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  ◄ص 5

املرأة يف القوانني 
العراقية
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◄ ص4

حبث مقارن بني 
القوانني العراقية 

النافذة وبني 
التعديالت اليت 
أجريت عليها يف 

كردستان 

حل  تجاه  المطالب  قوائم  وتُرفع  للتظاهرات  الدعوات  تتصاعد 
ازمة الكهرباء، إلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين االزلية، والفساد 
وغيرها. ويعتقد المتظاهرون بان الدولة قد تنفذ لهم مطالبهم 
التي  »الديمقراطية«،  الحقوق  وممارسة  الضغط  من  بشيء 
اتى بها زمن بوش الى العراق. ويرفض البعض االعتراف بان 
حكومة مبنية على اساس احزاب دينية وقومية/عرقية – حسب 
المخطط االمريكي -  لن تكون قادرةً على ادارة عادلة وشفافة 
لبلد ال يزال يرزح تحت وطأة الميليشيات االسالمية التي تحكم 
مناطقها بالنار والحجاب والحديد. بالرغم من احقية مطلب الغاء 
الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، اال انها ليست سوى شعرةً من 
بل  األزمات،  من  اي  لحل  مدخال  ذلك  يكون  ولن  خنزير،  جلد 
وتعمية  صغيرة  بمطالب  الغاضبة  للجماهير  إلهاء  مجرد  هو 
لها عن الصورة الكبيرة حيث تضيع ميزانية معادلة لميزانيات 
اربعة دول في جيوب سياسيين دربتهم ودعمتهم امريكا على 

االستحواذ على السلطة والموارد وإلغاء اآلخر.
في  الطاقة  احتياطي  لربع  المعادل  النفط  يذهب  اين  نعرف  ال 

العالم.
وال نعرف لماذا اصبح العلم والثقافة والفن غير متاحين لالجيال 

الجديدة، بل وصعبة المنال وغير محبّذة.
دونيتها  وفرض  المرأة  سحق  على  االصرار  يستمر  وطبعا، 
والمؤسسات  القوانين  قِبل  من  واقتصادياوذلك  اجتماعيا 

الحكومية.
من  قوتها  على  للحصول  عراقية  العوائل  من  اآلالف  وتسعى 

خالل البحث في األزبال.
بعد  لما  العراقي  السياسي  النموذج  ان  كله،  ذلك  من  واألنكى 
االحتالل، اصبح عورة المنطقة العربية، ونموذجا يسبب ُرعباً 
العربي، والمهددة  الربيع  التي عانت من اعراض  البلدان  لكل 
بحكومات اسالمية تجهض كل انجازات عقود من التقدم النسبي، 
حكومات اسالمية تحلِّل ذبح الكافر، والملحد، والشيوعي، وتخلق 
النفسهم  يحللّون  ممن  المنافقين  االسالميين  اثرياء  من  طبقة 
تحقير المرأة والسرقة والسلطة ... ويغرق المجتمع برمته في 
اوحال حروب طائفية وذبح على اساس اسم العشيرة والمنطقة 
والهوية. ان النموذج السياسي العراقي فيه تمثيل لكل االقطاب 
االسالمية والقومية في المنطقة، فيه تمثيل لكل من كتب طالسم 
وسّماها كتبا دينية، فيه تمثيل لكل من ارتدى عمامة او عقاال، 
ولكن ليس فيه تمثيل لمصلحة الجماهير والمواطنين على اساس 
كونهم بشر لهم حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية. 
ولذا فلن تكون هنالك اية توقعات ان تمثل معادلة سياسية من 
حقوق  من  الي  تستجيب  ان  او  الجماهير  مصالح  النوع  هذا 
المواطنة. اذ ان رفاهية الماليين تتناقض مع جشع طبقة ممن 
يستغلون مواقعهم الطبقية الجديدة، والتي تتقوى باسماء اآللهة 
العاصمة  شوارع  كل  صورها  كست  والتي  الطوائف  وطواطم 
بغداد، لكي يصرفوا اموال نفطنا على متعتهم وثرائهم. لن ترى 
سوى  ألوالدها  بمستقبل  أمل  لها  يكون  ولن  األمان  الجماهير 
المواطن-ـة  يحترم  بنظام  واالتيان  برمته،  النظام  هذا  باقتالع 
على أساس كونهما اصحاب حصة بالموارد، والسلطات. ومهما 
تكن طريقة ذلك، عن طريق انتخابات ام ثورة اجتماعية حقيقية، 

ولكنها بالتأكيد لن تأتي عن طريق األصالح.

ال احلكومة وال املالكي ميلكان احلل 
ألزماتنا

● ينار حممد
رئيسة التحرير

◄ص 8

الفيسبوك واملنرب ومحلة الغاء تقاعد 

الربملان

◄ص 5

اجلزء االخري من كتاب فلينزع 

احلجاب لــ شاهدورت جافان

صور من حملة الحق بالتشافي حول مقاضاة الحكومة االمريكية التي تسببت بمآسي في 
العراق

      ▪ الصفحة األولى

احلق يف التشايف لضحايا االحتالل األمريكي 
للعراق

مقاضاة احلكومة األمريكية يف املنابر الدولية
و

املطالبة بالتعويضات للعراقيني املتضررين

◄المساواة

وانتهاء  الغازية  االمريكية  القوات  انسحاب  رغم 
االحتالل رسمياً، اال ان االثار التي خلفها وخاصة 

البشرية والبيئية، ستستمر لعقود بل الجيال. 
واماكن  مسمومة  ملوثة  بيئة  االحتالل  ترك 
واسعة تحت تاثير المواد المشعة الخطيرة. االف 
الضحايا من المشّوهين والمرضى والماليين من 
من  هم  االمراض،  باخطر  لالصابة  المعرضين 

متضّرري االحتالل بصورة مباشرة. 
المناطق،  من  العديد  في  االطفال  االف  يعاني 
باليورانيوم  لهجمات  تعرضت  التي  وخاصة 
والشلل  العوق  من  االبيض  والفسفور  المنضب 
والتسمم العقلي، اي باختصار بالعوق مدى الحياة. 
سيكون  الملوثات،  وجود  واستمرار  امتداد  ومع 
الماليين من المواطنين عرضة لخطر االشعاعات 

المدمرة. 
ان انسحاب القوات االمريكية من العراق اليعفي 
والمقاضاة  المساءلة  من  ابداً  االمريكية  الحكومة 
جراء ما تركت من مآسي هي فعليا جرائم حرب. 
واتحاد   OWFI المرأة    حرية  منظمة  تقوم 
 FWCUI المجالس والنقابات العمالية في العراق
 IVAW والمحاربين القدامى المناهضين للحرب

وبالتنسيق مع المعهد الدستوري لحقوق االنسان في اميركا وبدعم من منظمات حقوق انسان عديدة، بتنظيم حملة 
بالتزامن مع مرور عشر سنوات على االحتالل، للمطالبة بتأمين تعويض للمتضررين من الحرب ومقاضاة دعاة 

الحرب ودعاة الغزو في المنابر الدولية المتاحة.
ان غزو البالد وتدميرها جاء تحت ذريعة قصة ملفقة عن اسلحة الدمار الشامل، وطبّل لها رئيس دولة كاذب 
ومتورط في الجريمة هو جورج بوش الذي اعترف بكذبه ولكنه لم يعترف بجريمته، بسبب عدم مثوله امام محكمة 
بمثابة متّهم. وان المبادرة في مرحلتها الحالية تسعى لمحاكمة المعتدين ضمن آليات المفوضية االقليمية المختصة 
االمم  المتاحة ضمن  اآلليات  الى  بعدها  تتجه  االنسان، وسوف  لحقوق  االمريكية  البلدان  لجنة  االنسان:  بحقوق 

المتحدة لتثبيت ومحاكمة جرائم الحرب.
بالحملة عشرات  لقد اشترك  الحملة زخما وتأثيرا معنويا هاما جداً.  الواسعة ستكسب  الجماهيرية  المشاركة  ان 
الباحثين ودعاة السالم، ناشطون حقوقيون، سياسيون مناهضون للحروب  العديد من  العالمية،  العمالية  النقابات 

والعسكرتارية، المنظمات المناهضة للحرب. 
سيكون لتدخل كل هؤالء تأثير جدي في السياسة العالمية، ليس على مستوى االمبريالية االمريكية وحدها بل كل 

القوى العالمية صاحبة ترسانات االسلحة والتي تمارس االبتزاز والغطرسة السياسية بسبب تفوقها العسكري. 
من  اجزاء  واقتطاع  مهولة  واقتصادية  مالية  تعويضات  بفرض  امريكا  وبمعونة  الدولية  المؤسسات  قامت  لقد 
اراضي العراق بما فيها من ثروات بحجة تعويض المتضررين من حروب النظام السابق، في الوقت الذي كانت 
اميركا والعديد من تلك الدول هم من يدعم هذه الحروب ويخطط لها، ولكنهم ال يتحدثون اليوم عن اي تعويض 

الآلف الضحايا من العراقيين والذين شوهتهم الحرب الى االبد.
ان مساهمتك في وضع توقيعك على الحملة سيدفع اخرين الى المساهمة، وستكون ماليين التواقيع هي مجموع 

توقيعك وتواقيع االخرين. 

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
المحاربين منظمة حرية المرأة في العراق 

القدامى المناهضين للحرب
وبالتنسيق مع المعهد الدستوري لحقوق االنسان في اميركا

◄ ص12

- الصرخة ) للمدنية( 

- مشاهد من الثورة الـمصرية
◄ ص 6

مقاضاة احلكومة االمريكية حول تسببها 
مبآسي العراق

محلة احلق بالتشايف: مقدمة وتقرير عن 
فعاليات احلملة



ندوة حول احلركة النسوية واملرأة الكردية يف هولري، كردستان
◄المساواة

في زيارتها األخيرة إلى السليمانية في كردستان، أعطت الناشطة هوزان محمود محاضرة في ندوة نظمتها )مكتبة انيشدا(
و المجلة المدنية )مدنيات( بشأن الحركة النسوية.  كانت كلمة هوزان بعنوان؛ الحركة النسوية، الجسد األنثوي و "الربيع 
العربي"، هذا وقد القت كلمتها جنبا إلى جنب مع الدكتور آزاد حماة الذي تحدث عن فلسفة الحركة النسوية.  ترأس الندوة 

الروائي والكاتب الكردي. الصور بعدسة بيار راشيد ومركز انيشدا.

   

10th Year/ Issue 24 / 8 September 2013    السنة العاشرة - العدد 24 /8 أيلول 2013             نشاطات وفعاليات          

الندوات الثقافية التي يقيمها فرع سامراء ملنظمة حرية املراة يف العراق

ندوة ثقافية عنوانها حترر املرأة عنوان 
لتحرر اجملتمع

      ▪ الصفحة الثــانية

● ماجد حميد

أقام فرع منظمتنا في سامراء بتاريخ 31 اذار 2013 ندوة ثقافية بعنوان تحرر 
المرأة عنوان لتحرر المجتمع وقد ادار الندوة الرفيق ماجد حميد والرفيقة احالم 
طه حيث حضر عدد من ناشطات فرعنا وتم الحديث حول ضرورة ان يكون 
للمرأة في مجتمعنا دورا مهما ومميزا من خالل التحرر والمساواة والذي هو من 
صميم عملنا وبرامجنا كمنظمة وان تحرر المرأة هو بحد ذاته تحررا للمجتمع 
الن المجتمع المتحظر والمثالي هو ان يكون دور المرأة فيه مساواتيا الن المرأة 
هي المجتمع ويقع على عاتقها الكثير من المسؤولية في بناء هذا المجتمع وان 
منظمتنا اذ ترفع شعار التحرر والمساواة هو من اجل المرأة اوال والجل ان يكون 
مجتمعنا مجتمعا مثاليا ثانيا . وان مقياس تحرر المجتمع هو من تحرر المرأة 
وتحدثت الرفيقة احالم عن دور المساواة وامكانية تطبيقها في مجتمع كمجتمعنا 
هذا حيث اننا القينا الكثير من الصعوبات والتحديات من الذين يحاولون ان تبقى 
المرأة اسيرة قيودهم الرجعية والعشائرية والدينية وان من مصلحتهم ان تبقى 
المرأة مقيدة كي يتسنى لهم تدمير المجتمع وابقاء سطوتهم الذكرية ولكننا وبعزم 
التغيير ومن اجل ان تكون للمرأة دورها النضالي والحضاري  اصرارنا على 
فأننا ماضون في تحقيق الحرية والمساواة . وقد كان تفاعل الحضرات ايجابيا 
. واهدافها  فاعليتها  للندوة  اعطت  التي  والمداخالت  النقاش  حيث  من  جدا 

● ماجد حميد

اقام فرع منظمتنا في سامراء وبتاريخ 27 أيار ندوة ثقافيه حول االوضاع السياسية واالجتماعيه 
التي يمر بها البلد واالزمات التي تعصف بكل مؤوسسات الدولة وذلك بسبب االداء الحكومي 
السيئ، وقد ادار الندوة الرفيق ماجد والرفيقه احالم وتم الحوار حول الواقع الذي يترتب علينا 
كمنظمه تعني بالمرأة اوال ان يكون خطابنا هو نبذ العنف والطائفيه وبكل اشكالها المقيته وان 
يكون للمرأة دورها النضالي المميز كي يعي المجتمع ان المرأة هي اساس المجتمع وتحضره 
. والطائفيه  العنف  من  خالي  مجتمع  اجل  من  الجميع  ويتفاعل  االستقرار  يكون  وبدورها 
وتم الحديث عن دور المرأة ايضا في هذه المرحله من خالل توجيه رساله الى الجميع بأن 
الخالفات المذهبيهوالدينيه هي اصال بين قوى االسالم السياسي ويراد منها اشراك المجتمع 
بكل مكوناته من اجل اهدافهم الخبيثه ومصالحهم الضيقه وان اهداف االسالم السياسي بشقيه 
هو ضد التحضر والمدنيه وضد المرأة باالساس النهم يريدون ان تبقى المرأة اسيرة قيودهم 
لكي يسهل عليهم ان يستعبدوا باقي المجتمع .ولكن بثباتنا وقوتنا وبأيماننا بأهداف منظمة حرية 
المرأة سوف نفوت عليهم الفرصه في تحقيق مايريدون  وان على كل عضوات منظمتنا ان 
تثقف  االخرين على هذا االساس وان يكون دور المرأة مميز ومهم وفاعل وعلينا ان ننشر 
موقفنا في المجتمع ليدركوا ان الخالص من االسالم السياسي هو مواجهته بكل امكانياتنا .
وتحدثت الرفيقه احالم عن دور المرأة وعلى النضال الذي هي عليه من اجل التحرر والمساواة 
وعن دورها المهم في حشد الشارع بأتجاه التحرر ونبذ الطائفيه والعنف وتحدثت ايضا بموضوع 
العنف ضد المرأة وماتعانيه المرأة من ظلم واضطهاد على ايدي المتخلفين  والالأنسانيين 
وقالت بأن برامج حرية المرأة واهدافها هي السبيل الوحيد للخالص من العنف الذكوري .

ندوة حول الواقع السياسي يف العراق

الندوات الصحية التي يقيمها فرع سامراء ملنظمة حرية املراة يف العراق

● ماجد حميد

تم  فقد  حزيران  لشهر  سامراء  في  فرعنا  برنامج  ضمن 
هذه  وقد القت  الرابع  ولالسبوع  الصحية  الدورة  استمرار 
بهذا  القيمه  للمعلومات  كبيرين وذلك  اقباال ونجاحا  الدوره 
النسوية  الناشطة  مشكورة  فيها  تحاضر  والتي  الخصوص 
صحيه  وارشادات  معلومات  هناك  .وكذلك  سمير  ام 
الجديدفيقتي  مقرنا  في  االولى  هي  الدورة  هذه  وان  للنساء 
للدوره   انتهاء الساعة المخصصه  المحترمه وكما يتم بعده 
واهدافها.  المرأة  حرية  منظمة  برنامج  حول  محاضره 
كل  في  ومشاركاتنا  االجتماعي  الحضور  في  وواجبنا 
فرعنا  دور  الن  وذلك  سامراء  في  تقام  التي  النشاطات 
في  لفرعنا  وان  الجميع  قبل  من  له  مشهود  المدينه  في 

. المجتمع  في  المرأة  حرية  ايصال صوت  في  ويساهم  ساهم  من  لكل  شكري  اقدم  وانني  اجتماعي،  تجمع  او  ندوة  كل  في  العليا  الكلمة  سامراء 
هذا واختتمت اليوم الثالثاء 2 تموز الدورة الصحية التي اقامها فرع منظمتنا في سامراء والتي استمرت لمدة شهر واحد وقد كانت الدوره ناجحه بكل 

المقاييس وقد استفادت منها عضواتنا وناشطاتنا .
وبعد انتهاء الساعة المخصصة للدورة الصحية كانت هناك ندوه حول واقع المرأة في سامراء والمشاكل التي تعيق تواصلها في المجتمع بالشكل النموذجي 
وقد اتخذت الندوة عدة امور من الممكن ان ترتقي بواقع المرأة في سامراء وكان اهمها مواصلة الندوات والتثقيف على كسب المزيد من العضوات وايصال 
برنامج منظمة حرية المرأة الى كل االماكن  في صالح الدين ومنها المصانع والدوائر واالحياء السكنيه وايضا عمل فعاليات اجتماعيه مثل زيارة قطاعات 
الرعاية الصحيه الخاصه بالمرأة وايضا التوجه نحو العمل على حملة جماهيريه نسويه من اجل ان يكون للمرأة دورها الريادي والكبير في قيادة المجتمع .

اجتمع جمع كبير من المنظمات النسوية العراقية والكردستانية 
ومنذ عامين لغرض كتابة مسودة الخطة الوطنية لتفعيل واقع 
 Iraq National  المرأة في العراق والمسماة باللغة االنكليزية
Action Plan  وذلك التباع نموذج تم تنفيذه في بلدان مرت 
تغييرات  فيها  اصبحت  ثم  ومن  المسلحة،  النزاعات  بتجربة 
دستورية كثيرة ومنها افريقيا الجنوبية والنيبال. ويتم االستناد 
المنظمات  من  االكبر  الجمع  على  الوطنية  الخطط  هذه  في 
القوانين  تغيير  مسودة  كتابة  لغرض  مقترحاتها  واخذ  النسوية 
والسياسات ومن ثم عرض الوثيقة على احد مرافق الدولة كان 
تكون وزارة معينة لكي تتبناها وتقنع الطاقم الوزاري بتبني كل 
التغييرات واالصالحات المقترحة. وحري بالذكر بان صياغة 
المتحدة 1325 بحماية  الخطة الوطنية تستند الى قرارا االمم 
وتمكين ومشاركة المرأة بالقرار السياسي في مناطق النزاعات 

المسلحة.
من  باشراف  الوطنية  الخطة  لكتابة  االولى  الخطوات  بدأت 
منظمة المبادرة النسوية االوروبية والتي على رأسها شخصيات 
الفرنسية  وهن  االوروبية  النسوية  الحركة  في  باع  لها  نسوية 
فيفيان هال والسويدية بوريانا جونسون.شاركت منظمة حرية 
المرأة في االجتماعات التي بدأت منذ صيف 2011 في اجتماع 
لكل  ثالثة  او  مرتين  بمعدل  االجتماعات  وتكررت  بيروت، 
سنة. تم تكريس االجتماعات االولى لغرض شرح ماهية الخطة 
تطبيقها  تم  سابقة  نماذج  شرح  وكذلك  تنفيذها  كيفية  الوطنية، 
والتي  باندانا  السيدة  نيبالية  خبيرة  بحضور  وذلك  النيبال   في 
اصبحت احدى الشخصيات المعروفة في االمم المتحدة للمرأة. 
ومنذ االجتماع الثالث، بدأ المؤتمرون بكتابة المسودة التي يرون 
تحقيقها  يريدون  التي  االصالحات  في  لطموحهن  تطبيقا  فيها 
وتمكينها  تثقيفها  المرأة،  لحماية  قوانين  من  بدءا  العراق،  في 
واخيرا ضمان مشاركتها في العمل السياسي، وهي هذه برمتها 
المسودة  تطوير  وتم  المتحدة.  لالمم   1325 القرار  محتويات 

خالل عدة اجتماعات بدأت المبادرة خاللها تدعو للمشاركة فيها 
لمسؤولين من الدولة، بدءا بالسيدة بروين محمد امين من مكتب 
حاليا،  االنسان  حقوق  ومفوضية  سابقا،  المنظمات  مساعدة 
مظهر  اللواء  الدفاع  وزارة  من  مسؤولين  دعوة  تمت  وكذلك 
باالضافة  العبادي،  علي  اللواء  الداخلية  وزارة  ومن  المولى، 
الى شخصيات لها باع في القضاء العراقي مثل القاضي رحيم 
العكيلي، وذلك باالضافة الى حضور عدد من نواب البرلمان 
االجتماع  وعقد  بالنقاشات.  ومشاركتهم-هن  الجلسات  الى 
االخير لهذه المبادرة في اربيل من 7 – 10 من تموز الماضي، 
تستضيف  بان  الداخلية  وزارة  مع  المحاورة  تمت  ان  وبعد 
النهائية  الوثيقة  لوضع  الحوارات  في  تشارك  وان  الجلسات 
جميعها  الفاعلة  النسوية  المنظمات  وكانت  الوطنية.  للخطة 
حاضرة في هذا االجتماع. ولوحظ ان معظم الناشطات النسوية 
الممثلة لمنظماتها كانت متفقة على اهداف الخطة الوطنية التي 
تسعى قبل كل شيء الى الحد من العنف على المرأة ومحاولة 
تشريع مساواتها في القوانين والسياسات. وكانت اهم القضايا 
والتي تتناول الكثير من النقاش هي كيفية منع قتل النساء غسال 
للعار وذلك عن طريق الغاء القوانين التي تسمح بذلك. بعد ان 
اتفق جمع المنظمات النسوية بوضع هذه الفقرة على قمة اهداف 
الخطة، كانت المفاجئا في اجتماع اربيل بان ظهرت معارضة 
كبيرة من قبل كوادر وزارة داخلية االقليم الذين تمسكوا بحق 
ذلك  وفي  عقوبة.  ودون  للعار  غسال  المرأة  يقتل  بان  الرجل 
بكون  االقليم  ومسؤوالت  مسؤولو  يدعيه  ما  مع  كبير  تناقض 
كردستان "جنة لحريات المرأة"، اذ انهم ناقشوا وبكل اصرار 
– واحيانا بجلب اسباب فلسفية ودينية وعرفية – بان ذلك جزء 
باي شكل كان. وكان  تغييره  او  الثقافة مما ال يمكن مّسه  من 
االصرار بالذات من قبل الدكتور طارق رشيد وهو مدير عام 
للمرأة.  بكونه نصير  نفسه  ويعّرف  االقليم،  داخلية  في وزارة 
ناقشت الناشطات النسوية الموجودات في المؤتمر هذه القضية 

لساعات مطولةـ 
ضمنهن  ومن 
السيدة  الناشطة 
ناجي  نسرين 
امل  جمعية  من 
استندت  والتي 
ارضية  على 
عدم تبرير الدين 
القتل  لقضية 
للعار.  غسال 
وطرحت  كما 
ينار  الناشطة 
سؤال  محمد 
ماهية  حول 
خطة  جدوى 

وطنية ال تضمن حياة المرأة، واذا لم تمتلك المرأة حقا بالحياة 
شراكتهم  جدوى  فما  الحق،  بذلك  قناعة  للمؤتمرين  يكن  ولم 
الداخلية  كوادر وزارة  وكان  تبنيها.  او  الوطنية  الخطة  بكتابة 
وعلى رأسهم الدكتور طارق رشيد قد اتفقوا بان ال يتزعزعوا 
قوانين  من   409 فقرة  والغاء  لتجميد  الرافض  موقفهم  عن 
له  القريبة  المرأة  بقتل  للرجل  تسمع  والتي   111 العقوبات 
غسال للعار فيما لو ُشكك في تعريضها لشرف العائلة لالنتهاك. 
القاضي رحيم  انضم  الثالث عندما  اليوم  الى  االجتماع  استمر 
العكيلي الى الجلسة، وكانت اول مقولة له هي حول ضرورة 
الغاء القوانين التي تسمح بقتل المرأة غسال للعار، مما وضع 
الداخلية في االقليم في وضع سيء كونهم  "مسؤولي" وزارة 

الوحيدين المصرين على ابقاء حقهم بقتل المرأة.
في اليوم االخير كان هنالك لقاء مع وزير الداخلية السيد عبد 
كيفية  حول  المؤتمرون  اللقاء  خالل  وتكلم  السنجاري،  اللـه 

تنفيذ الخطة ما بين كردستان والعراق مع تبيان الفروقات بين 
السيدة بخشان زنكنة باالشراف على  الوزير  الجزئين. وكلف 
الموضوع كونها رئيسة المجلس االعلى للمرأة في كردستان. 
ودارت كذلك نقاشات عامة متنوعة. وقبل االنتهاء من االجتماع، 
الناشطة ينار محمد بمداخلة بتوجيه سؤال الى الوزير،  قامت 
تسأل فيه موقفه شخصيا من القوانين التي تسمح بقتل النساء، 
مذكرة اياه بان كوادره في وزارة الداخلية كانت مصرة خالل 
ايام المؤتمر بالحفاظ على هذه القوانين. وعند ذلك اجاب السيد 
عبد اللـه السنجاري بانه يرى ان وضع المرأة في العراق سيء 
جدا ويحتاج الى الدفع به الى االمام لكي تتقدم وتصبح جزءا 
فاعال من المجتمع وكانت اجابته ايجابية بشكل عام. وعند ذلك 
السؤال مرة اخرى  نهاية االجتماع  قبل  ينار محمد  له  وجهت 
تطلب منه توضيحا حول موقفه من الغاء او االبقاء على قوانين 
امام الحضور  النساء، وطلبت منه كذلك ان يعطي تعهدا  قتل 
بهذا الموضوع. وكان عند ذلك جواب الوزير مختصرا ولكن 
ايجابيا، ذكر فيه انه لن يدخر وسعا في الحد والغاء هذا القانون.

