
بغداد_ متابعة
يوقع  ان  تنتظر  جال�سة  )ن،م(  كانت  وبينما 
يلقي  املحامي  بداأ  طالقها،  اوراق  على  القا�سي 
ذلك  بعد  ارتفع  ولكنه  واطئ،  ب�سوت  مرافعته 
يتعمد  وهو  دقائق،  ب�سع  متوقفا  املوج  ارتفاع 
ان يكون حديثه يف �سلب م�ساكلهم اخلا�سة، لكي 
�سيوؤثر  الذي  االنف�سال  هذا  عن  للعدول  يجرها 
ولكن  امل�ستقبل  يف  اوالدهم  على  �سلبي  وب�سكل 
والثالثني  الثالثة  ذات  ا�رصت  جدوى!فقد  دون 
ارجاء  ال�سمت  خيم  وفجاأة  راأيها،  على  عاما 
املكان ومرت دقيقة راأت خاللها حياتها م�سهدا 
م�سهدا منذ زواجها وحتى والدة ابنتها البكر، ومل 
يقطع �سيل تلك امل�ساهد �سوى �سوت زوجها وهو 

يقول: انت طالق؟! 
 ويقول املحامي الذي رف�ض اال�سارة اىل ا�سمه:

لت�سف  كافية  قوة  متتلك  كلمة  من  ما   "
�ستارة  كاأن  الغرفة،  تلك  يف  عيناي  ما�ساهدته 

النا�سعة  احلقيقة  احلقيقة،  وظهرت  ازيحت  قد 
الزوج ينطق لفظة  وراء هذا االنف�سال، فقد كان 
الطالق بنربة فارغة زائفة، الن يف اعماقه كان 
باالأكاذيب  املليء  الزواج  بهذا  االحتفاظ  يريد 
الوفاء،  امل�سمى  اخلادع  وااللتزام  واالحتيال 
 ." ال�سخ�سية  االحوال  حمكمة  كوالي�ض  خلف 
ثم  الو�سع  ل�سعوبة  الكالم  عن  املحامي  توقف 

اكمل عبارته:
على  التحايل  بق�سد  اال  يكن  مل  الطالق  هذا   "
عن  مغيبة  معظمها  خا�سة  الغرا�ض  الق�ساء 
متت  النها  اثباتها  والميكن  املعنية،  اجلهات 

باتفاق م�سبق من قبل الطرفني".
ويقول اخلبري الق�سائي علي �سلمان البي�ساين:

حكم  بقرار  امل�سدق  الطالق  عن  ترتتب   "
قانونية  اآثار  ال�سخ�سية  االحوال  حمكمة  من 
وراء  احلقيقي   ال�سبب  النظرعن  بغ�ض  و�رصعية، 
الزوجني عن  اذ الميكن حما�سبة  االنف�سال،  هذا 

القطعية،  بالدرجة  نافذا  ويعد  الوهمي،  الطالق 
تر�سل  وعليه  ايام  ع�رصة  خالل  به  يطعن  مل  اذا 
بهذا  عالقة  لها  التي  اجلهات  اىل  منه  ن�سخة 
االنف�سال، وان طعن به احد الطرفني واكد على 
املحكمة  خارج  بعقد  الزوجية  ا�ستمراراحلياة 
الزواج، ويحال الزوج اىل حمكمة اجلنح  ي�سدق 
بتهمة ارتكاب جنحة ن�ض عليها قانون االحوال 
ال�سخ�سية والتي توجز بايقاع عقوبة احلب�ض او 
دينار   )  250000( مقدارها  مالية  غرامة  دفع 
بحق الزوج لعقد زواجه خارج املحكمة، وتنتهي 
مت  التي  واالمتيازات  واثارها  الطالق  حالة 

احل�سول عليها من تاريخ الزواج اجلديد ".
الغارقات  املنتحبات  الن�ساء  تلك  كل  بني  ومن 
االحوال  حمكمة  مبنى  امام  احزانهن  بحور  يف 
متناثرة  قدمية  كرا�ض  ب�سعة  وعلى  ال�سخ�سية 
ترددهن  لكرثة  قاعدته  خو�ض  �سقط  معظمها 
و  طريقها  ت�سق  )ن،م(  انطلقت  املكان،  هذا  يف 
كل ذرة من ذرات وجهها تبعث بر�سالة مفادها 
بان هذا االنف�سال مل يكن اال كحبل احتيال على 
التقاعدية،  القانون خا�سة فيما يخ�ض احلقوق 
وهذا ما اكده اخلبري يف ال�سوؤون التقاعدية الذي 
رف�ض ب�سدة احلديث عن احكام القانون املوحد 
رقم 9 ل�سنة 2014 ، لكنه وافق ب�رصط اال نذكر 

