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وهي تهدد اجملتمع العراقي اجتماعياً وأمنياً

البطالة تزحف اىل مؤسسات الدولة !
عـاطلون :مـستعـدون للعمل بـأي اجر
وأي زمن مقابل لقمة شريفة للعائلة
خـبـي ــرة اقـتـص ــادي ــة :الـبـط ــال ــة إح ــد
روافد مشهد العنف يف العراق
م ــوظفــون يف دوائــر الــدول ــة يعـملــون
يوماً واحداً وهو يوم تسلم الراتب
لم يكـن مفاجئـاً ما اعلنـته اليونـسكو
مـن ان نسبـة البـطالـة بني الشـباب يف
العـراق قــد بلغـت  %37.2وانهـا نــسبـة
تـثيـر الـذهـول وانهــا حقيقـة مفـزعـة"
ذلك ان هــذه الـن ـسـب ــة تقـتـص ــر علــى
خـ ـ ـ ـ ــريـجـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس االعـ ـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ـ ــة
واجلـامعـات امـا الـبطـالــة بني القـوى
الـعاملـة بشـكل عام فـانها كـما يعـتقد
اخلبـراء مــذهلــة أكثــر ومفـزعــة أكثـر
مما صورته اليونسكو.
لقـد وصـلت نــسبــة البـطـالـة حــداً لم
تـصله يف أي بلـد آخـر يف العـالـم رغم
ان العـراق ميلـك ثروة نـفطيـة هائـلة.
وتـظهــر هــذه امل ـشـكالت ب ـشـكل واضح
علــى حـيــاة ال ـشـبــاب الــذيـن ميـثلــون
األغلـبـي ــة بــني سك ــان الع ــراق الـب ــالغ
عددهم  27مليون شخص.
وي ـب ـ ــدو ان ال ـ ـش ـب ـ ــان مــن دون ه ـ ــدف
يـسعــون الـيه فــالــوظــائف احلكــوميــة
الـ ـت ــي اصـ ـبـح اجلـ ـمـ ـيـع يـفـ ـ ـضـلـه ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ــروات ــبهـ ـ ــا العـ ـ ــال ـيـ ـ ــة اص ــبحــت مــن
املـستحيالت بعد ان ان تفـشي الفساد
واصـبح الـتعـيـني يف الــوظــائـف حكــراً
علـى الـوسـاطــات أو مقــابل رشـوة قـد
تصـل الى الف دوالر مـقابل احلـصول
علـى الــوظيفـة ومـن الصعـوبـة ايجـاد
عــمل يف الـ ـشـ ــركـ ــات وامل ـص ـ ــانع الـتـي
اغلق الكـثيــر منهــا السبـاب امـنيـة أو
السبــاب تـتعـلق بعــدم تــوفــر الـطــاقــة

الـكهربـائيـة أو صعوبـة احلصـول على
امل ـ ــواد االول ـيـ ـ ــة أو صع ـ ــوب ـ ــات ال ـنـقل
والـت ــوزيع .وجت ــد يف ام ــاكـن مـتع ــددة
من العـاصمـة بغـداد وكـذلك يف املـدن
االخــرى جتـمعــات تــسمــى "مـســاطــر"
للعـاطـلني يقفــون فيهـا طــوال النهـار
يف ص ــيف ت ــتجـ ـ ــاوز احلـ ـ ــرارة ف ــيه 50
درجـ ــة مـئـ ــوي ـ ــة امالً يف ان يـ ــأتـي مـن
يـ ـسـتـ ــأجـ ــرهــم لعــمل مـ ــا خـ ــاصـ ــة يف
مجال االنـشاءات .غـالبيـة املتجمعني
يف ه ــذه املـ ـس ــاط ــر ع ــادة يـ ــأمل ــون يف
فرصة عمل ليوم واحد فقط.

أصحاب املساطر

مـحمــد عل ــوان " 29سنــة" ال نــأتـي كل
يـ ــوم ..نحــن نح ـضـ ــر مـنـ ــذ ال ـصـبـ ــاح
الـباكـر ،وكثيـراً ما يـطول بـنا الـوقوف
عل ــى ال ــرصـيف حـت ــى الــظهـي ــرة دون
عـمل ثـم نع ــود أدراجـن ــا ال ــى بـي ــوتـن ــا
خــائـبني ،وكــانت هــذه املـســاطــر تـضم
العمـال غيـر املـاهــرين وهم عـادة غيـر
مـتعلـمـني لكـن العــديــد مـنهـم الـيــوم
مـن حــملـ ــة الـ ــشهـ ــادات اجل ـ ــامعـيـ ــة
يــبحـث ــون عـن أي عـمـل مهـم ــا ك ــانـت
طـبيـتعه لكـسب بعـض النقـود لـشـراء
ما حتتـاجه العائـلة من مـواد ارتفعت
أسعارها ارتفاعاً كبيراً.
امـ ــا علـي ح ـس ــانـي ()30سـنـ ــة فق ــال:
ليــس هنـاك وسـط هــذا االشتعـال يف
األسعـار ،ارخـص مـن اليــد العــاملـة..
انـ ــا االن مـ ـســتعـ ــد لـلعــمل بـ ــأي اجـ ــر
وبـأي عـدد مـن السـاعــات فقط العـود
الـى أهلي وانا احـمل لهم ما يـأكلونه،
غـيـ ــر انه حـت ــى ه ــذه امل ـس ــاط ــر الـتـي
يجـتمع فيهـا الفقـراء وممن يطلـبون
الـعمل من اجل لقمـة العيش بـشرف
لـم يــسلـمــوا مـن العـملـيــات املــسلحــة

