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كتابة على احليطان

بالقدر الذي نرى فيه الرتبية الأ�سا�س الذي تقوم عليه 
نكو�سها  يف  فاأنها  والقت�سادية،  الجتماعية  البنية 
التقدم  دروب  م��ن  م�����س��ت��وي��ات  لأي  ت�سويها  مت��ث��ل 
الرئي�سي يف  ال�سيء   . اآفاق امل�ستقبل  والنفتاح نحو 
مو�سوع الرتبية والتعليم لدينا هي اأننا نفتقد فل�سفة 
به  نقوم  ان  ينبغي  ما  و�سوح  بكل  لنا  حتدد  تربوية 
ال�سخ�سية  الجتهادات  نتجنب  حتى  ينبغي  ل  وم��ا 
املبنية على خلفيات ثقافية وفكرية تتعار�س وتتقاطع 
مع الفل�سفة الرتبوية املقّرة من قبل الدولة . والجتهاد 
ميكن  ل  �سرورات  باعتبارها  اأفكاره  ي�سوق  ما  عادة 
التخل�س منها او جتنبها ! وي�سعها بديال عن البحث 
التي ميكن  الرتبوية  للم�سكالت  يف احللول اجلذرية 
ان حتدث هنا وهناك يف هذه اجلغرافية او تلك، لن 

اأ�سهل احللول هي التخل�س من امل�سكلة ووجع الراأ�س 
عرب رميها يف �ساحة اأخرى لتظهر لنا فيما بعد م�سكالت 
اجتماعية من منط جديد . الذي يعتقد باأن ال�سرورات 
قد قادته اىل حلول ف�سل الإناث عن الذكور يف املرحلة 
التفكري  يف  اأف��ق  �سيق  عن  حقيقة  يعرب   ، البتدائية 
امل�ستقبلي للنتائج التي �ستفرز عن مثل هذا الأجراء، 
ويعرب اأي�سًا عن جهل باجتاهات العراق الدميقراطي 
 %50 من  اأكرث  فيه  الن�ساء  ن�سبة  ت�سكل  الذي  املتنور 
وي�سكلن الآن العمود الفقري لقت�ساده ب�سبب ظروف 
. وهذا املو�سوع غري موجه مل�سوؤول  البالد اخلا�سة 
حمدد، انه مو�سوع موجه �سراحة لنمط تفكري يلوي 
عنق امل�سكلة ليدخلها يف عنق ال�سرورات الجتماعية 
ومتييز  بفهم  املخول  هو  ك��ان  وان  حقيقية  كانت  ان 

ال�سرورة من غريها !
الإ�سكالت من خالل  هذه  مثل  معاجلة  طبعا ل ميكن 
مقال �سحفي او حتقيق لن امل�سكلة اأعمق بكثري وا�سد 
لرتباطها  الأخ��رى  امل�سكالت  من  الكثري  من  خطورة 
لك  يبني  ان  ل��ه  ت��ري��د  ال���ذي  اجل��ي��ل  بنوعية  املبا�سر 
ال�سخ�سية  الجتهادات  اأر�سية  على  اجلديد  العراق 
املدرو�س  املنظم  املنهجي  الفل�سفي  العمل  ولي�س 
والعلمي الذي ي�ستند اىل معطيات بحوث ودرا�سات 
واأخ��رى  وتربوية  ونف�سية  واجتماعية  اقت�سادية 
لال�ست�سعار امل�ستقبلي عن النتائج املتمخ�سة عن هذا 
اأ�سا�س  على  تقوم  التي  القرارات  من  اأو غريه  القرار 
هي  �سغوطات  طائل  حتت  اأو  �سخ�سية  نظر  وجهة 
ال�سحيحة  املنطقية  ايجاد احللول  ما تكون عن  ابعد 

للم�سكالت التي تواجه املجتمع .
الأ�سئلة  من  جمموعة  نف�سه  القرار  �ساحب  �ساألنا  لو 

التي قد ت�ساعده على فهم طبيعة قراره : 
عملية  يف  املجتمع  ن�سف  ي�سارك  ان  ي�ستطيع  كيف 
اإ�سفني  الطفولة  منذ  له  ندق  كّنا  اإذا  والبناء  النهو�س 

