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◄ص 6 الفتيات ينحرن احالمهن حتت اقدام الزاوج املبكر

◄ ص 4 

إقرأ يف هذا العدد 
ملف خاص عن املثلية اجلنسية مبناسبة اليوم 

العاملي ملناهضة رهاب املثلية اجلنسية 

 

◄ ص5 اهم االخرتاعات اليت قامت بها املرأة

◄ ص7 بعد مقتل املراهقة دنيا وتشويهها من قبل زوجها.. منظمات حقوق 
املراة يف كردستان تطالب بـاخلروج عن الصمت

يمر المجتمع العراقي بأزمة غير مسبوقة تعمل على تهديد مستقبل التعايش 
أهلية  وحرب  جماعية  ابادة  حمالت  لتأليب  وتسعى  افراده،  بين  السلمي 
طاحنة بناًء على هويات طائفية تم تثبيتها وتكريسها خالل عقد من االحتالل 

االمريكي. 
سقطت مدينة الموصل ومن ثم تكريت، ومن قبلها الفلوجة امام زحف قوات 
قليلة العدد من تنظيمات داعش. وال يزال القتال دائراً حول تلعفر وسامراء 
ومدن المنطقة الغربية، والتي ان نجحت مساعيها، الصبح جزء كبير من 
المجتمع العراقي يرزح تحت حكم اسالمي وحشي ال يمّت الى األزمنة الحديثة 
بصلة. حكٌم يرى في االنسان عدواً يتطلب التقويم والزجر والضرب والقتل 
الى ان يُردع ويهتدي، حكٌم إعتاد القتل لـ »المرتد« واالبادة الجماعية ضد 
الخصوم الدينيين والسياسيين، حكٌم يرى في المرأة مجرد لحم وجسد المتاع 
باعطاءها هدية ألمراء  تحقيرها  الفتاوى لضمان  المجاهدين، ويشّرع من 
الجهاد. وبالرغم من كل وحشيتهم وقلة  الخالفة واالغتصاب تحت مّسمى 
عددهم انضم لهم عدد ليس بكبير نسبياً من األهالي بسبب النقمة من القمع 

الطائفي المنّظم ضدهم على مدار دورتين من حكم المالكي.
الشيعي،  السياسي  االسالم  بتقوية  االمريكي  االحتالل  سياسات  تسببت 
العراق.  في  الديمقراطية  نفّذوا  قد  بانهم  مدّعيين  االمور،  مقاليد  وتسليمه 
بالبطش  ابداً  تتأخر  ال  الحاكمة  الدينية  المجاميع  بان  يعرفون  ال  وكأنهم 
بباقي االديان والطوائف، بطرق مباشرة وغير مباشرة. واألنكى من ذلك، 
العراقيين كمجاميع طائفية متحاربة  كون اإلعالم االمريكي يحاول تصوير 
االديان  حسب  العراق  لتقسيم  خططوا  الذين  هم  بانهم  منكرين  األزل،  منذ 
األحزاب  لتشكيل  والممولين  الراعين  وكانوا  بل  والقوميات،  والطوائف 
العراقية على هذا األساس. وها نحن نستلم نتائج مرحلة متطورة من هذه 

السياسات.
اقتادت الوحوش البشرية لتنظيم داعش مئات الجنود العراقيين لمواقع تنفيذ 
القيم االنسانية  بذلك استهتارهم بكل  للعالم  الجماعي، معلنين  حكم اإلعدام 
تحت مسمى »الجهاد«. كما وقاموا بدق أبواب األهالي في الدندان والوحدة 
عقوبة  الى  فتاة  عشرة  ثمانية  واقتادوا  الموصل  مدينة  في  الزهور  وحي 
االغتصاب من قبل أمراء الحرب الداعشيين تحت مسمى »جهاد النكاح«، 
احداهن، ممن  اخ  الى  باإلضافة  الضحايا  هذه  أربعة من  بانتحار  متسببين 
لم يحتمل حياته بعد عدم تمكنه من منع مقاتلي داعش من اقتياد اخته الى 
بكلمة  يتفوه  من  وجلدوا  االيدي  وقطعوا  بل  بذلك،  يكتفوا  ولم  االغتصاب. 
داعش مختصرةً ودون تعظيم، اي ان ممارساتهم اتت مزيجا من وحشية 

البعث يضاف لها ميل شوفيني بدائي للتحقير واالستعالء الديني.
مقتدرة،  دولة  وجود  عدم  الستيعاب صدمة  العراقي  المجتمع  يسعى  بينما 
ساحات  الى  تدريب  اي  دون  ومن  المتطوع  الشباب  من  ماليين  يتم سوق 
بديلها  على  تراهن  التي  الجوار  دول  من  تمويله  يأتي  قتال شديد وشرس 
في العراق. كما وتقوم حكومة المالكي باالستعانة بالقيم »الوطنية« وتدفع 
بالشباب بمحرقة الموت دفاعا عن مكتسباتها وحكومتها الطائفية، التي ال 
تجيد سوى الفساد، وأتى اليوم الذي ندفع به جميعنا الثمن، ثمن اضحوكة 

العملية السياسية في العراق.
من  الناتجة  المليونية  والحروب  المآسي  على  االمريكية  الحكومة  وتتفرج 
احتالل العراق ومن تشجيع السياسات الطائفية السامة على مدار عقد من 
الزمن، بينما يصّرح اوباما بعدم القلق لكون »... تصدير النفط من العراق 

سيظل ثابتاً«.
وتدعو  المحتلة،  المدن  سكان  مع  تضامنها  المرأة  حرية  منظمة  تعلن 
التحرريين لتنظيم لجانهم الشعبية لغرض الدفاع عن انفسهم وكذلك الدفاع 
منظمة  تسعى  وسوف  عليهن.  داعش  جالزوة  اعتداء  من  النساء  عن 
حرية المرأة اليجاد الطرق الكفيلة لفتح بيوت ايواء للنساء لحمايتهن هذه 
واالطراف  المنظمات  من  المرأة  حرية  منظمة  وتطلب  البشرية.  الوحوش 
من  الكارثة  هذه  اليقاف  والدبلوماسي  السياسي  التدخل  المسؤولة  الدولية 
التحول الى صراع طائفي يأتي على الماليين ويستمر الى ان تضمحل كل آثار 
المدنية في العراق. وعلى حكومة المالكي، التي كانت مسؤولة عن تدهور 
بالتالعب  لها  نسمح  ولن  ترحل،  ان  الطائفي،  والشق  السياسية  االوضاع 

بمصائر الجماهير بعد اآلن.
عاشت أهالي ونساء الموصل وتكريت والفلوجة وتلعفر حرة أبية

واالحتالل  االجرامية  القاعدة  تنظيمات  خليقة  االرهابية  الدواعش  ولتسقط 
المقيت

ينار محمد
2014/06/16 منظمة حرية المرأة في العراق   

                           
حول احتالل داعش 

للموصل واملدن 
الغربية

● ينار حممد

رئيسة التحرير

◄ص 8

بيان يوم املرأة العاملي

◄ص 8

كيف تكون البيدوفيليا اذن 
محره خضره؟

القانون اجلعفري هو سحق ملدنية 
اجملتمع العراقي

حول قانوني األحوال الشخصية 
والقضاء اجلعفري

 

اإلسالمية  األحزاب  تستمر  لمواطنيها،  الدولة  إرهاب  مسلسل  ضمن 
المجتمع  بمبادرات يشمئز منها وعي  أذهاننا  الحاكمة بصعق  الشيعية 
للقانون  الشمري  حسن  العدل  وزير  بإعالن  وذلك  المتمدن؛  العراقي 
القضاء  قانون  به كذلك مشروع  الشخصية، ملصقاً  الجعفري لألحوال 

الجعفري. 
وبالرغم من كون المشروع ذا طبيعة سياسية واقتصادية يهدف تمكين 
ومقدّراته،  المجتمع  على  الشيعية  اإلسالمية  األحزاب  قبضة  وترسيخ 
ويجب ان يُعامل على هذا األساس، إال ان محتويات القانون الجعفري 
لألحوال الشخصية تخدش وعي اإلنسان العصري بمقوالت وممارسات 
الوعي  تطور  إلغاء  تحاول  وبعقلية  واالنوثة،  الطفولة  بحق  إجرامية 

والتعامل البشري خالل اكثر من الف عام. 
المدن  وتشريد  وقصف  الطائفية  التفرقة  المجتمع  على  فرضوا  كما 
ويسعون  الواحدة  »الطائفة«  هيمنة  وضمنوا  »السنية«  والمناطق 
ان  كذلك  يريدون  الجعفرية؛  القضائية  مؤسستهم  بقانون  لتتويجها 
كالعبيد  قضائياً  ومعاملتها  المرأة  على  مسبوق  غير  تراجعاً  يفرضوا 
الجنسي )البغي( من خالل قانون األحوال الشخصية الجعفري، الذي ال 
يتجاوز كونه عملية تنظيم الممارسات الجنسية )النكاح( للذكور ودفعهم 
األجور مقابل ذلك لإلناث سواء كن نساًء ام أطفال – دون االكتراث بكون 
هذا القانون الموغل في القدم ال يعتبر المرأة شخصاً ذو حقوق يدافع 
عنها القانون، وال يعتبر الطفلة سوى موطئاً جنسياً لذكور مهووسين 
بالحصول على متعتهم مهما كان ذلك مؤلماً او وحشيا او يترك عاهات 

جسدية ونفسية لدى االنسانة االنثى.
ان محاولتهم لسن قوانين الهيمنة الطائفية والجنسية ليست سوى مكّمالً 
راسمالية  طبقة  وخلقت  الماليين،  افقرت  التي  االقتصادية  لقوانينهم 
تعتاش وتبذخ من عمل وآالم وقمع السواد األعظم من الجماهير على 
أساس الطبقة – الطائفة – والجنس/الجندر. ولكي يكون الفرد مواطناً ذا 
حقوق اقتصادية واجتماعية كاملة في هذا الزمن »الديمقراطي، يجب ان 
يكون ذكرا وحزبيا إسالميا »شيعيا« قريبا من الطبقة الحاكمة المهيمنة، 
واال فال »السنة« مواطنون كاملو االهلية، وال الرجال من الطبقة العاملة 
يملكون القرار باي من مقدرات المجتمع، اما المرأة فال حقوق لها البتة 
السفح  قوانين شريعة  االشكال ضمن  من  بأي شكل  مواطنا  تعتبر  وال 

بالنساء وتحقيرهن.
جلس وزير العدل في جلسة رئاسة الوزراء وبحضور رئيسهم وتناقشوا 
وثيقة فيها فقرات حول تفاصيل »... طالق الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة 
... دُِخل بها عمداً او اشتباها«. ولم يروا بذلك أية غرابة، مما يدل على 
انحطاط هذه الثلة واحتقارها لألنثى وعدم قدرة التعامل معها كإنسانة 
ذات حقوق او كونها شخص مستقل بحد ذاته، مما يّؤكد كونهم مغتصبي 
قمع  على  تقوم  أيديولوجية  يبثون  وبناتهم  لنسائهم  ومحتقرين  أطفال 
وتحقير واستغالل اآلخر سواء المرأة التي جعلوها أداة متعة او الطائفة 
وحاولوا  بسياساتهم  افقروها  التي  الطبقة  او  وقمعوها  أبادوها  التي 

تجريدها من وعيها بخرافاتهم.
تستنكر منظمة حرية المرأة تشريع قانوني القضاء واالحوال الشخصية 
للمرأة  المعادي  الهمجي  محتواها  بصدد  نقاش  أي  وترفض  الجعفري 
وتطالب بمحاكمة وزير العدل على أساس تشريعه قانون استعباد المرأة 
واغتصاب الطفولة، وكذلك قانون بناء المؤسسة الدينية الطائفية. ولن 
على  القادرة  الدولية  المنابر  كل  الى  بشكاوينا  سنرفع  بل  بذلك  نكتفي 
محاسبة مسؤولي تشريع هذه القوانين التي ان ُمررت فلن تكون سوى 

بداية النهاية لمجتمع متمدن ومساواتي.

رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق
5 آذار - 2014

◄ص 6

امرأة عربية تدخل قاموس 
العباقرة العاملي

◄ص 5

ظل راجل وال ظل حيطة

وقفة منظمة حرية المرأة االحتجاجية ضد قانون األحوال الشخصية والقضاء الجعفري

جانب من المساعدات التي وفرتها منظمة حرية المرأة في العراق للعوائل النازحة جراء هجمة داعش على غرب و شمال العراق ص3
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يف  املرأة  حرية  منظمة  عقدته  الذي  الصحفي  املؤمتر 
العراق ملناقشة حقوق املرأة وكيفية املطالبة بها والدفاع 

عنها يف العراق
● احالم العبيدي

عقدت منظمة 
المرأة  حرية 
العراق  في 
ها  تمر مؤ
لصحفي  ا
عن  لألعالن 
الئحة مطالب 
ت  حا صال ا
يعية  تشر
المراة  تخص 
بدأ بالميراث المتساوي والغاء تعدد الزوجات وتجريم ضرب الزوجة ومنع تزويج 
القاصرات مع تركيزخاص على تشريعات ما يسمى بقتل المرأة غسآل للعار . وقد 
القنوات  كبير من  المؤتمر عدد  الشيراتون وقد حضر  فندق  في  المؤتمر  تم عقد 
المرأة  الدفاع عن حقوق  في  السباقة  المرأة  تبقى منظمة حرية  الفضائية. وهكذا 

وحريتها ومساواتها بالرجل.

