اجلـــهــود الــشـــعــبـــيــة في أجنــاح

التـظاهرة وإيـصال صوت الـفقراء
والـعــاطـلــ ومـطـالــبـة احلــكـومـة
ـــطــالــبــهم وإجـــبــارهــا لالذعــان 
ــثــابــة مــجـمع نــصــبت اخلــيـام 
سـكــني لألبــطـال الـثــائـريـن تـقـوم
بـخـدمتـهم طـوعـيا  فـهـناك خـيـمة
لإلســـعـــافــــات األولـــيـــة وتـــقـــد
اخلــدمـات الـطـبـيـة بـإشـراف كـادر
طـــبي شــــبـــابي رائـع  وخـــيـــمـــة
ــــواد الـالزمـــة مــــجــــهــــزة بــــكل ا
ـواجهـة الـقمع احلـكـومي لهم من
(كفوف مطاطية  كمامات متنوعة
 عــلب مـنــاديل ورقــيــة وغـيــرهـا)
وأخرى لوجـبات الطـعام.وواظبت
الـنـسـاء العـراقـيات بـالـتـواجد في
مـيــدان الـتــحــريـر من اجل خــدمـة
شــبــابــنــا األبــطــال ومــســانـدتــهم
ولـــيــومـــهــا الـــســادس ومن خالل
اجـــتـــمــاعـــات مـــنـــظــمـــة.وتـــقــول
دنـية أمل كباشي (منذ الناشطة ا
انـطالق الـتـظـاهـرات وتـصـاعـدهـا
شـاركة عدد من عقـدنا اجـتماعـا 

ــــدني مــــنــــظـــــمــــات اجملــــتــــمع ا
ونـاشــطـات وإعالمــيـات وشــكـلت
جلـان لـغرض مـسـاعدة ومـسـاندة
ـتظـاهـرين  ومنـها جلـنـة مالـية ا
تـعـمل عـلى جـمع الـتـبـرعـات التي
تردنـا من داخل الـعراق وخـارجة
ومـن خالل تـــواجــــدنـــا الــــيـــومي
صــــــبـــــاحـــــا ومــــــســـــاء نـــــحـــــدد
االحــتــيـاجــات من مــواد غــذائــيـة
ومـالبـس وأغــــــطـــــــيـــــــة وفــــــرش
ـسـتـلـزمـات الــطـبـيـة   ونـعـمل وا
على شراءها وتسلمـيها للمعني
في اخليم الـتي نصـبت في ساحة
التحريـر مع حرصنا عـلى تسليم
مبالغ مالــــــــية ألصحاب التك تك
األبـطــال بــالــرغم من رفــضـهم إي
مـــبــلغ مـــالي ولـــكن  إقــنـــاعــهم

لشــــــــراء البانزين فقط). 
وأكـدت الـناشـطـة سـهيـلـة االعسم
(تــضــامن الــرابــطــة مع تــظــاهـرة
الشباب السلمـية ومنذ انطالقتها
والعمـل على مسـاندتهم من خالل

اخليمة النسوية في ساحة التحرير

ـواقع التي تـسلّقـتها. ودراية في ا
ــــرأة الــــيـــوم نــــظــــرة إلـى واقع ا
جنـدهـا حاضـرة وبـقـوّة في مواقع
ــنـظــمــات الـدولــيـة مــتــقـدمــة في ا
ؤسسـات الوطنيـة ترأس جلانًا وا
ودوالً وحــكــومــات وإدارات عــامـة
ــعـامل نـاهــيك عن تـواجــدهـا في ا
ــــصــــانـع وورش صــــنــــاعــــيــــة وا
وزراعية ومكاتب جتارية وشركات
عامـة وخاصـة. بل تُعـدّ أوربا أكـثر
قـــارة في الــعـــالم تــديـــرهــا نــســاء

كفوءات ومبدعات.
َلـكـات والـكـفاءات ولـو أحـصـيـنـا ا
الـنسـائيـة الـتي حتكم دول الـعالم
لــرصـدنـا أن نـصــفـهنّ أو مـا قـارب
ذلك قادمات مـن أوربا أو منـتميات
لـهذه الـقارة. وهذا يـعطـي مفـهومًا
ــســـاحــة االحــتـــرام والــتـــقــديــر
واالعــتــراف الــتي تــولــيــهــا أوربـا
ــرأة في والــغــرب عــمــومًــا لــدور ا
احلـيــاة والــذي ال يـقلّ أهــمــيـة عن
الــرجل الـذي مـازال قـابـضًـا بـيـديه
الـعنـيدتـ دفـة احلكم واإلدارة في
ــتــخــلّــفــة ومــنــهــا اجملــتــمــعــات ا
مـنـطـقـتـنـا الـشرق-أوسـطـيـة الـتي
تأبى التـقاليـد والعادات واألعراف
الـديـنــيـة الـبـائــدة االعـتـراف بـدور
رأة الشرقـية وبقدراتهـا البشرية ا
وطاقاتها اإلنسانية واإلبداعية إذا
مـا توفرت لـديهـا الفـرصة للـتعـبير