ال�سك والريبة واخلوف من الآخر ؟ 
اىل اأي حد وم�ستوى ي�ستطيع ان ي�سع »ف�سله« �ساري 

املفعول يف احلياة الجتماعية ؟
ان  ينبغي  كلية خمتلطة  ما يف  بان م�سكلة  يعتقد  هل 

حتل بف�سل الطالبات عن الطلبة ؟
فنبني  النواب مثال  لو طبقنا هذا على جمل�س  وم��اذا 
بني  فيما  الت�����س��ال  وي��ج��ري  للنائبات  اآخ���ر  جمل�سا 

النواب والنائبات عرب دائرة تلفزيونية مغلقة ؟ 

اأو  ال�سطرارية  الفرتا�سات  تعميم  ن�ستطيع  وهكذا 
الجتماعية  احلياة  تفا�سيل  اأدق  حتى  ال�سرورية  
قد  اأننا  ومتحي�س  ذكاء  كثري  دون  لنكت�سف  العراقية 
حتولنا اإىل جمتمعني ، جمتمع للن�ساء واآخر للرجال 
يفرزها كل  فيما بعد عن حلول مل�سكالت  !!  ولنبحث 

جمتمع باأ�سلوبه اخلا�س !
منطقة  م��ن  اأك���رث  يف  ج��اري��ة  ال��ن��وع  ف�سل  عمليات 
وحمافظة دون ان تلتفت اإليها  ل ال�سلطة الت�سريعية 
بل  املحتملة  ال��رتاك��م��ات  خل��ط��ورة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ول 
التفكري   م��ن  ال��ن��م��ط  ه���ذا  تطبيقات   ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة 
الرادوي الذي يعتقد واهما اأن ال�سحيح هو ما يقوم 
به وان اخلطاأ هو يف احلاجات الجتماعية املطلوبة  

للمجتمع العراقي. عامر القي�سي

ال������رب������ي������ة وامل�����ع�����ا������ص�����رة 

مرحلة  ال��ب��ن��ات يف  ع���ن  ال��ب��ن��ني  ع���زل 
ان  فهما   ، حقا  حمزن  امر  لهو  الطفولة 
ال�سن  هذه  يف  بع�سهما  على  يتعرفا  مل 
؟  التعارف  اوان  �سيكون  فمتى  املبكرة 
؟ ام عند ما �سيكونان  يف �سن املراهقة 

معا بني جنبات اجلامعة ؟.
ميدانية  ج���ول���ة  ل��ه��ا  ك���ان���ت  )امل�������دى( 
اأع�ساء  اآراء  من  الكثري  فيها  ا�ستطلعت 
يف منظمات املجتمع املدين التي يعول 
عليها يف �سنع جمتمع متمدن ومتطور 
وخمت�سني  وت��رب��وي��ني   ، وح�����س��اري 
وقانونيني  والتعليم  الرتبية  ب�سوؤون 
احل�سيلة  فكانت  ومثقفني  واإعالميني 

هي الآتي: 

املجتمع  عقلية  تبداأ  هنا  من 
الذكوري

)قا�سم  م�ساواة  �سحيفة  حترير  مدير 
 ، تاريخي  ���س��وؤال  هنالك   : ق��ال  حممد( 
ملاذا مننع اختالط اجلن�سني يف املدار�س 
الب��ت��دائ��ي��ة ودجم��ه��م��ا يف ال��درا���س��ة 
من  متقدمة  م��راح��ل  يف  او  اجلامعية 
جاء  الأج��راء  هذا  ان  اعتقد  ؟  الدرا�سة 
والأنثى  للمراأة  الدونية  النظرة  ب�سبب 
التمييز  اذا من هنا �سيبداأ   ، ب�سكل عام 
تلك  مثل  تتاأ�س�س  وبالتايل  الطفل  عند 
الفئات  جميع  لت�سمل  وت�ستمر  النظرة 
العمرية ، ومن هنا تنمو عقلية املجتمع 
اأي�سًا يبداأ تهمي�س  الذكوري، ومن هنا 
مواطنة  تعد   حينما  وماأ�ساتها  امل���راأة 
ولي�س  الثالثة  او  الثانية  ال��درج��ة  من 
روؤاه  له  ب�سري  كائن  اأنها  اأ�سا�س  على 
وظيفة  ولديها   ، واأف��ك��اره  وت�سوراته 
وثقافية   واأخالقية  واجتماعية  تربوية 
م�ساواتي   ال����ال  ال���ع���امل  ه����ذا  ل��ت��غ��ي��ري 