والـتـفجـيـ ــرات واملفـخخ ــات الـتـي ادت
ال ــى مقــتل الع ـش ــرات مـنهـم دون ان
يعــرف احــد اسبــاب ـاً مقـنعــة لقـتلـهم.
مع ان امل ـسـط ــر يع ــد محـط ــة الن ــاس
يقـ ــاومـ ــون الـفقـ ــر بــبعــض الــتفـ ــاؤل
ويعـ ــوضـ ــون اهـ ــالــيهـم بـجلـ ــد وصـبـ ــر
اسـتـثـنــائـي ،فلـيــس امل ـسـطــر وعـم ــاله
وحدهم مـن يعاني من البطـالة اليوم
يف العــراق ..شــرائح عــدة يف اجملـتـمع
تعـاني من هذه احلالة بعد ان فرضت
ال ـبـ ـط ـ ــالـ ـ ــة نف ـ ــسهـ ـ ــا عل ـ ــى اجمل ـتــمع
العراقـي .ويضيف (علـي) ان البطـالة
وجـدت يف العــراق السبـاب عـدة أولهـا
حالـة احلرب والـتدميـر التي حلت يف
املنـشــآت واملــؤسـســات ،اضــافــة الــى ان
الـبطـالـة كـانت مـوجـودة يف االصل يف
االقتصـاد العراقي قبل احلرب ،وذلك
ب ـسـبـب احلـص ــار وم ــا تـ ــركه مـن آث ــار
علـى مـسـاحــة القـطــاع العـام وبـسـبب
انح ـ ـس ـ ــار ال ـنـفق ـ ــات االس ـت ـث ـم ـ ــاري ـ ــة
وك ـ ــذلـك ت ـ ــدنــي االج ـ ــور امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــة
السـيمــا يف القـطــاع العــام وهكـذا امـا
(خـالـد محمـد  32عـامـاً) فقـال كـانت
هناك بطالة قسرية واختيارية ،تطور
االمــر بعــد مــا ألـغيـت بعـض الــوزارات
ك ـ ــال ـ ــدفـ ـ ــاع واالعالم وي ـ ــوان رئ ـ ــاس ـ ــة
اجلــمه ــوري ــة والـت ـصـنـيـع الع ــسك ــري
وامل ــؤسـ ـس ــات االمـنـي ــة مم ــا ادى ال ــى
تـراكم هذا الـكم الهائل مـن العاطلني
يـضـاف الــى ذلك الـتعثـر يف امـدادات
الـطاقة الكهـربائية وحـالة االرباك يف
االسـواق وطريقـة توزيع االجـور ،كلها
عوامل تـكرس هذه الظـاهرة اخلطرة،
وال تـ ــوجـ ــد اح ـصـ ــاءات مـ ــؤكـ ــدة عـن
حـج ــم الـ ـب ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة يف الـعـ ـ ـ ــراق االن
الـتق ــاري ــر ال ــرسـمـي ــة ت ـشـي ــر ال ــى ان

الـبـط ــال ــة ك ــانـت قـبل احل ــرب ت ـشـكل
نسبة  %30من مجمـوع القوة العاملة
اما االن فتفوق  %60هذه القوة.

اقتصاديون

تقـ ــول الـ ــدكـت ـ ــورة سهـ ــام املـيـ ــاحـي..
ال ـبـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــة يف العـ ـ ــراق مــن اخـ ـطـ ـ ــر
القـض ــاي ــا الـتـي شه ــده ــا االقـتـص ــاد
العـ ــراقـي ،ف ـ ــالع ـ ــاطلـ ــون كـمـ ــا يـ ــرى
الـبــاحـث هـم دائـم ـاً قـنـبلــة مــوقــوتــة
اجتمـاعيـة وسيـاسيـة .فقـد بلغ عـدد
العـ ــاطلـني عـن العـمل أكـث ــر مـن ()5
ماليـني ع ـ ــاطل ،يف حـني ادى ت ـ ــوقف
االعـمـ ــال ال ـصـنـ ــاعـيـ ــة والــتجـ ــاريـ ــة
والـ ــزراعـيـ ــة لـلق ـطـ ــاع اخلـ ــاص الـ ــى
انـ ـض ـمـ ـ ــام ( )5ماليــني آخ ـ ــريــن ال ـ ــى
صف ـ ــوف الع ـ ــاطلـني .وقـ ــد ارتـب ـطـت
زيـ ــادة مع ــدالت الـب ـط ــال ــة ب ــالـ ــوضع
االم ـنــي غ ـي ـ ـ ــر املـ ـ ـس ـتـق ـ ـ ــر ح ـيــث ان
الـتــدهــور األمـنـي وغـيــاب االسـتقــرار
وتـ ــواصل عــملـيـ ــات ال ــسلـب والــنهـب
وال ـ ـ ـس ـ ـطـ ـ ـ ــو امل ـ ـ ـسـلـح واالنـفـجـ ـ ـ ــارات
واالغـتيــاالت أوقفـت أعمــال القـطــاع
اخل ــاص ،اال ان تـ ــوقف االعـم ــال ق ــد
يكون هو الـذي يضطر العاطلني الى
القيـام بـاعمـال سـرقـة وسطـو وسلب،
واالخطر من ذلك انضمام العاطلني
الــى اجلمـاعـات املـسلحـة الـتي تـدفع
مبــالغ كبيـرة من املـال لكـل من ينفـذ
خـطـطهــا يف االغـتيــال أو اخلـطف أو
التفجير وغير ذلك.

