
 اأرامل ومطلقات ومهجرات وفتيات دون �شن الع�رشين يفرت�شن 
�شاحات بع�ض املناطق الفقرية يف كربالء يف انتظار من ياأتي 
يعيل  زهيد  اجر  مقابل  النهار  �شاعات  العمل  اإىل  لياأخذهن 

اأ�رشهن على حتمل اأعباء احلياة..
م�شهد جديد، لكنه لي�ض غريبا على حياة املراأة العراقية الفقرية 
طوال  املاأ�شاوية  وجوهها  بكل  احلروب  تداعيات  خربت  التي 
يطلقوا  اأن  العراقيون  اعتاد  الذي  الوقت  ففي  طويلة..    عقود 
كلمة ) امل�شطر( على اأماكن جتمع العمال) الرجال(  لالنطالق 
للعمل ، فاإنهم مل يعتادوا على �شماع كلمة )م�شاطر الن�شاء( اإال 
الن�شاء  من  فقرية  �رشائح  ا�شطرت  عندما  االأخرية  االآونة  يف 
احلروب  اأفرزتها  التي  القا�شية  واحلياة  الفقر  ظروف  حتت 
للعمل يف مهن �شعبة  الق�رشي  والتهجري  املتتالية واالحتالل 
وحتت ظروف عمل قا�شية. ويف مدينة كربالء ن�شاأت �شاحات 
العمل  يف  الراغبات  الن�شاء  فيها  تتجمع  الفقرية  املناطق  يف 
باالأعمال اليدوية ال�شعبة وتدعى هذه االأمكنة مب�شاطر الن�شاء 
امل�شاطر"،  "ن�شاء  بالرجال.اإحدى  اخلا�شة  االأماكن  غرار  على 
اأيتام  تويف  اأم لثمانية  ال�شيدة نورية عويد )42 عاما(، وهي 
االجتماعية  الرعاية  راتب  اإن"  قالت  التدرن  مبر�ض  والدهم 
الذي ا�شتلمه من الدولة اليكفيني لثلث ال�شهر.. ولدي اأطفال يف 
املدار�ض االبتدائية واملتو�شطة وقد ا�شطرت ابنتاي الكبريتان 
الدرا�شة."  نفقات  ت�شديد  من  متكني  لعدم  الدرا�شة  ترك  اإىل 
لهذا  العراق("  لالأنباء)اأ�شوات  امل�شتقلة  للوكالة  واأ�شافت 
متى  اإىل  ادري  وال  االإعمال  هذه  اأتعبتني  وقد  اعمل..  ال�شبب 
العوز واحلرمان." ولفتت  بناتي ذل  ال�شمود لتجنيب  ا�شتطيع 
العاملة  نورية  اإىل م�شكلة خطرية تواجهها "ن�شاء امل�شاطر"، 
الع�رشين  �شن  الفتيات حتت  له  تتعر�ض  ما  اأراقب  "اأنا  بقولها 
اأخالقية  م�شاكل  اإىل  يتعر�شن  وا�شتغالل..بع�شهن  حتر�ض  من 
خملة بال�رشف وبع�شهن يقعن يف فخ االإغراء الأ�شحاب العمل."     
عامل  زوجها  اإن  تقول  الثالثينات،  نهاية  يف  امراأة  علياء،  اأم 
ي�شمح  وهو  كربالء  يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اإحدى  يف  خدمة 
البنته )علياء( البالغة من العمر 18 عاما بالعمل يف احلقول 
قليل ونحن بحاجة  راتبه  "الن  املعي�شة  تكاليف  لت�شاعده يف 
لدخل اإ�شايف."واأ�شافت" اأحيانا تخرج العائلة بكاملها للعمل 
اجل توفري ما  قا�شية من  الطابوق حتت ظروف عمل  يف كور 
البيت..  واإيجار  املحروقات  وخزين  املو�شم  ك�شوة  من  يلزمنا 
والباقي على اهلل وعلى الراتب." وغالبا ما تن�شط م�شاطر الن�شاء 
الن�شاء مع  بع�ض  تخرج  اإذ  التمور،  احل�شاد وجني  موا�شم  يف 
العائلة بكاملها للعمل بتقطيع قوالب الطني يف كور الطابوق 
البدائية حتت ظروف عمل �شحية وبيئية �شيئة.   وكانت هذه 
املهن تقت�رش على عدد قليل من الن�شاء يف اأيام احل�شاد ويطلق 
يف  املزارع  يف  االأجريات  الن�شاء  وهن  )الطوا�شات(  عليهن 
العوائل  بن�شاء  امل�شاطر  امتالأت  فقد  االآن  اأما  احل�شاد،  موا�شم 
املتوترة  املحافظات  اأزواجهن يف  فقدن  ق�رشا وممن  النازحة 
امنيا، وبع�شهن ن�شاء بدون معيل.  تقول اأم عماد، وهي متعهدة 
واملزارع  التمور  وخمازن  للمعامل  واإر�شالهن  الن�شاء  جلمع 

