
الق�ساء على اآفة االمية ، خطوة ت�سعى اليها جميع 
دول العامل من اأجل تعليم النا�س ابجديات القراءة 
والكتاب��ة ، ال�سيما الن�ساء منه��م ، ولغر�س توفري 
فر���س عم��ل لهن بع��د ح�سولهن عل��ى ال�سهادات 
مالي��ن  مل�ساريعه��ا  ير�س��د  وله��ذا   ، التعلمي��ة 
ال��دوالرات ، حيث تقوم باختي��ار اأف�سل الهيئات 
التعلمية املنا�سبة الت��ي ت�ستطيع اأن ت�سع اخلطط 
الالزم��ة للق�س��اء عليه��ا واحل�س��ول عل��ى اأف�سل 
النتائ��ج وبوقت �رسيع ، اأما يف العراق ، فم�ساريع 
فت��ح �سف��وف حم��و االمي��ة ت�سه��د تقدم��ًا كبرياً 
واأ�سهم��ت يف انخفا���س موؤ���رسات ن�سب��ه ب�سورة 
كبرية نتيجة ل�سعي جميع اجلهات امل�سوؤولية من 

اأجل اإجناح هذا امل�رسوع الوطني املهم .
فه��ل �سن�سه��د يوم��ًا الق�ساء على ه��ذه االآفة التي 
تنخر يف اجل�س��د العراقي؟ وملاذا ال تقوم اجلهات 
امل�سوؤولي��ة بتخ�س���س رات��ب �سه��ري ل��كل طالب 
يف �سف��وف حمو االمي��ة من اأجل زي��ادة جذبهم 
لاللتح��اق ال�سيم��ا الن�س��اء منه��م؟ ومت��ى يع��ي 
املواط��ن اأن هذه ال�سفوف جاءت من اأجل خدمته 
لغر�س خروجهم من ظلم االمية والذهاب اىل نور 

العلم والتعليم؟ .
ه��ذه اال�سئل��ة وغريه��ا، كان��ت حم��ور اأحادي��ث 

املواطنن ل� )اجلورنال( .
ظاهرة عاملية

حي��ث قال خلي��ل اإبراهيم داود )معل��م( ، كثري ما 
يظه��ر لن��ا يف التلف��از تقارير عن �سع��ادة بع�س 
ال��دول بتقليل ن�سب االمي��ة يف بلدانهم خ�سو�سًا 
الن�س��اء منه��م ، ويعطون داللة عل��ى اإن خطواتهم 
الت��ي قام��وا فيه��ا بهذا االجت��اه كان��ت نتائجها 
مثم��رة ، حيث اأ�سحبت غالبية الن�ساء امل�سرتكات 
يف ه��ذه ال�سف��وف متعلمات ب�س��ورة كبرية ، ما 
�سيجع��ل لهن اختيارات يف احل�س��ول على فر�س 

العمل التي تنتظرهن . 
تزيد من امل�ساكل

 اأ�ساف��ت �سه��ري غالب حمي��د )موظف��ة( بقولها ، 
بالرغ��م من اإن الع��راق ميتلك من ال��روات تفوق 
ت�سورن��ا ، ومع هذا فاأننا ما زلن��ا نعي�س ظاهرة 
االمية ل��دى الن�ساء وامل�ساكل التي يعانن منها ، 
الأنهن اذا ما تعلمن فان با�ستطاعتهن القدرة على 
النهو�س بواجباتهن الرتبوية واملنزلية الأ�رسهن 
من خالل االطالع على خمتلف االأ�ساليب احلديثة 

واملتطورة يف تربي��ة اأطفالهن وال�سبل ال�سحيحة 
يف تدر�سيهم ومناق�ستهم باأ�سلوب دميقراطي ، من 
خ��الل اال�ستماع اىل ما يطرحونه من اأراء اأفكار ، 
ولكن يف ظل بقائها اأمية ، �سوف تواجه جملة من 

