
 الفجوة بني حقوق الن�ساء والرجال ما زالت تت�سع، 
واالقت�ساد،  التعليم،  بحقوق  االأمر  يرتبط  عندما 
بع�ض  تبقى  ولكن،  ال�سحة.  وحتى  وال�سيا�سة، 
الدول اأف�سل من دول اأخرى لدى مقارنة امل�ساواة 
اأن  العربية  املجتمعات  عرفت  وقد  اجلن�سني.  بني 
من  يعانني  اأنهن  اأو  بحرية،  تتمتع  ال  فيها  املراأة 
العربية  الدول  بع�ض  هناك  لكن  حتى،  االأظطهاد 
التي �سهدت تطورا لثقافة املراأة العربية، ومن هذه 
الدول العراق ولبنان، وبح�سب “تقرير الفجوة  بني 
العاملي  االقت�ساد  منتدى  اأطلقه  الذي  اجلن�سني” 
بـ”فجوات”  تتميز  التي  الدول  فاإن   ،2015 للعام 
�سعيد  على  اجلن�سني،  بحقوق  يرتبط  فيما  اأقــل 
العمل،  و�ــســوق  االقت�ساد،  يف  الن�ساء  م�ساركة 
ال�سحية،  العناية  وم�ستوى  العلمي،  والتح�سيل 
ال  املقايي�ض  هذه  اأن  ويذكر،  ال�سيا�سي،  والتمكني 
امل�ساواة  قيا�ض  بقدر  الــدول  بني  املقارنة  تعتمد 
بني  بلد  اأي  يف  املــوجــودة  املـــوارد  م�ساركة  يف 
دولة  كاأ�سواأ   145 املرتبة  اليمن  واحتل  اجلن�سني. 
على  العا�رشة  لل�سنة  التقرير  يف  ــراأة،  امل ملعي�سة 
رمبا   .138 املرتبة  يف  فحّل  لبنان  اأمــا  التوايل. 
التي �سهدت  العربية  الدول  يكون لبنان يف طليعة 
دخول املراأة يف كافة ميادين العمل التي يدخلها 
الرجال، ولتطور املراأة اللبنانية ونيلها حرية تكاد 
اأ�سباب منها  تكون مطلقة يف بع�ض اجلوانب عدة 
جعلها  مما  لبنان  يف  الطبيعية  املظاهر  جمال 
حمل اأنظار ال�سياح من كافة جهات العامل اأدى اىل 
تعرف املراأة اللبنانية على ثقافة الدول االأوروبية، 
واملراأة العراقية اأي�سا اكت�سبت ثقافة وا�سعة وحرية 
اأو�سع مما متتلكه املراأة العربية يف الدول العربية 

االأخرى.
لي�ست ابتذاال

جميعنا  نغفل  ال  التحقيق  بهذا  اإننا   
حجم  و�ــرشقــيــة  عــربــيــة  كمجتمعات 
املــراأة.  على  الواقع  والتهمي�ض  ال�رشر 
نحتاج  املو�سوع  هــذا  تناولنا  وعند 
اإىل �سفحات عديدة نخو�ض بها غمار 
هذا املعرتك الوا�سع ولي�ض مبقال عابر 
يف  احلقيقة  اأجايف  ال  ولعلي  وخمتزل. 
التعبري حني اأقول اإننا نحتاج اإىل كتب 
اأعتقد  الب�رشية.  االأ�سطورة  هذه  لرواية 
ــذه احلــيــاة لن  اأن دميــومــة ه جــازمــًا 
ت�ستمر اإال بوجود املراأة. فف�سل االأجيال 
يف  ف�سلنا  هــو  باعتقادي  املتعاقبة 
احلقيقي  احلجم  واعطاء  املراأة  احتواء 
العا�سفة  التغيري  فرياح  لها.  والفعال 
اأن  ــد  ب ال  ــاة  ــي احل ـــاالت  جم مبختلف 

