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  متكني املرأة   
  هيام السوداين

  
 الطائفية حلروبا اخرا وليس واخريا والفر والكر والغزوات الدماء وسفك احلروب من الثمالة حد اشبع بلد

 االجتماعي النسيج متزق اىل ادت االمور هذه كل . سينياالسي بني واملزايدات واملهاترات والفنت االرهابية والعمليات
 عشائري جمتمع العراقي اتمع ان ومبا احلروب تلك يف شبابه اغلب العراقـــي اتمع فقدان بسبب واالقتصادي

 للمرأه شيءوليس كل عن مسؤول الرجل فيه يكون جمتمع ففي جدا كبريا الرجل على املــــرأة فاعتماد قبلي
 بالبلد عصف الذي  الطائفي العنف او االرهابية العمليات يف سواء للرجل املرأة وبفقدان االطفال وتربية بيتال سوى
 العامل دول كل يف انطلق مبشروع نبدأ ان جيب هنا من ، والفاقه للفقر عرضة واصبحت وسندها معيلها املرأة خسرت

 باعبائه النهوض على قادر مسؤول نسوي جيل وخلق انفسه على تعتمد ان اجل من املرأة متكني برنامج وهو اال
 ان الفاعلة النسوية املنظمات ومعها املرأة بوزارة متمثلة العراقية احلكومة تستطيع هل نفسه يطرح سؤال ‘ احلياتية
 يف واملطلقات االرامل عدد حيث من رصيد اعلى ميتلك العراق اصبح ان بعد ؟ العراقية املرأة مستوى رفع على تعمل
 تلك على وتعتمد االجتماعية الرعاية راتب  العراقية املرأة متنح ان ال برنامج هلكذا غرينا من اكثر حباجة حنن  العامل
 اناس قبل من موضوعة مدروسة وخطط عملية برامج هناك تكون ان جيب ايام ١٠ من اكثر تكفيها ال اليت االعانة
 ما يعاين جمتمع بناء يف ومؤثر فعال عنصر جعلها لغرض العمل ميدان يف املرأة تأهيل على تعمل الشأن ذا خمتصون
 املرأة على حترم بالية وتقاليد متخلف واقع على ثورة اىل حنتاج الشفاء على مستعصية اجتماعية امراض من يعانيه
 املرحلة نم بدأ تثقيفية برامج اىل حنتاج كذلك عورة السائد عرفهم حسب باعتبارها املنزل من واخلروج العمل

 اىل حتتاج اليت القوانني من الكثري تغيري خالل من عمليا وامنا شكليا ليس بالرجل املرأة مساواة اىل للدعوة االبتدائية
 ، بنفسها ثقة وكلها اتمع يف تنطلق لكي هلا  ومكمل شخصيتها من جزء املرأة عمل يكون ان جيب جدية مراجعة
 والنفسية القانونية العيادة فتح على عملت اليت العراقية الساحة يف الفاعلة تاملنظما احدى عمل حقا اعجبين ولقد

 دورات فتح كذلك الطالق او الترمل نتيجة النفسية مشاكلها وحل القانونية قضاياها ورفع املرأة مشاكل الستقبال
 لقد ، العالتها ذويها احد على االتكال دون اخلاص مشروعها ادارة على قادرة املرأة جعل لغرض تأهيلية دورات
 املشاريع تلك فائدة على الوقوف لغرض السالم اجل من منظمةنساء يف الربامج تلك من املستفيدات من بعدد التقيت

 نساء اصبحن ان ن التقيت اللوايت النساء كل اكدت وقد احلياة مصاعب مواجهة يف املرأة كفاءة رفع يف والدورات
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 برأيي ، واجهتهن اليت املشاكل علــــى والتغلب بالنفس والثقة واملادي املعنوي الدفع نتيجة جديدة بشخصية
   . النسويـــة منظماتنا قبل من العمل يكون ان جيب هكذا
 وعمل اغاثة ومواد مساعدات توزيع املدين اتمع منظمات عمل يكون ال ان الشأن ذا املختصني لكل دعوة اوجه
 ، بناءة وافكار مبدع عقل متتلك الا ااالت كل يف مبدعة فاملرأة فقط املالبس لتخيط ةاملرأ ختلق فلم خياطة دورات
                                              .العراقية باملرأة االمان بر اىل للوصول املنظمة هذه حذو حتذوا ان منظماتنا كل من نأمل
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