امل�ساكل مع اأ�رست���ها .
موؤهالت كثرية

 اأ�س��ار ولي��د عب��د الر�سا خال��د )موظ��ف( بقوله، 
اإن االهتم��ام بتعليم املراأة �س��وف مينح املجتمع 
ب�س��ورة متمي��زة فر�سة م��ن اأج��ل اال�ستفادة من 
االمكاني��ات الهائل��ة الت��ي �ستخرج منه��ا والتي 
كان��ت خمتبئة حتت رماد اجلهل والتخلف، فاأمية 
املراأة، خط��ر يداهمن ب�سكل كبري الأنها من خالله 
ال ت�ستطي��ع اأن توؤدي واجباتها ب�سورة �سحيحة، 

وال تتمك��ن من توطي��د اأوا�رس املحبة بن اال�رسة 
اأو م��ع اأهله��ا وجريانه��ا ، لذلك يج��ب على جميع 
اجلهات املخت�سة االهتمام ب�رسورة تعليم املراأة 
، الأن��ه واج��ب ي�سهم يف تهيئته��ن للعمل واالبداع 

يف كافة جماالت احلياة .
االهل هم امل�سبب االول

 اأك��دت كرمي��ة مهن��د �س��امل )رب��ة بيت( عل��ى اإن 
تفكري اأهله��ا بان مكانها املنزل وم��ن ثم الزواج 
يف امل�ستقب��ل، اأدى اىل حتطي��م حياته��ا ، بعد اأن 
ق��رروا ع��دم ذهابه��ا اىل املدر�سة نهائي��ًا مع اإن 
�سديقاته��ا يف املنطق��ة يذهنب كل ي��وم من اأجل 
التعل��م واحل�س��ول عل��ى ال�سهادات العلي��ا ، ولهذا 
كان��ت تن�سح جميع الفتيات االتي ياأتن ملنزلها 

ويبدي��ن �سجرهن م��ن املدر�س��ة ، اال يفكرن بهذا 
املو�س��وع اأبداً ، الأنها كان��ت تتمنى اأن يكون لها 
مكانًا ومقع��داً بينهن بداًل من اجللو�س يف املنزل 
من دون عمل ينفعها �سوى تنظيف املنزل وتقدمي 

اخلدمة جلميع اأفراد اال�رسة . 
مقرتحات وحلول

اقرتح��ت حنان مهدي زامل )معلمة( عدة خطوات 
من اأجل معاجلة االمي��ة لدى الن�ساء التي تعد من 
اأكر الفئات ت�رسراً يف املجتمع ، من خالل فر�س 
تطبي��ق التعلي��م االإلزامي وحما�سب��ة من مينعهن 
م��ن الذهاب اىل املدر�س��ة بعقوبات رادعة ،وعمل 
دورات للن�س��اء االمي��ات الكب��ار يف اأقرب مدر�سة 
من منازلهم ، ون�رس الوعي بن املواطنن لغر�س 

م�ساهمة الفتيات من الذهاب اىل املدر�سة لغر�س 
التعلي��م ، ث��م تق��دمي حواف��ز مادي��ة للمتقدم��ن 
للدخول اىل �سفوف حمو االمية ، التي رمبا توؤدي 
اىل دخلوهن نتيجة لظروفهن املادية التي منعت 

الكثري منهن من الدخول يف املدار�س . 
املراأة والتكنولوجيا

 اأو�س��ح جم��ال الدين طال��ب )كا�س��ب( بقوله ، ال 
ميك��ن جتاهل االآثار ال�سلبية الت��ي حتدثها االأمية 
بن الن�ساء ، الأنه��ا توؤدي اىل ن�رس البطالة والفقر 
والت��ي تعوق من تقدمها يف املجتمع ،  فكم امراأة 
ال ت�ستطي��ع اأن تدن��وا م��ن تكنولوجي��ا احلا�سبات 
والهوات��ف النقال��ة وغريها م��ن التط��ورات التي 
غ��زت الع��امل ، نتيج��ة ع��دم متكنه��ا م��ن معرفة 