حتاكي واقع املراأة وكيفية التعاطي مع ق�ساياها 
احلدث.  هذا  اأهمية  مع  تتنا�سب  بطرق  ومعاجلتها 
اإىل االآن مل يفهم الرجل ال�رشقي عقلية املراأة، ومل 
يف  املــراأة  دور  جيداً  اأدرك  واأنــا  فكرها.  ي�ستوعب 
كافة  اأزيلت  اإذا  اإال  فعال  ب�سكل  يربز  ال  املجتمع 
روح  من  منطلقني  ــراأة  امل عن  امل�سطنعة  القيود 
الع�رش. فالع�رش يف تقدم وهو ال يرجع اإىل الوراء. 
ولكل ع�رش مقت�سياته. وما التزم به من �سبقونا ال 
االأ�سكال.  من  �سكل  باأي  لنا  ملزمًا  يكون  اأن  يجب 
وهي  االأدوار.  اأعظم  من  املجتمع  يف  املــراأة  فدور 
تفوق الرجل يف بع�ض االأحيان، نظراً لقدرتها على 
لي�ض  الرجل.  من  اأف�سل  ب�سكل  االأعمال  بع�ض  اأداء 
االأمومة  دور  من  ابتذاله  اأي�سًا  مت  ما  هنا  الق�سد 
نظراً  للرجل  ولي�ست  للمراأة  هي  التي  واالأدوار 
الختالف التكوين اجل�سدي بينهما، حيث اأن املراأة 
الرجل،  يفوق  ب�سكل  اجلماعي  العمل  على  قــادرة 
اإطفاء  حــاول  فمن  تاألقها.  �رش  ياأتي  هنا  ومــن 
جادة  مراجعة  اإىل  بحاجة  فهو  وكبته  التاألق  هذا 
املــراأة  حلرية  دعوتنا  اأن  كما  ومبادئه.  الأفكاره 
االبتذال  اإىل  بها  ندعو  مغلفة  ر�سالة  لي�ست  هي 
واالن�سياع اإىل الف�سق والفجور وممار�سة كل ما هو 
خارج عن االأخالق والقيم الدينية واالإن�سانية التي 
تربت عليها جمتمعاتنا ال�رشقية والعربية على حٍد 
�سواء، واإمنا دعوة �سادقة نابعة من مبادئ حثت 
املختلفة  واالأديــان  ال�سماوية  الكتب  جميع  عليها 

التي اأقرت احرتام املراأة وتقديرها.
مقارنة ب�سيطة

#ال�سورى_يناق�ض_ و�سم  �سهورت�سدر  عدة  وقبل   
عامليا  )الرتند(  تداوال  االأكرث  قائمة  قيادة_املراأة 
ل�ساعات، وذلك بعد اأن طلبت ع�سوتان يف جمل�ض 
املرور  قانون  مناق�سة  اإعــادة  ال�سعودي  ال�سورى 

ن�سطاء  تلقف  الفور  وعلى  املــراأة.  بقيادة  لل�سماح 
مواقع التوا�سل هذا اخلرب، لي�سبح الو�سم من االأكرث 
تداوال عامليا يف تويرت بوقت ق�سري، حيث ناق�ض 
املغردون وجهات النظر ب�ساأن جدوى قيادة املراأة 
من عدمه. ودافعت كثري من املغردات ال�سعوديات 
فاالعتماد  عدة،  ل�رشورات  القيادة  يف  حقهن  عن 
على �سيارة االأجرة مكلف جدا، كما اأن توفري �سائق 
الفتيات من  االأ�رش، وال جتد كثريا من  اأعباء  يثقل 
يو�سلهن وجهاتهن نظرا الن�سغال االأهل يف العمل 
الفتيات  من  كثريا  اأن  اإىل  البع�ض  ولفت  غالبا. 
يف  يت�سبب  مما  ال�سائقني،  ال�ستغالل  يتعر�سن 
م�ساكل اجتماعية قد تفوق بع�ض الظواهر املتوقع 
بروزها يف حال �ُسمح للمراأة بالقيادة. وا�ستاء كثري 
املو�سوع  حول  النقا�ض  كرثة  من  املغردين  من 
دخول  مع  خا�سة  اإ�سالحه،  اأو  فيه  البت  دون 
التنقل  اأ�سبح  العمل، حيث  ب�سوق  ال�سعودية  املراأة 
�رشورة ال ترفا. و�ساندت بع�ض املغردات ا�ستمرار 
قرار املنع خوفا من التحر�ض وامل�سايقات، غري اأن 
تغريدات اأخرى ردت باأن معاجلة هذا االأمر يكمن 
التحر�ض،  يف �سن قوانني وعقوبات �سارمة جترم 
بع�ض  وا�ست�سهدت  القيادة.  من  املراأة  مبنع  ولي�ض 
التغريدات باأن الن�ساء يف عهد الر�سول الكرمي �سلى 
اهلل عليه و�سلم كن يركنب اخليل والدواب ومل ُينهني 
العامل  حول  امل�سلمات  ماليني  اأن  كما  ذلــك،  عن 
يقدن ال�سيارات ومل يحدث لهن اأي �سيء مما تخّوف 
مو�سوع  جند  ال  بينما  ال�سعودية.  يف  الن�ساء  به 
اأهمية  ذا  مو�سوعا  الــعــراق  يف  ـــراأة  امل �سياقة 
فاحلمد هلل جتاوزت املراأة العراقية هذه املوا�سيع 
ال�سطحية من فرتة طويلة، فنجد الكثريات اليوم يف 
دون تخوف،  بحرية ومن  ال�سيارات  يقدن  ال�سارع 
العراقي  ال�سارع  تقود يف  التي  املراأة  اأن  كما جند 
تتمتع باالحرتام من قبل رجال 
يوفرون  الذين  املرور  �رشطة 
اأمـــراأة  لكونها  االأمــــان  لها 
بني  امل�ساحنات  تتحمل  ال 
ال�سواق التي حتدث يف الطرق. 
ــل هناك  ولــيــ�ــض هـــذا فــقــط ب
التي  العراقيات  الن�ساء  بع�ض 
لك�سب  اأجــرة  �سيارات  يقدن 
اأرزاقهن بعد فقد معيلهن، فاأم 
يف  خ�رشوات(  )بائعة  اأحمد 
تقوم  التي  مدينة كركوك هي 
املحملة  �سيارتها  بــقــيــادة 
بــاخلــ�ــرشوات وتــتــجــول بها 
لبيع  كركوك  يف  املنازل  بني 
ال�رشاع  ويبقى  ب�ساعتها. 
اأكرب  املراأة فر�سا  لنيل  قائما 
يف احلياة تتالءم مع قدراتها 

