
الكهول��ة  مالم��ح  جتع��ل  �صيف��ا  حارق��ة  �صم���س 
كان��وا  وان  وجوهه��م  عل��ى  ترت�ص��م  وال�صيخوخ��ة 
معظمهم يف مقتبل العمر، وبرد قار�س يزورهم كل 
�صنة مت��ر على حياتهم حمم��ال باأمرا�س قد يت�صبب 
يف انه��اء م��ا تبقى لهم من هذه اأحلي��اة ب�صبب عدم 

اأمتالكهم الدواء ملا اأ�صابهم من داء.
 لي���س بالأم��ر اجلدي��د فهك��ذا ه��ي ح��ال النازح��ن 

من��ذ ما يق��ارب الثالث �صن��وات م��رت، ولكن �صنن 
اأخ��رى �صتمر نح��و اال�صوء دون مبالغ��ة، ما مل تكن 
هن��اك حل��ول وخطط   فعلي��ة م�صتقبلية ت��وؤدي اىل 
انته��اء االزمة باأق��ل النتائج ال�صلبي��ة احلا�صلة من 
حال��ة الن��زوح الق�رسي ال��ذي تعر�صت ل��ه عدد من 
املحافظات العراقية من��ذ دخول التنظيم االرهابي 

)داع�س(.

وللحديث اكرث عن هذا املو�صوع اجرت )اجلورنال( 
جول��ة لالطالع على او�صاع النازحن وما الذي مت 
تقدميه من حلول فعلي��ة الزمتهم بعيدا عما يتوارد 
م��ن انب��اء تب���رس بانته��اء االزم��ة اأو احتوائها عن 
طريق تزوي��د النازحن مبا يق��ارب الن�صف مليون 

�صمونة من قبل اجلهات املعنية. 
 فتح��دث الين��ا رئي���س منظم��ة )غ��وث ( اأحم��د اأغا 
قائ��ال "اأزم��ة  ما زال��ت م�صتمرة وامل�صاع��دات التي 
يت��م اي�صاله��ا اإليه��م يف معظ��م االحي��ان غذائي��ة 
ت�صاع��د عل��ى بقائه��م على قي��د احلي��اة دون وجود 
اأب�ص��ط مقومات احلياة التي  تليق باالن�صان العادي  
من م��اأوى وم��اأكل  وملب���س واىل اأالن و�صل اأعداد 
النازح��ن اجلدد ما يق��ارب ال خم�س وثمانن األف 
ن��ازح مل تكفيهم حتى اأخليم األت��ي مت تزويدهم بها 
م��ن قب��ل اجله��ات املعني��ة ، والكثري م��ن احلاالت 

املاأ�صاوية التي ال ميكن و�صفها.
اأم��ا فيم��ا يخ���س ح��ال النازح��ن القدم��اء الذين 
ا�صتوط��ن معظمه��م املناط��ق احلدودية لبغ��داد فقد 
ق��ال )بالتاأكيد حالهم اف�صل  م��ن النازحن اجلدد 
اأي�ص��ا، فق��د مر عليهم زمن طوي��ل تتالت فيه تقدمي 
االغاث��ات وامل�صاع��دات الغذائي��ة والطبي��ة  له��م ، 
ولكن��ه اأي�صا بحاجة اىل حل��ول فال يعقل ان ي�صتمر 
بقائهم يف خيام تتهالك مبرور الزمن واأطفالهم بال 
ادنى برنامج تعليمي  فلقد ا�صبحنا نراهم  يكربون 
وه��م ال يعرف��ون الق��راءة والكتاب��ة رغ��م  حماولة 
العديد م��ن منظمات االن�صانية لتوف��ري ذلك، اال انه 
م��ن ال�صعوب��ة تنفيذ هذا االمر اذ ان��ه يتطلب وجود 
اماك��ن خم�ص�ص��ة لتعلي��م االطفال وع��دد كبري من 
التدري�صي��ن املخت�ص��ن  وه��ذا االم��ر م��ن ال�صعب 
تاأمين��ه اإال م��ن جه��ات حكومية معنية به��ذا االمر 
،وان مل تاأخ��ذ االأخرية خط��وات فعلية وحازمة حلل 
امل�صكالت التي مت ذكرها فبالتاأكيد نحن نتجه نحو 