■ احالم العبيدي

من  الثامن  بمناسبة  احتفالية  العراق  في  المرأة  منظمة حرية  أقامت 
حواريه  ندوه  عقد  االحتفالية  سبق  وقد  للمرأة  العالمي  اليوم  آذار 
بالقانون  يعرف  ما  او  الشخصيه  االحوال  قانون  مناقشة  حول 
منظمة  رئيسة  محمد  ينار  الست  الندوه  هذه  ترأست  وقد  الجعفري 
واحالم  الربيعي  دالل  الناشطتين  من  وكل  العراق  في  المرأة  حرية 
بالطائفية  يتمثل  الذي  القانون  هذا  على  االعتراض  تم  وقد  العبيدي 
وبعدائه للمرأة لكونه يشجع على زواج الفتيات بعمر التسع سنوات 
على  القانون  هذا  يشجع  كذلك  للطفوله  وقتل  اغتصاب  يعتبر  وهذا 
المرأة والطفل النه  اكبر عنف واضطهاد بحق  تعددالزوجات وهذا 
على  سلبيه  جوانب  االسري  وللتفكك  االسري  التفكك  على  يعمل 
الى  الغراق  في  المرأة  حرية  منظمة  تسعى  ولذاك  ككل  المجتمع 
بعض  الندوة  تخللت  وقد  الجائرة.هذا  التشريعات  هذه  مثل  رفض 
وممثلي  االعالميين  الحاضرين.من  قبل  من  والحوارات  النقاشات 

والقصائد  الكلمات  االحتفال  وتضمن  العالمي  المرأة  بيوم  االحتفال  بدء  الندوة  من  االنتهاء  التحرري.وبعد  الشباب  من  المنظمة  واصدقاء  المدني  المجتمع  منظمات 
التحرري. والجو  والسرور  الفرح  االحتفال  وساد  الحاضرين  اعجاب  نالت  وموسيقى  اغان  الحفل  تضمن  كما  بالرجل  ومساواتها  المرأة  تحرر  الى  تعو  التي 

مشاركة منظمة حرية املرأة يف العراق يف اليوم العاملي للمرأة

◄ احالم العبيدي

ساحة  الى  بالمسيره  العمالية  المجالس  اتحاد  مع  المرأة  حرية  منظمة  شاركت 
العاملة  المرأة  بحقوق  والمطالبه  العاملة  بالطبقة  تشيد  الفردوس حاملين شعارات 
وتخللت المسيرة الهتافات الخاصة بهذه المناسبة وكان على  رأس المشاركين مؤيد 
احمد السكرتير العام للحزب الشيوعي العمالي العراقي وعدد من الرفاق في الحرب 
وبعد انتهاء المسيره يدأت احتفاليه في مقر اتحاد المجالس العماليه وتخلل االحتفاليه 
كلمات بالمناسبة من قبل السكرتير العام للحزب الشيوعي العمالي العراقي ورئيس 
العراق. في  المرأة  حرية  منظمة  في  الناشطة  القت  كما  العمالية  المجالس  اتحاد 
الست  عن  نيابة  ارتجالية  كلمة  العبيدي  احالم  الناشطة  والقت  هذا 
بالقاء  التحرريون   الشباب  وشارك  كما  المنظمة  رئيسة  محمد  ينار 
واالغاني. الموسيقى  االحتفال  تخلل  كما  المناسبة  بهذه  القصائد 

مشاركة منظمة حرية المرأة في العراق بالمسيره الى ساحة الفردوس ضمن احتفالية االول من آيار يوم العمال العالمي

دورة تدريبية للتوعية تجاه المخاطر التي تواجهه الشباب في ظل الوضع الراهن
◄احالم العبيدي

مشاركة  تمت  بتاريخ2014/2/23 
احالم  المرأة  حرية  منظمة  في  الناشطتان 
محمد  والناشطان  علي  وعلياء  العبيدي 
اقيمت  التي  الدورة  في  فارس  ونوار  شنان 
في محافظة البصرة وبالمشاركة مع منظمة 

مادري .
بموضوع  االهتمام  الورشة  موضوع  وكان 
المدافعة  حملة  وضمن  المهمش  الشباب 
التي بتعرض لها  القتل  عن الشباب وايقاف 
الشباب في مناطق مختلفة من العراق وكان 
فعاال  العراق  في  المرأة  حرية  منظمة  دور 
في المدافعة عن حقوق الشباب في ممارسة 

حرياته.

تحت شعار )نحو افق طبقي للتحرر االجتماعي( انعقاد المؤتمر االول للمرأة العاملة
◄احالم العبيدي

تم عقد المؤتمر االول للمرأة العاملة في يوم الجمعة المصادف 2014/3/7 في فندق بغداد وقد حضر المؤتمر عدد من الوفود 
العمالية من مختلف المحافظات والقت الست ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق كلمة بهذه المناسبة واشادت 
بدور المرأة العاملة وماهية المشاكل التي تجابهها. كما القى االستاذ فالح علوان رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية كلمة 

بالمناسبة. وألقيت كلمات عدة من قبل المشاركين بالمؤتمر.

مطالبنا يف التشريعات لغرض حتسني اوضاع املرأة 

العراقية:
االبقاء على قانون االحوال الشخصية 188 وتطويره في المستقبل   .1

لكي يضمن مساواة المرأة بالرجل
على  قوانينها  فرض  في  الشيعية  االسالمية  االحزاب  تدخل  رفض   .2
في  او  الشخصية  للحوال  الجعفري  القانون  في  كان  سواء  العراق:  نساء 
تشريع السماح للمحاكم االسالمية الشيعية لكي تحكم في العراق)كما اقترح 

وزير العدل حسن الشمري مؤخرا وبدفع من حزب الفضيلة(
3.  حماية االرامل وااليتام االناث من القمع االجتماعي المتأتي عن:

نساء  من   %20 من  يقارب  ما  حول  مما  لالرامل،  الزوجات  تعدد   .a
اصغر  زوجة  مع  منشغل  زوج  قبل  من  مهجورات  زوجات  الى  العراق 

بالعمر
الزواج المبكر للفتيات اللواتي لم يصلن سن البلوغ مما نتج بحرمان   .b
ليست  واجتماعية  جسدية  اعباء  من  ومعاناتها  طفولتها  من  االنثى  الطفلة 
قادرة عليها، باالضافة الى ترملها او طالقها احيانا في سن مبكرة مما يجعل 

فرصتها بحياة طبيعية امرا مستحيال
يوفر  اجتماعية  رعاية  وبراتب  العراق  االقتصادية الرامل  الحماية   .4
لهن عيشا الئقا مع مستوى تقدم الحياة )ال يقل عن 300 دينار شهريا للمرأة 
مع توفير ما يقابل ايجارها بحيث تعيش دون مهانة وباالضافة الى 80 دينار 

شهريا لكل طفل لديها(
سن قانون جديد يمنح الجنسية اليتام وارامل الحرب وكذلك لالناث   .5
لبيوتهن  تركهن  الى  والعشائر  الحروب  دفعت ظروف  اللواتي  المشردات 

وعوائلهن
لتأهيلهن  حكومية  وبرامج  المرأة  حماية  بيوت  لدعم  قانون  سن   .6

وتعليمهن وتوفير دعم للمبادرات الموجودة على االرض 
الغاء فقرة 411 في قانون العقوبات والتي تمنح الغطاء القانوني للقتل   .7
غسال للعار، وكذلك اية قوانين اخرى تتساهل بالتعمل مع قتل المرأة، والذي 

يصبح جريمة قتل كاملة دون اية عقوبة مخففة
والرجل،  المرأة  بين  المساواة  تعتمد  بحيث  الميراث  قوانين  تغيير   .8
وخاصة بسبب تواجد ماليين من االرامل المسؤوالت عن اطفالهن مما يضع 

على كاهل المرأة ثقال اكثر من الرجل القادر على العمل وعلى دعم نفسه

منظمة حرية المرأة في العراق

2013-11-10
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منظمة حرية املرأة يف العراق توزع 

املساعدات على االطفال والنساء الناجني اثر 
هجمة داعش على غرب ومشال العراق

● المساواة

مريم، عبد هللا، عهود وزمان هم بضعة من األطفال الذين وجدهم افراد من منظمة حرية المرأة في العراق 
في منزل لالجئين في كربالء. فقد جميع هؤالء األطفال آباءهم بسبب هجمة داعش على بلدة الكرمة الغربية 

العسكرية والحكومة  العناصر  قتلوا عوائلهم من  الذين  الفلوجة(  )شمال شرق 
التابعة لها )الصحوات(.

منازلهم  قصف  الى  الحق  اهل  عصائب  وميليشا  داعش  بين  االشتباكات  ادت 
ووفاة آباءهم، مما اضطر األطفال الناجين للهرب مع امهاتهم اذ قطعوا مسافة 
7 كيلومتر عبر الحقول وعبروا النهر وصوال الى عشائر آل تميم، ثم تمكنوا من 
ركوب شاحنة قادتهم الى كربالء. لكن آخر نقطة تفتيش لم تسمح لهم بالمواصلة 

كونهم نزحوا من المدن السنّية ولربما يكونوا إرهابيين!

حين سمع القاضي الهاللي بفاجعة هؤالء انتفض وهب لمساعدتهم اذ قام بتوفير 
ملجأ لهوالء ال46 طفل وامرأة في كربالء. ومن البديهي ان النسوة كن يعانين 
من صدمات نفسية بالغة، بينما جمعت احد الغرف 30 يتيما بشكل مزدحم للغاية.

قامت منظمة حرية المرأة في العراق بزيارتهم وتوزيع المساعدات عليهم، اذ 
شملت هيه المساعدات موادا غذائية وحليب لألطفال ومالبس لألمهات واألطفال 

مما يكفيهم لبضعة أيام.

 24 البالغة  براء  روت 
وهي  العمر  من  سنة 
بانها  الضحايا  احد 
جوار  الى  تنام  كانت 

زوجها حين اقتحمت عناصر من داعش منزلهم ووضعت رصاصة برأس زوجها كونه شرطي، كانت براء 
محظوظة في الهرب مع أوالدها الثالثة الذين كانوا يبكون وبحالة سيئة حين وصلوا الى الملجأ اذ كانوا 

يفتقرون الى الحليب لثالث أيام متواصلة.

افراح، ضحية أخرى من ضحايا هجمة داعش والتي لم تكف االبتسام بوجهه ابنتها جنات، افراح تجهل 
مصير زوجها الذي اختطف على يد عناصر من عصائب الحق والتي هربت مع باقي الناجين الى كربالء 

متأملة ان تسمع خبرا من زوجها رغم ان االخبار ليست مطمئنة.

معضالت انخراط المرأة في النقابات 
نقابية بصورة واسعة  للمرأة في منظمات  الواسعة   العضوية  تخضع مسألة 

العتبارات وعوامل أساسية:
 األول؛ هو المستوى العام لحرية التنظيم، ومستوى الحريات السياسية. في هذا 
تعاني المرأة نفس االستعباد والقهر الطبقي المسلط على عموم الطبقة العاملة 
والمجتمع مثل منع التنظيم في القطاع العام في العراق وهو سياسة يعاني منها 

العمال والعامالت على حد سواء.
والحياة  المجتمع  في  المرأة  تستهدف  وضغوط  تقاليد  مجموعة  هو  الثاني؛ 
اليومية وليس في العمل فقط. وتعتبر انخراط المرأة في األنشطة العامة نوعا 
من كسر التقاليد والتسيب ويصل حد طعن المرأة ووصف نشاطها السياسي 

والنقابي بالتهتك.
تتعارض  راديكالية  نقابات  غياب  ان  راديكالية:  ومنظمات  نقابات  غياب   
المهيمن،  البرجوازي  البناء  في سياستها وانشطتها سياسيا وطبقيا مع عموم 
النظام  افق  ضمن  بالعمل  الصفراء  والنقابات  التقليدية  النقابات  واستمرار 
االجتماعي والسياسي السائد، و تشكل جزءا منه ومن ايديولوجيته التي تديم 
لهذه  والتقليدية  الرسمية  النقابية  تتصد  لم  بحيث  والذكورية،  الطبقية  وترسخ 
غياب  استمرار  عوامل  احد  شكل  هذا  كل  أولوياتها.  في  وتجعلها  المعضلة 

المرأة عن العضوية النقابية الواسعة.
راديكالية  نسوية  منظمات  وجود  عدم  كذلك  النسوية:  الحركة  عموم  توجه 
ذات فهم طبقي لجذور واسس االستعباد والهيمنة على المرأة، وهي اما جزء 
متمم للنظام السائد او تعمل كمنظمات شكلية ووسيطة لتمييع النضال النسوي 
االساس  أي  للصراع،  والمحرك  االساس  تمس  ال  وهامشية  اطر ضيقة  في 
االقتصادي للهيمنة وفرض القيم الذكورية على المرأة والمجتمع، أي الهيمنة 
الطبقية للطبقات الرجعية الحاكمة. اذ يسود وسط المنظمات النسوية االن فهم 
مدني  مجتمع  منظمات  او  والدولة،  الشعب  بين  ما  وسيط  انها  على  لدورها 
للنظام  التسهيالت  يوفر  مما  حد،  افضل  على  رقيب  او  التقليدي،  بالمعنى 

