
الرافدين بنت احللي/ نقاء
االول امللتقى الرافدين بنت منظمة عقدت 
الرافدين مركز قاعة  على  بابل  محافظة  لناشطات
ناشطات من  نخبة وبحضور والتطوير للتدريب 
وعضوات واكادمييات وتربويات املدني اتمع منظمات
من اربعة مشاركة الى اضافة احملافظة مجلس

االعالميني. من ونخبة احملافظة مجلس اعضاء
عضو الشمري زينب السيدة امللتقى افتتحت
بكلمة الرافدين  بنت في منظمة  االعالمية اللجنة
كلمة السيدة تلتها ثم املرأة لعيد وتهنئة ترحيبية
للتطوير عشتار بوابة  مركز  مديرة  اجلبوري  ابتسام
النظام في املرأة عن معاناة فيها حتدثت االقتصادي
الصعبة االوضاع ظل في  اآلن تعانيه وما السابق
احمللية احلكومتان مناشدة العراق بها مير التي 

ومعاناتها. االهتمام باملرأة من باملزيد واملركزية
االرملة العراقية املرأة كلمة جاءت ذلك وبعد
معاناة فيها موضحة طالب  اصيل  السيدة ألقتها
والتي العراقي اتمع في املهمة الشريحة  هذه 
واالرهاب، العنف باستمرار مع حوادث عددها يتزايد
للمرأة نقيمه  الذي االحتفال كيفية عن متساءلة

العراقية االرملة؟!
االستاذ ملديرها بابل اذاعة مشاركة وبعدها كانت
انا املرأة  عيد (في  مبتدئا:  قال  الذي  مهدي حافظ
مازالت النها الوقت...  نفس في وألومها املرأة  اهنئى 
اال لها  يفسح او حقها يعطيها من تنتظر 
تسعى ان هي عليها الن ألومها ادوارها، لتمارس
منتظرة غير كلها ااالت وتقتحم احلق  هذا الجل

االخرين...).
القاهرة مدرسة من  غسق الطفلة  ألقت ثم
الشهيد ام  عن شعرية قصائد االساس للتعليم
ايضا، اشجانهم وأثارت احلضور حماس ألهبت 
حتدثت القاهرة مدرسة  للطالبات فعالية  وتلتها
العراقي. الشارع ومعاناة لولدها االم عن فقدان فيها
رئيس نائب البكري نعمة الدكتور طالب وبعدها
استغرقت مبداخلة باالشتراك احملافظة مجلس 
العراقية املرأة عن فيها دقيقة حتدث عشر خمسة
سأقول بل كالسيكيا حديثا احتدث (لن تعانيه: وما
ومثقل كئيب وجه له اليوم احتفالكن ارى اني
من اخرى اماكن في  النساء تراه ما  عكس بالهموم
ما الى ادت التي  االسباب عن تساءل ثم العالم)،
ذلك اعزو (اني اليوم: العراقية املرأة واقع  اليه  وصل 
الرجل نفسها، املرأة التالية:  االربعة  االسباب  الى 
تعاقبت التي واحلكومات للدين  اخلاطئ والتفسير
املطالبة بضرورة احلاضرات طالب كما العراق)، على
وكثيرة مكثفة  امييالت ارسال طريق عن بحقوقهن
الوحيد السبيل هو هذا الن وباصواتهن البرملان الى
بحديثه أثار عليه، وقد القرع عندما يكثر الباب لفتح
مت وقد فيها، مناقشته احلضور طالب كثيرة نقاط
البرنامج. فقرات انتهاء بعد ما الى املناقشة تأجيل

حسني والصحفي الشاعر من مشاركة ذلك تال
قصيدة في الرافدين  بنت منظمة عضو الفنهراوي 
العراق. عن نور للطالبة قصيدة ثم املرأة عن شعرية

مديرة االنصاري علياء السيدة تقدمت بعدها 
ليتلقى املنصة  الى  نعمة الدكتور بدعوة  املنظمة

مالحظة اثيرت وقد ومداخلتهن، احلاضرات اسئلة 
وخاصة واملواطنني  احملافظة مجلس بني  ما الفجوة
الس اعضاء  انكرها والتي املدني اتمع نشطاء
للجميع احملافظة مفتوح مجلس باب ان على واكدوا
بني للتعاون طيبة بداية امللتقى هذا اجلميع واعتبر
اجلميع الى احملافظة مجلس من ودعوة الطرفني
واملشاركة ومقترحاتهم طلباتهم وتقدمي للحضور

الس. اجتماعات في ايضا
باب بفتح امللتقى االنصاري السيدة واختتمت 
احملافظة، في الناشطات عمل حول والنقاش احلوار
تقدميه ميكن وماذا املنصرمة، الفترة خالل قدمن ماذا
شارك الدكتور الفقرة هذه وفي املستقبل، وفي االن
ورئيس احملافظة مجلس عضو احلسن عبد اسامة
حديثه في مشيرا االستراتيجي التخطيط هيئة

(سيكون قائال: بابل حملافظة  الثقافية السنة الى
الثقافي املهرجان في للمرأة مخصصان يومان هناك
العطاء عليكن استثمارها وهذه فرصة العام، لهذا

العراقية). للمرأة االمثل النموذج
الثاني للقاء  موعدا بتحديد امللتقى خرج وقد
احملافظة مجلس عضوات بحضور للناشطات
ثقافية لبرامج ومقترحات مشاريع لتقدمي
تقوم احملافظة في للمرأة ونهضوية واجتماعية
احمللية احلكومة عضوات الى الناشطات بتقدميها
للمرأة كمشاريع وتنضيجها معا قراءتها ثم ومن
يوم اللقاء وكان  العام لهذا الثقافي املهرجان  في
مركز قاعة على ٢٠٠٨/٣/١٣ املاضي املصادف اخلميس

والتطوير. للتدريب الرافدين
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.. هحلًخ م
اختالفاته وتنوعاته بكل العالم – اتفق التي القالئل االيام من آذار الثامن من
وإن ايضا يخصنا العيد هذا فإن العالم هذا من جزء والننا االحتفال بها، على –

االخرين. به عن منتاز آخر شيء عراقي كأي عندنا آخر له طعم كان
كلما توترها يشتد عديدة استفهام عالمات حتاصرني  االيام هذه ففي
اجلاري، من آذار الثامن يوم سيقام مهرجان او حفل او ملؤمتر دعوة بطاقة وصلتني

العاملي!! املرأة يوم
ويتغنى واملؤمترات املهرجانات فيه تقام عيد، الى املرأة بحاجتها تنفرد هل
احلياة في بناء بدورها أو ونضالها بصمودها أو وسحرها الشعراء بجمالها فيه

الرجل؟!! دون أو.....
في شيئا ما حققن شخصيات نسائية احياء لذكرى مجرد هذا العيد هل

التأريخ؟! كقدوة لنظيراتهن عبر ما، زمن
أم الرجل  عنق  في واجب العراقية، باملرأة احتفالنا االهم)، (وهذه وهل
هذا كل أم به، يفي  ان اتمع على دين  ام  عليه، حتصل ان عليه للمرأة حق

مجتمعا؟!
العراقيات؟! النساء نوع من هذا اليوم؟ أي في أذكر أن علي من

وتشارك الرجل والتنفيذية التشريعية الدولة مفاصل الى وصلت املرأة التي
واالقصاء؟! والتهميش التغييب عقود بعد القرار صناعة في

في وأساس فاعل  كمحرك  املدني  اتمع في وجودها أثبتت التي املرأة أم
ملحمته من جزءا فكانت العراق يشهده  الذي  الدميقراطي التحول عملية

اجلديدة؟!
ماء من الضرورية احلياة مقومات فقدان على الصابرة العراقية املرأة أم 
على تصبر وزوجة وثكلى ارملة بني ما واملعني،  الناصر  وقلة وأمن  وكهرباء
االرضية املقاييس بكل طبيعية غير ظروف ظل في زوجها مع العيش شظف
وتقول: الطيبة بابتسامتها تغمرك  أنِت؟ كيف تسألها:  وعندما والسماوية،

نعيش!! مازلنا هللا احلمد
تعود وهي وعظمة، ونضال تأريخ من بكل ما حتمله إمرأة االهوار، لعلها أم
االفضل يكون رمبا مشرق بغد االمل يغمرها ومشحوفها وتنورها قصبتها الى

وألوالدها؟! لها
عراقية إمرأة صورة استوقفتني ذاكرتي، بها اضطرمت التي الصور زحمة وفي
اجلميل االسمر في وجهها اخاديده الزمن حفر من عمرها السادس العقد في
قارعة تفترش ابدا،  الزمن ذاكرة  من متحى لن لوحة سومرية الى فاستحالت

االسطر!! هذه كتابة من شهر قبل عمان طرقات احدى
الجدها وخيرا، رحمة املطر الهاطل من يحمينا لنا مأوى جند ان نحاول كنا
مباء ومغتسلة االرض مفترشة  امامها السكائر علب (بسطية)  تضع أمامي
عن املسؤولة كأنني مخجل احساس داهمني مأوى، عن البحث حتاول ال املطر
أنت هل خالة منها متساءلة: وأقترب الرثة اتفحص عباءتها وانا تلك جلستها

عراقية؟!
وحضارة، ثقافة  وأرقاها العالم بلدان أغنى من وأكد، سومر بلد من  امرأة
وغرفة يأويها الشارع هذا سوى جتد ولم عامني قبل بغداد في بيتها من ُهجرت

احلياة!! مقومات ابسط فيها تنعدم صغيرة
وكيف أيضا؟! غربتها في املرأة  هذه  سيشمل  العراقية املرأة عيد هل

به؟! سنحتفل

فقدن اللواتي العراقيات النساء آالف ورمبا ملئات صور  تواردت ما وسرعان

وااوف واآلمال االوالد من حفنة مع رزق مصدر وبال مأوى  بال وأصبحن املعيل

به؟! سنحتفل وكيف ايضا؟ هل سيشمل العيد هؤالء ترى يا أيضا،
العيد، بهذا  سأحتفل االيام، هذه  مخيلتي الى  ترد التي  الصور كل ورغم
في وشمعة أذهاننا، في فكرة العراقية، املرأة ان نوقد كانت، املهم طريقة بأية

وأمال نتطلع اليه... قلوبنا،
وعنونها الوجود لفظها مفردة أعظم  العراقية  سيدتي وأنت عام وكل

اآلخر). باب (اجلنس احلياة في قاموس
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خئ٥ خ�ضسيخؤ سنتٌحل روحلخجل
مع املوعد كان اجلمال عاصمة بغداد  في
وبدأ العاملي املرأة يوم مبناسبة الكبير األحتفال
عثمان" "نرمني الدكتورة  حضرته الذي  األحتفال
والفنانة واملهندسة وكالة واملرأة البيئة وزيرة
"ميسون النواب مجلس عضو التشكيلية
أكدتا مختصرتني، كلمتني وألقيتا الدملوجي"،
للمرأة العاملي باليوم اإلحتفال أهمية فيهما على
وعلى ومكانتها، بالذات  العراقية املرأة  دور وعلى 
اإلبادة حمالت بني املتناقضات يجمع الذي "آذار"
وبني الشعبية واالنتفاضة "حلبجة" مدينة على 

"جمعية فعاليات على أثنيتا واألزهار. إطاللة الربيع
اتسمت التي اإلحتفالية وعلى للجميع" الثقافة
في الواسعة واملشاركة والشعر والفّن بالتنظيم
عبد د. اجلمعية رئيس ألقى ثم ونوعيته. احلضور 
باحلاضرين، فيها رحب كلمة الساعدي جاسم

اجلمعية. نشاطات ودعمهم ومبشاركتهم
رخلخمخط ظسيال ألخنجيـمبضسئ

لتطوير صحتك مؤسسة أقامت بابل وفي
وفي أيضا باملناسبة إحتفالية الصحي الوعي
مدير كزار  حيدر الدكتور ألقى احلفل بداية
وكلمة باملناسبة كلمة  صحتك مؤسسة 
كما املؤسسة عضو العميدي فاطمة السيدة

التي كلمته ناصر احلسن عبد السيد علي ألقى 
حضر من جلميع أمتنانه عظيم عن فيها عبر 
هاتف رياض الشعراء وشارك األحتفالية هذه
وحسني الفنهراوي السلطاني وعماد كزار وماجد
وشاركت احلياة في املرأة دور  جسدت بقصائد
األحتفالية هذه حضرن اللواتي النساء من عدد
له تتعرض التي والتهميش الظلم عن مبداخالت
العملية في دورهن بتفعيل وطالنب العراقية املرأة
هذه في األكبر الفرصة وأعطائهن السياسية
العراك عالية  السيدة  احلفل .وحضر العملية
محافظة مجلس في املدني اتمع جلنة  رئيس
املدني اتمع منظمات ممثلي من كبير وعدد بابل

وسائل وممثلي السياسية واحلركات واألحزاب
بابل محافظة في اإلعالم

خُّمحخ �ذضسيخ سنتٌحل ٍخؤَصة
أحتفاال النجف محافظة شهدت فيما
أقامته آذار ٨ العاملي املرأة يوم مبناسبة كبيرا
في أحدى النجف مكتب العراقية األمل جمعية
شخصية ١٦٠ بحضور التربوية املؤسسات
في بارزة نسائية بشخصيات متثلت نسائية
مدني مجتمع منظمات عن وممثالت احملافظة
املنتهية الصفوف وطالبات تدريسية وكوادر
املهرجان تضمن وقد  ومناضالت. متميزات ونساء

باملناسبة الناشطات النساء بعض تكرمي

ـرخلَخخنرذضسيخ خؤسئََّؤَّصـسآل ٍخعخأله
التكنولوجية اجلامعة أقامت بغداد جامعة وفي
حتت العاملي املرأة عيد مبناسبة شعبيا مهرجانا
اإلعالمية الناطقة وقالت احلرية)، (فضاء عنوان
الشاعرات من عدد ان فوزي): (هديل للجامعة
سعاد منهن املهرجان هذا في شاركن الشعبيات
الكتاني جودت والشاعر احمد ومنى الشاهني
أيضاً تضمن املهرجان ان وأضافت: وجليل صبيح..
غنائية ومقاطع  مسرحي، وعرض فنية فعاليات 

العراقية.. املرأة مكانة جتسد وموسيقية،

خضسيخس ألُ صخإلز
رهحل خؤهخمخىق
خلخمخطـخؤهخلٌّ

دؤخسـس�َُّّخم سَخىني َُّّخؤَجي ألَنآلخسـرخرال
ُّخجلخؤ خلخمخط ٍخىه

وسبل القيادية  املرأة تطوير واقع بابل محافظة في النسوية املنظمات من  عدد ناقشت
السياسية واالجتماعية. احلياة في مشاركتها

عمل ورشة عقد الس ان مجلس احملافظة " في اللجنة القانونية رئيسة جواد وذكرت مقبولة
الورشة الى "ان مشيرة بابل"، في القيادية املرأة واقع ملناقشة احمللية احلكومة برنامج مع بالتعاون
واالجتماعية بحثت عدة السياسية احلياة في دورها وتفعيل املرأة قدرات تطوير الى تهدف التي
البالغة نسبتها على املرأة حصول احملافظات وضرورة مجالس انتخابات مسودة قانون محاور منها
بحاجة املرأة "ان والرجل".مضيفة املرأة بني النظر وجهات تقريب اليات عن فضال داخل البرملان ٪٢٥
في العملية واملساهمة احلياة خارطة في الفعال احملفز فكري وثقافي باعتبارها دعم ماسة الى
يدلهما الى من احلاجة بامس هما اللذين واتمع وارشادها لالسرة دعمها خالل من االنتخابية
يعيشه الذي الدميقراطي النظام مبوجب االنتخابية حقوقهم ممارسة في االمثل الطريق على

العراق اجلديد".
مجال في  وناشطني  بابل  جامعة  من اساتذة واحدا يوما استمرت التي  الورشة  في وشارك

