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اليوم,تتـجه االنظـار حول احلـكومة
العراقية اجلديدة برئاسة عادل عبد
ــهـدي ,والــتي من الــواضـح انــهـا ا
حتى االن تخلـو من النساء ,اذ ومع
ــنـصب تــرشح اول امـرأة  عــراقـيـة 
رئـاســة اجلــمــهــوريــة (ســروة عــبـد
الواحد) ونضالها من اجل الوصول
لـلـتـصـفـيـات الـنـهـائـية  ,اال انـها لم
حتــظـى بـالــرئــاســة عــلى الــرغم من
اشادة اجملتمع بـاجلرأة التي حتلت

بها للترشح امام ٦ رجال.
ـان فقـد خلت تـماماً اما رئـاسة الـبر
من الــنـسـاء فـعــلى الـرغم من وجـود
ان العراقي اال  82امرأة داخل البر
انه لم يـــحــصل الي مـــنــهـن فــرصــة
نصب ان او  الوصول لرئاسـة البر
ـنـاصب ايـضاً نـائـبـيه كـانت هـذه ا

من نصيب ثالث رجال.
اما رئـاسة الوزراء ,فلم يـتم ذكر اي
امرأة ولو عالنية لضمان استحقاق
انتخـابي للنسـاء يتناسب و دورهن
احلــيـوي فـي اجملـتــمع الــعـراقي ,اذ
وعـــلى الــرغـم من اســتـــغــراق االمــر
اكـــثــــر من ثالث اشــــهـــر لـــكـي يـــتم
اخــتـيـار رئــيس وزراء تـوافــقي بـ
الكـتل الـسـياسـية ,كان من الواضح
ان الـقـوى الـسـيـاسـيـة ال تـعّـول ولو
بــشــكل بــســيـط عــلى الــنــســاء وقــد
تخجل ان اصح التعـبير في منحهن
سـيط (الـغنى) لـتـولي اعـلى مـنصب

تـــنـــفـــيــــذي في الـــدولـــة ,اتـــســـمت
االنتـخابـات االخيرة الـتي جرت في
ــشـــاركــة  واســعــة ايــلــول  2018
للنساء  ,وبتسقيط  وعبـثية رافقها
ـصداقـية  تشـويه سمـعة وطـعن با
اضــافــة الى اخــتـالط االجــنــدة بـ
الـنـخـاب ,فـمــنـهم من كــان يـشـجع
مشـاركة الـنسـاء بل ويدافع عـنهن ,
ومنهم من اخذ يـتداول حياة بعض
ـرشحـات اخلـاصة و يـسـتخـدمـها ا
كوسـيلة ابـتزاز للـقائمـة االنتخـابية

رشحة . التي تنتمي اليها تلك ا
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يــلـتـزم الـعــراق دسـتـوريــاً بـاتـبـاعه
ان, نظـام الكوتـا النسـائية في الـبر
ـئة اذ حـدد الـدسـتـور نـسـبة 25 بـا
ـرة لـتـمــثـيل الـنـسـاء  ,كـانت هـذه ا
االولى التي تـدخل فيـها الـعراقـيات
لـلــمـحـفل الــسـيـاسي,نـظــام الـكـوتـا
ي ـؤتـمـر الـعـا والـذي اقـتـرح  في ا
الرابع للمرأة والذي انعقد في بك
ـرأة عـام 1995 لــضـمــان ايـصــال ا
ــواقع الـتــشـريع وصــنـاعــة الـقـرار
يعـتبـر  حل مؤقت ومـرحلي  ,اال ان
ــؤقت هـذا قـد ســاهم بـشـكل احلل ا
رأة الـعراقية ملمـوس في انخراط ا
في الـــســيـــاســة طـــوال الــســـنــوات
ــاضــيــة وان لم تـكـن مـشــاركــتـهن ا
تــخــتــلف عن مــشــاركــة الــرجـال ,اذ
انقـسمت النـساء بـ تيارات ديـنية

واخـــرى مـــدنـــيــة ,لـــكن الـــتـــمـــثــيل
ــنـحـسـر عـلى الـنـسـاء اخلـجـول و ا
االتي يـقـربـن من ثـقـة رؤسـاء الـكـتل
ـرأة قــد اسـاء كــثـيــراً لـطــمـوحــات ا
ان ـرأة لـلـبـر الـعـراقـية ,ان دخـول ا
بـنــسـبـة الـتـزام دسـتـوري بـلـغـة 83
مـــقـــعـــداً مـن مـــجـــمـــوع 329 في 3
دورات تـشـريـعـيـة مـتـتـالـية  ,هذا ال
يــدل عــلى االلــتــزام بـالــدســتـور ,بل

بالتذرع به .
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فقد حصلت القوائم االنتخابية على
انـية بـطريـقة سـهلـة على مقـاعد بـر
شـــــاكــــلــــة الـ easy  mony اذ قــــد
حتـصـل امـرأة عـلى مـقــعـداً بـنـسـبـة
اقل من 5000 صوت في مـنـاطق قد
يــــبـــلـغ تـــعـــدادهــــا الـــســــكـــاني 30
الف.اسـتـغـلت االحـزاب الـسـيـاسـيـة
رأة غير هذا االمر بـتطبيق وجـود ا
ان,والدليل على ذلك الفعال في البر
عدم تشريع القوان التي تصب في
ــرأة طــوال الــســنـوات مــصــلــحــة ا
الـسـابــقـة عـلى الـرغم من وجـود 83
مـــــــنــــــــهـن حتت ســــــــدة الـــــــقـــــــرار
التـشريعي,وقد حتـتاج الـنساء وان
اجـتـمـعن عـلى تـمـريـر قـانون يـصب
ـرأة ـسـتـهـدفـة(ا ـصـلـحـة الـفـئـة ا
والطـفل) الى ضعف عـددهن من فئة
الرجـال لـفعل ذلك,ان االختـيـار غـير
االنـتـقائـي للـنـسـاء قد فـاقم الـفـجوة