عن الذات. 
ــــشـــرق ـــرأة فـي ا صــــحــــيـح أن ا
الـــــعـــــربـي وعــــدد مـن الـــــبـــــلــــدان
اإلسالمية قد شهدت بعض التقدم
فـصــارت وزيـرة ونــائـبـة واحــتـلت
مـــنــــاصب إداريـــة ســـواء بـــفـــضل
كــفـــاءتـــهــا أم بـــدعــمـــهــا مـن كــتل
وأحـزاب الـسـلطـة إالّ أنّ مـا تـلـقاه
مـن مــعـــوّقـــات ومـــا تـــصـــادفُه من
مصـاعب ومن عـثرات أمـامهـا تكاد

تكون كارثية. 
فهي ال جترؤ لـغاية الـساعة إالّ ما
نـدر كي تـخـرج بـحـريـتـهـا وتـعـبّر
عن آرائـهـا وتـكـشف مـا تـريـد قوله
بـكلّ حـريـة ومن دون إحـراج. فـهي
في كـلّ األحـوال مـا تــزال خـاضـعـة
في العديد من جوانبها وأنشطتها
ــنـــزل أم في لـــلــرجـل ســواء فـي ا
ؤسـسة الـتي تعـمل لصـاحلها أم ا
لــصــالح الــكـتــلــة أو احلــزب الـذي
لي عـلـيهـا مـا ينـبغي يـطـوّعهـا و
قـوله ســواء لإلعالم أم في احملـافل
الـوطـنيـة والـعامـة. وهـذا انتـقاص
من كـرامـتـهـا وعـزة نـفـسـهـا وعـدم
إقــرار صــريح بــقــدراتــهــا وحــريـة

تعبيرها ونشاطها وفكرها.
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ال أريــد إجـــراء مــقـــارنـــة لــلـــمــرأة
الـشرقـية مع نـظيـرتها فـي الغـرب
بقدر ما أودّ التأكــــــــيد على حرية
كل إنــســان فـي الــتــــــــــعــبــيــر عن

مواقفه وعن رغباته وإرادته. 
ــــرأة فــــفي الــــوقـت الــــذي جنــــد ا
الـغـربــيـة تـبـتـعــد أكـثـر عن أجـواء
ـنـزل بـحـثاً عـن وظـيـفـة أو مـهـنة ا
تـؤمّن لهـا نـفقـات احليـاة الـصعـبة

في بـلـدان الـغـرب عـمـومًـا جنـدهـا
ـقـابل تـهـمل دورهـا الـبـشـري فـي ا
في الطـبيعـة كأمّ منـتجة ومـتوالدة
ــومـــة هــذه لـــلـــحــيـــاة من أجـل د
احلــيـاة في هــذه الــقـارة الــعــجـوز
الــتي ابـتـعـدت عن مـهـمّـة اإلجنـاب
وتوالـد الـبـشـريـة بـحـسب مـشـيـئة

اخلالق األساسية. 
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ـرأة الـغربـية وهـذه نقـطـة ضعف ا
الـتي ال تقـدّر هـذه النـعمـة الـكبـيرة
الـتي أحـالــتـهـا جـانــبًـا حـتى عـمـر

مـتـقـدّم قـلّـما يـسـمـح أو يتـيـح لـها
اإلجنـاب بـعـد تـقـدم الـعـمـر وفوات
األوان. وهــذا أحــد األسـبــاب الـتي
حثّت وشـجّعـت دوالً غربـية ومـنها
أوربــا الســتــيــراد الـبــشــر من دول
ومـنـاطق أخـرى من الـعـالم تـعـاني
مـن الــتــخــلف والـــفــقــر واحلــاجــة
واجلوع كي تستثـمرها في تسيير
مـاكـنتـهـا االقـتصـاديـة واإلنتـاجـية
واخلـدميـة. فصـارت وعاء لـلهـجرة
الـشرعـيـة وغيـر الشـرعـية مـا قلب
احلـاجـة هـذه إلى مأسـاة ومـشـكـلة
ــــيـــة في وأزمــــة مـــهــــاجـــريـن عـــا
ــقــابل الـــســنــوات األخـــيــرة.  بـــا
نـالحظ كـثــرة الــوالدات في الــعـالم
الــــشـــــرقـي واإلسالمـي بـــــصــــورة
ــســاحــة خــاصــة. وهــذا بــفــضل ا
الشـخصـية الـتي تتـيحـها األعراف
ــســتــنــدة إلـى الــعـرف الــقــائــمــة ا
العشـائري والقبلـي والديني بكون
"الــــــزواج نــــــصـف الــــــديـن" وإلى
القوان الوضعية والشرعية التي
تـــشـــجع إتـــمـــام أشـــكـــال الـــزواج
وتـعــدده من دون مـحـدوديـات لـدى
ـذاهب. وقـد أسـهـمت هـذه بـعض ا
جميعًا إضافة ألسباب غيرها مثل
تــنـامي الــبـطــالــة وشـيــوع اجلـهل
واألمـيــة والـبـطــالـة في الــسـنـوات
األخـيــرة بـزيــادات انـفـجــاريـة في
بـلــدان الـشـرق الــتي تـفــتـقـر أصالً

من طــبـيــعـة الــنـفس الــبـشــريـة أن
تـولي اهـتـمـامًــا خـاصـا بـالـنـسـاء
بــشـكـلــهنّ وتــكـويـنــهنّ وجـمــالـهنّ
ووظـيـفـتهنّ وجـاذبـيـتهنّ األنـثـوية
وطــبــيــعــة ســلــوكــهنّ ونــظـراتــهنّ
وحـتـى في مـشــيـتــهنّ ومــلـبــسـهنّ