اللواء  الدفاع العراقية  ومما يستحق الذكر بان مسؤول وزارة 
مظهر المولى قد دعم قضية ضرورة انهاء اوضاع اجتماعية 
بقتلها. وكذلك  تسمح  قوانين  العراقية وخاصة  بالمرأة  تليق  ال 
كان موقف مسؤول وزارة الداخلية العراقي اللواء علي العبادي 
بكثير من مواقف كوادر وزارة داخلية االقليم، والذين  افضل 
قمع  في  العشائرية  الممارسات  تغطية  في  تمرسوا  انهم  يبدو 
المرأة وقتلها. انتهى المؤتمر في اليوم الرابع باعالنه على المأل 
سوزان  الناشطة  العراق  في  المبادرة  منسقات  احدى  قبل  من 
عارف في مؤتمر صحفي الى جانب الدكتور طارق رشيد بان 
بواقع  للنهوض  الوطنية  الخطة  مسودة  تتبنى  االقليم  حكومة 

المراة في العراق. 
تقييم عمومي: خرجت المنظمات النسوية بانطباع ايجابي بانها 
للتشوية  الموضوع عرضة  ويظل  االمام،  الى  انجزت خطوة 
فيما لو تالعبت االيادي الذكورية بنص الوثيقة والغت منه كل 

ما يستحق العمل تجاهه.  

مشاركة منظمة حرية املرأة يف كتابة اخلطة الوطنية لتفعيل واقع 
املرأة يف العراق

● المكتب اإلعالمي لمنظمة حرية المرأة
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● جنات الغّزي

اقامت منظمة )MADRE( ومنظمة  )IGLHRC( بتاريخ 8/ 3013/8 دورة 
تدريبية لكادر منظمة حرية المرأة في العراق في تركيا/ اسطنبول لمدة 4 ايام. 
وقد اقيمت بحضور كادر من منظمة حرية المرأة في العراق ومنظمة مادري 
وايكل هيرك.  تلقى خاللها الكادر مواد تدريبة قيمة على يد مختصين في قوانين 
وكانت  مهمة  ومواضيع  نقاشية  حلقات  عدة  الدورة  تضمنت  االنسان.   حقوق 
الميل  فيه  يوضح   ) ومتساويين  احرارا  يولدون  الناس   ( عنوان  تحت  ابرزها 
القانون  يناقش  االنسان.  لحقوق  الدولي  القانون  في  الجنسانية  والهوية  الجنسي 
. وهنالك  المجتمعات  الحلقات االضعف في  بإعتبارهم  المرأة والمثليين  حقوق 
بالتوجه  يتعلق  فيما  االنسان  لحقوق  الدولي  القانون  تطبيق  في  متبعة  مباديء 
الجنسي وهوية النوع  ومن المهم جدا ان نطلع عليها بالتفصيل لما لها من اهمية 

في قوانين  حقوق االنسان  . 
) مباديء يوغياكارتا (

مقدمة 
مباديء يوغياكارتا : هى مجموعة من المباديء  المتعلقة بتطبيق القانون الدولي 
لحقوق االنسان  فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية , وهى تؤكد على 
بمستقبٍل  وتبشر  الدول.  جميع  بها  تتقيد  ان  يجب  ملزمة  دولية  قانونية  معايير 
الكرامة  في  متساوين  أحراراً  يولدون  الذين  الناس  جميع  فيه  يستطيع  مختلف 

والحقوق أن يتمتعوا بهذا الحق المكتسب بالوالدة. 
وقد يتسأل البعض ما الحاجة لهذه  المباديء في مجتمعنا ؟

ميولهم وهوياتهم  بسبب  األشخاص  تستهدف  التي  اإلنسان  انتهاكات حقوق  إن 
الجنسية، فعليةً كانت أو مفترضة، تمثل نموذجاً عالمياً متجذراً يثير قلقاً جدياً. 
ومن هذه االنتهاكات القتل دون محاكمة، والتعذيب وسوء المعاملة، واالعتداء 
التعسفي،  واالحتجاز  الخصوصية،  على  والتعدي  واالغتصاب،  الجنسي 
يتعلق  فيما  الخطير  التمييز  إلى  إضافةً  التعليم،  وفرص  العمل  من  والحرمان 

بالتمتع بحقوق اإلنسان األخرى.
و تؤكد آليات حقوق اإلنسان الرئيسية في األمم المتحدة على أن الدول ملزمةٌ 
بكفالة الحماية الفعالة لجميع األشخاص من التمييز بسبب الميل الجنسي أو الهوية 
إلى  الحاجة  يخلق  مما  متناسقة،  وغير  مجزأةٌ  الدولية  االستجابة  لكن  الجنسية. 
وتطبيقه على  الدولية  اإلنسان  لقانون حقوق  المتكامل  للنظام  متّسق  فهم  وجود 

قضايا الميل الجنسي والهوية الجنسية. وهذا ما تفعله مبادئ يوغياكارتا.
جرى وضع هذه المبادئ ثم اعتمادها باإلجماع من قبل مجموعٍة متميزة من خبراء 
حقوق اإلنسان من مختلف المناطق والخلفيات. ومن بينهم قضاةٌ، وأكاديميون، 
ومفوٌض ساٍم سابق لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، ومقرٌر خاص في األمم 
المتحدة، وأعضاٌء في هيئات خاصة بمعاهدات دولية، ومنظمات غير حكومية، 
وآخرون. وقدم مقرر هذه العملية، وهو البروفيسور مايكل أوفالهرتي، مساهمةً 

كبيرة في صياغة مبادئ يوغياكارتا ومراجعتها.
دولية  ندوةٌ  المبادئ؛  هذه  وضع  مسيرة  في  الهامة  المحطات  احدى  وكانت 
ضمت كثيراً من هؤالء الخبراء القانونيين وانعقدت في جامعة جادجاه مادا في 
الثاني 2006.  نوفمبر/تشرين  والتاسع من  السادس  بين  بإندونيسيا  يوغياكارتا 
وقد أوضحت هذه الندوة طبيعة ومجال وتطبيق التزامات الدول في مجال حقوق 
اإلنسان فيما يخص الميل الجنسي والهوية الجنسية، وذلك بموجب قانون حقوق 

اإلنسان الدولي الحالي والمعاهدات الحالية.
وتطبيقها  اإلنسان  حقوق  معايير  في  األوسع  المجال  يوغياكارتا  مبادئ  تتناول 

على قضايا الميل الجنسي والهوية الجنسية.
وهذا ما يشمل اإلعدام خارج القضاء، والعنف والتعذيب، والقدرة على الوصول 
التعبير،  التجمع وحرية  في  والحق  التمييز،  والخصوصية، وعدم  العدالة،  إلى 
وفي العمل، والصحة، والتعليم، وقضايا الهجرة والالجئين، والمشاركة العامة، 

وجملةٌ من الحقوق األخرى.
تؤكد المبادئ على واجب الدول األولي في إحقاق حقوق اإلنسان. وترافق كل 
مبدأ منها مجموعةٌ من التوصيات التفصيلية الموجهة إلى الدول. لكن هذه المبادئ 
اإلنسان  حقوق  تشجيع  في  الفاعلة  األطراف  جميع  مسئولية  على  أيضاً  تؤكد 
وحمايتها. ومن هنا، فهي توّجه توصيات إضافية إلى نظام حقوق اإلنسان في 
األمم المتحدة، وإلى مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، وإلى الصحافة والمنظمات 

غير الحكومية وغيرها.
المبدأ االول : الحق في التمتع الشامل بحقوق االنسان 

يولد جميع الناس احرارا متساويين في الكرامة والحقوق . ويحق لجميع البشر 
حقوق  بجميع  الكامل  التمتع  النوع   والهويات  الجنسية  التوجهات  مختلف  من 

االنسان  
المبدأ الثاني : الحق في المساواة وعدم التمييز 

لكل أنسان حق التمتع  بكافة حقوق االنسان  دون اي تمييز بسبب التوجه الجنسي 
او هوية النوع  . والناس جميعا سواء امام القانون , ولهم دون اي تمييز حق 
متساو في التمتع بحمايته دون اي تمييز من ذلك النوع سواء لحق ضرر بتمتعهم 
باية حقوق انسان اخرى او ال . ويجب ان يحظر القانون اي تمييز  من هذا النوع  

, وان يكفل لجميع  االشخاص على السواء حمايه فعالة منه .

ويشمل التمييز بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع اي تمييز او استثناء , او 
تقييد , او تفضيل يقوم على اساس التوجه الجنسي او هوية النوع , ويكون من 
اثاره او اعراضه توهين او احباط  المساواة امام القانون , او التمتع المتساوي 
بحمايته او توهين او احباط االعتراف او التمتع المتساوي بجميع حقوق االنسان 
االساسية او الممارسة المتساوية لها , ويمكن ان يترافق التمييز بسبب التوجه  
الجنسي او هوية النوع مع التمييز  السباب اخرى ) بل هو مترافق معها عادة ( 
كالتمييز بسبب نوع االجتماعي , او العنصر , او السن, او الدين , او االعاقة , 

او الوضع الصحي واالجتماعي . 
المبدأ الثالث : الحق  في االعتراف بالشخصية القانونية 

لكل انسان اينما وجد  الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية , ويتمتع االشخاص 
من مختلف التوجهات الجنسية والهوياتالنوع باالهلية القانونية في جميع مياديين 
الحياة  وكل توجه جنسي او هوية جنسانية يحددهما المرء بنفسه يكونان جزءا 
قانوني  كشرط    , الهرموني  العالج  او  التعقيم  او  الجنس  تغيير  من  اليتجزأ 
النوع , وليس الي وضع  كالزواج او االبوة او االمومة ان  لالعتراف بهوية 
يتم استخدامه سببا بصفته هذه للحيلولة دون االعتراف القانوني بهوية الشخص 
النوع  واليجوز  اخضاع  أحد  الى اي  ضغط حتى يختفي او ينكر توحجهه 

الجنسي او هويته النوع . 
المبدأ الرابع : الحق في الحياة  

في  بما   , تعسفا  حياته  من  احد  حرمان  واليجوز  ز  الحياة  في  الحق  فرد  لكل 
ذلك  العتبارات تتعلق بالتوجه الجنسي او هوية النوعز واليجوز فرض عقوبة 
االعدام على اي شخص  بسبب نساط جنسي رضائي تجاوزوا سن القرار , او 

بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع 
المبدأ الخامس : الحق في السالمة الشخصية :

لكل انسان , بصرف النظر عن توجهه الجنسي او هوية النوع الحق  في سالمتة 
, سواء صدر عن  بدني  اذى  او  له من اي عنف  الدوله  , وفي حماية  شخصه 

موظفيين حكوميين , او عن اي فرد او جماعة 
المبدأ السادس : الحق في الخصوصية 

التمتع  في  الحق   , النوع  هويته  او  توجهه   عن  النظر  بصرف  شخص  لكل  
بالخصوصية دون تدخل تعسفي  او غير  قانوني  بما في ذلك  شؤون اسرته او 
بيته او مراسالته , وكذلك الحماية  من اي  حمالت  غير قانونية تمس شرفه او 
سمعته وعادة مايشمل الحق في الخصوصية حق االختيار بين الكشف او عدم 
الكشف عن المعلومات المتصله بتوجه الشخص الجنسي او هوية النوع , اضافة 
الى القرارات والخيارات المتعلقة بجسد المرء او بالعالقات الجنسية الرضائية 

وغيرها من العالقات مع االخريين . 
المبدأ السابع  : الحق في  عدم التجرد التعسفي من الحرية 

اليجوز  القبض على اي انسان  او حجزه تعسفا , ويعتبر االعتقال او االحتجاز  
بسبب التوجه الجنسي  او هوية النوع  عمال تعسفيا سواء كان بقرار قضائي  او 
غير ذلك , ولكل شخص يتم القبض عليه بصرف النظر عن توجههم الجنسي 
او هويتهم النوع , الحق على قدم المساواة في ابالغهم بأسباب هذا القبض لدى 
وقوعه, كما ويتوجب  ابالغهم سريعا بأية تهمة توجه اليهم , وفي تقديمهم سريعا 
الى احد القضاة , وفي الرجوع الى محكمة تفصل دون ابطاء في قانونية اعتقالهم  

سواء وجه االتهام اليهم بارتكاب اية جريمة او ال .
المبدأ الثامن : الحق في  المحاكمة المنصفة

لكل انسان  الحق في ان تنظر  قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال 
علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه  وذلك من غير 

تحييز او تمييز بسبب توجهه الجنسي او هوية النوع .
المبدأ التاسع : الحق في المعاملة االنسانية اثناء االحتجاز 

يعامل جميع  المحرومين من حريتهم معاملة انسانية , تحترم  الكرامة االصلية 
في الشخص االنساني , والتوجه الجنسي وهوية النوع جزء اليتجزأ من كرامة 

الشخص .
المبدأ العاشر : الحق في عدم التعرض للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او 

الوحشية او المهنية  
اليعرض اي انسان للتعذيب وال للعقوبات او المعامالت القاسية او الوحشية او 

المهينة , وما يتصل منها بالتوجه الجنسي او هوية النوع .
الحماية من كل اشكال االستغالل واالسترقاق  الحق في   : الحادي عشر  المبدأ 

واالتجار بالبشر 
من حق كل انسان التمتع بالحماية من االتجار بالبشر واالسترقاق وجميع اشكال 
او  الجنسي   توجهه  بسبب  الجنسي  وغيره  االستغالل  ذلك  في  بما  االستغالل 
هويته النوع , فعليين كانا او مفترضين , ويجب ان تتناول االجراءات المصممة 
لمنع االتجار بالبشر العوامل التي تزيد امكانية  التعرض لهذا  االستغالل , بما 
فيها مختلف  اشكال التمييز وعدم المساواة بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع , 
فعليين كانا او مفترضين , او بسبب التعبير عن هذه  الهوية او غيرها , وال يجوز 
التدابير غير متفقة مع الحقوق االنسانية لالشخاص المعرضيين  ان تكون هذه 

لخطر االتجار بهم .
المبدأ الثاني عشر : الحق في العمل 

شخص  لكل 
العمل  في  الحق 
حرية  وله   ,
بشروط  اختياره 
مرضية  عادلة 
له  ان   كما   ,
من  الحماية  حق 
دون   , البطالة 
بسبب  تمييز 
الجنسي  التوجه 
او هوية النوع  . 
الثالث  المبدأ 
الحق    :  : عشر 
الضمان  في 
عي  جتما ال ا
من  وغيره 
الحماية  تدابير 

االجتماعية 
شخص   لكل 
الحق في الضمان 
عي   جتما ال ا
من  وغيره 
تدابير   ضروب  

الحماية االجتماعية دون تمييز  بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع . 
المبدأ الرابع عشر : الحق في مستوى كاف من المعيشة 

لكل شخص  حق في مستوى معيشة كاف , بما في ذلك  كفاية المأكل وتوفر  
التحسيين  وفي   , والملبس  الكافية  الصحية   والخدمات  للشرب  الصالحة  المياه 
المستمر  لظروف المعيشة , بدون تمييز  بسبب التوجه الجنسي او هويه النوع .

المبدأ الخامس عشر : الحق في السكن المالئم 
لكل شخص  حق في سكن مالئم , بما في ذلك  الحماية من االخالء , بدون تمييز 

بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع . 
المبدأ السادس عشر : الحق في التعليم 

لكل شخص الحق في التعليم دون تمييز  بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع  , 
ومع اخذ هذا التوجه وهذه الهوية بعين االعتبار .

المبدأ السابع عشر : الحق في اعلى مستوى ممكن من الصحة 
لكل شخص  الحق في اعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية , دون 
تمييز بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع وتعتبر الصحة الجنسية واالنجابية 

جانبا اساسيا من هذا الحق .
المبدأ الثامن عشر : الحماية من االساءات الطبية 

اليجوز أجبار اي شخص على الخضوع الي عالج او تدبير  او اختبار طبي 
او نفسي , او احتجازه في مؤسسة طبية بسبب توجهه الجنسي او هويته النوع . 
وخالفا  الية تصنيفات مخالفة , اليجوز  اعتبار توجه الشخص الجنسي وهويته 
 , المرضية  الصحية  االوضاع  بين  من  منهما  بسبب  او  ذاتهما  حد  في  النوع 

واليخضعان للعالج  او الشفاء او القمع . 
المبدأ التاسع عشر : الحق في حرية التعبير عن الرأي والتعبيير 

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبيير بصرف النظر عن توجهه الجنسي 
او هويته النوع ز ويشمل هذا الحق  حريته في التعبير عن الهوية او الشخصية 
من خالل الكالم او السلوكيات , او اللباس , او الخصائص البدنية , او اختيار 
االسم , او من خالل اية وسيلة اخرى , اضافة الى حرية التماس االنباء واالفكار 
من اي نوع كانت وتلقيها واذاعتها , بما في ذلك مايخص حقوق االنسان والتوجه 

الجنسي وهوية النوع , باية  وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية . 
المبدأ العشرون : الحق في حرية االجتماع والتنظيم  

لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية , وما 
يكون منها بهدف التظاهر السلمي , بصرف النظر عن التوجه الجنسي او هويته 
التوجه  تقوم  على  تشكيل جمعيات   , تمييز  بدون   , لالشخاص  , ويحق  النوع 
توزع   التي  الجمعيات  وكذلك   , بها  االعتراف  ونيل   , النوع  هوية  او  الجنسي 
معلومات على االشخاص من مختلف التوجهات  الجنسية  والهويات والنوع  , 

او عنهم , او تسهيل التواصل فيما بينهم . 
المبدأ الحادي والعشرون : الحق في حرية الفكر والوجدان والدين 

لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين بصرف النظر عن توجهه 
الجنسي او هويته النوع . واليجوز للدولة  ان تلجأ لهذه الحقوق  لتبرير قوانين , 
او سياسات , او ممارسات , تنكر الحماية القانونية المتساوية , او تمارس التمييز 

بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع . 
المبدأ الثاني والعشرون : الحق في  حرية التنقل 

لكل فرد حق حرية التنقل , واختيار محل اقامته  داخل حدود كل دولة , بصرف 
بالتوجه  التذرع  ابدا  يجوز  وال   , النوع  هويته  او  الجنسي  توجهه  عن  النظر 
الجنسي وهوية النوع لتقييد , او منع , دخول الفرد  اي بلد او مغادرته او العودة 

اليه , بما في ذلك بلده . 

المبدأ الثالث والعشرون : الحق في التماس اللجوء 
من  هربا   به  يتمتع  وان  اخرى  بلدان  الى  اللجوء  التماس  في  الحق  فرد  لكل 
 . النوع  وهوية  الجنسي  بالتوجه  المتصل  االضطهاد  ذلك  في  بما   , االضطهاد 
واليجوز الية دولة ان تبعد اي شخص او تطرده او ان تسلمه الى دولة اخرى , 
اذا توفرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى االعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض 
او  الوحشية  او  القاسية  العقوبة   او  المعالملة  من ضروب  غيره  او   , للتعذيب 

المهينة , بسبب توجهه الجنسي او هويته النوع .  
المبدأ الرابع والعشرون : الحق في تأسيس اسرة :

لكل فرد  الحق في تأسيس أسرة , بصرف النظر عن توجهه الجنسي او هويته 
النوع . وتوجد األسر في اشكال مختلفة . واليجوز إخضاع أية اسرة الى التمييز 

بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع ألي من افرادها . 
المبدأ الخامس والعشرون : حق المشاركة في الحياة العامة 

حق  ذلك  في  بما   , العامة  الشؤون  ادارة  في  االشتراك  في  الحق  مواطن  لكل 
التي تؤثر في  السياسات  , والمشاركة في صياغة  المنتخبة  للمناصب  الترشيح 
حياته . ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره . في تقلد الوظائف العامة ,  وحق 
العمل في مناصب عامة , بما فيها  الشرطة والجيش , دون تمييز بسبب توجهه 

الجنسي او هوية النوع . 
المبدأ السادس والعشرون : حق المشاركة في الحياة الثقافية 

لكل فرد  الحق في ان يشترك  اشتراكا حرا  في حياة المجتمع الثقافي , بصرف 
مشاركته  من خالل  التعبير   وفي   , النوع  وهوية  الجنسي   توجهه  النظر عن 

الثقافية عن تعددية  التوجهات الجنسية والهويات والنوع . 
المبدأ السابع والعشرون  : الحق في تعزيز حقوق االنسان 

لكل فرد الحق, بمفرده وباالشتراك مع غيره و في الدعوة والسعي الى حماية 
وتعزيز وإعمال جميع حقوق االنسان على الصعيدين  القطري والدولي , بدون 
تمييز بسبب التوجه الجنسي او هوية النوع , بما يشمل النشاطات الرامية الى 
والهويات  الجنسية  التوجهات  مختلف  من  االشخاص  حقوق  وحماية  تعزيز  
والنوع , اضافة الى  حق استنباط ومناقشة أفكار ومباديء جديدة بصدد حقوق 

االنسان وفي الدعوة لقبولها . 
المبدأ الثامن والعشرون : الحق في التعويض واالنصاف الفعالين 

التوجه  بسبب  مايكون  ذلك   في  بما  االنسان   حقوق  ضحايا  من  ضحية  لكل 
الجنسي او هوية النوع  , الحق في االنصاف  الكافي والفعال والمالئم  , وتعتبر 
مختلف  من  لالشخاص  التعويض  توفير  بهدف  اتخاذها  يتم  التي  االجراءات  
, جزءا اليتجزء من  ترقيتهم  او بهدف   , الجنسية والهويات والنوع  التوجهات 

الحق في التعويض واإلنصاف الفعالين .
المبدأ التاسع والعشرون : تحمل المسؤلية 

التي  الحقوق  فيها  بما   , لالنتهاك  االنسانية  حقوقه  تتعرض  فرد  كل  حق  من 
تناولناها في هذه المباديء ان تجري مساءلة من يتحملون المسؤلية مباشرة او 
غير مباشرة عن انتهاكها , سواء كانوا موظفين  حكوميين او ال , على اعمالهم 
بطريقة تتناسب مع جسامة االنتهاك , وال يجوز توفير أية حصانة لمن ينتهكون 

حقوق االنسان  المتصلة بالتوجه الجنسي او هوية النوع .
على  االنسان  لحقوق  الدولي  القانون  تطبيق  والتوصيات  المباديء  هذه  تعكس 
حياة وتجارب  االشخاص  من مختلف  التوجهات الجنسية او الهويات او النوع , 
واليجوز تفسير شيء مما ورد فيها على انه يقيد , او يحدد , على اي نحو كان , 
من حقوق وحريات هؤالء االشخاص كما تعترف بها القوانين او المعايير الدولية 

او االقليمية او الوطنية . 

      ▪ الصفحة الثــالثة

اجتماع موسع للهيئة 

اإلدارية فرع سامراء
◄ ماجد حميد

اقام فرع منظمتنا في سامراء اجتماعا موسعا للهيئة االدارية لفرع 
سامراء وحضرته كل عضوات الهيئة االدارية وكذلك تم افتتاح 
لرغبات عضواتنا  استجابة  اليوم وذلك  نفس  الصحية في  الدورة 

وناشطاتنا .
وقد تناول اجتماع الهيئة االدارية لفرعنا في سامراء اهم القضايا 
التي تخص المرأة ودورها في المجتمع واهم التحديات التي تواجه 
المرأة في هذه الفترة وقد كان النقاش معمقا وذو ايجابيه من اجل 
العمل الذي يخدم تقدم وتحرر المرأة في المجتمع وكما تم افتتاح الدورة الصحية والتي تستمر لمدة شهر وبمعدل محاضرتين اسبوعيا وكانت الدورة 
استجابة لرغبة عضواتنا وناشطاتنا وذلك الهميتها وايضا يتم في الدورة القاء محاضرات عن رعاية المرأة والطفل وباالخص النساء الحوامل ودور 

الرعاية الصحية في ذلك .
ان فرعنا في سامراء مستمر في نشاطه وعمله منذ ان تم افتتاحه وايضا هناك جوانب ايجابيه كبيره تحققت منها ان المرأة في سامراء استطاعة ان 
تنفض عنها قيود الظلم واالستبداد وان يكون لها قرارها المستقل واستطاعت ان تشارك في فعاليات المجتمع وبشكل كبير جدا وكل ذلك بفضل دور 
منظمتنا وبرامجها واهدافها االنسانيه .وسوف يكون لنا في الفترة القادمة نشاط مميز في كل ميادين العمل ومن اجل اهداف حرية المرأة والمساواة .