القانون. متخصصني في عن فضال املرأة حقوق

مع وبالتعاون العراقية االمل جمعية نظمت
واملديرية كربالء مكتب االنسان- حقوق وزارة
الرعاية ودائرة كربالء في للتربية  العامة
االسري العنف حول عمل  ورشة  االجتماعية،
ومشاركة مشارك (٢٨) الورشة في شارك و
وباحثات ومدرسات مدارس ومديرات مبدراء ممثلني

اجتماعيات.
حقوق تخص  مواضيع الورشة تضمنت 
بيئة استكشاف الطفل،  وحقوق  االنسان
العالقة الرمزي، والعنف العنف االنسان، حقوق
انواعه العنف، اسباب والتمييز، العنف بني
واالجتماعية، الصحية العنف تكلفة واشكاله،
التعرف املعنفة، شخصية على االثار النفسية
للحد معاجلات كيفية وضع االردن في جتربة على

األسري. العنف ظاهرة من
مكتب حقوق مع البناء بالتعاون متيزت الورشة
بني للشراكة جتسيد احملافظة، وهو في االنسان
احلكومية. واملؤسسات املدني اتمع منظمات
العديد املشاركني، وعرض نقاشات الى باالضافة
العملي املستوى على تواجههم التي احلاالت من
بتنظيم املشاركون اعجابهم ابدى واالجتماعي
املؤسسات في التعليمي الكادر واختيار الورشة
شريحة مع على متاس مباشر التربوية لكونهم
املفاهيم نشر في ودورهم والشباب، االطفال
ابرز اتلفة. ومن العمرية الفئات بني الالعنفية
مراجعة : الورشة بها خرجت التي التوصيات
تبرر التي القانونية املواد ملعرفة القوانني النافذة
االجراءات واتخاذ االسرة، داخل العنف ممارسة

العنف مبعاجلة قانون خاص إلزالته. وسن الالزمة
امن تكون مالذ حتى لإليواء دور تأسيس االسري.و
النفسية، االثار  معاجلة فيها يتم للمعنفات،
تعلم خالل املعنفة من الشخصية تأهيل واعادة
ورش هكذا  مثل اقامة وضرورة معينة. حرفة 
املدني، منظمات اتمع من خبرات واالستفادة
التدريسي للكادر اكبر عدد لتشمل وتوسيعها
واسعة ومهمة مع شريحة لكونهم يتعاملون
استماع مراكز انشاء والبيت.كذلك املدرسة في
االرشاد مثل للمعنفات اخلدمات لتقدمي 
والقيام االنتهاكات،  ورصد والنفسي. القانوني
القرار صناع على والضغط مدافعة، بحمالت
واالهتمام االسرة. بشؤون تهتم قوانني لسن
والتواصل املدارس في واالمهات االباء مبجالس 
احلقيقة االسباب على التعرف لغرض معهم،
ومشاكلهم، الطلبة عند العنف لسلوكيات
لوضع االجتماعيني بالباحثني واالستعانة
وتعزيز احلوار إسلوب اعتماد وأخيرا املعاجلات.
الطلبة، ومنع مع التربوي الكادر عالقة في الثقة
في والنفسي البدني والعنف الزجر أشكال كل

املدارس. داخل

خؤجيالرـؤالهَةـخخنخمّـ ضَّألـخشخحم هآلال آلـٍحمنبس خؤهخمخى خألال له

التأسيسي املؤمتر بابل محافظة في عقد
من نخبة ومبشاركة العراقي املدني للتجمع 
واحلركات واألحزاب املدني اتمع منظمات ممثلي
ووجهاء وشيوخ احمللية اإلدارة وممثلي السياسية
املؤمتر بداية . وفي احملافظة العراقية في العشائر
من آي  وقراءة العراقي اجلمهوري السالم عزف
أرواح على الفاحتة سورة وقراءة احلكيم الذكر
املانع العراق بعدها القى السيد منصور شهداء
واألمني بابل في املدني احلوار مؤسسة رئيس 
السيد تلى ثم املؤمتر كلمة للتجمع العام
وألقت . للتجمع التأسيسي البيان احلربي جواد
العراقي البرملان  عضو حسني ماجده الدكتورة
التأسيسية اللجنة عضو جبار اميان والسيدة
العاملي للمرأة اليوم مبناسبة كلمتهما للمؤمتر
ابو السيد تالها  بابل محافظ ممثل وكلمة

العيساوي. محمد
اجل من وطروحات نقاشات عدة وتخلل املؤمتر

الشيخ وطالب  التجمع اهداف على الوقوف 
منظمات مداخلته في الهزاع ابراهيم ماجد
بأن باملطالبة جانبه الى بالوقوف املدني اتمع
مفتوحة االنتخابات القادمة في القوائم تكون
بأن ذلك معلال  مبفردهم اشخاص ترشيح أو 
طائفية حكومة خلفت املاضية  االنتخابات

الشعب. مصلحة تخدم وال وعنصرية
اخلتامي وتوصيات البيان تلي املؤمتر ختام وفي
بتشريع االسراع  فقراته في جاء الذي املؤمتر
القوانني وسن املدني  اتمع منظمات قانون 
في دعم بالعدالة عملها واملطالبة تخدم التي
مبنظمات حصرها وعدم املدني اتمع منظمات
لإلنتخابات العليا املفوضية ومطالبة معينة
في املستقلة للمنظمات احلقيقي باالشراك
مجلس ومطالبة االنتخابية التوعية منتديات
غير احملافظات قانون على باملصادقة الرئاسة

به. املماطلة وعدم بإقليم املرتبطة

العراقي املدني للتجمع التأسيسي املؤمتر إنعقاد

مع بالتعاون الرافدين بنت منظمة أقامت
حول تثقيفية ندوة  العراقي اليتيم  مؤسسة
التأهيل مركز قاعة على العامة الصحة
محافظة في االرامل النساء من لنخبة الصحي

ضرورة عن االنصاري علياء السيدة وحتدثت بابل.
الصحة أهمية وعن منا، كل حياة في التغيير
على احلاضرات للنساء وأكدت فرد كل حياة في
كدعامة واالبناء االسرة االهتمام بصحة ضرورة
في خير فال احلياة، بناء في ومهمة اساسية

حياة بدون صحة.
دائرة من تايه جواد رجاء الدكتورة حتدثت ثم
االسرة االمراض التي تهدد اخطر عن بابل صحة
وانفلونزا الطيور، الكوليرا، وهي: العراقية اليوم
شرحت حيث بغداد). (حبة السوداء واحلمى
هذه انتشار على املساعدة العوامل بالتفصيل
معها التعامل وكيفية الوقاية  وطرق االمراض
التغذية الى تطرقت ثم بها. االصابة حالة  في
الغذائي والنظام الرضع لالطفال التكميلية

احلوامل. وللنساء لالطفال الصحي
واالسئلة النقاش  باب فتح ذلك  وبعد
بهذا اعجابهن عن اعربن  اللواتي  للحاضرات
الوعي رفع في واهميته التثقيفي البرنامج

للنساء. الصحي
عبد سميرة السيدة قالت البرنامج هذا وعن
في العامة العالقات جلنة منسقة احلسني
املنظمة اهداف (ضمن الرافدين: بنت منظمة
العراقية املرأة لدى الوعي مستوى لرفع الرامية
لرفع هذا برنامجنا  جاء االصعد، كافة وعلى 

وخاصة العراقية للمرأة الصحي الوعي مستوى
الفقيرة املناطق في يعشن اللواتي النساء
سيء اثر من املناطق هذه لبيئة ملا واحملرومة 
ندوتنا في اليوم  استهدفنا وقد الصحة،  على
االرامل الفقيرات). شريحة من امرأة ثمانني هذه
في احلاضرة  للعوائل غذائية سلة توزيع وعن
االسدي احلي عبد السيد حتدث الندوة نهاية
ومسؤول االنسان حقوق  مجال  في الناشط 
احلمالت (برنامج قائال: االنسانية  احلملة هذه 
كثيرة عوائل غطت بها نقوم التي االنسانية
واالقضية احملافظة مركز في املهجرين من
بنت منظمة مع وبالتنسيق واليوم والنواحي،
العذائية السلة توزيع يكون ان ارتأينا الرافدين
ايضا تثقيفية بحملة  مصحوبا امرأة  لثمانني
ملا معا واملعنوي املادي الدعم دمج لضرورة
االسرة بناء في مهم أثر من والتوعية للتثقيف
جتربة وكانت مهم، اثر من للغذاء كما العراقية
ان في املستقبل تكرارها سنعمل على ناجحة

اهللا). شاء
حمالت من جزء احلملة هذه ان بالذكر اجلدير
مع بالتعاون الرافدين بنت منظمة بها قامت
واعداد بتنسيق واشراف في بابل اخرى منظمات
عبد السيد االنسان حقوق في مجال الناشط

االسدي. احلي

االرامل للنساء العامة الصحة حول تثقيفية ندوة إقامة

لالنترنيت العاملية على الشبكة آخر خبرياً الرافدين موقعاً بنت منظمة اطلقت
الرافدين). (بنت بـ املوسوم الرسمي موقعها الى باالضافة نيوز)، اسم (نخلة يحمل
عبر ثالث تنشط الرافدين منظمة بنت في االعالمية اللجنة أن الى االشارة جتدر
نصف بنت الرافدين وصحيفة نيوز) (نخلة وموقع الرافدين) موقع (بنت هي قنوات
القنوات لتلك  واخلبرية والسياسية الثقافية املواد اغلب  ان حيث الشهرية،

النسوي. العنصر من املنظمة عضوات حتررها تعدها او االعالمية
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لم ورجاال نساء كمعنيني ألننا الدستورية ٤١ عن املادة للكتابة العودة عدم نفسي على آليت
النفاق، واآلخر بدافع بعضهم ما، بدافع بدلو أدلى الكل املوضوع، بطريقة علمية حول نتناقش
إليه توصلت  ما أحدث تطبيق في بالرغبة  الدين،واآلخر تطبيق بداعي واآلخر االقتناع، بدافع
واثبات االعلمية، الذات أبراز في بالرغبة واآلخر االسرة، لقوانني قواعد من املتحضرة اتمعات
اال أقرأ أو أسمع لم ومختصات، ومختصني واعالميات، أعالميني وكاتبات، كتابا ونائبات، نوابا
والداعني الدستورية املادة هذه لتطبيق الطرح للمعارضني وعلمية االنتباه الى دقة يثير مما قليال
منهم أي يقنعني لم املستميت دفاع عنها والذين يدافعون املؤيدين لهذه املادة تغييرها، أما الى
كنساء طريقنا  تعبد التي املادة هذه صورة لتحسني إجرائها املزمع  بالتغييرات وال  بدفاعه
أحوالهم الدين في أو املذهب بإختيار ذكورا للعراقيني احلرية بإعطاء عصر احلرمي، نحو عراقيات
الذي االختيار حق صادرت احلالية بصياغتها املادة هذه طبعا أختياراتهم، وفق  أو الشخصية
كاملة لديه حرية ستكون وكم شخصا وطائفته،  دينه إال  يختار ان  يستطيع من به، جاءت
جمع العراقيون) كلمة( ان حينه في وكتبت هذه االختيارات، خارج أحواله الشخصية بإختيار
الكالم هراء ولم هذا أعتبرت أحداهن يشمل النساء، أنه العربية في معروفا وليس سالم مذكر
أنهن الفجيعة حد جاهالت برملانيات نائبات واآلخريات الهراء، سوى أحدا لتقنع علميا تناقشه
على يطلعن ولم يريدن إلغائه الذي القانون عن واليعرفن النواب مجلس في العراقية املرأة ميثلن
ميثل تطورا الذي االحوال الشخصية عن قانون لديهن وال فكرة اجلهلة،) أصوات وما أعلى ) مواده،
املذاهب لتطبيقه كقانون لألسرة، في ما أفضل يختار بل الشريعة نطاق عن اليخرج قانونيا
القواعد تطبيق في طبيعي  كتطور االسالمية، الدول تشريعات أغلب عليه سارت  ما وهذا
احلرمي عصر في  نعيش واالأصبحنا  االسرة،  تخص التي الدولية لالتفاقات ومسايرة القانونية 
تناسب أسرة قوانني بأختيار حراك نحو االمام بال الزمن بنا ويتوقف احلادي والعشرين في القرن

العصر.
ألتفافة الى دون أي الدستورية ٤١ املادة عن بالدفاع املستميتات النائبات فقط النتهم ولكي
والدفاع املادة هذه تطبيق ضد وقفن أيضا النائبات الالتي النساءاملعنيات رأيهن، اخللف وسؤال
في قانون أول أصدر الذي للبلد وقانوني حضاري منجز بإعتباره الشخصية عن قانون االحوال
بوجه للوقوف العام الرأي وجتييش وإقناع لطرحها وعلمية شاملة فكرة الميتلكن العالم
االحوال قانون للدفاع عن محكمة خلفية قانونية بال جهودهن وبقيت احلرمي، عصر نحو االرتداد
حلول وإيجاد بقوة طرحها يجب كان مهمة مسائل عليه، املالحظات رغم احلالي الشخصية
وزواج الزوجات، وتعدد والطالق، والتفريق، والوصايا، االطفال، كحضانة املستقبل، ملعضالت
لكل الزوجة املرأة توريث وعدم  واملواريث، والنفقات، الزواجات، من متعددة وأنواع  الصغيرات، 
التوريث، حالة في حتى االرض رقبة تسليمها وعدم سكنية، أو صناعية االراضي زراعية أو أنواع
املذاهب بأختالف املورايث في املرأة حقوق سينال الذي والتمييز وأوالدها، املطلقة الزوجة وسكن
ألي التمييز أنواع كافة إلغاء  على نصت  التي الدستورية  ١٤ املادة نص يخالف وهذا واالديان
لتكون أثارة الرأي العام ضدها يجب كان مهمة نقاطا أن بني أفراد الشعب العراقي، كان سبب
تقسيما تشكل املادة هذه  أن الى باالضافة الدستورية، املادة ٤١ نص لتغيير ضاغطا عنصرا
فيها البناء لقاء طرق ال مفترقات الى به وتذهب للعراق االجتماعي النسيج وأفقيا ميزق عموديا

الواحد. الوطن
كنساء؟؟؟ نريد ماذا السؤال

الكثير وسمعت وقرأت املوضوع فيه عن أكتب لم عام كامل طيلة السؤال هذا نفسي سئلت
ولدي نقص، عقدة وليست لدي أي رجل من وال زوجي من وال عائلتي من مضطهدة والكثير، لست
وحتملت وحدي، بإرادتي تسير دوما كانت حياتي وأمور بأموالي بالتصرف وإرادتي حريتي كامل
والقصبات في القرى من العراقيات املاليني بل النساء اآلالف بشجاعة، ولكن أختياراتي نتائج
بل اليستطعن والتصرف، القرار في حريتي عشر الميلكن والكبيرة، الزلن الصغيرة واملدن واالرياف

احلرمي!!! الى عصر بهن بعد االرتداد هوالء النسوة ستفعل ماذا ما، قرار بإتخاذ التفكير حتى
سرعة سوى دهشتها من القانون من التعرف التي البرملانية هذه هل حقوقهن سيحمي من
النساء ) قال والسالم الصالة افضل عليه  والرسول الشهود  بشهادات فقط زواجها تصديق 

والدنيا. الدين في علوم فروجهن)، جاهلة على مصدقات
على غير قادرة أنها الطائفة قاضي بيت لديها عندما يقرر وال التعمل املرأة التي سيقف مع من

؟؟ والشيء أطفال وال زوج بال أطفالها لتجد نفسها من وحترم أوالدها رعاية
لتجد الزوج بأسم وسجلتها أشترتها مبالها االرض متلك من حترم التي املرأة مع سيقف من

أرثا؟؟ من متلكها الطائفة قاضي نفسها محرومة بأمر
الطفولة سن تتجاوز لم التي صغيرته ليزوج الرحمة من قلبه خال أب بوجه سيقف  من

برفقة ألعابها؟؟ الزوجية الى دار وتذهب
للتطليق مستعد والقوة وقاضي الطائفة لهن نساء الحول بأربع يتزوج بوجه رجل سيقف من