التي اأعزها اهلل بها.

تتباهى االأمم بتاريخها وح�سارتها وعلمائها واأدبائها.. حيث 
يتباهى العرب وامل�سلمون ب�ساعرهم الكبري املتنبي وعاملهم 
احلديثة  الريا�سيات  طرق  العامل  علم  الذي  اخلوارزمي  الفذ 
والتي �سميت با�سمه اخلوارزميات واول من حقق الطريان يف 
�سك�سبري  باديبهم  االجنليز  ويتباهى  فرنا�ض،  بن  عبا�ض  اجلو 
اجلاذبية  قوانني  مكت�سف  نيوتن  ا�سحاق  الكبري  وعاملهم 
الذرية وموؤ�س�ض علم  النظرية  دالتون �ساحب  الكيمياء  وعامل 
با�ستور  لوي�ض  بالعامل  الفرن�سيون  يتباهى  احلديثة  الكيمياء 
موؤ�س�ض علم االأحياء املجهرية واالديب فكتور هوجو ويتباهى 
حريت  التي  الن�سبية  النظرية  �ساحب  باين�ستاين  االملــان 
العلماء وباقي الدول تتباهى بعلمائها واأدبائها، اال نحن يف 
واآثارنا  الدواع�ض ح�سارتنا  دمر  كما  مدمر  فتاريخنا  العراق 
و  ادباوؤنا  اما  االأنبياء،  ومراقد  الدين  و�سالح  املو�سل  يف 
مفكرونا فمتهمون بالزندقة والفجور كما اتهم ب�سار بن برد 
وابن املقفع اما علماوؤنا فهنا تبداأ احل�رشات فهم مهم�سون و 
مظلومون يف هذا البلد العجيب الذي ال يحرتم العلماء واالدباء 
واحل�سارة والتاريخ ويعامل خريج كليات العلوم وهو يحمل 
كليات  ويفر�ض على خريج  كانه طابعي  يعامل  لقب مربمج 
كممر�سني  العمل  والبايولوجي  والكيمياء  الفيزياء  العلوم 
باقي  اما  العلمية  واملكانة  لل�سهادة  ذاته  بحق  اذالل  وهذا 
فهي  وغريها  والليزر  والفلك  كالريا�سيات  االخت�سا�سات 
العلوم يحلمون بتاأ�سي�ض  العلوميون وخريجو كليات  مهم�سة. 
لكي  والزمن  الوقت  طال  التي  ال�رشفة  والعلوم  العلوم  نقابة 
االمور  االجــراءات  كافة  ا�ستيفاء  من  الرغم  على  النور  تب�رش 
بجمع  تقوم  لكي  لتاأ�سي�سها  والد�ستورية  والقانونية  االدارية 
جميع العلومني كما جتمع نقابة املهند�سن مهند�سيها ونقابة 

االطباء اطبائها وغريها من النقابات. 
ظلم واإجحاف بحق خريجي كليات العلوم... وم�سروع 