رشحـات انفسهن ب الناخـبات وا
كننا تتبع نسبة قليلة من ,اذ 
الــــنــــســـاء االتـي صـــوتـن لـــنــــســـاء
مـــــرشـــــحـــــات ,فـــــقـــــد وصل عـــــدد
رشحات في االنـتخابات الـعراقية ا
االخـــيــرة الى   1983امــرأة. اي ان
 1900منهن لم حتصل على مقعداً
ان اللـتزام العراق بـتطبيق في البر
واالستـمـرارية الـنسـبـة اخلـجـولة  ,
بــأقـصــاء الـنـســاء عـمــداً من مـراكـز
صـنع الـقـرار خـلف حـجج سـطـحـية
يـــســهـل مــضـــغـــهــا حـــتى مـن تــلك
االحــزاب الـتي تــدعي انــهـا تــشـجع
ـرأة وتــضـعـهـا فـي رأس الـقـائـمـة ا
االنـتخـابـيـة . ان الزيـادة الـسكـانـية
ئة للنـساء والتي بـلغ عددها 52 با
من اجمـالي الـسكـان ال تتـناسب مع
ـانيـة اخملصـصة لهن , قـاعد الـبر ا
ـــطــلق احلــديث عن ــكــنــنــا بــا ال 
ــقـراطــيـة بــتــغـيــيب مـقــصـود الـد
ــنــحـهن لـلــنــســـــــاء والــتــظــاهـر 
حـقــوق بـوجـود نـسـبـة ال تـسـتـثـمـر

قدراتها .
مع ذلك ,الــقــرار بـوجــود نــسـاء في
السلطة التشريـعية لم يكن سياسياً
بـقــدر مــا كــان ارضــاءاً لـلــجــمــهـور
ـتـعـطش لـلـحـريـة بـعد 2003 لكن ا
ـان ال وجـود 83 امــرأة داخل الــبــر
ــكن اعــتــبـــاره تــمــثــيالً حــقــيــقي
لـلــنـسـاء ,فــقـد اســتـغل االمــر حـتى
وصـل الى نــيل نــســـاء لــيــسن اهالً
لـلمـمـارسـة السـيـاسـية ,اذ سـاهمت
الـكـوتــا بـوجـود اثـراً سـلـبي وعـدداً
غــيـر نـوعي من الــتـمـثــيل الـنـسـوي
الــذي لم يـســاهم بــتـطــويـر اوضـاع
ــرأة الــعــراقــيـــة وحــمــايــتــهــا بل ا

العكس .
ـانات الـسـابـقة ان الـنـساء في الـبـر
قـد تـركن ارضـيـة سـيئـة لـلـمـمـارسة
السياسيـة النسوية ,اذ اتهم بعض
الـنـائــبـات الـسـابــقـات بـتــهم فـسـاد
كبرى,وصـدر عنـهن تـهاون كـبـيربل
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ـارسة اخلـطاب الـعنـصري وحتى 
ضد النـساء انـفسهن وقـد رأينا ذلك
حـ حـاول بـعـضـهن تـمـريـر قـانون
االحــوال الــشـــخــصــيـــة اجلــعــفــري
والــذي يـعـتـبـر من اخــطـر الـقـوانـ
الــتي تــســيئ لــلــمــرأة وحلــقــوقــهــا
الرئيسية  ,و تعالي النقاشات حول
احـقيـة الـرجل بالـزواج من اكـثر من
امـرأة ,كــانت تــلك الــقــوانــ  تـقف

انيات ! خلفها نساء بر
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قـراءة سـريـعـة لـلـمـشـهـد الـسـيـاسي
ـكـنــنـا مالحـظـة ان ثـمـة الـنـسـوي,
تــغـيـيـب تـام لـلــمـرأة في اهم ادوات
الـسـيـاسـة الـعـراقـية ,اذ لم حتـتوي
حــكـومـة رئــيس الـوزراء عــادل عـبـد
ـــهـــدي حــضـــوراً نـــســـويــاً حـــتى ا
االن,كـمـا يـتم احلـديث  ومـنـذ اعالن
تشكيل احلكومة عن احتمالية تولي
نـسـاء مــتـحــزبـات لــوزارة الـتــربـيـة
بــــطــــريــــقــــة ال تُــــحــــسم بــــعــــوامل
كن موضوعية ,بل شخصية ,اذ ال 
ـرأة االعـتـمــاد عـلـيـهن في قـضـايـا ا
تلكن اي تأريخ والطفل لكونهن ال 
كــمـا نــضــالـي ازاء تـلـك الــقــضــايـا ,
علينا ان ال ننسى احلكومة السابقة
والــتي تـــعــتـــبــر نــقـــطــة حتــول في
الــســيــاسـة الــعــراقــيـة ,اذ بــلغ عـدد
النـساء (2) فقط في الوزارات الـ22
كـمـا ان الـعـمل الـدبـلـوماسـي والذي
ـنافـسة ;تفـتـقر هـرمـيته تكـثـر فيه ا
للنساء ,فبوجود  76سفارة عراقية
في جميع انحاء العالم,ثمة  3نساء
فــــــقـط عــــــلـى رأس الـــــــســــــفــــــارات
- سفـيرت والقـنـصلـيات الـعراقـية ,
احـدهـمـا في الـسـفـارة الـعـراقيـة في
مسـقط-سلـطنـة عُمان ,والثـانية في
عـمان-االردن ,امـا الـثـالـثـة فـتـشـغل
مـنـصب رئـيس دائـرة فـرعـيـة تـابـعة
لــلـســفــارة في امــريــكــا الـشــمــالــيـة

واجلنوبية والبحر الكاريبي.