للزوج؟؟ حق فهو
عليها يجيبنا من كثيرة وأسئلة ومن ومن ومن

أمام عام ضاغطة رأي أداة تشكل أن ولالسف العراقية النسوية  املنظمات فشلت أن بعد 

فاعلة نسائية كوتا يشكلن أن العراقيات البرملانيات النائبات فشلت وكذا الطائفي العارم، املد

لنص مؤيد بني وأنقسامهن بل الساحة العراقية، السياسي على املشروع في للتأثير والتغيير

القانوني منجزها العراقية للمرأة حتفظ لقاء نقطة أن يجتمعن عند دون لها ومعارض املادة

بقوة الرجل شاركها طويل وكفاح بجهود اليه وصلت الذي الشخصية، االحوال بقانون املتمثل

وهما املذهبني دين من قمتها رجال يسيطر على التعديالت الدستورية جلنة أن وحيث حتقيقه، في

الجراء التعديالت إعادتهما من احلكمة ادري أعدوا الدستور، وال الذين من االشخاص كانا أيضا

والتوجد مصلحية مواقفهم الن عليهم الأعول  نفسي أنا االكراد االعضاء  وأما الدستورية، 

فبأمكانهم كردستان العراق، أقليم مناطق غير في العراقية املرأة مع للوقوف مصلحة لديهم

االطراف كل حسابات مع لديهم كانت ودائما حكمهم، مناطق في يريدون القانون الذي تطبيق

التعديل في املادة أو التصويت للتغيير من سيحصلون ما، وماذا قضية في ما للوقوف مع طرف

في فشلنا الننا منها، نصيب للمرأة يكون لن للعب اوراق لديهم ستكون الدستورية، واملؤكد ٤١

لها حساب. يحسب والتي املؤثرة النسائية الكوتا تكوين

لدعم املشاركة بقوة والنساء الرجال كل آخرى مرة أدعو لكني كثيرا متشائمة أكون أن أريد ال

التغيير نحو بأعتباره قاعدة لالنطالق احلالي االحوال الشخصية قانون على للمحافظة اجلهود

وعدم املرحلة، هذه في ضروري االصعدة كل على واسعا أعالميا طرحا أن املستقبل، في لالفضل

املادة، لهذه املعارضني النواب جهود  ودعم احملافظة، والنزعة  الطائفية موج  أمام االستسالم

سيكون الدستورية،  ٤١ املادة تطبيق  أبعاد وشرح النسوية للمنظمات  االعالمي والتصعيد

لالصوات املنادية أسكاتا أعاله الشكلي للمادة التعديل بدال من للتغيير أكثر أيجابية آثارا له

بإلغائها.

ألجمئخمخسٌّ ئسخر ؤٌّ فء 
حتتاج انها تقول تربية بكلوريوس .خ وصال
وألميانها ما شخص الى تتحدث  ان الى احيانا
عليها يطلع ان يجب ال زوجها مع  اسرارها  ان
نفسها مع بأسرارها تتحدث ان حتاول االخرين
صغيرة مفكرة في مذكراتها كتابة خالل من
الغنية مقطع او شعر بقصيدة احياناً تنتهي
مع كبيرة مشكلة لها سبب ذلك كل معينة
عنه اسرارها تخفي انها اتهمها عندما زوجها
نفسها مع  بها  خاصة مملكة تكّون ان وحتاول
الرجل جعل  ذلك كل بها... هو يتدخل ان  دون

حياتها". من تنكرني "انها يقول

خخنخمخحمـهخال”
اسرار لعائلتها ان تقول مصطفى ام
شخص اي عليها يطلع ان يرفضون معينة
بالعمل متعلقة  االسرار تلك تكون كأن اخر
ان يحاول دائماً زوجي لكن املادية... باالشياء او
االشياء وعن عائلتي عن باالسئلة يستدرجني
دائماً ارفضه الذي  الشيء هذا يفعلونها  التي
اهلي.. منزل الى الذهاب من مينعني جعله مما
اسباب عني يخفي  دائماً هو ذلك من  وبالرغم
بالعبارة ويقولها لعائلته  حتدث  التي املشاكل
ومينعني شأنك"  من ليس  "هذا الصحيحة 
التي االنانية هو ذلك  في والسبب  التدخل من
لي السماح واخذ حقوقه كاملة دون بها يتمتع

حقوقي. بأبسط باالحتفاظ

خلَّرخُّال صٌخجن
يؤكدن الثالثة زهراء وام  شهد وام مرمي ام

املوبايل جهاز ملس من مينعنهن ان ازواجهن على
متسك ان لها اليحق وباملقابل بهم  اخلاص 
منها يأخذه  ان دون للحظات مبايلها بجهاز 
لدى دائماً تتكرر احلالة "هذه تقول مرمي ام بقوة...
في تصرفاتي شك قلة ثقة او وهي ليست زوجي
داخل وكبيرة صغيرة كل يعرف ان يحب لكنه
زوجها ان تقول  شهد ام حني في املوبايل.
غريب رقم يجد عندما  غريبة  بنظرات  يرمقها
تفتح ان يرفض وهو بها املوبايل اخلاص جهاز في
فسوف ذلك ان فعلت وتقرأها ويهددها رسائله

كبيرة. مشكلة حتدث

ُّـخلخجلخعخؤ
وتقول انها عاماً وعشرين اثنى منذ ن متزوجة هـ.
تقول حيث الشهري زوجها دخل مقدار تعلم ال
كانت واجابتُه تسأله كانت  وتكراراً  مراراً انها
هـ. تؤكد حني في لِك" شأن "ال تتغير  ال واحدة
نقودها ويعد يدها حقيبة يفتح زوجها ان ن
تشتيريها وكم التي االشياء ويسألها عن بيده
مشكلة اية لها يشكل ال  هذا كل اسعارها.. 
ملاذا هي لديها االساسية املشكلة لكن 
تستطيع ال هي حني في يحتفظ زوجها بأسراره

املادية. االشياء حتى لنفسها حتتفظ ان

ألخمخط ٍخلخمخط حمصال خؤخمصال
حيث ش.ع االستاذ رددها التي املقولة هذه
عمله وطبيعة تفكيره بطبيعة الرجل ان يقول
كلها... وليس االمور ببعض االحتفاظ عليه حتتم
يبقى لكن الزوجة شأن  من تقليالً  ليس  وهذا 
نحيا التي  احلياة وهذه مرأة واملرأة رجل الرجل
نظرنا وان الواقع... جتاهل نحاول ال ونحن  بها
اي من  مجردة ليست املرأة  ان جند الواقع  الى
دون لنفسها به حتتفظ هناك ما بل خصوصة
هو بل الرجل عن مخفي سر انه عليه القول
رعب. او خوف دون به شيء تستطيع االحتفاظ

خؤحنٍص ىخؤه هر 
ان على يؤكد  املزرك  صباح عامر االستاذ
هي وزوجته الرجل بني  ما العالقة طبيعة
او البوح عملية عليه تبنى التي االساس
كانت فأن املعنى... هذا قصدنا ان االعتراف 
سيكون للطرفني للسقوط حينها العالقة آيلة
وجهة من وهذا االعتراف عدم او االعتراف حق

العالقة ان كانت واما نظري
سيتفق حينها وطيدة
االحتفاظ عدم على االثنان
عن اشياء اخفاء  او  بأسرار
االتفاق وهذا االخر... الطرف
احلب مدى  عن نابع يكون 
الطرفني من النابع والصدق
حاول االطراف ان ولعل احد
االخر الطرف عن يخفي ان
هو اقوى سيكون هنالك ما

ان يباح بهذا السر. من

رقـحمصالـٍخألخمخط يخمئ 
بكلوريوس هاتف هيفاء

رغم تقول  رياضيات علوم 
اني لست متزوجة لكن من
لالخرين مالحظتي خالل
التي احلقوق ان وجدت 
لزاماً الرجل بها يتمتع
احلقوق تلك جعل عليه

كائن املرأة بأن الرجل يؤمن وعندما ايضاً للمرأة
خاص له عالم يكون ايضاً ان من حقٍه كالرجل
لن حينها الهروب  الى احتاج متى اليه  يلجأ
بالشيء االميان الن  مشكلة اي هنالك تكون 

واالمان. والثقة الراحة يبعث

ئر٧ط خًآل ؤّ خؤشخم َّخلجيس
اجلميلة الفنون كلية في باحثة علي بيداء
عالية ثقافة ذا كان ان الرجل ان على تؤكد
للدخول وقتها من مساحة للمرأة يترك سوف
الزوجية احلياة عن بعيداً اخلاص عاملها في
تتنازل ان يعني ال خاص وكلمة عالم ومشاكلها
ولكن قد يكون مبادئها او اخالقياتها من اي عن
او كتابة املفضلة هوايتها ممارسة عاملها اخلاص
مع بها اخلاصة مشاكلها حل حتى او مذكراتها
عالم له  منا  وكالً اليها املقربني مع او نفسها 
وما العالم ذلك  اسوار كانت مهما  به خاص
وجهة ومن  اجد فأنا لذا متعلقات من يحويه 
الرجل بيد حلها املشكلة ان هذه نظري اخلاصة

وحدُه.

بها؟! خاص يكون هلا عامل أن للمرأة حيق هل .. الزواج بعد
  

خؤ٦ألآل ىرال خ١حنحمط
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اخلاص وان من عاملها املرأة تتجرد الزواج بعد ولكن اخلاصة اسراره ونساء رجاًال منا لكٍل
والسؤال بينهما. اسرار ال واحدًا وزوجها اصبحا شخصًا انها منها اميانًا عنها رغم كان
اجلواب بـ االخر.. لنصفه اسراره كل وهل يفشي اخلاص عامله من الرجل هل يتجرد هنا
املبالغة... على صفة يحتوي شيء يكون قد ال بـ واجلواب املستحيل ضروب من ضرب نعم
بهم شيء اخلاص والعالم شيء الزواج يعتبرون ولالسف الرجال من الكثيرة الكثرة ولكن
اخلاص ضمن عامله معه تدخل ان يجب الزوجة او املرأة ان القلية منهم يجدون اخر والقلة
اخلاص عاملها لها يكون ان للمرأة هل يحق ولكن ياترى اسراره... كل على تتطلع وايضًا
والتقاليد العادات وتتخطى تتعدى التي او االشياء االخطاء على يحتوي ال عالم بها...
حتتفظ التي اخلصوصية بعض لها يكون ان من للمرأة البد ولكن الزوجية واحلدود
الرجل انانية ولعل كل صغيرة وكبيرة معرفة اصرار الرجل على دون لنفسها بأسرارها

للحياة الزوجية... خرقًا وتعتبره ذلك قد ترفض احيانًا
قائالت: النساء بعض لنا حتدثت كل هذا عن

الفوتوغرافي التصوير مهنة تعد لم
مدينة في  وخصوصا الرجال على مقتصرة 
وطابعها املقدسة الفنية مبشاهدها متتاز
كمصورة املرأة وجود فرض والذي امللتزم الديني
واملتعلقة لتوثيق مناسبات العوائل فوتوغرافية
من النسوة هؤالء ومن خاص بشكل بالنساء
أو بالصدفة الفوتوغرافي التصوير عالم دخلت
من ومنها معينا دخال لها يحقق عمل عن بحثا

. بها وتفوقت املهنة أحبت
كربالء مصورات من عدداً التقت الرافدين بنت
وأمنياتهن وهمومهن خواطرهن إلى واستمعت

. حقوقها وحفظ املهنة لتطوير
في مصورة أقدم سنة) ٤٠ النصراوي (أمل
خالل من التصوير تعلمت : تقول .. كربالء
خاص للتصوير  ستديو  وافتتحت تدريبية  دورة 
أغلقته ولكني   .. معقوالً جناحاً والقى بالنساء
كمصورة عملي بني توفيقي لعدم فترة بعد
دائرة حكومية في موظفة اعمل ووظيفتي كوني
الفوتوغرافي التصوير  في مستمرة  لكنني
عن البيوت في واملناسبات لإلعراس والفيديوي
من االستوديوهات أصحاب أو معارفي طريق
مهنة التصوير مهنة إن أيضا وتقول الرجال
أقبلت وقد للمرأة جداً ومناسبة ونظيفة راقية
.. األيام هذه املهنة هذه  على كثيرات نساء

. دخلها ومعقولية تعلمها لسهولة
(كرمية صديقاتي إحدى التقيت وبالصدفة
تكمل لم   .. عمرها من  الثالثني  في مجيد)
األول الطفل وإجناب الزواج بسبب دراستها
في كثيرة إعمال مارست  إنها  كرميه تقول
اخلياطة منها وزوجها طفلها  ملساعدة البيت
على ترددي وعند العرائس وتزين و((احلفافة))

وحتميض لطبع (اخلمائل) االستوديوهات إحدى 
االستديو صاحب علّى عرض األعراس صور
التصوير كيفية ويعلمني كاميرا يعطيني أن
أكون أن على وفوتوغراف فديو كاميرة على
بسرعة تعلمت وفعُال  له  دائمة  عميله(زبونه)
بصعوبة زوجي وأهلي إقناع ومارست املهنة بعد
(سمعة صاحب من زوجي تأكد أن وبعد بالغة 
الذي باملكان علماً أحيطه أن واشترط االستديو)
موافقته على واحلصول فيه للتصوير إليه اذهب
عليه نحصل الذي الدخل  هللا واحلمد مسبقاً..
مع مناصفة األرباح نقسم جدا فنحن مناسب
صاحب أن كرمية أيضا وتقول االستديو صاحب
يعلمني التصوير أن زوجي على االستديو عرض
الفوتو(احلاسبة) على والعمل االستديو داخل
في االستديو معه اعمل أن والتحميض مقابل
رفضت أيضا وأنا قاطعاً رفضاً رفض زوجي ولكن
مبساعدة املرأة تنجح )وقد اليرحم (اتمع  الن 
التستطيع ولكنها مبفردها استديو فتح كثيرين

محله في غريب رجل مشاركة
وعندما كمندوبة بعملي  اآلن  اكتفي وأنا
فتح زوجي يستطيع املادية قد ظروفي تتحسن

.... معه وأعمل مستقل استديو
أمام الفتة علقت كربالء مدينة  مركز وفي 
للتصوير)) نسوى كادر لدينا (يوجد احملالت احد
املصورة مع وحتدثت االستديو إلى  دخلت
اهللا (رحمة زوجي  كان  : قالت ر)  . خ  الشابة(
يديه على  التصوير تعلمت بارعاً عليه) مصوراً
لي ترك إرهابي  حادث  في أستشهد  أن  وبعد
وبعد القاسية  احلياة ظروف أطفال وحتت ثالثة
للعمل االستديو) خرجت (صاحب إقناع قريبي
فرص علّى أستوديو وبصراحة عرضت كمصوره

املهنة هذه في نفسي وجدت لكني كثيرة عمل
على والعمل  والتصوير التحميض أمارس فانا 
داخل كمصوره عملي على  فضالً احلاسبة
واالختالط التجوال عن  يبعدني  األستوديو
(والقيل مبتسمة وأكملت  للمخاطر  والتعرض

والقال)

ألٌَـ سئَّْ خْ ىرال ًَُّّخ خؤسمتَُّّخم ـ
العراقية  قناة في موظفة محمد هناء  
والفديوي الفوتوغرافي التصوير أحببت : تقول
أصبحت وعندما البداية في كهواية ومارسته
الفلم ثمن  اطلب بدأت عملي في متمرسة 
تصويري على  الطلب ازداد وعندما وحتميضه 
بسعر أطالب بدأت  رخيصة أسعاري  والن
أعمل . بسيط وأضافت هامش ربح مع الكلفة
من دخلي بصراحة  ولكن  الفراغ  أوقات  في
أي وظيفتي بترك ليغريني كافياً ليس التصوير
كدخل عليها التعويل الميكن التصوير مهنة ان
اتمع منظمات على إن هناء وتشير أساسي
بحرفية أن تهتم التصوير ومنها جمعية املدني
دورات مهنية لهم وتخصص النساء املهنة عند
مهاراتهن لتنمية وخارجه العراق داخل وفنية
مع تتناسب لهم  مناسبة  عمل  فرص  وإيجاد