ا�سمه ال�رصيح، 
راتبا  العامة  التقاعد  دائرة  واو�سح:”متنح 
زوجها  تويف  ومن  ذويها  عن  للمطلقة  تقاعديا 
الثامنة  ب�سن  معيل  ابن  لها  اليكون  ان  ب�رصط 
حكومية  جهة  اية  من  راتبا  ت�ستلم  وال  ع�رصة، 
حالة  يف  بالقانون  تلتزم  ان  وعليها  اخرى، 
زواجها او تعيينها، اذ اليجوز ا�ستالم راتبني يف 
اال�ستياء   عالمات  مالحمه  على  بدت  واحد،  اآن 

والتذمر".
هذه  تخالف  من  حديثه:”هناك  ويوا�سل   
ال�رصوط وت�ستمر با�ستالم الراتب التقاعدي حتى 
بعد تعيينها، ويتم ك�سف امرها من خالل برنامج 
موظفة  انها  على  يوؤكد  الذي  املعلومات  تقاطع 
دائرة  تقوم  وهنا  اجلهة،  هذه  من  راتبا  ت�ستلم 
وا�سرتداد  لها  الذي منحته  راتبها  بقطع  التقاعد 

املبالغ امل�ستلمة".
عماد  ال�سيد  العلمية  احلوزة  ا�ستاذ  ويقول 
اذا  وقانونا  �رصعا  ينتهي  الزواج   " املو�سوي: 
اذا اليوجد يف  انت طالق،  للمراأة  الرجل  قال  ما 
ال�سارع اال�سالمي ماي�سمى الطالق الوهمي، غري 
املقد�سة  املفاهيم  على  يتحايل  من  هناك  ان 
ان�سان  للزواج بحيل تترباأ وتنفر منها طباع كل 
م�ستقيم �سوي عن هذا اخللق املتدين الذي ي�سمح 
زواجه عقدا جتاريا، بع�ض  ان يجعل من  للزوج 
)�ض(  الر�سول  زمن  يف  حدثت  التي  املغالطات 
من ال�سحابة فيما يخ�ض الزواج، فقد اخذ يقول 

من تزوج املراأة ملالها وجمالها حرمه اهلل منها 
بع�ض  عند  النف�سية  االمرا�ض  اىل  ا�سارة  وهذه 

الرجال الذين اليعرفون قيمة هذا الزواج".
وما اكرث اخلروقات القانونية التي ارتفعت عنها 
االنوف  تزكم  وبداأت  رائحتها  وفاحت  اغطيتها 
قانونيا،  الزواج  بعقد  للتالعب  العيون  وتعمي 
واعادته �رصعا من اجل احل�سول على �سورة قيد 
لال�ستيالء  الورثة  هوية  واخذ  النفو�ض  دائرة  من 
على رواتب املتوفني، وهذا االمر خمالف لقانون 
باعالتها،  وقانونا  �رصعا  مكلف  فالزوج  املنح، 
ب�سوت  التقاعدي  اخلبري  اجلملة  اكمل  ولكن 
مليء باال�سى: " الميكن اثبات هذا التحايل مهما 
�سالحيات  من  العامة  التقاعد  دائرة  ا�ستنفذت 
التقاعد  دائرة  ظلت  التي  اال�سئلة  ومن  لك�سفه، 
عالقة عبثا تبحث عن اجوبتها امل�ستحيلة، عندما 
وت�ستمر  النفو�ض  دائرة  يف  زواجها  املراأة  توؤ�رص 

يف ا�ستالم الراتب التقاعدي لذويها، واليتم ك�سف 
هيئة  حليف  احلظ  كان  اذا  اال  اخلروقات  تلك 
مطالبة  فعند  زوجها  تويف  اذا  خا�سة  التقاعد، 
الزوجة بحقوق زوجها املتوفى الطفالها، يت�سح 
فال  متزوجة،  وهي  ذويها  عن  راتبا  ت�ستلم  انها 
تنظرهيئة التقاعد مبو�سوع منح اطفالها الراتب 
تاريخ  الرواتب من  ت�سدد جميع  اذا مل  التقاعدي 