البطالة طريق مخيف

يقـ ــول محـم ــد س ــرح ــان مـن أه ــالـي
احملـموديـة ويعمل سـائق سيـارة اجرة
يف بغ ـ ــداد انه قـبـل ان يح ـصـل عل ـ ــى
هـ ــذا العــمل فـكـ ــر يف عــمل أشـيـ ــاء ال
ت ـتـفق واخـالقه لـك ــنه ع ــمل اخ ـيـ ـ ــراً

بطالة مقنعة

سـائق اجرة وتخلـص من تلك األفكار
ومــن معـ ــالـم الـب ـطـ ــالـ ــة م ـ ــا شه ـ ــدته
اجلــامع ــات عنــد تخــرج طالبهــا هــذه
األي ـ ــام ،نـ ـش ـ ــوة ف ـ ــرح ـ ــة الــتخ ـ ــرج لـم
ت ـنـ ـ ــسهــم املـ ـص ـيـ ـ ـ ــر اجمله ـ ـ ــول ال ـ ـ ــذي
يـنـت ـظـ ــرهـم خـ ــارج حـ ــدود اجلـ ــامعـ ــة
فـ ــظهـ ـ ــرت الف ـت ـ ـ ــات تقـ ـ ــول "مـ ـ ــا نـفع
الــنجـ ــاح إذا كـ ــان طـ ــابـ ــور الـب ـطـ ــالـ ــة
ب ــاالنـت ـظـ ــار" ويف مك ــان آخ ــر ل ــوح ــة
خـطت بـشـكل واضح تقـول (الـبطـالـة
 ..مقبلة) وثـمة قضية فرضت نفسها
الـى جانب زيـادة حجم البطـالة ،تلك
هي ازديـاد مـسـاحـة الـبطـالـة املـقنعـة

رجال يعتقدون انه أمر طبيعي ونساء راضخات هلذا االعتقاد!
بغداد /صلح الشيباني
حـني ن ــصحـت ص ـ ــديقـي الـ ــذي جـ ــاوز عـتـبـ ــة
األربعـني ان يـتـ ــزوج بـ ـسـ ــرعـ ــة قـبـل ان يفـ ــوته
(قطـار العمـر) اجــابني بـأنه يبـحث عن أمـرأة
غـنيــة تتـكفل هـي مبتـطـلبـات املـعيـشـة وتــرفع
عنه هذه املسـؤولية التي وضعها القدر (ظلماً
وعدواناً) على عاتقه!.
ن ـظـ ــرت الـيـه ملـي ـ ـاً التـبـني م ـ ــا يخـتـبـئ وراء
كلـمـ ــاته مـن مـ ــزاح أو تهـكــم فقـ ــالهـ ــا ثـ ــانـيـ ــة
ب ــإص ــرار اكـبـ ــر ولهج ــة اعــمق :نعـم ..أري ــد ان
ارتاح بقية عمري ..البد ان تنفق هي.
مــرت يف خـيــالـي حـيـنهــا صــورة ال ــرجل الـتـي
ظلـت علــى مــر الــسنـني هي األقــوى يف البـيت
النه كـ ـ ــان ي ــتح ــمل اع ـب ـ ـ ــاء الع ــمل م ــن اجل
عائلته فتـراه يستيقـظ فجراً ويسعـى بنشاط
وحمــاس الــى كــسب الــرزق ليــأتي قـبل مغـيب
الـ ـشـمـ ــس محــمالً بـ ــدنـ ــانـي ـ ــر قلــيلـ ــة تـكفــيه
وعــائلـته ،وقــارنت بـني ذلك الـنمــوذج املـشــرف
وبـني صــنف مـن ال ــرجـ ــال يغـت ـصـب ــون م ــوارد
زوجــاتهم املـاديـة ويفـضلــون العيـش بـاتكــاليـة
مقـيتة ويتهربـون من املسؤوليـة التي تفرضها
ألعراف االجتماعية اإلنسانية.
ومثل هـذا النوع يرتضـي لنفسه ان يكون على
الهــامــش يـنـتـظــر يف الـبـيـت حـت ــى تعــود الـيه
زوجتـه مبصـروف اجلـيب ..انهـا حـالـة مـثيـرة
للدهشة واالهتمام.
رأي غريب
يف الـبــدء الـتقـيـنــا ب ــرجل أدلــى بــراي غــريـب
ارتـأيت ان يكـون مفتتحـاً للـقاءات أخـرى وهو
يف منـتصف الـثالثيـنيـات يـدعـى (ابـو جمـال)
ق ـ ــال أنه يـ ـسـتـ ــشعـ ــر وج ـ ــود مخ ـطــط كـبـيـ ــر
يـستـهدف الـرجل الـذي انخفـض االهتمـام به
ف ــاملـن ـظـم ــات الـن ـس ــوي ــة وم ــؤس ـسـ ــات حق ــوق
االن ـ ـسـ ـ ــان ته ـتــم ب ـ ــاملـ ـ ــرأة فق ــط وتـ ـ ــدافع عــن
حقــوقهــا من خالل اقـامـة مـؤمتـرات مــوسعـة
وحلقـات نقاشيـة تركـز على (حـواء) املظلـومة
وتطالب بانصافها..
ويـعتقد (ابو جمال) بان الرجل يف هذا القرن
مغلــوب علــى امــره يـتقــدم الــى االمــام حـيـن ـاً
لـكنه يتـرنح احيـانـاً وسيتـراجع تـدريجيـاً الـى
ان تصبـح املرأة هي املـسؤولـة عن كل شيء وان
اصـبحت كـذلك فالبـد ان تـتحمـل هي نفقـات
الـبيت ..ففيـم العجب اذ انفقت الـزوجة وظل
الزوج قابعاً يف البيت؟!
اتفاقات مسبقة
ال ـسـي ــدة (ل.ن) تعـمل م ــوظف ــة مـن ــذ ثالثـني
عاماً يف دائرة تـابعة لوزارة الصنـاعة تؤكد بان
زوجهـ ــا ومـنـ ــذ ان ارتـب ـطــت به يـنـت ـظـ ــر (يـ ــوم
الـ ــراتــب) بفـ ــارغ ال ـصـبـ ــر فـيـبـ ــدو م ـض ـطـ ــرب ـ ـاً
واحـي ــانـ ـاً يـصـيــبه الهـي ــاج والــضج ــر حـت ــى أذ
تسـلمت راتـبي وسلـمته ايـاه هـدأ واختـفت من
محياه خرائط التوتر..
تـضيـف (بال مبـاالة) بــانهـا تــزوجت يف بـدايـة
العقـد الــرابع مـن عمـرهــا واشتـرط الـزوج ان
تـتـكفل هـي مبـص ــاريف الــطعـ ــام ودفع ايج ــار
ال ـب ـيــت واج ـ ـ ــور ال ـ ـط ـب ـيــب وان مي ـ ـ ــارس ه ـ ـ ــو
(رج ــولــته) فقـط فـيـب ــدو ام ــام الـن ــاس وك ــأنه
يعــيل زوجــته ..ه ــذا الـ ــدور اتقــنه زوجـي ال ــى
درج ــة كـبـي ــرة حـت ــى ان ــدمجـت فـيه ان ــا ايـضـ ـاً
وبــدأت اشعــر بــانه ذو فـضل عـليّ ،امــا يف هــذه
األيــام وبع ــد ان أصبـح راتب املــوظف ذا قـيمــة
بدأت اشعر باحليف والظلم ..ولكن ما العمل
وهذا اتفاقنا منذ البداية.
(ل.ث) مـوظفـة يف أحـد الفنـادق حــدثتنـا عن
جتــربـته ــا مع زوجهــا الــذي ارتـبـطـت به بعــد
قصة حب عاصف:
وافقت على االرتباط به (ونحـن مازلنا طالباً
يف الكليــة) السيمـا انـه قطع الـوعـود والعهـود
عـل ـ ـ ـ ــى نـف ـ ـ ـسـه ان ي ـك ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــؤهـالً لـ ـتـحـ ـمـل
م ـس ــؤولـي ــاته احلـي ــاتـي ــة بع ــد حـصـ ــوله عل ــى