بنا. يحيط الذي امللتزم االجتماعي الوضع

خ١سآله ٍإلنخمط ٍخلمتَّحمط خلمتَّحم
أستوديو صاحب  احلر/٣٠سنة) عبد (علي
قضاء في تصوير ستديو أقدم وهو الفرات
احلاسوب قسم  العلوم كلية خريج الهندية 
دائرة في اعمل  ولم والدي  عن  احملل ورثت يقول 
وعملن نساء  عدة عندي  تدربت  قط حكومية 
حتقق املصورة املرأة إن أنكر وال كمندوبات معي

لم لكني لنفسها حتققه ما أكثر دخالً للمحل
للعمل واحدة مصورة إقناع في اآلن حلد أفلح 
لهذا اتمع فنظرة احملل في ثابتة كمصوره معي
فتاة عندي تدربت وكلما قاصرة الزالت املوضوع
لألسف ولكن زبائنها لها  وصار  املهنة وأتقنت
لها وحتقق أفضل عمل فرصة جتد عندما تتركني
سحب الشرطيات تعيني وخصوصاً أوفر دخل 
أخت أو ليس لي ولألسف كثيرات مصورات مني

بها. واستعنت التصوير لعلمتها بنت

حمخّــ :خ لهـخلمتَّحمُُّ
حسني)  صبري الكرمي (عبد التقينا اخلتام وفي
عن حتدث كثيراً والذي املصورين جمعية رئيس
عام بشكل للمصورين والفنية املعاناة املهنية
أو فنانة كمصوره املرأة على دور تنعكس والتي
الداعم املؤسساتي املناخ إن وقال وممتهنه هاوية
قواعده من الكثير إلى  يفتقد  األنشطة إلى
علمي نظامي هناك عمل لم يكن إذا األساسية
وهذه اإلبداع في حريته املصور يفقد وهذا
املصور عمل  تعرقل والفنية املهنية الفوضى
يؤثر احلال وبطبيعة عام بشكل الفوتوغرافي
أن يعرف  والكل وحرفيتها املرأة موهبة على
كثيرة فنية مشاهد املقدسة كربالء مدينة في
وتاريخياً فنياً للتوثيق املرأة عني إلى بحاجة
كربالء في  الفوتوغرافي التصوير ومساحة 
عن فضالً فنانة كمصورة املرأة إلى بحاجة
مؤسسات إلى بحاجة ونحن التصوير امتهانها
مهنة بتطوير  تهتم  وحكومية ومدنية  مهنية 
عملهم املهنية وتطوير وإزالة معوقات التصوير

حقوقهم. عن والدفاع مهاراتهم

هذه تفسير كثيرة، احيان في يصح قد
أو عاملني أو  محدد بعامل تلك أو  القضية
علمي بعد  ذات القضية كانت وكلما اكثر، 
وضوحاً اكثر عواملها، وحتديد تفسيرها  كان
اال مضن، جهد أي يستدعي ال وقد  وحصراً، 
املوضوع تعلق حيث  كذلك ليس  االمر ان
الطالق موضوع االجتماعية، وبالذات بالقضايا
النفس علماء حاول وعبثا ومعقد، شائك النه
احادياً تفسيراً  (الظاهرة) هذه االنفراد بتفسير
االجتماع لعلماء كان فقد نظرتهم، يوائم
بالعوامل القائلون انكر فيما قوة، يقل ال صوت
الطالق وراء فاعل حقيقي سبب أي االقتصادية

املعاشي! الوضع غير
االستطالع هذا لنا كان املوضوع هذا عن
الكرمي عبد (مهند السيد ابتدأه والذي

قائال: –مهندس٣٥سنة)
بقدر عامة حالة ليس وكأنه الطالق يبدو 
اخلاصة احلاالت من  كبيرة مجموعة  هو ما
واسبابها ظروفها الى منها واحدة كل تخضع
(الفتات) أو مظالت بوجود االولية قناعتنا مع
تأليب على غيرها من اكثر  ضاغطة أو مؤثرة
االسري التفكك  بأجتاه ودفعها الزوجية احلياة

واالنفصال.
هذا الكي)، الدواء (آخر فأن االمر، كان واياً
عن (العقاقير) فشلت اذا النهائي العالج هو 
العلة، عاجزاً امام الطبيب الشفاء ووقف تقدمي
املضطر جلوء هو النار الى اللجوء بأن وواضح 

السبل. وجهه في تنقطع الذي
الضرورة عند اال االمثل احلل هو وليس الطالق
تقريب في املساعي وخابت احللول عجزت اذا
شمل ولم الزوجية اخلالفات وحل النظر وجهات

االسرة.
الشريعة موقف  عن احلديث يجري حني
اهللا، عند احلالل ابغض وانه املوضوع هذا من
االسالمية الشريعة بأن ابتداءا نقر ان البد
ولكنها فضائلها. من الطالق-وهذا اباحت قد

احد (خطيب املوسوي احمد الشيخ كما يقول
يجب ضوابط لذلك وضعت ٥٥سنة) اجلوامع
املقنعة االسباب توفر  رأسها وعلى  تراعى، ان
تكون وان كليهما، عند أو الزوجني احد لدى
بني مستحيلة باتت قد ودوامها الزوجية احلياة
من أي أو العشرة سوء أو للنفور اما الطرفني

لالنفصال. املوجبات االخرى
الطالق ان  على تشدده أو االسالم، وتأكيد
واستنفاذ اوالً االسباب توفر بعد يكون ان يجب
ااطر ادراك ينطلق من االصالح ثانياً، محاوالت
بهدم االمر تعلق  سواء عليه، تترتب  التي 
بالنتائج االمر تعلق ام بنائها  عن بدالً االسرة
الزوجني على والنفسية والصحية االجتماعية
االطفال مبصير االمر تعلق ام الطالق،  بعد
في والتنشئة واحلنان الرعاية عناصر وفقدانهم

االسرة. متزق حالة
الضمير ان , احمد الشيخ يقول هنا، ومن
أية امام واالذى باالمتعاض يشعر االسالمي
مباحاً الطالق يترك امر لهذا لم انفصال، حالة
يكون ال  لكي مصراعيه  على مفتوح  وبابه
القضايا اخطر من لقضية استسهال هناك
وحدة تخص مثلما االسرة، وحدة تخص  التي 
الشرع، اوكل  هنا ومن سواء،  حد اتمع على
ورجال واخليرين الزوجني اهل الى مهمة انسانية
لكي االجتماعية البحوث وموظفي القضاء
لتذويب حميدة مساع من بذله ميكن يبذلوا ما
وتذليل الفهم سوء وازالة الزوجية اخلالفات
بلغوا فأن الوخيمة، بالنتائج والتذكير العقبات
واجرهم نبيالً موقفهم  كان اليه  يصبون ما
غير عندئذ سبيل فال يوفقوا لم  وان عظيماً،
جميعاً املعنية االطراف الذي تتقبله االنفصال

مضض. على
استاذ سنة) ٤٥ اخلفاجي (محمود ولالستاذ

قال: حيث رأياً االجتماع علم في
بهذه ترتبط التي املشكالت من ثمة الكثير
املرأة موقف املثال سبيل على منها القضية،

الطالق نتائج من االكبر النصيب تتحمل التي
وينغص اتمع، نظرة تالحقها اذ السلبية،
ومنها املادية املتاعب وترهقها العمر عليها
ومنها االنفصال بعد للزوجني النفسي الوضع
والنفسية، التربوية االطفال مستحقات ايضاً
احملاور هذه  على االضواء تسليط ان على
الدوافع على التعرف كله ذلك قبل يقتضي
الى تقود التي املوضوعية والعوامل احلقيقية 

االسرة. شمل وتشتيت الطالق
االكبر املسؤولية الزوجة  حتمل  كثيرة آراء 
اليه تؤدي ان ميكن وما الزوجية اخلالفات في 
سلمان ماجد فالدكتور وخيمة. عواقب من
اغلب ان وهي أولية، مالحظة (٣٢سنة)يبدي 
املسألة وهذه االجناب،  بعد تتم الطالق حاالت
يقوم ان  من فبدالً تعبيره، حد على غريبة
اجناب فان االسرية، العالقات بتوطيد االطفال 
من حالة  الى يؤدي  اكثر أو طفلني  أو طفل
االيام مع يتحول ان يلبث ال الزوجني بني التباعد
الزوجات معظم ان ذلك على والدليل نفور، الى
هو الرجل هدف بأن  خاطئ، اعتقاد  يسودهن
الى وحاجته النفسية فحولته السليمة اثبات
ولو املوازية غريزة االبوة، االبوة، أو مفهوم اشباع
صحيح، وهذا االمومة، لغريزة اجهاراً بصورة اقل
احلقيقة، من واحداً وجهاً اال ميثل ال انه اال
أو عدة بوجوه متعلقة  تبقى الرجال  وحقيقة
تكوينه، في  عميق تأثير ذات اخرى اهتمامات 
حاجته تلبي التي  الزوجة الى احلاجة  منها
حاجته التي تلبي واحلبيبة اجلنس الى اجلسدية

وعاء فيها ويجد والرومانسية، العاطفية
والرعاية، واحلنان العناية الى حاجته يستوعب
خاللها من تعكس رغبات داخله في تكمن بل
باحلب تغمره التي األم صورة يرى ان الزوجة
وهنا الطفولة، ايام على ذاكرته وتنعش والدالل
فالزوجة ماجد، الدكتور يوضح كما احملنة تبدأ
بانها تتوهم اخلاطئ، اعتقادها غشاوة حتت
له وحققت احالم، من ينشده ما لزوجها قدمت

االب، لقب صلبه ومتنحه تنجب من بان اهدافه
اخطر الواحد اجتاهني،  تصرفها  يأخذ هنا ومن 
واحلنان الرعاية كامل تولي فهي اآلخر، من
ينافسون ال بأنهم تعتقد الذين لالطفال واحلب
خطأ ترتكب ثم العواطف،  هذه  على زوجها
انثى، هي حيث من نفسها تهمل عندما افظع
احلب هي نداء رومانسي يلبي عاطفة حيث ومن
اذهاننا الى يتبادر سؤال وهناك الرجل. عند
على يطرأ تغير ما بسبب يجري ذلك (هل وهو
املدرسة في حوارنا الزوجة؟) ودخلت شخصية
سؤالنا على واجابت ( ٢٥سنة عبود (امل
هي اعماقها في زالت ما فالزوجة ابداً، قائلة:
املشتركة، الفراش حاجة  تلبي  التي االنثى
الرومانسي زوجها بنداء احلاملة احلبيبة وهي
التعبير، اسلوب الذي يتغير هو ولكن العاطفي،
الدرجة في  وعواطفها جسدها فالزوجة تضع
املرتبة أو الواجهة الى االطفال  وتقدم الثانية،
وتقل مع انوثتها عالقتها تتراجع ولهذا االولى،
من كثيرة مفردات وتتقلص املرآة امام وقفتها
جديدة لغة تتبنى احلياة ان الغزلي،  قاموسها

حني ويحتملها الى مضض على يتقبلها الزوج
االبد. الى ليس ولكن

الطلب أو تنبيهها، من  الزوج  مينع الذي ما
اجلسدية انوثتها تستعيد لكي مباشرة اليها
صبيحة الست جتيبنا الرومانسية؟ وعواطفها
قائلة: سؤالنا عن  ( ٣٥سنة  (موظفة حبيب
بذلك، تسمح ال كرامته  ان  البعض  يقول
هذه فمثل آخر، نحو على االمر ارى ولكنني
والوجدانية العاطفية والسلوكيات العالقات
احلقيقية النفسية  احلاجة  تلبي ال واجلسدية
سوف التنبيه أو الطلب بصيغة تأتي وعندما
أو املستجدة، املصطنعة بالعواطف اشبه تبدو
ما يجهل انه القضية هذه في الرجل وعيب
نحوه عواطفها جميع  وان زوجته  به تفكر
تعلقاً زادت فأنها العكس  بل  ابداً، تتغير لم

وقوة. وارتباطاً
بأن علي) منى الدكتورة ترى( االطار وفي هذا
االعتراف يرفض انه في تكمن الرجل مشكلة
مجيء بعد االسرة حياة في اجلديدة بالتغييرات
حتذر ان الزوجة على ثوابت لديه ان االطفال،
حتى اليها  تنتبه الدقة وجه على أو منها 
وتعتقد عينه،  قبل  الرجل عواطف  تزوغ  ال
من باملئة ٧٠ الى   ٦٠ نسبة بأن  منى  الدكتورة
اليومي والروتني امللل الى تعود الطالق حاالت
العالقات من واحد منط الزوجية احلياة يسود اذ
الطعام تناول من بدءاً يومياً، نفسها تكرر التي
احلياة انواع باخطر وانتهاء املتبادل واحلوار
زوجني أي انصح وانا النوم، سرير في النمطية
وفي شيء، كل في املستمر التغيير  بأهمية
وحضور واالقارب االصدقاء  زيارات املقدمة

والسفر. احلفالت االسرية
االجتماعية) احمد(الباحثة اسماء وتذهب

ذلك حتقيق تعتقد بأن مماثل ولكنها رأي الى
الزوجني بعقبات النه يصطدم دائماً ممكن غير
وجبات الطعام تناول بعض السفر أو الن املالية
تعتقد وهي يرهق ميزانية االسرة، خارج املنـزل
احيان في تؤدي ذاتها بحد املالية املتاعب بأن

في احلاد النقص الن االنفصال الى كثيرة
جتعل املعيشية ومنها اتلفة املنـزل متطلبات
ومع تنتهي، ال املشاكل من دوامة في الزوجني
حتى ممكنة التغيير امكانية فأن تقول ذلك كما
وقريبة سريعة فزيارة  مالية،  تكاليف  غير من
على أو السوق في التمشي معاً أو هناك أو هنا
مكان اجللوس في وتغيير املتنزه أو النهر ضفة
الديكور في تبديالت اجراء أو املنـزل، داخل
من االمكانية، حتت  يقع ما  آخر الى والفراش..

الزوجني. حياة في ايجابياً دوراً يلعب ان شأنه
بحكم يرى  متقاعد) (قاض ع.س.ع السيد 
االسباب على التعرف الصعوبة من ان خبرته،
سيما وال واملرأة،  فالرجل  للطالق،  احلقيقية
يتقدمون أو مبررات يطرحون ما غالباً املرأة،
االعذار غير اعذار حتت االنفصال بطلبات
االجتماعي، احلرج أو  احلياء باب من الواقعية 
عاملني الى نشير ان  ميكن العموم على ولكن
احلاد التباين وهما: العوامل بقية على يتقدمان
في توافقهما وعدم الزوجني، ورغبات في ميول
تباين ذلك  في مبا احلياتية، اجلوانب من العديد
الى النظرة في والتباين الفكري، املستوى
في التكوين التباين وكذلك اجلنسية العالقات
البيت الشديد لشؤون االهمال ثم الشهواني،
اقالق الى يؤدي اهماالً  الزوجة  قبل من واالسرة
من قادماً كان اذا سيما الزوج ال مزاج وتعكير
العناية شديدة ام مع وعاش منظمة اسرة
احلميد عبد السيد ويعتقد والبيت، باالسرة
الزوجية بيت الى ينقلن الزوجات من كثيراً بأن
مع أي سابقاً، تلقينها التي التربية طبيعة
يدللن االمهات بعض ان ومن املؤسف امهاتهن،
الواحدة تصبح بحيث  مفرطاً دالالً  بناتهن 
في امها على تعتمد وهي للزواج جاهزة منهن
مسؤولية، أية تتحمل وال والكبيرة الصغيرة
مرحلة في يبدأن ان االمهات  انصح ولهذا 
حتت حتمل املسؤولية على بناتهن بتربية مبكرة

اشرافهن.