ومأكلهنّ. 
فــهن أفـضـل خـلق الــله في كلّ هـذا
وذاك وهـنّ الـــــــــــوجـه احلـــــــــــسـن
للـسعادة حـ يكمـلنَ دورة احلياة
ــاء وتـــمــتـــزج هـــذه احلــيـــاة مع ا
واخلـــضــرة والـــعــشــرة احلـــســنــة
الــــطــــيــــبـــة دون اســــتــــغالل لــــكلّ
ـعـروفـة بـهنّ صـفـاتـهنّ الـرقــيـقـة ا
عــــمـــومًـــا ومن دون تــــخـــصـــيص.
فـــاخلـــالق الـــذي صـــنع حـــواء من
ضــــلع آدم لـــتــــرافــــقه وتـــســــعـــده
وتــشـاركه اجلـنّـة بــحالوة ثـمـارهـا
ونظـارة أرضها وجـمال طـبيعـتها
قد أجاز لها أيضًا أن تكون شريكة
لـلـرجل في كلّ شيء وان تـتـسـاوى
مـعه في احلق في احلـيـاة والـعـمل

واإلبداع. 
ال بل قد جـاد عليـها بـأفضل ما في
اخللـيقـة وهي مشـاركة اخلالق في
اخلــلق بـــنــعــمــة اإلجنــاب الــتي ال

يقوى عليها الرجل. 
وبــذلك يـكــون اخلــالق قــد حـبــاهـا
بـنــعم أكـثـر من الـرجُل الـذي وهـبه
ا يـع يـزة و هـو اآلخر نـعمـة 
رأة عـلى احلـمل واإلجناب وملء ا
األرض بــنــيــنًــا وبــنـات جملــد الــله
ـاء الــبـشـريــة وتـطـورهــا نـحـو و
األفـضل. قـد تـخـتلف نـظـرة الـبـشر
من مـنــطـقـة ألخـرى ومن دين آلخـر
ــرأة ومن مـــذهب لـــغـــيــره حـــول ا
بـــحـــسب الـــثـــقـــافـــات والـــعــادات

 . والتقاليد واألعراف والقوان
فــفي أوربـا الـتي تُــعـدّ أفـضل قـارة
ــرأة من حـــيث احـــتــرام حـــقــوق ا
ـسـاواة مع الرجل في وتـمـتعـهـا 
معـظم اجملاالت وسط مـجتـمعـاتها
ـتــنـوعــة جنـد هـذه األخــيـرة في ا
تـطـور مـتـواصل وبــاجتـاه تـنـمـيـةٍ
وتــــقــــدمٍ فـي مــــســــارات احلــــيــــاة
ـتـنـوعـة عـلى غـيـرهـا من شـعوب ا

القارات األخرى. 
ـكـن االعـتـداد بـهـا وهــذه احلـالـة 
ـيًــا. بل هي نــابــعـة مـن الـفــكـر عــا
ـهمّ ـنـفــتح عـلى الـدور ا الــغـربيّ ا
ــرأة بـــغضّ الـــذي تـــضــطـــلع بـه ا
الـــنــظـــر عن أصــلـــهــا ونـــشــأتـــهــا
ـرأة شيء مـقـدّس ووظـيـفـتـهــا. فـا
كن إلغاء عند اإلنسان الغربيّ ال 

ــســاواة مع دورهــا وحــقــهـــا في ا
رفــــيـــقــــهـــا الــــرجل أو الــــســـمـــاح
بتعنيفها أو االستخفاف بطاقاتها
وقـدراتـهـا التي تـوازي في الـكـثـير
مــنـهـا قـدرات الـرجل إن لم تـتـفـوق
عــلـيه في بــعضٍ مـنــهـا. بــطـبــيـعـة
احلال هناك استثناءات حلاالت ال
تتـوافق مع طبـيعـة تريـبة جـسدها
ـألوفـة قيـاسًا مع الـناعم ورقـتهـا ا

هيئة الرجل. 
وهــذا لــيس مـن داعٍ لــلـخــوض به
ألنه ال يـقـدّم وال يـؤخّـر مـن حـقـيـقة
واقـــعـــهـــا ووضـــعـــهـــا الـــعـــام في
الـقـوان الـوضـعيـة والـتشـريـعات
الـــتي يــســـنّــهـــا الــغـــرب تــقـــديــرًا
لــكــفـاءتــهــا واحـتــرامًــا لـقــدراتــهـا
ومـسـاهـمـتـهـا في بـنـاء أطـر الدول
ـرأة الــتي تــعـيـش في كـنــفــهــا. وا
األوربـيـة هي مـدعـاة دائمـة لـلـفـخر
ـوذج يُحـتذى به وإثبـات الذات و
في كـل دول الـــعــالـم. أوربـــا جـــنّــة