ال يــتـــبع له وقــد يـــحــاول جــاهــدا
ـــلـــتــصق بـه من صــورة تـــمــزيق ا
تصـادره فال يـنجح ومـثاله ايـضا
ان الـنـظـام الـعـراقي الـسـابـق الذي
بــدأ يـخــســر االعالم الــغــربي بــعـد
ثالث سنـوات من احلرب عـمد الى
تـعــويض ذلـك بـتــقــويـة عـالقـاته و
زيــادة عــطـاءه لـالعالم الـعــربي في
اخلــــارج حملي صـــــورة قــــدمــــهــــا
االعالم الغربي عـن حقيـقة الصراع
وتـفـاصـيـلـه اليـومـيـة عـلـى احلدود
الــتـي لم تـــكن اكـــثـــر من مـــحـــرقــة
لالجــســاد و االمــوال لن تــثــمــر اال
مزيدا من العداء وان حطت احلرب
اوزارها. منـذ خمسة عـشر عاما و
ــصـادرة االعالمــيــة الــتي تــغـلف ا
الــعالقـة بــ كــردسـتــان و بــغـداد
مــصـادرة مـرفـوضـة عـنـدنـا اذ هي

بـاجلمـهـور عـبر كل الـوسـائل التي
تـعـتــبـر اعالمـيـة مــهـمـا تـنـوعت و
ـا انـهـا تـؤدي غرض اخـتـلـفت طـا
تثبـيت مصداق في العـقول يقضي
بأن اخلصم مـعتد قـاس ال يتورع
عن جــرم. جنح كال الــفــريــقــ في
خــــلق مـــؤيـــدين لـه وفي حتـــيـــيـــد
اخــريـن وقــلـــيل هم اولـــئك الــذين
فـهـمـوا حـقـيـقـة الـصـراع وااللـيات
الــتي جنح بــهــا اخلــصـمــان واين

وقعا في اخلطأ.
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ـــقــــدمـــة الن عـــهـــد ســـقـت هـــذه ا
الـصراع الـسابق قـريب نـسبـيا من
اجلــــيل احلــــالي و البــــد انه ان لم

يكن حاضرا يومها فقد سمع به.
ثـمة فريـق يسـتسلـم للصـورة التي
تبنـى عنه من اخلصم او من اعالم

معـلوم ان لالعالم سيـاسته مثـلما
لـلـسـيـاســة اعالمـهـا وحـ تـدخل
الــســيـــاســات في نـــزاع يــجـــتــهــد
االعالم لـلــسـبـق في الـتــأثـيــر عـلى
ـفـاهـيم اجلـمـهـور فــيـعـمل عــلى ا
الــتي حتــفــظــهــا الــعــقــول لــيــقـدم
مصـاديق تتـمكن من جـلب مؤيدين
له و لــلـســيــاســة الـتـي حتـركه او
حتيـيد اجلمـهور حـتى ال يكون مع
فــريق دون فـريـق. ولـشـرح مــبـسط
لــــهـــذه الــــســــطـــور فــــأن احلـــرب
العـراقية االيـرانية (1988-1980)
تمثل صراعا فكـريا و عسكريا ب
نــظــامــ لـــكل مــنــهــمــا اعالمه و
فـهوم فيها ان العدو سياسته و ا
ثل مـصاحله الـتي ال تسـتقيم اال
بــزوال اخلـــصم والــصـــورة الــتي
قـدمت بـشـكل مـتـبـادل هـو الـتـأثـير

(الـعـصــاة)!. لـقـد اجـتــهـد اعالمـنـا
احلـــزبي واصـــدقــاء شـــعــبـــنــا من
اعالمـــــيــــ فـي الــــرد عـــــلى تـــــلك
ــصــادرات و عــمـــلــوا بــرغم شح ا
االمـكـانـات وكـثـرتـهـا عـنـد اخلـصم
الذي يـسيطـر على مرافق كـثيرة و
رســمــيـة في مــواجــهــتـنــا فــكـانت
صورتنا االعالمية قبالة صورتهم
و ســيـاســتـنــا قـبــالـة ســيـاســتـهم
ن عـــلى الـــنــاس وشـــاء الــلـه ان 
بــزوال تــلك احلــقــبــة الــتي ســقط
فـيـهـا ضـحايـا بـااللـوف من الـناس
الذين اريد قـهرهم لغـايات مشروع
يرفع شـعارات الـقومـية وال يـنتبه
 –او هكذا ظهر الى حجم االرث
الـسيء الــذي سـيــتـركه بــ ابـنـاء

الوطن.
اســــابــــيـع و حتل ذكـــــرى حــــريــــة
الـــــعــــراق الــــتي كـــــانت في 2003
صادرات االعالمية و وبعض من ا
الـــســــيـــاســـيـــة التــــزال كـــمـــا هي
واطنة التـي يجب ان يشعر بها فا
كل عـراقـي ايـا كــان مــنــحـدره هي
شـــهــادة ال يـــجـــوز جــرحـــهــا وفق
واطنة مفـهوم مغلـوط عن حصـر ا
بعرق دون عرق و دين دون دين او

مذهب دون مذهب.
لـــيس اخلـالف بـــ كـــردســـتــان و
بـــغـــداد خالف نـــفـط و مـــرتـــبــات
مـوظفـ وبيـشـمركـة وال يصح ان
تـخـتصـر الـصـورة كردسـتـان بذلك
مثلـما ال يصح ان تقـبل بغداد بها

تقطع مـقدما بان كـرد العراق نالوا
مالم يـنله اخـوتهم في بـاقي اجزاء
كـردسـتـان دون ان يـسـأل مـحـركـو
الـسـياسـتـ احلـزبيـة واالعالمـية
انـفسـهم كـيف سارت االمـور حتى
 احلاق كردستان بتلك االجزاء?.
ـوجـهة لـقـد صـادرتـنـا السـيـاسـة ا
ــاضي بــكــونــنــا( من خـــصــمــاء ا
عــصـاة و مــخـربــون) و اذكـر انـني
وفي لــقــاء تـــلــفــزيــوني مع احــدى
احملـطـات الـعـربيـة فـي تـسـعـيـنات
ــاضـي قــلـت: نــعـم نــحن الـــقـــرن ا
عصاة عـلى الظلم مـخربون خلطط