إمرأة عني اىل حباجة الفوتوغرايف التصوير .. مهنة كربالء
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بل حرف،  او كلمة باْول االنسان ينطلق ان قبل
اللغة...يوم كلمات  اولى ويتعلم يكتشف  ان قبل
انساننا عاش  املطبق الصمت الصمت. اسير كان
كل من يتعلم  السنني، من  عديدة  آالفاً العاقل
وسط الطبيعه، واصوات مرئيات يحيطه من شيء
العلم في االولية مادته املوحشة، القاسية،
قبل سره في االشياء يدرك كان واملعرفة، والتعلم
االساسية املعرفة عناصر  كانت وملا  يعرفها- ان
ويتعلم الصوتية، اوتاره تتشكل ان قبل االولى
والنظر اللمس هي والكتابة القراءة ثم احلديث
السنني االف من احلقبة فاذا والتذوق والسمع..
مستسلماً االرض صامتا سطح فوق عاشها والتي
االشجار حفيف الرياح، صفير فيه يستاْثر لعالم
يصعب السنني من االف البرق رعد االمواج هدير
رقم تقديري باْعطاء العلماء يكتفي احصائها بل
اليوم.. بالصمت.. عليه مانصطلح قد اورثته عنها..
حاجة او انسانية بدعة يكن لم اذن فالصمت
طيلة على مبتكراته بني من  كواحدة ابتكرها
من اليتجزا جزء فهو  القدم.. في املوغل  تاْريخه

هذه في عاشها التي حياته من االطول احلقبة النها رمبا والروحي، والنفسي  البوليجي تكوينه
كالم. دون من صامتاً الطبيعة

كائن ان االنسان بطبعه وهي منا. البعض يجهلها حقيقة الى مناسبة لنصل هذه املقدمة
ايجابي دور من للصمت احياناًما وعي دون ومن متعمدين نتجاهل كما ثانياً، ومتحدث اوالً صامت
حافة على متراقصة في حني تقف واحلديث فقط، الكالم الى ونعزوا كل جناحتنا منا كل حياة في
ايضا هذا فهل مقالة او قصيدة او اغنية او محاضرة او خطاب من كل جناحات احلديث.. الذاكرة،

طبيعة النفس البشرية؟ من
فان وتواصلهم قناعتهم  لتأكيد طويل حديث الى واملنسجمني املتفاهمني اليحتاج -فحيث
طرفا ثالثا، ابدا طعمها يتذوق ونشوة لن بلذة الصمت بحر العوم في على قادرون احملبني والعشاق
رمشة حاجب، حركة دون ثنائية، من خفية، باشارات واستثناءا.. الثالث اال نادرا هذا مهما كان
والسمو وااللفة االسترخاء من منفتحة متوجات، سمعة جمه تتر بل املمنوع) احلب زمن (في اجفان
وحضرة احضان اجتمعت فاْمنا في اذ فهذه ومودة، نضارة فتكسبه مالمح الوجه تضيىء واالميان،
محدود..متيل واجلها بالقدسية مشحونة العمر، ة قصير فهى حلظات ومبا انها الصمت ورعاية
حضرة في متزوقاً، منمقاً، مجلجالً، متصفاً، مذكراً، الكالم صوت يتقدم حينئذ التالشى.. الى
االرض ورمبا فوق من كائنات من مالئكية كان يتذوقها.. قدا ًثنائياً سمفونية املهيب، منهياً الصمت
في مؤجلة انها او بعد لم تولد كلمات ليس النها ومهابتها، قدسيتها الصمت حلظات اكتسبت
العظيم البارى صفة وهي القدس وكهونته.. جوهر الصمت الن بل الطويل.. االنساني التاريخ سفر
التى الدنيوية.. البشر ومفرداتها من لغه ابلغ هو مبا الصاحلني، يحب ومن رسله، الى يوصي حني
مقدسة عالقه وتلك العلوم.. وابعاد مظلة املنطق حتت يعجبه ويشتهيه مبا تاويلها االنسان يجيد
اعمق واحدة.. روح في روحني، بني امتزاج وهي اليه، ويوصى يوحي بني من الرقي والسمو في منتهى
او وصفا او كتزكية البشر من سام كائن على اهللا) ان (روح معنى فقط قبلة احلياة. وادرك االن من
تعالى (من قوله املقدس الكتاب في جاء ملا تاويالً ورمبا وجليالً.. صاحلاً يكون ان يتوقع النسان رغبة
يتفانى يحب فمن اغنيه) احبه ومن ومن يحبني احبه.. يحبني.. يجدني ومن يجدني.. عني يبحث
ونتيجه احلب ونتيجة البحث الصامتة.. االفعال في واحد كيان الى الكيانات احملبوب يستحيل في
وفلسفة السامية النفوس عنها تبحث لذيذة روحانية وحدانية في احب من في والفناء احلب،
في الدور منعزالً مكاناً تهياه طقوس خاصة في تستعد لذلك في النها مختلفة، الصمت في امي
خارج مقابلة احد دون ـ زكريا صوم يستقرضها ايام.. لثالثة ما حتتاجه وتهيئ املنزل، االعلى من
في رغبة من االحشاء ميزق للكالم يكاد فطري وميل طبيعية لغريزة انساني حتد في العائلة دائرة
فعل بضرورة اليصال النصيحة لفالن جدران من على اخلاطر يتوافد وما جهة وفي الفم استعمال
احلياة، برمجة في خطا كبير يحدث فقد حتدثهم لم فان كذا التفعل ان فالنة وحتذير كذا وكذا
جندها اسباب واهية الصيام طقوس انتهاء بعد بها نعترف وحني احد، اليفهمها مبهمة اشارات
ع االمتنا فقط لو كان وحتى البشرية، النفس لطبيعة معاكس باجتاه الضغط للقلق .لكن التدعو
ضاغطة مقاومة ًاو جهادا وحده يشكل البشري اجلسد من اعضاء اياً استعما ل وعدم احلديث، عن
امكانياتنا االعتيادية القدرة جتاوزت اذا حلظة أية في انفجاراً ان تسبب املمكن من والنفس، للروح
وتطوع استعداداً فيه وان للذات فناء فيه ثنائياً احتاداً الكالم، عن زكريا صوم يكن لم واذا البشرية
في املنفرد السجني صمت  انه الصمت..  من اخر..  نوعا فهناك  مراد او  غاية لتحقيق  وانتصاراً 
والتعبير واحلياة احلرية مسلوب صمت البشر على البشر سطوه متارسه حني الزقوم املوت زنزانة
عم هنا لكن االصعب ما.. شىء فيه عن يتحدث عضواً ميتلك الكائن احلي انه تنسي واالفصاح
اجلسد الم لم يكن اخر نوع من والم والوحشة الصمت والسكون والظالم غير والشيء يتحدث،
اذن الصمت السابق، فهذا في يعد يدركها كما الذى لم الروح والنفس ـ الم امنا اعضائه.. احد او
يتوسط الذى العضو يجرب ان بد فال وبيئته، مبحيطه السليم والتفكير سلبه نعمة التفكير،
ليكن من.. مع لكن الكالم.. يحاول ورجليه.. يديه تعمل كما تعمل الصوتية كانت اوتاره وجهه اذ
امنا ايضاً اصم، ويعلم شيء.. ويعلم ان من العبث احلديث مع جدار اى ومن يتحدث مب اجلدار مع اذن
تكون ان ابعد حشرجة فمه من .لتخرج على الكالم .بها ليمتحن قدرته احلديث رد ال احلديث يريد
دخل حني انتباهاً سبحانه يعير يعد فلم الصورة، هذه على سبحانه عليه يدخل صوت انسان
اجلنون من مبس اصيب قد سجينه ان االخير يفهم االصم اجلدار مع يعالج حشرجته وهو عليه
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عراقيات
سليم نزيهة

محمد نزيهة التشكيلية الفنانة ولدت
البوين اسطنبول في ١٩٢٧ عام سليم
بالفن ولعت عائلة كنف في عاشت عراقيني،
جواد الفنانني من  كل منها وبرز  التشكيلي
بغداد الشهير في احلرية نصب صاحب سليم

سليم. نزار وكذلك سليم سعاد وشقيقها
في اجلميلة الفنون معهد من تخرجت
كان باريس. في دراستها واكملت بغداد
وينتمي العثماني اجليش في  ضابطا والدها 
فقد األول.. معلمها االوائل، الرسامني الى
وجواد سعاد جانب الى ويرعاها يدعمها كان
عقد خالل مبكر، وقت في شاركت، وقد ونزار،
املشهد رسم في  والستينيات، اخلمسينيات 
على لتحافظ العراق.. في للتشكيل احلديث
بغداد جماعة اهداف صياغة في جواد أثر
تاريخ درّسها قد كان ذاته وجواد احلديث. للفن
ثم ببغداد. اجلميلة الفنون معهد في الفن
العليا املدرسة في للفن دراستها اكملت
حيث (١٩٥١ في باريس (١٩٤٧- اجلميلة للفنون
(اجلداريات) اجلداري الرسم في تخصصت
(فرناند الفرنسي الفنان يد على وتتلمذت

ليجيه).
للفن كمعلمة البقاء باستطاعتها كان
حيث كانت الرابعة فرنسا بسبب تفوقها في
لكنها اختارت ان روما، جائزة على دفعتها في
فتحت التي اآلفاق من الرغم على تعود للعراق

في اخلارج. لها
الفنانة شاركت املاضي القرن نصف وطوال
جماعة كإسهامها في نشاطات مختلفة في

الى جانب العراقيني، التشكيليني  الفنانني  جمعية تأسيس وفي احلديث.. للفن بغداد 
لفنها واخالصها ..١٩٨٢ عام  حتى اجلميلة  الفنون  معهد في  كأستاذة التربوي  دورها
والعمل، املرأة، قضايا فقد عاجلت الفنية، الستكمال مسيرتها حياتها جعلها تكرس
فن على حافظ فاسلوبها وشخصيتها.. مزاجها عن يعبر الذي باألسلوب والطفولة،
والطبيعة النساء رسم في  الدقيقة مالحظاتها عن اخلصب اخليال فيها  ينفصل ال
العراقية للمرأة االجتماعية اعمالها باحلياة كثيرا عبر اعطت االجتماعية، واملوضوعات
تعاطفا االعمال واظهرت تلك والعمل والبيت السوق في مكان في كل واظهرت معاناتها
العراقية معاناة املرأة وتعكس العراقية املرأة حتس آالم الفنانة كانت .. املرأة مع واضحا

حياتها. طيلة ينطفأ لم الذي قلمها في
ومسرح االطفال كتب للتخصص برسوم الدميقراطية املانيا في عام ملدة زمالة اكملت
املتحف كانت في التي سليم الفنانة نزيهة اغلب لوحات سرقت احلظ ولسوء االطفال..
يبق ولم العراق، للمتاحف شاهدها حملة سرقات اكبر ٢٠٠٣ ضمن عام للفنون العراقي

جدا. قليل عدد سوى االعمال تلك من
حافلة حياة بعد عاما الـ ٨٨ ناهز عمر عن سليم التشكيلية نزيهة الفنانة توفيت
االمانة واعلنت العراقي، الفني املشهد صياغة في خاللها ساهمت االبداعية باالجنازات
الراحلة الفنانة تشييع مراسيم حلضور عنها ممثل ايفاد عن بيان الوزراء في لس العامة

والعزاء. الدفن مراسم تبني عن فضال
الفنون كلية الوزيرية منطقة في دارها من انطلقت تشييع مراسيم لها ونظمت
نصب ملحمة صاحب سليم جواد العاملي الفنان الراحل لشقيقها تعود والتي اجلميلة

في العالم. انصاب عشرة من افضل يعد الذي «احلرية» الشهير

إلحنٌُّـخنالآل الخؤسنتئ ـؤاليَخإلؤَّض

متعددة بأزمات مير احلياة في انسان كل
ان يستطيع من احلكيم ولكن  ومختلفة
وارادة، عزمية وقوة بصبر االزمات هذه يتخطى
طارئ امر هي القارئ عزيزي يعلم كما فاألزمة
احيانا وقد يكون استثناء وبدون اجلميع  يواجه
آثاراً فينا تخلق ان دون متر صيف كسحابة 
من الكثير على بظاللها تلقي قد او سلبية

اليومية. حياتنا مقدرات
كل معها تأخذ هبت اذا العاتية فالرياح
االض على وتسقط  ومستهلك ضعيف  شيء
الوقت نفس  في ولكنها يقاومها ال شيء كل
قوي شيء اي معها تأخذ ان تستطيع ال
املشكالت تهب مثلما الصمود، وبإستطاعته

على له قدرة ال ما فمنها الكثير من املنازل على
ويستميت حاله على يبقى  ومنها التحمل

عليه مرت التي االعباء رغم بصالبة
واالميان الصبر على  مبني قوي  اساسه ألن
جًدا،وان واسعة وثقافية علمية خلفية وميلك
عليهما يرتكز اساسيني عمودين املنزل في
النصيب (لالم) ولكن واالب) (االم  وهما  البناء
كانت ألسرتها أذا االجتماعية الرعاية في االوفر
واسعة ودراية علم وعلى واالرادة العزمية  قوية 
للوقائع وابعادها ومستوياتها ومتفهمة باألزمة
في الجتد فإنك للخير ومحبة مدياتها بجميع
الضعف لكلمتي معنى نفسها من زاوية أي
من حياتها وانوار حياتها تبني النها والهروب
راضية نفسها تهب وهي قلبها ومشاعر يقني
بتفاصيل وتشعر وأوالدها لزوجها  مطمئنة
وتراقب وتتفرج االيدي  مكتوفة تقف وال احلياة
على بل اسرتها على تهب التي املشكالت
االحداث قلب ترمي بنفسها في فهي العكس
ابعادها بذلك محاولة بحكمة معها وتتصرف
الى وتقدمها  اسرتها وتبرز  تظهر لكي عنهم 
وتنمي نفسهم  في الثقه  تعزز  فهي االمام 

دائم. جناح شريكة لهم وتكون شخصيتهم
حتى اعينها نصب املراءة تأخذ ان ويفضل

تواجهها مشكلة اي الستقبال مستعدة تكون
عليه هانت غيره مصائب رأى (من يقال وكما
امرأة أي به تقتدي مثل يوجد وال مصائبه)
من لها التي العظيمة السيدة كشخصية
قلبها اخذت الطاهر شواهد وادلة سلفها حياة
بصادق الطريق اجلهادية التي زرعت الرحلة في
وحق تسمى ... وقوة التوكل الظن الوعد وحسن
لقبت التي السيدة وهي بااهدة  املراءة هذه
بن علي بنت املصائب (زينب وبأم ببطلة كربالء
تكون تستحق ان التي املراءة "ع") تلك طالب ابي
فهي الواثقة والصبر والتضحية امنوذجاً للفداء
وقومها بالعاملة اهلها بني واملعروفة نفسها من
"ع" احلسني ابن علي عنها قال كما املعلمه غير

معلمة). غير عاملة عمتي (ان
خلق حسن عن عبرت التي السيدة هذه
ذلك على برهنت التي وهي العلوي البيت
وظلماً قساوة حياتها حلظات  وبأشد باالميان
التي وهي  للحق فداًء ولديها قدمت حينما 
كربالء رمضاء في عمومتها اخوتها واوالد فقدت
يهدء ومن واملصبر املعلم هي اصبحت ذلك وبعد
النسوة وهلع االطفال ووجل اخلائفني روع من
ألهلها ما حصل وأملها في وجعها فكانت تكتم
ناظرًة اآلخر  تلو الواحد تفقدهم وهي وأخوتها

قبل من ويذبحون يقتلون كيف عينها بأم
الثبات يجسد من  فهي آنذاك اجلور  سالطني 
والشجاعة باملبادئ والتمسك واجلرأة والصبر
مهما الباطل على  احلق انتصار على واالصرار

خسائر. االمر من كلف
العصور مر على التنسى التي بطوالتها ومن
طاغوت امام الباسلة التي وقفتها الوقفة تلك
لم تهزه وبقلب وصالبة قوة وبكل (يزيد) عصرها
العظيمة اخلطبة بتلك تخاطبه املصائب وهي
وهي ودينها واخوتها اهلها حق عن مدافعة
(ص) ومبحمد  حكماً باهللا وحسبك ) له تقول
سول من وسيعلم ظهيراً وبجبرائيل خصماً
للظاملني بئس املسلمني  رقاب من ومكنك لك
جرت ولئن جنداً، وأضعف مكاناً شر وايكم بدالً
قدرك الستصغر اني مخاطبتك الدواهي علي
لكن .. توبيخك  واستكثر  تقريعك  واستعظم 