لتجاوز عقد الصراع الطبقي.
التنظيم  من  المرأة  تغييب  او  غياب  ان  النقابية:  الحركة  من  المرأة  غياب 
للحركة  والطبقي  االجتماعي  التأثير  وانحسار  تراجع  استمرار  هو  العمالي، 
العمالية عموما وليس للحركة النسوية داخل النقابات فقط، او الوجود النسوي 

النقابي. 
وقيم  تقاليد  فرض  استمرار  ان  كما  السائدة:  الطبقة  وقيم  التقاليد  هيمنة 
الطبقات المسيطرة وادامة واعادة انتاج سلسلة من الهجمات على المرأة، هو 
تمكين وتقوية الطبقات الرجعية من ادامة سيطرتها على المجتمع وليس على 

المرأة فقط. 
فالطبقات المسيطرة وعبر العديد من القنوات والروابط االجتماعية والمؤسسات 
تديم وتعيد انتاج سيطرتها وفرض التراجع على المرأة، انها بهذا تديم نوعا 
وغير  خاضعا  بالكامل  المجتمع  ويكون  المجتمع،  على  السيطرة  من  محددا 
متحرر، ولن تكون المرأة فقط هي المستعبدة والرجل متحرر اذ ان المجتمع 

سيكون تحت عبودية وسيطرة الطبقات الرجعية. 
المحرومة  العمال والطبقات  المجتمع، من  الرجال في  اقساما واسعة من  ان 
كذلك، تقع تحت نفوذ وتأثير هذه االيديولوجيا المعادية للتحرر وتصبح هي 

الوسيلة والمنفذ والممارس لسياسات السيطرة واخضاع المرأة.
النقابي  العمل  في  النساء  انخراط  او  النسوية  النقابية  ضعف  منشأ  فان  اذن 
واقتصاره على المبادرات الشجاعات، يعود الى تضافر عوامل تاريخية طبقية 
وسياسية. انها تظهر بشكل اوضح في مجتمعاتنا وخاصة في العراق، ولكنها 
على العموم تشكل ظاهرة لها أبعاد عالمية واسعة، وال تخص مجتمعا بدونه. 
والمنظمات  النقابات  من  العديد  تقوم  نسوية:  نقابية  كوادر  تأهيل  محاوالت 
الفعاليات واألنشطة  المرأة في  بها من اجل حضور  العالمية بجهود ال باس 
النقابية وخاصة المؤتمرات والفعاليات النقابية، كما ان اشتراط حضور المرأة 
في الوفد بالتساوي مع الرجال هو إجراء ايجابي مشجع وجيد. ولمن المؤسف 
ان حضور المرأة المحلي والدولي في الفعاليات، ما عدا استثناءات قليلة هو 

حضور تجميلي او لسد فراغ ولألسف. 
ان المطلوب هو مساهمة جادة ومصيرية من المرأة في التنظيم النقابي.

آفاق العمل النسوي النقابي: وعليه فالنضال من اجل انخراط واسع وفعال 
للمرأة في التنظيم العمالي والنضال العمالي، هو نضال اجتماعي سياسي ضد 
أسس هيمنة الطبقات الرجعية التي ترتعد من ارتقاء النضال النسوي الطبقي. 
إن نضال المرأة الطبقي بمقدار تعلقه بتوفر الحريات بتوفر الحريات السياسية 
العامة، فانه بالمقابل يشكل احد أهم أسس النضال من اجل الحرية السياسية. 

نقابية صرفة،  النقابات ليست ظاهرة  المرأة في  ان ظاهرة انحسار عضوية 
وبالتالي فان ارتقاء دور المرأة في النقابات ليست مسألة نقابية وال يمكن حلها 
عن طريق البحث في األطر والقوالب التنظيمية النقابية وال في زيادة العضوية 
اجتماعية  كظاهرة  أي  التاريخي  البحث  في  حلها  تجد  مسألة  انها  المجردة، 
سياسية تمتد جذورها عميقا في المجتمع المعاصر وفي السياسة العامة، بحيث 

تمس جوانبه  السياسية واالجتماعية واأليديولوجية. 
الموضوعية  واألسباب  النقابي  العمل  في  المرأة  دور  لمناقشة  نجتمع  اننا 
والذاتية التي تقف وراء محدودية هذا الدور، واإلمكانيات التاريخية والسياسية 
لالرتقاء بالدور النضالي للمرأة العاملة. ان هذا يتطلب المشاركة المباشرة من 
الناشطات النقابيات والمساهمة في نقل هذه التصورات والمفاهيم الى اوساط 

الطبقة العاملة في مواقع العمل، وتحويله الى عقلية وقناعة لدى النقابيين.

املرأة والتنظيم النقابي
من أحباث املؤمتر األول للمرأة العاملة

األمنية  األوضاع  بسبب  مسبوق  غير  ترٍد  باوضاع  العراقية  المرأة  مرت 
من  الكثير  العراقية  المرأة  افقد  مما  االخير،  العقد  في  الحاصلة  والمتغيرات 
إنجازاتها السابقة، وجعلها أسيرة أوضاع سياسية واجتماعية يصعب تجاوزها 
اهداف  على  تقوم  للتقدم  نضالية  لمسيرة  واضحة  ستراتيجية  وجود  دون 

واضحة تستهدف تطوير مكانة المرأة. 
تبعية المرأة، مكانتها االجتماعية، والعمل:

مالي  مصدر  وجود  وعدم  االقتصادية  تبعيتها  مع  وتشتد  المرأة  تبعية  تزداد 
مستقل لها، سواء كان راتب او وارد من مشروع او ملكية خاصة او ما شاكل. 
التي  القوانين  وتسن  وتوضع  كذلك،  وموقعها  االجتماعية  مكانتها  وتتراجع 

تكرس هذا الموقع الثانوي للمرأة من قبل الطبقات المسيطرة. 
أو باالحرى درجة من  العمل خطوة تجاه تحررها،  المرأة ميدان  شكل ولوج 
استقاللها االقتصادي. ان انخراط المرأة العاملة في العمل؛ والرجل العامل كذلك 
هو ليس خيارا مقصودا وانما تمليه ضرورات الحياة. اذ ال يستطيع االنسان 
انتاج او ملكية خاصة مثل عقارات او اراضي زراعية  الذي ال يملك وسائل 
او رؤوس اموال او ما شاكل، ال يستطيع تأمين معيشته اال من خالل بيع قوة 

عمله.
اسر العمل المنزلي:

 ان هذا الواقع يسري على الرجل العامل بقدر سريانه على المرأة بالرغم من 
وجود استثناءات للرجال او العائالت المحافظة جدا، والمتزمتة جدا والتي تمنع 
المرأة من العمل حتى في حاالت الحاجة القصوى وتفرض عليها تدبير امور 
المنزل بدخل او مصروف ال يمكنه بأي حال تأمين االعباء المنزلية، مما يدفع 
تفاصيل يومية مرهقة وشاقة  المنزلي عليها واغراقها في  العمل  الى تشديد 
تبعث على اليأس واالحباط بحيث تصبح مطالبة بتأمين معيشة شهر بمصروف 
ال يغطي نصف الشهر وربما اقل كثيرا، و تكون هي اول المضحين باحتياجاتها 

المعاشية لغرض ضغط النفقات. 
نقول رغم هذه االوضاع التي تفرضها العديد من العائالت اال ان الضرورات 

الحياتية واالقتصادية تفرض على المرأة االنخراط في العمل. 
عمل المرأة، االستقالل االقتصادي، وعقبات التحرر:

الشخصي  المرأة  استقالل  نحو  خطوة  هو  االقتصادي  االستقالل  تحقيق  ان 
هذا  فان  السائدة،  التقاليد  وانماط  الراهنة  االوضاع  في  ولكن  والمعنوي، 

المكسب يذوب او يجري ابتالعه، وال يشكل لوحده اساسا رصينا للتحرر. 
فحتى قيام المرأة باعمال مماثلة للرجل واعمال متفوقه مثل الهندسة، الطب، 
القوانين  فان  الخ  والفن....  الصحافة  او  التأليف  اإلدارة،  المحاماة،  التعليم، 
او  االرث  مثل  امور  في  المرأة  على  نصفية  بل  دونية،  تفرض  والتشريعات 
الشهادة في المحكمة، فضال عن العديد من االعراف والتقاليد التي تديم وتعيد 
انتاج روابط تعود الى مراحل اجتماعية طبقية غابرة مثل االقطاعية او حتى 

العبودية. 
هذه التقاليد واالعراف هي ليست رغبات اشخاص غير متعلمين او تنقصهم 
الثقافة والمعرفة... الخ. انها ادامة نوع من التقاليد التي تضمن سيطرة طبقات 

اجتماعية وفرض سلطتها على 
المجتمع.

لماذا تفرض هذه القوى التراجع 
تستهدف  ولماذا  المرأة  على 

المرأة؟
المنزل،  في  المرأة  ابقاء  ان 
المنزلية  باالعباء  وتكليفها 
الحياة  في  اشراكها  وعدم 
مجاني  عمل  وانتزاع  العامة، 
منها، يساهم، بل يكون االساس 
العمال  من  اجيال  العداد 

والموظفين والمستخدمين في الحكومة، هذا الدور يوفر للرأسمالية، وخاصة 
في البلدان الخاضعة اساسا الستمرار فرض االجر المتدني على العمال وبالتالي 

تحقيق اعلى معدالت االرباح. 
والقيم  للروابط  ادامة  هي  الذكورية  السيطرة  ادامة  فان  اخر  جانب  ومن 
العشائرية التي هي مرتكز لسلطة راس المال في البلدان الخاضعة التي تمنع 
يمولها  التي  والعصابات  المافيا  هيمنة  وتديم  والديمقراطي  السياسي  التطور 
المسؤولون الدامة سيطرتهم. وكما ان الراسمالية تستند الى السيطرة الذكورية 
في تقسيم صفوف الطبقة العاملة والتمييز بالضد من النساء العامالت لغرض 
دفع أجور أدنى او فرض أعباء اكبر. وبكل األحوال تستطيع الراسمالية احكام 
قبضتها على الطبقة العاملة عندما تقوم بتقسيم صفوفهم الى جزئين متنازعين 

بسبب اوضاع التشغيل والتقاليد الذكورية.
وعليه فعلى الرغم من االستقالل االقتصادي للمرأة، او لنقل على الرغم من 
حصولها على مصدر معيشة، اال ان الهيمنة يمكن فرضها وادامتها من خالل 

ادامة القوانين واالعراف التي تكرس تراجع مكانة المرأة.
ويقترن التحرر والمساواة التامة للمرأة مع الرجل، بالتحرر االقتصادي وليس 

االستقالل االقتصادي.
يمكن  ال  ما  الطبقية، وهو  السيطرة  يعني زوال  التام   االقتصادي  التحرر  ان 

تحقيقه ضمن النظام الراسمالي القائم على االستغالل الطبقي.
تاريخ من النضاالت النسوية العمالية تصطدم بذكورية األنظمة السياسية

ان نضاال نسويا شاقا قد دام لعقود قبل ان يتم إقرار القوانين التي تنص على 
الجندر،  أساس  على  االجر  في  التمييز  وانهاء  العمل  في  المتساوية  الحقوق 
والتمييز في التشغيل. اال ان استمرار األعراف والقيم المناهضة لتحرر المرأة 
يفرض اشكاال من االستغالل والتمييز مبطنة وغير معلنة. فرض إقرار اتفاقيات 
دولية وقوانين حول منع التمييز على أساس العمل ومنع التمييز في االجر، اال 
انه يجري في كثير من األحيان تغيل النساء في اعمال اكثر مشقة او تكليفها 
يجري  ضمنيا  تمييزا  يعني  وهذا  منها،  الرجال  من  العاملين  واعفاء  بالذات 

تمريره بشكل مخفي. 
ان ابتزاز العامالت بسبب وضع المرأة االجتماعي المفروض عليها واستغالل 
ضعف تنظيمها، وقوة التقاليد التي تجعل من العاملة شبه متهمة مادامت تواجه 
ارباب العمل او اإلدارات، تشكل أنواعا مختلفة من االنتهاكات التي تواجهها 
تقاليد  منظمة  وفق  تجري  كونها  القانون،  طائلة  تحت  تقع  ال  والتي  المراة 
واعراف. ان هذه االنتهاكات ال يمكن مواجهتها دون وجود وتقوية منظمات 

عمالية فعالة، ودون انخراط المرأة في النقابات بصورة واسعة. 
تناول الحركات النسوية لمسألة االستقالل االقتصادي

تصدت العديد من الحركات والتنظيمات النسوية وعلى مدى عقود من نضالها، 
لمسألة االستقالل االقتصادي باعتباره معيار التحرر واساسه، وهذا يمكن ان 
يكون واقعيا ومقبوال بدرجة ما في المجتمعات التي تتمتع بتشريعات مساواتية 
في ما يخص المرأة عموما، وتشريعات وقوانين عمل تؤكد المساواة التامة 

بين الرجل والمرأة. 
غير ان االستقالل االقتصادي يصطدم بالتشريعات واألعراف المناهضة لتحرر 
المرأة في العديد من البلدان، ومنها العراق، وعليه يصبح االستقالل االقتصادي 
لوحده ليس ضمانا للتحرر، ان االمر يتطلب نضاال سياسيا واجتماعيا واسعين 

وجذريين والتصدي للتشريعات واألعراف والتقاليد التي تكرس الموقع الثانوي 
للمرأة.