االأعمار يح�شلن  الن�شاء ومن خمتلف  اإن"جميع  مقابل عمولة 
واحلنطة  والذرة  التمور  جني  موا�شم  يف  عمل  فر�شة  على 
وال�شعري." واأ�شافت  اأم عماد "يف االأيام الباردة ت�شطر الن�شاء 
ت�شطر  وقد  وتغليفها  لتنظيفها  التمور  خمازن  يف  للعمل 
البيوت  من  االأنقا�ض  واإزالة  التحميل  للعمل يف  الن�شاء  بع�ض 
البيوت ممن  اخلدمة يف  بع�شهن  يف�شل  فيما  امل�شيدة حديثا، 
يف  العمل  ي�شتطعن  وال  للمعي�شة  يومي  مورد  اإىل  بحاجة  هن 
الظروف ال�شعبة."  وتابعت "بع�ض الن�شاء املتعففات يخجلن 
..فاأتوىل  للعمل  ا�شتعدادهن  رغم  امل�شاطر  اإىل  اخلروج  من 
العمل."   موقع  اإىل  مبا�رشة  للخروج  البيوت  يف  بهن  االت�شال 
من جانبه، قال اأحد اأ�شحاب العمل، الذي طلب عدم ذكر ا�شمه، 
انه يف�شل الن�شاء "رغم بطئهن يف العمل." م�شريا اإىل انه "يف 
اجر."    اأطفال يعملون بن�شف  الن�شاء  االأحيان ت�شطحب  بع�ض 
"الن الرجال ياأنفون من هذه  انه ي�شتعني بالن�شاء  اإىل  واأ�شار 
على  والرثثرة  باملقاهي  الوقت  ق�شاء  يف�شلون  وهم  االإعمال 

الن�شاء  احتواء  جهود  اإطار  ويف  االأعمال."   بهذه  يعملوا  اأن 
يف  والطفل  املراأة  ق�شم  م�شوؤولة  علو�ض،  هند  قالت  العامالت، 
مركز املجتمع املدين يف كربالء اإن" هناك الكثري من ن�شاطات 
بع�ض  الن�شاء  بتعليم  مهتمة  واملجتمعية  الن�شوية  املنظمات 
املهن املحرتمة التي جتنب الن�شاء التعر�ض لالهانة واملخاطر 
يف االإعمال ال�شاقة."  واأو�شحت علو�ض اأن" هناك ور�ض كثرية 
تعاون  وقد  والتوليد..  والتمري�ض  واحلياكة  اخلياطة  لتعلم 
جمل�ض املحافظة يف جلنة حقوق املراأة والطفل مع الكثري من 
الن�شوية على جلب مكائن خياطة ومدربات لتعليم  املنظمات 
مهنة اخلياطة وهناك م�شاعدات كثرية متنح للعوائل املتعففة 
واملهجرة."وا�شتدركت "لكن امل�شكلة اكرب من اإمكاناتنا بكثري 
على  القابلية  اأو  الرغبة  لديهن  لي�ض  كثريات  ن�شاء  وهناك 
التعلم واغلبهن ال يعرفن القراءة والكتابة ولي�ض اإمامهن �شوى 
االإن�شان  "على جلنة حقوق  اإن  علو�ض  االإعمال."   وترى  هذه 
الن�شاء  بني  و�شيطا  وتكون  تتدخل  اأن  املحافظة  جمل�ض  يف 