النساء في األرض
صــــدقَ مَن وصف أوربــــا بـــجــــنّـــة
النسـاء على األرض. فقد سـاعدتها
ــــتــــحــــررة آراء الــــرجـل األوربي ا
ــسـتــمـدّ من والــفـكــر الـلــيـبــرالي ا
مــفـكـريــهـا وكــتـابـهــا وفالسـفــتـهـا
وبـاألخصّ خــروجــهـا عـن شـرنــقـة
الكنيسة ووالية رجال الدين عليها
وعــلى حــريــتــهــا كي تــكــمل دورة
احلياة وتثبت ذاتـها بفعل إرادتها
الــصــائـبــة ونــزولـهــا إلى مــعــتـرك

احلياة بقوة. 
ŸUDI « WOLMð

فـــجــاءت مـــســاهـــمــتـــهــا في إدارة
مـؤسسـات الدولـة وتنـميـة القـطاع
اخلـــاص مـــتـــوازيـــة مـع حـــاجــات
ــا اجملــتـــمع إلى دورهــا الـــرائــد 
تمـتلـكه من فـكر ودرايـة وطول باع
ـا تـكـتـنـزه مـن قـدرات تـدريـبـية و
ومعرفية سريـعة في سوق العمالة
وفي تسييـر العمليـة اإلنتاجية في
ـــصــانـع بـــأدواتـــهــا ــعـــامـل وا ا
توسطة واخلفيفة. فهي الثقيلة وا
ـصـاعب وال من جـهـة ال تــعـبـأ بــا
تدع طبيعة العمل تقف حائالً دون
ـــهــارات تــمـــكـــيــنـــهــا مـن كــسب ا
واإلبداع وحتـقيق أفـضل النـتائج.
وهــذا شــأن الــكــثــيــر من الــنــســاء
ــبـدعــات في هــذه الــقــارة الالئي ا
عـزّزن من مـواقـعـهنّ في فنّ اإلدارة
ناصب الـعليا الـتي كانت حكرًا وا
على الـرجل وذلك بفـضل ما أبدته
ـرأة الـغـربـيـة من بـراعـة ومـهـارة ا

إلى اســتــراتــيــجـــات لــلــتــخــطــيط
السـكاني واحلـضري كـما يـحصل
ـثال. وال في الـعـراق عـلى سـبـيل ا
بـدّ من مـالحـظــة مـا أنــتـجــته هـذه
الــزيــجـات غــيــر الـرصــيــنـة وغــيـر
ــتـكــافـئـة فـي الـعــديـد مـنــهـا من ا
عادلة مشاكل ومآسٍ على طرفي ا
فـكــثـرت حـاالت الـطالق وتـعـرضت
أسر بأكملها لالنفكاك واالنحالل. 
وكـــانت مـن نــتـــائـــجــهـــا زجّ هــذه
األســر أنــفــســهــا أو ألبــنــائـهــا في
مــتـــاهــات الــشــوارع والــســاحــات

واألمــــاكن الـــعــــامـــة لــــلـــعــــمل في
ــــارة وأصـــــحــــاب اســـــتــــجـــــداء ا
ـركـبات وخـروج الـعديـدين مـنهم ا
عن سواء السبيل للعمل في أعمال
غـيـر شــريـفـة وفي مــجـال الـدعـارة
والـكـسب احلـرام. وهـذا بــطـبـيـعـة
احلــال قــد جــعـل من هــذه احلــالــة
ظاهـرة مستـعصـية حتتـاج جلهود
كـــبــيـــرة وكــثـــيــرة مـن أجل إعــادة
أخـالقـيــات اجملـتــمع الــعـراقي إلى
طـبـيـعـتـهـا الـوطـنـيـة واحلـضـارية
ــــا يــــكـــــفل حـــــقــــوق جـــــمــــيع و
ـرأة ـواطـنـ ومـنـهم مـسـاواة ا ا
مع الرجل ورفع كـافة الـقيود عـنها
ومــنـحــهــا مــسـاحــات من احلــريـة
واحلـركـة وإمـكـانـيــة الـتـعـبـيـر عن
نــفـســهـا بــالـقــبــول أو الـرفض في
مـسألـة االرتبـاط األسـري واختـيار
ــنــاسب من دون تــدخل الــشــريك ا
عـشائـري أو أسـري وحتاشـيًـا ألية
ضغـوط أخرى خارجـية من شـأنها
الــتــأثــيــر عــلى قــرارهــا وتــقــيــيــد
ــــلـــبس ـــأكل وا حـــريــــتـــهـــا فـي ا
واخلــــــروج والــــــزواج واإلجنـــــاب
ّـــا والـــوظـــيــــفـــة ومـــا ســـواهـــا 
حتتاجه احلـياة من حريـة للتـعبير
عن اإلرادة التي أحلّها الله اخلالق
ـــرأة في حـــيـــاة كـلٍّ من الـــرجل وا
عـلى الـسـواء. ومـراجــعـة بـسـيـطـة
لإلحــصـــائــيـــات الـــتي تــصـــدرهــا

ـدنـيـة فـي عـمـوم الـعراق احملـاكم ا
سجلة بخصوص حاالت الطالق ا
ـشكلة. كفيـلة بتـوضيح آثار هذه ا
هذا إذا اسـتثـنيا احلـاالت الكـثيرة
التي ال حتـصى التي جتـري خارج

هذه الدوائر الرسمية. 
ـرأة الغـربـيـة بـتـطـلـعـاتـها تـبـقى ا
وقدرتـها عـلى التعـبيـر عن إرادتها
وإمكانـياتهـا الفرديـة هي النموذج
كن االحتذاء به في أوساط الذي 
اجلنس األنـثوي الـرقيق فـي بلدان

شرقنا ومنه العراق. 