وضع استراتيجية ألهداف عمل نسوي نقابي
وحازمة.  جادة  بصورة  راديكالية  اهداف  وضع   ، النضال  هذا  متطلبات  من 
بناء ستراتيجيات لتحقيق األهداف الرئيسية، تنظيم صفوف العامالت الى جنب 

العمال في منظمات راديكالية واسعة، تكون مهمتها تحقيق تلك األهداف.
األهداف النهائية والمرحلية وعدم فصل النضال االجتماعي عن االقتصادي.

الهدف النهائي: التحرر الطبقي
إصالحات  تحقيق  واالجتماعي،  االقتصادي  النضال  جمع  المرحلية  األهداف 

بصورة متسعة ومتواصلة، تعديل التشريعات، إقرار الحريات، الغاء التمييز.
زج المرأة بالنضال الطبقي

بدون انخراط المرأة بنفسها في النضال، فان تحقيق المساواة سيدور في حلقة 
من الشعارات والمفاهيم العامة.

التشريعات
الشروع بنضال مباشر من اجل الغاء كل أنواع التشريعات التي تتضمن نصوصا 

تكرس الموقع الثانوي للمرأة باي شكل كان.

االستقالل االقتصادي للمرأة والتحرر االجتماعي
من أحباث املؤمتر األول للمرأة العاملة

خطوات عامة
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■ روان يونس
ضيقا  الزوايا  اكثر  من  المثلي  الى  تنظر  مجتمعاتنا  زالت  ما 
وتشير اليه باصبع االتهام والعار! اود ان اوضح بعض األمور 
المغلوطة  المفاهيم  هذه  تصحيح  حول  الثقافة  نشر  باب  من 
بخصوص المثليين، وارتأيت ان يكون االمر على شكل أسئلة 

واجوبة كي تكون اكثر عملية وتحديدا واختصارا.
س/ ما هي المثلية؟

تطورت  عقدة  او  نفسي  او  مرض عضوي  ليست  المثلية  ج/ 
او  والدين  العبادة  عن  وابتعاد  كفر  ليست  ما.  حادثة  بسبب 
المعتقد. ليست انحالل أخالقي كما يصور للكثيرين. المثلية بكل 
بساطة كأن يحذ احدهم اكل الموز بينما اآلخر المشمش. جواب 
على بُعد آخر: كأن يستلذ احدهم بأكل المحار وهذا طبيعي بينما 
يعاني آخر من حساسية مؤذية منه وهذا طبيعي أيضا، فيذهب 
لتناول شيئا آخر... ال لشيء غير ان طبيعة تركيبته الجسمانية 

تختلف ال اكثر.
هذا وقد اثبتت دراسة بريطانيه نشرت مؤخرا في صحيفة الـ 
)Daily mail( وموقع العربية نت تثبت ان المثلية لها جذور 
رئيسيا  سببا  هذا  يمثل  حيث  للمثلي  لجيني  بالتركيب  وعالقة 

للمثلية♀♠♂
النووي  الحمض  في  جزأين  وجود  عن  الدراسة  كشفت  قد   «

مرتبطين بالمثلية الجنسية. ويعد الكشف استكماالً لدراسة سابقة 
أجريت عام 1993، وأثبتت أن المثلية الجنسية يتسبب بها جين 
وراثي، إال أن تلك الدراسة قد أشعلت جدالً واسعاً في األوساط 

الطبية.
اكتشاف  من  اآلباء  يمكن  قد  االكتشاف  فهذا  العلماء،  وبحسب 
ما إذا كان الجنين يحمل الجين المسبب للمثلية الجنسية أم ال، 
مما قد يفتح المجال إلمكانية اإلجهاض في حال قرر األبوين 
عدم االحتفاظ بطفل مثلي. إال أن بعض الدراسات األخرى قد 
أثبتت أن األجواء المحيطة بالجنين في رحم أمه قد تتسبب في 
الحمل  بأن  اعتقاد  فهناك  الطفل.  لدى  الجنسية  المثلية  حدوث 
بطفل ذكر قد ينتج عنه بعض ردود الفعل المناعية داخل رحم 
األم في شكل أجسام مضادة، التي قد تهاجم بعض أجزاء المخ 
لدى الجنين الذكر وتؤثر على توجهه الجنسي. وهذه الحالة قد 
الحمل بذكور لدى األم، مما قد يزيد من  تزداد كلما زاد عدد 
احتمالية حدوث المثلية الجنسية. كما أن التعرض لبعض أنواع 
الهرمونات داخل رحم األم قد يؤثر أيضاً في موضوع التوجه 

الجنسي لدى الطفل.« )عن موقع العربية(
س/ ما هو الفرق بين السحاق والمثلية/ اللواط والمثلية؟

اسمه  فاالول مجرد هوس جنسي من  بينهما،  كبير  الفرق  ج/ 
)سحاق/ لواط( اما المثلية فهي ميل عاطفي-جنسي اي مكتمل 
المالمح تجاه ذات جنسي )النساء في حالة المثليات/ الرجال في 
حالة المثليين(. ان تعشق انسانا وتود ان يشاركك كل لحظات 
حياتك بروعتها ولوعتها دون ان تفكر حتى بلمسه او ان يكون 
مؤخرة  الى  النظر  عن  تماما  يختلف  جنسيا،  نحوه  التم  هدفك 
صاحبتها/ برفقه  القت  بعض  تقضي  ان  وتود  اعجبتك  قد  ما 

صاحبها –على سبيل المثال وليس الحصر-.
المثلية من رجل؟ بمعنى اخر هل يمكنها ان  س/ هل تتزوج 
وبالعكس مع  تتقبله  ان  نهائيا  يمكنها  ال  انه  ام  الرجل  تتقبل 

الرجل المثلي؟
ج/ هناك نوع يدعى )Bisexual( اي ثنائية الميل وهي تتقبل 
الزواج او العالقة بالرجل والمرأة على حد سواء، وكذلك االمر 

واقعها  يدفعها  من  وهناك  األدوار.  قلبنا  اذا  للرجال  بالنسبة 
االجتماعي للزواج بالرجل دون ان تكون متقبله له وهذا االمر 

شائع جدا. 
س/ هل انتي سحاقية فعال؟

ج/ لست سحاقية بل مثلية وقد بينت هذا ببروفايلي ايضا. والفرق 
كبير بين السحاق والمثلية فاالول مجرد هوس جنسي من اسمه 
)سحاق( اما المثلية فهي ميل عاطفي-جنسي اي مكتمل المالمح 

تجاه ذات جنسي )النساء(.
س/ هل هذا يعني انِك شاذة؟

ج/ ال يوجد خطأ بتعبير )شاذة( من الناحية اللغوية ومعناها كل 
ما اختلف عن القاعدة السائدة. لكنني ارفض هذه التسمية وبشدة 
تتصوروننا  وكأنكم  عليها  ينطلي  الذي  الشرقي  للمفهوم  نظرا 
من خاللها وحوشا او شيء مقرف وما شابهه. انها طبيعة تامة 

ليست مرضا وال تشوهها كما يّصور وقيل لكم.
هي  بالطفولة؟  حادثة  او  نفسية  عقدة  من  مثليتك  هل  س/ 

تعرضتي لالغتصاب؟ هل شكلك طبيعي وأعضاءك طبيعية؟
رائعة  ونفسيتي  والسلوك  الشكل  طبيعية  عادية  انسانة  انا  ج/ 
ومستقرة ولم اتعرض ألي حادث او اغتصاب ولست شيميل بل 

اعضائي االنثوية كاملة طبيعية. 
جربِت  وهل  الرجال؟  على  النساء  تفضلين  لماذا  اذن  س/ 

الرجال كي تحكمي عليهم؟
افهم معناها  اكن  لم  للنساء. ربما  اميل  انا هكذا منذ ولدت  ج/ 
سابقا لكنني االن ادرك ومتصالحة مع نفسي. الن ما انا عليه 
ليس بخطأ او جرم انها طبيعتي. ربما نكون قليلين مقارنة مع 
هناك  مثلما  مثال:  لك  اضرب  تماما.  طبيعيون  اننا  اال  غيرنا 
اناس يحبون الموز هناك من يحب المشمش وهذا ليس بخطأ. 
بالنهاية هو جسدي وفراشي وانا حرة باختيار من يشاركني فيه. 
اما عن الرجال فهم اقرب واعز اصدقائي لكنني بكل صراحة 
)ال اشتهيهم( نقطة على السطر. وال اشعر بالسعادة او العاطفة 
معهم ذاتها التي اكون فيها مع امرأة. يكفيني اني اعرف ما اريد 

وكيف اجد سعادتي بهذا العالم.

اصبحِت  هل  س/ 
تحبين  النك  مثلية 
الجنسية  الممارسات 
او  كالسادية  الشاذة 

الماسوشية؟
اوضح  دعني  ج/ 
كما  مهمة،  نقطة  لك 
مثلية  انني  اسلفت 
جنس  مهووسة  ولست 
تلك  ان  ثانيا  اوال.  هذا 
غيرها  او  الممارسات 
وعالقة  اتفاق  هي 
سعادة ورضا بين اثنين 
لم يجبر احدهما االخر 
عليها. كما التاجر الذي 
يبيع بضاعة وتأتي انت 

لتعطيه نقودك وتشتريها وبهذا فان المنفعة متبادلة. هم احرار 
باجسادهم وفراشهم ولذتهم وباختيار من يشاركهم فيها مجددا ما 

داموا ال يتعرضون الي احد.
س/ كيف ستتزوجين و ستنجبين االوالد وتكونين عائلة؟

ج/ اتزوج من احب عادي جدا كما تفعل انت وغيرك ويمكننا 
ان نتبنى اي طفل ان احببنا وبهذا نكون عائلة.

والتناسل  بالتكاثر  االنسان  فطرة  تخالفين  بهذا  لكنك  س/ 
وتؤثرين سلبا على البشرية.

ج/ كما اخبرتك سابقا باننا قليلون ال اتصور ان البشرية تتوقف 
علينا.  ولست اهدد بقاءها فانا لست تلوث صناعي او نووي او 
بالمئات  الناس  تفني  الدماء  تسفك  او حروب  احتباس حراري 

وربما اآلالف!
س/ لماذا تكتشف المثلية بشكل متأخر احيانا؟

العاطفي والغريزة  الجانب  المثلية ترتبط بشكل مباشر مع  ج/ 
الجنسية لالنسان بشكل مساوي، لذا ال يمكن اكتشافها او التأكد 

من ميول الشخص اال بعد اكتمال نضجه الجنسي-العاطفي.
ثقافة  نشر  عمدا  فيها  يغيّب  فانه  الشرقية  لمجتماعتنا  بالنسبة 
المثلية والوعي لها، لذلك ال يمكن للمرء تفسير ميوله والتأكد 

منها اال بعد الصدمة ومن ثم االطالع.
المغاير بحسب  بالجنس  باخر  او  الصدمة هي االرتباط بشكل 
حكم العادات السارية في المجتمع ومن ثم اكتشاف ردة الفعل 
المتمثلة بالرفض والتصدي وعدم تقبله، مما يجعل المرء تعيسا 
دون معرفة السبب، ومهما تعددت عالقاته مع الجنس المغاير 
فانه يبقى تعيسا ويشعر دائما بوجود نقص ما وخلل في العالقة 

والتواصل مع الشريك.
ومن ثم يبدأ البحث عن السبب وراء ذلك ووراء انجذابه للجنس 
المماثل له حتى يكتشف حقيقة ميوله، هنا ينتقل لمرحلة الصراع 

مع الذات والمجتمع حتى يتصالح مع ذاته ويتقبل حقيقته.