دورة لتدريب كادر منظمة )حرية المرأة في العراق( في تركيا
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■ رقية عبد علي
طالبة في كلية الحقوق / جامعة النهرين

المقدمة
سمح  كردستان  اقليم  في  القوانين  بعض  اصالح  ان 
النساء  به  تتمتع  تزيد نسبيا عما  قانوينة  للمرأة بحماية 
ومنها  الحياة  مجاالت  اغلب  في  االخرى  المحافظات  في 
القوانين الوضعية .. حيث توجه االقليم الى اجراء الكثير 
من التعديالت على القانون لتصب في صالح المرأة ، أذ 
بين االفراد  ليس من المنطقي ان يأتي الدستور مساوياً 
بينما تأتي القوانين الفرعية مخالفة للدستور ، ومكرسة 
في  النظر  اعادة  يتوجب  لذلك   .. والعنصرية  للتفرقة 

التشريعات الفرعية ومدى انسامجها مع الدستور .

الفصل االول
الدستور العراقي ومسودة الدستور الكردستاني

العراقي  الدستورين  في  المرأة  لوضع  المتابعون  يعطي 
النواب  »مجلس  ان  ويجدون  للثاني  األفضلية  والكردستاني 
لمصلحة  عدة  نقاطاً  ويقرر  يطرح  ان  استطاع  الكردستاني« 
المرأة في الدستور بينما لم »يتجرأ« مجلس »النواب العراقي« 

على فعل ذلك.
حيث نالحظ في مسودة الدستور الكردستاني حاول المشرع من 
توسيع رقعة مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية 

والقضائية 
حقوق  مبادئ  من  أساسي  مبدأ  على  منه   18 المادة  في  اقر 
اإلنسان التي وردت في المواثيق الدولية وهو مبدأ المساواة بين 

المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات
كل  إزالة  االقليم  حكومة  الزم  منه   21 المادة  في  انه  وكذلك 
العقبات التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل ، ذلك ان تشريع 
القوانين وحدها غير كافية ، اذا لم يكن هناك متابعة ومراقبة من 

قبل الحكومة عن مدى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين 
وكذلك ان من ضمن اهم مواد مسودة الدستور هو ما جاء في 
المادة الفقرة االولى : »اليجوز عقد الزواج إال برضى الطرفين 
المزمع زواجهما رضاًءا كامالً ال إكراه فيه«. أحسن المشرع 
عقد  باطل  يعتبر  وبذلك  دستوريا  بندا  تضمينه  في  الدستوري 
اجازه  ما  وهو  والصغير  الصغيره  ولي  يجرية  الذي  الزواج 
العراقي  القانون  الفقرة في  نجد مثل هذه  العراقي وال  القانون 

على الرغم من اهميتها 
ال  الشخصية  غاية  في  امر  هو  الحياة  شريك  اختيار  ان  ذلك 

يجوز ان يتم تقريره من قبل شخص اخر وان كان وليه 
نصت المادة ) 69 ( من المشروع على ) تعتبر العهود والمواثيق 
عليها  المصادق  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية  واإلعالنات 

من قبل العراق أو المنظم إليها مكملة ألحكام هذا الدستور( .
 وبهذا قطع مشروع دستور كردستان مسافة بعيدة في إقرار 
حقوق المواطن وحرياته ، مسافة لم تقطعها إال دول من العالم 
المتحضر وذلك عندما اعتبر المواثيق التي صادق عليها العراق 
واكيد من ضمنها اتفاقية سيداو هي مكملة للدستور الكردستاني
بينما لم يرد في الدستور العراقي الى مثل هذه المادة ولم يبين 
واعتبر   ، العراق  عليها  صادق  التي  للمواثيق  القانونية  القوة 
المشرع ان الدستور هو القانون االسمى في البالد و كل قانون 
يتعارض مع الدستور هو باطل دون ان يشير الى هذه االتفاقيات 
، في اعتبار ان االصل هو سمو القانون الدولي على القانون 

الداخلي في حالة التعارض بينهم 
 كذلك ان العراق عندما انضم الى االتفاقيات التي تخص حقوق 
المرأة فأنه تحفظ على اهم المواد التي تضمنتها هذه االتفاقية ، 

وهي مواد تعتبر جوهر االتفاقية 
وسعت النساء في العراق الى النص في الدستور الجديد على 
جميع  على  )القضاء  سيداو  اتفاقية  بنود  على  العراق  التزام 
اشكال التمييز ضد المرأة  ( ، وجعلها احدى مصادر القانون ، 
لكنهن أخفقن في ذلك ، ولعلهن سيواصلن جهودهن في تعديل 

الدستور

الفصل الثاني
 قانون االحوال الشخصية العراقي والتعديالت التي وردت 

في اقليم كردستان

الشخصية  االحوال  قانون  اغنى  قد  الكردستاني  البرلمان  أن 
العراقي بتعديالت كثيرة لصالح المرأة ، وعندما اصدر البرلمان 
الشخصية  االحوال  قانون  الغى  الذي   137 القرار  العراقي 
 ، النافذ  العراقي  الدستور  41من  المادة  وكذلك   ، العراقي 
قامت  التي  التشريعات  لهذه  انتبه  قد  الكردستاني  المشرع  فأن 
بوضعها البرلمان العراقي وهي خسارة كبيرة للمكتسبات التي 
حققتها امرأة االمس ، والتي اضاعتها امرأة اليوم .. فبدل ان 
تتجه الحكومة االتحادية بتعديل القوانين مسايرة مع التطورات 
وارجاع  القوانين  هذه  بالغاء  تقوم  انها  فنالحظ  حصلت  التي 

المرأة الى )عصر الحريم ( 
القانون رقم )24(  في  الكردستاني  المشرع  فأن  السبب  ولهذا 
لسنة )2004( اعتبر ان هذا القانون هو نافذ في اقليم كردستان 

وان قامت الحكومة االتحادية بالغائه 

فقط  ليس  للمرأة  اراد  الكردستاني  المشرع  ان  يعني  وهذا 
لها  يحفظ  قانون  تشريع  االمس من  امرأة  بما حققته  االحتفاظ 
مع  مساواتها  يضمن  بما  عليه  تعديالت  اجراء  وانما  حقوقها 

الرجل
في المادة الثالثة الفقرة االولى عرف المشرع الزواج 

..« »الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا
بينما عرف المشرع الكردستاني الزواج

منهما  كل  به  يحل  وامراة  رجل  بين  تراضي  عقد  الزواج   
لالخر شرعا غايته تكوين االسرة على اسس المودة والرحمة 

والمسؤولية المشتركة طبقا الحكام هذا القانون
المرأة  بين  التمييز  الغى  قد  الكردستاني  المشرع  فأن  وبذلك 

والرجل عند تعريفه للزواج
للرجل   في المادة الثالثة الفقرة 4،5،6،7 سهل المشرع كثيراً 
تعدد الزوجات بشروط بوضعه سهلة جداً وهي )الكفاية المالية 
، المصلحة مشروعة ، العدل ( دون ان يضع معيار معين لهذه 

الشروط ،
 وكذلك ان المشرع ال يشترط اخذ اذن القاضي اذا كان المراد 
التزوج بها ارملة ، بينما  المشرع الكردستاني قد اوقف العمل 

بهذه الفقره 
وان المشرع الكردستاني قد وضع شروط شبه تعجيزية للتعدد 
الزوجات  فهو اضافة الى انه ابقى على الشروط السابقة الى 
انه اضاف اليها شروط اخرى منها )موافقة الزوجة االولى ، 
بواجباتها  القيام  من  يمنعها  بمرض  مصابة  الزوجة  تكون  ان 
الزوجيه ، او مصابة بعقم ، ان ال تكون الزوجة قد اشترطت 

في العقد عدم الزواج عليها (  
تعدد  منع  الى  في طريقة  الكردستاني  المشرع  ان  يعني  وهذا 
فأن   ، للدين  التنويرية  التفاسير  الى  وبالرجوع   ، الزوجات 
من  انه  وبما   ) والمعنوي  المادي   ( العدل  اشترطت  الشريعة 

المستحيل تحقق ذلك ، فأن هذا يعني ان التعدد محرم قطعاً 
في المادة 6/ د اشترط المشرع لعقد الزواج شهادة شاهدين ، 
وبما ان مصدر قانون االحوال الشخصية العراقي هو الشريعة 
االسالمية فأن هذا يعني ان الشهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين 
بينما المشرع الكردستاني اشترط شهادة شاهدين واورد فقرة ) 

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة (
وهذا يعني ان المشرع الكردستاني قد ساوى بين المرأة والرجل 

في الشهادة 
ذلك ان المرأة في وقتها كانت حبيسة الدار فكانت قدراتها العقلية 
محدودة ، اما االن فهي تقود بلدان كبيرة ووصلت الى الفضاء 

فليس من المعقول ان تكون شهادتها نصف شهادة الرجل
الى  مهمة جداً  فقرة  قد اضاف  الكردستاني  المشرع  ان  كذلك 

هذه المادة وهي :
تفويضها  الزواج  الزوج عند عقد  تشترط على  ان   »للزوجة 

بالتطليق«
بلغ  الذي  للشخص  العراقي  المشرع  سمح   1  /  8 المادة  في 
المحكمة  له  تأذن  ان  الزواج  واراد  العمر  من  عشر  الخامسة 

بذلك بموافقة الولي 
بينما المشرع الكردستاني قد رفع السن الى السادسة عشر ، ذلك 

ان رفع السن القانوني هو اضمن لتحمل المسؤولية الزوجية 
ومن اكثر التعديالت التي كان المشرع الكردستاني منصفاً فيها 
للمرأة ، عندما اضاف الى هذه المادة فقره اعتبر فيها االم ولياً 

على اوالدها عند وفاة االب او غيابة 
المشرع  يسمح  لم  بينما   ، بناتها  تزويج  من  اقاربه  منع  بغية 
الوالية على اوالدها .. على الرغم  العراقي باعطاء االم حق 
من ان االم احق من غيرها في هذه الواليه .. فهي من تتحمل 
تربية  في  االكبر  العبىء  عليه  يقع  من  وهي   ، الوالدة  االالم 

االطفال وتكبيرهم
في المادة 9 /1 اعتبر المشرع ان عقد الزواج اذا كان فيه اكراه 
الى  يتحول  »البطالن«  هذا  بينما   ، باطل  فهو  الطرفين  الحد 

صحيح اذا تم الدخول !!
وهذا يعني ان المرأة اذا اجبرت على الزواج من رجل ال تريده 
، فأن عقد الزواج سيكون باطالً ، ولكن اذا دخل بها هذا الرجل 

سيتحول العقد الى صحيح 
ال اعلم كيف يتحول البطالن الى صحيح ، فما بني على باطل 
فهو باطل .. فالعقد الباطل هو عقد منعدم ، وان هذا قد يجعل 
الزوج يسارع الى الدخول بالمرأة من اجل تحويلة الى صحيح 

) وهذا يعتبر اغتصاباً ( 
بينما المشرع الكردستاني اعتبر العقد الذي يتم باالكراه باطل ، 

واذا تم الدخول يعتبر العقد موقوف على اجازة المكره 
وكذلك ان المشرع الكردستاني قام بتعديل العقوبة وجعلها : 

 الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات اذا 
كان المخالف قريباً من الدرجة االولى، اما اذا كان المخالف من 
غير هؤالء فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات 

او السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات
في المادة 24 /1 اعتبر المشرع ان المرأة تستحق النفقة التي 
في ذمة زوجها عن المدة التي ال تزيد عن سنة من وقت امتناعة 

عن االنفاق عليها 
نفقتها من  تستحق  المرأة  ان  اعتبر  الكردستاني  الشمرع  بينما 

وقت اماتناع زوجها عن االنفاق عليها اي كانت هذه المدة
في المادة 25 / أ ، ب نالحظ ان المشرع العراقي كان في قمة 
التمييز ضد المرأة وذلك  ان الحكم بالنشوز يكون على  المرأة  
، ويقصد بالنشوز )عدم مطاوعة الزوجة للزوج( هو سبب من 
اسباب التفريق .. ولكن للزوج الحق في طلب التفريق مباشرة 
بعد اكتساب الحكم في النشوز درجة البتات ، وانما المرأة ال 

يحق لها رفع دعوة التفريق اال بعد مرور سنتين !! 
بعد  سنتين  تنتظر  ان  الزوجة  على  لماذا  التمييز؟  هذا  لماذا   
التفرقة عن  تستطيع  البتات حتى  درجة  النشوز  اكتساب حكم 
التفريق  زوجها في حين ان الزوج ال ينتظر بل له ان يطلب 
عن زوجته مباشرة بعد الحكم . لو كانت الزوجة تريد ان تستمر 
حياتها الزوجية ما كانت اصال )نشزت( وما كان هناك اصال 

. هذا  النشوز  من داعي الجراءات حكم 
لحقوق  االنتهاك  من  الكثير  فيه  التمييز 

المرأة 
بين  الكردستاني قد ساوى  المشرع  بينما 
في  منهما  كل  حق  في  والرجل  المرأة 
طلب التفريق بعد ستة اشهر من اكتساب 

الحكم درجة البتات 
 واعتبر النشوز تعالي احد الزوجين على 
حين  في  ايضا  الزوج  يشمل  اي  االخر 

النص االصلي يشمل الزوجة 
في المادة 29 اذا ترك الزوج زوجته بال 
لها  يحكم  فقد  او  تغيب  او  واختفى  نفقة 
القاضي بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى 

المدة  عدل  الكردستاني  المشرع  بينما 
الى تاريخ ترك الزوج لها دون نفقة هذا 
االجتماعية  الرعاية  صندوق  يقوم  وان 

بصرف النفقة المقدرة لها
في المادة 33 كان هناك تمييز بين المرأة 

والرجل ايضاً عندما اورد المشرع 
» »ال طاعة للزوج على زوجته في كل 

امر مخالف الحكام الشريعة
وان المشرع الكردستاني قد عدل الفقرة 
زوجته  على  للزوج  طاعة  ال  بأنه  
وللزوجة على زوجها في كل امر مخالف 
فأن  وبذلك   ، والقانون  الشريعة  الحكام 
المشرع الكردستاني قد ساوى بين المرأة 

والرجل في الطاعة 
وان لم  يحصر االمر على مخالفة احكام الشريعة فقط – والذي 
بدوره ايضا يعد امر غير واضح ومتنازع عليه – بل ايضا ما 

يخالف احكام القانون لتامين حماية اكبر للمراة
طلقها  اتي  للمرأة  العراقي  المشرع  حكم   2/  39 المادة  في 
الزواج طالق تعسفي بتعويض ال يتجاوز نفقتها لمقدار سنتين 

بينما المشرع الكردستاني رفع مقدار التعويض الى ) تقل عن 
نفقتها لمدة ثالث سنوات وال تزيد على خمس سنوات (

التي  للزوجة  الحق  العراقي  المشرع  يعطي  لم  المادة 40  في 
تزوج عليها زوجها بامرأة ثانية ..اال اذا كان الزواج بدون اذن 
المحكمة ، وان ال تكون قد حركت الدعوة الجزائية )اي ان تقوم 

المرأة برفع دعوة على الزوج لزواجه بدون اذن المحكمة(
بينما المشرع الكردستاني اعطى للزوجة حق طلب التفريق من 

زوجها الذي تزوج عليها بدون اي شرط
في المادة 43 ال يجوز للزوجة التي هجرها الزوج بدون عذر 
مشروع التي تطلب التفريق منه اال بمرور سنتين على هجره 

لها ، بشرط ان يكون الهجر بدون عذر مشروع 
بينما المشرع الكردستاني قلص المدة الى سنة فاكثر

نفسها  المرأة  تخلع  ان  المشرع  وافق   2 ،  1 / المادة 46  في 
لكنه اشترط )موافقة الزوج ، وان يكون ذلك مقابل مال تدفعه 
المرأة للرجل( وهذا نقص تشريعي أذ ما العبرة بالخلع أذا كان 
مستعدة  الزوجة  دامت  ما  ان  كما   ، الزوج  بموافقة  مشروطاً 
للبذل مقابل االختالع من قيد الزوج هذا يعني انها كارهة للحياة 

مع زوجها.
بينما المشرع الكردستاني سمح للمرأة ان تخلع المرأة نفسها من 
الرجل ، دون ان يشترط )موافقة الزوج ، وان يكون المقابل 

الذي تدفعه المرأة ال يزيد على مهرها (
المادة 74 لم يسمح المشرع العراقي الوصيه الواجبة للزوجة 
الكتابية ، انما فقط يحق ذلك الوالدها ويقصد بالوصية الواجبة   

الفصل الثالث
 قانون العقوبات العراقي والتعديالت التي وردت في اقليم 

كردستان

اوالً: تأديب الزوجة 
على الرغم من المجتمعات الحديثة اخذت تشرع قوانين مناهضة 
العنف ضد المرأة واالطفال ، نالحظ ان المشرع العراقي في 
المادة 41 يبيح العنف على المرأة واالطفال .. في حين ان منح 
او  العربية  القوانين  غالبية  في  موجود  غير  للرجل  الحق  هذا 
الغربية ،علماً ان هذه المادة فيها مخالفة صريحة للدستور ذلك 
ان الدستور العراقي في المادة 41 سمح للرجل بضرب المرأة 

بما ما ال يخالف الشرع والقانون والعرف 
واذا كان تبرير هذه المادة هو للخروج المرأة عن طاعة الزوج 

، فهل يحق للمرأة ضرب زوجها اذا خرج عن طاعتها ؟
كما أنه لم يثبت علمياً ان الضرب هو اداة من ادوات التأديب ، 
الذي ساوى فيه المشرع بين المرأة وان كانت واعية ومثقفة، 
البشر  بين  التعامل  يفترض  العكس  على  بل   . الطفل  وبين 

بأسلوب حضاري بعيداً عن الهمجية القبلية .
واالحرى من ذلك ان المشرع قد اعطى التأديب ثالث مصادر 
وهو )الشرع ، القانون ، والعرف( .. وهذا أمر خطير ، ألن أذا  
اخذنا بالعرف كمصدر لحق التأديب ،  فأن العرف في بعض 
البيئات يجيز الضرب المبرح ، وهذا وان القضاء العراقي قد 
االضرار  من  والشتم  الزوج  ضرب  اعتبار  عدم  على  استقر 

التي تبيح التفريق.
واذا كان هذا الحكم مستقي من احكام الشريعة ، فأن كثير من 
الشريعة  قررتها  التي  غير  عقوبات  لها  تقرر  اخذت  الجرائم 
االسالمية وذلك بما يتماشى مع التطور الحضاري ، مثل قطع 

اليد كعقوبة للسرقة 
» فأما ان تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية في العقوبات ككل ، 
وأما أن نتجاوز كل ما يتعارض مع روح العصر من عقوبات 
المادة  هذه  من  الزوجة  استثنى  فقد  الكردستاني  المشرع  أما 
وبذلك فأن االقليم ال يعتبر ضرب الزوج للزوجته )من اسباب 
االباحة( .. وذلك لنبذ العنف الذي يعاني منه العراقيين عموماً 

والمرأة خصوصاً ، ولعدم أمتهان كرامة المرأة 

   
ثانياً:الخيانة الزوجية

ان المشرع العراقي قد ميز بين المرأة والرجل حتى في الخيانة 
الزوجية ، وهذا ما اشارت الية المادة )377(/1 ،2 حيث ان 
هذه المادة سمحت للرجل بالخيانة الزوجية ، وال يعاقب اال اذا 
ارتكب الخيانة في بيت الزوجية ، بينما في الوقت نفسه تعاقب  
الزوجية  منزل  خارج  في  ارتكبتها  سواء  الخيانة  على  المرأة 
او داخله ، في حين ان الشعور اإلنساني والقيم األخالقية هي 

واحدة بين الزوجين 
ونالحظ ان المشرع الكردستاني قد ساوى بين المرأة والرجل 
في العقوبة ، واعتبر ان الرجل مرتكباً للخيانة الزوجية ، سواء 

ارتكبها داخل منزل الزوجية او خارجه .

ثالثاً:جريمة القتل بدافع الشرف
التي  العراقية  القوانين  في  وردت  التي  المواد  اهم  من  وهي 
تكرس التمييز بين المرأة والرجل حيث اشارت المادة )409( 
ان الرجل الذي يفاجأ زوجته او احد محارمة في حالى التلبس 
ثالث  على  تزيد  ال  مدة  بالحبس  يعاقب   ، بقتلهما  وقام  بالزنا 
في  العقوبة  فتصل  المخفف  الظرف  بحقه  ويسري   !! سنوات 

اكثر االحيان الى ستة اشهر او البرائة !!
الدفاع  يعتبر  ، حيث  الشرعي  الدفاع  للمجنى عليهم  وال يحق 

الشرعي هنا جريمة قتل عادية !!
قد ساوى  الدولة  تتبعه  الذي  االسالمي  الدين  ان  الرغم  وعلى 
بين المرأة والرجل في عقاب الزاني والزانية ، فيأتي المشرع 

ويخالف الدين الذي تتبعه الدولة 
من  الرجل  فيه  يقع  ما  هو  العقوبة  للتخفيف  المبرر  كان  واذا 
الغضب وقت الجريمة ، فأن معظم الجرائم ترتكب بسبب ما 
الرجل قد  التبرير هوان  الفاعل من غضب ، واذا كان  ينتاب 
مس شرفه  ، فأن للمرأة ايضاً قيم واخالق ومن حقها ان تثور 
لكرامتها وشرفها ، وانه لم يثبت علمياً ان مشاعر المرأة أقل 
قد  المرأة  ان  الوقائع  أثبتت  بل   .. الرجل  التأثر من  درجة في 

ارتكبت ابشع الجرائم بسبب الغيرة على زوجها 
فال أعلم اي مبرر يسمح للمشرع ان يخفف العقوبة عن الرجل 
دون المرأة غير التربية الذكورية والنظرة الدونية للمرأة التي 

انعكست على تشريعاتنا الوضعية !

 جريمة غسل العار
للجريمة  الشريف  الباعث  العراقي  العقوبات  قانون  اعتبر  لقد 
من االعذار القانونية المخففة للعقوبة ، مع اعطاء مهمة تحديد 
المجتمع  قيم  من  تستلهمة   .. للمحكمة   « الشريف  »الباعث 
بأن غسل   ، العراقية  التمييز  اعتبرت محكمة  ولقد   ، وعاداته 
العار هو من أهم من تطبيقات »الباعث الشريف« ، وموقف 
محكمة التمييز يعتبر موقفاً محابياً لجانب الرجل على حساب 
المرأة ، في حين ان دور الرجل ال يختلف عن دور المرأة في 

جلب العار لذويه عند ارتكابه الفاحشة ..
علماً ان مفهوم »العار« يختلف من مكان الى اخر ، ومن زمان 

الى اخر. 
ولعل أروع ما قام به المشرع الكردستاني عندما اصدر خالل 

آب من عام 2002 القانون رقم 14 الذي ينص على:
»ال يعتبر ارتكاب جريمة تستهدف المرأة بذريعة دوافع الشرف 
تبريرا قانونيا مخففا ألغراض تطبيق القواعد 128 ـ 130 ـ 
131 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لعام 1969 المعدل 
لتخفيف العقوبة » ومنع العمل بأي نص يتعارض واحكام هذا 
القانون . وبذلك اعتبر المشرع الكردستاني ان قتل المرأة بدافع 
للعار ، هو جريمة قتل عادية وال يسري  الشرف ، أو غسالً 

بحق القاتل اي عذر مخفف.

الفصل الرابع
قانون مناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كردستان

العنف ضد  قانون مناهضة  الكردستاني  البرلمان  عندما شرع 
المرأة حظي بسبب هذا القانون بتقدير كبير من المجتمع الدولي 
كونه من القوانين المهمة جداً التي يجب ان تشرع في كل دولة 
تبتغي ان تكون بمصاف الدول المتحضرة ، ذلك انه ال يمكن 

للمجتمع ان يتحرر اال بتحرر المرأة  
وقع   عنف  كل  هو  االسري  العنف  اعتبر  منه   1 المادة  في    

بالفعل او القول او التهديد
وفي المادة الثانية منه جاء :

  يحظر على اى شخص يرتبط بعالقة اسرية ان يرتكب عنفاً 
اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار االسرة، 

وتعتبر االفعال االتية على سبيل المثال عنفاً اسريا :
 ، الصغير  وتزويج  الصغار  زواج   ، الزواج  في  االكراه   (
التزويج بدالً عن الدية ، الطالق باالكراه ، قطع صلة االرحام ، 
اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتها الدعارة ، ختان االناث 
، اجبار افراد االسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم ، 
اجبار االطفال على العمل والتسول وترك الدراسة ، االنتحار 
اثر العنف االسري ، االجهاض اثر العنف االسري ، ضرب 
افراد  االسرة واالطفال بأية حجة ، االهانة والسب وشتم االهل 
وابداء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي 

عليها وانتهاك حقوقها   والمعاشرة الزوجية باالكراه (
 وبذلك نالحظ ان المشرع الكردستاني قد توسع بصورة مبدعة 
يقيد  العنف ، وبما ان النص الخاص  ايراده  ،امثله على  عند 
النص العام فأن المادة الثانية من هذا القانون قد قيدت الكثير من 
المرأة  لصالح  وكلها  االخرى  القوانين  في  التي وردت  المواد 
والطفل ومنها منع اجبار المرأة على ترك العمل ، ومنع ضرب 
العراقي  العقوبات  قانون  من   41 المادة  اباحته  الذي  الطفل 
يشرع  لم  االن  الى  العراقي  البرلمان  ان  نالحظ  بينما  النافذ. 
قانون مناهضة العنف ضد المرأة على الرغم من تسلمة مسودة 
لبعض  كان  التي  المسودة  هذه   .. مرتين  له  ومناقشته  القانون 
المنظمات المجتمع المدني دور في اصدارها ، بينما يتقاعس 
البرلمان عن تشريعه للقانون .. فنالحظ ان البرلمان في اغلب 

االحيان ال يشرع سوى القوانين التي تخص السياسة. 
الفصل الرابع 

قانون العمل العراقي 
اعترافاً للمشرع الكردستاني بالدور الرائع الذي تقوم به المرأة 
بتربية االجيال ، وضماناً لعدم التميز بسبب الزواج او االمومة 
بصرف   :  )2003( لسنة   )23( رقم  قانون  في  المشرع  اقر 
أو  الوالدة  بأجازة  المتمتعة  للمرأة  كاملة  ومخصصات  راتب 

األمومة طيلة تمتعها باالجازة. 
بينما نالحظ ان المشرع العراقي في قانون العمل العراقي في 
المادة 84 سمح للمرأة باجازة الوالدة لكن بأجر ال يزيد عن 72 
االمومة  بأجازة  العراقي  المشرع  المادة 86 سمح  يوماً. وفي 

لكن دون اجر.  