وتنه�س باأعباء  ج�سيمة .
* ما هي تاأثرياته امل�ستقبلية ؟ 

� هناك جملة من التاأثريات مل�سناها من 
ومقارنة  احلياتية   معاي�ساتنا  خ��الل 
باملجتمعات املتمدنة اأول : يعيق عملية 
التمدن ، ويوؤدي اىل تهمي�س املراأة برغم 
جميع امل�سوغات وال�سعارات التربيرية 
وير�سخ   ، ال���ق���رار  ه���ذا  راف��ق��ت  ال��ت��ي 
�سيوؤدي  وبالتايل   ، الذكوري  املجتمع 
من  وقمعها  امل���راأة  تعنيف  �سهولة  اىل 
الواحدة  الأ���س��رة  داخ���ل  ال��ذك��ور   قبل 
وغري  الر�سمية  املوؤ�س�سات  داخل  ويف 
ال��ت��ي تدعي   ت��ل��ك  ، وح��ت��ى  ال��ر���س��م��ي��ة 
ودميوقراطية،  مدنية  موؤ�س�سات  باأنها 
بغية ان تظل املراأة يف موقع ادنى من 

الرجل . 
ال��ق��رار  ه���ذا  امل��ج��ت��م��ع  �سيتقبل  *ه���ل 

الذي حدث يف  التغيري  بعد  وبالأخ�س 
العراق ؟؟ 

� امل��ج��ت��م��ع م��ن��ق�����س��م حت���ت ت���اأث���ريات 
اي��دي��ول��وج��ي��ة وف���ك���ري���ة، وال�����س��راع 
التاريخي الأيديولوجي ما زال حمتدما 
وهو باعتقادي �سراع م�سروع اذا ركن 
والإقناع،  القناعة  واىل  احل���وار  اىل 
وثقافيا  فكريا  املهيمنة  ال��ق��وى   ولكن 
التي  هي  ال�سابق  النظام  �سقوط  بعد 
اىل  تنظر  ل  ومنهجيات  برامج  تتبنى 
، هي  الرجل  املراأة بعني م�ساواتية مع 

نظرة ازدراء وعدم احرتام . 
الن�سان  ح��ق��وق  جم���ال  يف  ال��ن��ا���س��ط  
العراقي  الد�ستور   : قال  جابر(  )اده��م 
اقر حقوق املراأة و�سمن حريتها ، وهذا 
كفلها  التي  واملبادئ  ين�سجم  ل  القرار 
اأ�سعاف  يف  �سيمعن  فهو   ، الد�ستور 
ال�سلطة  تر�سيخ  اىل  امل��راأة ويدفع  دور 
الذكورية ، حرمان الطالب والطالبة من 
بع�سهما يف مرحلة الطفولة �سيجعل كل 

منهما يعي�س يف حالة غربة عن الآخر.

ميثل  اجلن�سني  بني  الف�سل 
نكو�سا اجتماعيا

وي�سيف جابر : �سيكون هناك نكو�س 
العالقات  يف  وترد  م�ستقبال،  اجتماعي 
الج��ت��م��اع��ي��ة وخ��ا���س��ة ب���ني ال���رج���ال 
الأ�سرية  العالقات  يف  وحتى  والن�ساء 
و�ستعزز ال�سلطة القبلية ممثلة ب�سلطة 
تاأثري  هناك  يكون  ان  دون  من  الأب���وة 
وا�سح  لدور الأم يف احلياة ، و�سيبدو 
الأمر اأكرث و�سوحا يف مراحل املراهقة 
اجلامعية  ال���درا����س���ة  م���راح���ل  ويف   ،
وبالنتيجة النهائية �سيرتاجع امل�ستوى 
املراحل  جميع  يف  والدرا�سي  العلمي 
العلوم  مناهج  يف  وخا�سة  الدرا�سية 
الطلبة  اأم���زج���ة  ان  ���س��ي��م��ا   ال�����س��رف��ة، 
الطالبة  ان  �سيما  حتما  مربكة  �ستكون 
مرتبة  ارف���ع  ه��و  زميلها  ب��ان  �ست�سعر 
اجتماعية منها ، ومن منظور �سخ�سي 
جميعا  ن�سعى  ان  ال�سروري  من  اج��د 
لن تكون العالقة بني الطالبة والطالب 
الدرا�سية   املناخات  وب��ح��دود  طبيعية 
للتاأثريات  ي��خ�����س��ع��ا  ان  دون  وم����ن 
ال��دي��ن��ي��ة وم���ب���داأ  احل����الل واحل�����رام ، 
منت�سبي   ب��ني  ال��ع��الق��ات  م��ن  ولنتخذ 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة ���س��واء رج��ال 
ل  به وان  ن�ساًء مثال يحتذى  ام  كانوا 
نرجعها اىل العالقات املبنية على العقد 