ملف خاص عن املثلية اجلنسية مبناسبة اليوم العاملي ملنهاضة رهاب املثلية
♀♀ ♂♂  اسئلة شائعة يف املثلية اجلنسية

ملف العدد

التشريعات العربية واملثلية اجلنسية
■ عن عربي 21

 يرى الناشط في »الحراك المثلي« محمود حسينو أن »معظم الدول العربية التي اجتاحها 
االستعمار غيرت من تعاملها مع المثليين والنظرة تجاه المثليين بالمجمل لألسوأ، فبلد مثل 
القرن  الثاني من  النصف  قوانينه في  المثلية من  يلغي تجريم  العالم  في  بلد  أول  تركيا كان 
التاسع عشر أثناء حكم السلطنة العثمانية، في حين كانت المثلية الجنسية أمرا مقبوال في الدول 
العربية وحتى التعامل مع أدوار النوع االجتماعي كان أكثر انفتاحا مقارنة بالدول الغربية، 
ففي مصر على سبيل المثال اشتهرت واحة سيوة بزيجات مثلية، كما اشتهرت سيوة بقبولها 

التوجه المثلي الثنائي.
 يتابع »في عموم مصر، كانت كلمة »خول«، تعني الراقصين الذكور الذين يرتدون مالبس 
رقص نسائية، والذين كان دور نوعهم االجتماعي مقبوال من الجميع، حتى أن أحد الطوابع 
المصرية القديمة يحمل صورة أحدهم، وبعد الدور االستعماري في مصر، أصبحت كلمة 

»خول« كلمة سباب وشتيمة للرجال الذين يمارسون الجنس المثلي«.
 و«لكن المشكلة في الدول العربية ليست في التشريعات« كما يعتقد حسينو »بل في طريقة 
التعاطي مع حقوق المواطنين واألفراد، ففي دول تحترم حقوق الفرد، يمكن للحراك المثلي 
أن يلغي أي استغالل أو تطبيق مسيء للقانون بوسائل حقوقية وقانونية معروفة وواضحة، 
تطبيق  األنظمة وطرق  في  إلى خلل  أساسي  بشكل  يؤدي  األفراد،  قمع حريات جميع  لكن 
القانون والمساءلة، ويمنع الجميع، مثليين وغيريين، من الحصول على حقوقهم«. على حد 

قوله.
تشكيل  من  العربية  المنطقة  في  والمثليات  المثليون  يتمكن  لم  العموم،  في   « يقول حسينو   
مجتمع مثلي حقيقي كما في دول أخرى بسبب ضغوطات القانون والمجتمع، أما في سوريا 
السلطات في  قبل  بهجمات من  قوبلت  مثلي متميز  لتشكل مجتمع  نواة  فكانت هناك  تحديدا 
سوريا منذ عام 2008، وعلى الرغم من ذلك تحولت دمشق إلى قبلة للزائرين المثليين في 
المنطقة بسبب االنفتاح الكبير الذي ميز عددا كبيرا من المثليين السوريين قبل الحرب في 

سوريا«.
ويتابع »في دول أخرى، كاألردن الذي سكنت فيه بين عامي 2001 و2004، كانت فترة 

تواصل  وسائل  إلى  وتعرفهم  اإلنترنت  تطور  بسبب  بالمجمل  العرب  المثليين  لدى  تحول 
أقرانهم  من  أجرأ  كانوا  في سوريا  المثليين  أن  القول  يمكن  ذلك،  الرغم من  جديدة، وعلى 

األردنيين في محاولة كسر سطوة الخوف التي فرضتها مجتمعاتهم عليهم«.

هل املثلية اجلنسية شذوذ؟ ام مرض 
نفسي؟ ام أقلية جنسية؟

االستشاري والمختص النفسي باسل الحمد يعرف المثلية الجنسية على أنها »تفضيل جنسي« 
ومتغيري  الجنسية  المثلية  بين  الخلط  من  منبها  عقلية،  اضطرابات  أو  يعتبرها مرضا  وال 

الجنس وبعض السلوكيات الجنسية التي تصنف كمرض نفسي.
النفسي  التحليل  عالم  »صنفها  إذ  العلماء  عند  المثلية  تعريف   »21 لـ«عربي  الحمد  وبين 

النمساوي فرويد أحيانا على أنها انحراف جنسي وأحيانا أخرى كمرض نفسي«.
بينما عرف »تصنيف االضطرابات النفسية األمريكي« المراحل األولى من المثلية الجنسية 
على أنها »اضطراب نفسي« وبعد تطور حركة حقوق المثلية، يقول الحمد »أصبح هنالك 
ضغط على دوائر علم النفس، و تراجعت عن تصنيف المثلية كاضطراب أو مرض نفسي، 

وبالتالي تم إيقاف الجهود لمعالجة المثلية الجنسية بعد ذلك«. 
وحسب الحمد »كان األطباء يعالجون المثلية بأساليب الترغيب والترهيب والصدمة، ولم تكن 
نتائج االستجابة للعالج كما يطمح األطباء إذ بلغت النسب التي تحقق واستجابة للعالج كانت 

بين 15-20% فقط«. 
وال يؤمن المختص النفسي بتصنيف المثلية الجنسية كمرض قائال: »ال يمكن تصنيفها على 
أنها جنس ثالث« بل هي » تفضيل جنسي مغاير عن كل الناس« فالجميع يولد ثنائي الجنس 

لكن األغلب يكون غيري جنس بينما تجد نسبة معينه من مثلي جنس في العالم«.
بإرادته كونها مرتبط  اختيارها  الشخص ال يستطيع  فإن  »نسميها تفضيال جنسيا ومع ذلك 
للطفل واألدوار  المبكرة  بالتربية  لها عالقة  بعوامل فسيولوجية وكيميائية وعوامل سلوكية 
الجنسية التي تعود عليها والخبرات الجنسية المبكرة التي تؤثر على الشخص وميوله الجنسية 

الالحقة«. حسب الحمد
 ويقول ان مثليي الجنس الذكور مثال يشعرون بانجذاب جنسي للذكور بسبب التفضيل الجنسي 

وكذلك األمر لمثلييات الجنس من اإلناث. 
يتابع الحمد »أما الحديث عن جنس ثالث هو فيه مزج بين المثلية الجنسية ومتغير الجنس، 
وهنا يكون هنالك اضطراب عضوي مثال شخص أعضاؤه الظاهرة ذكورية والداخلية أنثوية 
وبالتالي تظهر المشاكل الفسيولوجية النوع اآلخر من ميول الجنس، ويصنف كمرض نفسي 
النفس  علم  في  ويصنف  إرادته  بمحض  أنثى  إلى  التحول  ويقرر  ذكر  شخص  يكون  كأن 

بـ«اضطراب الهوية النفسية«. 
ويخوض مثليو الجنس صراعا سياسيا اجتماعيا قانونيا عندما يطالبون بتشريع زواج المثليين، 
إذ يحاولون نقل تعريف العالقة المثلية من عالقة غير مقبولة اجتماعيا إلى مقبولة اجتماعيا 

وقانونيا.
االقتصادي  باالزدهار  مرتبط  واقع  كأمر  الجنسية  المثلية  قبول  تطور  أن  الحمد  ويعتقد    
للدولة و يدلل بأن المجتمع الغربي قبل 50 سنة لم يكن يقبل المثلية الجنسية، بينما نشطت في 
المجتمعات التي حقق رفاه اقتصادي كالبرزايل وتركيا، ويقول »كل ما اتجه المجتمع نحو 
حقوق اقتصادية اتجه أكثر إلى حقوق اإلنسان وقبول اآلخر، فعبر التاريخ وفي فترة االزدهار 
العربي مثل العصر األموي والعباسي نشطت المثلية في قصائد أبو النواس على سبيل المثال 

إذ له قصائد وحكايات جنسية مثلية وعندما تنمو الدول ال تدقق بسلوك األفراد«.
إال أنه يقول إن البيئات المحافظة قد تطور أشكاال أخطر من المثلية الجنسية حيث تظهر %15 

من حاالت المثليين في البيئات المغلقة بالكامل كالسجون والسفن والجيوش«.
وكشفت إحدى الدراسات البحثية الحديثة أن المثلية الجنسية قد تحدث بسبب الحمض النووي 

لإلنسان، مما يجعل صفة المثلية الجنسية صفة بيولوجية وليست اختيارية. 
أجراها  التي  الدراسة  فقد ركزت  البريطانية،  ميل«  »ديلي  نشرته صحيفة  تقرير  وبحسب 
عدة  مدار  على  الجنسيين  المثليين  من  زوج   400 دراسة  على  شيكاغو،  بجامعة  باحثون 
سنوات، وقد كشفت الدراسة عن وجود جزأين في الحمض النووي مرتبطين بالمثلية الجنسية.

صورة من رفع علم الفخر المثلي في حفل النجم ريكي مارتن في العاصمة الرباط-المغرب

وجدت املثلية اجلنسية 

بني اكثر من 1500 نوع 

من احليوانات

بينما وجدت الكراهية 

والرهاب ضد املثلية يف نوع 

واحد فقط

ايهما اآلن غري طبيعي؟
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◄ مايا منّاع- النهار

نساء غيّرن وجه العالم عبر اسهامات واكتشافات 
التي  واالكتشافات  اإلختراعات  أبرز  وإليكم 
اإلنساني  بالتطور  وساهمت  المرأة  طورتها 

الحديث:
1- الكمبيوتر، غريس هوبر:

غريس هوبر "أم أجهزة الكمبيوتر". بعد الحرب 
جامعة  في  تعمل  "هوبر"  كانت  الثانية  العالمية 
 ، مارك  هارفارد   -IBM( تطوير  هارفارد على 
وهو أول جهاز كمبيوتر تجاري في العالم. كذلك 
البرمجة  في اختراع لغة  لها دور فاعل جداً  كان 
 50 من  أكثر  "هوبر"  أصدرت  أسسها.  ووضع 
وكان   1986 عام  تقاعدت  المعلوماتية.  في  بحثاً 
وأطلق   1992 عام  وتوفيت  عاما،   80 عمرها 
عليها الناس في ذلك الوقت لقب "أم الكومبيوتر".
2-السترة الواقية من الرصاص، ستيفاني كوليك:
مادة  اكتشفت  كيميائية  باحثة  هي  ستيفاني 
الفوالذ  مادة  أقوى من  والتي هي   ،"Kevlar"الـ
تطوير  الى  هذا  إكتشافها  قادها  مرات،  بخمس 
1966.إختراع  عام  الرصاص  من  واقية  سترة 
"ستيفاني" هذا أنقذ ماليين من رجال األمن حول 

العالم.
بعد  "ستيفاني"  إكتشفتها  التي  المادة  استخدمت 
ذلك في عدد من الصناعات مثل كابالت الجسور 
المعلقة، والخوذ، والفرامل، والزالجات، ومعدات 
اختراع  براءة   28 على  ستيفاني  .حازت  التخييم 
خالل 40 عاما من البحث العلمي وتعتبر من أهم 

األدمغة في العالم.
3- نظام التدفئة المركزية، أليس باركر:

باركر أولى المخترعات األميركيان، حصلت على 
براءة اختراع عام 1919 إلختراع أنهى استخدام 
للتدفئة، حيث كان  المنازل  الفحم في  الحطب و 

على  قادراً  "باركر"  اخترعته  الذي  التدفئة  نظام 
غرفة  الى  غرفة  من  المبنى  حرارة  درجة  تنظيم 

وهو ما يعرف اليوم بنظام التدفئة المركزي.
4-غسالة الصحون، جوزفين كوشران:

تكسر  كانت  التي  مساعدتها  من  جوزفين  غضب 
الى  قادها  باستمرار  الفاخرة  الصينية  الصحون 
المياه  ضغط  مستخدمة  صحون  غسالة  اختراع 
العالية. حصلت جوزفين على براءة اختراع عام 
1886. ولكن خالل هذه الحقبة لم يكن لدى معظم 
المنازل تكنولوجيا نظام الماء الساخن لتشغيل هذا 
الجهاز، ومع ذلك استمرت "جوزفين" ببيع غسالة 
انتشر  أن  الى  والمطاعم  الفنادق  إلى  الصحون 

اختراعها في المنازل شيئا فشيئا.
5- األكياس الورقية، مارغريت نايت:

جهاز  عن  في  اختراع  براءة  مارغريت  اكتسبت 
نعرفه  كما  مسطحة  الورقية  األكياس  قعر  يجعل 
األكياس  إستخدام  إنتشار  في  ساهم  مما  اليوم، 
البالستيك  األكياس  فيه  يكن  لم  وقت  في  الورقية 
عالم  في  قفزة  اختراعها  جعل  مما  موجودة. 
إختراعات  عدة  "مارغريت"  لدى  المبيعات. 
 ،12 الـ  بسن  كانت  عندما  أولها  أنجزت  أخرى 
وعند وفاتها كانت مارغريت قد منحت أكثر من 

26 براءة اختراع .
6- حفاضات األطفال، ماريون دونوفان:

مرة  ألول  عرضت  دونوفان  ماريون  عرضت 
فيفث  "ساكس  متجر  في  الحفاضات  اختراعها 
أفينيو" في الواليات المتحدة عام 1949، وحازت 
الحفاضات  لهذه  اختراع  براءة  "دونوفان"على 
إليها من خالل  األولى من نوعها والتي توصلت 
تطويرها لألقمشة التي تقاوم تسرب الماء. وحاز 
وكونت  كثيرة  ايجابية  فعل  ردود  على  اختراعها 
بامبرز  الى تأسيس شركة  قادتها  من خالله ثروة 

الشهيرة في 1961.
7- ترکيبة مزيل األخطاء المطبعيّة:

أمريكية  أعمال  سيدة  كانت  التي  "بات"  بدأت 
تركيبة  بتجربة  والطباعة  باإلعالنات  متخصصة 
إلى  منزلها،  مطبخ  في  المطبعية  األخطاء  مزيل 
سنوات  بعد  الصحيحة  التركيبة  إلى  توصلت  أن 
وذلك عام 1958. وفي عام 1979 باعت "بات" 

منتجها لمؤسسة جيليت بـ47.5 مليون دوالر 
أميركي.