�شاعات  فيها  يحدد  ت�شغيل  مكاتب  لتنظيم  العمل  واأ�شحاب 
العامالت  عمر  وحتديد  العمل  نوعية  ح�شب  واالأجرة  العمل 
املاء  بتوفري ظروف عمل مالئمة مثل  العمل  ويتعهد �شاحب 
الظروف  لكن  نقل.   وا�شطة  اأو  جيدة  طعام  ووجبة  ال�شايف 
املالئمة الزالت بعيدة عن هذه ال�رشيحة من "ن�شاء امل�شاطر"، 
وكما تو�شح املتعهدة اأم عماد  ظروفهن يف العمل، ف�شال عن 
االأجور التي تتقا�شاها العامالت، اأن"اجر العاملة يرتاوح بني 
ح�شب  دوالرات(    8 يعادل  ما   ( عراقي  دينار  اأالف   -10  7
يوميا."ومقارنة  �شاعات  ثماين  اإىل  متتد  والتي  العمل  ظروف 
بني اأجور العامل )الرجل( مع ما تتقا�شاه  عاملة من "م�شاطر 
الن�شاء" يت�شح اإن العاملة تعمل بن�شف االأجر الذي يتقا�شاه 
وزادت  �شاعات.  لثمان  متتد  مماثلة  عمل  ظروف  يف  العامل 
املتعهدة اأم عماد "على االأغلب تتحمل العاملة تكلفة الطعام،  
اإال اإذا كان رب العمل كرميا جدا ومن املح�شنني..  فريفق بحال 

الن�شاء بوجبة طعام ب�شيطة!."

هل يجد الطالب الباحثون عن التعلم ماي�شهل عليهم 
وال�شفوف  املنا�شبة،  املدار�ض  يجدون  هل  ذلك، 
بداية  قبل  توزع  التي  والقرطا�شية  والكتب  املريحة، 
الر�شمي، هل �شيجدون االهتمام من املعلمني  الدوام 
التي  املدر�شية  التغذية  �شيجدون  هل  واملدر�شني، 
وعدوا بها منذ اعوام لكنهم ،ح�شب والدة احد الطالب، 

)مل يبِق الف�شاد والتحا�ش�ض قطاعًا اإال ونه�شه(.
اكتظاظ  هي  الطلبة  تواجه  التي  االوىل  املع�شلة 
الثالثي  او  الثنائي  �شواء  املزدوج  والدوام  ال�شفوف 
�شبق  الرتبية  وزارة  االأحيان.  بع�ض  يف  الرباعي  ،او 
وان اعلنت عرب مكتبها االإعالمي ان العراق يحتاج اىل 
ازدواجية  لفك  العراق  9000 مدر�شة يف عموم  نحو 
جاهدة  ت�شعى  الرتبية  ان  اىل  الفتة  الدوام،  وثالثية 
اىل  �شد ال�شواغر يف جميع املدار�ض من خالل  توفري 
مدر�شني لبع�ض االخت�شا�شات كالفيزياء والكيمياء 

والريا�شيات. 
بناء مدار�ض جديدة وهل فتحت مدار�ض  لكن هل مت 
مل  املا�شي  للعام  العامة  املوزانة  ان  علمًا  جديدة 
يف  عليها  يعول  ان  ميكن  التي  املبالغ  تخ�ش�ض 
تتفاقم مع  م�شكلة  واإزاء  املزدوج.  الدوام  اأزمة  انهاء 
ما  اأن  اإال  حلول،  من  بّد  ال  وت�شتع�شي  الوقت،  مرور 
2016-03- يف  بغداد  ا�شتثمار  هيئة  عنه  ك�شفت 
اإن�شاء نحو 50  16 لو�شائل االإعالم عن توّجهها اإىل 
مدر�شة اأهلّية يف العا�شمة احبط الكثري من الدعوات 
ذات  يف  احلكومية.  املدار�ض  بناء  بتمويل  املطالبة 
اأبدى جمل�ض املحافظة تاأييده الإقامة مدار�ض  الوقت 
حكومّية عن طريق الدفع باالآجل تتوىل متويلها هيئة 
ا�شتثمار بغداد. لكن �شيئًا من ذلك مل يح�شل اىل هذا 

