
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

صناعة الزوارق تنتعش
مجددا يف بغداد

بعقوبة / عمر الدليمي
اوضـح ماهـر صالـح جاسـم مديـر دائرة الـرعايـة االجتمـاعيـة يف ديالـى بأن
الدائـرة متـواصلة يف صـرف رواتب شـبكة احلـمايـة االجتمـاعيـة مشيـراً إلى
انـه جرى صـرف )800( ملـيون ديـنار عـراقي لـ )9000( عـائلـة من املـشمـولني
بـالــدفعـة االولـى يف الــوقت الــذي يجــري العـمل الجنــاز معــامالت الــدفعـة
الثـــانيـــة من املــشمــولـني ممن لـم يتـسـلمــوا مـسـتحقــاتهـم من اآلن والـتي
سيجـري صـرفهـا خالل شهـر أيـار اجلـاري وينـتظـر ان يكـون العــدد مسـاويـاً

للعدد األول أو اكثر.
مـن جانـب آخر ذكـر مديـر دائرة الـرعايـة االجتمـاعيـة يف ديالـى بان دائـرته
ستـقوم بـدفع رواتـب املشـمولـني بالـرعايـة االجتمـاعيـة من الـذين يحمـلون
الهـــويـــات الـصـــادرة عـن الـــدائـــرة اذ سـيـتـم اطالق الـــرواتـب خالل االسـبـــوع
الثـالـث من هـذا الـشهــر ايضـاً عن طـريق املكـاتـب البـريـديــة ومت تخصـيص
ملياري دينار لـدفعة كانون الثاني وشباط وآذار بـاالضافة ملبلغ هدية العيد

التي ستوزع مع الرواتب.

خالل ايار اجلاري

رصف الدفعة الثانية  من رواتب شبكة
احلامية االجتامعية

املوصل/ مكتب املدى
اصــــدرت محـــافــظـــة نـيـنـــوى قـــرارًا مـنعـت فـيه اسـتخـــدام
الــــزجــــاج املــظـلل جلـمــيع انــــواع الـــسـيـــــارات داخل حــــدود
احملافـظة وقال مـدير اعالم احملـافظة لـ )املـدى(: ان القرار
جـاء بسبب قـيام اجلمـاعات املـسلحة بـاستخدام الـسيارات
ذات الـزجاج املظـلل للقيام بـأعمال مـسلحة وعملـيات قتل

واغتيال وبالذات داخل مدينة املوصل. 
واوضـح إن القـــرار االخـيـــر الـــذي اصـــدره احملـــافــظ دريـــد

بغداد / املدى 
تشـارك وزارة الدولة للسياحة واآلثار يف
املــــؤمتــــر العــــاملــي للـــسـيــــاحــــة واحلــــرف
الـيــدويـــة املقـــام يف طهـــران للفـتــرة مـن

2006./5/15-13
وقــال عبـد الـزهــرة الطـالقــاني مـسـؤول
مكـتـب االعالم يف الـــوزارة. ان دعـــوة مـن
االمني العـام ملنـظمـة الـسيـاحـة العـامليـة
وجهــت الــــــى الـــــــوزارة بهــــــذا الـــصــــــدد .
واضــاف: يعـتبـر هــذا املعــرض االول من
نـوعه والـذي تـنظـمه منـظمـة الـسيـاحـة
العـامليـة حتت شعـار )السـياحـة واحلرف

الشعبية(.
وقال الـطالقـاني يف حديـثه: ان املعرض
واملـــؤمتـــر املقـــام علـــى هـــامـــشه للـــوفـــود

املثنى / عدنان سمير 
عقـدت املـديـريــة العـامــة لتــربيـة املـثنـى املـؤمتــر العلـمي
التربوي االول حتت شعار )بيقني االميان وسلطان العلم

نبني االجيال(. 
وبـــدأ املـــؤمتـــر بقـــراءة آي مـن الـــذكــــر احلكـيـم والـــوقـــوف