الخاتمة
ان اعتماد حكومة االقليم على المجتمع الدولي ومنذ بداية 
الغرب  في  الحلفاء  من  ضغط  تحت  وضعها  التسعينات 
مما  ذلك  المرأة.  حقوق  ومنها  االنسان  حقوق  لمراعاة 
وفر للحركة النسوية الكردستانية اجواء وحلفاء لضغطها 
تجاه تغيير القوانين. وكما هو معروف ان لقضاة عراقيين 
فضل في كتابة قوانين هذا التغيير وعلى رأسهم القاضي 
رحيم العكيلي، لذلك سارعت الى تعديل الكثير من القوانين 
لصالح المرأة .. وهي في طريقها الى تعديل كل القوانين 
التي فيها تمييز ضد المرأة ، ونأمل من الحكومة العراقية 
العراقيات من مستنقع  النساء  .. وتنتشل  ان تحذو حذوها 
والمطلقات  االرامل  في حال  وتنظر   .. والحرمان  الجهل 
وضمان معيشة انسانية لهم وال تكون الخطوة االولى لذلك 

اال بالقانون ألنه القاعدة االساسية لبناء كل دولة .  

المصادر
▪ القوانين العراقية الخاصة بحقوق المرأة في ضوء إتفاقية - سيداو / 

د.فائز جبار / طباعة دار الرواد / الطبعة االولى 2009
▪ اسئلة وأجوبة في قضايا األحوال الشخصية العراقي / اعداد هادي 

عزيز علي / اصدار جمعية األمل العراقية /2012
يثير  - عراقي  أحوال شخصية كردستاني  قانون  مقالة )مشروع   ▪

خالفاً في البرلمان( / لينا سياوش / الحياة 
في  وحرياته  المواطن  ))حقوق  كردستان  اقليم  حكومة  موقع   ▪

مشروع دستور كردستان((.

حبث مقارن 
بني القوانني العراقية النافذة وبني التعديالت التي اجريت عليها يف آقليم كردستان

ملف العدد

      ▪ الصفحة الــرابعة
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◄موفق الرفاعي

هم  االنتحاريين  جميع  لماذا  يوما  انفسنا  سألنا  هل 
الذي  وما  والمراهقين..!  الصغار  الشباب  فئة  من 
هذه  على  التركيز  إلى  المتشددة  التنظيمات  يدفع 
مقتبل  في  وهم  هؤالء  يغري  الذي  ما  تحديدا؟  الفئة 
ملغمة؟  سيارة  قيادة  او  اجسادهم  تلغيم  بقبول  العمر 
عقائدهم  وتسفيه  الوهابيين  السلفيين  شتم  عن  بعيدا 
الزائفة  المقارنات  عن  بعيدا  منها.  والحط  وازيائهم 
ما بين المذاهب االسالمية ومن هي االحق واالصلح. 
للنيل  ذلك  وراء  انهم  الجن  شياطين  اتهام  عن  بعيدا 
الناس  تخويف  بعيدا عن  انفسهم.  عند  من  منا حسدا 
بالمؤامرة الكونية على االسالم والمسلمين. بعيدا عن 
ذلك كله.. علينا البحث عن االسباب التي تدفع هؤالء 
الدنيا.  الحياة  على  اآلخرة  الحياة  تفضيل  الى  الشباب 
فيما ال تكف ابواق المساجد عن ترديد "اعمل لدنياك 
تموت غدا"..!  كأنك  ابدا واعمل آلخرتك  تعيش  كأنك 
تحرض  الفضاء  تمأل  التي  التلفزيونية  الفتاوى  لكن 
الِعين  وحور  بالجنة  وتَِعد  األبرياء  اآلمنين  على 

وبأنهار اللبن والعسل والخمر وبلحم الطير وباألرائك 
والصديقين...  النبيين  وبمصاحبة  وبالديباج 
شباب ضائع محروم من ابسط متطلبات العيش الكريم 
عاطل عن العمل ال تتسنى له فرصة ليتحسس مباهج 
الحياة مقموع مهمش مهانة كرامته مكبل ذهنه محشو 
ارض  الديني.  وبالالمعقول  واالساطير  بالخزعبالت 
بالده تتصحر فال يرى شجرة وال وردة، انهارها مكّب 
من  ممنوع  الثقيلة  المياه  لتصريف  ومجار  للنفايات 
احسن  وفي  بالسواد  مجلالت  بالده  نساء  شيء.  كل 
فهي  المرأة  تعطرت  ان  الكالحة.  فباأللوان  الحاالت 
بانت  وان  زانية  فهي  منها  اظفر  ظهر  وان  زانية 
خصلة من شعر رأسها فهي زانية وان مرت من امام 
المصلي قطعت صالته حالها في هذا حال الكلب االسود. 
على  الموت  يفضل  وان  البد  هذا  مثل  شباب 
امال  اليه  يطمح  ما  ادنى  له  توفر  ال  حياة 
الموت. بعد  ما  حياة  في  منه  حرم  ما  بتعويض 
الفتنة  فضائيات  على  من  الفتنة  شيوخ  يستطيع  هل 
او  دنماركي  او  انجليزي  او  امريكي  صبي  اغراء 
)تي  بالـ  جسده  ليزنر  المغريات  هذه  بمثل  سويدي... 
االبرياء!؟  تقتل  عمياء  قنبلة  الى  فيتحول  تي(  ان 
البلدان  تلك  شباب  عليه  سيرد  بم  لنتخيل 
انهارا..! تحتها  من  شيء  كل  يجري  التي 

  يف  العمق: البنية 
التحتية لالرهاب

املرأة يف القوانني 

العراقية

نصــوص من اعداد: رقية عبد 

.يقال دائماً، على سبيل المثال، هنالك أربعة ماليين مسلم في فرنسا
 ولكن أكثرية هؤالء »المسلمين« ـ أكرر ـ يعلنون أنهم غير مهتمين بكونهم
 متدينين، وقد غادر كثيرون منهم بلدانهم هرباً من اإلسالم. هم محكومون
ُكتب عليهم األسر في أنفسهم وقد   بالموت في بالدهم، فهل سوف يرون 

الطوائفية الدينية والتزام الصمت في البلدان الديمقراطية؟
بحث من  للتملص  وسيلة  الحجاب  حول  المثارة  الضجة  تصبح  أال   ينبغي 
واالستبعاد والسكن،  االقتصادية،  الالمساواة  وهي  الحقيقية   المسائل 
ممارسة يتقاعسوا عن  أال  السياسيين  المسؤولين  على  وينبغي   والتعليم. 
 مسؤولياتهم، وأال يهملوا المهاجرين، وأال يتركوهم لمصائرهم في أحياء
يُتيحوا الفرنسي! وأال  المجتمع  أكثر فأكثر عن  ليبتعدوا كل يوم   المعازل، 
بريطانيا في  الحال  هي  كما  محددة  أماكن  في  مصغرة  ثالثة  عوالم   قيام 

.والواليات المتحدة
 ما أطلبه هو زيادة االهتمام بالمشاكل التي تواجه المهاجرين، وهو اهتمام
 تتعاظم ضرورته، ألن أوروبا ـ كما يبدو ـ ستكون بحاجة من اليوم وخالل
االهتمام، انعدم هذا  أجنبية جديدة. وإذا  يد عاملة  إلى  قادمة   عدة سنوات 
 فسوف يستفحل العنف والالأمان، رغم الترتيبات المقرر اتخاذها من عدم
 إفالت من القصاص، ومن زيادة قوة الشرطة وتعزيزها، وبناء سجون أكثر
أنظومة قامعة قط الجانحين، وال أتاحت فعالً خفض  اتساعاً. لم تردع أيةُ 
الثالث، حيث يعاقب أي العالم  العنف. نرى هذا بوضوح في بالد   مستوى 
 انحراف أو أية مخالفة يرتكبها المراهقون واألوالد بشدة، ومع ذلك يشكل

ماً من المجتمع .العنف وفقدان األمان جزءاً مقوِّ
نمّو نشهد  سوف  الحقيقية،  العنف  بأسباب  االهتمام  هذا  مثل  غياب   في 
 الخطاب اإلسالمي وخطاب اليمين المتطرف، متشاركين بحذق، متواطئين

.موضوعياً، واحدهما يغذي اآلخر بالتبادل
الشعور وإلى  السليم  الحس  إلى  أتوجه  أن  إال  أستطيع  ال   الخالصة، 
 بالمسؤولية. هذا النداء موجه إلى الفرنسيين جميعاً والمهاجرين القادمين
وال مؤمنين،  أم  ملحدين  أم  الأدريين  أكانوا  سواء  المسلمة،  البلدان   من 
 يشعرون بكونهم معنيين، ال من قريب وال من بعيد، بجداالت كنا نتمنى أن
الذين ال إلى  المجتمع؛ وهو موجه  النساء في  قد ماتت، مثل مكان   تكون 
في المرجعيات المشوشة لهوية مشتركة مزعومة،  يجدون أنفسهم أيضاً 
يظهروا أن  يريدون  ال  والذين  رموزها؛  من  واحداً  إال  الحجاب  يشكل   ال 
 كمتضامنين مع من يمارسون قسراً همجياً يفرضون بواسطته على أجساد
بصدمات تصيبهن  تمحى  ال  عالمات  نفوسهن  وعلى  القاصرات   البنات 

.عميقة

 ينبغي على هؤالء جميعاً خرق
الصمت هذا  الصمت،   جدار 
ً برهانا يُعتَبر  أن  يمكن   الذي 
عدم على  أو  تواطئهم   على 

.اهتمامهم
إلى أيضاً  النداء  هذا   يتوجه 
وإلى الفرنسيين   المثقفين 
 األشخاص ذوي اإلرادة الطيبة.
 ليكن باستطاعة اللواتي والذين
والفكر اللغة  ممثلو  اليوم   هم 
خطورة إدراك   الفرنسيين 
 وسرعة التقهقر الذي ينم عنه
 وجود جدل حول »الحجاب في
بمقدورهم ليكن   المدرسة«. 
والجبن، الحذر،  عن   التخلي 
لدى أثارتها  التي  الشكوك   أو 
التاريخ تجارب  منهم   كثيرين 
إخفاقاتهم إدراك  أو   المريرة، 
 أو أخطائهم. ليكن بوسعهم العودة إلى مثالية عصر التنوير دون أن تعميهم
في يغرقوا  أن  دون  توجد،  حيث  هناك  التقدم  آثار  على  والعثور   أنواره، 
 نسبوية تدعو إلى االستقالة والتخلّي. فليكن باستطاعتهمـ  أخيراـً  أن يرفعوا
 الرأس والنظر، وليسترجعوا حاسة التوجه الصحيح وليطالبوا بأفضل جزء
.من أجزاء ميراثهم، لكي ال تغدو أوروبا نسخة رديئة من الواليات المتحدة
 يتوجه هذا الخطاب ـ في آخر المطاف ـ بشكل خاص إلى النساء، إلى النساء
اإلذالل زمان  انتهى  لقد  األمهات.  وإلى  مسلمات،  وغير  مسلمات   جميعاً 
من النساء،  تحرير  إلى  المؤدية  والطرق  الوسائل  طلب  إن   واالستالب. 
 الذكور المؤتَمنين على العقائد الدينية، يشكل قِّمةَ اإلذالل واالستالب. ويقع
 على عاتق النساء، وبخاصة النساء القادمات من بالد مسلمة، توكيد عدم
 حاجتهن إلى المساومة حول شروط وجودهن. إنهن كائنات ذوات حقوق
 كاملة! ومن هذا المنطلق ال يستطعن تحمل وجود بنات صغيرات ـ ال في
السلبية روح  إطار  وفي  الحجاب،  ظل  في  يَُربَّْين  ـ  غيرها  في  وال   فرنسا 
 والدونية، كما ال يستطعن تحمل جعل الثقافة ذريعة وبديال عن الدين، وال

.أن يكون الدين ذريعة للتمييز الجنسي
 ولكن هذا النداء موجه أيضاً إلى اآلباء المسلمين الذين ال يتمنون مستقبالً

.لبناتهم تحت الحجاب
فرنسيين ومهاجرين، على حكومة نساًء ورجاالً،  نُِصرَّ جميعاً،  أن   أطلب 
 الجمهورية أن تَُشّرع لكي تمنع القاصرات من ارتداء الحجاب في المدرسة
عاتقها على  تأخذ  لكي  الالزمة  الحلول  تدرس  وأن  المدرسة،   وخارج 

.المراهقات من ضحايا التبشير اإلسالمي
 عندما أستعيد ذكرى البنات الصغيرات المحجبات وصورهن في المدارس
أو عنهن،  رغماً  فرنسا  في  يُستَْعَمْلَن  باللواتي  أفكر  وعندما   اإليرانية، 
 بطوعهن، من جراء وقوعهن تحت تأثير تالعٍب إسالموي رهيب ليصبحن
المنادين بـ»الهوية الحجاب«، يتنازعني للدعائيين   معه رموزاً وشعارات 

.الحزُن والغضُب
هل سنصحو أخيراً؟

:الهوامش
)1( تشير الكاتبة هنا إلى النجمة الصفراء التي كانت تدل على اليهود. )م(

)2( الواقع أن هذه ليست آية قرآنية، بل حديث نبوي. )المعربة(
كلمة( أن  إلى  هنا  الكاتبة  تشير   )3 laïcité العربي المغرب  في   تترجم 
 هو »laïcité «بـ»الئكية«. ولكن يبدو أنها ال تعرف أن المقابل المشرقي لـ

)بالضبط »العلمانية«. )المعربة
ـ(  1912[ من  المغرب  على  الحماية  نظام  أنشأ  فرنسي  ماريشال   )4 

.)1925[. )م
 5( كاتب فرنسي كتب رواية هاجم فيها اإلسالم والمسلمين والمسيحيين(

)أيضاً. )م
عن( المدافعين  أول   .1600 ـ   1548 إيطالي  فيلسوف  جيوردانو   )6 
 أطروحات كوبرنيك. وكان يدعو إلى إنسانية حلولية تؤمن بوحدة الوجود
 ـ هللا والطبيعة شيء واحد واإلنسان مظهر للذات اإللهية ـ اتَهمته محاكم

)التفتيش بالهرطقة وأُحرق حياً. )م
)7( نزعة إلى توحيد الكنائس، مقصود بها هنا األديان. )م(

العنوان األصلي
BAS LES VOILES !

CHAHDORTT DJAVANN

GALLIMARD
2003

شاهدورت جافان
فَليُنَزع الحجاب

ترجمة: فاطمة بالحسن
مراجعة: إلهام سعد هللا

:الناشر
دار بترا للنشر والتوزيع

فلينزع الحجاب-
تأليف: شاهدوت جافان-

ترجمة: فاطمة بالحسن -
/الطبعة األولى 2005. موافقة وزارة اإلعالم /79602 -

الناشر: بترا للنشر والتوزيع -
سوريا ـ دمشق. 5128483

التوزيع: دار بترا-
www.darpetra.com :التوزيع على االنترنت-

 جميع الحقوق محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو استعماله بأي*
 شكل، إلكتروني أو ميكانيكي، بما في ذلك النسخ، التسجيل، أو عبر أي أداة

.تخزين أخرى، من دون إذن خطي من الناشر

نشر هذا الكتاب برعاية وإشراف رابطة العقالنيين العرب
الجذري، النقدي  العقالني  الفكر  نشر  إلى  تسعى  العرب  العقالنيين   رابطة 
.وهي ترحب بأن تنشر كل ما ال يجد طريقه إلى النشر بسبب جرأته الفكرية

:من منشوراتها
.23 عاما ـ دراسة في السيرة النبوية المحمدية

تأليف: علي الدشتي. ترجمة: ثائر ديب. الناشر: دار بترا

كما وعدنا بالعدد السابق من جريدتنا :

 النص الكامل لكتاب

 فلينزع الحجاب ج3

شاهدورت جافان

ترجمة: فاطمة بالحسن

مراجعة: الهام سعد هللا

امرأة سعودية تحمل الفتة تطالب فيها  بتحريرها / على هامش 
انتفاضة المرأة في العالم العربي

      ▪ الصفحة الخامـسة

◙ نص )1(

ذيل  المطلقة  المرأة  الحتلت  العراق  في  المواطنين  تصنيف  تم  لو 
التصنيف من ناحية نظرة المجتمع إليها وكأنها ارتكبت أبشع الجرائم، 
وال أبالغ إن قلت أنها تعامل وفق المادة أربعة إرهاب كونها - وحسب 
وجهة نظرهم المستمدة من العصور الجاهلية -هي من سعى إلى هذه 
المكانة متناسين الطرف اآلخر الذي يمتلك زمام األمور في مجتمعنا 
الشرقي بصورة عامة ومجتمعنا العراقي بصور خاصة والذي يعامل 

معاملة إن لم نقل جيدة فهي طبيعية، أال وهو الرجل.

الباحث النفسي /هشام الذهبي

◙ نص )2(

فقدانها  عند  الوالية  حق  للمرأة  أعطى  قد  الكردستاني  المشرع  إن 
في  ذلك  يوجد  ال  بينما  بناتها،  تزويج  من  أقاربه  منع  بغية  زوجها 
قانون األحوال الشخصية العراقي على الرغم من األم أحق من غيرها 
في حق الوالية على أوالدها فهي من تتحمل اآلالم الوالدة ، ويقع 

عليها العبء األكبر في تربيتهم وتكبيرهم !!

لصحيفة  تصريحة  أثناء  وذلك   , القمامة  بكيس  السعودية  العباءة  خليف  محمد  السعودي  المخرج  شبه 
شمس السعودية . حيث يعزم المخرج السعودي على إنتاج فيلم روائي قصير يتحدث فيه امرأة سعودية 
تقضي ليلة كاملة في أحد الحمامات العامة , والسبب أنها التملك عباءة ترتديها , ومن ثم تضطر إلى قضاء 
الليلة بأكملها في الحمام ,إلنها التستطيع الحركة دون عباءة بسبب األعراف والتقاليد السعودية . وبعد 
ان تمل من وضعها في الحمام من طول المدة تضطر إلى البحث عن شيء شبيه بالعباءة لكي ترتديه , فلم 
تجد أمامها سوى كيس القمامة األسود , فترتديه على الفور لتتخلص من أزمتها . وأنتقد خليف العباءة 

السعودية وقال إلى متى يظل الكيس األسود عائق أمام المرأة السعودية ومكبالً لها ؟.
ألف تحية للسعوديين فعال هم ابطال بكل تصريحاتهم وبكل افعالهم مهما كانت بسيطة بنظرنا فهي أعمال 

بطولية شبه انتحارية بظل النظام القسري الذي يعيشون تحت وطأته.

خمرج

سعودي:

عباءة

 املرأة

)كيس 
قمامة(
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      ▪ الصفحة الســادسة

العشرة نساء األوائل 
 إىل 

َ
اللواتي صعدن

الفضاء
 يتساءل البعض عن دور النّساء في الّسفر إلى الفضاء. 
فرغمظ أّن رّواد رحالت أبولّو كانوا جميًعا من الّذكور، 
الّرحالت  في  مبّكرة  مشاركة  لهّن  كان  النّساء  أّن  إالّ 
من  أيٌّ  تصل  لم  لألسف،  أيًضا.  الفضاء  إلى  المأهولة 
أكثر  هنالك  بالمجموع  ولكن  القمر،  إلى  الّرحالت  هذه 
من 50 إمرأة سافرت إلى الفضاء.. وإحداهّن في الواقع 
من  وغيره  أرمسترونغ  نيل  قبل  الفضاء  إلى  سافرت 

رّواد أبولّو. 
هذه قائمة بأسماء النّساء العشرة األوائل اللّواتي صعدن 

إلى الفضاء:
1- فالينتيناتيريشكوفا، من اإلتّحاد الّسوفييتي الّسابق، 
كانت أّول إمرأة سافرت إلى الفضاء في رحلة فوستوك 

6 في العام 1963. 
2- سفيتالناسافيتسكايا، من اإلتّحاد الّسوفييتي الّسابق، 

سافرت إلى الفضاء ألّول مّرة في العام 1982. 
3- سالي رايد، من الواليات المتّحدة، كانت أّول إمرأة 
أمريكيّة لتسافر إلى الفضاء ألّول مّرة في العام 1983. 
إلى  سافرت  المتّحدة،  الواليات  من  جوديثريزنيك،   -4
الفضاء ألّول مّرة في العام 1984. )جوديث توفّيت في 

حادثة تشالينجر في العام 1986(. 
5- كاثرين سوليفان، من الواليات المتّحدة، سافرت إلى 

الفضاء ألّول مّرة في العام 1984. 
6- آنّا فيشر، من الواليات المتّحدة، سافرت إلى الفضاء 

في العام 1984. 
سافرت  المتّحدة،  الواليات  من  سيدون،  مارغريت   -7

إلى الفضاء ألّول مّرة في العام 1985. 
إلى  المتّحدة، سافرت  الواليات  8- شانون لوسيد، من 

الفضاء ألّول مّرة في العام 1985. 
إلى  سافرت  المتّحدة،  الواليات  من  دونبار،  بوني   -9

الفضاء ألّول مّرة في العام 1985. 
إلى  المتّحدة، سافرت  الواليات  من  كليف،  ماري   -10

الفضاء ألّول مّرة في العام 1985. 
المصدر: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
female_astronauts

● تقرير من اعداد جنات الغزي وينار محمد

بالكوارث وانعدام  العراقيين في عالم مليئ  ُولِد جيل من االطفال 
االطفال  منها  يعاني  التي  الصعوبات  ومع  والتخلف.  األمان 
الطبيعيون والتي تجعل آمالهم وتوقعاتهم محدودة للمستقبل، يتواجد 
وسوف  معاقين  ولدوا  ممن  األطفال  من  آالف  المجتمع  في  معهم 
يعيشوا، هم وامهاتهم، عقودا من األلم والمعاناة، لسبب بسيط اال 
وهو ان مكان والدتهم كان قريبا من احدى ساحات القتال االمريكية 

امهاتهم  ان  او  العراق،  في 
الغازات  استنشقت  قد  كانت 
حرق  ُحفَر  من  المنبثقة 
المعسكرات  في  النفايات 
ببساطة،  او   ... االمريكية 
قد  االمريكي  الجيش  لكون 
الرمي  على  التدرب  قرر 
الحية  بالذخيرة  الميداني 
لقريتهم.  مجاور  موقع  في 
منظمة  من  وفد  ضمن  كنا 
الى  المرأة ممن ذهبنا  حرية 
تفقد  لغرض  الحويجة  مدينة 
حالة كنا قد سمعنا بحصولها 
وعندما  هناك.  لالطفال 
ال  صغيرة  بلدة  الى  وصلنا 
اهلها  سكان  عدد  يتجاوز 
لم  بقليل،  اال  ألف  المئة 
المئات  ارى  ان  اتوقع  اكن 
سن  دون  من  االطفال  من 
هذه  كل  يحملون  العاشرة 
طفل  يلد  عندما  العاهات. 

ويعيش لسنوات عديدة محموال على كتف امه، بسبب كون اطرافه 
غير قادرة على حمله.

لكونها  اية اصابع  فيها  ارى  بيد ال  اجمل طفلة ولكن  ارى  عندما 
ضامرة بسبب تشوه خلقي.