مـن خالل ذلـك الف ــائــض الكـبـي ــر يف
اعـداد املوظفـني بسبـب توقف االنـتاج
وقل ـ ــة املـ ـش ـ ــاريع املــنف ـ ــذة ف ــضالً عـن
االنق ـطـ ــاعـ ــات املـ ـسـتـمـ ــرة يف الـتـيـ ــار
الكـهربـائي التـي اثرت بـشكل كبـير يف
سـي ــر العـملـي ــة االنـت ــاجـي ــة واجـب ــرت
بعــض الـ ــدوائ ـ ــر علـ ــى صـ ــرف رواتـب
مت ــدنيــة ملـنتــسبـيهــا ..وهــذا مــا حــدا
بـوزارة الصنـاعة واملعـادن الن تعلن ان
هـن ــاك أكـث ــر مـن ( )130الف مـ ــوظف
يعـملــون يف ( )228شــركــة تــابعــة لهــا
يعــانــون مـن بـطــال ــة مقـنعــة .هـنــاك
منـشــآت ال تعـمل ومــوظفــوه ــا اليــوم

معـطلــون بـيـنـمــا هـنــاك م ــوظفــون ال
يذهبون الى دوائرهم اال مرة واحد يف
الــشهــر هــو يــوم تـسـلم الــرواتـب لعــدم
اشـتغ ــال م ــؤس ـسـ ــاتهـم جـ ــراء فق ــدان
اآلليــات واملعــدات الـتي س ــرقت ..لـكن
املـســؤولني يف احلكـومـة يقـولــون انهم
ال يـ ـ ـس ـت ـ ـط ـيـع ـ ـ ــون االس ـتـغ ـن ـ ـ ــاء عــن
امل ـ ـ ــوظـف ــني الـف ـ ـ ــائ ـ ـض ــني يف ال ـ ـ ــوق ــت
احلاضـر خشية زيـادة اعداد العاطلني
عن العمل.
وهذا امر جيد لكن السؤال:
م ــا هـي احللـ ــول احلقـيقـي ــة مل ـشـكل ــة
البطالة ؟