زواجها اىل وفاة زوجها".
"هذا  ان:  املو�سوي  يوؤكد  ال�رصعية  الناحية  ومن 
�سحت  مال  الزواج  هذا  عن  يوؤخذ  الذي  املال 
اهلل  اكبه  حرام  من  درهما  اخذ  فمن  وحرام،  
على وجهه يف نار جهنم، واهلل ينادي يف كتابه 
الكرمي ) الاَ تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل ( وهذا 
هو عني الباطل النك خمادع وتكذب )وال تقولوا 
ا  ٰذاَ وهاَ حالل  هٰذا  الكذب  األ�سنتكم  ت�سف  ملا 
ايها امل�سلم  انت  اْلكذب(،   حرام لتفرتوا على اهلل 

عندما تتحايل بف�سل زوجك وبقيمة زوجك فما 
اوهنك وما اوهن هذا العالقة التي هي اوهن من 
بيت العنكبوت، وماقيمة هذه املراأة التي ت�ست�سيغ 
وتقبل لنف�سها ان ياأخذ قبال �سخ�سها وكرامتها 
تع�سا  اال  االموال،  من  ب�سعة  وواجبها  وحقها 

لهذه القيمة االن�سانية التي تنزل اىل هذا 
امل�ستوى".

ويطالب املو�سوي جميع املوؤ�س�سات الدينية:"بان 
بوثيقة من  ر�سميا مقيدا  الزواج عقدا  يكون عقد 
القانون ال�سادر وال يعتمد على عقد ال�سيد وعقد 
ال�سيخ، ولتطهري الزواج من هذه ال�سوائب الدخيلة 
ق�سية  هناك  الن  الدينية،  بالوثيقة  والتالعب 
حتت  به  االخالل  وعدم  النظام  احرتام  ا�سمها 
ال�رصعي  العقد  واتخاذ  الوهمي،  الطالق  عنوان 
املراأة  جند  لذلك  الق�ساء  على  للتحايل  و�سيلة 

اأ�سارت  واملتابعة  الدرا�سات  ونتائج  اإذن  الواقع 
االإرهابية  الهجمات  ظل  يف  تتزايد  االأعداد  اأن  اإىل 
ما  وهو  االأيتام.  من  هائلة  اأعداد  من  يخلفة  وما 
من  نوع  وابداء  اجلهود  من  املزيد  بذل  يت�ستدعي 
املجتمع،  يف  املهمة  ال�رصيحة  هذه  اإىل  الرعاية 
املهمة كبرية ح�سب،ال�سوداين، وزير حقوق االإن�سان، 

وت�ستدعي بذل اجلهود من اجلميع.
وجمل�ض  العراقية  احلكومة  طالبت  جانبها،  من     
النواب باالإ�رصاع يف ت�رصيع قانون حلماية حقوق 
وتوفري  املادية،  احتياجاتها  و�سد  ال�رصيحة،  هذه 
العراق  الدعم ال�سحي والرتبوي لها، فما حدث يف 
بعد عام 2003 ، ولَّد اأيتاما كثريين، وهم بحاجة 

اإىل دعم �سحي ونف�سي وتربوي.
ونا�سدت منظمات حقوق االإن�سان اجلهات الر�سمية 
االأيتام  هوؤالء  باحت�سان  العاملية  واملنظمات 
النواب  جمل�ض  ودعت   ، املادية  احتياجاتهم  و�سد 

واحلكومة للقيام بدورها لرعاية هذه ال�رصيحة.
تقارير  اأن  نذكر  اأن  فقط  وعلينا  ج�سيمة،  املهمة 
الن�سبة  ي�سم  بات  العراق  اأن  اإىل  ت�سري  دولية 
بعد  ال�سيما  العربي  العامل  يف  االأيتام  من  االأكرب 
وال�سوؤون  العمل  لوزارة  االأخرية  االإح�ساءات 
يف  االأيتام  عدد  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  االجتماعية 
ن�سبته  ما  اأو  طفل  ماليني  خم�سة  نحو  بلغ  العراق 
املجتمع  تهمي�ض  من  يعاين  اأغلبهم  باملئة،   16
اإىل  التحول  منهم  كبرًيا  عدًدا  دفع  ما  واحلكومة، 

الت�سول اأو اجلرمية.
ذلك،  عن  يزيد  ما  اإىل  ت�سري  اإىلوني�سف  منظمة 
اإىل  اإح�ساءاتها  يف  العراق  اأيتام  عددهم  وو�سل 
5،4 مليون يتيم اأكرث من ن�سفهم ابتلعهم الطريق، 
حتولوا  نتيجة لعدم الرعاية وغياب اإىلد التي متتد 