فـقـد أثـبـتت قــدرتـهـا عـلى مـجـاراة
ـســاهـمـة الــرجل في اإلدارة وفي ا
ـواجــهـة الــتـحـديــات احلـيــاتـيـة
الــكــثــيــرة وفي إلــهــام غــيـرهــا من
نـســاء شـعـوب الــعـالم ومــنـهنّ في
ـاجــدات الــعــراقــيـات الــعــراق. فــا
ـؤمنـات بـالـليـبـرالـية ـتـحـرّرات ا ا
واحلـريـة الـشـخــصـيـة والـواثـقـات
بــــقـــــدراتــــهنّ فـي إثــــبــــات الــــذات
والكـفاءة أثـب في مـواقف كـثيرة
ــسـؤولـيـة أنـهنّ عـلـى قـدر وافٍ بـا

والوفاء باألمانة. 
WOMÞË W½UŽ√

ومـا أكـثر مـا شـهـدتُ شخـصـيًا من
أمثـال هذه الـنخب الـتي ال تتوانى
في الـدفــاع عن حــقــوق زمـيـالتـهنّ
ــا يـــحــفـظ األمــانــة وزمالئـــهنّ و
الــوطــنــيــة واإلنــسـانــيــة الــتي في
. فــهـنّ الــزوجـــات وهنّ أعـــنـــاقــهـنّ
ـــــربــــيــــات وهنّ األمــــهــــات وهنّ ا
ـــعــلّــمــات وهنّ طـــالــبــات الــعــلم ا
ـدافـعــات عن حـقـوق والـثـقــافـة وا
اإلنــسـان واحلـريـصــات عـلى بـنـاء
ــواطن وهنّ الـســائـرات الــوطن وا
في طـريـق الـتــضـحــيـة والــشـهـادة
واخلدمة من دون مقابل في أحيان
رأة هي احملرّك كثـيرة. وسـتبـقى ا
الــفــعـلي لــلــعـالـم إذا أُتـيــحت لــهـا
فـــرصــة اإلبـــداع وحـــريـــة الـــفـــعل

واحلركة.
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ـسـتــلـزمـات الالزمـة  إمــدادهم بـا
حيث نصبت الرابـطة خيمة باسم
اخلــيــمــة الــعــراقــيــة حتت نــصب
احلــريـة في حــديــقـة األمــة تــعـمل
عــلى خــدمـــة الــثــوار)  وأضــافت
(حـــرصــــنـــا عــــلى احلــــضـــور في
الـــســــاحـــة  صـــبــــاحـــا ومـــســـاءا
بـاالتــفــاق فــيـمــا بــيــنـنــا وخــدمـة

شبابنا الثائر). 
ومـن مـــحـــافـــظــــة  ذي قـــار قـــالت
الـنـاشـطة مـنى الـهاللي (مـنـذ يوم
الــســبت 26 تــشـــرين األول جــئت
إلى بـغـداد وشـاركت بـشكـل يومي
فـي سـاحـة الـتـحـريـر وذلك لـرصـد
وتـــــوثــــيـق األحـــــداث ومــــطـــــالب
ـــــتــــظــــاهــــرين والــــعـــــمل عــــلى ا
مساعـدتهم وتوفـير الدعم الالزم).
وتــــقــــول ســــلــــمى اخــــتــــصـــاص
مـايـكــروبـايـلـوجـي  في احـد خـيم
ـفارز الـطبيـة في الـتحريـر اعمل ا
هــنـا مــنــذ  اخلــامس والــعــشـرين
واحــرص عـلـى احلـضــور يــومــيـا
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دراء العـام وعمداء قرار وزارة الـتعليـم العالي والـبحث العـلمي انهـاء تكلـيف ا
عـاهد  بالوكـالة ليست لـه عالقة باألحداث األخـيرة فقد كـان مطروحا الكـليات وا
منذ اكثر من سنة لكن منظومة الفساد واحملاصصة واحملسوبية عملت على عدم
ـعاوني الـعـمداء ـنـاصب)  تـنـفيـذه والـيـوم تضـمن قـرار االعفـاء فـقـرة  (توريث ا
ـؤقت سوف ولـكن اتـوقع ان هذا الـتـكلـيف ا لـتـسيـيـر االمور مـؤقتـا كـما يـفـترض
يـستـمـر مدة طـويـلة ويـصـبح هذا الـقـرار بابـا  لـوكاالت جـديـدة قد تـمـتد سـنوات
مـثـلمـا حصـل في منـاصب الـوكاالت الـسابـقـة التي اسـتـمرت سـنـوات طويـلة في