املتفوقون االوائل يف كليات جامعة البصرة

ماذا لو أنفقت املرأة على الرجل؟

ال ــشهـ ــادة اجلـ ــامعـيـ ــة وبعـ ــد يخـ ــر بحـث عـن
العـمل اسـتق ــر ل ــشه ــريـن يف وظـيف ــة م ــا ،لـم
يـسـتمــر فيهـا طــويالً حتــى التحـق بعمل اخـر
لـم يـ ــرق له اي ـض ـ ـاً وبعـ ــد الـ ــزواج بـ ــدأ الـ ـسـ ــأم
يـ ـسـي ـطـ ــر علــيه حـتـ ــى انـتـقلـت الــي العـ ــدوى
وبــدأت أشعـر بــاليـأس ..واضـطــررت بعـد مـدة
الـى الـعمل فــالتـحقت بــوظيفــة احصـل منهـا
علــى دخـل من ــاسب امــا هــو فــرفـض ان يعـمل
حت ــت حـجـج وذرائـع مـخـ ـتـلـفـ ـ ـ ــة واخـ ـتـ ـ ـ ــار ان
يجلـس يف البيـت ويصـرف (املـؤونــة الشهـريـة)
الـتي اعـطيه ايـاهـا مع اصـدقــائه يف املقــاهي،
وب ــدا يفـتعل امل ـشـكالت ويـطــالـب مبـبلغ اكـبــر
وانـ ــا احـ ــاول ان تـ ـسـتـمـ ــر عـجلـ ــة ارتـبـ ــاطـنـ ــا
بــالــدوران لـيــس مـن اجله وامن ــا الجل عـيــون
اطفالي الذين بدأوا يدركون املشكلة.
رحلة فاشلة
امـا الــسيـدة (ام غــامن) فتــروي لنــا مالبـسـات
حيـاتهـا الـصعبـة :سـافــر زوجي خـارج الـقطـر
بحثاً عـن فرصة عـمل اال انه لم يفلح وذهبت
ادراج الـريـاح الـنقـود الـتي وفـرنـاهــا مع ـاً من
مـص ــروف الـبـيـت عل ــى م ــدى سـن ــوات ..وبع ــد
ع ـ ـ ــودتـه اصـ ـبـح يـف ـ ـضـل اجلـل ـ ـ ــوس يف ال ـ ـ ــدار
ويقضي معـظم وقته يف النوم ولساعات طوال
حتـى خـيل لي بــأنه يعـانـي من مــرض نفــسي
ففاحتته باالمر واقـترحت عليه مراجعة احد
االطـبــاء فـثــارت ثــائ ــرته واعـتـب ــر ذلك اهــانــة
فتأكدت فـيما بعد بانه اتكالي يف كل شيء وال
يعـانـي من حـالـة مــرضيـة عــدا الكـسل الـذي
يـ ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر عـلـ ـيـه والـالمـ ـب ـ ـ ـ ــاالة يف حتـ ـمـل
مسؤولياته احلياتية.
اخلـ ــالـ ــة (حـ ـسـنـ ــة) هـي االخـ ــرى عـ ــانـت مـن
امل ـشـكل ــة ذاتهــا و(ذاقـت االمــريـن) مـن زوجهــا
ال ـ ـ ــذي ال يفـكـ ـ ــر يف شــيء اال رات ــبهـ ـ ــا الـ ـ ــذي
يلـتهـمه كل شهــر ويحــوله الــى دخــان سكــائــر
متطاير ورماد يغطي ارضية البيت.
استراح اخيراً
تقول (حسنـة) :يف البداية كنـت ربة بيت وكان
هو يعمل كالعادة خارج البيت وحني رزقنا اهلل
ســبحـ ــانـه وتعـ ــالـ ــى بـ ــأربعـ ــة اطفـ ــال وبـ ـسـبـب
الظـروف الصعـبة وتـكالـيف املعيـشة فـكرت ان
أسـاعده يف العـمل لتسـديد النـفقات املتـزايدة
وتكــاليف املعـيشـة ..فمـارسـت مهنـة اخليـاطـة
يف احـد املعامل األهلية ثم مـارستها يف البيت
وفجـأة انقلـب حالـه رأساً علـى عقب وفـوجئت
ب ــانه ق ــد ت ــرك عــمله دون مـب ــررات مـنــطقـي ــة
وفـضل ان يحـملـني وحــدي اعبــاء املـســؤوليــة
بحجة البحث عن فرصة عمل أخرى افضل.
انتقادات