الصهر القومي.
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لــقـد مـارست اجـهــزة االمن سـابـقـا
دورا في رسـم مــــقــــاتــــلــــيــــنــــا من
الـبـيشـمـركة بـشـكل اقرب مـا يـكون
تـمردة الى اخملـلوقـات اخلـيالـيـة ا
الــتي تـرد في الــقـصص الــشـعـبي
بـــهــــدف تـــرســــيخ الــــعـــداوة بـــ
الـعـسكـري الـعراقي و الـبـيشـمـركة
الـــكـــردي وايـــضـــا حتـــيــيـــد من ال
تـاخـذه الـدعـايـة بتـأثـيـرهـا الـكامل
فـيكـف عن اي عون مـسـتقـبـلي ب

. ابناء الشعب
ومثـلها عـملت الـسياسـة االعالمية
ـوجهة فأظهرت صورا الداخلية ا
وافـالمــا مــحــتــويـــاتــهــا الــســلم و
اجلـمـال واحلـيـاة شــرطـا لـسـيـادة
نظام احلكم وقتها بعكس اخلراب
و الـــدمـــار و الـــبـــشـــاعــة ان حـــكم
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ناصب الـعليا كذلك هو احلـال في ا
داخل الـسـلك االداري ,اذ لم  تـوجـد
امــــرأة تــــشــــغل مــــنــــصب (رئــــيس
نـصب الهـام الذي جامـعة)   هـذا ا
له تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلى الـــواقع
التعليمي ,كما لم توجد لغاية اليوم
اي امـــرأة تــتـــولى مــنـــصب رئــيس

مجلس محافظة في عموم العراق.
ولـكي ال نبـتـعـد عن ذاتيـة االقـصاء,
ــنـصب فــالــبــرغم من تــبــوء امــرأة 
نـقــيب احملـامـيــ الـعـراقـيـ اال ان
مــجـلس الــقـضــاء االعـلى في دورته
االخـيـرة بـات يـحـوي  6نـسـاء فـقط
من اصل 48 وهـــو عــــدداً كــــبــــيـــراً
ــقــارنــة مع الــدورات الــســابــقـة بــا
ــمــارســـات ثــقــافــات تــرافق هـــذه ا
مجتـمعية مـرتبطـة بسوسيـولوجية
اجملتـمع العراقـي التي ترفض بل و
تـقف بـالضـد من وجـود الـنـساء في
مـنـها مـنـاصب عـلـيـا داخل الـدولـة ,
الـعــادات الـعـشــائـريـة ,والـتــسـقـيط
الذي تـرافقه تـشويه الـسمـعة ,كذلك
مـحاولـة ربط احلـوادث الـشخـصـية
مارسات الفردية وتعميمها على وا
الــوجـود الـنــسـوي في الـســيـاسـيـة
الـعــراقـيــة كـكل ,اذ ارتـبــطت لــفـظـة
(مرشحة) في االونـة االخيرة والتي
تــعــني امــرأة تـقــدمت لــلـتــرشح في
ـان الى شـتيـمـة يكـثـر تداولـها الـبر
ـكن بـ الــنـاس بــشـكلٍ يـومي ,ال 
رأة ـصاعب التي تواجه ا تخم ا
ان قــــــــــررت خـــــــــوض ضــــــــــمـــــــــار
الـسـيـاسة,فـثـمـة اسـبـاب تـسـتـدعي
االنـــــســـــحــــــاب قـــــبـل الـــــبـــــدء-اي
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جرد تتعـرض النـساء الى هجـوم 
الظـهـور على الـشاشـات او احلديث
ـنــابـر  ,اذ يـشــكل ظــهـورهـا فــوق ا
هـــوس بــالــنـــســبـــة لــلــبـــعض وقــد
يـعـتـبـرهـا مـادة دسـمـة لـلتـداول في

ليس مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي,
كناشـطة تنادي بـأحقيتـها في حياة
ـة واسرتـها ,او كأمـرأة حتاول كر
التـأثير والـتأثـر بالنـظام الـسياسي
ـقـراطي والـذي يـحـتـاج بـدوره الـد
الى دمــــاء نـــســـويــــة جـــديـــدة  ,بل
كـــأمــرأة قـــررت اخلـــروج لـــلــعـــيش
ولـــيـس لــلـــبـــقـــاء فـــقط عـــلـى قـــيــد
احلـــيــاة,كــان الفـــتـــاً تــعـــرض عــدة
مـرشحـات لـفـضائح طـالت حـيـاتهن
الـشخـصـية بل وابـاحت دمـائهن ان
ا تسبب بأنسحاب اصح التعبير 
بـعـضـهن عــلى الـرغم من امـتالكـهن
حــظـوظ كـبــيـرة في احلــصـول عـلى
ـقـعــد الـنـيـابي آنـذاك ,رغم ذلك لم ا
يـتم تـسلـيط الـضـوء علـى مسـبـبات
تـلك احلوادث بـقـدر تـسـليط االعالم
احملـــلي والـــدولي عـــلى شـــخـــوص
ـرشـحـات و قـصـصـهن ,ان وجود ا
مـؤشـرات خطـرة ازاء مـنع مـشـاركة
الــنــســاء في احلــيــاة الــســيــاســيــة
ـــدنــيــة ال يـــســتـــدعي الــكـــتــابــةِ وا
فحسب,بل يسـتدعي الـوقوف وقـفة
حازمة من القيادات السياسية التي
تـــمــتـــلك الــنـــيــة احملـــركــة لـــبــعض
ـبـادرات الـسـاعـيـة لـتـعـزيـز جذور ا

رأة في احلقل السياسي. ا
رأة والسياسة ال يلتقيان نعومة ا
عـلى الـرغم من احـاطـتـنـا بـاجلـهـود
الــكـبـيـرة الـتي تـبــذلـهـا الـنـسـاء في
اجملـــــتــــــمع الــــــعـــــراقي, بـــــدءاً من
الــوظــائف الــبــســيــطـة وصــوالً الى
الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة والـصـراعات
اجلـــمـــة الـــتي تـــخـــوضـــهـــا طــوال
ســـنـــوات اخلـــدمــة  ,اال ان االمــر ال
ـــكن ان يـــتـــوقف مع الـــتـــعـــاطف
االنـثـوي الذي نـحـمـله لبـعـضـنا ,ان
رأة العراقيـة قد ابعدت لقرون عن ا
ناصب الـعليا,مروراً بحقب تولي ا
ـرأك فيـها سـياسـية عـسكـريـة كان ا
ـــنـــاصب نـــقـــصــــيـــة تـــمـــامـــاً من ا
احلــيـويــة فـلم يـكن لــلـنـســاء هـدفـًا