لقراءة سورة الفاحتة على ارواح شهداء العراق االبرار. 
ثم القـى الـسيــد عبـد الكــاظم نفـات مـديـر عــام التــربيـة
كلمة قـال فيها: ان هـذا املؤمتـر الذي يعـد االول يف تاريخ
مـديـريـة التـربيـة يهـدف الـى بـذر نــواة املطـالعـة والـبحث
والتـتبع عنـد الهيئـات التعلـيميـة، واغنـاء روافـد التـعليم
اخملتلفة وفق أسس علمية، فضال عن محاولة االستفادة
مـن اجلـــديـــد الـنــــافع الــــذي وصل الـيـه العـــالـم املـتقـــدم
ومـــراجعـــة بـــرامجـنـــا وادواتـنـــا احلـــالـيـــة بغـيـــة الـتقـــومي
املـوضــوعي لهـا واالشـارة الـى مـواطن الـضعف يف املنـاهج

الدراسية. 
ودعـا مـديـر عــام التــربيـة الـى ضــرورة وضع ستـراتـيجيـة
تعلـيـمـيـــة يف ضـــوء الـــدراســـات واالبحـــاث الـتـي تقـــدم يف
املـؤمتر ومعاجلـة املشكالت التـي تعاني منهـا تربيـة املثنى

واقتراح احللول املالئمة لها. 
بعــدهــا عقــدت اجللــســة الـصـبــاحـيــة بــرئــاســة الــدكـتــور
صـاحب منـشد عبـاس حيث القـى السـيد عبـد نور منـشد
بـحثه املـوسـوم )الكـون مـادة الـتعلـيم االولـى( اكــد فيه ان
الكـــون مـــادة الـتـعلـيـم االولــــى ومحـــاكــــاته تــــدفع بـنــظـم
التعلـيم الـى الـتعلم، مـشيـراً الــى ان املعلم ميـتلك صفـة
اخلـلق وااليجــاد ملـنـــاهجه املـتغـيــرة املـتـبــدلــة واحلــادثــة
بــارادته. وكـلمــا كــانـت املنـــاهج العلـميـــة متـطـــورة وآليــات
الـتعلـيم مــؤثــرة كـلمــا عـــرفنــا قــوة ابــداع املعـلم وقــدراته

وذكاءه. 
بعـــدهـــا القـت الـبـــاحـثـــة سـيـــريـن حــسـني كـــاظـم بحـثهـــا
املـــــوســـــوم )اســـــالـيـب الـتـعلـيـم املـبـتـكـــــرة( وجـــــاء فــيه ان
التـربويني يف القرن احلـادي والعشرين يعتنـون بالكيفية
الـتي متـكن الـطـــالب مـن حتقـيق تعـلم افـضـل واكثـــر من
خالل عنـايـتهم بـالكـيفيـة التـي متكن املـدرس من تقـدمي
درس افضل باعتماد طـريقة الذكاء املتـنوع واالستداللية

والتعلم التعاوني كأساليب مبتكرة للتعلم.
بعــدهــا القــى الــسيــد مـتعـب خلف الــريـشــاوي والــسيــدة
ابتـسـامــة علـوان بـحثـهمـا املـوسـوم )املـضــامني الـوطـنيـة
واالخـالقيــة لـكتـــاب التــاريخ احلــديـث للـصف اخلــامـس
االعـدادي  –دراسـة حتـليليـة( واعتمـد البـاحثـان طـريقـة
حتلـيل محـتــوى االهــداف الـتــربــويـــة العــامـــة للـمـــراحل
االعــداديــة بـصــورة عــامــة واخلــامــس االعــدادي بـصــورة

خاصة.
ثم القى الباحث عـماد عبد حمزة العـتابي بحثه املوسوم
)كفـاءة الـنظـام التـربــوي بني واقع الهـدر والـطمـوح( ذكـر
فيه ان النـظام الـتربـوي الكـفوء هـو النظـام الذي يـوصل