اأو�صاع  ال يحمد عقباها.
فيم��ا اأطلع��ت )اجلورن��ال( عل��ى بي��ان ���رسح فيه 
املدي��ر العام لل�رسك��ة العامة لت�صني��ع احلبوب طه 
يا�ص��ن عبا���س قائ��ال "ان ال�رسك��ة قام��ت بتجهيز 
اال���رس النازح��ة بكمي��ة 70 ال��ف �صمون��ة �صم��ن 
الوجبة العا���رسة من امل�صاع��دات الغذائية"، م�صريا 

اىل ان "كمي��ة امل�صاع��دات الت��ي ار�صلته��ا ال�رسك��ة 
لال�رس النازح��ة يف االنبار جتاوزت الن�صف مليون 
�صمونة منتجة يف افران ال�رسكة احلكومية، ا�صافة 
اىل كمي��ات م��ن م��ادة الطح��ن مت توزيعها جمانا 

خالل �صهر رم�صان احلايل".
م��ن جان��ب اأخ��ر قال��ت جه��ات يف وزارة الهج��رة 
واملهجرين رف�صت الك�صف عن اأ�صمها بان ) الوزارة  

لال�ص��ف ال متتل��ك ام��واال كافي��ة الغاث��ة النازحن 
واحللول الت��ي مت األتباحث الأيجاده��ا مبهمة وغري 

جدية (.
قب��ل  م��ن  الهائل��ة  الت�رسيح��ات  ك��م  ان  اأخ��ريا 
امل�صوؤولن يف وزارة التجارة حول تزويد النازحن 
باأعداد كبرية من امل��واد الغذائية ت�صل اىل الن�صف 
مليون �صمونة! ال يعترب اجناز ياأخذ بنظر االعتبار، 

ب��ل حل وقتي وغريجم��دي الزمة ال�صك��ن والغذاء و 
التعليم والطبابة امل�صتمرة فحري باجلهات املعنية 
ان تق��وم باإح�صاءات �صحيح��ة عن اأعداد النازحن 
اأوال قب��ل تق��دمي امل�صاعدات له��م اأذ يبلغ عددهم ما 
يقارب ال� 85 األ��ف نازح واكرث ولي�س 70 األف كما 
ورد يف بي��ان وزارة التج��ارة ما يبن ع��دم كفاية 

هذه امل�صاعدات الغذائية اي�صا للعديد منهم.

يف احلي��اة اجلامعية م�صاح��ة كبرية من احلرية 
وف�صح��ة خ���رساء لتنف���س اأوك�صج��ن نق��ي بعد 
�صغ��ط اثني ع���رسة �صن��ة متوا�صل��ة.. ولكن يف 
كلي��ة احادي��ة اجلن�س ك��� كلية الرتبي��ة للبنات 
قد يب��دو االم��ر خمتلف��ًا و�صائكًا بع���س ال�صيء 
وال يلب��ي رغب��ات بع�صه��ن وه��ذا يعن��ي فق��د 
م�صاحة كب��رية من احلري��ة او التقوقع يف اإطار 
احلري��ة امل�رسوطة ويف جمتم��ع �رسقي حتكمه 
العادات والتقاليد كاملجتم��ع العراقي كان من 
ال�رسوري اتخاذ خط��وة كالتي مت اتخاذها يف 
الع��ام 1984 وهي �صن��ة افتتاح كلي��ة الرتبية 
للبنات يف جامعة بغداد بعد تدين حظوظ الكثري 
م��ن الن�صاء يف اكم��ال الدرا�ص��ة واحل�صول على 
ال�صه��ادات العلي��ا ب�صب��ب رف�س االه��ل القاطع 

وا�صتنكارهم لفكرة االختالط بن اجلن�صن.
وكان لتاأ�صي�س هذه الكلية انتقال كبري لبع�صهن 
وانتكا�ص��ة لالأخريات وتت�ص��ارب االآراء يف هذا 
ال�صاأن لذلك اجرت )اجلورنال( ا�صتطالعا �رسيعا 
ملعرف��ة ما يختب��ئ خلف ا�ص��وار كلي��ة الرتبية 
للبن��ات وللغو�س يف ثنايا ه��ذا املو�صوع كان 