تاأ�سي�س النقابة يف جمل�س �سورى الدولة
 بداية حديثنا كان مع رئي�ض الهيئة التاأ�سي�سية لنقابة العلوم 
ال�رشفة والتطبيقية العراقية اال�ستاذ الفيزياوي )علي ر�سيد( 
قائال: بعد ال�سنني العجاف التي مر بها خريجو كليات العلوم 
لهذه  تهمي�ض  من   2003 �سنة  االمريكي  االحتالل  بعد  من 
القيادة  كانت  بعدما  للنظر  ملفت  ب�سكل  واق�سائها  ال�رشيحة 
العلوم  كليات  خريجو  يقودها  وال�سناعية  والبحثية  العلمية 
حيث مل يهتم احد بهذه ال�رشيحة املهمة وذلك بعدم تخ�سي�ض 
اي درجات وظيفة يف وزارات الدولة العراقية وعدم احت�سابها 
للمخ�س�سات املهنية ا�سوة بباقي االخت�سا�سات يف وزارات 
للعمل  العلوم  خريجي  عينت  احلــل  ارادت  وعندما  الــدولــة 
كم�ساعدي ممر�ض او ممر�سني.. كل هذه االمور اآلت اىل حت�سيد 
خريجي كليات العلوم واعالنهم ت�سكيل نقابة العلوم ال�رشفة 
يف  حت�سريي  موؤمتر  اول  عقد  مت  حيث  العراقية  والتطبيقية 
م�سودة  لكتابة  تاأ�سي�سية  هيئة  اختيار  فيه  مت  بابل  حمافظة 
حمافظات  جميع  من  ممثلني  على  واالعتماد  النقابة  قانون 
العراق وبعد ذلك مت عقد املوؤمتر التاأ�سي�سي يف جامعة بغداد 
والت�سويت  القانون  م�سودة  قراءة  متت  وهناك  احلكيم  قاعة 

عليه لرفعه اىل جمل�ض �سورى الدولة عن طريق وزارة ال�سحة 
وكان املوؤمتر برعاية رئا�سة الوزراء، كما مت عقد عدة موؤمترات 
ر�سمي  بح�سور  و  الكاظمية  وموؤمتر  النا�رشية  موؤمتر  منها 
حكومي ميثل �سخ�سيات �سيا�سية من جمل�ض النواب و ممثلني 
من جمل�ض الوزراء و ممثل خا�ض من قبل رئي�ض الوزراء الذي 
االق�سام  جميع  من  العلوم  كليات  خريجو  خالله  من  طالب 
ت�رشيع ت�رشيع قانون النقابة ترافقها املطالبة باملخ�س�سات 
بالتمري�ض وكذلك  العاملني  العلوم  وارجاع خريجي  املهنية 
هذه  خلريجي  وظيفية  درجات  حتديد  يف  احلثيثة  املطالبات 
التعيني  يف  لهم  مكان  ال  الريا�سيات  علوم  .خريجو  الكليات 
يف دوائر الدولة ومعدالتهم يف االن�سيابية عالية جدا ،وحتدث 
)خالد  اال�ستاذ  بغداد  جامعة  الريا�سيات  علوم  كلية  خريج 
املو�سوي( قائال: نحن خريجو كلية العلوم ق�سم الريا�سيات ال 
نعرف م�سرينا بعد التخرج نحن نحمل �سهادة البكالوريو�ض 
بت�سغيلنا،  تقوم  موؤ�س�سة  او  دائــرة  جند  وال  الريا�سيات  يف 
وزارة الرتبية ال تقوم بتعيني خريجي العلوم ودرا�ستنا �سعبة 
للغاية وعند التقدمي يف االن�سيابية جند ان كليات العلوم تعترب 
الدخول فيها عالية جدا  من كليات امل�ستوى االول ومعدالت 
ولكن عند التخرج نحمل �سهاداتنا باأيدينا ونقوم بحفظها او 
تعليقها على اجلدران ونذهب للعمل اما يف م�ساطر العمال او 
نعمل يف املكاتب او يف املحالت او نقف يف طوابري البطالة، 

منذ  العراق  انحاء  جميع  يف  املظاهرات  بع�رشات  خرجنا 
تاأ�سي�ض  بقانون  الت�رشيع  اجل  من  االن  ولغاية   2010 عام 
الرواتب  �سلم  يف  املهنية  باملخ�س�سات  و�سمولنا  النقابة 
وال�سيادلة  الزراعيني  واملهند�سني  املهند�سني  باأقراننا  اأ�سوة 

واالأطباء واأطباء االأ�سنان وذوي املهن ال�سحية.
خريج العلوم مهم�س يف العراق ويعترب من املهمني والنخبة 