التربية نوعاً وكما الى اعلى حد بأقل تكلفة. 
وشـدد الباحـث على ضـرورة وجود خـطط علمـية وعمـلية
شــاملــة ميــدانيـة وصـادقـة تــوضع مـن قبل جلــان علـميـة
واالهـتمـام بـاخـتيـار االدارات يف كل مـستـويـاتهــا من ادارة
التـربية الـى ادارة اصغر مـدرسة ابتـدائية يف ابعـد نقطة.
فضالً عن تشـكيل جلنة علـيا يف املديـرية العـامة للتـربية
تهـتـم بـــاملــسـتــــوى العلـمـي وحتقـيق الـكفـــاءة الـــداخلـيـــة

للعملية التربوية. 
وكــشف الـبـــاحـث يحـيـــى عـبـــد احلــسـني حـمـــزة يف بحـثه
املوسوم )شـواغر اللغـة االنكليزيـة يف املدارس الثـانوية يف
محـافظــة املثنـى( ان نقص مـدرسي اللغــة االنكليـزيـة يف
املــــدارس وصل الـــى 42% مـن احلـــاجــــة الفـعلـيـــة جلـمــيع
املـدارس علمـاً ان احلـاجـة من الـذكـور تـشكل نـسبـة اعلـى

من االناث مقدارها )53% و 13%( على التوالي. 
وعـزا اسبـاب ذلك الـى عـزوف الكـثيـر من اخلـريجـني عن
التعـيني لقلـة الـراتب وقلـة خـريجـي التعلـيم العــالي من
سكنة احملافظة والعمل مع القوات االجنبية وعدم وجود
قـسم للغـة االنكلـيزيـة يف كلـية تـربيـة املثـنى ممـا يتـطلب

معاجلة اسباب هذه احلالة.
بعـدهـا عقـدت اجلـلســة املسـائيـة بـرئـاسـة الـدكتـور نـاجي
كـاشي معـاون عميـد كليـة التـربيـة حيـث القي فيهـا بحث
عـن اسـبــــاب رســــوب الــطلـبــــة يف الــصف االول املـتــــوســط
للبـاحـث عبــد علي هـادي يف محـاولــة لتقـومي االسـالـيب
التــدريــسيــة والتــربــويــة املتـبعــة يف تــدريـس الــريــاضيــات
وتـنـــــاول بعــــد ذلـك الـبــــاحـث كــــاظـم احلـنــــاوي االســـس
املـنـهجـيــــة لـالعالم مبــــراكــــز الـتـعلـيـم غـيــــر الــــرسـمـي يف

العراق.
كمـا الـقيت بحـوث اخـرى حـول معـوقـات الـعمل واسبـابهـا
يف معـاهـد املعلمـني واملعلمـات املسـائيـة وسبل معـاجلتهـا
للـبـــاحـث زايـــر نــــافع فهـــد واملــشـــاكل الـتـي تعـــانـي مـنهـــا
املدارس املزدوجة يف املثنى للباحث جواد منصور حيدر. 
ويف ختـام املـؤمتـر اقـرت تــوصيــات البـاحـثني العـتمـادهـا
أوراق عــمل تــــسهــم يف االرتقـــــاء بـــــالـــــواقع الــتـــــربـــــوي يف

احملافظة.

يف املؤمتر العلمي التربوي االول

بحوث لالرتقاء بالواقع
الرتبوي والعلمي يف املثنى

بغداد/ حنان التميمي
قدم مكتب األمم املـتحدة خلدمـات املشاريع  unopsمشـروعاً اطلق علـيه اسم )الدعم
العادة الـدمج االجتمـاعي لالطفـال العـاملني( وذلك بـالتنـسيق مـع مركـز التـشغيل

والتدريب املهني التابع لوزارة العمل والشؤون االجتماعية.
ذكـر ذلـك مصـدر يف اعـالم وزارة العمل وأضـاف ان املـشـروع يهـدف إلـى تقـدمي الـدعم
لـشريحـة األطفال الـعاملـني كونهـم من الشـرائح املهـمة يف اجملـتمع من خالل انـشاء
مـــركـــز لهـم وتقــــرر ان يكـــون يف مـنــطقـــة سـيـــروان وقـــد تقـــرر ايـضــــاً ان تكـــون اربـيل
والسليـمانية ودهـوك وديانا مـن ضمن مناطق  املـشروع ويستغـرق انشاء املـشروع مدة

سنة كاملة.