الق��راءة والكتاب��ة ، رمبا ال يك��ون ال�سبب املبا�رس 
االه��ل فق��ط ، فهن��اك كث��ري م��ن الن�س��اء تركه��ن 
املدار���س ب�سب��ب ع��دم رغبته��م املوا�سل��ة بع��د 
ح�سوله��ن عل��ى عالمات �سعيفة ج��داً ، تدل على 

عدم معرفتهن باأب�سط احلروف التعلمية .
اأميات �سغار وكبار

 �سع��رت هناء يا�سن ماج��د )مهند�سة( بال�سعادة 
وهي ت�ساهد جمموعة كب��رية من الن�ساء االميات 
بع�سه��ن اأمهات م��ع اأطفالهن ال�سغ��ار واأخريات 
�سابات يف مقتبل العمر ، يذهنب اىل املدر�سة بكل 
هم��ة ون�ساط من اأج��ل الدرا�سة والتعلي��م ، لكنها 
تاأمل��ت يف نف���س الوق��ت من ه��ذه الظ��روف التي 
و�سل��ت اليها امل��راأة ، الن ذهاب ع�رسات الفتيات 
ال�سغريات يف ال�سن اىل مقاعد الدرا�سة ، هذا يعني 
اأن هن��اك اأع��داد كبرية ج��داً من االمي��ات �سغاراً 
وكب��اراً مل يتعلمن الق��راءة والكتابة ، والذنب هنا 
لي���س ذنب االمي��ات ولكن من يتحم��ل امل�سوؤولية 

يف اإبعادهن عن ميادين العلم واملعرفة . 
طموح واأحالم الفتيات

 ق��ال اإ�سماعيل يا�س��ن داود )�ساحب حمل لبيع 
امل��واد الغذائي��ة( اإن امل�سوؤولي��ة االبوية، جتربنا 
عل��ى النظ��ر اليهن بنظ��رة الراأف��ة والرحمة فهن 
ب�رس مثلنا، لهن طموحًا وم�ستقباًل يردن حتقيقه 
قب��ل دخوله��ن اىل املدر�س��ة ، كطبيب��ة ومعلم��ة 
ومهند�س��ة ، لذلك فاأنا �سد كل من مينع بنته من 
االلتحاق اىل املدر�سة ، الن عملية تعليمها يكون 
اأ�سه��ل يف ال�سغ��ر م��ن الك��رب ، وله��ذا وجب على 
اجله��ات امل�سوؤولة تفعيل م���رسوع اإطالق منحة 
الطالب ال�سغار ، من اأجل ت�سجيع اأهاليهم ، حتى 
ال يتعك��زوا على عدم مقدرتهم تهيئة م�ستلزمات 

املدر�سة ، ل�سعف حالتهم املعي�سية . 
م�ساركة املراأة

قال��ت م��رمي اأحم��د غري��ب )نا�سط��ة اجتماعية( 
جمي��ع املجتمع��ات اأ�سبحت بحاج��ة ما�سة اىل 
م�سارك��ة امل��راأة يف مي��دان العم��ل ، فوجوده��ا 
وف�س��ح   ، بل��د  اأي  بن��اء  يف  الرج��ل  م��ع  مه��م 
املج��ال له��ا �س��وف يطل��ق مواهبه��ا الراقدة يف 
نفو�سه��ا ،النت�سالها من املك��وث يف املنزل فقط 
واال�ستف��ادة من ذكائه��ا وقدرته��ا وابداعاتها ، 
و�س��ار وجودها مهم يف جن��اح اأي جمتمع يريد 
االزده��ار والتقدم ، وم��ن دون م�ساركتها ، فان 
جمي��ع امليادين �سوف تفتق��د اىل اأهم ركيزة من 

ركائز جناح املجتمعات

 ت�ستع��د العوائ��ل العراقي��ة م��ع اقرتاب عي��د الفطر 
املب��ارك يف حرك��ة دوؤوب��ة ال�ستقبال��ه م��ن خالل 
ترتيبها للبيوت وزيارتها اليومية لال�سواق لغر�س 
الت�سوق ما يحتاجه لل�سيافة، مع �رساء ما ينا�سبهم 
م��ن مالب�س جدي��دة والأطفالهم تن�سج��م وفرحتهم 
باإطاللة هالله و�سوقهم له بعد �سهر رم�سان الكرمي 
الذي��ن �س��وف يودعون��ه حي��ث متن��وا اأن يتقبل اهلل 
�سبحانه وتعاىل منهم الطاعة واالح�سان واملغفرة 
، ولكن االأ�سعار املرتفعة اأ�سهمت يف حرمان الكثري 