يف االمارات والدول املتقدمة 
من  تخرجت  ان  منذ  احل�سني(:  عبد  )يا�رش  املربمج  وقــال   
الكلية يف عام 2009 وانا ابحث عن عمل وبعد عدة حماوالت 
العربية ملدة ثالث  االمارات  ح�سلت على عقد عمل يف دولة 
ان  حيث  البلدين  بني  الكبري  الفرق  �ساهدت  حيث  �سنوات 
العلوم  كليات  خريجي  كبري  وب�سكل  تقدر  االمـــارات  دولــة 
والعلمي  الفني  الدعم  كافة  لهم  وتقدم  النخبة  من  وتعتربهم 
وتقوم  متطورة  اخت�سا�ض  دورات  يف  وادخالهم  واملــادي 
ان تقوم باال�ستفادة من هذه  اجل  بفتح خمتربات علمية من 
الطاقات العلمية التي ت�سب يف م�سلحة تطور البلد ونه�سته 
العلمية والفرق بني بلدنا الذي يهم�ض خريجي كليات العلوم، 
حيث ينظر اىل املربمج يف اغلب جميع دوائر العراق على انه 
طابعي وال يفرقون بني املربمج والطابعي حيث ان الطابعي 
بينما املربمج هو خريج كلية  درا�سته تكون خريج متو�سطة 
والعامل  التحليالت  ونظم  االلكرتونية  الربامج  يف  هو  وعمله 

باقامة  نطالب  االلكرتوين، نحن  بالنظام  يعمل  االن  جميعها 
نقابة تقوم بجمع جميع خريجي كليات العلوم وتقوم مبنحنا 
نقابة  يف  احلــال  هو  كما  خا�سة  م�ساريع  القامة  موافقات 
املهن  وذوي  واملهند�سني  واملحامني  وال�سيادلة  االطباء 
خا�سة  عيادات  لفتح  موافقات  مبنحهم  تقوم  التي  ال�سحية 
نحن نريد ان يتم منحنا موافقات لفتح مكاتب علمية خا�سة 
موافقات  منح  كذلك  و  والــربامــج  واحلا�سوب  باملعلومات 
لفتح  والبايولوجي  والفيزياء  الكيمياء  علوم  كليات  خلريجي 
خمتربات حتليل خا�سة بدون ان يكون هناك �رشط ان يكون 

طبيب هو امل�سوؤول عن املخترب.
خريجو كليات العلوم يجربون على العمل كممر�سني.. 

وي�ستلمون  االداريـــة  الــوحــدات  يف  يعملون  واملمر�سون   
اما  معدومة  ورقابة  مفقودة  عدالة  اخلطورة  خم�س�سات 
الكيمياوي )اياد خ�سري( فتحدث مبرارة : معديل يف ال�ساد�ض 
)%85( فا�ستب�رشت خريا عند دخويل  العلمي كان  االعدادي 
كلية العلوم يف اجلامعة امل�ستن�رشية وبعد اربعة �سنوات من 
الدرا�سة ال�سعبة جدا تخرجت يف عام 2009 بدرجة جيد جدا 
وكانت الفرحة ال ت�سعني بانتظار فرحة التعيني وبعد مراجعة 
الكرث من �سنتني جلميع دوائر الدولة مل اجد اي فر�سة تعيني 
فاأ�سابني االإحباط والياأ�ض ثم جائت فر�سة التعيني يف وزارة 
ال�سحة ولكن ب�رشط مذل جلميع خريجي العلوم هو ان ال يتم 
التعيني على ا�سا�ض العمل كعلومي يف التحليالت املر�سية او 
الكيمياء والبايولوجي  العلوم  يف املختربات خلريجي كليات 
واملفرا�ض  واالأ�سعة  ال�سونار  وحدات  يف  والعمل  والتحليالت 
بالن�سبة خلريجي الفيزياء وامنا يكون العمل كم�ساعد ممر�ض 
او ممر�ض اي ان نقوم بالعمل بدرجة اقل من حت�سيلنا العلمي 
مع احرتامي للممر�ض ولكن لكل واحد منا درا�سته وخربته يف 
العمل هو مبدع يف جمال التمري�ض بينما نحن خريجي العلوم 
لل�سهادة  التمري�ض هذا اذالل  عملنا يف املختربات ولي�ض يف 
العلمية وخلريجي العلوم وا�سرتطوا علينا ملن اراد التعني ان 
يقوم بتوقيع تعهد للعمل خلم�سة �سنوات يف جمال التمري�ض 
و فرتة التعهد �سارفت على االنتهاء ولكن مل جند اي بادرة من 

قبل وزارة ال�سحة الرجاعنا اىل اخت�سا�ستنا العلمية.
يف اخلتام.. 