املوصل/ باسل طاقة
اقــــامــت كلـيــــة الـتــــربـيــــة االســــاسـيــــة
بجـــامعـــة املـــوصل نـــدوتهــــا العلـمـيـــة
االولـى حتت شعار) االرتقـاء مبستوى
ريـــــاض االطفــــال ضــــرورة تــــربــــويــــة(
وذلــك عـلــــــــى قــــــــاعــــــــة ام الــــــــربـــيـعـــني
بـاجلامعـة وقدم بـالنـدوة التـي اقيمت
برعاية رئيس جامعة املوصل وحضور
عــــدد كـبـيــــر مــن املهـتـمـني عــــدد مـن
الــبحــــوث والــــدراســــات الـتـي تـنــــاولـت

بغداد/نينا
اطلـقت امــانــة بغــداد حـملــة واسعــة
ملكـــافحــة احلــشــرات الـتـي انـتــشــرت
بشكل كـبير هـذه األيام يف العـاصمة

بغداد. 
وقــــال نعـيـم عــبعـــوب الـكعـبـي وكــيل
امني بغداد أمـس االول الثالثاء:"ان
األمــــانــــة اطـلقـت حــملــــة ملـكــــافحــــة
احلــشـــرات بـــالـتعـــاون مع اكـثـــر مـن
جهـة سيتم فيهـا القاء مـا يقارب 50
طـنــــا مـن املـبـيـــــدات علــــى مـنـــــاطق

مختلفة يف بغداد". 

محلة ملكافحة احلرشات يف بغداد
واضــــــاف:"ان هــــــذه احلـــملــــــة بــــــدأت
مـطلع هـذا االسبـوع وتـسـتمـر شهـراًُ
وسـيتـم التــركيــز فيهـا علــى منـاطق
الـــشعلـــة والـــدورة ومـــديـنـــة الـصـــدر
واملـنـــاطق الـتـي تقع قــرب احملـطــات

التحويلية للنفايات". 
ونـاشد مـديريـة الدفـاع املدني ووزارة
الـــداخلـيــة الـتعـــاون مع االمــانــة يف
هـــذه احلـملـــة مـن خالل تـــزويـــدهـــا
بـــاملـبـيـــدات كـمـــا طـــالـب املـــواطـنـني
بالتعاون مع العمـال الذين يقومون
بـرش هـذه املـبيــدات يف منــاطقهم". 

العراق يشارك يف املؤمتر العاملي للسياحة
واحلرف اليدوية يف طهران

املــشـــاركــــة يهـــدفـــان الــــى رفع مــسـتـــوى
االدراك واملـعـــــــرفـــــــة ألهــمــيـــــــة احلـــــــرف

الشعبية يف تطور السياحة.
وتـنــظــم املعــــرض مـنــظـمــــة الـــسـيــــاحــــة
والتـراث الثقـايف االيـراني بـالتعـاون مع
مـنـظـمـــة الــسـيـــاحـــة العـــاملـيـــة . ويـــرأس
الـوفـد العـراقي مـديـر عـام دائـرة التـراث
يف الهــيــئــــــة العـــــامــــــة لآلثـــــار والــتـــــراث
والدائـرة املذكورة تعنى بـالتراث الشعبي
وسـبق ان أقــامـت عـــدة معــارض يف هــذا
اجملــال. وتــشـكل الـصـنــاعــات الــشعـبـيــة
احــد مـصــادر الـتــســـوق للــسـيـــاح وتهـتـم
الـدول ومنهـا العـراق مبـوروثهـا الـشعبي
والـثقايف وتـشجع الصنـاعات الـتي تنتج
سـلـعــــــــــــاً تــــــــــــأخــــــــــــذ هــــــــــــذا املــــنـحــــــــــــى .