لنا اأحاديث مقت�صبة مع بع�س طالباتها
تق��ول الطالبة �صارة خالد: م��ن االجمل االأ�صياء 
الت��ي ح�صل��ت يف حيات��ي ه��ي دخ��ويل لكلي��ة 
الرتبي��ة للبن��ات، ك��وين منغلق��ة بع���س ال�صيء 
على نف�صي وال اأحب االختالط مع اجلن�س االخر 
وه��ذا رمب��ا يع��ود اىل الع��ادات والتقالي��د التي 
كربت عليها ومل اأ�صتطع ك�رسها يوما اإما ب�صبب 
اخلوف من االهل او اخلوف من نف�صي اي�صا! يف 
ه��ذه الكلية وجدت �صالتي واج��د فيها م�صاحة 
م��ن احلرية كافية الأت�رسف بعفوية ودون تقيد 
ودون ح�صاب��ات اخرى وا�صح��ك مع �صديقاتي 
مت��ى م��ا ا�ص��اء دون ان يت�ص��اءل االأخ��ر ما بها 

ت�صحك؟
ام��ا "اآم��اين خليل "ف��كان راأيها مغاي��راً كونها 
اأج��ربت عل��ى الدخ��ول اىل ه��ذه الكلي��ة ب�صب��ب 
�صغ��ط االه��ل وخماوفهم فقال��ت "اأربع �صنوات 
م��رت م��ن حيات��ي " واأ�صاف��ت: ان ذل��ك يع��ود 
الكلي��ة  واإدارة  ا�صات��ذة  معامل��ة  �ص��وء  اىل 
للطالب��ات واعتمادهم ذات النظ��ام الذي يعتمد 
كن�ص��اء  معاملته��ن  ال  الثانوي��ة  املدار���س  يف 
نا�صج��ات وكب��ريات ميتلكن ح��ق اب��داء الراأي 
والنقا���س واملعرف��ة واوعزت ذل��ك اىل اقت�صار 
الكلية على جن�س واحد فقط وهذا ي�صهل لالإدارة 
والكادر التدري�صي ظلمه��ن وتهمي�صهن وتتمنى 
م��ن وزارة التعليم العايل ورئا�صة جامعة بغداد 

االهتمام بهذا املو�صوع.
"اية الكناين "كانت تقف على احلياد وال حتمل 
راأي��ا وا�صحا الأنها مل تك��ن ت�صعر بانها معزولة 
ع��ن الع��امل اأالآخر عل��ى ح��د و�صفه��ا - كناية 
ع��ن ب��اِق الكلي��ات املختلط��ة يف اجلامع��ة ، اذ 
كانت تخرج بعد انته��اء املحا�رسات ومتار�س 
حياتها اجلامعي��ة كاأي طالبة اخرى وكان لها 

زمالء اي�ص��َا ومل يوؤثر عليها ب�صيء دخولها اىل 
هذه الكلية.

"رن��ا ع��الء" كان راأيه��ا اك��رث ج��راأة وقال��ت 
ب�ص��وت عاٍل انها �ص��د الف�صل بن اجلن�صن يف 
اجلامعة الن ذل��ك �صيحد من تطوير عقل ووعي 
املراأة وي�صعف من ثقتها بنف�صها ويجعلها غري 
ق��ادرة على ادارة اب�صط ح��وار مع اجلن�س االآخر 
ب�صب��ب اخلوف واخلجل مما ي�صيع عليها فر�صة 
التاأقلم مع احلياة والتعامل معها ب�صكل طبيعي 
فتك��ون املح�صلة امراأة �صعيفة غري قادرة على 
رف��ع �صوتها عاليا واخ��ذ حقوقها من اجلميع.. 
ن�صاه��م يف  كي��ف  وبالت��ايل  وذك��وراَ..  ن�ص��اَء 
اال�رساف على تعلي��م وتطوير جيل جديد ونحن 
يف اال�صل غري قادرات وموؤهالت على مواجهة 