ســــوى نــــيل شــــهـــادة جــــامـــعــــيـــة
واحلصـول عـلى وظيـفـة اذ كان ذلك
رأة يعـتـبر سـقف الطـموح لـديهن,ا
العراقية بحاجة الكتساب مزيداً من
اخلبرات,لـيست اخلـبـرات الـعلـمـية
والـتــربـويـة  ,بل الــسـيـاســيـة الـتي
جتــعــلــهــا قــادرة عـلـى الـدخــول في
منافـسة العلى منـصب في احلكومة
الــعــراقــيــة  ,الــتـــردد الــذي يــســكن
الـنـسـاء الـطـمـوحـات  ,ومع وصول
ـــثـــلن ســـوى االحـــزاب نـــســـاء ال 
ـدنية منهـا و الدينية ,قد احلاكمة ا
يــــجـــعل مـن الـــصــــعب الـــتــــنـــبـــوء
ـــرأة الـــعــراقـــيــة في ـــســتـــقــبل ا
الـعــمــلــيـة الــســيــاسـة ,ان االشـراك
ـبـادرات الـقـائـمـة عـلى الـنـوعي ,وا
اســاس تــمــكــ الـــنــســاء يــجب ان
تــسـتــهــدف الــفــئـة الــضــيــقــة الـتي
ــكـنـهـا ان تـديــر الـبالد ال الـنـسـاء
بــصـورتــهن الـعــامـة,نــحن بـحــاجـة
لـوجـود مـنـظـمـات مـجـتـمع مـدني ال
ــرأة اجملــتــمــعــيــة تــنــمي قـــدرات ا
فـحـسب,بل الــسـيــاسـيــة ايـضـاً ,ان
الـــــتـــــردد احلـــــاصـل ازاء الـــــعـــــمل
الــسـيــاسي لــيس مـن مـصــلــحــتــنـا

استمراره.
فـفي الوقت الـذي تـبـذل فيه الـنـساء
جـهـداً لـلـمـطـالـبـة بـحـقـوق بـسـيـطة
مـنـهــا حتـديـد سن الـزيـجـات خـارج
اطـــــار الــــقــــانـــــون و الــــغــــاء زواج
ـكن في ــغــتــصب من ضــحــيـته, ا
الــــوقـت ذاته اســــتــــثــــمــــار وجــــود
الـــعـــنــصـــر الـــنـــســوي فـي الــعـــمل
الــسـيــاسي من خـالل اتـاحــة فـرص
تدريبية و دراسيـة تساهم مساهمة
ـــرأة فـــعــــالـــة في تـــطــــويـــر واقع ا
لـتـحـضـيـرهـا لـلـحـيـاة الـسـيـاسـيـة,
ولـــــيس االهــــتــــمــــام بــــاحلــــريــــات
الـشــخـصـيــة فـحـسب ,ان الـسـواتـر
الـتـي يــبــنــيـهــا اجملــتــمع, الــدولـة,
نظمات النـسوية..لهم دوراً كبير وا

رأة او اقصائها . اما بتشجيع ا
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فهـذا يعـني أننـا ضد لسـنا ضـد اجلامـعـات اخلاصـة  بـدأ  من نـاحيـة ا
ألن احلضـارة احلـديـثـة قـامت اسـاسـا عـلى هـذه اجلـامـعات ـسـتـقبـل  ا
وأنتجت لـنا عـلمـاء ومفـكرون واستـراتيـجيـون كانوا ومراكـزها الـبحـثيـة 
صـناع وقـادة هذه احلـضـارة وثوراتـها الـتـقنـيـة  لكـننـا ضـد اجلامـعات
وجتـارة الـعـلم وتـسـلـيـعه اخلـاصـة الـتي قـامت عـلى االحـتـيـال الــعـلـمي 
وتغـليب البـعد التجـاري على البـعد التعـليمي ألن اجلـامعات ال يجب أن
ـسؤولـية ألن الـطلـبة وأولـياءهم هم الـطرف تعـتـبر نـفسـها خـارج إطار ا
بدأ األساس الذي على اجلامعات اعتماده هو عادلة وا األسـاس في ا
احلس بـالعدالة والتضامن االجتـماعي وهذا من األساسيات التي بنيت

عليها مؤسسات التعليم العالي في العالم.
ـشكلة في نظري ليست في مبـدأ الربحية إذ ليس هنالك من ضير في ا
فكـرة االستثمـار في التعلـيم وإيجاد مجـال للتنـافس في القطاع اخلاص
لـتقـد تـعـلـيم جـامعي أفـضل وأيـضـاً إيـجـاد فرص لالسـتـثـمـار والربح
زيـد من االسـتـثـمار في هـذا اجملـال احلـيوي ـشـجع  قـبـول وا ـادي ا ا
ـشـكلـة في مـثل هذه الـتنـافـسيـة والفـاعـليـة اإليـجابـية أنـهـا تتـطلب لكن ا
وجود جـهـة أو منـظومـة رقـابيـة متـكامـلـة تقـوم بدور تـوفـير احلـمايـة لكل
األطـراف وتعطي األولـوية الـقصوى لـلجانـب التعـليمـي والبحـثي وتقوم
ردود ـهمة اإلشراف والتدقيق عـلى أرباح تلك اجلامعات ومـقارنتها با
ـتواضع ال تـوجد إلى الـعلـمي والبـحـثي الذي تـقدمـه. وعلى حـد علـمي ا
هم في الـعراق بـشكل هـذه اللـحظـة جهـة أو منـظومـة تقـوم بـهذا الـدور ا