يف املوصل

منع استخدام الزجاج املظلل يف السيارات
كـشمـولــة سيـتم تـطبـيقه اعـتبــارًا من  تـاريخ الـســادس من
شهـر ايـار اجلــاري حيـث ستقــوم املفـارز االمـنيـة واملـروريـة

بحجز السيارات اخملالفة.
ومن جهـة ثـانيـة اصـدر الـعميــد جنم اجلبـوري قـائـممقـام
قضــاء تلعفـر امــرًا منع مبــوجبه  سـائق املــركبـة مـن قيـادة
مركبته داخل حدود القـضاء اال بوجود مرافق واحد له يف
االقل ويأتي القـرار االخير للحد من العمليات االنتحارية
التي عادة ما تستهدف املدنيني  وقوات االمن يف املنطقة.

يف جامعة املوصل ... ندوة عن واقع رياض األطفال
بالعراق

االطفــال بــالعـــراق منــاشـــدين وزارات
الــدولــة املعـنيــة ومـنهــا وزارة التــربيــة
تـــــوجــيه عــنـــــايـــــة خـــــاصـــــة لـــــريـــــاض
االطفــال والعـمل علــى تهـيئــة جمـيع
املستلزمات التعليمية والتدريبية لها
وتخلـل املؤمتـر افتتـاح معـرض خاص
بــرســومـــات االطفــال وعــدد آخــر مـن
االعـمـــال والـنـتـــاجـــات لــطلـبـــة قــسـم
ريــــــاض االطفـــــال بــكلــيـــــة الــتـــــربــيـــــة

االساسية يف جامعة املوصل

واقع ريـــــاض االطفــــال اضــــافــــة الــــى
التعـرف علـى اوجه العـنايـة والرعـاية
الـتــي تقـــــدمهــــا مــــؤســـســــات الــــدولــــة
ومـــنــــظـــمـــــــات اجملـــتـــمـع املـــــــدنـــي ذات
العالقـة بـريـاض االطفـال بـاعـتبـارهـا
اللـبـنــــة االولــــى لـتـنـــشـئـــــة االطفــــال
وتـــنـــمـــيــــــــــة   ذكــــــــــائـهـــم وسـلــــــــــوكـهـــم
االجــتــمـــــــاعــي كــمـــــــا نـــــــوّه عـــــــدد مــن
البـاحـثني بـضــرورة وضع رؤى علـميـة
واجتماعية مستقبلية لتطوير رياض
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بغداد/نينا
يـتــزايــد عـــدد األرامل يف العــراق بـنحــو
طـردي ومخيف مع ازديـاد وتيـرة العنف
الـتـي تــشهـــدهـــا مـــديـنـــة بغـــداد وبعـض

احملافظات العراقية. 
وتشـير بـعض اإلحصـائيـات إلى أن أكـثر
من تـسـعني امـــرأة تتــرمل يـــوميــا إال إن
هذه النـسبة ال يعول عليهـا كثيرا إذا ما
أخــذنــا بـنـظــر االعـتـبــار جــرائـم القـتل
ــــسجــيـلهــــا أو اخلفــيــــة الــتــي يــتعــــذر ت

إحصاؤها. 
ويتـبادر إلـى أذهان الـكثيـرين سـؤال:من
ـــواتــي فقـــدن يعــيل أولـئـك الـنـــســـوة الل
أزواجهن ومن يـرحمهـن ويشفـق عليهن
ونحــن نعــيـــش يف مجــتــمع قــبلــي ازداد

حدة بعد"حرب التحرير"؟. 
هذا الـسؤال طـرحته نـاشطـات نسـويات
ومهـتمـات بحقـوق اإلنـسـان واألرامل يف
احــــاديـــثهـــن وقلــن:"إن اجملــتـــمع الــــذي
تعيش فيـه املرأة اشد ضـراوة من فقدان
الـــزوج وإعـــالـــة األيـتـــام ألنه ال يـــرحـم،
وحتـى الوزارة الـتي استحـدثت حلمـاية
حـقوق املـرأة العـراقيـة ال متثـل املرأة وال