عندما تنتظر ام لتلد طفلة، ومن ثم تكون المفاجأة ان الطفلة لديها 
شلل االطراف وثقوب في رقبتها تتنفس من خاللها. وعندما ارى 
الفكرية،  ولقدرته  الطرافه  فقط  فقدانه  يكن  لم  الذي  علي،  الطفل 
االمريكان  مع  المعارك  خالل  قتال  الذين  وامه  البيه  ايضا  ولكن 
من  جيل  على  االمريكي:  االحتالل  غير  الوم  ان  استطيع  ال   ...
المعاقين، على آالف من االيتام المشوهين، وعلى عشرات الآلالف 
من األهالي من الذين سوف يرعون اطفال معاقة غير قادرة على 
المشي او الكالم. ويحز بنفسنا منظر ام ساهر وهي تجلس في ركن 
»يستقر«  كلمة  تكون  وقد  ساهر.  ابنها  عليها  يستقر  التي  السدية 
االستلقاء حتى  يمنعه من  ان عوق ساهر  اذ  المبالغة،  فيها بعض 
التشنجات  اسير  يجعله  الذي  النوع  اعاقته من  ان  اذ  على ظهره، 
المستمرة في االطراف دون توقف. ولكن امه مع ذلك تبتسم له، 
وهو يبتسم لها. وافكر مع نفسي: من المسؤول عن اكثر من ست مئة 
حالة من العوق من نوع شلل القشرة الدماغية في الحويجة؟ ومن 
المسؤول عن مئات من الوالدات بفتحة الظهر في البصرة، ومن 

التشوهات  حاالت  عن  المسؤول 
الوالدية التي لم تكتسب اسماًء بعد 
لفظاعتها في الفلوجة؟ وال يخطر 
بترسانة  أتى  من  سوى  ببالي 
ورمى  العراق،  الى  االسلحة 
الذخيرة  من  االطنان  آالف  مئات 
ومن  العراقية،  المدن  على  الحية 
المدن  قرب  معسكراته  شيد 
التربة  في  سمومه  ونثر  والقرى 
ازباله  وحرق  االنهار  ومياه 
الهواء  ملوثا  والكيمياوية  العادية 
المسؤول  يكون  من  باستمرار.  
والتي  االمريكية،  الحكومة  غير 
ليلة  بين  ما  العراق  غزو  قررت 
الى  االنصياع  ودون  وضحاها، 
اية  او  المتحدة  االمم  مقررات 
هذه  اليقاف  سعت  دولية  مؤسسة 
غير  انها  على  وصنفتها  الحرب 
لم تستمع لشعبها  التي  الحكومة  قانونية وغير مبررة. وهي نعس 
الذي تظاهر بالماليين في الشوارع بالضد من اقامة الحرب، مما 
فضح للعالم سخف مقولة الديمقراطية التي يتشدقون بها على طول 
الخط. بعد ان اطلقنا بياننا حول نشر موضوع الكارثة االنسانية في 
تكن  لم  سنوات،  لعشرة  امريكية  لقاعدة  المجاورة  الحويجة  مدينة 
مفاجأة لنا عندما سمعنا نداء من تجمع لمنظمات حقوق انسان من 
من  مستاءة  وظلت  المجرمة،  الحرب  لهذه  ممانعة  كانت  امريكا، 

النتائج الكارثية لها.

ومنذ وسط عام 2012، بدأت نقاشاتنا معهم حول جيل من االطفال 
ومالية  نفسية  اوضاع  من  يعانون  الذين  اهاليهم  وحول  المعاقين، 
صعبة بسبب عوق اطفالهم. كما وان المنظمات الحقوقية االمريكية 
جنودها  مع  للتعامل  االمريكية  الحكومة  إساءة  عن  تتحدث  كانت 
الذين اصيبوا بعوق او عاهة خالل الحرب، ولم يكن تعامل الدولة 
معهم مما يحفظ كرامتهم االنسانية. ولذا وجدنا عدوا مشتركا يسمح 
او  محاسبة  ودون  ارادـ  كلما  باكملها  شعوب  حياة  بتدمير  لنفسه 
مقاضاة. ومن هنا اتت فكرة ان يجتمع الطرفان للنقاش والمشاركة 
مسببي  بمحاسبة  تبدأ  عالمية  حملة  الى  التوجه  ثم  ومن  بالهموم، 
مطالبتهم  تجاه  تدفع  ثم  ومن  المسؤولية،  تحّملهم  لكي  الحرب، 
بتعويض الضحايا الذين انتهى بهم الحال لحياة غير طبيعية كنتيجة 
لما تسببت به الحرب االمريكية على العراق.  ان جيال من االطفال 
المعاقين يجب ان يكون لهم الحق بالتشافي من علة نتجت من حرب 
اعلى  في  قضيتهم  نمثل  ان  قررنا  ولذا  العراق؛  على  االمريكان 
المنابر الدولية، وان نسعى لتحميل الحكومة االمريكية المسرولية 
عن ذلك، ساعين في النهاية لطلب التعويضات لكل من ناله األذى 
المعاقين  االطفال  من  بدءا  العراق،  في  االمريكية  الحرب  من 

واهاليهم.

تقرير حول فعاليات محلة 
احلق بالتشايف

داخل العراق
◄ اعداد جنات الغزي: المنسق العام للحملة في العراق

 في يوم الجمعة المصادف 7/6/ 2013 قامت ناشطات وناشطو 
منظمة حرية المرأة في العراق واتحاد المجالس والنقابات العمالية 
في العراق بأطالق فعاليات لجمع تواقيع تساند حملة الحق بالتشافي 
لضحايا االحتالل االمريكي، ولكسب المزيد من االصوات المؤيدة  
االطفال  احد  صورة  يحمل  بوستر  طبع  تم  للحملة،وقد  والداعمة 
المعاقين والذي يجد نفسه يتيما بسبب الحرب، وال الدولة وال اية 
جهة اخرى تعتبر نفسها مسؤولة عنه. وكانت الحملة االولى لجمع 
كبير من  بغداد. شارك عدد  في وسط  المتنبي  في شارع  التواقيع 
المارة ومن زوار شارع المتنبي في دعم الحملة والتوقيع ،وكانت 
الحملة  الشباب والعمال والموظفين. شملت  المستهدفة هى  الفئات 
الحقا المناطق الحيوية في بغداد مثل شارع المتنبي ومنطقة الكرادة 
المجالس وخصوصا  رئيس االتحاد فالح  اتحاد  وقد كان لكوادر 
لجمع  كوادرهم   توجيه  تم  حيث  التواقيع  جمع  في  دور  علوان  
وتميز  الرسمية.  والدوائر  المعامل  داخل  في  العمال  من  التواقيع 
كادر المنظمة في جمع التواقيع من خالل التواجد في شارع المتنبي 
وكان للناشطات احالم العبيدي وابتسام المانع دور مهم في انجاح 
الحملة حيث توجهن الى منطقة الكرادة وقاموا بالتعريف عن الحملة 
وبجمع تواقيع من الدوائر الحكومية الموجودة في المنطقة وايضا تم 
زيارة منظمات محلية لتعريفهم بالحملة. استمرت الحملة في بغداد 

لمدة 20 يوم  
تم  تقريبا 
جمع حوالي  
 )3 0 0 0 (
قيع  تو
وقد  خاللها. 
كوادر  ركز 
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صحف 
محلية  
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خالل  واهدافها  الحملة  محلية  قنوات  عدة  تناولت  وقد  تلفزيونية 
نشرات االخبار منها فضائية الرشيد والبغدادية والسومرية.

سامراء 
وبتعاون كوادرالمنظمة في سامراء تمكنت الحملة من تحقيق انجاز 
كبير في جمع التواقيع وكان لرئيسة فرع سامراء احالم  طه وكذلك 
الناشط ماجد حميد  دور مهم في جمع تواقيع تساند الحملة وتعرف 
جراء  االضرار  من  تسلم  لم  والتي  الدين   صالح  مدينة  في  بها 

استخدام االسلحة الكيمياوية 
وتم توجه كوادر المنظمة في فرع سامراء الى عدة مناطق واحياء 
مدينة سامراء ومنها )حي الخضراء والشرطة والمعامل والقاطول 
الجبيرية  الدين  ومنطقة  والسكك والشهداء والمثنى وحي صالح 
االولى والثانية والثالثة، باالضافة الى االسواق التجارية ومعامل 
االدوية حيث تم جمع 70 توقيع من منتسبي ومنتسبات معمل ادوية 

سامراء . واستطاعوا بفترة قياسية مدتها اسبوع جمع 1800 توقيع 
وبذا حصلت الحملة على مساندة كبيرة من مدينة سامراء. وقد كان 
القسم االكبر الذي ساند الحملة هي النساء االرامل حيث بلغت نسبة  
التواقيع هذه الفئه حوالي 60 % من تواقيعنا،و شارك بالتوقيع ايضا 
قسم من الطلبة والمدرسين والموظفيين باالضافة الى قسم قليل من 
رجال الجيش والشرطة والجدير بالذكر ان 16  ناشطة نسوية في 

سامراء اشتركن في هذه الحملة.    فعاليات الخارج
المانيا: قام حزب اليسار الجديد  بدعوة الناشطة ينار محمد الى القاء 
كلمة في مؤتمره في برلين يوم الثامن من آذار الماضي. وقد تم عقده 
بمناسبة السنة العاشرة للحرب على العراق. وانتهزت الناشطة ينار 

المؤتمرين  لدعوة  الفرصة  محمد 
مقاضاة  حملة  الى  لالنضمام 
وطلب  االمريكية  الحكومة 
للعراقيين  للتعويضات  دفعها 
االطراف  وكانت  المتضررين. 
المناهضة  اليسارية  والتجمعات 
للحرب مدعوة الى المؤتمر الذي 
روزا  مؤسسة  من  بتنظيم  كان 
لوكسمبورغ، والذي انتهى بطلب 
يتم  بان  الحاضرة  الجماهير  من 
مخصص  موسع  مؤتمر  عقد 
التي  السياسية  للموضوعات 
الخوض  لغرض  العراق  تحيط 

في النقاش مطوال.
امريكا

الدستورية،  الحقوق  مركز  قام 
الحرب،  مقاومي  ومنظمة 

منظمة  و
وكذلك  مادري، 
حقوق  عيادة 
في  االنسان 
الحقوق في  قسم 
هارفارد  جامعة 
رئيسة  بدعوة 
حرية  منظمة 
ينار  المرأة 
لتمثيل  محمد 
العراقي  الجانب 
مؤتمر  في 
صحفي وندوات 
ت  ا ر سمينا و

منها:
تمر  مؤ  -
امام  صحفي 
آذار وبحضور عشرات من رسائل  يوم 19  اقيم  االبيض:  البيت 
المؤتمر  في  وتحدث  االمريكية.  للحكومة  المعارض  االعالم 
الصحفي المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية فينس وارين، 
وكذلك قادة منظمة الحاربين القدامى المناهضين للحرب، ورئيسة 

منظمة حرية المرأة ينار محمد
قسم  في  البروفسورة  قامت  هارفارد:  جامعة  في  سمينار   -
الحق  حملة  حول  سمينار  بتنظيم  بوبوسكي  ديبرا  السيدة  الحقوق 
بالتشافي دعت اليه جمعا من االساتدذة والطالب-الطالبات، وكذلك 
للناشطة  للكالم  الدعوة  وكانت  المجمتع.  من  نضالية  شخصيات 
العراقية قبل بقية االطراف، ومن ثم انهت السمينار المحامية الالمعة 
الموضوع ال  ان  بقولها،  الدولي  القانون  في  والهبيرة  بات سبيس 
يكمن في السؤال سواء كنا نقدر ان نحاسب الحكومة االمريكية، بل 
انه يكمن في متى سوف نفرض عليها هذا الموضوع. اذ ان المسألة 

كما نراها هي مجرد الوقت الوطلوب لكي تصل اآلليات القانونية 
ان  المعروف  ومن  المخططة.  اهدافها  الى  الدولي  المستوى  على 
هذه المحامية كانت اول من رفع الدعوى على القساوسة قبل عقدين 
من الزمن، بسبب التجازو الجنسي على االطفال، ونجحت بعد عقد 
عن  الضحايا  وتعوض  وتعتذر  تعترف  الكنيسة  لجعل  الزمن  من 

التجازوات الحاصلة ضدهم. 
امسية في قاعة بريخت في نيويورك: قامت منظمة مقاومي   -
بتنظيم جلسة  السيد على عيسى  العراقي االصل  بكادرها  الحرب 
على قاعة بريخت في مانهاتن في مدينة نيويورك. ومن المتعارف 

عليه ان هذه القاعة هي مركزا لتجمع اليسار في العاصمة المالية 
البارزة  الكاتبة المسرحية والشخصية النسوية  االمريكية. تفضلت 
ايف انسلر بتعريف الناشطة ينار محمد بعد ان روت قصة تعرفها 
عليها منذ عشرة سنوات على برنامج السي ان ان. ومن ثم كانت 
كلمة ينار محمد، وماغي مارتين من المحاربين القدامى المناهضين 
للحرب، واخيرا للمحامية بات سبيس التي طمئنت الحضور مرة 
ثانية على ان التقنيات واألليات الدولية من شأنها ان تسمح لطلب 
ناشطون  هناك  مبتغاه طالما  الى  بان يصل  والطموح  الحجم  بهذا 

ومنظمات تقف خلفه وبكل اصرار.

مقاضاة احلكومة االمريكية حول تسببها مبآسي العراق
محلة احلق بالتشايف: مقدمة وتقرير عن فعاليات احلملة
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◄ االخبار- الشرق االوسط
هاني فؤاد الفراش

 في محاولة لرصد ظاهرة التحرش في المجتمع المصري وإدراك مشاعر 
جنسية،  وإيحاءات  وتحرشات  مضايقات  من  له  تتعرض  ما  تجاه  المرأة 
تجول الممثل المصري الشاب وليد حماد في شوارع القاهرة مرتديا مالبس 
نسائية في تجربة فريدة ومثيرة. التقطت عدسات فريق عمل برنامج »أول 
الخيط« الذي تذيعه قناة On TV المصرية تجربة الشاب في شوارع وسط 
وجهة  من  التجربة  لنقل  وذلك  بكثافة،  الظاهرة  فيها  تنتشر  التي  المدينة 
التي شاهدت مقاطع لتجربة الشاب على موقع  نظر مختلفة إلى الماليين 
الزي  بارتداء  سواء  المضايقات  من  المصري  المثل  يسلم  ولم  يوتيوب. 
تعرضه  اللقطات  أظهرت  فقد  المتحررة،  المالبس  أو  المحافظ  التقليدي 
لمضايقات، بل واإلغراء بالمال مقابل تقديم خدمات جنسية. ويظهر الفيديو 
أحد الرجال أثناء متابعته لحماد متنكرا في زي فتاة، إال أن الممثل الذي 
كان حريصا على عدم التفوه بكلمة خشية انكشاف األمر، أصر جاهدا على 

عدم المغامرة بذلك وحافظ على صمته.
ويروي الممثل تجربته في حوار مع اإلعالمية المصرية لينا الغضبان قائال 

إنه يشفق على الفتيات والسيدات الالتي قال إنهن »يتعرضن لجميع أشكال المضايقات، ويتحملن 
الكثير من األذى البدني والذهني«. من ناحيته قال المخرج عماد عزت لموقع قناة »الحرة« إن رصد 
الظاهرة »كان يتم غالبا من وجهة نظر نسائية، حتى قررنا هذه المرة رصد رأي الرجل لذلك قررنا 
العاديين  الناس  التلفزيوني استطاع »تشجيع  التقرير  االستعانة بالممثل الشاب«.  ورأى عزت أن 
على التفكير في قضية التحرش من خالل التعريف بما تشعر به المرأة وذلك من خالل تجربة فنية 
جديدة، وليس فقط مجرد تكرار ما قيل سابقا في هذا الشأن«. وقال إن أهم الصعوبات التي واجهت 

أي  في  الوقوع  »تجنب  هي  العمل  فريق 
أخطاء تؤثر على العمل أو تعرض الممثل 
ألي عنف جسدي« نظرا ألنه كان يصعب 

التنبؤ بما كانت ستؤول إليه األحداث.
 

ظاهرة يومية
ظاهرة  مصر  في  التحرش  ظاهرة  وتعد 
واألماكن  الشوارع  في  متزايدة  يومية 
المصرية،  المدن  مختلف  في  العامة 
المحلية  الدراسات  كشفته  ما  بحسب  وذلك 
مصري  حكومي  تقرير  وآخرها  والدولية 
الدراسة  وبينت  الظاهرة.  حجم  تزايد  أكد 
عن  العاطلين  من  هم  المتحرشين  أكثر  أن 
المئة،  في   86 حوالي  بنسبة  وذلك  العمل 

وأن حوالي 50 في المئة من السيدات يتعرضن للتحرش بشكل يومي .وقالت 48.9 في المئة من 
السيدات المشاركات في االستطالع إن حوادث التحرش زادت بعد الثورة بينما قالت 44 في المئة 
أن النسب متساوية، .فيما رأت 7 في المئة فقط إن حاالت التحرش كان عددها أكبر قبل الثورة. 
المئة  بنسبة 89 في  الحوادث وذلك  تلك  فيها  تقع  التي  أكثر األماكن  الشارع هو  التقرير أن  وبين 
تعرضا  الفئات  أكثر  هن  الطالبات  أن  إلى  مشيرا  المئة  في   88.5 بنسبة  العامة  المواصالت  يليه 
للظاهرة بنسبة 91 في المئة. ورصدت األمم المتحدة اتجاها نحو العنف إزاء المرأة، خاصة بعد 
الثورة في ظل غياب االستقرار األمني والتشريعات الكفيلة بمنع الظاهرة أو تطبيق عقوبات رادعة 
على مرتكبيها. وأصدرت منظمة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دراسة بعنوان 
»طرق القضاء على التحرش الجنسي في مصر« قالت فيها إن الظاهرة استفحلت بشكل غير مسبوق 

في الشوارع المصرية، ودعت إلى تعديل التشريعات في هذا الصدد.
 

التحرش بالناشطات
للتحرش  امرأة مصرية  أكثر من 20  بتعرض  بالغ  بشكل  اهتمت  والعالمية  المصرية  المنظمات   
الجنسي بداية العام الحالي خالل االحتفال بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 
مبارك. وأدلت العديد من السيدات بشهاداتهن عن هذه األحداث في وسائل اإلعالم المحلية، ومن 
بينهن فتاة وصفت في شاهدتها لمركز« نظرة » الحقوقي ما تعرضت له من األذى الشديد خالل 
واإليذاء  للتحرش  تعرضت  إنها  الفتاة  وقالت  الماضي.  العام  أواخر  فيها  تظاهرة سياسية شاركت 
البدني والتجريد من مالبسها حتى أصبحت عارية تماما، كما أنها فشلت أكثر من مرة في الهروب 
من أيادي المتحرشين التي طالت جميع أجزاء جسدها. وأضافت الفتاة أن من كانت تأمل في إنقاذها 
من هذه المعاناة هم من كانوا يتحرشون بها أيضا، مشيرة إلى أنها ظلت تتحمل هذه المضايقات حتى 

استطاعت في النهاية الوصول إلى مستشفى ميداني قريب.
 

مبادرات لمواجهة التحرش
 وفي مسعى لمواجهة ظاهرة التحرش تحركت بعض القوى والجمعيات لطرح أكثر من مبادرة من 
بينها تكوين مجموعات بشرية لحماية المرأة في األماكن العامة والتجمعات السياسية من التعرض 

ألي نوع من المضايقات.
 كما أعلن عدد من المتطوعين عن إنشاء فصول لتعليم السيدات طرق الدفاع عن النفس في مواجهة 
فنية محلية  بالتحرش من خالل جمعيات  للتوعية  المتحدة حملة  األمم  أطلقت  وبدورها  المتحرش. 
تقدم عروضا فنية في األماكن العامة تحاكي المواقف التي تتعرض فيها السيدات لإليذاء والتحرش. 
التواصل االجتماعي لمشاركة قصص ذات صلة  وكذلك تم إنشاء صفحات الكترونية على مواقع 
ونشر  المتحرشين  أسماء  فضح  أو 
ضد  »قوة  صفحة  مثل  صورهم، 
الجماعي«  الجنسي  التحرش/االعتداء 
على موقع فيسبوك التي تنشر قصص 
اجتماعية  طبقات  من  وسيدات  فتيات 
نشر  إلى  باإلضافة  مختلفة،  وأقاليم 
صور وأسماء المتحرشين. لكن الجدل 
حول القوانين التي تمكن المرأة وتدعم 
مستعرا  مازال  مصر  في  حريتها 
جانب  من  ومؤيديهم  الليبراليين  بين 
جانب  من  المحافظين  واإلسالميين   ،
اإلخوان  جماعة  رفضت  فقد  آخر. 
جماعات  من  المدعومة  المسلمين، 
الثوابت  مع  تتعارض  إنها  وقالت  المتحدة،  األمم  في  المرأة  وضع  لجنة  وثيقة  محافظة،  إسالمية 
اإلسالمية وقيم األسرة المصرية ومن بينها »منح الفتاة الحرية الجنسية الكاملة، وسلب الزوج الحق 
في الطالق وإسناده للمحكمة، والمساواة في الميراث بين الزوج والزوجة«. وعلى الرغم من غياب 
إطارها  في  تندرج  قد  أخرى  فإنه نص على جرائم  المصري  القانون  في  للتحرش  تعريف  وجود 
جرائم التحرش، مثل »اإلهانة« التي قد تشمل االنتهاكات اللفظية في الشارع، أو »هتك العرض« 
وما يشمله ذلك من كشف أو مالمسة المتهم بجسد األنثى بغير رضاها. كما ينص القانون المصري 
على عقوبات لجريمة ارتكاب »فعل فاضح« وهو خدش الحياء دون المساس باألنثى. ويجرم القانون 
أيضا التعرض ألنثى في طريق عام على وجه يخدش حياءها. ويشدد المشرع المصري من أحكام 
جرائم االغتصاب وما يقترن به من اللمس، وتصل هذه األحكام إلى السجن حوالي 15 عاما وربما 
تصل إلى اإلعدام. ومع تزايد ظاهرة التحرش في المجتمع المصري، تحرك المجلس القومي للمرأة 
للمطالبة بإصدار قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التحرش الجنسي مع 

وضع تعريف له، وتم عرض القانون على وزارة العدل حتى يأخذ طريقه إلى البرلمان إلقراره.
 

تعديل تشريعي
 وفي لقاء مع موقع قناة »الحرة« قالت نجالء العادلي الباحثة في المجلس القومي لحقوق المرأة إن 
القانون يتضمن تشديدا في عقوبة التحرش الجنسي. وأضافت أن الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة 
مطلع العام الحالي توصي الدول األعضاء بإصدار تشريعات مشددة تجرم العنف ضد المرأة، وهو 
ما دفع المجلس إلى »طرح مشروع القانون هذا لتغطية كل الثغرات الموجودة في القانون السابق«. 
وشددت العادلي على أن القانون وحده ال يكفي فهناك حاجة إلى »إجراءات إضافية من الوزارات 

المعنية والجهات المنوط بها إثارة الوعي الديني واالجتماعي«.
 وأكدت الباحثة المصرية أيضا على ضرورة تكثيف الحمالت التي تقدم مبادرات للحد من ظاهرة 

التحرش ألنها »تولد شعورا بالقلق لدى المتحرش من اعتقاله وتقديمه للمحاكمة«. 

رفضت مجاعة اإلخوان املسلمني، املدعومة من مجاعات 
إسالمية حمافظة، وثيقة جلنة وضع املرأة يف األمم 

املتحدة، وقالت إنها تتعارض مع الثوابت اإلسالمية وقيم 
األسرة املصرية ومن بينها »منح الفتاة احلرية اجلنسية 

الكاملة، وسلب الزوج احلق يف الطالق وإسناده للمحكمة، 
واملساواة يف املرياث بني الزوج والزوجة«.