لرتعى وحتمي، لكل اإىل اأوالد �سوارع.
يف  اأن  نعرف  حني  املاأ�ساة  حجم  نتخيل  اأن  ولنا 
الب�رصة وحدها حواإىل ن�سف مليون يتيم يعي�سون 
يف ال�سوارع وينامون على االأر�سفة ويف احلدائق، 
القوارير.  ويعمل بع�سهم ويعي�ض على عملية جمع 
ت�سعى  اأن  من  وبداًل  يومهم،  قوت  ليجدوا  يعملون 
احلكومة بجهودها الحتواء هذه ال�رصيحة الربيئة، 
وهي واحدة من مهماتها االأ�سا�سية بالتاأكيد، تقوم 
باإغالق دور االأيتام، ورغم اأننا تعلمنا من ثقافتنا 
الطفل  وحماية  ورعاية  االأرملة  احرتام  املوروثة 
هذا  روحه  يف  يحمل  ال�سعب  يزال  وال  ؛  اإىلتيم 
املفهوم االإن�ساين لكن بع�ض اجلهات قامت باأعمال 
وح�سية �سد االأيتام، كما ح�سل قبل ثالث �سنوات. 
حمرومة  العراق  يف  االأيتام  ُدور  اأن  ذلك  على  زد 
هذه  حرمان  يعني  وهذا  للتعليم،  الدولة  دعم  من 
امل�ستقبل،  من  الكبرية  االجتماعية  ال�رصيحة 

ومنعها من امل�ساهمة يف بناء املجتمع ، اما اأوالد 
)وهذا  تقدير،  اأقل  على  يكونون  ف�سوف  ال�سوارع 
ا(، قنابل موقوتة، ال نعرف متى  لي�ض تعبرًيا جمازيًّ

تنفجر وتقتل املئات من االأبرياء؟.
واجلرمية  لالإرهاب  ح�سانة  باتت  اليوم  ال�سوارع 
على  واالإدمان  الع�رصية  االأمرا�ض  وتف�سي 
االأطفال  وترك   ، املحرمات  وممار�سة  املخدرات 
من  كثري  اإىل  يقودنا  �سوف  عرائها  يف  واإىلتامي 

املاآ�سي يف القريب.
والعوز  والفقر،  احلروب  من  �سعبه  عانى  العراق   
اأهملنا  اأثاًرا �سلبية �سوف تزداد لو  املادي ماخلَّفاَ 
ومراقبة  توجيه  بدون  وتركناه  االإن�ساين  اجلانب 
االإن�سانية  يخدم  �ساحًلا  مواطًنا  اليتيم  لي�سبح 
والوطن. ولن ن�ستطيع بناء جمتمع عراقي �سليم من 
االأمرا�ض االجتماعية اإال بعد معاجلة ما يتعر�ض له 
الدعم  اأنواع  كل  وتقدمي  اإهمال  من  االأبرياء  هوؤالء 

لهم.
ملاذا  نف�سه:  اليتيم  فيها  ي�ساأل  التي  اللحظة  ويف 
والظالم  االإرهاب  �سوى  ا  ردًّ يجد  وال  اأبي  قتلوا 
وال�سالل، �سوف يتحول بالتاأكيد اإىل رغبة حممومة 
مل  من  اأو  بالقتل،  �سمح  اأو  قتل  ممن  للق�سا�ض 
ي�ستطع حمايته، �سوف تكون االأ�سئلة كثرية وغ�سب 
االأطفال اليتامي بحجمها، ورمبا يزيد فال ن�ستطيع 
التحكم يف عواقبه. �سوف ينتقم من املجتمع الذي 

اأهمله واحلكومة التي تركته فري�سة �سهلة ملن هب 
ودب. ولنا اأن نعرف اأن اخللل ياأتي ابتداًء من قانون 
االأحوال ال�سخ�سية العراقي، وهو مزيج من القوانني 
املوروثة من الدولة العثمانية وال�رصيعة االإ�سالمية 
يف  احلنفي  التف�سري  على  ت�ستند  غالبها  يف  التي 
الع�سائرية  والتقاليد  العادات  اأن  كما  ال�رصيعة. 
العراقية،  القوانني  �سياغة  يف  كبري  بدور  تتدخل 
كتابة  عملية  يف  �سارخ  ب�سكل  انعك�ض  ما  وهو 
والقوى  االأحزاب  من  طرف  اأي  يهتم  مل  الد�ستور. 
يف  معروفني  خرباء  بتعيني  العراق  يف  ال�سيا�سية 