تعير لها أية أهمية". 
عـايـدة شـريـف وكيلـة وزيـر حقـوق املـرأة
قـالت:"إن املـرأة العـراقيـة عــانت وتعـاني
اآلن أكــثــــر، وان عـــــدد األرامل يــتــــزايــــد
ـــى القـلق فــمع هـــؤالء بــنحـــو يــبعــث عل
النـســوة أطفـــال فكـيف سـيتــسنــى لـهن
إعـالتهم وهـن اللواتي لـم يخرجن يـوما
إلـــى العـمل؟ واقـصــد يف حــديـثـي ربــات
البيوت اللـواتي يشكلن نـسبة كـبيرة من

األرامل". 
وأضــــــافـــت:"إن وزارتـــي املــــــرأة وحـقــــــوق
اإلنسان قصرتـا كثيرا بواجبـاتهما جتاه

هؤالء النسوة ولم حتركا ساكنا". 
وأوضحت شـريف:"اعـددنـا اآلن بـرنـامج
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ناشطات عراقيات يطالبن بقوانني دستورية حلامية املرأة
والــدهم، وقــد طلبـت من زوجـة ابـني أن
تفكر جديا بالزواج ألنها صغيرة وحرام
أن تـــبقـــــى مـــن دون رجل أمـــــا األيــتـــــام
فـسأرعاهم إلى أن يـأتي أمر اهلل وبعدها

هو الذي سيتكفل بهم". 
وتــشيــر التقـاريـر الـتي حتــدثت يف هـذا
املوضـوع إلى أن:"عدد األرامل يتزايد يف
العــراق بــسـبـب احلــروب الـتـي خـــاضهــا
الـبلــد والـتـي بــدأت بــاحلـــرب مع إيــران
وحـرب الكـويت" ثم أحـداث العـنف التي
تـشهـدهــا البـالد يف ظل االحتـالل وقتل
الكثير من الناس جملرد الشبهة والشك
ـــــواع الـــتهــم والــتـفجــيـــــرات ـــســـط أن وأب
اإلرهــابيــة اليــوميـة وهـذا مـا جعل عـدد
األرامل ضخمـا يف العراق مع عدد كثير
جـدا من األيتـام وهؤالء األرامل يـعانني

من الفقر. 
ويقـدر عـدد األرامل"يف بغـداد وحـدهـا بـ
250 ألفــا وميـكن أن يـصل عـــددهن إلــى
أكثـــر من مـليــون أرملــة وهــؤالء األرامل
ـــوفـــاة الـــزوج فقـــدن مــصـــدر الــــدخل ب
الـعـــــــائـل يف هـــــــذه احلـــــــروب وعـلـــيـهـــن
ـــربـيــــة وإطعـــام وإسـكـــان مـــســـؤولـيـــة ت
أطفــالهن وأنفـسهن، ويف بـعض الـبيـوت
ــــوجــــد ثالث أرامـل ال يجــــدن فــــرصــــا ت
لـلعــمل نــظـــرا لـكـثـــرة عـــدد العـــاطلـني
ـــزايـــد الـتــطـــرف الـــديـنـي واإلرهـــاب وت

واالحتالل والعنف". 
وتوضح إحصـائية لـوزارة شؤون املرأة إن
هـنـــاك ثالث مـئـــة ألف أرملـــة يف بغـــداد
وحـــدهـــا، إلـــى جـــانـب ثـمـــانـيـــة ماليـني
أرملــة يف مـختـلف أنحــاء العــراق وهــذا
يعـني إن نــسبــة األرامل هــذه تــشكل 53
باملئـة من عدد نفـوس العراق ونـسبة 65
بـاملئـة من عـدد النـسـاء العـراقيـات وقـد
ـــاملـئـــة مـن الـنـــســـاء تـــشـكل نـــسـبـــة 80 ب
املتزوجات بني سن العشرين واألربعني.
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احد". 
وتقـــول الــسـيـــدة مـنـــال عـبـــاس:"فقـــدت
ـــــــذي كـــــــان يـعـــمـل يف إحـــــــدى زوجـــي ال
املــؤســســات األمـنـيــة أثـنــاء مـــواجهــة يف
إحــدى منــاطق بغــداد، صحيـح إن راتبه
ـــــرته ــــسلـــمه كـل شهـــــر مــن دائ ـــــذي أت ال
يحـمــي أطفـــالـي مـن الـفقـــر واجلـــوع،
ولـكن األطفال تـزداد احتيـاجاتهـم كلما
ــــــــة إن أهـل زوجـــي ال ــــــــروا، واملـــــشــكـل كـــب
يعيــرون أهميـة لهـؤالء األطفـال كـونهم
بنــات فـلم يــرزقـني اهلل بــولـــد، وعنــدمــا
ــــاحلــــرف ــــون لــي ب اذهــب إلـــيهـــم يقــــول
الـــواحـــد: إن بـنـــاتك قـــد كـبـــرن لـــذلك
ينبـغي عليك تـزويجهـن لتتخلـصي من