حرى). والصدور عبرى العيون
مع تتالقى ان املرأة استطاعت ما ومتى
ما متى االزمات مع  التناغم في  زينب السيدة 
التي النساء املرأة من هذه تكون ان استطاعت
مهما كانت الرياح مواجهة في يعتمد عليهن

عاتية.
اجلهادية ورسالتها علي بنت زينب وتبقى
مكان كل في امرأة تفتخر به كل نورساً اخلالدة
بقاء اجل  من الدرب لنا تضيء وشمعة وزمان 
قدمتها التي  الرسالة فهذه واملبادئ، العقيدة
التي املتوهجة كالشرارة تبقى زينب السيدة لنا
في والطغاة الظاملني كل لتدحر ابداً التنطفئ
في النساء لكل جلياً مثاالً وتكون عصر كل 

املشروعة. احلقوق ونيل املبادئ الثبات على


بغداد  / رضا احليدري أم

املؤمنات الصادقات، الزوجات الصاحلات يتعلمن مواقف أن عصرنا هذا وفى اليوم نساءنا على
نواجه حتديات صعبة فاآلن القيم، العقيدة والدين واإلصرار على واإلباء والثبات العزم مواقف
فاملرأة اليوم الثقافية االجتماعية النهضة ثمار ظهرت املنوال هذا وفى اتمع, على وقاسية

املزيفة. والشعارات واإلعالم املنحرفة والسياسة الثقافة املنحرفة تتحدى
مهما تهزم وال تضعف أميانها ال الصادقة في املرأة املؤمنة التحديات؟ أمام تسقط املرأة فهل

ونصره. اهللا بعطاء واثقة ألنها وضراوة التحديات كان حجم
لسنني املرض به  واشتد البالء عليه غت حينما جواره إلى لزوجها، ووقفت أخلصت زوجة
اجلميل الصبر في املثل به طائعة. إنها زوجة النبي أيوب الذي ُضرب متماسكة فكانت متطاولة
يالزم كان مدحه ألنه فقد أواب) انه العبد (نعم تعالى وقوله خالقه، إلى واالرتكان والعزم القومي
العبودية في سلوك والتبصر االعتقاد في حق وإصابة نضره تعالى اهللا معرفته في جنب كمال
ماله في له ومد رزقه له بسط اهللا فقد وزينتها الدنيا احلياة ظاهر اجلمود على والتخلص من
ينفقه كان مباله بل الكرمي نبينا يبخل فلم خصيبة، وحقول الغنم من مؤلفه له ألوف فكانت
فابتلى الضّراء في اختبره كما السّراء في يختبره أن وأراد اهللا كني. واملسا الفقراء على به ويجود
مسني ندائه (أنى األنبياء سورة وفى أرضه وجفاف وماله وأهله بدنه في سوء احلال من باحملن
ولم يشر نفسه وأهله على مصيبته في الضر شمول على بناءاً الراحمني) أرحم وأنت الضر

له.فصبر اهللا غير رعاية به ويحتمي ولم يبقى شيء يلوذ به فقدان املال. على السورة هذه في
فاحلمد دهرا، بها نّعمنا فأخذها اهللا، (وديعة كانت عندنا ويقني إميان في حاله ولسان واحتسب،
وينزع يشاء، من امللك يؤتى امللك مالك هو وضارا، نافعا وساخطا، راضيا وسالبا، معطيا هللا
العاملني. رب هللا ساجدا حامدا اهللا يخر نبي ثم يشاء). ويذل من يشاء من ويعز يشاء ممن امللك
حينما األلم وازداد به جسمه وهن عظمه وهزل فقد ال يزال مريضا، وهو نبينا (ع) ومير الزمن على
املرأة كانت نعم حيث العطوف احلنون زوجته سوى بجواره ولم يقف احلبيب وفر القريب بعد
آالمه، هموم من تشتكى العصيبة فلم محنته في زوجها احملتسبة فأعانت الصابرة الصاحلة
خدمة في وضلت جميال صبرا صبرت ولكن قاست ما الناس إيذاء من فقاست فراقه. وال.مخاوف
عنه يكشف وان الشيطان وساوس عنه يكف أيوب (ع) أن دعا ثم سبع سنني. املرض أيام زوجها
بنصب الشيطان مسني نادى ربه أنى إذ (واذكر عبدنا أيوب احلال، قال تعالى سوء من أصابه ما
بدنه سائر في مصابا وكان بقدميه  واملشي القيام على يقدر ال كان األمر سياق في وعذاب)
يبرأ ظاهر بدنه حتى يغتسل ويشرب وأمره أن ماء نبع فتفجر له من ضر رجليه في اهللا ما فابرأ

وشراب). بارد مغتسل هذا ربه نادى إذ أيوب عبدنا (واذكر وباطنه
البطولة مالحم أروع لنا املرأة هذه سجلت لقد الودود. الرئوف الصاحلة الزوجة اهللا فمن نعم

وعال). (جل واملبدأ والوصول إلى مرضاته العقيدة على العزم والثبات في

عنه عبر هكذا  اهول) ذلك (االنسان
هذا حمل الذي كتابه في كاريل) (الكسيس
أعجب فيه تكمن الذي االنسان العنوان، 
الدراسات وفرة من الرغم على وأخفاها األسرار
عنه قيل ما أبلغ ولعل الشأن، بهذا والبحوث
فرد لوحده، كائن فهو اجتماعي، كائن انه
وطباعه وميوله خصوصياته له األفراد من
بروابط مرتبط ذاته الوقت في لكنه وتوجهاته،
استطيع حوله، االجتماعية باملنظمة وثيقة 
الفطرة وواقعية،  فطرية روابط انها أقول  ان
فهو االنساني، الى االجتماع تدعوه فيه املودعة
مؤسسة ظل في نفسه يجد حتى يولد أن ما
ناجت ذاته وجوده  ان بل االسرة وهي اجتماعية.
تركيبته أن كما أسري، اجتماعي ارتباط من
ال النفسية خريطته ورقعة السايكولوجية
مع االجتماعي بتفاعله اال  تتكامل وال تكتمل
مالمح رسم إلى بالنتيجة يؤدي والذي اآلخرين،
يصقل هو ذلك، من وأكثر احلقيقية شخصيته
ونضجاً تكامالً ويجعلها اكثر الشخصية هذه
ال فاإلنسان واقعية، روابط ثمة ان كما وادراكاً،

وأحالمه مبفرده وطموحه ذاته حتقيق يستطيع
فوجود أصالً وملا دامت احلياة وجود اآلخرين، دون
معهم االتصال ودون حواء، وجود استلزم آدم
تنقطع ال ذاتها واهدافه حتى احالمه وتعاونهم،
ذات في مشاركة اما معه، اآلخرين مشاركة عن

االحالم أو مشاركة في حتقيقها.
مير واجتماعيته الفردية كينونته بني واإلنسان
وركائزه مقومات اتمع حتمل بقناة اجتماعية
مصغرة نسخة  النهاية في فتبدو وتلخصه 
ويكتسب احلياة معاني االنسان يدرك فيها عنه،
األفكار ويستمد واملبادىء فنونها ويتلقى القيم
في وجوده لفهم األساسية  املبتنيات ويضع
الذي التأهيلي املعهد ذلك  األسرة،  انها  احلياة،
مع والتواصل التفاعل  مهارات االنسان  يعلم
وميكنه اآلخرين مع  التعامل وكيفيات  واقعه 
احملضن فهي اجلماعية، مبشاعر االحساس من 
واالجتماعية الفردية نزعته  بني يجمع الذي
االستعداد روح تنمو ظاللها وحتت واحد آن في
هناك اتمع، الكبيرة..  االسرة نحو لالنطالق
ويومياتها وأحداثها احلياة مسيرة تبدأ حيث

ليعطي جاء الذي  االنسان قصة  معها وتبدأ 
ليدعم اخرى بعبارة  وتمعه لنفسه وينتج

واالجتماعي. الفردي كيانه
واتمع الفرد  بناء في  االسرة  دور وألهمية
حول هذا احملور تدور التي اليكم هذه السلسلة
تأثيراً األكثر واحملدد االكبر املسبب اعتبره الذي
ترجع وبدوره شقائه أو اتمع سعادة على 
األسرة على  شيء كل وقبل أوالً وتؤثر عواقبه
هذه في األسرة عن واحلديث أخرى.  مرة ذاتها 
من كثير عن اإلجابة معرض في تأتي احللقات 
اليومية املعايشة راودتني اثناء التي التساؤالت
نقاش الى حتتاج اسئلة كلها  احلياة، ريات 
صياغات الى أقالم للوصول وحوار وتداول افكار
وتتجدد الثوابت الى تستند الشأن بهذا فكرية

هذه: االستفهام جمل أبرز ومن مع املتغيرات
وماهي تتكون؟ ومما األسرة تؤسس -كيف 

األساسية الصحيحة؟. مبتنياتها
االجتماعية احملورية؟ املؤسسة هذه يقود -من
ذكره من أكثر باألم األسرة اسم يقترن وملاذا 

باألب؟. مقترناً
هي وما املثالية؟ األسرة مواصفات -ماهي 
مثالية أسرة لتكوين واألجواء املالئمة األرضيات

لذلك؟ األمثل الطريق هو وما
شريك مالمح برسم اإلنسان يبدأ  -متى
عند الزواج مفهوم هو وما  احلياة؟ شريكة أو
ذلك؟ حول وآراؤهم توجهاتهم هي وما الشباب
اختيار عند امتالكها يجب التي املعايير هي وما
االختيار؟ هذا على املؤثرة العوامل هي أو ما اآلخر
هذه تكوين قرار التخاذ املالئم السن هو وما

االجتماعية؟ الشراكة
الطرفان وهل القرار؟ هذا اتخاذ يسبق ماذا
والعالقات االسري دورهما حلقيقة مدركان
الزواج وبالتحديد هذا على املترتبة االجتماعية

االسرية؟ والواجبات احلقوق مسألة
في الزوجة واختبار واللقاء التعارف -كيفيات
السابق يختلف عن وهل هو؟ اليوم كيف عالم
كان الذي من  الفتاة زواج أفضل: الطرق  وأي
زواج أم الزفاف ليلة في هو معه األول لقاؤها
مع اليوم طيلة الوقت يقضون الذي الشباب
ام بالتجوال إما  القران  عقد  قبل  خطيباتهم

باجلوال؟

حتديد مبسألة األسرة تكوين عالقة -ما
شأناً األسرة أليست احلياة؟  في األهداف
موضوع األهداف موضوع بينما اجتماعياً
من بينهما. ومتى قائم الترابط أم أن شخصي؟

بعد الزواج؟ حتديده قبل أم الضروري
بداية في دور من التخطيط يلعب -ماذا
على اسقاطه عملية تتم وكيف االسرية احلياة

الواقع؟
اين ومن  االسري؟  التفاهم يتم -كيف
من كل وتأثير مشاركة نسبة هي وكم يبدأ؟
وما هي أساليب وترسيخه؟ الطرفني في ايجاده

التفاهم؟
صحيح وهل  الزواج؟ بعد  احلب عن  -ماذا
خرج الباب من دخل إذا الزواج أن عن مايقال
للحب تتويج هو الزواج أليس الشباك، من احلب
ألم وباملقابل احلب؟ من متجددة حلقبة  وبداية
يتعثر ملاذا املقولة؟  هذه  صحة الواقع يثبت 
عن املسؤول هو  ومن الزواج؟ بعد احلب  مشوار

احللول؟ تكمن واين ذلك؟
التي املستجدة  احلياتية  املشاكل -ماهي
املرأة مشاركة وهل اليوم، األسرة تواجه 
الوظيفي العمل في املتجسدة االجتماعية
أصبحت عائقاً وهل املشاكل، إحدى هي واملهني

األسرية؟. طريق املسيرة في
إلى األسرة تنقل  التي الهامة اخلطوة  -ثم
دخول مرحلة  وهي وخطورة دقة أكثر أطوار 
كيف الطفل، وهو األسرة إلى ثالث شخص 
األكبر والسؤال اخلطوة؟  هذه مع التعامل يتم
هذه مع األسرة كيف تتعامل الطفل؟ ملاذا هنا
استجابة مجرد لها بالنسبة هي وهل القضية؟
للمسألة؟ أكثر أبعاد هناك أن أم الفطرة؟ لنداء
وما القرار؟ هذا التخاذ األصح املرحلة هي ما
قبل األسرة في  تواجدها املفروض األجواء هي
واألشواط، املراحل وماهي الطفل؟ استقبال
اإلجناب؟ما قرار اتخاذ  قبل قطعها  يجب التي
األسرة عليها تقوم التي واملبادىء القيم هي
أسئلة وغيرها هذه أبنائها؟ كيان في لتزرعها
حياة أعتاب مباحثتها لنصل معاً إلى سنحاول

وعطاًء. وحباً استقراراً أكثر أسرية

األسرة؟! يف بناء ننجح كيف
  

خهخمب٧ أله ؤَّصّ ٍصٌخ� تت إلجيخ
 

التغيرات السياسية من العراق بسلسلة مر
الثالثة العقود مدى على واالقتصادية
حياة على كبير بشكل  اثّرت األخيرة..والتي 
بصورة العراقية املرأة وعلى عامة  املواطنني
للعنف كان بؤرا" العراق في تنتشر خاصة حيث

وفي الناس وصحة حياة على البالغ تأثيرها لها
البالد. انحاء كل

معلومات الى بحاجة العراق اصبح وبذلك
اصابت اتمع التي التأثيرات تلك موثوقة حول
تهتم ودميوغرافية صحية مؤشرات وتوفير

مبنزلة والبالغني،وتهتم والنساء بصحة االسرة
من والوفيات االسري املنزلي والعنف النساء
وانفاق املرض)  بسبب (املوت واملراضة االطفال

االسرة على الصحة.
اكبر ثاني يكون يكاد ضخم مسح اجري وقد
مسح بعد العراق االسرة في مسح حول صحة

.١٩٨٩ عام لألسرة اخلليج
التعليم،وحاالت موضوعات املسح تناول وقد
الى باالضافة هذا العراق  في  للنسوة الزواج
يرتبط فأن التعليم معروف املرأة،كما هو صحه
مع العازبات نسبة تزداد  حيث  الزواج بحاالت
في الزواج أصبح حيث التعليم  مستوى ازداد
مبراحل كبيرة بصورة يرتبط اتلفة االعمار
ذوات النساء فأن  متوقع هو وكما  التعليم
سن في مرة ألول يتزوجن  العالي  التعليم
النسبة تكون ملا لنا يفسر االمر وهذا متأخرة
(٣٩,٣٪) بينما )سنه بعمر( ١٨ املتزوجات للنساء
(٢٠-٤٠ من( االعمار في (٪٢٤,٩) الى تنخفض

سنه.
واالرامل املتزوجات النساء نسبة وتزداد
مع متوقع هو  وكما واملنفصالت واملطلقات
من (٪١٨,٨) نسبة ان فنالحظ العمر  تقدم
متزوجات. (١٥-١٩ العمرية( الفئه ضمن النساء

العازبات(٤٤,٢٪) النساء  تبلغ  كردستان وفي
(٣٤,٥٪)في تقابلها تسجل  نسبة اعلى وهي

البالد. انحاء بقية
ومدى التعليم موضوع تناولنا اننا ومبا
من (٪١٧,٣) لدينا ظهرت  النساء  بني األمية
لم سنه (١٥-٤٩) اعمارهن تتراوح النساء الالتي
التحقن (٪٤٢,٥) و ابدا"  التعليم  على يحصلن
على حاصالت و(٢٢,٥٪) املتوسطة باملدارس
العالى التعليم على (١١,٧٪) حاصالت و الثانوية

(اجلامعي).
النساء من (٪٦٥,٧) ان بأختصار يعني وهذا
(٪٢٢,٠) و العمرية(١٥-٤٩) للفئة متعلمات
من الرغم مطلقا"،على القراءة الميكنهن
العقود خالل صدرت التي التربوية التشريعات
في ااني التعليم بالذكر ونخص السابقة
التعليم والزامية الدراسية املراحل جميع