والإرها�سات الأخرى . 

ال������ق������رار جم����ح����ف ب��ح��ق 

الطرفني 
قالت  ال�سدي  زينب  الن�سوية  النا�سطة 
الطلبة  بطبيعته جمحف بحق  القرار   :
غري  وهو   ، �سواء  حد  على  والطالبات 
من  ان   ، نف�سه  ال��وق��ت  يف  م�����س��اوات��ي 
مبثابة  اجلن�سني  ب��ني  الخ��ت��الط  يعد 
جرمية لهو واهم جدا ، فلقد ثبت علميا 
اإن�����س��ان��ي��ة عديدة  وم���ن خ���الل جت���ارب 
ب��ني اجل��ن�����س��ني وخا�سة  ال��ف�����س��ل  ب���ان 
عقد  عنه  �ستنجم  الطفولة  مراحل  يف 
واخ���ت���اللت واأم���را����س اج��ت��م��اع��ي��ة ل 
املراهقني  جنوح  اىل  ت��وؤدي  لها  ح�سر 
م��ن ك��ال اجل��ن�����س��ني ، وخ��ل��ق ح��ال��ة من 
العداء امل�ستدمي بينهما من خالل �سعور 
ف�سل  الأن��ث��ى،  على  بال�ستعالء  الذكر  
املرحلة  يف  ال��ت��ل��م��ي��ذات  ع��ن  ال��ت��الم��ي��ذ 
الب��ت��دائ��ي��ة ق����رار غ���ري ح�����س��اري ول 
ين�سجم واملتغريات اجلارية يف العراق 
الدميقراطي، كيف نبني  جمتمعا مدنيا  
لنهد  باملعول  من�سك  ونحن   متح�سرا 

الأ�سا�سات؟. 
لتدخالت  نتيجة  جاء  القرار  بان  اعتقد 
العملية  يف  ودينية  وقبلية  ع�سائرية 
الرتبوية ، التغا�سي عن هذه التدخالت 
�سيلحق �سررا بالغا بالتن�سئة ومبجمل 
�ستظهر  والتعليمية  الرتبوية  العملية 
تاأثرياتها وب�سكل مبا�سر على امل�ستوى 
و�ستمتد   للطلبة  وال��درا���س��ي  العلمي 
ونحن  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  جميع  اىل 
كمنظمات جمتمع مدين نرف�س وبقوة 
ان  �ساأنها  من  التي  القرارات  هذه  مثل 
توؤدي اىل تراجع املجتمع واإفراغه من 
والتمدن  والتطور  التح�سر  كل مظاهر 
من خالل ن�ساطاتنا واأقالمنا واأ�سواتنا 
باإلغاء  مطالبني  عاليا  �سرتتفع  ال��ت��ي 
بلد احل�سارة  ، والعراق  ق��رارات  هكذا 
والأبجدية الأوىل ومل يكن قي يوم من 
اليام بلدا رجعيا متخلفا  ، ونحن على 
ثقة كبرية بان ع�سائرنا توؤمن بالتطور 
جميع  ويف  العراق  تقدم  اىل  وت�سعى 
الرتبية  وزارة  من  ونرجو   ، املجالت 