صارم وجدي. 
ـؤسـف أن تـتــحــول بــعض اجلــامــعــات االهــلــيـة فـي الـعــراق الى ومـن ا
) علم يتحول العلم فيها الى سلـعة تباع بأثمان مادية لقاء علم (دكاكـ
ـطـية ال حـيـاة فـيـهـا للـعـصـر اجلـديـد حيث مجـتـز وأفـكـار تـقلـيـديـة 
ـال الكـثيـر مقـابل الـفقـر العـلمي التـلـق امـتيـازا واالبتـكار مـفـقودا وا
ـؤسـسة جـامـعـية بل مـحالت أشـبه ب(سـوبر الـكبـيـر فال تـشعـر انك 
مـاركت) تبيع كل شيء : سلع عـلميـة فاسدة وبرامج مـنتهيـة الصالحية
 وشـهادات ال عالقـة لـها بـسـوق العـمل . بل أنـها مـراكـز للـتـدريب على
شبوهة. بل تـنشيط العقـل على فنون الـغش العلمي والـعالقات العامـة ا
ـا هـو أفـسـد وأخـطـر حـ يـتـحـول ـتـلئ  أن سـوق هـذه اجلـامـعـات 
االسـتاذ اجلـامـعي أجـبارا الى بـائع عـلم فـاسـد ومحـتـال خـارج تغـطـية
ـارسات الـضـمـيـر االنـسـاني والـتـربـوي يـضـطـر الـسكـوت فـيـهـا عـن 
الـطـلـبـة الـسـلـبـيـة وأفـعـالـهم الـشـنـيـعـة في مـجـال الـغـش واالمـتـحـانات
وتسريب اسئلة االمتحانات وأحيانا بيعها ضمن صفقات مشتركة ب
االسـتاذ وادارة اجلـامـعة.  وقـد شـكا لي أحـد األصـدقاء انه ابـنه تـخرج
من بعـض الكلـيات العـلميـة الهنـدسية وهـو ال يجيـد ان يكتب تـخصصه
بــالـلـغــة اإلنـكـلــيـزيـة وان الـكــثـيـر مـن الـشـركــات تـرفـضه ألنـه ال يـجـيـد
ابـجديات تـخصـصه وبعـضها شـككت بـشهـادته وقد خلص وضع ابنه
اثـناء الدراسـة بأن الكـلية تـتسـامح في الغيـاب والغش وتقـد الرشاوى
ـــالي! بل أردف الـــقــول ان ابـــنــته في لـألســتـــاذة اال في دفع الـــقــسط ا
شكالت وهو يرى ان اجلـامعة احلكومية هي األخرى تـعاني من نفس ا
الـتعـليم في الـعراق أصـبح مريـضا في غـرفة اإلنـعاش! وأنـنا امـام أزمة
ـال الكثـير لـلتـعلـيم لقاء ـواطن العـراقي يدفع ا خطـيرة تـتجـسد في ان ا
علـم التجـهيل والتـضليل واالسـتغبـاء! ما هو أخـطر اليـوم أن اجلامعات
اجـستير والدكتوراه الـعراقية اخلاصة بدأت تـتسابق في طرح برامج ا
كن تصـديقها حتى في اخلـيال فاذا كنا وهي مـصيبة أكبـر واعقد ال 
نـسجل كل هـذه السـلبـيات عـلى بعض اجلـامعـات اخلاصـة على بـرنامج
الـبكـالـوريـوس فـكـيف تسـتـقـيم االمـور بـالـدراسات الـعـلـيـا وهـو أمر ال
ــكن الــتـــســاهل به مع اجلـــامــعــات الــتي تــتـــهــاون في صــنــاعــة هــذه

الشهادات الفاسدة وهندسة اجلهل! 
ستنـقعات والبعوض الى أنظـروا كيف حول التعـليم سنغافورة مـن بلد ا
ـوا ـالـيـة واقـوى اقـتـصـادات الـعـالم  ـراكـز ا ـوانئ الـكـبـرى وا بـلـد ا
ومارد اقـتصادي عـمالق ومجتـمع صناعـي فائق بيـنما تـعليمـنا تراجع
للـخلف لينـتج لنا مـستنقـعات وعشوائـيات ومزابل بأنـواعها وتنـاسليات
للـطائفية والفقروالفساد.  لـذلك سنضطر الى دق ناقوس اخلطر وكتابة
ما نـشيت باللون األحمر: أيها الوزير اجلديد ...التعليم العالي في محنة
كـبـيرة وشـبـاب الـعـراق في خـطر واخلـوف كل اخلـوف ان نـسـتـمر في

انتاج تعليم سوبر متخلف يطور التخلف ويهندس التجهيل! 

وهـذا هـو الـتـجـسـيـد الـذي يـجـمع
اضي مصـادرت مـوروثتـ من ا
واطن الـكردي في جبـله وسهله فا
ـواطن الـعـربي الـشيـعي في مـثل ا
واديه واهـــــــواره والـــــــســــــنـي في
صــحــرائه وعــنــد نــواعــيــر مــيــاه
ــســيـحي و والــتـركــمــاني ومــثل ا
الـــصـــابــئـي وااليــزيـــدي بل حـــتى
الـــيــهــودي الــذي  تـــســفــيــره ال
ن عـــلــيه بــحـــفــنــات من يـــجــري ا

الطح والشاي و الرز!.
ـقـهورون تـرى الن قـبل الضـعـفاء ا
مـن الــعـــراقـــيــ بـــذلك و ســـعــدت
الــســلـــطــة بــنــجـــاحــهــا اتــرى ان
اجملـــتــــمع الــــدولي وقــــبـــلـه كـــتب
الــــســـمــــاء و ســـيــــر االنـــبــــيـــاء و
الصاحل اتـراها ترضى ان عبدا
من عــــــــبــــــــاد الـــــــلـه و اخــــــــا في
االنسـانيـة ليس اكـثر من فـم يلوك
ــذلــة?ان الــســيــاســيـ و خــبــزا 
ــدعـــوون الى قــراءة االعالمــيـــ 
الـتـاريخ و تـفـسيـره بـفـطنـة تـمـيز
ــــزيف و االصـــيـل حـــتى ال بـــ ا
يرددوا اقـواال و تصـرفات مـوروثة
لم تـقـدم لـلـعـراقـيـ حـصـرا خـيـرا
يــذكــر مــنــذ الــعــام 1961 و ال زال
جــيل حـضـر تــلك االيـام يـنـاضل و
يـجاهـد ألزالـتهـا و اكـمال الـطريق
قـبـالـة كـثـر يعـتـاشـون عـلى تـكرار