بغداد /ادهم يوسف

السيد (رامي فرنسيس) يقول انه حني يتزوج
يف املـستقبل القريب فانـه سيكون مسؤوالً عن
عــائلـته مـســؤوليــة كــاملــة وسيـشعــر بــالفخــر
والبهجة حني يـوفر لهـا مستلـزمات املعـيشة..
وانتقـد (رامي) الـرجـال الـذين يعـيشـون علـى
مـوارد زوجاتهم ويفـضلون الراحـة على العمل
املثمـر مؤكـداً بان الـرجل خلق للـسعي وكـسب
ال ــرزق وامل ــرأة ان عـملـت يف مج ــال م ــا فلـيــس
معنـى ذلك ان تنفق هي وزوجهـا نائم ومـرتاح
لهذا الوضع.
(اب ــو رمي ــون) ص ــاحـب س ــوب ــر م ــاركـت يف حـي
املـهنــدسني يــؤكــد بــان النــواميـس الـطـبيـعيــة
واالع ـ ــراف االجـتـم ـ ــاعـي ـ ــة ف ـ ــرضــت عل ـ ــى رب
االسـ ــرة العــمل وبـ ــذل اجلهـ ــود الســتح ـصـ ــال
الـرزق وان ضـاق ذرعـاً بــالظـروف االقـتصـاديـة
القــاسـي ــة فلـيـصـبــر ويـبحـث أكـثــر عـن فــرص
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى لـلـع ـ ـمـل ح ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــى ال ي ـ ـنـج ـ ـ ـ ـ ــرف وراء
االسـتـ ــرخ ـ ــاء الفـ ــارغ والـكـ ــسل الـ ــذي يـجلـب
الويالت له وللعائلة.
الـسيد (سعيـد ابراهيم عبـيد /سائق شـاحنة)
يؤكـد بان الـرجل اذا استغل زوجـته ماديـاً فان
شخـصيـته املعنـويــة ستتـزعـزع وتنهـار امـامهـا
لـيتحـول مبـرور األيـام مـن رجل له مكــانته يف
العقـل والضـميـر الـى قـزم يـتضـائل تــدريجيـاً
ويخـتفـي احليــز الــذي يــشغلـه يف اعمــاقهــا..
ويضيف السيد سعيد:
مـنــذ تــزوجـت مـن ابـنــة طـبـيـب مــشهــور وكــان
بــامكــاني ان اتقـاعـس عـن العمـل أو يصـيبـني
كــسل أو خـمــول واعـتـم ــد علــى مــوارد زوجـتـي
الغـنيـة اال انـني اسعــى منـذ سـاعـات الـصبـاح
االولـى لكـسب رزقي فـانـا اعمل سـائق شـاحنـة
صغـي ــرة انقل الـبـض ــائع مـن مك ــان ال ــى آخ ــر
وحني اعـود الـى الـبيت ظهـراً أحمل الطفـالي
ولـ ـ ــزوج ـتــي مـ ـ ــا لـ ـ ــذ وطـ ـ ــاب مــن املـ ـ ــأكـ ـ ــوالت
واحللــويــات والهــدايــا وانــا سـعي ــد الني اتـعب
واصارع احلياة من اجلهم.
عبودية ضد املرأة
يعـتبـر الـسيـد ابـراهـيم خـليل صــاحب مـشتل
ارض اخليـرات يف شارع فلـسطـني هذه احلـالة
عبـوديـة جـديـدة متـارس بـابـشع صـورهـا ضـد
املرأة التـي تزوجت طلبـاً لالستقرار واحلـماية
الفعلية فاذا بها مستهدفة مادياً من زوجها..
واكـد (ابوعمـار) بان املـرأة كائـن رقيق كالـزهور
وال ــري ــاحـني والــظلــم احلقــيقـي ان تـ ـسـتـب ــاح
مواردهـا املاديـة بهذا الـشكل الذي ال يـرتضيه
العرف االنساني أو االديان السماوية.
رأي موحد

املرأة العاملة

يف مكـتـب مـتخـصــص بخ ــدم ــات احل ــاسـب ــات
التقـينـا الـسيـد (مــروان عصـام عبـد الـوهـاب)
وزوجـته ال ـسـي ــدة (فـي ــان لـيـث اك ــرم) الل ــذيـن
اتـفقـ ـ ــا عل ـ ــى رأي واحـ ـ ــد مف ـ ــاده بـ ـ ــان تع ـ ــاون
الزوجني يف مـصروف البـيت امر ال غـبار عليه
يف هــذه الـظــروف الـصـعبــة إذا ك ــانت الــزوجــة
مــوظفــة أو عــاملــة ولـكن مـس ــؤوليــة االنفــاق
علـى الزوج الذي ينبغي ان ال يتهاون يف كسب
الـرزق وال يعـتمـد علـى (راتـب) زوجتـه ويبقـى
يف املنزل بال عمل.
االنـسة (نـور محمـود عبـد احلميـد) طالـبة يف
قـسم التـاريخ بكلـية الـتربـية تـطالع كـتابـاً عن