اإعادة النظر بهذا القرار ..
دلل  امل��راأة  حرية  منظمة  رئي�سة  نائبة 
جمتمع  كمنظمة  نحن   : قالت  الربيعي 
املواطنني  مع  مبا�سر  متا�س  لها  م��دين 
وبالأخ�س الن�ساء ، ن�ستطيع القول بان 
ف�سل التالميذ عن التلميذات هو اإجراء 
غري ح�ساري ، لن هوؤلء ل يزالون يف 
مغزاه  يعون  ل  الربيئة  الطفولة  طور 
يكونوا  ان  ي��ج��ب  ���س��يء  ك���ل  وق��ب��ل   ،
ال�سيا�سية  ال��ت��وج��ه��ات  ع���ن  ب��ع��ي��دي��ن 
يف  يثري  الأجراء  هذا  والأيديولوجية، 

نفو�سهم الكثري من الت�ساوؤلت واب�سط 
�سوؤال �سيكون: ملاذا هذا الف�سل ؟ وهذا 
عن  للبحث  كثريا  �سيحفزهم  ال�سوؤال 
باأنف�سهم  هم  �سيجيبون  ورمبا  الإجابة 
مفعمة  الإج�����اب�����ات  ���س��ت��ك��ون  ورمب�����ا 
هذا  و�سينعك�س  والظنون  بال�سكوك 
والنف�سية،  العقلية  قواهم  على  �سلبا 
تتعلق  الإجابات  بع�س  كانت  اذا  �سيما 
والف�سيولوجية  اجلن�سية  ب��ال��ف��وارق 
ومن هنا تبداأ العقد بالتنامي، وت�ساءلت 
منفتحا  جمتمعنا  يكون  ل  مل  الربيعي: 
اإزاء اجلن�سني ومتفهما لطبيعة العالقة 
ينظر  ل  ومتح�سرا  ومتمدنا  بينهما 
اإليهما بدوافع العقد والإرها�سات الآنية 
والتوجهات ال�سلبية ؟ ما ال�سري يف ان 
او  املدر�سة  �ساحة  يف  التالميذ  يجتمع 
يف البا�س الذي ينقلهم ، او ي�سرتكون 
اأفكار  يف  ،وحتى  ما  لعبة  ممار�سة  يف 

م�سرتكة لبناء م�ستقبلهم . 

الف�سل والعنف املتبادل 
بتقديري   : فتقول  الربيعي  وت�سرت�سل 
ال��ت��الم��ي��ذ  ب����ني  امل���ب���ك���ر  ال���ف�������س���ل  ان 
وال���ت���ل���م���ي���ذات ���س��ريب��ك ال���ع���الق���ة بني 
التلميذ  �سيت�سرف  ك��ي��ف  اجل��ن�����س��ني، 
عمه  وب��ن��ات  و�سقيقاته  زم��ي��الت��ه  م��ع 
وولوجه  امل��راه��ق��ة  ���س��ن  يبلغ  حينما 
احلال  هو  وكذلك  ؟  اجلامعات  بوابات 
العالقة  �ستوؤدي  رمب��ا  التلميذات،  مع 
اأروق��ة  يف  �سيلتقون  وه��م  امل�سطربة 
العنف  ا�ستجار  اىل   ال��ع��ايل،  التعليم 
املتبادل، والكراهية املتبادلة اأي�سًا، لي�س 
�سيد  هو  احل��ذر  �سيكون  بل  فقط،  ه��ذا 
وبهذا  نحن   ، بينهم  العالقاتي  املوقف 
بالزمن  للتخلف  ونعود  نر�سخ  الف�سل 
اىل الوراء  فيما العامل يتطور حل�سويا 
ولي�س بفوا�سل زمنية متباعدة، فهناك 
والكت�سافات  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث 
والخرتاعات والقفزات التقنية الهائلة 
مفا�سل  جميع  على  النرتنيت  وت�سيد 

الوقت  يف  علينا  لزاما  يكون   ، احلياة 
الراهن �سواًء كنا يف منظمات املجتمع 
الر�سمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  او  امل����دين 
ن�سهم  ان  الفاعلة  الجتماعية  والقوى 
والغلو  التطرف  عن  الن�سء  اإبعاد  يف 
على  ف��ال��دي��ن   ، املبهمة  الأ���س��ي��اء  وع��ن 
الفتاوى  م��ن  الكثري  فيه  امل��ث��ال  �سبيل 
واملذاهب والنحل، لندع براءة الأطفال 
بنقائها وان ل ن�سوهها بعقدنا التي ما 
ن���رزح حت��ت ن��ريه��ا، وان ل نثقل  زل��ن��ا 
الع�سائرية  والأع��راف  بالتقاليد  عليهم 
 ، الغريبة  والأفكار  الدينية  والطقو�س 
لندعهم بتلقائيتهم وبعفويتهم، وب�سكل 
مبادئ  م��ع  يتعار�س  ال��ق��رار  ف��ان  ع��ام 
الد�ستور العراقي مثلما هو قرار جمل�س 
حمافظة وا�سط الذي اقر مرافقة املحرم 

مع ع�سواته . 