اليوم ومازال عدد املدار�ض اليفي بالغر�ض.
ر�شد   ،)-2014  2006( املالكي  واليتي  عهد  يف 
اأبنية  ت�شييد  مل�رشوع  دوالر  مليون   )825( مبلغ 
املئة من  6 يف  �شوى  ينجز  مدر�شّية وتطويرها، ومل 

ذلك امل�رشوع دون متابعته وفتحه من قبل اجلهات 
لبناء  املخ�ش�شة  االأموال  ذهبت  واين  املعنية 
املدار�ض لتبقى النتيجة: نق�ض كبري يف اأعداد االأبنية 
املدر�شّية واكتظاظ ال�شفوف الدرا�شّية بالتالميذ اإىل 
حّد االختناق اذ ي�شم ال�شف الواحد يف اأغلب املدار�ض 
الدر�ض غري  يجعل  ما   ، تلميذاً   60 من  اأكرث  العراقية 
نافع، ويزيد من اأعداد املت�رشبني. وب�شبب نق�ض عدد 
الر�شافة  لرتبية  العامة  املديرية  �شكلت  املدار�ض 
جديدة  مدار�ض  وفتح  ودمج  ل�شطر  جلانًا  الثانية 
يف  م�شدر  وبنّي    ... اجلديد  الدرا�شي  للعام  ا�شتعداداً 
تقوم  املركزية  اللجنة  ان  الرتبوي  التخطيط  ق�شم 
العددية  والكثافة  املدار�ض  حال  واقع  بدرا�شات 
للتالميذ والطالب ومن ثم اإ�شدار اأوامر ال�شطر والدمج 
املذكرات  االعتبار  بنظر  االأخذ  مع  اجلديد  والفتح 
القادة  كونهم  امل�رشفني  عن  ت�شدر  والتي  االإ�رشافية 
من  عدد  اللجنة  بهذه  ويرتبط  للمتابعة  امليدانيني 

اللجان الفرعية والتي ت�شكل ح�شب امل�شتجدات.

اأحمد بابان الزهاوي. ولد  جميل �شدقي بن حممد في�شي بن املال 
ون�شاأ  1936م،  فرباير   24 يف  بها  وتويف  1863م  عام  بغداد  يف 
ودر�ض على يد اأبيه وعلى يد علماء ع�رشه، وعني مدر�ًشا يف مدر�شة 
ال�شليمانية ببغداد عام 1885م، وهو �شاب ثم عني ع�شواً يف جمل�ض 
جلريدة  وحم��رراً  الوالية  ملطبعة  مديراً  ثم  1887م،  عام  املعارف 
الزوراء عام 1890م، وبعدها عني ع�شواً يف حمكمة ا�شتئناف بغداد 
عام 1892م، و�شافر اإىل اإ�شطنبول عام 1896م، فاأعجب برجالها 
عني  1908م،  عام  يف  بالد�شتور  العمل  اعالن  وبعد   ، ومفكريها 
اأ�شتاًذا للفل�شفة االإ�شالمية يف دار الفنون باإ�شطنبول ثم عاد لبغداد، 
العراقية  احلكومة  تاأ�شي�ض  وعند  احلقوق،  مدر�شة  يف  اأ�شتاذاً  وعني 
واللغة  العربية  باللغة  ال�شعر  ونظم  االأعيان.  عني ع�شواً يف جمل�ض 
والتنوع  بالكرثة  الزهاوي  �شدقي  جميل  اإنتاج  ومتيز  الفار�شية، 
يف  نف�شه  عن  فكتب  بنف�شه  ومعتدا  فخورا  وكان  والنرث.  ال�شعر  بني 
حلركاتي  )املجنون(  اأ�شمى  �شباي  يف  "كنت  قائال:  حياته  اأواخ��ر 
ويف  الطرب،  اإىل  لنزعتي  )الطائ�ض(  �شبابي  ويف  املاألوفة،  غري 
)الزنديق(  �شيخوختي  اال�شتبداد، ويف  )اجلرىء( ملقاومتي  كهولتي 
نظرية  يف  باإميانه  يجاهر  وك��ان  الفل�شفية"،  باآرائي  ملجاهرتي 
باجلهل  وينعتها  وقته  يف  العربي  املجتمع  اآراء  ويخالف  التطور 
يف  تفل�شفه  لكرثة  حياته  اأواخر  يف  الزندقة  اإليه  ون�شبت  والتخلف، 
العلوم، ولكنه كان م�شلما ومل يكن ملحدا على الرغم من �شيوع ذلك 
االلهية وجمال  الذات  النا�ض، وله �شعر جميل يف و�شف  عند عامة 
العربية.  املجالت  كربيات  يف  فل�شفية  مقاالت  وله  اخلالق،  �شنع 
وكان له جمل�ض يحفل باأهل العلم واالأدب، واأحد جمال�شه يف مقهى 
ال�شط وله جمل�ض اآخر يقيمه ع�رش كل يوم يف قهوة ر�شيد حميد يف 
الباب ال�رشقي من بغداد، واتخذ يف اآخر اأيامه جمل�شًا يف مقهى اأمني 
يف �شارع الر�شيد وعرفت هذه القهوة فيما بعد بقهوة الزهاوي، ولقد 
كان مولعًا بلعبة الدامة وله فيها تفنن غريب، وكان من املرتددين 
�شالح  اإبراهيم  واالأ�شتاذ  الر�شايف،  معروف  ال�شاعر  جمال�شه  على 
�شكر، وال�شاعر عبد الرحمن البناء، وكانت جمال�شه ال تخلو من اأدب 
وم�شاجلة ونكات ومداعبات �شعرية، وكانت له كلمة الف�شل عند كل 
اأفندي الراوي ويف  اإبراهيم  مناق�شة ومناظرة، ولقد قال فيه ال�شيخ 