والوقوف  موؤ�س�ساتها  و  جمتمعها  تبني  ان  الدولة  ارادت  لو   
عليها  املالية  مــواردهــا  وقلة  االقت�سادية  االأزمـــة  بوجه 
لت�سكيل نقابات  العلوم وال�سعي  االهتمام بعلمائها وخريجي 
مهنية تقوم مبفاحتة الدولة عن نظرتها امل�ستقبلية يف ال�سعي 
يعانون  الذين  العلوم  كليات  خريجي  وان�ساف  البلد  لتطوير 
الــقــرارات  بع�ض  ب�سبب   2013 عــام  منذ  الكبري  التهمي�ض 
وال�سيا�سات اخلاطئة التي من املمكن ان ت�سلح باأ�رشع وقت 
من خالل تا�سي�ض نقابة العلوم وكذلك �سمولهم باملخ�س�سات 
يف  به  معموال  كــان  كما  الــرواتــب  �سلم  يف  والفنية  املهنية 
ال�سابق وارجاع العلومني الذي اجربوا على العمل كممر�سني 
املفرا�ض  وحــدات  املختربات  وهي  ال�سحيحة  اماكنهم  اىل 
الدولة  ان  على  النظر  يف  ي�ساهم  ذلك  كل  وال�سونار  واال�سعة 
يف  وت�سعهم  العلوم  كليات  خريجي  وحترتم  ال�سهادة  حترتم 

مكانهم ال�سحيح بني نخبة املجتمع وبناة العراق.

 ي�سكو مواطنون يف منطقة الدورة من �سوء اخلدمات يف م�ستو�سف 
الدورة ال�سعبي الذي يراجعه الكثري منهم ب�سبب عدم وجود اماكن 
جللو�ض املر�سى وعدم وجود اي و�سيلة للتربيد مما ي�سطرهم اىل 
االنتظار  الدكتور  اىل  دخولهم  انتظار  او  التحاليل  نتائج  انتظار 
خارج املبنى من �سدة �سيق وحرارة املكان واي�سا رداءة احلمامات 
اجلهات  من  املواطنون  يطالب  لذا  عليها  ي�سيطر  الذي  واالهمال 
اكرث  الن  لهم  اخلدمات  وتوفري  املو�سوع  هذا  يف  النظر  امل�سوؤولة 
من يتوافد اىل هذا امل�ستو�سف هم من كبار ال�سن واالطفال ممن ال 

تتحمل حاالتهم هذا احلر ال�سديد.

ابنائكم طلبة معاهد النفط يف �ستى  النفط، اما بعد فنحن   وزير 
كتاب  على  بالتوقيع  الفا�سل  جنابكم  من  نرجو  العراق  بقاع 
اربعة  منذ  �سدر  قد  الوزاري  االمر  ان  علما  بالتعيني  مبا�رشتنا 
ا�سهر ومت تعني عدد معني وترك العدد االخر، وقد مت رفع كتاب 
املبا�رشة  تتم  لكي  للتوقيع  فقط  يحتاج  جنابكم  اىل  م�ستعجل 
معهد  اىل  وفدوا  قد  الطلبة  ابناءكم  ان  تعلمون  وانتم  بالتعيني، 
لرفع  مهمة  �رشيحة  كوننا  التعيني..  اىل  املا�سة  للحاجة  النفط 
اقت�ساد البلد خ�سو�سا يف هذه الظروف ..نقدر لكم عملكم اجلاد 
والدوؤوب من اجل خدمة العراق.. ونرجو منكم النظر بعني االعتبار 

اىل ق�سيتنا علما اننا نطالب بحقنا بالتعيني...