مسؤوليتهن". 
وتــضــيف:"اســـأل نفـــسـي هـل فعـال علـي
تـزويجهن وهن لم يبلغـن الثانيـة عشرة

من أعمارهن أي ظلم هذا؟". 
وأشــارت عـبــاس إلـــى أنهــا اكـتفـت فقـط
بـإخــراج بنـاتهــا من املـدارس وتـعليـمهن
اخلــيــــاطــــة لــيـعلـــن أنفــــسهــن مــن دون

احلاجة إلى احد". 
وتفيـد خـالـدة عبـد الكـرمي:"أنـا تــرملت
منـذ زمـن بعيـد عنـدمـا استـشهـد زوجي
يف احلرب العراقية اإليرانية واستطعت
إنقـاذ أطفالي األربـعة من الفقـر والعوز
وعشنا نأكل يوما ونصوم اثنني واحلمد

هلل كبروا". 
وتـدمع عيناهـا وهي تضيف:"إن الـكارثة
وقعـت عندمـا استشهـد ولدي الكـبير يف
أحــــد أحـــــداث العــنف الــتــي شهـــــدتهــــا
مـنــطقـتـنـــا، مـع العلـم إن لـــديـه طفلـني
وزوجته مـازالـت صغيـرة، وأخــاف عليهـا
من هــذا اجملتـمع الـذي ال يــرحم أحـداً
لـذلك أنـا اعمل يف الـبيـوت علـى الـرغم
مـن كبــر سنـي وأقف سـاعــات علــى تنـور
ــــز كـــي ال أشعــــرهـــم بعــــدم وجــــود اخلــب
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أنـني خــرجت مـن عنــدهمــا ويف جعبـتي
وعود كثيرة ال ادري متى ستتحقق". 

ــــــاشـــطــــــة وقــــــالــت نـــضــــــال مـحــمــــــود ن
نــســـويـــة:"إن مـــا يلـحق بـــاملـــرأة يف هـــذا
الوقت بالذات إجحاف بكل املبادئ التي

نادينا بها". 
وأضـــافـت:"إن بعــضهـم يـــرغـب بـــإرجـــاع
ــــــوراء، وزيــــــادة ــــــى ال الـعــــــراق عـقــــــودا إل
الــتـخلـف تخـلفــــا يف جــمــيـع مجــــاالت
احليــاة منهـا الـسيــاسيـة واالجـتمــاعيـة
واالقـتصاديـة وإبقاء املـرأة تابعـة للرجل
ابتــداء من الــدستــور وانتهـاء بــالعـادات
والـتقــاليــد االجـتمــاعيــة البــاليــة الـتي
وضعت املـرأة أسيـرة البـيت يـنظــر إليهـا

مواطناً من الدرجة الثانية". 
وأشــارت مـحمــود إلــى:"أن هـــذه النـظــرة
الدنـيا للـمرأة سـتزيـد نسبـة األميـة بني
صفـــــوفهــــا وســتعــــود مـــظــــاهـــــر تعــــدد
الـــزوجـــات وتـصـبح املـــرأة آلـــة لإلجنـــاب
وتنـظيف الـبيت، واملـرأة األرملـة ستكـون
ـــــــى لـهـــــــذه الـعـــــــادات الـــضـحـــيـــــــة األول
والـتقــاليــد التـي تفــرض علـيهـا/ شـابـة
كانت أم مـتقدمـة يف العمـر/ أن ال تفكر
بتـطــويــر نفــسهــا، والعــودة إلـــى احليــاة
الطبيعـية يف اجملتمع كـأن تتزوج ثـانية،
أو تـبـــدأ مبـمـــارســـة حـقهـــا يف احلـيـــاة
االجـتمــاعيــة خصـوصـا إذا تـواجـدت يف