التــاريخ القــدمي وتعــزز كالمهــا مـعنــا بـبعـض
املعلومات الواردة فيه..
تق ــول ن ــور :ال ـص ــور املــنق ــوشـ ــة عل ــى ج ــدران
الكهـوف يف مــراحل احليـاة االولـى تـؤكـد بـان
ال ــرجل خلق يف هــذه ال ــدني ــا ليــسعــى ويعـمل
واملـ ــرأة يف ذلـك الـ ــوقـت كـ ــان مـكـ ــانهـ ــا املـنـ ــزل
وتــربـي ــة األطفــال ام ــا اآلن فلـم يـتغـيــر شـيء
فـيم ــا يتـعلق مبـس ــؤوليــة الــرجل ..وان حــاول
بـعض الـرجـال الـتنـصل عنهـا فـانهـم بال شك
قــد انحــرفــوا عـن الفـهم الـصحـيح للــرجــولــة
وما تتطلبه من معايير ومعطيات.
رأي الدين
رجل الـدين (محمد جعفر الـتميمي) اكد بان
هــذه الـظــاهــرة خـطيــرة وشــاذة يف ذات الــوقت
وال يلـيق اطالقـاً بـالـرجل املــسلم ومـن ينـتهج
هـذا الـتهج الغــريب امنـا يـحيــد عن الـسلـوك
الـقومي ويخـالف الفـطرة اإلنـسانـية ،فـالرجل
مكـلف بـ ــاالنفـ ــاق عل ــى زوجـتـه وعل ــى ابـنـ ــائه
ووالــديه واملـسـلم كـرمي الـنفـس عفـيف اخللق
ال يقـبل ان يـعيـش يف مــستــوى سل ــوكي يـهني
كـ ــرامــته مبـ ــا يجـعل يـ ــده تـنـت ـظـ ــر امل ـصـ ــروف
وتتـسول اإلنـفاق من اآلخـرين أو من الـزوجة،
وال ض ـ ـ ــرر ان يع ــمل الـ ـ ــزوج أي ع ــمل ش ـ ـ ــريف
مبـ ــردود قلـيـل ان شجـ ــاعـ ــة الـ ــرجل تـكـمـن يف
عمله وكفاحه ال يف خنوعه وذله.
تشخيص نفسي
خبير عـلم النفس االجتماعـي (شاكر محمود
الــدلـيـمـي) بــدأ حــديـثه ق ــائالً :ال ــرجل الــذي
ي ــرضــي ان يك ــون ع ــاطالً ويـبــتهج حـني تــنفق
عـليه زوجـته يعــاني علـى االغلـب من مـشكلـة
نفـسية الن الـشخصيـة السـوية لـلرجل تتـميز
مبـشـاعـر الـكبـريــاء واالعتـزاز بـالــذات والثقـة
الكــاملــة بــالـنفـس ورقــة املـشــاعــر جتــاه املــرأة
واحلنـان املتزايـد لألبناء والـشعور بـاملسـؤولية
الـكـ ـ ــامل ـ ــة جت ـ ــاه اف ـ ــراد األس ـ ــرة واالن ـ ــدف ـ ــاع
الـتلقــائـي للــدفــاع عـنهـم وحمــايـتهـم والبــذل
والعـ ـط ـ ـ ــاء للـ ـ ــزوجـ ـ ــة واالب ـنـ ـ ــاء .ان اخ ــتالف
شـخصية الزوجني والصراع بينهما واستغالل
احدهما اآلخر قد يؤدي الى استغالل مادي .
ال أشكال يف ذلك
وعلـى الـنقيـض من هـذه اآلراء يـرى الــدكتـور
احسـان محمـد احلـسن أستـاذ علـم االجتمـاع
ورئـ ـيـ ـ ــس اجلـ ـمـعـ ـي ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــراقـ ـي ـ ـ ــة لـلـعـل ـ ـ ــوم
االجتمـاعيـة بـان املكـانــة االجتمـاعيـة للمـرأة
العـراقية ارتفعـت مؤخراً بعـد ان أخذت تشغل
دوريـن اجـتـمــاعـيـني مـتك ــاملـني هـمــا دور ربــة
الـبـيـت ودور امل ــوظف ــة أو الع ــاملــة أو اخلـبـيــرة
خـ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـي ــت ،وهـ ـنـ ـ ـ ــاك بـعـ ــض الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر
واملــؤسسـات الــرسميـة واألهليـة أخـذت تفـتش
عن ايد عاملة أو كوادر مهنية جديدة وفضلت
يف الـتعيـني أو التعـاقــد النـسـاء علـى الـرجـال
السـباب كثيـرة منها سهـولة التعـامل مع بنات
حواء فكانت معدالت العمل بني النساء اعلى
ولذلك أصبحت املـرأة يف بعض االحيان تعيل
االسـ ـ ــرة وه ـ ـ ــذا ال يع ـنــي ب ـ ـ ــان علـ ـ ــى ال ـ ـ ــرجل
مـســؤوليـة تقـصيـريـة ..وال ارى عـيب ـاً يف عمل
املرأة وراحة الرجل يف البيت يف هذه املرحلة.