من العوائل فرحة اال�ستمتاع بالعيد .
فه��ل طقو���س العي��د املعطرة باري��ج ال�سع��ادة لها 
نكه��ة خا�سة يف نفو�س العراقين؟ وكيف �ست�ستعد 
العوائ��ل العراقي��ة ال�ستقب��ال ه��ذا العي��د املبارك؟ 
وه��ل �ستحرمهم اال�سعار يف اال�س��واق من �رساء ما 

يحتاجون ل�سيوف العيد؟ .
)اجلورن��ال( جتولت يف بع�س اال�سواق للتحدث مع 

بع�س اأ�سحاب املحال واملواطنن.
العيد وال�سالم

 ق��ال اأحمد عبد اهلل جا�سم )موظف(: ت�ستعد العوائل 

العراقية ال�ستقب��ال عيد الفطر املبارك بالدعاء اىل 
اهلل �سبحان��ه وتع��اىل، اأن يع��م االم��ن وال�سالم كل 
اأرج��اء البل��د بقل��وب طاه��رة موؤمن��ة ال تخاف يف 

احلق لومة الئم.
اإ�ستعداداتن��ا له��ذه االي��ام  وي�سي��ف: لق��د كان��ت 
املبارك��ة من خ��الل زيارة معظم اال�س��واق لغر�س 
اإقتناء ما نحتاجه م��ن مالب�س لنا والطفالنا بهذه 
املنا�سب��ة العزيزة التي �ستدخل الفرحة اىل فوؤادهم 

مبا حملته اأيديهم من هدايا وحاجيات.
واإختت��م اأحمد حديث��ه: اإن �سيام �سهر رم�سان بكل 
اأجوائه االميانية �ساهم يف جعل العيد عيدين االجر 
والث��واب من ال�سي��ام وهالل عيده املب��ارك اأعاده 

اهلل تعاىل على اجلميع باليمن والربكة.
الكليجة وحلوى العيد

 اأم��ا فليح��ة ح�س��ام حمم��د ) رب��ة بيت ( تق��ول : ال 
تف�سلن��ا اال وق��ت قليل على اإنق�س��اء �سهر رم�سان 
واإطاللة عيد الفط��ر املبارك حيث ن�ستعد ال�ستقبال 
ال�سي��وف الذي��ن �سياأت��ون لزيارتن��ا وال �سيما يف 
يوم��ه االول بع��د اأن نذه��ب اأنا وبنات��ي اىل حمال 

احلالق��ة القريب م��ن بيتنا لتزي��ن اأنف�سنا ، كق�س 
ال�سعر وترتيبه واأمور اأخرى .

وت�سري اإىل اإن �سنع الكليجة وحلوى العيد وتنظيف 
املنازل واقتناء املالب�س اجلديدة من طقو�س العيد 
الت��ي ما زالت حا���رسة بيننا من زم��ن بعيد لنزيد 
م��ن فرحته فرح��ة اأخ��رى ونعي�س اأجوائ��ه بكل ما 

نحمله من حب وود بهذه املنا�سبة.
وتو�س��ح: اإن االأ�سع��ار ال تن�سج��م وه��ذه املنا�سب��ة 
العزيزة عل��ى جميع ال�سائمن يف اإ�ستغالل التجار 
لزي��ادة اال�سع��ار التي �ساهمت يف ع��دم اإكتمال ما 
ن�سع��ر به من �رسور يف اأيام عي��د الفطر وهو يدخل 
بينن��ا بكل هن��اء و�سع��ادة رغم كل الظ��روف التي 