مجتمع الرجال". 
وبـيـنـت احملـــامـيـــة فـــائـــزة محـمـــود:"يف
العـراق ال توجـد أية قـوانني دستـورية أو
عـائليـة وال حتـى آليـة سيـاسيـة حلمـاية
املـرأة األرملة أو حتـى التفكيـر بتحسني
وتـأمـني حقــوقهـا أو متــويلهــا بخـدمـات
اجـتمــاعيــة لهــا وأليتــامهـا لــذلك البـد
ـــــــون لـألرامـل يـجـعـلـهـــن مـــن ســـن قـــــــان
يــواجهـن احليـاة ويــربني أوالدهـن بثقـة
عـــاليــة بــالـنفــس من دون احلــاجــة إلــى
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ـــشــــاء ورش عـــمل عــمـل لهــن ومـــنهــــا إن
لـتعليـمهن فـن اخليـاطــة مثال أو بـعض
األعمـال التـي تسـتطـيع عملهـا وهي يف
ــــــــة الـــبـــيـــت إال إنـــنــــــــا نـعــــــــانـــي مـــن قـل
الـتخـصـيـصـــات املـــالـيـــة للـــوزارة لـــذلك
نـشعـر بتقـصيـرنـا حيـال أولئك الـنسـوة
اللواتـي ينتظرن وهن علـى أمل بالوزارة

التي حتمل اسمهن". 
وأشـارت إلــى:"أن ثمــانني امـرأة عــراقيـة
تـرملـن أمس األول فقـط نتيـجة أعـمال
العـنف التـي استهـدفت القـوات األمنيـة

واآلمنني يف بيوتهم". 
وبينت ميـسون احمـد السـبعاوي رئيـسة
ــــاشـــطــــة جــمعــيـــــة األرامل واأليــتــــام ون
نسـوية:"إن ما متر به املـرأة العراقية من
ظـــروف قـــاهـــرة بعـــد فقـــدانهـــا ملعــيلهـــا
يجعلنا نقف عاجزين أمام عمق املأساة
فـهنــاك نـســوة لــديهـن أطفــال معــاقــون
وعـــائالت اغلـبهـــا تـــرفـض اسـتقـبـــالهـن
وأوالدهـن. أمــا عـــائلــة الــزوج فـتـتـنــصل
متــامــا مـن مــســؤولـيـتهــا املــشـتــركـــة مع
الزوجـة يف تربيـة هؤالء األيـتام وضغط
احلــاجــة يــولــد أشيــاء كـثيــرة ومعــروفــة

للجميع". 
وقـــالـت:"إن املـنــطقـــة اجلغـــرافـيـــة الـتـي
تغـطـيهــا جـمعـيـتـنــا تـضـم حـي اإلعالم
والــشـبـــاب والـبـيـــاع وقـــد سجلـت قـــرابـــة
ــــاك الـكــثــيــــرات ــــة وهــن ـــــة أرمل ســبع مــئ
ميـتـنعـن عـن اجملـيء للـتـــسجـيل حـيـــاء
الن احلـــاجـــة تـقهـــر اإلنــســـان، والـــوزارة
التي شكلت بعد سقـوط النظام ال شأن
لها بـاملرأة، والعـامالت فيهـا يسعـني إلى
مـصــاحلـهن الـشخـصيــة ويـتنـصلـن من
املــســؤولـيــة الـتـي ألقـيـت علــى عـــاتقهـن
وقد حاولت لقاء الـوزيرة وكذلك قابلت
وزيـر حقوق اإلنـسان ألطلعه عـلى عمق
املـأســاة التي تعـيشهـا املـرأة العـراقيـة إال
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