الدين  �رشاج  حملة  يف  جميل  عبا�ض  الفنان  ولد   
مبنطقة باب ال�سيخ يف ر�سافة بغداد عام 1921 
ببداياته  تاأثر  فيها،  االبتدائية  درا�سته  واكمل 
اآنذاك،  العربية  املو�سيقى  وبرواد  العراقي  باملقام 
 1956  -  1941 عــام  اجلي�ض  يف  تطوعه  بعد 
معلما للريا�سة واال�سلحة اخلفيفة وعن عمله فيها 
بخدمته  االعتزاز  كل  يعتز  كان  باأنه  فنانا  يذكر 
كونه  بها  ويفتخر  البا�سل  العراقي  اجلي�ض  يف 
املتميزين  ال�سباط  بتدريب نخبة ممتازة من  قام 
بعز  ويتذكر  الع�سكرية  الكلية  من  تخرجوا  الذين 
لي�سارك  فل�سطني  اىل   1948 عام  يف  توجه  حني 
عندما  ال�سهاينة  �سد  حربها  يف  العراقية  القوات 
امل�سلحة  الــقــوات  عــن  للرتفيه  فنية  فرقة  �سكل 
اول  له  كتب  الذي  الذويب(  )منري  العقيد  با�رشاف 
ن�سيدا يلحنه بحياته الفنية بعنوان )روح ال�سهيد( 
تذاع  واخــذت  معها  واجلي�ض  اجلماهري  فتعاطفت 
كان  العراقية.  واالذاعــة  املعارك  �سوح  يف  يوميا 
من  اول  الــــوزراء  رئي�ض  ال�سعيد  نــوري  البا�سا 
فيه  تو�سم  عندما  الفني  م�رشوعه  طريق  له  فتح 
املوهبة املو�سيقية املبكرة فقرر نقل خدماته من 
اقرتح  ثم  اجلي�ض  مو�سيقى  اىل  الع�سكرية  الكلية 
وموهبته  لفنه  ليتفرغ  التقاعد  على  احالته  عليه 
�سمع  عندما  فرح  اأميا  جميل  فرح  وقد  املو�سيقية 
اخلرب وعرف ان البا�سا كان اي�سا عازفا على العود 
رغم دهائه ال�سيا�سي وان هذا القرار قد غري جمرى 
حياته اىل االبد. بداأ جميل بعد ذلك بدرا�سته العلمية 
للمو�سيقى على يد املو�سيقار روحي اخلما�ض. من 
الفنون  معهد  جميل  دخل   1951  -  1950 عام 
�سكر  �سلمان  اال�ساتذة  يد  على  ــض  ودر� اجلميلة 
فعني  )�ــرشف(  بدرجة  منه  ليتخرج  ب�سري  ومنري 
االبتدائية.  املدار�ض  احد  يف  للن�سيد  معلما  بعدها 
عبا�ض  تعرف   1952 عام  العراقية  االذاعــة  بدار 
قريحته  لتتفتح  ح�سني  زهور  املطربة  على  جميل 
)اخاف  اغنية  تعاونهما  باكورة  فكانت  اللحنية 
جناحا  حققت  التي  يكلون(  النا�ض  وعلي  اأحجي 
بلغ  خ�سبا  غنائيا  ثنائيا  بعدها  لي�سكال  كبريا 
الع�رشات من االغاين التي تلقفها اجلمهور العراقي 
وامتاع  بلهف  اخل�سو�ض  وجه  على  والبغدادي 
و�سجن فبلغت اغانيهما الع�رشات ومنها )مي عيون 
اريد  اللي  اآين  الهوى،  يهل  جيت  غريبة،  حراكه، 
ح�سد  بليه  اهلل  ما�ساء  فات،  احللو  �سلوات  احجي، 
�سليمة  مثل  ملطربات  جميل  حلن  كما  وغريها( 
وهبي،  احالم  خليل،  وحيدة  نزهت،  مائدة  مــراد، 
داخل  اإ�سكندر،  عفيفة  توفيق،  مليعة  �سامل،  غادة 
ح�ض، ومطربني عرب حيث بلغ ر�سيده من االعمال 
منها  اال�سد  ح�سة  كانت  ون�سيد  اغنية   )400(
لزهور ح�سني طبعا وبلغت 60 حلنا. يف ني�سان من 
عام 2006 تويف املو�سيقار الكبري وعميد االغنية 
العراقية عبا�ض جميل بعد ان قدم اعماال مو�سيقية 
على  فيها  يتغنون  العراقيون  �سيبقى  خالدة  فنية 
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خريجو كليات العلوم بعد سنين من الجهود ينضمون الى العاطلين عن العمل 
وكاالت - متابعة