صادرة و تطويرها. ا
كتب السياسي للحزب { سكرتير ا
قراطي الكردستاني. الد
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مــاســمي بــالــربــيع الــعــربـي . هـذا
الربيع الذي انـقلب وباال على اهله
والذي تخلصت من مأزقه وشروره
كل مـن مـصـر وتـونس بـاعـجـوبـة ,
حـفــظـهم الـله من كل مـكـروه  اقـول
هـــذا بـــعـــد ان هـــدأت الـــعـــاصـــفــة
الــسـوريــة الــتي كـانـت كـاالعــصـار
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وانـســحـبت بـعض الـقـوى الالعـبـة
واالخـرى في طريـقهـا لالنسـحاب ,
وبـقي الـشـعب الـسـوري يعـاني من
جروح يـصعب عـليه نسـيانـها المد
بـــعـــيـــد ومـــنـــهـم من هـــجـــر داخل
االراضـي الـــــســــــوريــــــة واخــــــرين
هـــاجـــروا مـــرغـــمـــ الى عـــواصم
واجلــمـيع غــربــيــة او اقــلــيــمــيـة  ,
ــســتــقــبل الــسـوري يــتــطــلع الى ا
اجملـهـول  اذا كان مـسـتـقـبل احلكم
فـــيه ســيـــكــون عــلـى غــرار مــا هــو
مـــوجــود في الــعـــراق او لــيــبــيــا 
فاالفـضل للـجمـيع ان يتـخلى عنه ,
حتى لو بقي االسد في سدة احلكم

ـقـدسـات الديـنـيـة ايضـا . وهـكذا ا
ضــاعت ســوريــا او اوشــكت . و
تــدمــيــر اغــلـب مــدنــهــا الــعــريــقــة
الــــزاهــــرة . وقـــــد كــــنـت ومــــازلت
اســتـــغــرب من الــشـــعب الــســوري
ـسـالم كـيف اصـبح يـقـتل بـعـضه ا
ـثل هـذه الــشـراسـة وقـد بـعـضــا 
ــا فـيــهم من رفع نـسي اجلــمــيع 
ـقــاومـة ان هــنـاك عـدو شـعــارات ا
يتـربص بهم واقف غـير بعـيد على
مـرتـفـعـات اجلـوالن احملـتـلـة . وهم
اليـعـلــمـون انـهم جـمـيــعـا يـنـفـذون
مـخـطـطـات مـعـدة سـلـفـا ولـكن الى
ـوجودة في ح  وهـاهي ايران ا
سـوريـا بـقوة يـطـلب مـنهـا مـغادرة
االراضـي الـســوريــة وعـلـى عـجل .
بـعـد ان  تنـفـيذ مـخـطط التـدمـير
واقـــتـــتـــال االخـــوة واجلـــيــران . .
ـــا مــازال هــنـــاك من يــعـــتــقــد ور
بـــصـــواب رأيه وال يـــصـــدق انـــهم
كانـوا مخـدوع بـلعـبة اال التي
وقـــــعـت عـــــلى رأس الــــــعـــــرب في
اســـتـــغاللـــهم لالنـــتـــفـــاضـــات في

ــؤيـــدين لــلــثــورة كــنـت من اشــد ا
الـسـوريـة لـكـونـهـا ضـد االسـتـبداد
والــفــســـاد الــذي الزم حــكم بــشــار
االسـد الـذي ورث احلكم عـن ابيه .
ولم يــــقم بــــتـــنــــفـــيــــذ وعـــوده في
االصـالح وحتــــــــســــــــ الــــــــوضع
االقتصادي والسـياسي لبلد عريق

مثل سوريا . 
وبــــدال مـن ذلك اســــتــــمــــر في ذات
الـنـهج الذي تـبـناه احلـرس الـقد

الـذي رفع شـعـار االسـد الى االبد .
وبـقـيت مـؤمـنـا بـالـثـورة الـسـورية

ـــســــتـــقــــبل افـــضـل . .  حـــتى 
اخــــتــــطــــافــــهــــا مـن قــــبل االسالم
الـســيــاسي الـوصــولي الــذي بـقي
مـتـحــجـرا عـلى اقـوال فــقـهـاء عـفـا
عــنــهم الـــزمن . فــتم الــتــدخل بــ
ـعارضة تـظاهرين اوال ومن ثم ا ا
بالفـتـات اسالمـويـة عـريـضـة يـقف
ــال اخلـــلــيــجي والــدعم ورائــهــا ا
الــــتــــركي  ,حــــتى وجــــدت ايــــران
الفرصة سـانحة للتـمدد الى البحر
ـــتـــوسط حتت غـــطـــاء حـــمـــايـــة ا