نعي�سها.
زيارة اال�سواق

 يف ح��ن يقوم مه��دي حمودي با�س��م )اأب خلم�سة 
اأطف��ال( مب�ساعدة زوجت��ه يف تنظيف البيت يف كل 
ع��ام قبل اإطاللة هالل العي��د حيث تكون امل�ساركة 
عائلية م��ن دون اإ�ستثناء لي�سعر اأف��راد عائلته بان 
االف��راح جتمعن��ا واأي��ام اخل�س��ام الت��ي تفرقنا قد 

ذهبت اىل غري رجعة.
ويتاب��ع: اإنني اأ�ستمتع به��ذا العمل حتى يبدو بيتنا 
اأك��ر جمااًل، اأما �رسائي املالب�س للعائلة ، فهي من 
االأم��ور التي ال اأغفل عنها اأبداً واال ما نفع العيد من 
دون ���رساء املالب���س واحلاجي��ات ال�رسورية التي 
يتطلبه��ا البيت يف تلك االي��ام اجلميلة ، الن عيون 

اأبنائي ترنوا يل منذ اأيام قبل حلول املنا�سبة .
ويوؤك��د على اإن��ه يفع��ل اأي �سيء يف �سبي��ل �سعادة 
عائلت��ه يف اأيام االعي��اد ال�سعيدة وم��ا �رسائه لهم 
ما يحبون��ه ويرغبونه من اال�س��واق اال دليل حمبة 
وع�س��ق االب لعائلته ويتمنى اأن ت��دوم الفرحة اإىل 

ما �ساء اهلل رب العاملي���ن.
اال�سواق وعملية البيع

 ي��رى فالح ح�سن العبودي )بائع مالب�س م�ستوردة 
يف بغ��داد اجلديدة( : اإن االأ�سواق خالل اأيام ما قبل 
العيد ت�سهد حركة ن�سيط��ة يف عملية البيع وال�رساء 
م��ن قب��ل الزبائ��ن الذي��ن يرت��ادون حمالن��ا حيث 
ن��رى غالبي��ة العوائل ال تنقطع ع��ن زيارته و�رساء 
م��ا نعر�سه ب��ل وقد ينفذ ما عندن��ا من ب�سائع يف 
تلك االيام . ويحر�س اأن يوفر يف حمله ما يحتاجه 
املواطن من ب�سائع متنوعة ت�سهم يف زيادة عملية 
اإقتنائه��م م��ا يحتاجون��ه الن ه��ذه االي��ام حتديداً 
ت�سه��د جتارة وك�س��ب مادي غري طبيع��ي النه يرى 
اأن االي��ام م��ا بعد العيد تكون حالة م��ن الك�ساد قد 
تط��ول مدة من الوقت وال يبي��ع فيه وال ي�سرتي اأية 

ب�ساعة اىل املحل.
واألقى بالالئم��ة على التجار الذي��ن ي�سرتون منهم 
الب�ساع��ة يف رف��ع اال�سعار احلا�سل��ة يف اال�سواق 
يف اأي��ام االعي��اد م�ستغلن طلب العوائ��ل العراقية 
وحاجته��م يف ال���رساء، لي�سط��ر هو كذل��ك يف رفع 
اال�سع��ار ك��ي ي�ستطي��ع اأن يعي��ل نف�سن��ه وعائلت��ه 

ويدفع اإيجار املحال التي يقوم بالعمل فيه.
حمال اخل�رساوات والفواكه

  ت�ستع��د كرمية عبا�س حممد ) موظفة ( اليام العيد 
املبارك بزيارتها حمال بيع اخل�رساوات والفواكه 
ل���رساء ما ترغبه والتي غالب��ًا ما تغلق تلك املحال 

اأبوابها يف العيد .
وت�سي��ف اىل اأن احل�س��ول عل��ى تلك امل��واد اأ�سبح 
اأم��ر �سعب��ًا اذا ما نف��دت خا�س��ة واأن ال�سيوف ال 
يتوقفون عن زيارتنا كل يوم من اأيام العيد ويجب 