جمال القانون)…(
من  درا�سات  وجود  ي�ستدعي  الأيتامنا  امل�سهد  هذا 
الذين  ال�سباب  لتبيان عدد  العراقية  قبل اجلامعات 
كما  ال�سحايا،  هوؤالء  من  باالإرهابني  يلتحقون 
ق�سم  يريد  الذي  احل�سانة  قانون  تغيري  ي�ستدعي 
االإبقاء  الد�ستور  تعديل  جلنة  يف  املتخلفني  من 
واملجرمني  امل�رصدين  من  االآالف  وتخريج  عليه، 
يف العراق، ليكون قاعدة جيدة لت�سدير االإرهابيني 
اإىل العامل . نحن ل�سنا بدًعا يف العامل فاأيتامنا، كما 
�رصيحة  اأ�سعف  هم  االأخرى  املتخلفة  البلدان  يف 
واجلهل  والفقر  اجلوع  من  يعانون  املجتمع،  يف 
فئات  قبل  من  لال�ستغالل  ومعر�سون  واملر�ض 
علي  وياأتي  كثرية  االأ�سباب  املجتمع،  يف  كثرية 
راأ�سها انعدام الرقابة احلكومية الكافية مل�ساعدتهم 

و�سد العدوان واال�ستغالل الذي ابتلوا به.
امل�سيء  الو�سع  هذا  معاجلة  ميكن  كيف  لكن 

واملزري، وحماية اأطفالنا من ال�سياع ؟
يجب اأواًل تق�سيم االأيتام اإىل نوعني الطفل الذي فقد 
اأما الطفل   . والديه يجب ان يو�سع يف دار االأيتام 
بالعائلة  االهتمام  فيجب  والديه  اأحد  فقد  الذي 
واملدينة،  الريف  ت�سمل  العملية  هذه  باأكملها. 
له  ي�رصف  العراقية  العوائل  تبنته  الذي  والطفل 

راتب �سهري للجهات التي تبنته.
كما اأن هناك �رصورة الإرجاع وزارة �سوؤون املراأة 
اإىل وزارة ذات حقيبة تخ�س�ض لها ميزانية مالية 
يخ�س�ض  ما  وفق  التخطيط  وزارة  من  �سنوية 
الدولة  مع  الوزارة  وتن�سق  االأخرى  للوزارات 
بحوث  الإعداد  والعاملية  العراقية  واملنظمات 
واإعادة  املع�سلة  هذه  لدرا�سة  قانونية  واإجراءات 

تاأهيل هذه ال�رصيحة بعد احتوائهم.
دور  باإن�ساء  تقوم  اأن  احلكومة  على  ا  اأي�سً يجب 
اأن  الكافية �رصيطة  املبالغ  لها  لالأيتام وتخ�س�ض 
تكون حتت اإدارة اأ�سخا�ض معروفني بح�سن ال�سرية 
نزاهة  وجلان  �سديدة  لرقابة  وتخ�سع  وال�سلوك 

متخ�س�سة يف الرتبية االجتماعية.
كما يجب ت�سحيح ن�ض قانون االأحوال ال�سخ�سية 
احلاالت  جميع  يف  باحل�سانة  حقها  االأّم  ب�سمان 
واجب  وهناك  املحكمة،  تن�سبه  الذي  الو�سي  اأو 

درا�سات  بعمل  تقوم  اأن  العراقية  اجلامعات  على 
وزارة  اإىل  تقارير  وتقدمي  بالتف�سيل  احلاالت  لهذه 
�سوؤون املراأة للنظر مبعاجلة الق�سية. بعد ذلك مهم 
لفتح  كافية  ميزانية  بر�سد  احلكومة  قيام  ا  جدًّ
باحثات  املوؤ�س�سات  هذه  يف  ويعني  لالأيتام،  دار 
هذه  مع  بالتعامل  خربة  لهن  ممن  اجتماعيات 