قرار رجعي
ال�ساب  عنف  ال��ال  منظمة  يف  النا�سط 
ن�سف  ان  ن�ستطيع   : قال  خالد  حممود 
التلميذات  ع��ن  ال��ت��الم��ي��ذ  ف�سل  ق���رار 
تطور  اىل  يف�سي  ل  رجعي،  قرار  باأنه 
فهو  مت��ام��ا  العك�س  ع��ل��ى  ب��ل  املجتمع 
الختالط  لن  ذلك  ال��وراء،  اىل  خطوة 
بناء  يف  ي�ساعد  البتدائية  املراحل  يف 
ام  ذك���را  ك��ان  ���س��واًء  الطفل  �سخ�سية 
تنامي  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  وي�سهم  اأن��ث��ى 
قدراتهما واأفكارهما وذكائهما، وعملية 
عن  بالغربة  منهما  لكل  توحي  ال��ع��زل 
الآخ����ر، وه���ذا م��ن ���س��اأن��ه ان ي��زي��د  يف 
نحن  فيما  اجلن�سي،  العنف  عمليات 
الدرا�سة  م��رح��ل��ة  يف  ب��ال��دم��ج  ن��ط��ال��ب 
الإع���دادي���ة، وه��ن��اك جت��ارب لالختالط 
جناحا  حققت  الإع���دادي���ة  امل��راح��ل  يف 
،و�سوريا وم�سر، من  لبنان  كبريا  يف 
تهذيبا  اأك��رث  �سار  ال��ذي  ال�سلوك  خالل 
يبعد  الختالط  لن   ، العنف  ناحية  من 
وال�سباب  ال��ت��وح�����س،  ع���ن  الإن�������س���ان 
الع�سالت  بظهور  يتميزون  املراهقون 
الذكورية هي جمتمعات  ، واملجتمعات 
يف  وال�سرب،  القوة  على  تعتمد  عنيفة 
مهذبة  املختلطة  املجتمعات  ان  ح��ني 
تختفي  النف�سي،  بال�ستقرار  وتت�سف 
رقي  نتيجة  البذيئة  الكلمات  حتى  فيها 
ال�سعودية  يف  مثال  خذ   ، املجتمع  ذل��ك 
حد  اىل  غليظ  جمتمع  فيها  املجتمع   ،
تعني  الذكورية  املجتمعات   ، التوح�س 
الأق��وى؟ واملجتمعات اخلليطة  من هو 

تعني من هو الأرقى؟. 

التطور  مع  يتعار�ض  القرار 

التاريخي 
الفوتوغرايف  والفنان  الأدي���ب  يقول   
كفاح الأمني: يف عام 1927 ويف مدينة 
الكبري  اجل��ام��ع  اإم���ام  دع��ا  كوي�سنجق 
لتعليم  فر�س  اإيجاد  اىل  حممد(  )امل��ال 
وكانت  البتدائية  املدار�س  يف  البنات 
اأول تلميذة ت�سجل يف املدر�سة هي بنت 
اأهمية وجود  امل��ال، وه��ذا يو�سح مدى 
البنات اىل جانب البنني ويف زمن تكاد 
حم�سورة  واملعارف  العلوم  فيه  تكون 
ال�سعة  ه�����ذه  مب���ث���ل  ت���ك���ن  ج��������دا،ومل 
الزمن  ه��ذا  يف  هي  فكيف   ، والتداخل 
الذي نتحدث فيه عن العوملة والقت�ساد 
التكنولوجي  والن���ف���ت���اح  ال���ع���امل���ي 
القرار  ان  اعتقد  واملدنيات،  واحلريات 
هو مبثابة معار�س لتطور التاريخ، بل 
ويخرج  التع�سب،  من  نوعا  ي�سكل  هو 
ي�سر  وه��ذا  تاريخية  ظاهرة  كونه  عن 
ببنية املجتمع املدين، ومن هذا املنطلق 
اعتقد ان ينظر اىل املو�سوع باعتباره 
املجتمع  ثمنها  �سيدفع  ف��وارق  �ستوجد 