الواقع ومهزوزات من الداخل؟
م��ن جانب اخ��ر قالت ال�صي��دة " عف��اف علي " 
وال��دة احدى الطالبات انه��ا ترى ان هذه الكلية 
هي االن�صب الأبنتها الأننا نعي�س يف وقت �صعب 
وا�صب��ه " بالغاب��ة" وال ت�صتطي��ع ان توؤمن على 
ابنته��ا يف م��كان اخ��ر، ويع��ود ال�صب��ب اي�ص��ًا 
اىل رف���س والده��ا القاطع ومت�صك��ه بالعادات 
والتقالي��د ال�رسقي��ة. واخ��ريا اأك��دت الدرا�ص��ات 
الت��ي اأجريت ان "ال يوج��د اأي دليل علمي يدعم 
فكرة ف�صل الذكور عن االناث. وال �صحة للفكرة 
القائل��ة ان االأوالد والبن��ات يتعلم��ون ب�ص��كل 
خمتل��ف، فجمي��ع االختب��ارات النف�صي��ة ح��ول 
كيفي��ة تعل��م االأطف��ال الق��راءة والريا�صي��ات، 
اإىل ان اجلن�ص��ن ي�صتخدم��ان اجلان��ب  تذه��ب 
نف�ص��ه من الدم��اغ. وان الفروق��ات الع�صبية اأو 
النف�صي��ة ب��ن اجلن�صن يف التعليم ت��كاد تكون 
غ��ري موج��ودة. لذل��ك ان الف�ص��ل بينهم��ا كان 
الأ�صب��اب تاريخي��ة وثقافية، فاالآب��اء ي�صعرون 
براح��ة اأكرب حن ينف�صل اجلن�صان، وهذا ب�صبب 

االجنذاب اجلن�صي بينهما."

ب��رزت يف االون��ة االخ��رية ظاهرة ت��كاد ان 
تك��ون ملفتة للنظ��ر اال وهي خدم��ة ت�صويق 
ع��رب االنرتن��ت ق��د ي�صفه��ا البع���س باأنه��ا 
ظاه��رة متقدم��ة وح�صارية الأنه��ا تخت�رس 
الكث��ري من الوق��ت واجلهد فه��ي توفر خدمة 
تو�صي��ل الب�صاع��ة اىل املن��زل فجميع هذه 
العوام��ل �صجعت على م��ن ال ميتلكون الوقت 
ال��كايف للن��زول اىل ال�ص��وق و���رساء م��ا هم 
بحاج��ة اليه، وجاءت االعالن��ات عن طريق 
الفي���س ب��وك بتو�صع كب��ري يف ال�رسائح التي 
ت�ص��رتي ب�صاعته��ا به��ذه الطريق��ة خا�ص��ة 
الفتي��ات اجلامعي��ات. لكن غالبي��ة الفتيات 
وقع��ن �صحايا لعمليات ن�ص��ب وذلك ب�صبب 
الف��رق الكب��ري ب��ن ماه��و معرو���س عل��ى 
ال�صفح��ة وب��ن ماي�صل لهن، فه��م يقومون 
بعر�س الب�صائ��ع اال�صلية ملنتجاتهم بينما 
يت��م ار�ص��ال الب�صائ��ع العادي��ة او املزيف��ة 
وذلك م��ن دون ان يكون له��م موقع حقيقي 

للرجوع لهم يف مثل هذه احلاالت.
ه��ذا  عل��ى  باط��الع  )اجلورن��ال(  قام��ت 
املو�صوع واخذت بع���س اراء لفتيات كانت 

لهن جتربة بهذا املجال.
"ام��رية حم�صن" تق��ول باأنها 
قد تعر�صت للن�صب واخلداع 
م��ن خالل ت�صوقها من موقع 
مع��ن ع��رب االنرتن��ت حيث 
ارادت ���رساء جه��از خا�س 
موا�صف��ات  يحم��ل  لل�صع��ر 