ال�رصيحة يف املجتمع.
املجتمع العراقي باأم�ض احلاجة لالهتمام باأو�ساع 
مالجئ  وتوفري  العراق،  يف  امل�رصدين  االأيتام 
�سحية لهم مزودة بكافة االأ�ساليب احلديثة للرتبية 
بع�ض  مبنحهم  املتفوقني  وت�سجيع  والتدري�ض 
الزماالت الدرا�سية لي�سبحوا مثال يحتذي لالآخرين.
واجبات  من  �سبق  عما  اأهمية  تقل  ال  ما  وهناك 
واالأيتام  االأرامل  اإرجاع  مهمة  فعليها  حكومية، 
املوجودين يف البلدان املجاورة، والذين ال يحظون 
اأو مادية واالهتمام بق�سية  باأية رعاية اجتماعية 
ت�سكينهم من خالل توفري �سكن �سحي م�ستقل لالأم 

واأيتامها.
ال�سمان  من  نوع  هناك  يكون  اأن  يجب  كما 
ويالت  من  الإنقاذهم  االأيتام  لهوؤالء  االجتماعي 
كانوا  لو  حتى  االأيام  هذه  يف  القا�سية  ال�سارع 
�سعوًرا  يعطي  مما  االأخرى  العوائل  مع  يعي�سون 
جزًءا  فيكونون  عليهم  ت�رصف  الدولة  باأن  عندهم 
منها ، ولهم حقوق يف ذلك البيت الذي يعي�سون فيه 

ولي�ض طفاًل يعي�ض ب�سدقة العائلة التي احتوته.
 . باليتيم  االهتمام  من  جزء  باالأرامل  االهتمام 
منهن  ؛  اأ�سناف  اإىل  تق�سيمهن  اإىل  بحاجة  االأرامل 
يف  زجها  يجب  �سهادات  اأو  فنية  مهارات  لها  من 
ممكن  مهارات  ميلك  ال  الذي  الق�سم  فوًرا.  العمل 
دورات  لفتح  اأخرى  دول  من  بخرباء  اال�ستعانة 
تدريبية ح�سب ظروف وجغرافية املنطقة ثم دعمها 
مبنح مالية اأو قرو�ض من الدولة لفتح بزن�ض �سغري 
ا لتعيل اأطفالها  تتوىل اإدارته ويجلب لها مورًدا ماليًّ
وال  الدولة  على  تعتمد  فال  امل�ستثمر  هي  وت�سبح 
بع�ض  .هناك  واالأقارب  االأهل  �سدقة  على  تعتمد 
املوؤ�س�سات الدينية مثل اجلوامع واالأديرة والكنائ�ض 
اجتهادات  وفق  وتربيهم  االأيتام  هوؤالء  ت�ستقبل 
هذه  املوؤ�س�سات؛  هذه  على  بامل�سوؤولني  خا�سة 
املوؤ�س�سات يجب اأن ت�سكر من قبل احلكومة العراقية 
املوؤ�س�سات  على  وتفر�ض  مادية  بربامج  وتدعم 
العراقي،  الدرا�سي  املنهج  وفق  اأ�سولية  درا�سات 
كوادر  اأخرجت  العامل  املوؤ�س�سات يف  هذه  من  وكم 
لال�ستعانة  �رصورة  هناك   . عاملية  واأدبية  علمية 
من  عانت  التي  الدول  من  املجال  هذا  يف  بخرباء 

احلروب مثل رو�سيا واأملانيا ويوغ�سالفيا.
اال�ستمرار  فيجب  احلد،  هذا  عند  التوقف  يجب  وال 
من  تخرجهم  بعد  حتى  بدرا�ستهم  االهتمام  يف 
الثانوية وت�رصف م�ساريف درا�سته اجلامعية من 
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  هجمات �إرهابية هنا وهناك، 
رعب وهلع ودمار يجتاح 
�ملكان، و�ضحايا كثريون 

ال ذنب لهم، خلفو� ور�ءهم 
زوجات ويتامى، �أطفال �أبرياء 

�ضارو� بال عائل وال معني.
وكلما تز�يدت �لهجمات، 
تز�يدت �أعد�د �الأيتام يف 
�لعر�ق، ما ينذر بعو�قب 

�جتماعية و�ضحية و�قت�ضادية 
وخيمة، وز�رة حقوق �الإن�ضان 

على ل�ضان وزيرها دعت �إىل 
�أ تاليف مثل تلك �ملاأ�ضاة �لتي 

�ضوف يتعر�ض لها �الأطفال، 
وقالت �إنه يحتاج �إىل جهود 

��ضتثنائية من �جلهات 
�حلكومية ومنظمات �ملجتمع 

�ملدين.
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