◄صادق الريكان

ابعد هللا عنكم ُشرور المرض بِما تَحمله هذه الكلمة ِمن َمعنى 
ُمحبط ومؤلم 

ِعند َمرضي قَبل أيام قليلة واظبت على ُمراجعة الُمعاون الطبي 
حرصت  َحيث  اإلبر  َزرق  ِمن  نصيبي  آخذ  حتى  )المضمد( 
على المواصلة رغم ُكرهي الشديد لإلبر و )المضمد( وفي أحد 
المرات التي أردت أن أُعاقب نفسي بها في الذهاب للمضمد عند 
دخولي له وقبل ان استدير ألنال جزائي دخل علينا فجأة رجل 
متوسط العمر ملتحي مالمح وجهه تلوح ألفُق التعب، قال وكأنه 

معترًف بذنب ما ؟ عندي استفسار ممكن؟؟
أنا بدوري كنت مفاجئ بدخوله هذا ومنزعج قليالً، حيث اجابه 

المضمد نعم تفضل 
م في  الرجل : أبني الصغير في السابعة من عمره يعاني من أالاّ
الجهة اليسر من صدره ودائما ما يشكو لي المضمد : ماذا يعني 

في الجهة اليسرى ؟؟؟
الرجل : اقصد قلبه !
المضمد : ما به قلبه 

قلبه،  دقات  في  وتسارع  منه  يعاني  شديد  الم  هناك   : الرجل 
بالمناسبة اصطحبته قبل مده قليلة للمستشفى وأعطوني بعض 

االدوية لكن لم تجدي نفعاً الحال نفس الحال
يلَق  لم  لكن  االجتهاد  في  يمارس هوايته  أن  المضمد  هذا  أراد 
السبيل حين وضع إصبعه فوق رأسه ليولي به ذهابا وإياباً على 

)صلعته( مدعي التفكير !!
المضمد : متى تأتي له هذه الحالة ؟؟

الرجل : عندما يصعد الدرج احيانا، وأيضا اراقبه حين يمارس 
اللعب مع اصدقائه اجد ما ان لعب قليالً حتى راح يجلس للراحة 
الحال على ان ال  به  قلبه، حتى وصل  يده على  واضعاً  كثيراً 

يشارك اصدقائه اللعب
المضمد : هل يسيل الدم من انفه

الرجل : احيانا ليس دائماً
ضل المضمد يسأل اسأله فتاكة خرجت بنا عن اصل الموضوع 
في الوقت الذي استمر به هذا الرجل باإلجابة على كل شيء، 
بالملل من وقوفي بينهم ومارست دوري من  انا  حيث شعرت 

الفضول وقلت للرجل
حجي اخذ أبنك لدكتور اخصائي ابو قلبيه وأردفت نحو المضمد 
وقلت مع احتراماتي الك لكن من رأيي االخصائي افضل ؟؟؟؟؟
ما ان تكلمت انا بهذا الكالم حتى اصفر وجه الرجل وتغير تعبير 
وجهه ليرمى لي ابتسامه تحمل في طياتها الكثير من الغموض 

وأجابني بكلمتين )أي أي( شكراً مع السالمه ليتركنا ويرحل
بعد ما ان رحل ونلت جزائي من هذا المضمد، ذهبت للتفكير 
بكل غبائي وراودتني الكثير من االسئلة التي صعب علي اجابتها 
الرجل ال  لقناعة إن هذا  الرجل، حتى وصلت  بخصوص هذا 
يملك من المال الشيء الوفير حتى يغنيه شبعاً لرؤية ابنه وهو 
يمارس دوره في الحياة مثل بقية اصدقائه، حيث ال يمكن ألي 
مخلوق ان يترك ابنه مرمياً بين احضان الوجع والخطر دون 
ان يفعل شيء، الفقر هو العامل الوحيد المشجع على النكسات، 
له  اقل من هذا ال سبيل  أو  المحدود  الدخل  فالمواطن صاحب 
شخصياً  انا  التي  الحكومة  المستشفيات  سندان  بين  وقع  حين 
ارغب الموت فوق فراشي او تحت الرصيف ال يختلف عندي 
بها  يمارس  التي  الحكومي  للمستشفى  الذهاب  من  افضل  فهو 

ابشع انواع الغش واالستخفاف بمشاعر المريض
الموطن معه  معانات  تبدأ  التي  االخصائي  الدكتور  او مطرقة 
و  دينار،  االقل 10,000  على  وإياباً  ذهاباً  السيارة  اجرة  عند 
كشف الدكتور اقل شيء 25,000 دينار، وإشاعة + تحليالت 
ال تقل عن 50,000 دينار، وقيمة الدواء ايضاً 25،000 دينار، 
هذا التقييم اقل محصلة من المال يخرج بها المواطن حيث هناك 
ارقام خياليه ال يسعها الى اصحاب المناصب العليا في الدولة 
لفتهم  الفقير وابنه ومن لف  الرجل  الذين وضعوا هذا  الموقرة 

بين اسنان اموالهم واختالساتهم ليلوكوا بهم ومن حد الجوع
نعم انا متأكد من ان هذا الرجل مثله مثل الكثير من المواطنين 
الذين ال يملكون سوى عيون ترى بصمت من سرقها واستلب 
حظها لتكتفي بذرف الدمع خلسة عن االخرين، فهذا لسان واقع 

هذا الرجل يقول
ألمال غير موجود

وأبني تسقط اوراق ايامه امام ناظري
والطبيب والمستشفى  ؟؟؟؟؟؟

مصرع فتاة تحت عجالت سيارة اثر تحرش قائدها بها 
■ التحرير- مصر

لقيت فتاة مصرعها اليوم السبت المصادف 10 آب 2013، إثر قيام سائق بدهسها بعد التحرش بها وتمكنت مديرية 
أمن الغربية من ضبط السائق. وتلقي اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى طنطا الجامعى يفيد 
مصرع فتاة دهستها سيارة ولفظت أنفاسها األخيرة قبل الوصول للمستشفى. وانتقلت القيادات االمنية وتبين أن مرتكب 
الواقعة »م ر« 28 سنة -سائق سيارة ميكروباص، قام بالتحرش بفتاتين وبعدها وقفت إحداهما أمام السيارة لتردعه 
عن أفعاله، وحاولت اإلتصال بشقيقها لينقذها من أفعاله وتحرشاته بهما، فقام السائق بدهسها أسفل سيارته، مما أدى 
لمصرعها فى الحال وفر هاربا، تمكنت األجهزة األمنية من ضبطة واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر الالزم 
وأخطرت النيابة للتحقيق. وفى سياق متصل تم ضبط 135 هارب من أحكام و12 مسجل خطر و4 أسلحة نارية فى 
حملة أمنية بالغربية. وصرح اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، أن المديرية تمكنت من ضبط 135 هاربا من أحكام 
وضبط 6 قضايا إتجار مواد مخدرة 12 كليو بانجو و20 جرام أفيون و624 قرصا مخدرا و4 قضايا تعاطى مخدرات 
وكذلك ضبط 4 أسلحة نارية فرد خرطوش و40 طلقة و22 قضية سالح أبيض و12 مسجل شقى خطر و10 مشبته 

فيهم و1 قضية بلطجة باإلضافة إلى 6 متهمين هاربين من قضايا وقتل عمد وسالح نارح ومقاومة سلطات.

ممثل مصري يتنكر يف زي امرأة لرصد ظاهرة التحرش 

      ▪ الصفحة الســابعة

غرافيتي في مصر بعنوان ال للــتحرش

املال، والبنون، والطبيب؟

 )صرخة( لــ ميثم راضي
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الجميع يالحظ حالة االستياء الشعبي المتصاعدة من األداء الحكومي 
العراقي  الشعب  تطلعات  يلبي  ال  والذي  المتجانس  غير  والبرلماني 
وازدادت حالة االستياء عندما الحظ الشعب تحرك الشعوب المجاورة 
لتغيير الواقع المأساوي الذي يعيشون فيه وكان الفيسبوك المنبر األول 
للتغيير في المنطقة ومن هذا المنطلق استخدم الشباب حملة إلغاء تقاعد 
البرلمان عبر الفيسبوك كانت في بدايتها دعوات لم تلقى صدى واسع 
في  وظهرت  عليه  كانت  مما  وأوسع  أوسع  مدى  أخذت  اآلن  لكنها 
بجهود  تمارس  و هي  والبرامج  والفضائيات  االتصال  وسائل  مختلف 
شبابية لم تتبناها الفضائيات إال  كـ خبر أو حدث جاٍر في العراق الن 
اغلب الفضائيات تابعة ألحزاب مشتركة في البرلمان ال يروق لها هذا 
التوجه . بعد ان يئس الشباب من المنبر الديني الذي يأخذ حيزا كبيرا في 
توجهات وتوجيهات الشعب العراقي دون ان يأخذ على عاتقه اي تحرك 
بالنقد األسبوعي  اكتفى  وضغط بواسطة مظاهرات او اعتصامات بل 
المناسبات  وأيام  رمضان  شهر  ايام  طيلة  وكذلك  ألجمعه  صالة  عبر 
بالنقد,,  يتأثروا  ولن  لم  والبرلمان  الحكومة  ان  يقين  على  وهو  الدينية 
التغيير ال يحصل بالنقد وان كان جارحا اذ البد من ضغط ميداني شعبي 
وبجدول زمني محدد  ومخيف للبرلمان والحكومة كما حصل في الدول 
كأنه  الشعب  فيه  خرج  محددا  موعدا  تمرد  حركة  إطالق  من  العربية 
الوعي  وغياب  واالستكانة  والخضوع  الخنوع  كل  يجرف  عارم  سيل 
الجماعي لألمة والشعوب,, إذا نجح الفيسبوك في إلغاء تقاعد البرلمان 
العراق  في  األول  المدني  الحراك  ألنه  المنبر  يقصم ظهر  فانه سوف 
الذي يطالب بحقوق ومصلحة عامة ولم يكتفي بالمطالبة ولكنه سوف 
ينزل إلى الشوارع في يوم 31 اب القادم وسوف يكون التجمع االول 
من نوعه دون وصاية دينية او سياسية كما اعتادها الشعب العراقي من 
وجود فتاوى بوجوب االنتخابات ووجوب المشاركة في االستفتاء على 
التظاهر إللغاء  في  المشاركة  بوجوب  فتوى  لم نالحظ  الدستور ولكن 
تقاعد البرلمان ! لهذا سوف يكون هذا التحرك هو الفيصل بين نداء 

المنبر ونداء الفيسبوك وان كان هناك مطالبات لبعض الجهات الدينية 
بإلغاء تقاعد البرلمان لكنها ال ترقى إلى المستوى المطلوب والمنتظر 
منها ,, آن األوان ان يصحوا شعب العراق من السبات العميق والتدجين 
كما وصفه احد علماء الحوزة ! ويقول قوله الفصل في التحرك المدني 
العراق  إلصالح  أخرى  تحركات  بعدها  ومن  البرلمان  تقاعد  إللغاء 
التي نظمها  التقاعد  إلغاء  توافق! حملة  التوافقية بال  السياسية  والعملية 
مما  المحك  على  والدينية  السياسية  الجهات  وضعت  الفيسبوك  شباب 
اذ  أمس  يوم  المواطن  كتلة  فعلت  كما  طوعا  يتنازل  ان  ببعضهم  حدا 
وهناك  بذلك  قانون  بسن  طلب  وقدمت  أعضائها  تقاعد  عن  تنازلت 
أعضاء آخرون من غير كتل أيّدوا الطلب فيما اعترض آخرون,, نعود 
ألنه  سينتصر  الفيسبوك  لكن  صراع  في  والفيسبوك  المنبر  ان  لنقول 
يعتمد في أدواته على الصورة والمحاكاة واالستمرارية وروح الشباب 
في  الحملة  موعدا النطالق  وحدد  يعيشونه  الذي  الواقع  من  واستيائهم 
والمصلحة  والمهم  األهم  ومراعاة  بعيد  من  بالنقد  المنبر  يكتفي  حين 
إلغاء  في  الفيسبوك  خسر  لو  ماذا  لكن  المجهول  من  والخوف  البعيدة 
يساند  لم  ألنه  المنبر  على  اللوم  بالتأكيد  يكون  سوف  البرلمان؟  تقاعد 
سوف  الحالتين  كلتا  في  لذلك  الشعبي  والحراك  التوجه  هذا  ويعاضد 
الدينية ألنها  والجهات  المنبر  هو  الحملة  هذه  في  األول  الخاسر  يكون 
لم تتبنى حراك شعبي لتغيير أي شيء بل اكتفت باالنتخابات ووجوب 
المشاركة واختيار األصلح لكن العمل السياسي في كل العالم بحاجة الى 
تقويم مستمر وعدم االنتظار ألربع سنوات أخرى لكي نبدل الفاسدين بل 
يجب وأد الفتنة في المهد كما يقولون وكذلك يجب محاسبتهم أول بأول 
حقوقه  إقرار  لحين  واالعتصامات  والتظاهر  للضغط  الشعب  ودعوة 
المسلوبة على مرأى ومسمع من علماء الدين ورجاالته وعامة الشعب.

الفيسبوك واملنرب و إلغاء تقاعد الربملان؟
◄مهدي حسين الفريجي/ كتابات

راقصات بالية عراقيات
التقطت هذه الصورة في سبعينات القرن الماضي . البالية من احد الفنون الراقية و الجميلة والتي تجسد محاكاة 
للوحة او رواية او مقطوعة موسيقية بطريقة راقية ثالثية االبعاد .. اختقى هذا الفن الراقي و الجذاب و االنساني 
المحتوى من العراق العظيم ليحل بدال عنة الخراب و القتل و الفتن و التخلف و الجهل !! شتان بين هذه الصورة 

وبين وضع المجتمع اليوم وكأننا قد عدنا الف عام الى الوراء !!

املرأة الباربي
◄ دعاء البياتي

ة 
أ
�مر� عن  يبحث  دوما  �لرجل 

�لكرز  بلون  ممتلئة  بشفاه  باربي 
بمفرد�ت  ومليء  منحوت  وجسد 
و  صغير  وعمر  �لطاغية  نوثة 

أ
�ل

عائلة ذ�ت سمعة حسنة وتككتمل 
صاحبة  كانت  �ن  �لمو�صفات 
ل  ضعيفة  وشخصية  وجاه  مال 
بحلقات  �لستمتاع  سوى  تجيد 
مسلسل تركي �و مكسيكي وجل 
و  �لزياء  و  بالمطبخ  �هتمامها 
يبحث عن  ما  ونادر�   !! �لكو�فير 
ة مثقفة صاحبة عقل و وعي 

أ
�مر�

ة سترهقة بككثرة �لمناقشات و �لسئلة و �لعتر�ضات 
أ
س فهذه �لمر�

أ
نة يعتبرها مثيرة لوجع �لر�

أ
و�در�ك �نساني ل

ة �لباربي هو �شبة بحبة �لبندول �لذي يتمناها كل رجل شرقي !!
أ
.. لذ� يعتبر خيار �لمر�

      ▪ الصفحة الثــامنة
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◄ بغداد/ المسلة: 

الثانية  في  بشابة  يدفع  الذي  ما   : الخبر  هذا  أقرأ  وأنا  سؤالي 
والعشرين من عمرها الى الزواج من رجل في الثانية والتسعين؟
رجل تسعيني يتزوج من عشرينية ، مع اثنين من أحفاده في ليلة 

واحدة في سامراء
بغداد/ المسلة: تزوج مصلي محمد المجمعي )92 عاماً( وهو 
فالح يسكن احدى قرى محافظة صالح الدين، شمالي بغداد، مع 

اثنين من احفاده في حفلة واحدة اقيمت مساء الخميس.
وقال المجمعي لوكالة فرانس برس »انا سعيد بزواجي مع اثنين 

من احفادي واشعر وكأن عمري عشرين عاماً«.
وامضى المجمعي الذي تزوج اول مرة عام 1952، حياته في 
في  كبان  قرية  في  الصيد،  هواية  يمارس  وهو  الزراعة  مهنة 

ناحية االسحاقي جنوبي تكريت )160 كلم شمالي بغداد(.
زوجته  وفاة  من  سنوات  ثالث  بعد  تزوج  الذي  المجمعي  وقال 
االولى »بقدر ما كنت احب زوجتي االولى اتمنى ان اسعد زوجتي 

الثانية«.
سعيدة  »انا  عاما(   22( الجبوري  مخلف  منى  الزوجة  وقالت 

بزواجي واتمنى ان استطيع اسعاد زوجي وارضاء ابنائه«.
واشار المجمعي الى انه اجل زواج حفيديه االثنين 16 و 18 
عاماً لعدة مرات حتى تمكن من العثور على الزوجة المناسبة، 

ليتم زواجه معهما في هذا اليوم.
وقد ارتدى الجد العريس مالبس عربية مميزة وهو يجلس الى 

جانب عروسه التي ارتدت فستاناً ابيض.
ورزق المجمعي باربع اناث و12 ذكرا اكبرهم من مواليد عام 

1955، واصبح جداً لعدد كبير من االحفاد.
زعيم  وبينهم  القرية  واهالي  المجمعي  احفاد  جميع  واحتشد 
عشيرته ورجال دين في الحفل الذي استمر اكثر من اربع ساعات، 
في  الرصاص  خالله  واطلق  شعبية  ورقصات  موسيقى  وتخلله 

الهواء ابتهاجا بالمناسبة المميزة.

رجل تسعيني يتزوج من شابة يف نفس اليوم 
الذي يتزوج فيه احفاده!

يف البدء كان اجلســد
● هيفار حسن

وكاَن الجسد عارياً ولم يشتَّهيه او يشتَّهي أحْد، نَّفَخ ِمن روحه فيه روحاً، 
وِحِه{. سورة السجدة9. اهُ َونَفََخ فِيِه ِمن رُّ ولم يُك نِجساً }ثُمَّ َسوَّ

ان كانت نفخة روحه قد استَّوطن جسدنا، فأُي منطٍق هو منطُق من يدَّعون 
تُمثل  طاهرة  روح  مع  ساحة حرب  هو  جسدنا  بان  األرض  في  صوته 

الرب؟
عبرت )ماري كاردينال( بشكل دقيق عن معاناة المرأة حينما كتبت )إذا 
الكلمة  هذه  من  مرادها  توضيح  عليها  كلمة حرية وجب  امرأة...  كتبت 
إذا كانت ال ترغب في أن يلتبس مفهوم الحرية بمفهوم اإلباحية( حقيقة 
يفهمها حتى بعض  الى عالم أفضل وال  تدعو  التي  المرأة  تالمس روح 

أقرب رفقتها.
الجسد والروح مشتركان في األعمال وفي الثواب والعقاب , جدل العالقة 
بين )الروح و الجسد( مازال مطروحا في مجال الفلسفة واالسطورة التي 

تلَّبست ثوب الدين في حضارتنا الُمسماة بالتكنولوجية .
غالبية النساء باختالف خلفياتهن العقلية, الدينية, الفكرية و البيئية يجتمعون 
على عقيدة واحدة و هو كيفية عرض و ابراز و ذلك الجسد الذي أصبح 

له أسعارا مختلفة حسب مطابقة الجسد للمواصفات العالمية الذي حدده تجار الجسد و المشجع أو المشتري األكبر هو الرجل الذي يكرس حياته 
للعمل بل و بساعات اضافية تنهش من حياته من أجل نيل أجمل ما يشتهيه من تلك المواصفات.

عمليات التجميل التي بدأت تأخذ بُعداً اجتماعياً مقبوالً ومن ثم االستجابة لها على صعيد اإلجابات تمثل أحد ُمَحِددات تَّوصيف الحضارة التي 
بدأت تتجه في عصر العولمة الى حضارة الجسد، حيث تبرز جغرافية جسدها االنثوي وعضالته المفتولة إلشاعة حضارة جسد تنتفي فيها حديث 

العشق والروح.
فعندما نشاهد برامج التلفاز الذي أصبح أقرب من األم ألطفالها و بديل للمربية, كم مفكر وعالم و برنامج يعرض على الشاشة لالستفادة من 
تاريخهم و علمهم؟! أكاد اجزم بالعدم اذا ما قارننا ذلك الكم الهائل بكم صور النساء و الدعايات المغرية المحرضة للجنس واألفالم المشجعة 

لحصر تفكير الرجال و النساء بكيفية االيقاع بذكورة الرجل المتمثلة بعضالته و كيفية االيقاع بأنوثة األنثى المتمثلة بتفخيخها إلمكانياتها!
الوجيز في الكالم أن جسد المرأة ليس بعورة فهل تفتخر المرأة بجسدها دون عرضها كسلعة؟ معادلة ليست بسهلة ألنها متعلقة بثقافة الذكورة أكثر 

من ارتباطها بالمرأة, لذا ال بد من الوقوف عند عقلية الرجل و تحريره من تلك القيود و المقاييس المشوهة التي يستعملها لقياس جمال المرأة.

حمطة طبية 
زيادة نزيف الدورة الشهرية

اسبابها وعالجها

■ الرياض: د. عبير مبارك 

االضطرابات الهرمونية من أهم أسبابه

للمرأة  الشهرية«  »الدورة  خصائص  في  طبيعي  هو  ما  ذكر  عند 
دم  تدفق  بدء  بأن  النساء  طب  مصادر  تقول   ،Menstrual Period
الحيض لدى المرأة الطبيعية يحصل ما بين 21 و35 يوما، ويستمر ما 
بين 4 و5 أيام. ويخرج خالل تلك األيام، من كل شهر تقريباً، ما بين 30 
إلى 40 مليلترا من الدم. أي ما يُقارب الكمية التي تمأل ما بين 2 إلى 4 

مالعق طعام عادية.
تشير مصادر طب النساء إلى أن األمور، في »الدورة الشهرية«، ال تجري 
»اضطرابات  مصطلح  يظهر  وهنا  النساء.  كل  لدى  العناصر  تلك  وفق 
عهدته  ما  مع  بالمقارنة  سواء  وذلك  المرأة.  لدى  الشهرية«  الدورة 
أو  الماضية،  الفترات  خالل  الشهرية  دورتها  في  المرأة  عليه  وتعودت 

بالمقارنة مع ما هو طبيعي لدى غالبية النساء.
أحداث الدورة الشهرية 

* علينا مالحظة أن مصطلح »الدورة الشهرية« ال يعني فقط فترة الحيض 
الفعلي، أي خروج الدم عبر المهبل، بل يشمل كامل الفترة التي تحصل 
خاللها مجموعة من التغيرات الهرمونية، والتغيرات في الجهاز التناسلي 
وهي:  أمور،  ثالثة  إلى حصول  بمجملها  تُؤدي  التغيرات  وهذه  للمرأة. 
أوالً: البناء التدريجي لطبقة من البطانة للرحم، بُعيد انقطاع خروج دم 
الحيض في الدورة السابقة. ويستمر ذلك البناء طوال الوقت، إلى حين 
تقريباً.  أسابيع  ثالثة  فترة  طوال  يستمر  أنه  أي  الحيض.  دم  تدفق  بدء 
المبيضين،  للتلقيح، من أحد  الناضجة والجاهزة  البويضة  ثانياً: خروج 
في  يحصل  ما  وذلك  »فالوب«.  قناتي  إحدى  عبر  الرحم  إلى  ودخولها 

منتصف فترة كامل الدورة الشهرية تقريباً.
ثالثاً: بدء تساقط ما تم بناؤه من بطانة جديدة للرحم، وبدء خروج الدم. 
أي أن خروج دم الحيض هو بسبب تساقط بطانة الرحم التي تم تكوينها 

في األسابيع الثالثة الماضية.
ودقيقة  ومنتظمة  معقدة  تغيرات  بها  تتحكم  الثالثة،  العناصر  وهذه 

للهرمونات التي تُفرزها أجزاء عدة في جسم المرأة.
اضطرابات الدورة الشهرية 

القلق  يستدعي  ال  ما  منها  الشهرية«  الدورة  »اضطرابات  وجوانب   *

ومراجعة الطبيب، ومنها ما هو مرضي يتطلب مراجعة الطبيب. وبصفة 
دم  تدفق  بدء  مواعيد  انتظام  عدم   • االضطرابات:  تلك  تشمل  رئيسية، 
كميات  خروج  أو  الحيض،  دم  من  جداً  قليلة  كميات  خروج   • الحيض. 
كبيرة منه، خالل أيام الحيض نفسه أو في أوقات أخرى من فترة »الدورة 

الشهرية«.
الطبيعي  األلم  زوال  أو  الشديد،  األلم  أو  المعتاد،  غير  باأللم  الشعور   •

الُمصاحب لتدفق دم الحيض أو الُمصاحب لخروج البويضة.
بين النساء، أن تكون خصائص  ومن المهم مالحظة أن من النادر جداً 
مجموعة  بين  أو  نفسها،  المرأة  لدى  تماماً  متطابقة  الشهرية  الدورة 
من النساء، في كل مرة يحصل الحيض فيها، أي في كل نزيف للدورة 
الشهرية. لذا هناك مدى واسع نسبياً لما هو طبيعي، وعالمات محددة لما 

هو غير طبيعي.
مظاهر زيادة الطمث 

اإلخصاب  سنوات  فترات  من  زمنية  فترة  أي  وفي  النساء،  وبعض   *
وحصول الدورة الشهرية، أي من حين البلوغ إلى مرحلة سن اليأس، 
يُعانين من مشكلة زيادة كمية الدم المتدفق خالل أيام الحيض أو من طول 
الطمث«  »زيادة  بحاالت  طبياً  يُعرف  ما  وهو  الحيض.  دم  خروج  فترة 
Menorrhagia. والتي تعني، بلغة األرقام، خروج كمية من الدم تفوق 

80 ملليلترا خالل الدورة الشهرية الواحدة.
وتشير مصادر طب النساء إلى عالمات تقريبية تدل المرأة على وجود أو 

عدم وجود إصابتها بحالة »زيادة الطمث«، وهي ما تشمل:
- تدفق دم الحيض بكمية تتشبع بها، وتنفذ من خالل ما تضعه المرأة من 
الحفائظ النسائية. - اضطرار المرأة، وخالل فترة عدة ساعات، إلى تغيير 

الحفائظ النسائية في كل ساعة، بسبب تشبعها.
- احتياج المرأة إلى وضع حفاظتين، بدالً من حفاظة واحدة، لمنع تلوث 

مالبسها.
- احتياج المرأة إلى تغيير الحفائظ النسائية بشكل متكرر خالل الليل.

- استمرار فترة تدفق دم الحيض لمدة تزيد على 7 أيام.
- خروج قطع متجلطة من الدم ُمصاحبة لدم الحيض.

- زيادة تدفق دم الحيض بكمية تُربك المرأة خالل حياتها العملية اليومية.
- ألماً ثابتاً في أسفل البطن خالل فترة الحيض.

- المعاناة من مظاهر فقر الدم كاإلرهاق أو التعب أو لهاث النفس عند 
بذل المجهود البدني.

◄ التتمة في الصفحة العاشرة

  صورة ملتقطة لطالبتني أفغانيتني يف كلية الطب عام 1962

لقد تم التقاط هذة الصورة في عام 1962 في كلية الطب في العاصمة األفغانية كابول. و فيها طالبتين مع الدكتورة على اليمين بينما هم يتفحصون نموذج 
من الجص يظهر جزء من جسم األنسان.