�س���اب كويتي يطعن )اأخ���وه ابن اأمه واأب���وه(، وينحره يف منزلهم، 
ب�سك���ني، وبدم بارد، وكما لو كان جمرد دجاجة )م�سلحة(، وال�سبب 
اأن ال�سحي���ة ال ي�سوم، وال ي�سلي، ورمب���ا -ودومًا بح�سب اجلاين 
-كان ملح���دا! ممثلة لبنانية حاول البع����س من جماعة )�سوفيني يا 
من���رية( -على حد تعبري املمثل���ة -حرقها بالتي���زاب )االأ�سيد اأو ماء 
الن���ار( الأنه���ا لي�س���ت �سائمة يف �سه���ر رم�سان، رغم اأنه���ا م�سيحية، 
ومل ينقذه���ا �س���وى �سليبها املعل���ق يف رقبتها! رجل دي���ن يفتي باأن 
من يلعب لعب���ة الدومينو ال�سهرية يرتكب ذنبا يعادل ذنب من ينكح 
اأم���ه فوق �سطح الكعبة !! ما هذا العنف واالرهاب الذي طبع حياتنا 
ي���ا األه���ي؟ واأين هي ال�سماحة التي نتغنى بها لي���ل نهار؟ ملاذا اأ�سبح 
ال�سب���اب العرب���ي ال�سقيق قناب���ل موقوتة؟ ومن ال���ذي يدفع باجتاه 
تلغي���م العقول به���ذا القبح وه���ذا العن���ف املفرط؟ وما ال���ذي يجعل 
الفت���اوي عنيف���ة هكذا وب���ا حياء؟ م���ع بداية عق���د الثمانينات تذكر 
)اجلمي���ع( فجاأة باأنهم م�سلمون، واأن عليهم اإطالة اللحى، والت�سبث 
مب���ا اأو�سى به ال�سلف ال�سالح، ك���ي نبني االأمة ونحرر فل�سطني من 
ي���د اليهود )االجنا�س(! مرت اأكرث من ثاثة عقود، واالأمة )تتفل�س(، 
وفل�سط���ني اأم�س���ى ذكرها يجل���ب الغم، بع���د اأن تقاتل االأخ���وة فيما 
بينهم على من له احلق بقيادة التحرير )الناجز(! بيوت الله، مل يعد 
يذك���ر فيها الله، واإن ذكر، فهو لي�س الله رب الفقراء واملذنبني، لي�س 
الل���ه الذي يحب عبده كما حتبه اأمه واأكرث، لي�س الله الذي اأقرب من 
حبل الوريد، فهو بحاجة لو�ساطة رجال الدين كي ي�ستمع لدعواتنا 
وتو�ساتن���ا بالرزق وال�سحة واالمان، وغف���ران الذنوب! الله الذي 
ت�سف���ك الدم���اء با�سم���ه، هو لي�س ربن���ا الروؤوف الرحي���م، واإمنا هو 
رب خمي���ف، يريد اأن يحرق اأي خمالف لقوانين���ه واأوامره ! مل يعد 
اأطفالن���ا يحبون الل���ه، ونحن مل نعد كذلك نحب���ه، بتنا جميعا نخاف 
من���ه، اأرعبون���ا على مدى �سن���ني، من ربنا الذي نري���ده اأن يحر�سنا، 
وي�ساعدنا، ويلبي دعواتنا، ويرح���م �سعفنا، ويريدونه اأن يخ�سف 
بن���ا االأر����س وي�س���ب يف اأفواهن���ا الر�سا����س املن�سهر! ه���ذا الرب 
املرعب ال���ذي بنته العقول املتحجرة، وثبتت���ه يف عقولنا، هو الذي 
يدف���ع ال�سباب امل�سلم لقتل اأق���رب النا�س له، طمعا يف جنة وحواري 
ال مينحه���ا ربه���م اال بالقتل والدم. يحت���اج جمتمعنا ملعلمني ورجال 
دي���ن يزرعون املحبة والت�سامح يف قلوب االطفال، يحتاج جمتمعنا 
لقوانني متنع املتع�سبني من امتطاء املنابر وال�سا�سات لبث خطابات 
الكراهية. واال فان هذه اجلرائم )العائلية( �ست�ستمر، و�ستوفر على 
م���ن يرغب بدخول اجلن���ة، عناء االختف���اء، وال�سف���ر، وامل�ساريف، 
وخماط���ر الو�سول اىل العراق او �سوريا او ليبيا، و�سجاعة القدرة 
على قت���ل النف�س، والتح���ول اىل قطع متناث���رة! فالطريقة اجلديدة 
اأ�سه���ل وال تتطل���ب �س���وى �سكاك���ني مطب���خ، اأو �سواطري عل���ى اأبعد 
تقدي���ر. وال تتطلب �سوى االنتقال من غ���رف النوم اىل ال�ساالت او 
غ���رف اال�ستقبال، او رمب���ا للمطابخ! الفكر ال���ذي يعلم اوالدنا كيف 
يقتلوننا من اأجل دخول اجلنة، يجب اأن يحارب وبجدية، وبخطط 
واقعية، وال ت�ستثني اأحدا، وال جتامل اأحد على ح�ساب اأمن اأوطاننا 

واأمننا االأ�سري! يف اأمان الله

مبدعون من

الحرية التي تتمتع بها المرأة العراقية مقارنة بالمرأة 
في الدول العربية األخرى

إلى وزارة الصحة 

إلى وزير النفط

شكاوى

الموسيقار عباس جميل

تحقيق – ساجدة خضر

"شوفيني يا منيره" ! 

صالح الحمداني 

في أمان 
الله