ح اوامر تكليفهم بالوكالة لثالثة اشهر فقط!
من جـانب اخـر ان مـنـهـج االصالح والـتـغـيـيـر الـذي حتـركه بـقـوة االحـتـجـاجـات
اجلـماهـيريـة احلـاليـة يقـتضي ان تـكون اجلـامعـات مشـمولـة فيه من خالل تـغيـير
ـرحلة الـسابقة وكل اغلب  الـقيادات اجلامـعية الـتي ثبت فسـادها وفشـلها في ا
الوسط اجلـامعي يعرف ان مـعاوني العـمداء وبخاصـة من أمضوا فتـرات طويلة
(خارج القـانون) في مـناصـبهم كـانوا يتـولون مـناصـبهم برعـاية وحـمايـة وترتيب
العـمداء الوكالء السـابق انـفسهم وسيـكون هؤالء الـوكالء اجلدد اسوأ وأفشل
ـنظومة من سابـقيهم وهم مـرفوضون من زمالئـهم حتمـا ومن اجل تفكـيك هذه ا
الـفـاسـدة سـبق ان طـرحـت قـبل اكـثـر من عـام مـقـتــرحـا ونـشـرته  حـول طـريـقـة
اختـيار القيادات اجلامعيـة وبخاصة العمداء من خالل االنـتخاب وليس التعي
ـوضوع مـجددا كـمـا يحـصل حالـيـا ويشـرفني ان اعـيـد التـذكيـر واعـادة طرح ا
ه الى مـجــلس الــنـواب ــنـاقــشـتـه بـعــمق ومن ثم تــقــد واضــعه امــام االسـاتــذة 
واحلكـومة وهيئـة الرأي في وزارة التعـليم العالي وذلك من اجل مـعاجلة الوضع
اجلامـعي احلالي الـذي يعاني من الـكثـير من مظـاهر الفـشل و الظـلم واالجحاف

ضد ارقى شريحة في اجملتمع.
لم تـرد في قـانـون اخلـدمـة اجلـامـعيـة رقم 15 لـسـنـة 2008 وتـعـديالته أيـة آلـيـة
الخــتـيــار او انـتــخــاب او تـرشــيح   االسـاتــذة اجلــامـعــيـ لــلــمـنــاصب االداريـة
ـيـة ابتـداء من رئـيـس القـسم الـعـلـمي ومـعـاون الـعـمـيـد والـعـمـيد ورئـيس االكـاد

اجلامعة ومساعديه
دة وظل االمر مـفتوحا في مـا يشبه الـعرف  من خالل التـكليف   بأمـر  جامعي 
ـدة اربعـة اعوام عـامـ لرئـيس القـسم ومـعاون الـعمـيـد والتـكلـيف بـأمر وزاري  

للعميد  ومساعد رئيس اجلامعة وبأمر ديواني لرئيس اجلامعة.
ـنـاصب والـتـرشح لـهـا لم تخـضع اليـة ضـوابط قـانـونـية عـمـليـة االخـتـيـار لـهذه ا
واضـحة سـوى تـعلـيـمات جـامعـيـة  تطـلب من الـكلـيـة ترشـيح ثالثـة مرشـح من

التدريسي عند فراغ منصب  رئيس القسم او معاون العميد او العميد!
رشـح الـثالثة ورفع اسـمائـهم الى رئيس وعادة تـقوم عـمادة الـكليـة باخـتيـار ا

اجلامعة فيختار احدهم !
هذه االلـية  ادت الى صراعات ومشاكل وتوترات في داخل الوسط اجلامعي في

صالح الشخصية ظل احملاصصة احلزبية والواسطة واحملسوبية وا
فـهنـاك تـكـلـيف بالـوكـالـة  دون  مـدة محـددةوهـنـاك تمـديـد لـفـترات غـيـر مـحدودة

! وظف ناصب ادت الى تذمر اغلب التدريسي وا واستمرارية في بعض ا
ـكلـف بالـوكـالـة في مـنصـب  عمـيـد   فـصـاعدا خالل يـفـترض ان يـتم (تـثـبـيت) ا
ثـالثـة اشــهـر وان لم حتــصل مــوافـقــة الـوزارة ومــجــلس الـوزراء  فــيـتـم تـكــلـيف

شخص اخر !
نصب كانهم لكن احملاصصة واحملسوبية جعلت هؤالء الوكالء  يستمرون في  ا
اصالء الربع سـنـوات وبعـضـهم   لثـمـان سنـوات وهـناك مـن يطـمح لـلبـقـاء لفـترة

ثالثة اي 12 عاما  في ظل فوضى ادارية  لم يسبق لها مثيل!
وقـر اخـيرا بـانـهاء كل ومن ضمن فـقـرات االصالح جـاء قرار مـجـلس الـوزراء ا
ن انتهت  مدة تكليـفهم وهو قرار صائب وعادل اذا احسن التـكليفات بالوكالـة  

تنفيذه دون استثناءات!
ـية   ضمن عملـية االصالح والتغيـير والتجديد ومن اجل ان تكـون البيئة االكاد
ـقــبل عـلى اضـافــة مـادة في قـانـون ـان  ا نـقـتـرح وســوف نـعـمل من خـالل الـبـر
ية تدمج اخلدمـة اجلامعية تنص على الـية محددة في الترشح للـمناصب االكاد

ب االنتخاب واالختيار في ان معا!
ـي من رئيـس قسم ـنـصب االكاد ـقـتـرح ان يـتم االعالن عن فـراغ ا وملـخص ا