علينا تقدمي �سيئًا منها اأمامهم اإكرامًا لهم .
وتعم��ل كرمي��ة عل��ى اأال تقع يف موق��ف حمرج من 
خ��الل توفريه��ا كمي��ات وتخزينه��ا م��ن الفواك��ه 
واخل���رساوات وم��ا لذ وط��اب من احللوي��ات طيلة 

اأيام عيد الفطر املبارك .
وتعط��ي تنظي��ف البيت م��ن اأولوي��ات اأهتماماتها 
ال�رسوري��ة يف ترتيب اأثاث املن��زل وتنظيفه حتى 
يب��دو جمياًل اأمام ال�سيوف، فاأيام االأعياد ال�سعيدة 
اأيام نقاء وحمبة و�سفاء يف كل �سيء يف حياتنا .  

االعياد والعوائل العراقية

 تعرب عن �سعادتها مهدية عبا�س جا�سم )اأم لثالثة 
اطف��ال( ، اأن االعي��اد ت�سهم يف اإعادة احلياة الإفراد 
العائل��ة من خ��الل تلك احلرك��ة والرتق��ب وال�رساء 
والبح��ث يف اال�س��واق عن اأجمل املالب���س من اأجل 

اإ�ستقبال هذه االعياد بكل فرحة و�رسور . 
وترجو من اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يعيده عن جميع 
امل�سلمن باخلري واملحبة ك��ون اأيامه اجلميلة تعد 
م��ن االيام الت��ي تتفت��ح فيه��ا اأزه��ار املحبة بن 
النا���س وت�سهم يف اإختزال اخل�س��ام والتنازع التي 
ح��دث فيم��ا م�س��ى ب��ن االه��ل واال�سدق��اء لرتك 
ن�سم��ات ال�سل��ح تاأخ��ذ مكانها وتن��ر عطرها بن 

افراد العوائل العراقية.
وتوؤك��د على اأن عي��د الفطر املبارك له نكهة خا�سة 
يف قل��وب ال�سائمن كون��ه فرحة االفطار من جهة 
واإ�ستقبال العيد وم�رساته من جهة اأخرى من خالل 
تل��ك الزي��ارات التي حت�س��ل بن االه��ل واالقرباء 
وتتخلله��ا  اال�رسي��ة  وامل��ودة  ال�سه��رات  لتحل��وا 
االأحادي��ث العائلي��ة اجلميل��ة عم��ا م�س��ى واأي��ام 

رم�سان املباركة وما جرى فيها من مواقف.

 يذكر �سليم حامد ابراهيم )�ساحب حمل كهربائية 
يف امل�ستل( بقوله: اأن اأيام �سهر رم�سان من االيام 
الت��ي ال تن�س��ى اأب��داً بكل م��ا ح�سل لنا م��ن عط�س 
وج��وع ال �سيما ونحن نعي�س ه��ذه احلرارة الالهبة 
التي مرت علينا حت��ى الهمنا اهلل رب العز واجلالل 
ه��ذا ال�س��رب والنج��اح اإن �س��اء اهلل يف ه��ذا ال�سه��ر 

الف�سيل .
وت��اأمل اأن اال�سع��ار الت��ي اإجتاحت اال�س��واق حاليًا 
�ساهم��ت يف عدم اإ�ستطاعته من ���رساء ما حتتاجه 
عائلت��ه م��ن اأغرا���س نتيج��ة االمكاني��ات املالية 
املحدودة التي ح�سل عليه من عمله يف هذه الفرتة 
والكهرب��اء الت��ي اإ�ستدت ق�ساواته��ا علينا يف كرة 

االنطفاء.
ومتن��ى، اأن ي�ستقب��ل عي��د الفطر املب��ارك وعائلته 
وه��م ال ينق�سهم اأي �س��يء واأن ي�سع��روا بال�سعادة 
والهن��اء ويرى الفرحة ت�سع م��ن عيون اأطفاله لكي 
يح�س��وا بفرحة العيد بعيداً عن ج�س��ع التجار الذين 
ال يرغب��ون اأن ت�سع��د العوائ��ل العراقي��ة يف جميع 

املنا�سبات ال�سعيدة التي متر على النا�س.
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