املدين العراقي.  
ت��راج��ع��ا يف  ال���ق���رار  *ال مي��ث��ل ه����ذا 

املنظومة القيمية للمجتمع ؟ 
تخ�سع  للمجتمع  القيمية  املنظومة   �
اأي�سًا اإىل املنهج القت�سادي ال�سيا�سي، 
وترديًا  خلاًل  هناك  ان  الوا�سح  وم��ن 
القت�سادية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  وارت���ب���اك���ًا 
ميكن  ه����ذا  ج��ان��ب  واىل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
واعتقد  الأم����ور،  ه��ذه  مثل  حت��دث  ان 
ومعه  القت�سادي  الو�سع  ا�ستقر  اذا 
اكرث  ارتكزت  ما  اذا  ال�سيا�سية  اجلبهة 
مثل  ف��ان  العراقي  الوطني  للم�سروع 
هذه احلالت ل مترر ب�سهولة ول جتد 
اأبدًا وبهذا املعنى يجب ان  لها حا�سنة 
فرد  على  مق�سورا  لي�س  الن�سال  يكون 
واحد او على جمموعة او ق�سية واإمنا 
العتبار  بنظر  ياأخذ  ان  يجب  الن�سال 
عرب  ال��ع��راق��ي  املجتمع  تطوير  كيفية 
وال�سيا�سي  القت�سادي  واقعه  تطوير 
عند ذاك �ستتال�سى كل عوامل التخلف . 
ملثل  العراقي  املثقف  �سيت�سدى  كيف   *

هكذا ظواهر ؟
� امل��ث��ق��ف ال��ع��راق��ي ل��دي��ه خ��زي��ن كبري 
التاريخ  ك��ت��ب  ت��راج��ع  ل��ل��ت�����س��دي،ول��و 
ال����ب����غ����دادي يف الأق��������ل جن����د وم��ن��ذ 
هناك  امل���ا����س���ي  ال���ق���رن  ع�����س��ري��ن��ي��ات 
ح�سور ملفت للمراأة العراقية وعلى كل 
م�ستوى  على  كانت  �سواء  امل�ستويات، 
يف  متواجدة  وه��ي  وال�سفور  العباءة 
ومتواجدة   ، الوطني  الن�سال  م�سرية 
الكليات  ويف   ، الأدب��ي��ة  املنتديات  يف 

املثقف  على  ما  وبالتايل  واجلامعات، 
���س��وى ال��رج��وع اىل خ��زي��ن��ه م��ن دون 
خارج  اأ�سياء  او  مماحكات  ي�ستعري  ان 
البغدادي  ال��ع��راق��ي  وامل�����س��ه��د  امل��ن��ط��ق 
وكفاح  وبح�سور  بالت�سامح  املمتلئ 

املراأة .

قانونية القرار 
اخلبري القانوين طارق حرب اأ�سار اىل 
حكومية  الأوىل  مدر�ستني   ه��ن��اك  ان 
نخلط بني  ون��ح��ن  اأه��ل��ي��ة،  والأخ�����رى 
النقاب وهي  فرن�سا منعت  ملا  الثنتني، 
دولة علمانية يف د�ستورها ودميقراطية 
النقاب  منع  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  بت�سرفاتها، 
احلكومية  امل���دار����س  يف  واحل���ج���اب 
الطالب  بف�سل  الرتبية  وزارة  وق��رار 
البتدائية  امل��دار���س  يف  الطالبات  عن 
اأعلى معايري  يتوافق مع  ال�سدر  ملدينة 
الد�ستورية  الناحية  من  الدميقراطية 
الواقعية  الناحية  وم��ن  والقانونية، 
ارف�س هذا القرار، مبعنى ان من ا�ستاء 
اهلية  مدر�سة  اىل  فليتقدم  الف�سل  من 
الف�سل فليتقدم اىل مدر�سة  ومن يروم 
فرن�سا ولكن قل  حكومية ومثلما فعلت 
هل ان هذا القرار فيه من احلكمة ؟ اأقول 

لك كال . 