قرينه الر�شايف:
مقال �شحيح اإن يف ال�شعر حكمة        وما كل �شعر يف احلقيقة حمكم
واأ�شعر اأهل االأر�ض عندي بال مرا    جميل الزهاوي والر�شايف املقدم
وكان  العربي  والعامل  العراق  م�شتوى  على  معروفا  الزهاوي  كان 
جريئًا وطموحًا و�شلبًا يف مواقفه، فاختلف مع احلّكام عندما راآهم 
يلقون باالأحرار يف غياهب ال�شجن ومن ثم تنفيذ اأحكام االإعدام بهم 

فنظم ق�شيدة يف حتّية ال�شهداء مطلعها:
على كل عود �شاحب وخليل  ويف كل بيت رنة وعويل

ويف كل قلب ح�رشة وعليل ويف كل عني عربة مهراقة  
علت خطباء عودهن نقول كاأن اجلدوع القائمات منابر  

دافع الزهاوي عن حقوق املراأة وطالبها برتك احلجاب )ويق�شد به 
باملفهوم احلايل(  ولي�ض احلجاب  الوجه  الذي يخفى معامل  النقاب 

واأ�رشف يف ذلك، حيث قال:
هو داء يف االجتماع وخيم ا�شفري فاحلجاب يا ابنة فهر  

فلماذا يقر هذا القدمي ؟ كل �شيء اإىل التجدد ما�ض  
زاهر واحلجاب ليل بهيم ا�شفري فال�شفور للنا�ض �شبح  

للفريقني ثم نفع عميم ا�شفري فال�شفور فيه �شالح  
كذبوا فال�شفور طهر �شليم زعموا ان يف ال�شفور انثالمًا  
بل يقيها تثقيفها والعلوم اليقي عفة الفتاة حجاب  