نـحـذر من تكـرار جتـربـة احلكم في
العراق فـاننا نـعلم جيـدا بان نظام
احلـــكم فـــيه لم يـــكن مـن اخــتـــيــار
الــــــــعـــــــراقــــــــيـــــــ رغـم االدعـــــــاء
ـزيـفــة فـقـدجئ ـوقـراطـيــة ا بـالــد
بــاالحــزاب والــكـــتل الــســـيــاســيــة
احلاكـمة جـميـعا من قـبل االمريكي
احملـــتل  ,وجـــرى تــــدويـــر احلـــكم
بـيـنـهم مـرة بـعـد مرة كـالـنـفـايات .
وهم اليــــتـــخــــلــــون عن فــــســـادهم
واضـــرارهم بـــالـــشـــعب الـــعـــراقي
ـغـلـوب عـلى امره  امـا في لـيـبـيا ا
فال تــوجـد فـيـهـا اديـان او طـوائف
ا دخل الشيطـان بلباس الدين وا
احلـــنـــيف لـــيـــشق وحـــدة الـــصف
واجملــتــمع ولم يـكـن ذلك مـصــادفـة
ـا بفـعل فـاعل هـدفه السـيـطرة وا
عـلى هــذا الـبــلـد واالسـتــيالء عـلى
حقـول النـفط الغـنيـة فيه وفي هذه
ـر بـها الـظـروف الـعصـيـبة الـتي 
اجلميع  ,فـان الواجب يـتـطلب من
كل الـقوى الـوطـنيـة الـسوريـة على
ارض الــــــوطـن او خـــــارجـه الخـــــذ
احلــــــذر والـــــعــــــمل عــــــلى حـل كل
ـفـاوضات مـشـاكلـهم عـلى طـاولة ا
بــعـد ان عــجــز اجلـمــيع عـن حـسم
ــعــارك لـصــاحله وجتــنب اعـادة ا
التجـربة العـراقية في احلكم لكون
هــــذه الـــتــــجـــربــــة قـــد دخــــلت في
مــنـعــطف خــطـيــر لــيس بـاالمــكـان
تصحيحه بسهوله اللهم االبعملية
جــراحـــيــة مـــعــقـــدة وذلك لــكـــثــرة
ــآسي حـــيث تـــفــشى اجلــرائـم وا
الـفــســاد في كل مـفــاصل الــدولـة ,
وانعدمت اخلدمـات العامة وتوقف
الــتــعــلــيـم وعــاد الــشــعب الى خط

 ,حيث اصبح احلل السياسي
ـــوقف بـــعـــد كل االعـــمــال ســـيـــد ا
احلـــربـــيـــة الـــتي جـــرت ومـــازالت
ذيـولـهـا تـنــهك الـشـعب الـسـوري ,
وستـكون هـناك فـترة انتـقالـية يتم
فــيـهـا وضع دسـتـور جـديـد لـلـبالد
يتوافق علـيه كل السوري  ,وهذا
ـتـظـاهرين بـاالسـاس كـان مـطـلب ا
االوائـل في الــتـــغــيـــيــر وحتـــســ

الـوضع السـيـاسي واالقتـصادي  .
وبـاالمـكــان في وقت الحق تـطـبـيق
الـعـدالـة االنتـقـالـيـة علـى كل اولئك
الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب
عارضة ن يـدعون ا سواء كانوا 
او من الـنظـام احلـاكم وغـيرهم من
االغــــراب الـــذين تـــســــلـــلـــوا داخل
االراضي الــســـوريــة مـن كل حــدب
وصـوب  مــهـمــا كـانت عــنـاويــنـهم
الــســـيــاســيـــة او الــعــســـكــريــة ان
ة انـتصـار النـظـام فيه طـعم الهـز
ــدن بـــعـــد ان  تـــدمـــيـــر اغــلـب ا
الـسـوريـة وتهـجـيـر اهلـهـا وانـهاك

جيشها.
ـشوار بعد ان والعبـرة في نهاية ا
تـــضع احلـــرب اوزارهــا نـــهــائـــيــا
ـدن وتـبـدأ عـمـلــيـات اعـادة بـنـاء ا
ــــــدمــــــرة بــــــصــــــواريـخ االهل و ا
اجلـــيـــران و االغـــراب  ان الــروس
وااليـرانـيـ واالتـراك البـد لـهم من
االنـســحــاب من ســوريــا عـاجال ام
آجـال كـــمــا تـــفـــعل امـــريـــكــا االن 
وســتـعـود سـوريـا لـلـسـوريـ وان
ـصلحة الـوطنية توجب نطق وا ا
عـلى اجلــمـيع الــتـحــلي بـاحلــكـمـة
وجتـــــنب روح االنـــــتـــــقــــام حـــــتى
اليــدخـــلــوا في الــفـــوضى انــنــا اذ

االمــيـة االول وزاد الــفــقــر بــعـد ان
شحت الوظائف و تدمير القطاع
اخلـاص واغـلــقت مـعـامـل الـقـطـاع
اء . . الـعام  ,وفـنيت الـزراعـة . وا
ـــاء شح عـــلى الـــفـــقـــيــر , حــتـى ا
ـزوجة واصـبـحت لـقـمـة الـعـيش 

ال احلرام . رارة  اوبا با
 UÐUBŽ —UA²½«

وانـــتــــشـــرت الـــعــــصـــابـــات حتت
مـسمـيات حـزبيـة ما انـزل الله بـها
من سـلطـان . وتعـذر على الـقاضى
ـــا يــقـــتـــضــيه الــفـــاضل احلـــكم 
ــسـؤول الــضـمــيـر وتــعــذر عـلى ا
الــنــزيه الــشــكــوى فــلــزم الــصــمت
حــفـاضــا عـلى حــيـاته ومــسـتــقـبل
اوالده  ,فلن ينجو احدا من الدولة
الــعــمــيــقــة وال من سالح االحــزاب
نـتشرة كـالطاعون يـليشـيات ا اوا

في كل مكان.
وهـناك ايـضا الـعشـائر والـطوائف
والقومـيات واشيـاء اخرى يصعب
حصـرها وتعـدادها  وبـعد ذلك كله
هل هــنــاك مـن يــســأل عن اســبــاب
حتــذيـري لـلـسـوريـ بـاخـذ احلـذر
من حكم شبيه بـاحلكم العراقي ان
االمـر يـتـطـلب من كل قـوى الـشعب
الـسـوري الـفـاعـلـة  احملـافـظـة عـلى
الـوحدة الـوطنـيـة وعدم جـر البالد
الى نــزاعــات عــرقـيــة او طــائــفــيـة
اضافية  ,وتقد تـنازالت متـبادلة
فاحلـكام لـصـالح البـلـد والـشعب  ,
زائـــلـــون وســــوريـــا وحــــدهـــا هي
الباقيـة الى االبد وال احد سواها .
امـا عـنـدنـا في الـعـراق فالبـد لـلـيل
من ان ينجـلي ويخرج من الـغمامه

التي طال امدها هذه 