املتوسطة املرحلة الى مّده ومحاوالت االبتدائي
كبير بشكل انخفضت  االلتحاق نسب ان اال
احلالة ضعف بسبب اما االخيرة السنوات خالل
التحاق الوالدين بعدم  رغبة وأما بسبب املادية 
تعانيها التي االمنية الظروف بسبب  اوالدهم 

البالد.
في نتائجه  مؤشرا"ظهرت اطرح ان لي بقي 
الزوجني..حيث بني القربى صلة حول املسح
العراق في واسعة بصورة التقليد هذا ميارس
بلغت فقد  عامة،  العربي اتمع وفي بخاصة
قربى بصلة يرتبطن اللواتي النساء نسبة
سجلت نسبة اعلى  وهي ٪٦٠,٥ ازواجهن  مع
النسبة زادت االخيرة فقد سنوات السبع خالل
واجلميع .١٩٩٩ عام في ٪٥٢,٩ كانت بعدما
الناحية من  الزيجات هذه خطورة مدى  يعرف
عما ارتفعت النسبة هذه ان الصحية،حيث
وحاالت الطائفي العنف  بسبب  عليه كانت
على نتائجها افرزت التي الطائفي التهجير

الزوجي. في االرتباط االفراد سلوك
افضل فهم في محدثة معلومات هي تلك
ذلك عل العراق في  االسرة صحة لديناميكية
والباحثني القرار وصانعي اططني يساعد
باملرأة لألهتمام  البالد في ااالت جميع في 
العراق في  الصحي النظام ولتنمية وحقوقها 
واجلمعيات املدني اتمع منظمات وان بأكمله.
من واحدة تشكل والدميقراطية االجتماعية
والبد اتمعات اغلب في الضغط جماعات
باصدار املطالبة  في الكبير الدور لها يكون أن
كون بحقوقها واالهتمام املرأة حلماية قوانني
اهمال من  تعاني والتزال  عانت العراقية املرأة
وهي اتمع، في الفاعل لدورها متعمد والغاء
يحصل الذي هذا من واالخت والزوجة االم 
حقوقها وضياع حريتها من احلد ويساهم في

ومستقبل ابنائها. مستقبلها والتاثير على
بعيدها العالم انحاء كل في للمراة فتحية
ما حتملت التي العراقية وللمراة عامة العاملي
ما وعانت والطغيان، الظلم عهود طوال حتملت

االحبة. نفي وتهجير وفقد من عانت

جبجبخٍمججبخهـخلجبخمخطـخؤهخمخى هجبُ ضخجبء
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شهرية نصف صحيفة الرافدين) (بنت
ـ بابل الرافدين بنت منظمة عن تصدر

[ألنب,ختٍ [ئرصجلٌجلج“مئّ,ّـ [ؤ,ختَّختطّخم ختنخب[آل [ئرصجلٌجلج جمنخبٍإ“ْه,ّـ“حن,ةجلؤخبٌجل حلإلجل[ّـ [ئ�,إلجلإ عًٌّ [ئخنؤجلٍإ حلٌألذ صحمفإ ؤجلَّْ [ئرصجلٌجلج ُّّإل “ الفني“ االخراج
جاسم رويدة ٠٧٨٠١٤٢٣٦١٠ موبايل: ـ هاتف:  ٢٢٠١٢٣ ـ الثاني الطابق ـ عوض طارق عمارة ـ اجلمعية تقاطع قرب ٤٠ ـ احللة ـ شارع ـ بابل محافظة العنوان:

خؤخمٍحب لخأل خعآلخأل
[ئوألإلجل[ٍْ صحمف

الدولة أبحث ومؤسسات بني دوائر أجول كنت عندما الصحفي عملي بداية عليها منذ تعرفت
عندما بها أعمل  كنت التي الصحيفة تزين أن ميكن التي  والتحقيقات  والتقارير األخبار عن
أحدى الرشوة في ممارسات لي عن األسبوعي حينها إشتكت لعمودي موضوعا عن كنت أبحث
مبلغ أن والتي تيقنت مراجعه بيهه) يجعللكم ال مراجعتها و(اهللا عن أبعدكم اهللا املهمة الدوائر
منذ به العمل توقف لتسهيل املهمة املعاملة أوراق مع تلف كانت التي آالف والعشرة اخلمسة
للرشوة الطرق يبتدع أسهل املوظف وبدأ الدميقراطي وعاملنا في مجتمعنا جهاز املوبايل ظهور
وهذه ( رصيد عندي ما تره وآني أنطيك اجلواب (خابرني للمراجع ويقول له املوبايل رقم وهو إعطاء
يرسل حتى مكانها من املعاملة حترك ولم األشارة) تكفيه  (احلر فكرة أليصال وسيلة أفضل 

مع شكرا وممنون. رسالة طريق عن العشرة) للموظف رصيد (أبو
معها وأكدت املوظفات األخريات وبني بينها متييزا املرأة تشتكي من هذه كانت وللمرة الثانية
رجاال زاحموها ان البداية وتصورت في العمل دائرة في بسبب التمييز مرتاحة تكن لم أنها على
املرأة أكدت أنها حيث واملرأة املرأة جاء بني فوجئت بان التمييز هنا ولكنني ضايقوها العمل أو في
الوحيدة املرأة وكأنها مزعجة أيفادات أو في دورات متعبة في شاركت التي دائرتها الوحيدة في
عن األخريات تستجوب ال حيث الدوام حتى في مواعيد التمييز من شكت فيما الدائرة هذه في
بعيد حد الى مالمة نفسها جتد تشتكي وعندما تأخير أدنى على تستجوب ولكنها التأخير
بدأت األمر حقيقة على أقف وحتى املذنبة هي تكون اآلخر في ألنها وزميالتها زمالءها وكبيرمن
بهذه أضر املدير القربى من اجلمال ودرجة على أساس متييزا أن فوجئت حيث احلقيقة ملعرفة ألح
حتى املدير معارف من أقاربها أحد  يكن  ولم جاه  أو  جمال ذات  تكن  لم التي املسكينة املرأة
احلقوق ورمبا بكافة بالعمل وزميالتها قريناتها تنعم الذي في الوقت عنها لدفع الضر يتوسط
يهمه أنه ال لهم وليؤكد عباده على قسمه اهللا ذوات جمال والذي رد أنهن من حقوقهن أكثر
والتمييز أجل التفرقة من هذا كل أستغل ولكن البشر والنيات األعمال تهمه بل واللسان اجلمال
على التمييز زمن في نعيش أننا فعال تسمن. جوع وال عن تغني ال مآرب على احلصول أجل ومن
كونها منها البعض نعذر أن والنساء ميكن هنا بني الرجال التمييز يكون كثيرة وعندما أسس
متييزا هناك يكون أن ولكن  األمني والوضع البعيدة والطرق والسفر التحمل مجال في تدخل
أنواع من نوع انها في  وتدخل للمرأة إهانة فأنها والكفاءة الشهادة نفس  يحملن نساء بني
املرأة على للضغط وسيلة الرخيصة تعتبر األساليب هذه مثل النساء فأستخدام العنف ضد
هيئات أو جمعيات تؤسس  أن ويجب  عنه السكوت  ميكن  وال  حلقوقها وأغتصاب العمل في
أكثر ضدها ويستخدم احلد هذا من أكثر الى املرأة تظلم ال الشكاوى حتى هذه مثل ألستقبال
النساء بني التمييز من املتضررة هنا وغير املتضررة يستخدم ضد طبعا والعنف العنف. هذا من
علينا سيرد .. ورمبا اجلمال هذا مثل حتمل ال ألنها متيز واألخرى جلمالها تستغل في العمل فاألولى
ولكن املفاتن جمال املقصود ليس له نقول ونحن .. جميل يحب اجلمال أن اهللا العمل صاحب

الشريف. والعمل والقلب الروح جمال اجلمال

 
اجلريح وطني الى
احلبيبة بغداد الى
وطني يا اليك عذراً

االبية دجلة ضفاف من
العنفوان الفرات ومن

اليك عذراً
الشامخات وطني جبال من

ووديانها الهادئات
حباً اليك

الصامتات سهولها من
اليانعات وبساتينها

اليك عشقاً
الكبرياء أناسها من

االبرياء وأطفالها
اللقاء حلظة منتظر وحتية قلب
أوصاله اشالء متزقت قلب حتية

احلنني والوالء .. ثناياه في واستقر
احلبيب .. نداء وطني يا اليك

باحلياة ينبض الذي قلبي نداء
أجلك من دموعي نزفت فقد
حبك في السلوان وغيض
فيك هوى فقد شغفت

اليك يسعى قلبي ومازال
منى لبلوغ

شكواي أنس فأنت
األماني ثغور أرى وبك
جنة صبحك فنسيم

يا وطني حّرى ونار هواك
تتجدد أشواقي فبراكني

قلبي روحي .. وآمال عمري .. وهواجس وأيام
حيارى تقف

النازف جرحك أمام
السليب تربك وعلى

البالبل تنوح
وطني يا إليك .. روحي تتعالى فلواعج

احلبيب
غدوت حتى

عشقاً الشوق بي يحدو
أطيُر األمل فعلى جناح

أللقاك حراً طليقاً
احلرية في سمائك شمس لُتشرق

َ
إليك عذرا

الواعي  الراشد االنسان على حتى اطفالنا بل على ثقافة كبير دور له االعالم ان الشك
منا.

من تاثير احلد  في واملثاليات التكلف احلالي بعيدا عن عصرنا في واالم دور االب هو فما
؟ على الطفل االعالم الهابط

أياً منا فكر فهل نشر العنف كل همها افالم من للطفل يعرض ما االيام هذه فترى
البسيط باالمر ليس واملسلسالت االفالم بهذه الطفل تعلق إن طفلنا على تاثيره مدى
مر انه منا كل  فليتذكر  املقبول او السهل باألمر ليس مشاهدتها من حرمانه وحتى

تقليدهم. او بابطالها والتشبه الكارتون فتره تقديس مبرحله
هو؟ سؤالنا

توجيه؟ دون يشاهدها نتركه هل
السلبية؟ آثارها بعض متسح بصور عليها معه ونعلق نشاهدها ام

نعاقبه؟ ام فيها! ما قلد انه نكافأه ام
... به خاصة نظر منا وجهة شخص لكل بالتأكيد

ازدادت مشاهدة كلما :ان بها قاموا الدراسات التي بعض من الباحثون ما يقوله لنرى
قدراتهم في اصابتهم مبشكالت خطر سن عام وثالثة اعوام ارتفع بني االطفال للتلفزيون
النفس في لعلم االميركية اجلمعية وتوصلت . السابعة سن عند االنتباه والتركيز على
بالعنف تتسم التي املشاهد رؤية وهي ان نتيجة مهمة الى العشرين القرن تسعينيات
رئيسي هدف العنف ان االطفال، ومعروف عدوانية درجة من التلفزيون تزيد شاشة على
على املشاهد تلك اثار ومن الكومبيوتر العاب في خاصة للطفل املوجه االعالم  في
سلوك اي من بنفسه  الثقة وفقدانه الطفل لدى اخلوف معدل من يزيد  انه االطفال 
للعنف تعرض اذا خاصة املشاعر والالمباالة تبلد من حالة للطفل ويكون غير مقصود،

ومتكررة. عشوائية بطريقة

هالـخ يخؤَخ ٍسخش٧ِ خ�هإل


(٢)
ضجيَخ� ألشخأل ئُ

يؤثر ان للمرء ميكن  االفراد من العديد هناك
سيئاً. جيداً أو يكون ان ميكن التأثير وهذا عليهم
يسير ان يحاول الذي االنسان ان الواقع في
يراعي الذي السلوك  حسب حياته  اسلوب
حسنا مثاال  سيكون االخالقية واملبادئ  القيم

للغير. طيبة وقدوة
يتأثرون ما الذين يحيطون بشخص االخرين ان

العكس. ادعوا مهما الشخص بذلك
من يقلل ان  دوما يحاول الذي الشخص  ان
وقدوة حسنة. جيداً  مثاال تكون  ان في عزميتك
ومن اجل اليك. االساءة اجل ذلك من يفعل امنا
فانه ذلك  رغم ولكن الشخصية. مآربه حتقيق 
فرصة اما نفسه. قرارة في كثيراً يحترمك سوف
فسوف فيها وبقائك احلياة هذه في استمرارك
اآلخرين الن وذلك البعيد.  املدى  على  تتحسن 
اقل سوف يغدون طيباً اثراً تركت لديهم الذين
ان التي ميكن هي بعض منافع هذه تهديداً لك.
قيمة من تقلل ال صاحلاً. مثاالً كونك من جتنيها

على اآلخرين. تتركه قد التاثير الذي
االنسان من يتطلب السعادة الى الطريق ان

حسنة لالخرين. وقدوة صاحلاً مثاالً يكون أن

خع أله ؤالهني جلخآلخ خخنه
االنسان يتلقاها التي اخلاطئة  املعلومات إن
ارتكاب الى تدفعه  ان  شأنها  من  حياته في
استيعاب من حتى متنعه وقد الغبية  االخطاء 

الصحيحة املعلومات
احلياة مشاكل يحل ان االنسان بامكان ان
البيانية املعلومات على بحصوله وذلك
احمليطون بدأ  اذا حوله املتوفرة الصحيحة
ارتكاب الى يدفعونه فانهم عليه الكذب باملرء
في استمراره امكانية فإن  وبالتالي االخطاء
البيانات هذه اما  تقل  سوف  وبقاءه  احلياة
اكادميية مصادر عدة تاتي من ان فيمكن اخلاطئة
الذين الناس من العديد ان ومهنية. واجتماعية
صحيحة يفعلون غير اشياء تصدق يريدونك ان
الشخصية. ومآربهم غايتهم يحققوا كي ذلك

وصحيح حقيقي هو ما هي احلقيقة؟ ماهي
لك. بالنسبة

معلومات اي فرض احلق في ال ميلك اي كان. ان
تكن تلك لم على تصديقها. فاذا عليك واجبارك
غير اذا فانها لك بالنسبة صحيحة املعلومات

صحيحة.
تقبل اخلاصة طريقتك بحسب فكر باالشياء
واترك لك، بالنسبة وحقيقي صحيح ماهو
من الشخص اشقى اليوجد الباقي والواقع انه

بالكذب. مليء عالم في يعيش ان يحاول الذي

خئخخلُّزـ هُ خألسَه
ومن واحلسد واخلبث اخلوف هو نتيجة الكذب

بشكل للتصرف اآلخر  يدفع  ان الكذب شأن
فخاً ويخلق بكذبة حياته يحطم انه يائس
معاً يقع فيه الكاذب وضحيته ميكن ان منصوباً

العالقات من مشوشاً عاملاً النتيجة فتكون

كان الكذب ان واحلق واالجتماعية. الشخصية

التاريخ عبر احلروب من كبير عدد اندالع  وراء

الكذب كشف على دائماً تعمل ان عليك ويجب

ونبذه.
جنٍحمخ� سنتٌحل 

يشهد من على شديدة تفرض عقوبات هناك
وعقوبة زور شهادة تسمى الشهادة وهذه زوراً

ما تكون شديدة. يشهد زورا غالباً من
باجتاه الطريق هو  السعادة الى  الطريق ان

والصدق. احلقيقة
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فاضل حور الطفلة روح الى
تتناثر الفاحم االسود  شعرها من خصالت
على متدليٌة وجدائلها وجنتيها... على
كتفيها... عيناها النرجسيتان ترقصان فرحاً...
على ترسم  بفرحتها الريح لتسبق تركض 
املدرسة زي مرتدية غريبة... ابتسامة شفتيها
دار خطت صفحاته بني الذي دفترها بني يديها
عدُت... لقد امي " لتقول  امها  الى لتعود دور
بني اماه يا احمليني بفرحتي اليك وجئت
واسدلي حنانِك من اتنفس دعيني اضلعِك...