فصاعدا
ثم جتري عـملية (انتخاب) ثالثة مرشحـ من قبل زمالئهم التدريسي باشراف
يـ ومجـلس اجلامـعة ويـرفع  محـضر االنـتخاب ـثل من نقـابة االكـاد قاض و
ــرشـــــحــ الــثالثــة الــفـائــزين الـى مــجـلـس اجلــامـعــة لــلــتــصــويت عــلى احــد ا
رشح الـفـائز من قـبل رئـيس اجلامـعة ـصادقـة عـلى تعـيـ ا بـاالنـتخـابات ويـتم ا

والوزير.
ـقتـرح لـيس مـوجـهـا  ضـد شخص او  كـلـيـة مـعـينـة بل نـدعـو  لـتـكر كل هـذا ا
ـسـؤلـيـة بـشـرف ونـزاهـة وقـدمـوا الـكـثـيـر من االسـاتـذة االجالء الـذين حتـمـلـوا ا

اضية! التضحيات والعطاء خالل السنوات الصعبة ا
كـلف بواجب إن من اهم قواعـد الـعدالـة في االدارة  حـسن االختـيـار للـموظـف ا
ـفـتـرض  يـعـتمـد الـيـة االنـتـخـاب احلـر الـنزيه ـقـراطي ا رسـمي وان الـنـظام الـد
ؤسسات التي للـمناصب العليا وال شك ان اجلامعة يـجب ان تكون في  مقدمة ا
قراطي  لـكي   تظل وسـطا  سلـيمـا  لالبداع والعـطاء الـعلمي تعتـمد الـنهج الـد

ــنـاصب ومــغـريـات والـفــكـري دون ان تـشــلـهــا صـراعـات  ا
السلطة ومفاسدها!

ـقــتـرح مـطـروحـا لـلـمـنـاقـشـة واحلـوار وسـيـكـون هـذا ا
ي لــتـطــويـره وتــفــعـيــله بـالــتـعــاون مع الـوزارة االكـاد
ي الـعراقي سوف نسعى الى وقـرة ونقابة االكاد ا
اقامـة نـدوة حواريـة بـشأن مـوضـوع االدارة اجلامـعـية

بدعة! في اجملتمع! الفاعلة  والعادلة وا
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لم يخـرج  بطرا مـئات االالف من الـشباب ومـعهم فـئات من اعـمار متـعددة  حتى
ـكـونـات  لـلـشـوارع ويـواصـلـون االحـتـجاج فـي سـاحات االطـفـال من مـخـتـلف  ا
ة  وعدهم احلريـة   ليال ونهـارا  خرجوا  ونزلـوا الخذ حقـهم في حياة حـرة كر

بها الدستور لكنها لم تر النور. 
وبعـد مضي اكثـر من اربع يـوما داميـة قاسيـة  يكاد يـخفت صوت الـثورة ليس
سيلـة للدموع والـزاهقة لالرواح والقنص خوفـا من  الرصاص احلي  والقـنابل ا
الـغــادر الـذي قــتل  اكــثـر من 300 شــاب بــعـمــر الـزهــور واصــاب االالف وقـمع
واعــتـقل اعــداداً ال حتـصى ولـيـس تـصـديــقـا لـوعــود الـرؤسـاء بـل بـسـبب انــانـيـة
هـندس ـفكـرين واالدباء والصـحفـي  واالطبـاء وا ثـقفة من ا اجملتـمع  ونخبـة ا
ـوظــفـ  بـتـصــنـيـفـاتــهم كـافـة  لم يــقـدمـوا االسـنــاد لـثـورتـهـم عـلى الـرغم من وا
شاعر حملاربـة الفساد وتغيـير نظام الدولة الفـاشلة لكن اجلميع اثر تضامـنهم با
الراحـة واالستجـمام وترك ادوات الـقمع تـتفرد في حـصار وقتـال الشبـاب العزل
ومـطـاردتـهم وثــبت ان الـوعي الـوطــني لـصـاحب الـتـك تك اكـثـر عـمــقـا من ثـقـافـة
يـ وتـاكد ان قـيـمة االفـكار اقـتـرانهـا بـالنـضال الـشعـراء والـصحـفـي واالكـاد
والـشـجاعـة في مـواجهـة االسـتبـداد واسـاليب بـطـشه  وثبـت ان القيـمـة خلطـابات
الشـجب واالعراب عن االسف والقلق ودعـوة  الفاسـدين لتلبـية  طلبـات احملتج
ا زاد  في غـيهم وظـلمـهم وكـان  حلم  شـهداء الـثورة ان يـعـلن الشـعب بكـامله
ـطــلق لـنـظـام احلـكم  والـعـمل ـعـبـر عن الـرفض ا ـدني والـسـلــمي ا االحـتـجـاج ا
السـتـبداله   بـحـياة دسـتوريـة جـديدة  وكـان االمل بـصدور فـتوى ديـنـية واضـحة
ـان والـشـروع لــتـاسـيس نـظـام عــادل بـعـيـدا عن كل رمـوز بـحل احلـكـومـة والــبـر
ـفرط ال الـعـام واستـخـدام العـنف ا الـفـساد والـفـشل  والقـصـاص منـهم لـهـدر ا