8- ماسحات زجاج السيارات، ماري أندسون:
في 1900 عندما كانت السماء تمطر أو تثلج كان 
السائقون يضطرون للتوقف كل بضعة أمتار لمسح 
عام  أندرسون"  حلت"ماري  السيارات.  زجاج 
المساحات.  اخترعت  عندما  المشكلة  هذه   1903
البداية  في  اختراع "ماري"  في  الناس  وقد شكك 
تشتيت  بمثابة  ستكون  المساحات  بأن  منهم  ظنا 
هذا  أثبت  الوقت  مرور  مع  ولكن  السائق  النتباه 
منه  تخلو  سيارة  توجد  ال  فعاليته حيث  االختراع 

في وقتنا الحالي.

فاي"،  سلكية"واي  الال  االتصاالت  نظام   -9
هيدي المار:

التي  األمركية  النمسوية  الممثلة  المار  هايدي 
في  غالفها  على  صورتها  "تايم"  مجلة  وضعت 
امرأة  "أجمل  عنوان  تحت  الخمسينيات  منتصف 
في العالم"، تحتفل ثالث دول هي النمسا وألمانيا 
المخترع"  "يوم  ليكون  ميالدها  بيوم  وسويسرا 
تكريما لها وإلنجازها العلمي الذي لواله لما كان 
أو  فاي"  "واي  أو  "بلوتوث"  اسمه  شيء  هناك 

"موبايل".
فـ"هايدي" كانت فضالً عن كونها ممثلة مشهورة 
في وقتها، هي عالمة وباحثة طورت نظام اتصاالت 
اعتبرته أميركا سالحا سريا ساعدها أثناء الحرب 
تطوير  استمر  الحرب  نهاية  بعد  الثانية.  العالمية 
االتصاالت  طفرة  أساس  لتصبح  "هايدي"  تقنية 
الحديثة كالموبايل و"الواي فاي" و"الجي بي إس" 

ونظم اتصال األقمار الصناعية.
باتريسيا  العيون،  لجراحة  الليزر  تطوير   -10

باث:
أول طبيبة من أصل أفريقي سجلت براءة اختراع 
طورت  حيث  طبي،  مجال  في   1988 عام 
إعتام  "إزالة  في  الستخدامه  الليزر  "باتريسيا" 
عدسة العين" جراحيا مما أعاد البصر للعديد من 
"باتريسيا"  وساهمت  المرض.  بهذا  المصابين 
دقة  األكثر  اإلجراء  الطبية  الليزر  أداة  جعل  في 
للجراحة. لدى"باتريسيا" 5 براءات اختراع كلها 

متعلقة بتطوير الليزر للعمليات الجراحية.

أهم االخرتاعات اليت قامت بها املرأة

أصبح اليو دي روبو- Elio Di Rupo - رئيس وزراء بلجيكا في سنة 2011، أنها المرة األولى التى ينتزع 
فيها ابن عائلة مهاجرة ارفع المناصب السياسية في بلجيكا.

اعلن اليو دي روبو عن مثليته في عام 1996، وعندما اراد خصومه السياسيين التشهير بمثليته، كان يجيبهم " نعم 
انا مثلي ، وماذا بعد ؟؟؟ وهو أول رئيس وزراء يصرح عن مثليته علنا و يقود دولة ذات سيادة بعد "كريستيان فوس 

" في النرويج الذي عمل لفترة وجيزة في منصب رئيس الوزراء في عام 2002 
السيد اليو دي روبو هو من اصل إيطالي ، هاجرت عائلته إلى بلجيكا، و ولد هناك ف سنة 1951 ، توفي والده في 

حادث بعد سنة من والدته، واضطرت امه لوضع ثالث من أطفالها - كان لها سبعة اطفال- في ملجأ األيتام النها لم تكن 
قادرة على ضمان قوتهم للفقر الشديد الذي كانت تعيش فيه العائلة . 

اليو دي روبو- Elio Di Rupo - له مسار تعليمي وسياسي متميز، تحصل على الدكتوراه في الكيمياء وعمل أستاذا 
في الجامعة ، وترأس الحزب الديمقراطي االجتماعي البلجيكي ، وشغل عدة مناصب سياسية ... 

نعم انا مثلي، 
وماذا بعد؟

ضل راجل وال ضل حيطة
◄ صابرين العربى 

ان  الي  واالم  الجدة  من  نسمعها  كنا   ، اطفال  ونحن  كثيرا  سمعناها  جملة 
نجاح  من  وتستمر  وتنجح  المدرسة  وتدخل  البنت  تكبر   ، بداخلنا  رعت  ُ ِزٍ
الي نجاح وفي كل مرة تتفوق البنت تسمع الجمله المشهورة من االقارب 
” مبروك عقبال مانشوفك عروسة ، عقبال ماربنا يرزقك بأبن الحالل ” ، 
وبرغم سعادة الفتاة بالنجاح تأتى الجمله القديمة لتتردد في عقلها وبرغم 
تفوقها في الدراسة وفرحة االم بهذا التفوق اال انها تأخذها الي االهم دائما ، 
الي المطبخ فمصير البنت هو الزواج والبد من صغرها ان تتعلم الطبخ “ده 

اللي هينفعها في االخر” .
ومن مذكرات طفلة في العاشرة من عمرها كتبت ” لم اكن اهرب الي عالمى 
الصغير وكتبي المصورة واقالمى الملونه حتى تجرنى امى الي المطبخ وهى 
تقول مصيرك الي الزواج ، يجب ان تتعلمى الطبخ ، مصيرك الى الزواج ! ، 
الزواج ! تلك الكلمة البغيضة التى كانت ترددها امى كل يوم حتى كرهتها ، 
ولم اكن اسمعها حتى يتمثل امامى رجالً له بطن كبير في داخله مائدة طعام 
الزوج ،  . فكرهت اسم  الزوج  المطبخ برائحة  ارتبطت في ذهنى رائحة   ،

وكرهت رائحة االكل “
وتكبر البنت حتى تصل الي العشرين من عمرها وهنا ترن اجراس االنذار 
الفتاة  تبلغ   ، الي االن  يتقدم احد لخطبتها  ترتبط ولم  لم  فالفتاة  االم  بداخل 
تبدأ االم في  البنت هتعنس ” وهنا  يالها من كارثه ”  الخامسه والعشرين 
البحث عن عريس البنتها الجميله وندخل في دوامة الزواج التقليدى وتتزوج 
الفتاة دون حب بل ودون حتى اعطائها فرصه التعرف علي الشاب المتقدم 
ففي الزواج التقليدى غالبا ما تكون فترة الخطوبة قليلة ” يعنى مسافة ما 
البيت يجهز البت تدخل علي طول ولو العريس جاهز وكله تمام يبقي ايه 
الزمة فترة الخطوبة اصال ” وعندما تسأل الفتاة عن الحب تكون االجابه ان 
الحب يأتى بعد الزواج فالحب الحقيقي هو العشرة والمودة بين الزوجين اما 

ما دون ذلك فهو قلة ادب .

وبرغم انها ال تعلم شيئا عن زوجها المنتظر نتيجة لعدم وجود فترة خطبة 
رضيت البنت باالمر الواقع وتزوجت علي امل ان الحب سيأتى بالعشرة وان 
االهم في الزوج ان يكون متدين ومقتدر وشاريها ، وتمر االيام بالبنت وتبدأ 
بالصدام مع زوجها فالطباع مختلفه وطبيعي ان يختلف اثنان ال يعرفان شيئا 
عن بعضهما وبرغم الخالفات تصبر الفتاة فالطالق محرم في العائله وهى 
مازالت عروسه جديده وتستمر علي ان االيام القادمة افضل ، ولكن ال يأتى 
اى جديد وعندما تدرك استحالة استمرار الزواج وتطلب الطالق يكون الرد 
ده   ، شغله  في  تعبان  برضه  واستحملي جوزك  اصبري  يابنتى   ” الشهير 
البنت ملهاش غير بيتها ، وبعدين عايزة تطلقي وتفضحينا في الحته ،الناس 

تقول ايه بس !! ” .
_زوجى يضربنى ويعاملنى اسوء معاملة ” اكيد انتى الغلطانه “

_زوجى يخوننى ” معلش يابنتى استحملي بكرة يعقل ده الراجل ملوش غير 
بيته وبعدين اديكى عايشه في ضلة ده ضل راجل وال ضل حيط ، خلفي انتى 

بس حتة عيل وهتشوفي جوزك هيبقي حنين قد ايه ” .
وتستمر الفتاة في يأس وال يبقي لها هم اال تربية ابنائها ومهما كانت المعاملة 

سيئه ومهما كانت الحياة متعبة ال يهم اهى عيشه والسالم .
بهذه  ترضي  والغالبية  السابق  السيناريو  تشبه  حياتهم  بناتنا  من  كثيرات 
العيشه وتستمر ومن تتمرد وتطلب الطالق عليها ان تواجه الحياة بمفردها 
فالمجتمع الذى نعيش فيه ينظر الي المرأة المطلقه علي انها آثمة منبوذة ال 
يحق لها الحياة مرة اخري ، اذا رغبت في الزواج مرة اخري فهى مجنونه 
كيف تدخل رجل غريب علي ابنائها وتقع في االختيار ما بين الحياة واالبناء 
وطبيعي ان االختيار يكون االبناء وتجبر علي العيش وحيدة لباقي حياتها 
، وعندما ترغب في العمل عليها ان تتحمل سخافات زمالئها الذكور فهى 
مطلقة ” يعنى في عرف مجتمعنا الجميل بت سهله” وعليها ان تتحمل او 

ترفض وتترك العمل فلألسف قانون مجتمعنا ال يحمى المرأة العامله .
يلزم  ال  والعمل  يهم  ال  فالتعليم  اوحد  وحلم  واحده  بجمله  احالمنا  ربطولنا 
، الزواج هو االساس هو الحلم وغاية النجاح وعندما تتزوج الفتاة يكون 
االباء قد اتموا رسالتهم علي اكمل وجه ، حتى وان كان ثمن هذا التمام هو 

ترك التعليم فاالهم هو الستر والستر يعنى الزواج .

غريس هوبر

آليس باركر

هيدي المار

)ام مصطفى( امرأة أرملة ولها أوالد كالكثيرات مثلها ! لذا ليس لها سبيل إال العمل !
)أم مصطفى( سائقة كيا عراقية .. خرجت لكسب لقمة عيش من عرق جبينها كل يوم تنادي بصوت امرأة قوية ... نهضة نهضة نهضة .

“نقطة الضعف التي يرتكز عليها 
الرجل في محاولته السيطرة على 

المرأة .. حمايتها من الرجال .. غيرة 
الذكر على أنثاه .. يدعي أنه يخاف 

عليها وهو يخاف على نفسه .. يدعي 
أنه يحميها ليستحوذ عليها ويغلق 

عليها أربعة جدرانه” 
_ نوال السعداوي _
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امرأة عربية 

تدخل قاموس 
العباقرة 

العاملي 
● سماح بن عبادة - دبي - " 

وكالة أخبار المرأة "

عبدالرحمن  مناهل  الدكتورة  نالت 
ثابت لقب عبقرية العام لسنة 2013 
من منظمة قاموس العباقرة العالمي، 
أول  لتكون  آسيا،  قارة  عن  ممثلة 
شخصية من أصل عربي تنال هذا 
امرأة  أصغر  أصبحت  كما  اللقب، 
عربية تدرج في موسوعة العباقرة 
العلمي،  لتميزها  وذلك  العالميين 
ولما قدمته للعالم من إضافات نوعية 
في مجاالت علمية نادرة، مما أّهلها 

بجدارة لتكون أول عربية تترأس جمعية عباقرة العالم، ورئيسة 
الجمعية العالمية للذكاء النادر.

تفوقت الشابة اليمنية مناهل على أكثر من 800 متقدم لنيل هذا 
اللقب في امتحانات مقياس الذكاء، وهي من مواليد 14 تشرين 
األول/ أكتوبر 1981، وتعد من القالئل في العالم الحائزين على 
شهادة الدكتوراه في اختصاص الهندسة المالية بدرجة امتياز مع 

مرتبة الشرف.
التي  العالم  في  الوحيدة  المرأة  أيضا  الشابة هي  العبقرية  وهذه 
دخلت عالم البحوث في علم االنضباط بالنظريات الميتافيزيقية؛ 
من خالل أطروحتها في مجال رياضيات الكّم بوضع معادالت 
رياضية جديدة لحساب مسافات الكون في غياب الضوء وقياس 

سرعة العناصر الصغرى لمشتقات الذّرة.
لكونها أصغر طالبة  بتقدير عالمي  ثابت  الدكتورة  كما حظيت 
في العالم تنال درجتي الدكتوراه بتفوق في مجاالت علمية نادرة 
كالهندسة المالية والرياضيات الكمية، ونيلها لقب عبقرية العالم 
البورصة  لعام 2013، وغيره من األلقاب، أبرزها لقب ملكة 
من قبل “وول ستريت جورنال”، لضلوعها في عالم البورصة 

والمداوالت المالية.
العربي  المستوى  على  الوحيدة  المرأة  مناهل  الدكتورة  وتعتبر 
التي دخلت مجال رياضيات الكم، لعشقها “لألرقام التي ال تكذب 
اعتماد  وتم  قولها،  والرجل” حسب  المرأة  بين  تفّرق  والتي ال 

بأغراض  فيها  التعمق  لمزيد  األميركية  الجامعات  في  أبحاثها 
أبرز  ومن  الرياضيات،  علم  لتطوير  واستخدامها  تنموية 
خالل  اليمن  عبقرية  عليها  حازت  التي  والجوائز  التكريمات 

مسيرتها الحافلة بالنجاحات نجد:
لعام 2000  العالمية  والبيئية واإلنسانية  الدولية  التميز  -جائزة 
نظرا لجهودها البارزة في البعثات البيئية واإلنسانية في أفريقيا 

بينما كانت تعمل مع األمم المتحدة.
-أصغر فائزة بامرأة عام 2000 من قبل “اتحاد المرأة من أجل 

السالم العالمي”.
-المرأة الملهمة للعام 2010 عن مجلة “لوفيسيال”.