يف  �صدم��ت  لكنه��ا  معين��ة 

الواق��ع النه كان ا�صغر حجم��ا من النموذج 
املعرو���س يف االإعالن، ولك��ن ال جدوى من 
ذلك االن فلم يكن هناك القدرة على ا�صتعادة 
امل��ال وحتى انه��ا مل ا�صتطي��ع التوا�صل مع 
املندوب��ة م��ع اخرى الأنه��ا مل ت��رد على اي 

م�صج قامت باإر�صاله.
ت�صوي��ق  مدي��رة  فه��ي  عبا���س  �صج��ى  ام��ا 
موق��ع لبيع املالب�س عل��ى الفي�س بوك توؤكد 
عل��ى ان ه��ذه م�صكل��ة كب��رية، ب��ان اغل��ب 
اال�صخ���س يقع��ون �صحايا ل���رسكات عديدة 
تعر���س منتجاتها ع��رب ال�صكب��ة حيث يقدم 
امل�صتهلك��ون عل��ى ال���رساء بع��د ان يخدعهم 
االع��الن املمول وذلك دون معرفة ال�رسكات 

والتحري عنها.
وهمي��ة  ال���رسكات  معظ��م  ان  اىل  وت�ص��ري 
يوؤث��ر  فه��ذا  الواق��ع  يف  له��ا  وج��ود  ال 

عم��ل ب�ص��ورة �صلبي��ة كب��رية على 
التي  احلقيق��ة  ال���رسكات 

ت�صوق ملنتجاتها عرب االنرتنت.
املن��زيل  التو�صي��ل  خدم��ة  اىل  وباإ�صاف��ة 
وا�صعار ه��ذه اخلدمة لكاف��ة مناطق العراق 
فهن��اك ا�صعار ق��د تكون ثابتة م��ن ال�رسكة 
نف�صه��ا وه��ذا يعتم��د ب�صكل كب��ري على وزن 

ال�صلعة املطلوبة.
وهن��اك م�صكل��ة اي�ص��ا تع��اين منه��ا بع�س 
الفتي��ات وه��ي ع��دم ارج��اع اي �صلع��ة بيد 
مندوب التو�صيل وذلك بحجة ان هذا الطلب 

خ�صي�صا لها هي فقط.
وم��ن ناحية اخرى قد تواج��ه مندوبة البيع 
م�صكل��ة الطل��ب وعدم اال�صت��الم الطلبية من 
خالل عمل بلوك على الفي�س بوك حيث تكون 
جمربة اىل عر�س ال�صلعة للبيع املبا�رس. لكن 
هذا اليعني بعدم وجود حاالت ايجابية بهذا 
املو�ص��وع فهناك البع���س منهن قد حالفها 

احلظ.
"امي��ان جب��ار" تو�ص��ح انها ا�ص��رتت اثاث 
منزله��ا كام��ال وو�صل��ت له��ا جمي��ع املواد 
بال�ص��كل ال��ذي رغبت فيه ب��ل وكانت اف�صل 
من االعالن املعرو�س وان عملية الت�صوق 
عرب االنرتنت وفرت لها الكثري من الوقت 
خا�ص��ة كونها ام لثالث��ة اوالد هذا 
متفرغ��ة  غ��ري  انه��ا  يعن��ي 
متاما للخ��روج .وتوؤكد 
تعامل��ت  انه��ا  عل��ى 
���رسكات  م��ع  �صابق��ا 
عديدة ومعروفة وكانت 
ايجابي��ة  نتائجه��ا  اي�ص��ا 
وه��ذا �صجعه��ا عل��ى عملية ���رساء ما 

ترغب بيه من خالل هذه املواقع.

حلول وقتية ألزمة النازحين المستمرة!
نصف مليون صمونة.. 

كلية التربية للبنات..  

حياة تحت سقف من الحرية المشروطة
التسوق عبر االنترنت.. اغراءات في الترويج 

ووسائل خداع مبتكرة

تحقيق: مريم الياس

لميس عبد الكريم 
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 الكلية هي الن�سب لأبنتها لأننا 
نعي�ش يف وقت �سعب وا�سبه " 
بالغابة" ول ت�ستطيع ان ت�ؤمن 

على ابنتها يف مكان اخر
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