ودعنا مقاعد الدراسة فهل تقهرنا البطالة ؟!
البصرة /املدى
اقامـت جامعـة البصـرة يف السـادس عشـر من الـشهر اجلـاري ،على قـاعة الـنادي
الطالبي يف كلية االدارة واالقتصاد ،حفالً ابتهاجياً مهيباً ،مبناسبة تخرج دفعة
جـديـدة من الـطلبـة والطـالبـات ومـن مختلـف الكليـات واالخـتصـاصـات ،دورتهـا
الـت ــاسع ــة والـثالثــني للع ــام ال ــدراسـي  ،2006 /2005وقـ ــد بلغ ع ــدد اخل ــريجـني
( )3193شملت ( )2598للدراسات الصباحية و( )595للدراسات املسائية.
الطلبـة اخلريجون وهم يـودعون مقاعد الـدرس وقاعاته ينتـظرون ان يكون لهم
دور يف البناء والتنـمية والتطـور من خالل مشاركـاتهم العملية يف مـيادين تقدم
ورقـي ال ــوطـن إذا م ــا مت اسـتـثـم ــارهـم ب ـشـكل علـمـي يف مـي ــاديـن العـمل "امل ــدى"
استـطلعت آراء بعض اخلـريجني عن مـرحلة مـا بعد الـتخرج وآفـاق مسـتقبلهم
يف ظل التحوالت الكبيرة اجلارية يف البالد .
اخلريجة انـتصار جميـل املتفوقة االولـى على قسم عـلوم احلياة يف كلـية العلوم
قالت :
دراسات عليا ولكن
املهـم عـن ــد اكـم ــال دراسـتــي العلـي ــا ان اخ ــدم يف مج ــال تخـصـصـي يف األحـي ــاء
اجملهـريــة ولكن مـا طـمحنــا اليه وجـدنـا عكـسه فبـدل األحيـاء اجملهـريـة درسنـا
األسمـاك واملنـا ان تبـادر جـامعـة الـبصـرة بفتح دراسـات عليـا يف قـسم األحيـاء
اجملهـريــة لنكــون معيــدين يف القـسم ،اقــول بصـراحـة لــدينــا طمـوح ،لكـن ليـس
هناك تشجيع من جانب الكلية أو القسم الننا درسنا عكس تخصصنا...
اثبتنا قدرتنا
تقول زميلتنا ريام مؤيد ،وهي املتفوقة الثانية لها رأيها املشابه لزميلتها
واصلنـا دراستنـا ملـدة اربع سنــوات رغم الظـروف ومـا ميـر به البلـد من صعـوبـات
لكننا اثبتنا قدرتـنا وجنحنا بتفوق ونحن سعداء بـالتخرج ولكن يظل هاجسنا
االكبـر اكمال الـدراسات العليـا والتعيني ،وانـا شخصيـاً طموحـة باكـمال دراستي
العليا النها سالحي الذي اخدم به بلدي.
حلظة فرح
وتق ــول زمـيلـته ــا عـط ــارد عـب ــد االمـي ــر ،املـتف ــوق ــة االول ــى يف ق ـسـم ال ــدراس ــات
التاريخية:
هـذه حلـظـة فــرح ال تعــوض وهي حلـظـة مـهمــة يف حيـاتـي -لقـد بــذلنــا جهـوداً
كـبيـرة يف الـدراســة رغم كـل الظـروف الـصعبـة املـتعلقـة بـالــوضع االمنـي ،لكـننـا
عـزمنا علـى اجناز مـرحلة مهمـة من حيـاتنا اجلـامعية وحتقـيق طموحـنا ورغم
ان املصادر والكتب كانت غير متوفرة بسبب احلرب لكننا اعتمدنا على انفسنا.
دائماً دراسات عليا
بينما يقـول أسامة محسن /املتفوق األول على قـسم املكتبات واملعلومات  /كلية
االداب اقترح:
ادعوه انـا اودع قسم املكـتبات واملعلـومات يف كليـة اآلداب ادعو الـى تطويـر القسم
وفتح دراسـات عليا فـيه النه قسم مهـم ولدينـا الرغبـة يف اكمال دراسـتنا الـعليا،
وكان هنـاك معوقات ان الدراسات العليا يف بغداد فقط يف اجلامعة املستنصرية
وانا اتساءل ملاذا نذهب الى بغداد ويف جامعة البصرة جميع الكفاءات العلمية.
العمل والبطالة
تقول اخلريجة فاطمة مهدي:
اذا كان هـذا اليوم هو يـوم فرحنا وسـعادتنا بعـد ان جتاوزنا سنـوات الدراسة رغم
كل الـصعوبـات التي رافقـت العمليـة الدراسـية منـذ السقـوط حتى الـيوم ،لكـننا
اكـدنـا طمـوحنـا بـفضل جـامعـتنـا العـزيـزة جـامعـة الـبصـرة واسـاتـذتنـا االجالء
االفــاضل شمـوع العــراق العلـميـة ،ونـقف اليـوم مـرفــوعي الــرأس واهلنـا سعـداء
بتخـرجنا ،نعـوضهم عن سنـوات الصبـر والسهـر والرعـاية واحملبـة وعلينـا اكمال
املشوار ولكـن هذه املرة مع الدراسـات العليا -ولكن عليـنا قبل كل شيء ان نرسخ
اقــدامنــا من اجل مــستقـبلنـا الــذي يجـب ان نبــدأه مع الـعمل ،أي الـتعيـني ،ثم
تساءلت :ولكن اين هو التعيني ومتى يتحقق حلمنا به؟
فضل العائلة
يف حـني اك ــد اخل ــريج ح ـسـن ك ــاظـم جـب ــار املـتف ــوق األول عل ــى كلـي ــة الـت ــربـي ــة
الرياضية:
هـذا اليـوم بـالنـسبـة لي هـو يـوم عظـيم يف حيـاتي ان التخـرج وانـا متفـوق وهـذه
هي ثمرة جهود عوائلنا التي هيأت لنا هذه الفرصة العلمية.
امـنيـتي ومبـسـاعـدة اهلـي ان اكمل دراسـتي الـعليــا يف كليــة التــربيـة الـريــاضيـة،
الـتـي تــشكـل حلق ــة علـمـي ــة مهـمــة يف تـطــويــر احلــركــة الــريــاضـي ــة العــراقـيــة،
وطـم ــوحـن ــا قــبل كل شـيء احلـص ــول عل ــى الـتعـيـني النه لـيــس هـن ــاك اهـم مـن
التعيني؟
زميله محمد عويد نفاوه -املتفوق ويف الكلية نفسها اشار:
اشعـر بفـرح غـامـر وبـسعـادة كـبيـرة ان اكــون املتفــوق الثــاني علــى كليــة التــربيـة
الـرياضية وأشـارك بهذا الكرنفـال االحتفالي والتكـرميي الذي اقامتـه جامعتنا
العزيزة.
حلظة انتصار
وقــال اخلــريـج حيــدر كــاطـع عبــد عـلي املـتفــوق األول علــى كـليــة االداب /قــسم
املكتبات:
يف هـذا اليـوم الـذي جعلـت منه جـامـعتنـا كـرنفـاالً لفـرحنــا ونحن نقف فـرحني
مبا حققناه من جهد علمي توجناه بتخرجنا ..
اقول ونحن نـسجل حلظة انتصارنـا على مقاعدنـا الدراسية ومسيـرتنا العلمية
على مـدى سنـوات اربع كان فـيها اسـاتذتـنا شـموعـاً حتتـرق ليـضيئـوا لنـا طريق
مــستقـبلنــا وليـس اجمـل من ان نقـول لهـم شكـراً يــا رسل العـلم واملعـرفـة وايهـا
االبـاء ،لقـد علمـتونـا وعليـنا ان نـرد جمـيلكم بـالوفـاء والدعـاء لكم وجلـامعتـنا
العزيزة مواصلة عطائها وابداعها.