اهواِك" كم امي يا اه اهدابِك... علّي
على الطفولة وتناثرت حلظات اال وماهي
ال وعندما هكذا املهندسني، شارع ارصفة
سرعة مجتمعه... جتاه مسؤوليته  املرء يدرك
دنياها من ترَّ  لم  طفلٍة روح  ازهقت سائق
فهي اها ُمسمَّ اَسمها كأن  (حور).. الكثير..
العزيز ربَّها جناِن  في  اليوم  تسبح  احلور من

اجلليل..
احلى وال فرحاً تركُض صغيرًة كانت طفلًة

ان لتعلم تكن  لم طفل، فرحِة الدنيا من من
زهرة عمرها لتقطف تنتظرها سيارًة مسرعًة

امها. وعويل الفرحة ببكاء هذه ولتبدل
اين قفزاتِك ضحكاتِك اين حور ذهبت يا اين
دعيني يابنتي الّي عودي امِك قلب ادميتي ملاذا
الذي خدي على قبلًة تزرعني  طيف  مثل  اراك 

جديد. اراك من هل اه.. اه.. َجرَّحته دموعي
منكسر اٌم قلب يهمس في خافت صوت دوى
الدموع هذه فأن تبِك  وال لي افرحي اماه  "
دائماً اكون وسوف النعيم في انا اماه حترقني...
متسحني منك ببسمة اراك عندما جانبِك الى
اماه اختي بها تريحني حب وبنظرة ابي دمعة 
ان املوت تقولي اجلديدة وال بحياتي انعم دعيني

احبني" وّممن منك اخذني

عتبي عن الدهر جلَّ الدهر، أُعتُب ال
الغضِب ُجنَّ بصرخِة لكنما القلْب،

عجـــــٍل جئّن في ما للمصيباِت إذ ما
مبا تُصـَــــِب ثكلى افئدًة قطـــــعنَّ

ثُكلت مبــــــــــــــا امٍّ من درُّك هللا
حملتسِب حزٌن فال صبـــــرِت فإن

ىال= ”خجلأل
نتجبٍهخ هالٌّ


حتت  السادسة روايتها االنصاري،  علياء للروائية صدر

بيروت. في الهادي دار عن وعائشة) (علي عنوان
السواد، ارض على احلب سمفونية عن الرواية وتتحدث
وعائشة، الصادقة بني علي العالقة بني ما صوره أروع في
في خديجة وابي علي ابي االخوية بني احلميمية والعالقة

الواحد. للوطن احلياة خلية نسج
احلب فيه، اآلخرون مصادرته وتفخيخ يحاول الذي الوطن
اي يتمكن ال حياة تنبض قلبه في املرء الذي يحمله الوطن
زمنية حلقبة  وعائشة) (علي رواية وتؤرخ يواريها. ان رمس
فلمن احلياة، والعنف وحب االرهاب بني ما العراق يعيشها

الرابحة؟! اجلولة ستكون
أم و(عينا امرأة)، (غضب احلب)، (ترنيمة (الوسم)، سفر)، (تذكرة روايات للمؤلفة وصدر

موسى).
والبحوث املقاالت من العديد ولها املرأة، حقوق مجال في ناشطة علياء االنصاري والسيدة

والعربية. العراقية واملواقع الصحف في نشرت

العشوائية العراقي اجليش اعتقاالت بدأت
من كل فعتقلوا الصغيرة مدينة احللة في ازقة
شيوخ .. اطفال .. نساء من الشوارع في يروه
الثورة في  يشتركوا  لم  او  اشتركوا   .. شباب  ..

١٩٩١م. عام صدام نظام ضد الشعبانية
الرصاص اطالقات اصوات انطلقت وعندما 
زيد ام صوت دوى العراقي، بنادق اجليش افواه من

وجهها: على لطمة ومعه
ولدي. زيد .. اريد ولدي _

املنزل من  اخلروج تريد الباب الى فهرولت
خمسة العمر من البالغة ابنتها بها فأمسكت

تردد: عاماً  وهي عشر
التتركيني. ارجوك ماما _

واحتضنت الباب بجانب ارضا فجلست
اخيها الشاب على خشية الباكية ابنتها زينب
صاحب الوجه عاماً عشر ستة العمر البالغ من
البني والشعر  العسليتني والعينني الصبوح

فقالت ألمها:
سيعود! زيد اخي ان ثقي ماما _

يصيبك ان اخشى التخرج زيد قلت له يا _
في ابيك خسرت  كما  خسرانك اريد  ال  مكروه

ايران. مع حرب

حيرة يومان النيران في قلب ام زيد واستمرت
اثره. ضاع الذي ولدها على

قوات االمن وبدأت شيئاً ما االوضاع حتسنت
العوائل فخرجت الشوراع من باالنسحاب

ولم يعودوا. خرجوا الذين اوالدها عن تبحث
اتفي وحيدها عن تبحث زيد ام فخرجت
بعالقات يرتبط الذي جارها منزل نحو متوجهة
عن لتسأله انذاك احلاكمة السلطة مع جيدة

فأجابها: كبدها فلذة
سيارات في  راكباً زيد رأيت انا زيد أم  يا _
عنقه وفي  اخللف الى مكبلتان ويداه اجليش

منه. يسحب حبل
بعض واطمئنت  زيد ام قلب في النار هدأت 

مازال حياً. الشيء فولدها
يكاد املعيشي ال وراتبها معلمة زيد ام كانت

رمقها. يسد
خطابها ُمدرّسة وكثر اصبحت زينب وعندما

قائلة: تزويجها ترفض زيد ام فكانت
يطلق حتى التتزوج زينب .. ال والف  .. ال _

بنفسه هو ويزفها اخيها سراح
عبارات اللوم: فتنهال عليها

فتاتك تبقى ان تخشني زيد؟ اال أم يا ملاذا _
وحيدة ذات يوم!

زوجة عن تبحث زيد ام كانت املقابل وفي
الغائب. لولدها

صدام في نظام وسقط ٢٠٠٣ عام حتى جاء
٤/٩/ ٢٠٠٣

قلبها وزغاريد تقدر ال زيد ام  فرحت فكانت 
١٢ مضي بعد  وحيدها  سترى فهي  التتوقف 
التهاني وتتبادل الشارع الى فخرجت عام
تنتظر زيد ام بقيت .. اجليران احللوى على وتوزع

بنبأ سمعت وبعدها كبدها فلذة يأتها ولم
لم .. مؤلفة الوف من اجلماعية وماحتمل املقابر
مع ويتركها ابنها ان ميوت فكرة زيد ام تستوعب
فاوصت للزواج تنتظره التي وخطيبته اخته
اجلماعية املقابر في  ان يبحثوا عنه ابناء احمللة

عنه. يبحثون من مع
قوية طرقة زيد ام دار  باب  طرق نهار وذات
شيئاً حتمل الطرقة هذه ان حلظتها احست 
زيد أن احست قلبها انكمش محزن .. مرعباً

القادم. هو
ماصرخت: وسرعان زينب الباب ففتحت

اماه! .. اماه _
مجموعة وفوجدت الباب نحو االم فهرولت 
لها فقال الدار  باب  في يقفون  الشباب  من

احدهم:
زيد؟! هل هذا بيت خالة _

ياولدي نعم _
البطاقة ومعه زيد ابنك وجدنا لقد خالة _
فنرجو .. العنوان على تعرفنا ومنها الشخصية
زيد.. بنبأ ابالغك على توقعي ان ياخالة  منك
ابنك!؟ عظام الستالم معنا احلضور منك وارجو
زينب فقالت  رخامي متثال الى  زيد ام حتولت

تنتفض: وهي
مكان امي واستلم اوقع ان هل استطيع _

الصغرى؟ اخته فأنا
تستطيعني. نعم _

حزنا تسيل ودموعها امها  الى زينب نظرت
مكانها في امها تقف .. فوجدت فقيدهما على
كتف على يدها فوضعت .. ساكناً حترك ال
ان بعد ارضا األم فتهاوى جسد لتحدثها، امها

احلياة. في هذه روحها البقاء رفضت

.. ولكن؟! ابنها إليها عاد .. ١٢ عاما بعد

الدنيا من رحيلها ساعة في حياتي انتهت
اجلناحني مكسورة وانا احيا فكيف وقلت:
صحراء الى في مسيري .. وصلت يتيمة االبوين
شدة من تتفطر تكاد حالي تشبه قاحلة
حينها وتذكرت فيها  واقفة وبقيت  حرارتها
الطريق هذا في السير على الوحيد دليلي كانت
في ينطفئ ال الذي الوحيد ومصباحي املوحش
تذكرت عندما راسي طأطأت .. املظلم ليلي
وكرامة بعزة اعيش ان تعلمني كانت كيف
بروحي احسست احلياة مشقات اجتاز وكيف
ورجائي الى يداي رفعت جسدي من تكاد تزهق
عمري اكثر اليطيل وان بها يلحقني ان خالقي

بدونها..! استطيع العيش ال النني
لم يناديني وهو هزني بصوت واذا كذلك وانا

من دنياك؟ واجلزع الياس هذا كل
من لكل شعار هو هل السواد؟ هذا وما _

عزيزه فقد
كل لكن ثوبي اسود  فقط  ليس _قلت

عندما فيها  وما والدنيا  وأحاسيسي  جوارحي 
تعد لم امك ان لي وقالوا  املشؤوم  اخلبر وصل

حية..
انها .. حية لم تعد لك انها قال من -هتفت:
غير لفترة عندي مأواها الن مرتاحة  كبدي في
التي الدائمة امك  انا الدنيا هذه  في معلومة
اليتامى من مثلك الكثير تكفلت والتي المتوت

مماتهم.. بعد حتى ابداً اتركهم ولن
عن سيعوضني من انت وهل سألتها -
في جتربتي معي وتواصلني  وحنانها عطفها
االعداء بوجه اقف وكيف واملريرة احلياة الصعبة

والصبرعلى مصائب الدنيا..؟
انك انسي حبيبتي نعم  وقالت ضحكت -
سقوطك عند من احتضنك واول صغيرة كنت
ليس عذباً ماءاً انهري من  وارويتك الوالدة بعد 
.. االيام من يوم في والينقطع للفطام وقت له
اضلعي بني نائمة  وانت  راحتك  على  وسهرت 
واغصاني تربتي من ودوائك غذاؤك لك اصنع وانا

ما لكثرة على الصبر والقناعة وعلمتك واثماري
اليبيعوني لكي التضحية دماء من على وقع
تربتي على الصابرين وسير .. االثمان بأرخص 
ال باًن وكرامة بعز تعيشني كيف وعلمتك 

.. العمل وترك الراحة في كله وقتك تقضني
برداً من  آويتني وهل وقلت بها صرخت  -
ومتتمت روعي من هدئت - امي مثل وحتملتني
وسائل كل وفرت لك انني انسيتي عزيزتي قائلة
انني انيسيتي الناس وكل وامك انت الراحة
وكانوا البشر ماليني اضلعي ثنايا بني احتويت
هذا يومنا اخفائهم حلد وصبرت على مظلومون

.. بهم افرط ولم
امي اخذتي ذا ملا لها اذاً راسي وقلت طأطأت -

.. تائهة عندك وتركتني انا ودفنتها
التى امك وهاهي امك انا وقالت ذراعيها مدت
حتت التراب حية ال تقلقي أنا لك تقول .. عندي
احلرية أرض  اسمها أرض هناك مادام عزيزتي 

والتضحية.

خؤ٦خز ىخؤسـؤٌّحـخإلخـضـظس




خإلخـٍخرٌّ
األفضل أبي هو : أعوام عمري ٤ وأنا

الناس يعرف كل : أبي أعوام عمري ٦ وأنا
ولكن خلقه ضيق ممتاز أبي : أعوام ١٠ عمري وأنا

كنت عندما  لطيفا كان  أبي : ١٢عاما  عمري وأنا 
صغيرا

جدا  يكون حساسا بدأ أبي : عاما عمري ١٤  وأنا
مع يتماشى أن ميكن ال  أبي   : عاما ١٦ عمري وأنا

احلالي العصر
يبدو  يوم  كل مرور ومع أبي : عاما ١٨ عمري وأنا   

كأنه أكثر حدة
أسامح أبي أن الصعب جدا من عاما : ٢٠ وأنا عمري

تتحمله أن أمي استطاعت كيف أستغرب ،
موضوع على كل : أبي يعترض عاما عمري ٢٥ وأنا

مع  أتفق أن جدا الصعب من : عاما ٣٠ عمري  وأنا
كان شابا عندما أبي جدي من تعب ياترى ، هل أبى
مع احلياة هذه  في رباني أبي  عاما: ٤٠ عمري  وأنا

الشيء نفس أفعل أن والبد الضوابط، من كثير
أستطاع أبي كيف أنا محتار ، عاما : ٤٥ وأنا عمري

جميعا يربينا أن
في التحكم الصعب من عاما: ٥٠ عمري وأنا
يربينا أن  ألجل  عناء من  أبي  تكبد كم أطفالي،

ويحافظ علينا
وخطط بعيدة نظرة ذا كان أبي عاما: ٥٥ عمري وأنا

ولطيفا. مميزا كان أبي ، لنا أشياء لعدة
األفضل أبي هو عاما: عمري ٦٠ وأنا

الدورة  إلنهاء ٥٦ عاما إحتاج إلى سبق ما جميع
الـ عند األولى البدء نقطة  إلى ليعود كاملة

. أعوام ٤
اهللا ولندع األوان يفوت أن قبل والدينا إلى فلنحسن

والدينا. نعامل كنا مما أطفالنا أفضل يعاملنا أن

األقدم الوكيل اجلابري جابر السيد أعلن
محافظة في صحفي مؤمتر في الثقافة  لوزارة 
موعد هو اجلاري الشهر من العشرين ان  بابل 
العراقية للثقافة عاصمة بابل مهرجان انطالق
مدير عالوي السيد رعد املؤمتر وحضر ٢٠٠٨ لعام
والسيد الثقافة وزارة في واملالية األدارة عام
بابل محافظة مجلس رئيس محمد املسعودي
محافظ نائب  احلسون  علي حسون والسيد
في األعالم مدير الشمري حاكم والسيد بابل
ملهرجان اإلعالمية اللجنة ورئيس وزارة الثقافة

لعام ٢٠٠٨. الثقافية العراق احللة عاصمة
التي كلمته  اجلابري  جابر السيد والقى

كعاصمة احللة اختيار ان فيها أكد
لم ٢٠٠٨ لعام العراقية للثقافة
األرث متثل كونها ولكن فراغ من يأتي 
واحلضاري للعراقي والثقافي التاريخي
ومسؤولني حكومة من اجلميع وطالب
على العمل على حليني  ومواطنني
وذكر الثقافي  املهرجان هذا اجناح
قانون اصدرت اليونسكو ان ايضا
وقال  . العراقية باآلثار املتاجرة جترمي 
وبدعم سيشهد العام هذا ان ايضا
محافظة ومجلس  املهرجان جلنة من
من كبير عدد تكرمي الى سيصار بابل
من املستويات كافة وعلى املبدعني
وأعالميني وشعراء ومثقفني فنانني
الشهر من العشرين ان أيضا وأعلن
مهرجان إنطالق موعد اجلاري سيكون
التي الثقافية  العراق عاصمة احللة 
وقع التي  األولى احملافظة احللة كانت

العام. لهذا عليها األختيار
بطريق تقف التي العوائق حول سؤال وفي
العائق هو األمني الوضع قال(ان املهرجان جناح
تكون ان ومتنى املهرجان). جناح طريق في الوحيد
كبير قدر على احملافظة في األمنية األجهزة
أعلن كما املهرجان. جناح  وتوقع املسؤولية من 
برئاسة عمليات غرفة بتشكيل  املؤمتر خالل
مدير وعضوية بابل محافظة مجلس رئيس
في املسؤولني من وعدد بابل في الثقافي البيت

احملافظة.
وسائل ممثلي من كبير عدد املؤمتر وحضر
وعدد بابل في البيت الثقافي ومنتسبي اإلعالم

واملثقفني. األدباء من

عاصمة .. احللة مهرجان فعاليات بدء
٢٠٠٨ لعام العراقية للثقافة