-سفيرة النوايا الحسنة لمؤسسة “إيكو الدولي للفنون” )مؤسسة 
تابعة لألمير ألبرت الثاني أمير موناكو(.

-ملكة البورصة بتصنيف وول ستريت جورنال.
في  دكتوراه  على  الحاصلة  والوحيدة  العالم  في  امرأة  -أصغر 

الهندسة المالية.
-عضو منسا، ورابطة العالم للعباقرة.

 World Intelligence( رئيسة منظمة مجتمع الذكاء النادر-
Network( والذي يشترط نسبة 98 بالمئة كنسبة مئوية لمعدل 
لمتفوقي  مؤسسة   27 عن  مسؤولة  منظمة  )هي  الندرة  ذكاء 

الذكاء في العالم(.
-أكثر من 130 شهادة دولية وإقليمية ومحلية في مجاالت التميز.

صاحبة صالون حالقة رجالية يف مصر 
سهري هيكل: أحلق للرجال وال أخشى نظراتهم

● غادة محمود - القاهرة - وكالة اخبار المرأة

اقتحمت المرأة مجاالت كانت حكرا على الرجال كالجزارة وقيادة التاكسي وغيرها من المجاالت وآخرها الحالقة، حيث بدأت النساء 
في افتتاح صالونات حالقة رجالي ال تعمل فيه سوى النساء الالتي يقمن بأداء كل مهام الحالقة، والقت تجربة قيام السيدات بالعمل 
داخل صالونات الحالقة رواجا بين الناس بعد أن زاد عددهم وأصبح وجودهن في هذه األماكن مألوفا، عن رأيهن في هذه المهنة 

والصعوبات التي تواجههن كان لنا لقاء مع سهير هيكل صاحبة واحد من أشهر صالونات الحالقة الرجالي بمصر.
قالت سهير إنها تعلمت فنون الحالقة من زوجها والذي يعتبر أول من قام بنقل هذه التجربة من أوربا وقام بتدريب العديد من الفتيات 

على مختلف فنون الحالقة الرجالي لكن األمر لم يكن سهال في البداية.
تستكمل سهير: الناس كانوا في الماضي ينظرون لنا بعدم ارتياح ولكنهم تعودوا بمرور الوقت وأصبحت ال أسبب لهم أي مصدر 

لالزعاج وبعد عدة سنوات قمت بافتتاح صالون حالقة خاص بي وتعمل فيه معي فتيات فقط، وأصبح له زبائنه الدائمون.
ونفت وجود أي مضايقات من جانب زبائنها ألن العالقة بين الطرفين تقوم على االحترام المتبادل وأنا فخورة جدا بهذه المهنة ألنني 
أفرض احترامي على الجميع وال أخشى نظرات الرجال وأحلق لهم وال أخشاهم ربما كنت في البداية أصاب بحالة من القلق، ولكن 

اآلن ال أخشى شيئا بعد أن أصبحت مشهورة ولي زبائني الذين يأتون لي من كل مكان.

الفتيات ينحرن 
أحالمّهن تحت أقدام 

الزواج المبّكر
◄ نادين الغزي- جريدة الناس

نمت  ظاهرة  الزواج  على  القاصرات  الفتيات  ارغام  ان  يبدو 
وتفاقمت ، في المجتمع ، ورافقت تدهور الوضع المعيشي في 

البالد. 
عديد  عن  دقيقة  ارقام  لها  ليس  المراة  وزارة  ان  الغريب 
المتزوجات القاصرات وتتحجج بان اغلب هذه الزيجات تجري 
في مكاتب رجال الدين بعيدة عن المحاكم وعادة ماتجري في 

مناطق فقيرة او ذات طابع عشائري . 
يفضل شيوخ العشائر والوجهاء واالغنياء كبار السن من تجديد 
زواجهم من فتيات قاصرات ويقول محمد رويض)56 عاماً( 
فتاة  لقد تزوجت من   " لـ)الناس(  السواعد  احد وجهاء عشائر 

عمرها 18 سنة قبل 3 اشهر وانا سعيد جداً معها ". 
ولفت " ليست هناك فوارق بيني وبينها وقد تزوجتها برضاها 
ايضا  تشعر  وهي  مني  الزواج  على  ذويها  احد  يجبرها  ولم 

بالسعادة بالزواج مني ". 
واوضح " الزواج من الفتيات القاصرات افضل من الزواج من 
كبار السن النها تعين الرجل عندما يكبر وتستطيع انجاب اوالد 

له يحملون اسمه " حسب تعبيره . 
ذات 19 ربيعا  الشابة  فهناء  العراق،  في  أحداً  الحقيقة ال تصدم  هذه 
والتي تدرس في االعدادية قدمها ابوها على صحن من ذهب الى رجل 
الزواج  من  بعد شهرين  منه  تطلقت  لكنها  الصفار  يدعى نصير  دين 
الذي  ابي  لـ)الناس( " لن اسامح  وتقول هناء مؤيد في حديث خاص 

اجبرني على الزواج من رجل دين يكبرني ب40 عاما " . 
يزيل  ان  يريد  كان  النه  الزواج  على  والدي  اجبرني  لقد  واضافت" 
جزءاً من العبء االقتصادي عنه وقد تصور ان هذا الرجل لديه الكثير 

من االموال اال أنه لم ياخذ بنظر االعتبار سعادتي ". 
وقالت " ال استطيع ان اتصور اليوم الذي تزوجت به هذا الرجل فقد 

حطم حياتي بتصرفاته واساليبه القديمة ". 
الفتيات   " محمد  ينار  المرأة  حرية  منظمة  ورئيسة  الناشطة  وتدعو 
العراقيات القاصرات الى الوقوف بوجه اولياء االمور الذين يحاولون 

القيام بتزويجهن عنوة ".
بهدر  تسمح  المدنية  والقوانين  الدينية  الشرائع  مشكلة  ان   " وتضيف 
انوثة الفتاة عبر تزويجها برجال كبار وهو اليختلف كثيراً عن زواج 

المسيار او الموقت )المتعة (". 
و رغم ان العراق بلد يتمسك بقيمه وتقاليده، ذلك أن الحروب وما رافقها 
من تدهور أمني في السنوات األخيرة أوقعت الكثير من العائالت في 

فقر وعوز وترمل حفزت على انتعاش زواج القاصرات . 
الدفاع عن  منظمة  في  الناشطة  جابر وهي  حنان  االجتماعية  الباحثة 
المرأة قالت " نعمل مع بعثة االمم المتحدة ووزارة المراة ولجنة المراة 
والطفل النيابية على اقرار قانون ينظم الزيجات ويمنع ارغام المراة 

على الزواج ". 
وبينت " اسباب عديدة تقف خلف زواج القاصرات ويمكن تلخيصها 
والفصلية  العشائرية  والتقاليد  والمجامالت  االقتصادية  باالسباب 

باالضافة إلى الحروب القاسية التي شهدها العراق ". 
وتقول رئيس اللجنة سميرة الموسوي لـ)الناس( ان" زواج القاصرات 
بات ظاهرة مألوفة والبد من حلها بتضافر الجهود الحكومية والنيابية 

واألجتماعية والدينية". 
الموسوي تحدثت أيضا عن ان " تردي الوضع األقتصادي وراء قيام 

العوائل بتزويج القاصرات وارغامهن على الزواج ". 
نشر  في  القضية  هذه  معالجة  على  المرأة  وزارة  مع  نعمل   " وقالت 

التوعية والتثقيف بشان االثار السلبية في المجتمع العراقي ". 
القاصرات  الفتيات  تزويج  ظاهرة  اليوم،  مجتمعنا  في  وتنتشر 
بالتنامي  وخصوصا في المناطق الريفية، إال ان تلك الظاهرة اخذت 
والتقاليد  االعراف  وسيطرة  االجتماعية  البنية  تغير  بسبب  المدن  في 
العشائرية، وغالبا ما تفرض العائالت الزواج على فتياتها بعمر 12 

عاما فما فوق.

عفاف امرأة 
تونسية فقأ 

زوجها عينيها
●  ضحى صالح الدين - تونس - وكالة أخبار 

المرأة
البجاوي  التونسية عفاف  له  الذي تعّرضت  العنف 
اللواتي  العالم  نساء  من  كبيرة  فئة  معاناة  يختصر 
أزواجهن،  أيدي  على  بأنواعه  للعنف  يتعرضن 
راجل  »ظل  شعار  تحت  البقاء  ويفضلن  ويسكتن 
في  سيدة  هي  البجاوي  عفاف  حيطة«.  ظل  وال 
العقد الثالث، زوجة وأم البنتين. أقدم زوجها على 
فقء عينينها وتركها تعيش بين ظلمة العمى وظلمة 

الظلم وكالم الناس.
استمرت  حب  قصة  بعد  »تزوجت  عفاف:  تقول 
ست سنوات من شخص كان يعمل في مقهى مجاور 
لمنزلنا. فتحي كان يكبرني بتسع سنوات وصادف 
بنظراته ومن  وتابعني  منزلنا  أخرج من  أن رآني 
ثم حاول التقرب مني. وبعد محاوالت فاشلة أرسل 
صديقه ليكلم والدتي التي رفضت في البداية ولكنها 

وافقت أمام إلحاحه«.
أضافت: »عشنا قصة جميلة وتقدم لخطبتي ووافق 
والدي وبدأنا رحلة التحضيرات للزواج التي طالت 
أخيراً  وتزوجنا  سنوات.   6 المادية  بسبب ظروفنا 
عام 2000 وعشنا في غرفة صغيرة في بيت أهل 
وكان  شروط  أو  طلبات  أي  لدي  تكن  لم  زوجي. 
ليوفر  البداية ويسعى  يكفيني. كان حنونا في  قربه 

لي كل ما احتاجه رغم الفاقة«.
عنيفة  فعل  ردود  لمست  أنها  تنكر  لم  عفاف  لكن 
من زوجها قبل الزواج: »كان يمارس معي العنف 
المعنوي قبل الزواج اذ انه سريع الغضب وسريع 
التأثر بأوامر عائلته. اال أنني لم ألِق لذلك باال ألنه 
الموضوع  وينتهي  بسرعة  يعتذر  كان  المقابل  في 
بالصلح«. تضيف: »في بداية الزواج كانت عالقتنا 
أحد  في  بدوري  اعمل  وُكنت  يعمل  كان  ممتازة. 
بيني وبين  تدب  المشاكل  الخياطة. وبدأت  مصانع 
أهله الذين لم يحبوني يوما. وبمجرد إنجابي البنتي 
معنوي  من  ضدي  المماَرس  العنف  انتقل  سحر 
إلى مادي، فبدأ يلكمني او يصفعني ألسباب تافهة. 
وأصبح يثور ويضربني باستمرار. وٌكنت في كل 
ما  وسرعان  أهلي  بيت  إلى  وأعود  اغضب  مرة 
وبالفعل  معه  أعود  لكي  يدّي  ويقبل  معتذراً  يأتي 

أعود وليتني لم أفعل«. 
توقفت عفاف عن الكالم لبرهة وتكلمت بدالً منها 
لتواصل  دموعها  مسحت  ما  وسرعان  العبرات 
تافهة  مشكلة  اختلق  شقيقته  زفاف  »يوم  حديثها: 
أمسك  الحوار  لهجة  معه  صعّدت  أن  وبعد  معي. 
بسكين المطبخ وركض خلفي مهدداً بقتلي، فأغلقت 
الذي  بوالدي  واتصلت  غرفتي  باب  نفسي  على 
قبضته. وكانت سحر  وخلّصني من  أتاني مسرعاً 
صغيرة وممسكة بطرف فستاني ولم يرحم دموعها 
وال توسلها له ليتركنا. حينها أيقنت ان هذا اإلنسان 
تجرد من الرحمة وحتى دموع ندمه الالحقة لم تعد 
تهمني أو تؤثر فّي. وكنت أعود إليه فقط من أجل 

ابنتي«.
أصبح  حين  بدأت  الحقيقة  أزمتها  أن  عفاف  ترى 
فتحي عاطال عن العمل، فقد كثرت المشاكل بينهما، 
وسرعان ما أنجبت عفاف ابنتها الثانية سلسبيل التي 
لم تكن محل ترحاب والدها إذ اعتبرها عبئاً جديداً 
أضيف إلى أسرته الصغيرة. تقول الضحية: »مع 
إلى  ليهاجر  فتحي  للواقع وحمست  أستسلم  لم  ذلك 
ايطاليا مثل أصدقائه عله يجد هناك عمالً ويستقر 
ونسافر الحقاً أنا وابنتاي معه. ووافق أمام إلحاحي 
فبعت كل ما أملك من ذهب وأثاث وحتى مالبس 
حتى أجمع له ثمن تذكرة السفر واإلقامة حتى يجد 