لو أّن أفغانستان لم تُحكم قط من قبل مجموعة متطرفة تمنع الفتيات من التعليم و الخروج من المنزل لكانت اليوم هي دولة رائدة في التقدم التكنولوجي و 
لكانت احدثت ثورة في عالم العلم. لهذا نحن ندعم الثورة الثانية في مصر اعتقاداً منا بأن مصير مصر في المستقبل سيكون مثل حال أفغانستان اليوم. 

Image Credit : AFP/Getty Images

      ▪ الصفحة التــاسعة
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حــادثة حتـرش باحدى النـــائبات
● عمـر الجفال

التحالف الكردستاني من  النائبات عن  البرلمان العراقي بحادثة تحّرش بإحدى  في ديسمبر عام 2010 ، ضّج 
قبل أحد افراد »حمايات« نائب عن دولة القانون. النائبة الممثلة للشعب، والتي من المفترض أنها ستقوم بتشريع 
للقضاء  النائبة  تشتك  ولم  األولى،  اسمها  بتقديم حروف  اإلعالم  واكتفى  هويتها  تكشف عن  لم  حقوقه وحمايته 
على المتحرش، بل أنها قامت بالذهاب إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تقديم الشكوى. في البدء أنكر 
المتحرش قيامه بالفعل، لكن كاميرات المراقبة كشفت فعلته، األمر الذي دفعه إلى القول بأنه »لم يعتقد أن هذه 
المرأة نائبة، بل أنها إحدى الموظفات في مبنى البرلمان«، سرعان ما لفلفت القضية ونسيت، وانتشر حينها انها 
اغلقت بطريقة المصالحة والضغط بين التحالفين الكردستاني ودولة القانون . النائبة التي كان من المفترض ان 
تكشف عن هذه القضية لإلعالم، وأن تعمم الموضوع على المجتمع بكامله، السيما وأن أفراد الحمايات هؤالء 
ينتشرون في شتى األماكن في البالد، ويقومون بابتزاز الفتيات في الدوائر الحكومية... صمتت. فكيف ال تصمت 

النساء اللواتي ال يتمتعن بسلطة وامتيازات السيدة النائبة؟ 

زيادة نزيف الدورة الشهرية
اسبابها وعالجها

■ الرياض: د. عبير مبارك
◄ تتمة الموضوع

اضطرابات هرمونية 
* وخالل »الدورة الشهرية« الطبيعية، يتناغم، وبتوازن 
الهرمونات،  من  مجموعة  وعمل  إفراز  ودقيق،  فريد 
لـ»الدورة  منتظمة  طبيعية  مراحل  حصول  سبيل  في 
هرمون  وعمل  إفراز  بين  فيما  وبالتوازن  الشهرية«. 
طبقة  بناء  يتم  بروجيسترون،  وهرمون  إستروجين 
 .Endometrium للرحم  الجديدة  الشهرية  البطانة 
وهذه البطانة يتم بناؤها تدريجياً، ويتم أيضاً الحفاظ على 
تماسكها وبقائها، طوال االسابيع الثالثة األولى من الدورة 
الشهرية، أي األسابيع التي ال يخرج فيها دم الحيض، بفعل 
وهرمون  إستروجين  هرمون  عمل  بين  التوازن  وجود 
الهرمونية  األنظمة  في  مسبق  وبتخطيط  بروجيسترون. 
للجسم، يحصل تغير في إفراز هذه الهرمونات، مع نهاية 
تبني  التي  القوة  أن  يعني  ما  وهو  تلك.  الثالثة  األسابيع 
تزول.  بنيتها،  تماسك  على  تُحافظ  والتي  الطبقة،  هذه 
وبالتالي يحصل تلقائياً بدء انهيار طبقة بطانة الرحم. لذا 
يبدأ دم الحيض بالخروج التدريجي، إلى أن تزول كل تلك 
الطبقة، وينظف الرحم منها تماماً. وعندئذ يتوقف تدفق 
دم الحيض، لتبدأ بعد ذلك أحداث ومراحل الدورة الشهرية 

التالية.
الهرموني«  التوازن  »عدم  من  حالة  تحصل  وحينما 
إستروجين  هرمون  بين   Hormonal imbalance
الطبقة،  تلك  ونمو  تكوين  فإن  بروجيسترون،  وهرمون 
لبطانة الرحم، يختل. أي قد يُؤدي إلى تكوين طبقة سميكة، 
يُصاحب انهيارها وخروجها، خروج كميات كبيرة وغير 
طبيعية من دم الحيض. وهذا ما قد يحصل لدى الشابات 
الصغيرات، أو النساء المشارفات على بلوغ مرحلة سن 
»عدم  بحالة  تتسبب  مرضية  حاالت  عدة  وهناك  اليأس. 
عمل  في  اضطرابات  نتيجة  سواء  الهرموني«،  التوازن 
المركز المعني بإنتاج أو تنظيم إنتاج هرمون إستروجين 
من  أجزاء  في  تكون  قد  والتي  بروجيسترون،  وهرمون 
عملية  أن  كما  للمرأة.  التناسلي  الجهاز  في  أو  الدماغ 
أخرى  بتوازنات  مرتبطة  المرأة  لدى  الهرموني  التوازن 
أو  بالحيض  لها  ظاهرية  عالقة  ال  هرمونات  إفراز  في 
ويُصاحب  مثالً.  الدرقية  الغدة  هرمون  مثل  اإلخصاب، 
من  حاالت  الدرقية  الغدة  هرمون  إفراز  اضطرابات 
عمل  بضبط  معالجتها  يسهل  ما  وهي  الطمث«.  »زيادة 
الغدة الدرقية وبتعويض الجسم عن ذلك النقص في توفر 
تعويض  زيادة  فإن  وبالمقابل،  الدرقية.  الغدة  هرمون 

الجسم بذلك الهرمون الدرقي قد يتسبب أيضاً حالة »زيادة 
الطمث«.

* مراجعة الطبيب 
تتطلب  الطمث«  »زيادة  وجود  حال  بالنفس،  العناية   *
من المرأة أن تحرص على الراحة البدنية والنفسية خالل 
فترة الحيض. كما تتطلب منها أن تُدون في مفكرة خاصة 
على  يسهل  كي  الشهرية،  بدورتها  المتعلقة  المعلومات 
تناول  تتجنب  أن  وعليها  لديها.  يجري  ما  فهم  الطبيب 
األسبرين.  مثل  الدم،  زيادة سيولة  في  المتسببة  األدوية 
وبإمكانها تناول بروفين أو فولتارين لتخفيف األلم عوضاً 

عن األسبرين.
»مايو  في  والتوليد  النساء  أطباء  إليه  يُشير  ما  ووفق 
كلينك« فإن األطباء عموماً ينصحون النساء المتزوجات، 
ممن هن فوق سن 21 سنة، بمراجعة طبيب النساء، مرة 
كل سنة، من أجل إجراء فحص الحوض وإجراء اختبار 
حالة  أن حصول  إال   .Pap test الرحم«  عنق  »مسحة 
»زيادة الطمث« لدى المرأة، يفرض عليها ترتيب موعد 

لمراجعة طبيب النساء.
بالنواحي  المتعلقة  المرأة إجاباتها  الطبيب مع  وسيُراجع 
الصحية لديها، والمتعلقة أيضاً بدورتها الشهرية. وغالباً 
فيها،  الطمث  يحصل  التي  األيام  عن  بالتحديد  يسأل  ما 
ومدى الزيادة في كمية نزيف دم الحيض، ومظاهر ذلك، 

وعدد األيام التي تحصل فيها.
الطبيب  يطلب  قد  للحوض،  السريري  الفحص  وبعد 
إجراء تحاليل للدم لتقييم مدى النقص الحاصل في كمية 
الدم  في  فقر  وجود  مدى  معرفة  أي  الدم،  هيموغلوبين 
تخثر  »نظام  كان  إذا  ما  ولمعرفة  الطمث.  لزيادة  نتيجة 
الدم« طبيعيا أو أن هناك زيادة في سيولة الدم. وللتتأكد 
من  وغيرها  والكلى  والكبد  الدرقية  الغدة  وظائف  من 

أجهزة الجسم.
كما قد يطلب إجراء مسحة عنق الرحم، أو عينة من بطانة 
الرحم، أو فحص األعضاء التناسلية في الحوض باألشعة 

ما فوق الصوتية.
اللجوء  للطبيب، يكون  التي تتوفر  المعطيات  وبناًء على 
إلى  للتوصل  محاولة  في  للرحم،  أخرى  فحوصات  إلى 

سبب »زيادة الطمث«.
والمضاعفات األولية المحتملة لـ»زيادة الطمث«، تشمل 
ألم شديد  تشمل حصول  كما  األنيميا،  أو  الدم،  فقر  حالة 
عدة  هناك  أن  تذكر  المهم  ومن  الحيض.  فترة  خالل 
أسباب محتملة لحالة »زيادة الطمث«، وهذه األسباب لها 

مظاهرها المرضية ومضاعفاتها > 
* خيارات ومراحل لمعالجة حاالت »زيادة الطمث« 

الطبيب، وتحديده للسبب، أو األسباب، وراء  * مراجعة 
دم  نزيف  لشدة  وتقييمه  الطمث«،  »زيادة  حالة  حصول 
معالجة  إلى  الوصول  في  األولى  الخطوة  هي  الحيض، 
إلى  الطبيب  لجوء  وتتحكم عدة عوامل في مدى  الحالة. 
الحالة  هذه  على  للتغلب  المتوفرة  العالجية  الخيارات 

والوقاية من مضاعفاتها، حال معرفة الطبيب لمدى 
لديها،  الطمث«  »زيادة  حالة  بحصول  المرأة  تأثر 
الصحية  الحالة  ومنها  صحتها.  على  ومضاعفاتها 
أخرى.  أمراض  من  شكواها  ومدى  للمرأة،  العامة 
دون  المعالجة  وسائل  ألحد  تقبلها  مدى  وكذلك 
جراحية.  عمليات  أو  أدوية  كانت  سواء  أخرى، 
وتتجه المعالجة الدوائية نحو معالجة حالة فقر الدم، 
كما  الحديد.  حبوب  بتناول  يتم  ما  وهو  وجدت.  إن 
أن األدوية المضادة لاللتهابات والمسكنة لأللم، مثل 
بروفين، تُسهم في تخفيف األلم وتخفيف كمية نزيف 
المحتوية  الحمل،  منع  أدوية  وتُساعد  الحيض.  دم 
دم  ونزيف  االباضة  تنظيم  في  الهرمونات،  على 
بروجيستيرون  هرمون  أدوية  وكذلك  الحيض. 
وبالتالي  الهرمونية،  االضطرابات  تعديل  في  تُسهم 
بعين  األخذ  مع  هذا،  الحيض.  نزيف  كمية  تخفيف 
االعتبار أن هناك أسباباً مرضية، كاضطرابات الغدة 
الدرقية وغيرها، تجب معالجتها بذاتها لتعديل الخلل 
أن  الطبيب  الحيض نفسه. وحينما يجد  الحاصل في 
الوسائل الدوائية لم تتغلب على المشكلة، أو أن هناك 
اضطرابات معينة في بنية الرحم، يكون اللجوء إلى 
الوسائل الجراحية المناسبة. وتُسهم عملية التوسيع 
 Dilation and curettage (D and والكحت 
C(، أو ما تُسمى »كيوريتاج«، في إزالة طبقة من 

إلى  األمور  تعود  ما  منها، وغالباً  وتنظيفه  الرحم  بطانة 
العملية  هذه  بُعيد  النساء  من  كثير  لدى  الطبيعية  الحالة 
البسيطة. وقد تتطلب الحالة إعادة إجرائها لبعض النسوة.
أي  إلزالة  الرحم،  منظار  عملية  إلى  الطبيب  يلجأ  قد  أو 
نتوءات فيه متسببة في زيادة الطمث. وهناك وسيلة »كي 
ووسيلة   ،Endometrial Ablation الرحم«  بطانة 
 Endometrial الرحم«  لبطانة  الجراحية  »اإلزالة 
وهذه  الرحم«.  »استئصال  ووسيلة   ،Resection
الوسائل لها دواعيها الطبية، والتي يُقررها الطبيب وفق 

معطيات حالة المرأة.
* المعاناة من »زيادة الطمث«.. أسباب متعددة 

* أي امرأة، وفي أي وقت من فترة سنوات اإلخصاب، 
ُعرضة للمعاناة من حاالت »زيادة الطمث«. إال أن الشابات 
الصغيرات، اللواتي لم يحصل لديهن بعد انتظام في عملية 
للمعاناة من حاالت »زيادة  أكبر  اإلباضة، ُعرضة بشكل 
الطمث« في فترة السنة أو السنتين اللتين تليان البلوغ، 

أي ما بعد بدء حصول أول دورة شهرية.
والنسوة المشارفات على مرحلة سن اليأس، تحصل لديهن 
اضطرابات هرمونية، ما قد ينتج عنها »زيادة الطمث«. 
االضطرابات  إلى  باإلضافة  فإنه  األسباب،  ناحية  ومن 
الهرمونية، التي تقدم الحديث عنها، فإن هناك عدة حاالت 
يُمكن لها أن تتسبب في مشكلة زيادة خروج كميات كبيرة 

من الدم خالل الحيض، وهي ما تشمل:
 Uterine الرحم  تليف  حاالت  وفي  الرحم.  تليف   •

من  أي  سرطانية،  غير  ورمية  كتل  تنشأ   ،fibroids
خاصة  الرحم،  جدار  من  منطقة  أي  في  الحميد،  النوع 
البلوغ  حين  من  أي  اإلخصاب،  فترات  في  النساء  لدى 
ال  النساء  من  وكثير  اليأس.  سن  لمرحلة  الوصول  إلى 
يعلمن انهن مصابات بتلك األورام الحميدة ما لم تتسبب 
اضطرابات  في  أو  الشهرية  الدورة  في  اضطرابات  في 
نتوءات  وجود  لحمية.  نتوءات   • الوالدة.  أو  الحمل  في 
 ،uterine polyps الرحم  بطانة  على  األنسجة  من 
يسبب حصول نزيف شديد لدم الحيض. وغالباً ما تكون 
النتوءات  تلك  السبب في ظهور  الهرمونية  االضطرابات 

داخل الرحم لدى الشابات عموماً.
اإلباضة  حصول  وعدم  المبايض.  اضطرابات   •
المبيض،  من  البويضة  خروج  عدم   ،anovulation
سبب في حصول اضطرابات بإفراز الهرمونات، وبالتالي 

»زيادة الطمث«.
الحمل  منع  وسائل  أحد  و»اللولب«  »اللولب«.  وجود   •
يتسبب  قد  »اللولب«  وجود  أن  المعروف  ومن  الفاعلة. 
من  إخراجه  يتطلب  قد  ما  الطمث«،  »زيادة  في حصول 

تجويف الرحم.
السبب في شكوى  يكون  الحمل. وقد  • مضاعفات زوال 
عند  عليها  األمر  اشتباه  الطمث«  »زيادة  من  المرأة 
حصول حالة اإلجهاض. وهو ما يجري لدى بعض النساء 
اللواتي يحملن، وهن ال يعلمن ذلك، ثم يحصل اإلجهاض 
المصحوب بنزيف شديد للدم. كما أن حصول حالة »حمل 
خارج الرحم«، أي تلقيح البويضة في قناة فالوب بدالً من 

وتشتبه  كبيرة.  بكمية  دم  في خروج  نفسه، سبب  الرحم 
هو  بينما  أنه »حيض«  وتعتقد  المرأة،  على  األمور  فيه 

تداعيات »حمل خارج الرحم«.
• السرطان. ومن النادر، تكون العالمات األولى لسرطان 

الرحم أو المبايض أو عنق الرحم هي »زيادة الطمث«.
•آثار جانبية ألدوية. وهناك أدوية تزيد من سيولة الدم، 
وأدوية  كاألسبرين  لاللتهابات،  المضادة  األدوية  مثل 
دم  كمية  زيادة  في  يتسبب  قد  وتناولها  »وارفرين«. 

الحيض.
• حاالت مرضية. ومن مظاهر العديد من األمراض حصول 
حالة »زيادة الطمث«. مثل التهابات الحوض الميكروبية 
واألمراض  الدرقية،  الغدة  واضطرابات  المرأة،  لدى 

المزمنة في الكبد أو الكلى، وغيرها.

ايضا  غيره  او  اعتداء  او  مؤلم  حادث  كان  سواء  لها 
االطفال الذين يعانون من امراض الخوف والقلق الشديد 
يكونون عرضة اكثر لمثل هذه الكوابيس. وذكر فى بعض 
االبحاث انه حوالي 900 طفل من عمر 6 الى 12 سنة 
فى احد الدول االجنبية وجدوا ان طفل واحد من كل خمسة 
اطفال تعرضوا الى كوابيس فى حياتهم . ما ننصح به هو 
الطبيب  استشارة  الكوابيس  هذه  لمثل  تكرار  حدوث  ان 

النفسي .

      ▪ الصفحة الـــعاشرة
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سيدات األعمال يف العراق
● مجلة نرجس

كل  من  أعمال  سيدات 
واألديان  الطوائف 
خبرات  يملكن  أصبحن 
التفوق  من  مكنتهن 
في  أقدامهن  وتثبيت 
ال  هن  العراقية،  السوق 
معاناة  لديهن  أن  ينكرن 
في  وصعوبات  وهموماً 
أعمالهن لكنهن ال يترددن 
في قبول المواجهة وتذليل 
الصعاب كيفما كان شكلها 
وبإصرار  حجمها  أو 
والنجاح  المواصلة  على 

المخطط له بعناية.
سيدات األعمال في العراق لم يستندن إلى قاعدة واهية بل كان لهن حضورهن قبل عام 2003 لكنه كان وجودا غير بارز تماماً وال 
متسع وال مكثف لكنهن بقين يعملن دون ضجة تلفت لهن األنظار حتى إذا تغيرت الظروف استطعن الدخول إلى مجاالت لم يفكرن 
سابقاً بولوجها بفعل الفرص المتعددة التي وجدنها متاحة أمامهن، وقد يكون بعضها غير متاح بنفس الدرجة التي لدى الرجل في 
تخصصات دقيقة تتعلق بواقع المرأة األرملة، اليتيمة، الوحيدة، المطلقة، وقد غامر عدد كبير من سيدات األعمال بالعمل في مناطق 
كانت توصف بالساخنة وقد تكون قيمة العقود الكبيرة إغراًء جيداً الجتذابهن مهما كان الوضع األمني الشائك في أوقات االحتراب 
الطائفي واالشتباكات المتواترة . بعضهن دخلت جانب المقاوالت وبدأن بمشاريع صغيرة جدا ال تتجاوز الـ 500 دوالر ليتوسع 
التجارة وأسسن شركات  عالم  دخلن  الدوالرات، وبعضهن  بعضها ماليين  بلغ  الحصول على عقود  ويتمكن من  تدريجياً،  العمل 
تستخدم العديد من الموظفين والمتابعين، وبعضهن افتتحن معاملهن الخاصة بالخياطة في مجال األلبسة الجاهزة وحاربن مشاكل 
الكهرباء وصيانة األجهزة والتسويق واإلدارة، معتمدات على قدراتهن الذاتية واالستفادة من تجارب محلية مماثلة. لم يتحدد تواجد 
سيدات األعمال في العاصمة فقط بل امتد إلى كل مساحات العراق، مستفيداً من اختالفات الجغرافيا والخصوصية المحلية إلنشاء ما 
يتالءم مع الواقع المكاني والسكاني. سيدات أعمال العراق غير مترددات بالدخول في استثمارات جديدة ومناطق عمل جديدة ولم 
ينتظرن تقديم التسهيالت لهن للبدء والتواصل والتميز. ولنا أن نعتز بوجودهن مع قائمة أقوى 100 سيدة أعمال عربية في مجال 
الشركات المساهمة العامة، ومنها البنوك واالستثمار والصناعة، والمواقع اإلدارية العليا. تحية للمرأة العراقية التي كلّما واجهت 

الصعاب تألق معدنها الثمين أبداً.
ان الصراع حول منع او السماح للمرأة بقيادة السيارة ال يتعلق بقيادة السيارة نفسها.. بل ان االمر هو تمكن المرأة من قيادة حياتها وتحديد مصيرها..اي ما يشتمل عليه مفهوم القيادة.

هدى زعبي من الناصرة أول 
فاقدة ليديها تحصل على رخصة 

لقيادة سيارة
● ناجي ظاهر 

من  تخُل  لم  التي  حياتها  في  مشهودة  أياما  الفترة،  هذه  زعبي  محمد  هدى  تعيش 
صعوبات، رغم مساعدة األهل والكثيرين من المحبين لها في التغلب على ما تواجهه 
من عثرات في الحياة، جراء بتر األطباء ليديها االثنتين، بعد حادث مؤلم تعرضت له 
قبل ثالثة وثالثين عاما، أيام كانت تتعلم في مدرسة حيها الكروم االبتدائية، في الصف 
الخامس تحديدا، عمر هدى عندما تعرضت لذلك الحادث الذي غير حياتها، لم يكن 
يتجاوز سنته العاشرة.  أيام هدى المشهودة هذه، ابتدأت في الحادي والعشرين من 
حزيران، العام الجاري 2009، كان ذلك يوم اخبرها ممتحن السواقة أنها اجتازت 
حققته  بما  لتكون  لوحدها،  السيارة  تقود  أن  بإمكانها  بات  وانه  بنجاح،  االمتحان 
التي تقود السيارة بدون ان يكون لها يدان، أو لتكون، على األقل،  السائقة األولى 
اللقاء مع  بداية   .ً العالم قاطبة  الذين حققوا مثل هذا االنجاز في  النوادر  واحدة من 
هدى في مكاتب جمعية المنارة للمكفوفين العرب، الواقعة في الناصرة، بترتيب مسبق 
الجياشة،  بالمشاعر  كانت حافلة  الشاب عباس عباس،  المحامي  الجمعية  من مدير 
واتخذت  التأخر  عن  اعتذرت  المكتب،  في  االستقبال  غرفة  إلى  هدى  دخلت  عندما 
مجلسها وهي توزع االبتسامات على الجميع،.. يرن هاتفها الخلوي، فتتناوله بيدها 
االصطناعية بطريقة تعودت عليها كما بدا، لترد قائلة "باركولي"، لقد حصلت أخيرا 
في سماوات  التحليق  بإمكاني  وبات  جناح،  لي  نبت  لقد  سيارة،  قيادة  على رخصة 

يقول  المنارة عباس عباس،  أنا وهدى مجلسه في غرفة مدير  يتخذ كل منا  بعيدة. 
لما حققته  الحميمة هدى زعبي  المنارة وصديقتها  ابنة  لتحقيق  انه مسرور  األخير 
من انجاز نادر، ويتوجه إلى شقيقة لها رافقتها قائال: هدى رفعت راسنا عاليا بالفعل. 
اطلب من عباس أن يهدا قليال، وأتوجه إلى هدى، أبارك لها بحصولها على رخصة 
قيادة السيارة، واطلب منها أن تبدأ الحكاية من أولها، ترد هدى قائلة إن حكايتها باتت 
معروفة لكثرة ما كتب عنها خالل العقود الثالثة الماضية، غير انه ال يضيرها أن تعود 
على ابرز ما تضمنته من تفاصيل، تبتسم هدى: تلك الحكاية ابتدأت عندما كان أهلي 
يصبون الباطون، يومها كنت في العاشرة من عمري، كنت انظر إلى الجبالة- خالطة 
الباطون، وأنا أتساءل كيف يتم خلط كل تلك المواد بما فيها من رمل صرار واسمنت؟ 
تساؤلي هذا قادني الن اقترب من الجبالة، .. فجأة شعرت بدوار، ووجدت الجنزير 
الخارجي يلوك يدي اليسرى، مددت يدي اليمنى لتخليص اليسرى، فما كان منها إال 
أن علقت معها في الجنزير. في مستشفى العفولة لم يكن أمام األطباء سوى تقرير 
بتر يدي، بعدها ابتدأت فترة صعبة في حياتي، لوال وقفة أسرتي، أمي وأبي خاصة، 
إلى جانبي لم أكن اعرف أية كارثة كانت تنتظرني جراء ذلك الحادث، والدي تعذب 
كثيرا من اجل دمجي في المجتمع، وبذل مجهودا ال يمكن أن أنساه له، في إدخالي إلى 
المدرسة، مدرسة العمري في حينها، الزهراء اليوم، اإلعدادية في مدينتي الناصرة، 
هنا أريد أن أوجه شكرا ال يمكن أن أنساه أيضا إلى الموظفة في مكتب وزارة المعارف 
عدلة جرجورة، فقد بذلت مجهودا كبيرا إلدخالي إلى المدرسة في حينها. بعد إنهائها 
تواصل  لم  أنها  غير  حيفا،  جامعة  في  النفس  علم  هدى  درست  الثانوية،  لدراستها 
دراستها هذه، وهي اليوم تفكر في العودة إليها، ثم درست الفن التشكيلي لدى ديتا 
جولدشتاين من بلدة بردسياه قرب نتانيا، وبعدها عند صديقتها الرائعة وحبيبة قلبها 