مساطر النساء.. وجه آخر من حياة المرأة العراقية
السماوة - جاسم فيصل الزبيدي

اسعد عبدالله عبدعلي

االنتخابات العامة ، هي بحق عر�ض دميوقراطي ، ينتهي باختيار 
الطريق الذي يحوز على رغبة الناخبني ، يف بناء الوطن وال�شالح 
العام ، ولكن ب�رشط ان تكون �شفافة يف نزاهتها ، بان ت�شتجيب 
بح�شن   ، والقرار  والعزمية  االرادة  بحرية   ، الناخبني  الرادة 
للناخب دور  باأن يكون   ، امل�شوؤول  وال�شلوك  والت�رشف  االختيار 
 . الوطن وتقرير م�شريه  بناء  ، يف  امل�شوؤولية  ي�شاهم يف   ، فعال 
، باأن يكون اىل جانب  بروح وطنية تخدم العملية الدميوقراطية 
عاليًا  الوطن  راية  ويرفع  ال�شعب  يخدم  الذي  والتغيري  اال�شالح 
الوجوه  اختيار  يف   . وامل�شوؤول  ال�شائب  االنتخابي  باالختيار   ،
ت�شب   ، وامل�شوؤولية  واحلر�ض  التفاين  بروح   ، ال�شعب  متثل  التي 
يف ال�شالح العام . لكن عقلية الناخب العراقي ، حتمل موروثات 
الدكتاتورية ، يف تدجني املواطن باأن يكون  الثقافة  را�شخة من 
قطيع من اخلرفان ، يف العقلية وال�شلوك والت�رشف ، التي ت�شب 
والنكرات  والفا�شدين  للطغاة  والقد�شية  والتعظيم  التمجيد  يف 
مت�شخ  حتى   ، اجلبني  لها  يتعرق  ومهني  مذل  ب�شكل   ، الطفيلية 
وت�شطب كرامته االن�شانية ، يف تقبيل االيدي واالكتاف واالنحناء 
بذل وعار . لذلك وجدوا القادة ال�شيا�شيني من االحزاب الطائفية ، 
ار�ض خ�شبة ، ليكونوا بدور مقام الدكتاتور ال�شابق ، يف التعظيم 
والتمجيد والقد�شية . كاأنهم اولياء واو�شياء من رب العاملني ، او 
كاأنهم مالئكة الرحمة ار�شلهم املوىل القدير اىل العراق . ليكونوا 
او�شياء على رقاب النا�ض ، لذلك حظي قادة احزاب املحا�ش�شة 
الطائفية - االثنية ، من الفا�شدين الذين حطموا العراق باخلراب 
والدمار ، وبالكوارث الدموية ، انهار من الدماء ، وجدوا من �رشق 
من  بداًل   ، انف�شهم  وجدوا   ، العراق  وخريات  اموال  و�شفط  ونهب 
التمجيد  مبقام  انف�شهم  وجدوا   ، االعدام  مق�شلة  اىل  ير�شلوا  ان 
وزعماء  قادة  به  قام  الذي  الدور  ورغم   . والقد�شية  والتعظيم 
العراق يف املزاد  ، بالعار امل�شني وهم يبعون  االحزاب الطائفية 
انواع  احط  اخالق  جتاوزوا  انهم  رغم   ، رخي�ض  ب�شعر  العلني 
اىل  واالهانة  العار  جتلب  التي   ، وال�شم�رشة  والدعارة  اخل�شا�شة 
املوروثات  من  امل�شبعة   ، الناخب  عقلية  ا�شتغلوا  فهم   ، العراق 
ب�شكل  العراق  ا�شابت  التي  كوارث  �شخامة  لكن   . الدكتاتورية 
حيتان  و�رشا�شة  النهب  �شخامة  وكذلك   . انقطاع  دون  متوا�شل 
الف�شاد ، باأن االزمة االقت�شادية واملالية ، جعلت املواطن كب�ض 
بف�شل  الظروف  دور  لعبت  وكذلك   ، غريه  دون  لها  و�شحية  فداء 
امل�رشوع اال�شالمي ، الذي جلب البالء وامل�شائب ، قلب املعادلة 
التظاهرات  ا�شتمرار  بدليل   . العراقي  املواطن  عقلية  تغيري  يف 
احزاب  على  ال�شاخط  الغ�شب  وا�شتمر   ، ال�شلمية  االحتجاجية 
 ، وفا�شدة  �شامة  افاعي  بيو�ض  عن  تتفق�شت  التي   ، الطائفية 
ا�شتمرار االحتجاجات باملطالبة باال�شالح والتغيري رغم البط�ض 
والتنكيل ، و املطالبة ، بتحقيق الدولة املدنية ، ال الدولة الطائفية 
 ، وال�شاعة  املرحلة  �شعار   ، املدنية  الدولة  �شعار  ا�شبح  وبدليل   ،
حتى  الف�شاد  حيتان  وحتى   ، املدنية  الدولة  يف  يطالب  الكل 
اىل   ، فجاأة  القادر  بقدرة  تغريوا   ، الذهبية  مالعقهم  اليخ�رشوا 
العزف على نغمة الدولة املدنية ، ولكن بعملية احتيالية �شيطانية 
بال�شيا�شة الثعلبية ، المت�شا�ض النقمة ال�شعبية ال�شاخطة عليهم 
 . العراقي  اخلراب  من  عامًا   14 قبل  ولي�ض  االآن  جاءوا  كاأنهم   ،
ان التغيري يف العقلية الناخب العراقي ، وحده ال ميكن ان يجلب 
التغيري واال�شالح . مهما كانت درجة التغيري يف عقلية الناخب 