اجتهاد  القرار  ر�سمي:  راأي 
�سخ�سي 

البحوث  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر  م���ع���اون 
عبد  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  وال��درا���س��ات 
اجتهادًا  ال���ق���رار  ه���ذا  ع���د  ال�����س��اع��دي 
�سخ�سيًا ومل يكن يف حمله يف املرحلة 
من  الكثري  يف  �سيت�سبب  لأن��ه  الراهنة 
امل�سكالت الرتبوية فالعراق لي�س دولة 
اأ�سالمية مطلقة وهذا القرار ل يتماهى 
العام ول بد من ان نتبع ما  النظام  مع 

يطبق يف املديريات الأخرى . 
الرتبية  ل������وزارة  الإع���الم���ي  ال��ن��اط��ق 
ه��و �سمن  ال��ق��رار   : ق��ال  ول��ي��د ح�سني 
الرتبية   وزارة  ق��ان��ون  يف  م��وج��ود  م��ا 
ومعمول به قبل �سقوط النظام ال�سابق 
وهناك �سرورات ملحة لن�سطار بع�س 
وثالثية  ثنائية  دوام���ات  اىل  امل��دار���س 
نف�سها  املنطقة  ويف  وال��ب��ن��ات  للبنني 
العامة  امل�سلحة  متطلبات  وبح�سب 
ال�سائدة  الجتماعية  للتقاليد  ومراعاة 
يف  ي�سب  الف�سل  ان  وج��دن��ا  وكلما   ،
تهويل  به، وهناك  �سناأخذ  الجتاه  هذا 
و�سنظل   ، املو�سوع  هذا  حول  اإعالمي 
نعمل بالف�سل بني البنني والبنات كلما 

كانت هناك �سرورة موجبة.

ف�سل البنني عن البنات يف املدار�ض االبتدائية ملدينة ال�سدر

نا�صطون مدنيون: القرار يج�صد الراجع الربوي يف العراق

اأثار قرار ف�سل البنني عن 
البنات يف املدار�ض االبتدائية 

ملدينة ال�سدر ت�ساوؤالت كثرية ، 
منها ما تردد يف اروقة منظمات 

املجتمع املدين، واأخرى يف 
او�ساط اجتماعية خمتلفة ، 
فالقرار مل يكن ليتماهى مع 

املعطيات الراهنة وعلى خمتلف 
ال�سعد والتي اأفرزتها مرحلة 

التغيري العا�سف الذي حدث يف 
العراق اثر انهيار الدكتاتورية 

البغي�سة واال�ستبداد الدموي 
ل�سلطة النظام ال�سابق ، فالعملية 

ال�سيا�سية الراهنة متخ�ض عنها 
الكثري من النقالت احل�سارية 

للمجتمع العراقي ، منها الد�ستور 
واال�ستفتاء عليه  واإطالق 
احلريات من االأ�سفاد التي 

كبلتها  والدميقراطية  النا�سئة 
واحرتام حقوق االإن�سان، وحرية 

املراأة والرجل على حد �سواء 
وم�ساركتهما معا يف �سنع القرار  

وحقوق االأمومة والطفولة ، 
و�سمان حق الرتبية والتعليم 

لكل العراقيني وملختلف الفئات 
العمرية  ورعاية الن�ضء 

اجلديد، وحرية الراأي والتعبري 
واحرتام الراأي والراأي االآخر، 

وغريها تلك التي كانت مقموعة 
متاما يف زمن الطاغوت، من كان  

يجروؤ على البوح بها ، او احلديث 
عنها قطعا فان  م�سريه العدم. 

مدير بحوث تربوية : القرار اجتهاد �صخ�صي ومل يكن يف حمله يف املرحلة الراهنة لأنه �صيت�صبب يف الكثري من امل�صكالت الربوية

وزارة الربي��ة: هن��اك تهوي��ل اإعالم��ي و�ص��نظل نعم��ل بالف�ص��ل ب��ني البنني والبن��ات كلم��ا كانت هن��اك �ص��رورة موجبة! 

بغداد / �ساكر املياح

انتظار قرار الف�صل

معا يف الدر�س