ابنة مدينتها الناصرة الفنانة ماجدة غنيم. 
أنا اآلن أريد أن  "تحقيقي لحلم قيادة السيارة، شجعني وبعث الحماس في روحي، 
أتقدم أكثر، أريد أن اثبت أن اإلنسان إذا ما سلبت منه حاسة أو عضوا كما هو الحال 
ال  أراد  ما  إذا  اإلنسان  قدرات  آخر،  أو عضو  أخرى،  إلى حاسة  يتحول  فانه  معي، 
حدود لها، كل ما عليه في رأي هدى، هو أن يتحلى بالصبر، وان يثابر فالمثابرة هي 
أساس النجاح، أما مساعدة األهل فإنها واحد من مفاتيح بوابة األمل، هدى تتوجه إلى 
األهالي ممن يوجد لديهم ابن صاحب اعاقة، مناشدة إياهم أن يعتنوا بابنهم ألنه يملك 
طاقات مضاعفة على مواجهة مشاكل الحياة ومصاعبها. "ساعدوا أبناءكم".. تطلب 

مني أن اكتب مقترحا على األهالي.
إلى  طلبات  قدمت  فقد  بسهولة،  يتم  لم  السيارة،  قيادة  رخصة  على  هدى  حصول 
وزارتي الصحة والمواصالت، سنويا، خالل أكثر من عشرة أعوام، في كل عام قدمت 
أوراقها للحصول على هذه الرخصة، كانوا يسألونها عن سبب إصرارها، فكانت تنظر 
أنا ال  إيأس،  أريد، ولن  ما  لي  لهم سيكون  تقول  أن  تريد  كأنما هي  إليهم متحدية، 
أؤمن باليأس، وال مكان له في حياتي. في كل مكان كانت تحل فيها هدى كانت تطرح 
قضيتها ضمن محاولة جاهدة منها إليجاد الحل المناسب لها، إلى أن التقت بمـُقعدة ٍ 
على كرسي ذي عجالت، من قرية الرينة هي أمينة بصول، التي ستصبح واحدة من 
الصديقات العزيزات جدا على قلبها، أمينة استمعت إلى معاناة هدى خالل أكثر من 
عشرة أعوام مع السلطات المختصة للحصول على رخصة قيادة سيارة، فأخبرتها انه 
بإمكانها مساعدتها، وانه يوجد هناك في مدينة حيفا من يمكن أن يساعدها في مطلبها 
الواقعي وغير المستحيل، وبادرت أمينة من فورها إلى ترتيب لقاء بين هدى وبين 
الشمال،  المحدودية- منطقة  لذوي  المساعدة  اتسام" لألدوات  العاملين في شركة" 
ايال ملمن وداني أحيون، عندما تم اللقاء في مكاتب الشركة في بلدة تل حنان، القريبة 

من مدينة حيفا، تقول هدى، ولدت ثقة غريبة بين الجميع، ومنحها من التقت بهما 
الثقة الكاملة في انه سيكون لها ما أرادت، "لهفتي وأملي أكدا لهما أنني جادة في 
طلبي"، قالت هدى. هذا اللقاء كان نقطة االنطالق األولى، بعده ابتدأ المسؤولون في 
الشركة في تصميم مقعد قيادة السيارة، وجوستك- ذراع للقيادة، يتناسب مع وضع 
هدى، كونها ال تملك يدين وتعتمد يدين اصطناعيتين في تنفيذها لبعض من شؤونها. 
أن  ليست قصيرة، وكان  فترة  استغرق  ذات وضعية خاصة  إعداد سيارة  في  العمل 
وضع مصممو القيادة الخاصة للسيارة، ما يشبه الكأس على الباب الداخلي للسيارة، 
وظيفته أن يكون بدل كابح للسيارة إذا ما أزيح إلى األمام، وبدل دواسة للبنزين في 
يوجه  فانه  السيارة،  قيادة  في  التوجيه  ذراع  الجويستك-  أما  للخلف،  إعادته  حال 
بأصابع القدمين. "ماذا أقول لك" تهتف بي هدى وتضيف"كنت أحب لو انك كنت 
معي وأنا أقود السيارة لترى ما احكي لك عنه بأم عينيك. بعد االتفاق مع معلم قيادة 
السيارة الخاص بهدى افي اساف، كان ال بد من الحصول على موافقة من الجهات 
المختصة في وزارة الصحة ووزارة المواصالت ممثلة بمكاتب الترخيص، هنا بدأت 
مرحلة أخرى جديدة في قصة كفاح هدى للحصول على ما إرادته، هذا المرحلة تمثلت 
في المثول في تل أبيب، أمام لجنة طبية من وزارة الصحة انتهت بموافقة اللجنة، 
ومرت بمكاتب ترخيص السيارات في حيفا. في هذه المكاتب األخيرة، وجهت إحدى 
الموظفات سؤاال إلى هدى مفاده أال تيأسين؟ فردت هدى "كال ال إياس ألنني صاحبة 
حق في الحياة، ولن أتنازل عنه مهما اعترض طريقي من عثرات وعقبات. عندما 
حصلت هدى على الموافقة المبدئية شرعت في تعلم السواقة لدى معلمها ومرشدها، 
كما تقول، افي اساف. معلمها قدم إليها كل ما احتاجت إليه من دعم ومساندة، هذا 
المعلم سهل علي الكثير وأشعرني دائما أن أمري يهمه، وانه مصر على تحقيق ما 
أصبو إليه فيما يتعلق بقيادة السيارة. في أواسط فترة التعلم النظري لقيادة السيارة 
تقدمت هدى لالمتحان النظري- التئوريا، بحضور مدير مكتب الترخيص وبروفيسور 
من وزارة الصحة،  وأصرت كما قالت على أن يتم االمتحان بطريقة الكتابة، فانا اعرف 
الكتابة والقراءة، وال أحب أن أقدم االمتحان شفهيا، نتيجة االمتحان جاءت بسرعة: 
هدى نجحت من المرة األولى.إذا كان هذا هو الشأن في االمتحان النظري للسياقة، 

فان األمر لم يكن كذلك فيما يتعلق باالمتحان العملي، فقد رسبت هدى أربع مرات ولم 
تنجح إال في الخامسة، سجل هذا أنا ال اخجل بإصراري. هناك الكثيرون ممن يتقدمون 
سبع وثماني مرات الى مثل هذا االمتحان، بعضهم ييأس، أما أنا فاني من المؤمنين 
انه ال يأس مع الحياة. قدمت هدى االمتحان العملي الرابع في العفولة، أما الخامس 
فقد قدمته في حيفا، وهي ما زالت تتذكر كيف أنها اتخذت مقعدها إلى جانب ممتحنها 
العربي ذاته، التي قدمت معه االمتحان السابق، وكيف انطلقت من كريات اتا باتجاه 
مكاتب  قرب  منعطف  إلى  بسيارتها  هدى  تدخل  أن  قبل  حيفا.  في  الترخيص  مكاتب 
الترخيص توقفت فجأة، فسألها الممتحن الجالس إلى جانبها عن السبب فلفتت نظره 
إلى راكب دراجة نارية يقترب من السيارة، فما كان من ممتحنها إال أن أشاد بقدرتها 
على االنتباه عبر مرايا السيارة، وقرر منحها رخصة القيادة بجدارة وبدون أي تحميل 
تطير في  بأنها  كانت تشعر  إنها  فتقول  للقيادة،  تعلمها  لحظات  لجميل.هدى تستذكر 
السماء وتحلق في فضاءات ال متناهية، "أن تسعى إلى أمر ويكون لك هو نوع من 
السعادة يجعلك تشعر بأنك موجود ولك وزن وقيمة في هذه الحياة. بعد تحقيق هدى 
لحلمها في قيادة السيارة، جاءت مشكلة الحصول على سيارة خاصة تحتاج إلى مبلغ 
ليس بسيطا يتجاوز المليون ونصف المليون من الشواقل، أما سبب هذه المشكلة فانه 
يعود إلى القانون اإلسرائيلي الذي يعترف بالعجز فيما يتعلق بالحصول على سيارة 
الحصول  الصعب  فانه من  يديه مثلما حصل مع هدى،  فقد  أما من  فقد قدميه،  لمن 
على التمويل المطلوب، في هذا المقطع تذكرت هدى فاضلين من مدينة أم الفحم في 
قدما  التامين يوسف محاجنة،  المربي يونس جبارين ووكيل  الصحفي  المثلث، هما 
لتسألهما  إليهما  فتوجهت  االصطناعيتين،  ليديها  تركيبها  حين  كبيرة  إليها مساعدة 
عما يمكنها أن تفعله للحصول على مساعدة في امتالك سيارة خاصة، فاقترح عليها 
هذان ان تتوجه الى عضو الكنيست الدكتور عفو اغبارية، بعدها تم لقاء بين هدى 
وبين اغبارية أشعرها أنها باتت قريبة من الحصول على السيارة المنشودة لتطير بها 
في سمائها.. هدى أكدت أكثر من مرة خالل حديثي معها أن الحلم القادم هو قيادة قطار 

أو طائرة، العتقادها انه ال حدود للحلم.

ما قالته الروائية النيجيرية " شيماماندا نغوزي أديشي " لم تتجرأ بعد اممنا على تقبل سماعه ولو بالهمس.

األخرى على  إلى  منهّن  واحدة  كلُّ  تنظَر  أن  ونعلّمهن  التنازالت،  تقديم  هو  الذكر(  مع  العالقة  )في  فعله  عليهّن  يجب  ما  أنَّ  اإلناَث  نعلّم  نحُن   "
بنيهّن  فيما  التنافس  فيما أظّن، وإنما نعلمهّن  لها، ليس على مستوى اإلنجاز أو الحصول على وظيفة مثالً، وهي أشياء جيّدة  أنّها منافسة  اعتبار 
التي  نفسها  بالطريقة   " كائناٍت جنسيّة طبيعية   " يكنَّ  أن  يمكنهّن  أنّه ال  الفتيات  نعلّم  نحن  أنظارهم.  ويلفتن  الرجال  فيها  يجتذبن  التي  الكيفية  في 
يتميّز بها األوالد؛ فلو كان عندنا أوالٌد مثال، فنحن ال نمانع إن عرفنا أّن لهم صديقات حميمات، لكن، أن يكون لبناتنا أصدقاٌء حميمون..!! لكن، 
الفتاة، ونمدحها على عذريتها، لكننا  المثالي، نحن نقوم بدور رقابي على  بناتنا بالرجل  فإنّنا نتوقّع أن تقترن  المناسب  بالتأكيد حينما يأتي الوقت 
األنثى عمليّة  العذريّة عند  ففقدان  أن يحدث؛  األمر  لهذا  يمكن  إذ كيف  أمري،  يجعلني في حيرٍة من  تناقٌض  الشاب على عذريّته، وهو  نمدح  ال 
أنّها  اتّهاٍم بمجّرد  بالعار، وكأنّها صارت في موضع  فيها اإلحساس  فنثير  الخجل: أغلقي ساقيك، غطّي نفسك،  الفتيات  نعلّم  تنطوي على... نحن 
بأيديهّن، دون  أفواههّن  يكّممن  التصريح برغباتهن،  قادرات على  الفتيات ليصرن نساًء مكبوتات، غير  تنمو  النحو،  أنثى".  وعلى هذا  ُولدت " 
أن يمتلكن القدرة على التصريح بما يفّكرن به على نحو حقيقي، وتكبر الفتيات – وهذا أسوأ ما في األمر – ليكّن نساًء يجّملن المظاهر الزائفة. "

دنيا ميخائيل تفوز جبائزة كريسكي األمريكية 
لآلداب 

بغداد/ متابعة المسلة

فازت الشاعرة العراقية المغتربة دنيا ميخائيل بجائزة كريسكي األمريكية لآلداب والفنون. وقال رئيس مؤسسة 
ديترويت فهؤالء  االستثنائية هنا في  المواهب  الضوء على  تسليط  كريسكي ريب رابسن في تصريح "يهمنا 
المبدعون هم طاقة المجتمع الثقافية ونحن ندرك جيداً بأن الفكر التجديدي لهؤالء الفنانين يلهم اآلخرين في كل 
نواحي الحياة ولذلك، باالضافة لتقديرنا لفنهم لذاته، نحن نقّدر تأثير نشاطاتهم على المنطقة". وقالت المديرة 
المشرفة على برنامج الكتابة االبداعية التابعة لمؤسسة كريسكي ميرا براك أن "دنيا ميخائيل هي أول عربية 
تنال هذا التكريم وهي األولى من مقاطعة مكومب".وأضافت ان "المنافسة كانت شديدة ألن عدد المرشحين هذه 
السنة بلغ أكثر من 700 أديب وفنان".وتألفت لجنة التحكيم من خمسة أدباء متميزين هم واندا كولمان )شاعرة 
تايمز(، كين ميكولوسكي  وناقدة(، بيل هيريز )روائي وناقد(، كلوديا الروكو ) محررة في صحيفة نيويورك 
)ناشر وشاعر(، وروبرت بوليتو )رئيس منظمة الشعر بوتري فاونديشن(.وسيقام احتفال بالمناسبة يوم 16 
تموز المقبل حيث سيتم تسليم الجائزة وقيمتها النقدية 25 ألف دوالر، ومن الفائزين اآلخرين ثمانية عشر أديباً 
وفناناً في مختلف الحقول الفنية واألدبية.وتعد جائزة كريسكي من بين الجوائز الثقافية المهمة، وهي الجائزة 
على  بغداد سنة 1965 وحصلت  في  ولدت  مغتربة  ميخائيل عراقية  دنيا  مشيغان.والشاعرة  والية  في  األهم 
بكالوريوس آداب في اللغة االنكليزية من جامعة بغداد، وماجستير آداب شرقية من جامعة "وين ستيت" األمريكية. تعيش حاليا في والية ميشغان حيث تدّرس اللغة 
العربية. ونالت جائزة حقوق االنسان في حرية الكتابة من األمم المتحدة عام 2001، وعلى جائزة الكتاب العربي األمريكي عن ديوانها "يوميات موجة خارج البحر".
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اذاعــة املســاواة
صوت املــرأة         صوت التحررين
صوت الشباب          صوت العمال

استمـعوا إليـها
على موجة )FM(  الرتدد  )103.8(

راسلونا على العناوين التالية:
msawat.j@gmail.com

yanar2002@hotmail.com
زوروا موقع المساواة:

www.almousawatj.blogspot.com
او موقع المنظمة:

www.equalityiniraq.com

المساواة
῍ صوت المرأة التحرري المقروء وفضائها الحر

῍  عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ:
هذه الجريدة هي صوت نساء العراق المـناديات 

بالمساواة والحرية
ال تتردوا باالتصال بنا ومراسلتنا ألي مساهمة او مشاركة 

من شأنها أن تدعم القضية

أسرة التحرير
ينار محمد - رئيسة التحرير

ايفان الدراجي - مديرة التحرير
المحررات والمحررون

جنــات الغـزي،
 رحاب السامرائي، ماجـد حميد

)الصرخة( للمدنية
■ ايفان الدراجي

إنها )صرخة( للمدنية وليست )دعوة( ألن الحاجة أصبحت 
للعيش  العلماني  الحكم  إلى  لالنتقال  وضرورية  جدا  ملّحة 
وفق وتحت مظلة قوانين مدنية تراعي حقوق اإلنسان حسب 
المواثيق الدولية المتفق والمنصوص عليها والتي وقّع العراق 
مجرد  كانت  لكنها  واالتفاقيات  المعاهدات  من  الكثير  وفقها 

حبر على ورق.
نعيش  بينما  كثيرة  دٍم  كؤوس  وشربنا  الويالت  ذقنا  ألننا 
الفقيه( فقط ألنهم  لفتاوى هذا )العالِم( وذاك )اإلمام أو  وفقاً 
لتفسير  وقدسية  فكرية  حقوق  يملكون  الذين  الوحيدون 
عالية  مراتب  الناس  فوق  رفعتهم  واالجتهاد  النصوص 
وأحاطت بهم هاالت ربانيّة مكنتّهم من التحكم بزمام األمور. 

نحن نعلم الدور الذي تلعبه فكرة المعصومية أو القدسية لدى السيادة الدينية للذين يتبنون مراتب عالية بالدولة إذ تجعلهم 
يتمتعون بامتيازات عالية ويضمن إتباع الناس لهم، لكنهم بذات الوقت يستخدمون هذه العصا السحرية بهالتها ومميزاتها 
لضرب الصخر فتتفجر منه عيون ماء الذهب أو حتى النفط لهم ولألحزاب، الكتل، التيارات، االتجاهات، الطوائف 
بالغرب  كالتمثل  التكفيرية  االتهامات  من  بسيل  تُـقابل  فانك  )َعلمانية(  كلمة  تقول  حين  يمثلونها.  التي  الميليشيات  أو 
والزندقة أو الهرطقة بل وحتى )الشيوعية( كاتجاه فكري-سياسي. وكأن العالم حولهم يُقسم إلى فريقين فقط )مسلمين 
vs شيوعيين(! بل إنني أتفاجأ أحيانا بالكثير ممن يُحسبون على النخبة المثقفة التي تؤدي دورا مهما فاعالً ومؤثراً على 
توجيه فكر ووعي المجتمع وهم يتهمونني )بالشيوعية( حين أطرح مسألة التوجه للحكم والدولة المدنية.. منذ متى كانت 
)الشيوعية( تهمة؟ وما الذي يجعل من الدعوة )للمدنية( دعوة إلعادة )الشيوعية االشتراكية(؟ إنكم تفضلون االستمرار 
بالغناء عن العصر الذهبي وتمجيد التراث وتاريخكم البطولي، بيد أني لم أجد بطال تاريخيا واحداً متفقا عليه هذا من 
جانب، ومن جانب آخر ال يوجد بطل واحدا عربي إال وكتبت سيرته وبطوالته بالدم! لماذا؟ ما هي البطولة وما هو 
الهدف مما قام به؟ أوليس من اجل نصرة وإعالء توجه أو طائفة ما على األخرى؟ أو ليس الهدف هيمنة فكرية عقائدية 
اقتصادية؟ ربما كان )جومارو( هو )البطل المغوار( الوحيد النظيف كونه كان دمية الكترونية تتقاتل مع دمى أخرى 

تشبهه حسب القصة الكارتونية!
مع  والتحالف  بالمؤامرة  حوله  ما  كل  ويتهم  والتطور  التغيير  يرفض  ميتافيزيقي  ونظام  بعقلية  يعيشون  اإلسالميون 
الغرب، ذلك الغرب الذي امتطوا دباباته وحمتهم صواريخه وطائراته حين اسقطوا األنظمة التي سبقتهم على الكراسي. 
والمؤامرة تلك الحيلة الشبكيّة التي يحيطون بواسطتها أنفسهم ليضموا اكبر عدد من السذج إلى صفوفهم عن طريق 
اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع كاالنترنت واإلذاعات والمطبوعات وشبكات االتصال والتلفزيون وغيرها من 
اختراعات وصناعات الغرب! أو ليسوا بهذا يدعمون االقتصاد الغربي )وهو المطلوب( ؟ إن مرحلة االنحطاط والتدهور 
والتمزق التي نعيشها هي مؤشر واضح للمرحلة التي ستليها أو باألحرى التي ستلدها لذلك علينا القيام بتطهير سريع 
وجذري لكل تلك المفاهيم والنظم التي ترسخها تلك األنظمة بعقلية الفرد والمجتمع والتي بالتالي سببت أمراضا اجتماعية 
ال أول لها وال آخر حملت نتائج و آثار خطيرة جدا منها الطائفة والحقد الوراثي. إن األنظمة هذه التي تبنى قوانينها 
باختالفاتها على تفسيرات واجتهادات وفتاوى لتشريعات ما تخدم كل جهة وجانب على جهة فتضر وتسيء لآلخر ما 
هي إال أدوات قتالية ترسخ الحقد والكراهية والالإنسانية بعقلية وبالتالي سلوكيات الفرد. فهذه الميلشيات التي تصفي 
اآلخر عرقياً فقط ألنه من المذهب الفالني وتلك الفئة تمارس الرجم كعقاب للزنا تحججا بالشريعة، ناهيك عن التفنن 
بالقتل والجرائم العديدة التي ترتكب والتمثيل بالجثث. لماذا نرى ذلك وال يوجد قانون يوفقهم ويحاسبهم؟ قبل عدة أيام 
سمعنا عن األب الذي قتل ابنته )الُمغتصبة( في الموصل ليغسل عاره! ودعونا ال ننسى قتل )دعاء خليل( التي تنتمي 
الملّة أو تلك بحجة  اليزيدية رجما بكل وحشية ألنها تزوجت مسلماً.. كفانا نراعي ونتغاضى عن جرائم هذه  للديانة 
احترام األديان والمعتقدات والموروث العقائدي والعاداتي.. كفانا ندفن فتياتنا من اجل الشرف القبلي العشائري الذي 
الدخول للجنة وقتل  أنثى. كفانا ننحر الرقاب من اجل  تضيق مساحته ومعانيه إلى حد بضعة سنتيمترات بين فخذي 
الناس بالجملة تفجيرا من اجل حور العين. لو كان هناك قانون مدني منفصل عن األديان جميعا والعقائد لما سمح لكل 
هؤالء على اختالف انتماءاتهم من اللعب بحياة اإلنسان وهدرها من اجل مفاهيم بالية ال تُنفض عنها رمال الصحراء 
بعد. أو من اجل مفاهيم وأفكار أسطورية الهوتية أكثر منها عقالنية واقعية. ال أود أن اذكر إحصائيات لضحايا األعوام 
المنصرمة لمختلف أشكال العنف والتكفير والطائفية ضد الرجل والمرأة على حد سواء فهي موجودة ومتوفرة في أي 

مركز إخباري ناشط أو أي منظمة إنساني. 
لقد أثبتت الوقائع أن النظام الذي يعتمد على دين ما كالمسيحية في أوربا واإلسالم في الشرق األوسط لم يجلب لمجتمعاته 
سوى الصراعات والويالت والتخلف، بيد انه تتم استغالل الثغرات فيه ويُـسيّس وفقا للمصلحة الفردية التكتلية، ومهما 
انطلت عليه من صبغات هي ليست إال صبغات أي تسميات وقشور كالليبرالية والعلمانية والنهضوية أو التنويرية فهو 
يبقى نظاما دينيا أيدلوجيا ميتافيزيقا ال أكثر بفحواه وطرق تطبيقه. وان الغرض من هذه القشور والصبغات هو دغدغة 
مشاعر الَعلمانيين واستعطاف اليساريين وهو بالضبط ما يفعلونه هم أيضا حين يتنازلون عن مثلهم ومبادئهم الحقيقية. 
هي مجرد أقنعة وقشور للوصول إلى مصالح ما. اعزي ذلك إلى أن الفكر الليبرالي في الشرق األوسط ال يزال هشاً 

وأحيانا ال يعدو كونه موضة يمكن خلعها وتغييرها وفقا للمعطيات اآلنية في كل وقت!
دعونا نستذكر العصور اإلسالمية التي مرت على الوطن العربي: 

عصر الخلفاء الذي امتد بين القرنين السابع والثامن للميالد و العصر العثماني الذي امتد بين القرن السادس عشر حتى 
القرن التاسع عشر= في كال العصرين  )قتلوا( جميع خلفائهم أي ما يصل إلى 99 خليفة، ولم تخلوا من الحروب فيما 
بينهم أو مع غيرهم. ومن ثم العصور الحديثة وآخرها ما يدعى بالربيع العربي الذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير!
فمنذ متى وانتم ترفعون شعار )اإلسالم هو الحل( وكل ما نلمسه هو المشاكل فقط والدم ثم المزيد من الدم والتخلف؟ 
وكفاكم تعلقون الفشل على شماّعة نظرية المؤامرة. انظروا إلى الخارطة التاريخية لكل من العالم العربي، اإليراني، 

الباكستاني و التركي على سبيل المثال ال الحصر. أي لوٍن ترونه طاٍغ على تضاريسها وتفاصيلها؟ 
»إن ما يطلبه اإلسالم من المؤمنين ليست الدقة الحرفية في اإليمان، وإنما اإلخالص لألمة ولقائدها الشرعي.« 

برنار لويس
إن الهدف الوحيد من الِعلمانية هو الحيلولة دون انحياز الدولة ألي عقيدة أو مذهب ومنع إتباع أي دين من استخدام نفوذ 
وقوة الدولة لصالحه وحده. فالدولة يجب أن توفر حقوق جميع مواطنيها بال استثناء وان تحميهم جميعا أيضا. وقد شهدنا 
كيف تأثرت أوربا أبان العهود الدينية المسيحية كثيرا بالحروب الطاحنة بين طوائفها واتجاهاتها المختلفة بين القرنين 

السادس عشر والسابع عشر. حتى فصلوا الدولة عن الكنسية وأصبحوا إلى ما هم عليه اآلن. 
مالحظة: لقد قامت المساواة بالتصرف ببعض الكلمات في النصوص بما يتوافق ورسالتنا االخالقية الحقوقية تجاه النساء حتى وان كانت لتلك الكلمات ضرورة 

أدبية.

كاريكاتور تحت عنوان "سالح التعليم الشامل" 
لمن ال يعرف قصة الكاريكاتور : الفتاة التي ترفع الكتاب المكتوب على غالفه "التعليم" هي مالال يوسف زي , والتي على الرغم من انها لم تتجاوز الـ 15 عاماً 

فإنها تعتبر ناشطة حقوق إنسان في باكستان .أصيبت مالال بطلق ناري في الرأس اطلقه عليها انصار طالبان نتيجة مواقفها الداعمة لحقوق تعليم البنات في بالدها 
العام الماضي .

صور من الثورة المصرية 2013