العراقي 

مبدعون من الحاجة إلى نحو 9000 مدرسة ..طالب بال مدارس!
جميل صدقي الزهاوي

تغيير عقلية 
الناخب العراقي 

بقلم: جمعة عبدالله 

أقالم حرة

من  العراقيني  املوؤهلني  املخت�شني  من  املئات  يعاين 
تعي�ض  بلدان  يف  عمل  على  احل�شول  و�شعوبة  البطالة 
العلمية  املوؤهالت  من  بالرغم  متكررة،  اقت�شادية  اأزمات 
اإعمالهم  من  اأكت�شبوها  التي  واخلربة  بها،  يتمتعون  التي 
يف بلدهم. واأ�شبح م�شهد الع�رشات من االأطباء واملهند�شني 
العمل  مكاتب  على  يتوافدون  وهم  اجلامعيني  واالأ�شاتذة 
الذين  االوروبيني  اىل  بالن�شبة  عاديًا  الدول،  خمتلف  يف 
يعانون اأنف�شهم من البطالة، وبح�شب درا�شة �شويدية حديثة 
Riksrev -" املركزي املايل  التدقيق  هيئة   اأ�شدرتها 
وا�شح  ب�شكل  ارتفعت  البطالة  معدالت  فان   "sionen
مقارنة  االإخت�شا�ض  وذوي  االأكادمييني  املهاجرين  بني 
هناك  اأن  اىل  الدرا�شة  وخُل�شت  ال�شويديني،  من  باأمثالهم 
الذين  العمل  اأرباب  املهاجرين ملقابلة  اأمام  فر�شًا �شئيلة 
قبل  العمل،  طالبي  من  �رشيع  نحو  على  يعتذرون  اأ�شبحوا 
االأطباء  من  املئات  اأن  ومعروف  موؤهالتهم.  على  التعرف 
واملهند�شني واأ�شاتذة اجلامعة ا�شطروا يف ال�شنوات االأخرية 
اىل ترك العراق والعي�ض يف دول متنح اللجوء، لكن قلة منهم 
هذا  احلال  واقع  ويعك�ض  العمل،  على  احل�شول  ا�شتطاعت 

�شورة قامتة ملن يفكر بالهجرة اىل هذه البلدان.

افراد االبنة   5 هل يقبل �شمري كل عراقي ان نكون عائلة من 
الكربى ال�شاد�ض ادبي واالبن يف الثالث متو�شط وال�شغرى يف 
العمل ومن غري حقوق وانا  ابتدائي واالب عاجز عن  اخلام�ض 
خريجة معهد معلمات م�شائي ومن االوائل ومبعدل %59 عام 
�شوى  2007 وكالنا من غري وظيفة وال معيل الالتم�ض منكم 
امل�شاعدة االن�شانية كون حالتنا املادية �شعبة للغاية وخا�شة 
اهلية  مبدر�شة  معلمة  اعمل  واالن  متطلبات  ولها  ا�رشة  نحن 
براتب 150 الف وهل ن�شتطيع جمارات الواقع وقد بلغ عمري 
36 �شنة ارجو االلتفاتة الكرمية من ح�رشاتكم واهلل امل�شتعان 

..و�شن �شالح ن�شيف

ببناء  لالت�شاالت  زين  �رشكة  قامت   : الب�رشة  حمافظة  يف  
�شوئي  قابلو  ومد  ات�شال  واطباق  مركزية  وبدالة  ابراج   4
ومولدات عمالقة يف منطقة �شكنية وبتواطىء مع مديرية بيئة 
االنراجني تخلي�شنا من هذه  2006 ولغاية  �شنة  الب�رشة من 

االمرا�ض ولكم جزيل ال�شكر

عراقيون ذوو تختصاص يشكون 
البطالة!

مواطنة تستغيث ..
عائلة بال وظيفة

أنقذونا من أبراج زين

المواطن و المسؤول
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