توحشة. تظاهر سلميا وتشبثهم بالسلطة بكل الوسائل ا ضد الشعب ا
لقد غدرنا  بثورة الشباب والتي ستبقى نيرانها حتت الرماد وضاعت منا فرصة
تـاريـخـيـة نـادرة  لـلـتـقـدم وانـقـاذ الـعـراق من االسـتـبـداد واجلهـل وفـقدان االرادة
والـسيـادة ولـعله من الـصـعب ان نكـررها لـكـنهـا ليـست مـستـحيـلـة اذا لم  تشـهد
البالد اصالحـات جوهـرية ولـيست تـرقيـعات  تـنفـضح مع الزمن.. ولـيس امـامنا
اال ان نـقف  اجـالال لـرمــوز هـذه الــثــورة االصـيــلـة الــتي لم تــسـمـح لالخـرين ان
يركـبـوا مـوجـتهـا ويـتـحكـمـوا في بـوصـلتـهـا الـتي كـانت اميـنـة  لـعـراقيـتـهـا ودماء
ـواطــنــة حتت  رايــة واحــدة هي  رايـة شــبــابــهـا وجنــحت   في اســتــعــادة روح ا
العـراق. وكشفت ان الـشعارات الـصادقة اقـوى من رصاص القـناص والـقنابل
سـيلة لـلدمـوع  وتاكد ان الـتك تك اقوى من الدبـابات والـطائرات النـها   مزودة ا

ـان  واالرادة وروح الشـباب الـتي قـد تخـسـر معـركة بسـر اال
ما لـكنها ستنتصر في نهايـة حريها ضد الفساد. وعليها
ان تتـحمل مرحلـة كارثيـة تترسخ فيـها عناصـر الفساد
وســتـســتـعــيـد كل مــكـاســبـهــا وتـواصل انــتـقـامــهـا من
الوطـنيـ والشـرفاء الـذين تمـردوا وثاروا عـلى الفـساد
ولــكن الى حـ الن احلـق والـقـصــاص قـد يـؤجـل لـكـنه

وت مطلقا. ال

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6505 Wednesday 13/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6505  االربعاء 15 من ربيع األول 1441 هـ 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 م

ــفــارز والـــعــمـل في مــخـــيــمـــات ا
الـطـبـيـة لـتـوفـيـر األدويـة ومـفـرزة
اإلســعــاف الــفــوري في الــســاحــة
قرب الـسعدون واخلـيمة الـعراقية
شـاركة وحديـقة األمـة مسـاءاً  وا
مع فـرق إزالـة الـنـفــايـات وتـوفـيـر
بــعض االحـتــيــاجــات من أكــيـاس

وكمامات).
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الـنـاشـطة بـشـرى ابو الـعـيس لـها
حـضـور في كـل الـتـظـاهـرات (مـنذ
ـســاهــمـة في 2011 نــلت شــرف ا
احلركة االحتجاجية العراقية ضد
نـظام احملـاصصـة الطـائفـية  ولم
ـشــاركـة  مــنـذ ذلك يـثــنـيــني عن ا
الوقت  أي عـائق وال حتى مرضي
الـصـعب ونـلـنـا مـاكنـا مـسـتـمرون
ألجــله   بـعــد كل تــلك الــســنـوات
وبهـبة شعـبيـة كبرى حتـولت بعد
 /1تــشــرين االول إلى انــتــفــاضــة
لــلـشـعب الـعـراقي الـعـظـيم والـذي
كنت متفـائلة دوما بشـباب شعبنا
انه لـم ولن يــسـكـت طـويـال   نـعم
نلـنا مانـلنـاه من تخوين وتـشكيك
وتــرهـــيب بـــســـبب اســـتــمـــرارنــا
بـاالحــتـجــاج في سـاحــاتـنــا الـتي
باتت الـيوم مـناراً لـلحـرية ورفض
الـظـلم والـفـسـاد لـيس فـي الـعراق
فـــــحــــــسب بـل في كـل الـــــعــــــالم 
وتـــزيــنـت ســاحـــات االنــتـــفــاضــة
ـشـاركة فـاعـلـة للـمـرأة العـراقـية
الـــــبـــــاســـــلـــــة لـــــتـــــقـــــول كال كال
احملــــاصـــــصــــة  كال لــــلــــفــــســــاد
فـسدين ارحلـوا ليـقود شبـابنا وا
ـقراطية دنـية والد بلدهم نـحو ا
والعـدالة االجتـماعـية   أن خروج
ــرأة الـــنــســـاء هـــو رســـالـــة مـن ا
العراقية لكل العالم أنها دائما مع
احلق والعـدالة وتـشد عـلى جهود
إخوتها في االنـتفاضة التـشرينية
ـواجـهـة الـفـاسـدين والـطـائـفـيـ
ـــتــحـــاصـــصــ ســـارقي قــوت وا
شـعـبـنـا وخــيـــــــــرات بـلـدنـا دون
رحــــمـــة  مـــســــتـــمــــرون إكـــرامـــا
لــشـــهــدائــنـــا األبــرار وأجــيـــالــنــا
الـقـادمـة لرفع رأس الـعـراق عـالـيا
ب الشعوب وضـرب أمثلة صعب
تكـرارها في الـتـــــضـحيـة والفداء
من اجل غـــد يــحــيــا فــيه الــعــراق
وشـعــبه بـكل عــز وكـرامــة  اجملـد
واخلــلـــود لـــشــهـــداء انـــتــفـــاضــة

تشرين).
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