عمالً وفعالً سافر«.
فيها  ترك  التي  األعوام  عدد  هو  سنوات  خمس 
الواسع  بالبيت  نفسها  تمني  وعفاف  عائلته  فتحي 
سيوفرها  التي  السعيدة  والحياة  الفارهة  وبالسيارة 

لها زوجها المهاجر إلى ايطاليا. وظلت طوال 
الفترة تعيش في غرفة صغيرة في بيت  تلك 
أهله الذين كانوا يعاملونها معاملة سيئة وبدأوا 
ينسجون حولها الشائعات فيقولون لفتحي إن 
زوجته بدأت تربط عالقات مع شباب الحي. 
وبما انه ال يقوى إال على تصديق عائلته بدأ 
قرر  وفجأة  فشيئاً.  شيئاً  إليه  يتسرب  الشك 
فتحي العودة وقلبه مليء بالشك، وبدأ يترصد 
جاء  حتى  تحركاتها  ويتابع  زوجته  خطوات 
موعد زواج شقيق عفاف، فدخل الى منزلهما 
بنقوش  يديها  لها  تزين  امرأة  عندها  ووجد 
بالحنّاء  شبيهة  مادة  وهي  »الحرقوس«، 
األفراح  في  التونسيات  النساء  بها  تتزين 
بيته غاضباً  السعيدة، فخرج من  والمناسبات 
ظناً منه ان عفاف تتزين لغيره. وبدأ الشيطان 
يوسوس له وسرعان ما عاد أدراجه مسرعاً 
لبيته فوجدها مستلقية في بيتها تنتظر ان يجف 

»الحرقوس« على جسمها .
عودة  بأن  عفاف  شعرت  اللحظة،  تلك  في 
الهائج.  كالثور  بدا  فقد  بريئة  تكن  لم  زوجها 
تتوقع أن تكون  لم  البداية  تجاهلته عفاف في 
عن  تبحثان  عيناه  وظلت  بسببها  تلك  ثورته 

شيء في غرفتهما ثم انقض على النرجيلة الخاصة 
على  به  وضربها  منها  الغليظ  الحبل  وسحب  به 
فوقها  ارتمى  ثم  عليها.  أغمي  حتى  مراراً  رأسها 
ان  وما  عينيها  في  أصابعه  يدخل  وبدأ  قوته  بكل 

استعادت وعيها حتى راحت تصرخ من األلم .
عفاف  عيني  اخرج  أن  بعد  اال  فتحي  يهدأ  لم 
االثنتان من جحريهما وتركها تسبح في بركة من 
لرجولته  منتصراً  بيته مزمجراً  الدماء وخرج من 

المزعومة.
سحر الشاهدة

نحوها  فركضت  والدتها  صراخ  سحر  سمعت 
الى  ساقتها خطواتها   ... الدماء  في  غارقة  لتجدها 
منزل جدها ألمها فأخبرته بالحادث، فهرع إلنجاد 
دمائها  في  تسبح  عفاف  وجد  وصل  وحين  ابنته، 
إليها دون رحمة او  الجاني وأخته تنظران  ووالدة 
شفقة حملها والدها بين ذراعيه وخرج مسرعاً إلى 

أقرب مستشفى .
هنا تتدخل والدة عفاف لتقول: »لحظة وصولنا الى 
عينيها  معها  احملوا  فتحي  والدة  لنا  قالت  عفاف، 
مكانهما وهما مرميتان على األرض.  ودلتنا على 
هكذا بكل برودة دم. وطوال الطريق إلى المستشفى 
كنا نظن ان عفاف ماتت ألن كمية الدم التي نزلت 
األطباء  أدخلها  وصولنا  وفور  جداً.  كبيرة  منها 

ست  فيها  وظلت  العمليات  غرفة 
ساعات كاملة، بعدها خرجت الطبيبة 

لتخبرنا أن عفاف فقدت بصرها«.
تزال تحت  التي ال  تحدثنا مع سحر 
سنتين  مرور  رغم  الجريمة  تأثير 
أمي  »صورة  تقول:  عليها.  تقريباً 
تفارقني  لم  دمائها  في  تسبح  وهي 
نومي  من  أصحو  ما  فعادة  لحظة. 
خائفة وكأن تلك الحادثة تعاود نفسها 

مرارا وتكرار في ذاكرتي«.
وتضيف: »يوم الحادث كنت سعيدة 
ألننا كنا نحضر أنفسنا لعرس خالي، 
وكنت سعيدة بعودة أبي من إيطاليا. 
خمس  وعمري  تونس  غادر  فقد 
العاشرة...  في  وأنا  وعاد  سنوات 
وعدت  المثلجات  لشراء  ذهبت 
وحين  بطيئة،  بخطوات  منزلنا  الى 
اقتربت من الباب بدأت أسمع صوت 
أطفال  مصدره  أن  ظننت  صراخ 
الحي الذين يحدثون عادة الكثير من 
في  القدم  كرة  يلعبون  حين  الجلبة 
لي  فبدا  البيت  باب  فتحت  شارعنا. 
في  غرفتنا  من  يخرج  الصراخ  أن 
نحو  وأسرعت  ألبي.  جدي  منزل 
غرفتنا وفتحت الباب ألجد أبي واقفا 
أمام أمي التي تصرخ من شدة األلم 
فسألته: ماذا فعلت؟ فقال لي:هذا أمر 
أنهيته... وخرجت  وقد  وبينها،  بيني 
بالجيران  أركض كالمجنونة أستنجد 

وبعائلة أمي«...
سلسبيل

بعبارات طفولية صادقة تحدثت إلينا 

سلسبيل ذات الـ 11 عاما قائلة: »أبي لم يحبنا يوماً. 
كان قاسياً إلى درجة أنه كان بضربنا ألتفه األسباب. 
أتذكر يوما أنه ضربني بشدة وبطريقة مهينة عندما 
المواد  لبيع  الحلوى من دكان  رآني أشتري بعض 
الغذائية بدعوى أنني ما زلت صغيرة على الخروج 
وحدي، علماً أن الدكان يقع في شارعنا وقد تعودت 

على الذهاب بمفردي إليه«.
أضافت: »كرهت أبي ألنه فعل هذا بأمي وجعلها 
تفقد إحساسها بالحياة. ولو كنت قاضية لحكمت عليه 
الحادث  بعد  فعلته...  له على  المؤبد عقاباً  بالسجن 
بدأت أشعر بألم كبير في رأسي وفي بطني، وبدأت 
تطاردني الكوابيس ودائماً ما أحلم بأن أفراد عائلة 
لنا  أبي يركضون خلفي ويريدون اختطافي. وقال 
الطبيب إنني أعاني من حالة نفسية تجعلني أشعر 

باأللم وسأبدأ العالج الحقاً«.
»القانون لم ينصفني«

لم  التونسي  القانون  أن  لتخبرنا  عفاف  عادت 
سنوات  بخمس  الجاني  على  »حكم  ألنه  ينصفها 
ذلك  أكثر من  تستحق  أن جريمته  رغم  فقط سجناً 
بكثير«. وتضيف: »المشكلة ان القاضي حكم عليه 
في البداية بخمس سنوات ثم عاد واسقط عنه سنة 
ليتبقى 4 سنوات فقط، مع ان القضية هي الشروع 
في القتل. فهو كان يهدف بفعلته تلك الى قتلى بدليل 

انه تركني في بركة من الدم وخرج من المنزل.

أي  يبِد  لم  والمقضاة  الحكم  جلسات  انه خالل  كما 
ندم على ما فعله بي، وقال في البداية للقاضي ان 
عائلته كانت سبب فعلته، معترفاً بأن والده ووالدته 
إنني أخونه  له  وشقيقته حرضوه على قتلي وقالوا 
عليه.  أصرف  وأنني  السن  في  صغير  شاب  مع 
ولكنه سرعان ما غير أقواله خالل المحاكمة حتى 

ال يورط أهله في القضية«.
45 في المئة من التونسيات يتعرضن للعنف

ضد  العنف  حول  جديد  تونسي  مسح  نتائج  أثبتت 
من  امرأة   4000 قرابة  فيه  استجوبت  المرأة 
نسبة  أن  تونس  في  والجهات  األوساط  مختلف 
النّساء المعنّفات داخل البالد تقدّر بـ45 في المئة، 
آمناً  يكون  أن  يفترض  الذي  األسري  المحيط  وأن 
للعنف  المرأة  التي تتعرض فيها  هو أكثر األماكن 
بشتّى أنواعه. وتبين أّن العنف ضد المرأة هو سبب 
رئيسي من أسباب الموت والعجز لدى النساء في 

الفئة العمرية من 16 إلى 44 سنة.
مقتل 46 امرأة خالل العام الماضي

كشفت وزارة الداخلية التونسية ان 46 امرأة تونسية 
العنف  ممارسة  اثر  على  العمد  للقتل  تعرضن 
الشديد ضدهن خالل العشرة أشهر األخيرة من عام 
2013، وذلك من بين 7861 امرأة تعرضن لشتى 
أنواع العنف. وأكدت أن وتيرة العنف المسلط على 

النساء ازدادت خاصة بعد الثورة التونسية.
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◄المدى برس/ السلميانية
اتهمت منظمة كردستانية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة، 
»بالتقاعس«  اإلقليم  في  المعنية  الجهات  االثنين،  اليوم 
عن مكافحة جرائم قتل النساء في اإلقليم برغم أنها تشكل 
»ظاهرة يومية«، وفي حين دعت وزارة األوقاف والشؤون 
عن  »الخروج  إلى  اإلقليم  برلمان  الكردستانية،  الدينية 
إلى عقد جلسة  ناشطة  دعته  الموضوع،  تجاه  الصمت« 
خاصة لمناقشة تفاقم العنف ضد المرأة وتزويج القاصرات 
تجاهها. الالزمة  المعالجات  وايجاد  المحاكم  خارج 
جاء ذلك بعد الكشف عن جريمة تشويه شابة تبلغ من العمر 15 
سنة، وقتلها، في دهوك،)460 كم شمال العاصمة بغداد(، 
واتهام زوجها )الهارب( البالغ من العمر 45 سنة بذلك.
في  المرأة،  حقوق  عن  المدافعة  )زيان(  منظمة  وقالت 
»الجهات  إن  منه،  نسخة  برس(  )المدى  تسلمت  بيان 
تتخذ أي اجراءات صارمة  تزال صامتة ولم  ما  المعنية 
 15( دنيا  الشابة  وقتل  تشويه  جريمة  مرتكب  بحق 
أن  عادة  الحادث«،  أيام على  أربعة  برغم مرور  سنة(، 
ظاهرة  باتت  كردستان  إقليم  في  النساء  قتل  »حاالت 
تجاهها«. الصمت  المسؤولة  الجهات  تتعمد  يومية 
وطالبت المنظمة، األجهزة األمنية في اإلقليم، بضرورة 
لينال  العدالة  إلى  وتقديمه  القاتل  عن  الجاد  »البحث 
»متابعه  إلى  داعية  يستحقه«،  الذي  العادل  جزاءه 
عن  المسؤولين  وكشف  بدايتها  من  القضية  خيوط 
قرن«. بربع  يفوقها  القاصر من رجل  الفتاة  تلك  تزويج 
من جانبه قال مدير إعالم مديرية شرطة دهوك، النقيب 
تابعتها  صحافية  تصريحات  في  شريف،  حميد  بريندار 

)المدى برس(، إن »مركز شرطة ناحية كالكجي، التابعة 
لقضاء شيخان،)40 كم شرق مدينة دهوك(، أبلغ المديرية 
وجدنا  وعند وصولنا  الشارع،  في  ملقاة  جثة  عن وجود 
أنها تعود المرأة تبلغ من العمر 15 سنة، وكانت مشوهة 
وعليها آثار اطالقات نارية في انحاء متفرقة من جسمها«، 
مالبسات  على  للوقوف  تحقيقاً  فتح  »المديرية  أن  مبيناً 
العقوبات«. قانون  من   406 المادة  بحسب  الجريمة 

تؤكد  األولية  »المعلومات  أن  شريف،  وأضاف  
الجريمة«،  بارتكاب  المتهم  هو  الضحية  زوج  أن 
وما  مجهولة  جهة  إلى  هرب  »المتهم  أن  مؤكداً 
األمنية«. األجهزة  قبل  من  عنه  جارياً  البحث  يزال 

إلى ذلك قالت والدة الضحية، سهام حسن، في تصريحات 
بين  »مشاكل  هناك  إن  برس(،  )المدى  تابعتها  صحافية 
محاولة  في  الحادث  قبل  زرتهم  وقد  وزوجها  دنيا  ابنتي 
للصلح بينهما، وبعد عودتي اتصلت ابنتي تطلب محادثة 
والدها لكنها لم تتمكن من ذلك كونه كان خارج المنزل، 
صوتها«. فيها  اسمع  التي  األخيرة  المرة  هذه  وكانت 
واتهمت حسن، زوج ابنتها بأنه »قام بعدها بتعذيب دينا 
وتشويهها بقطع ثدييها وقلع عيناها وهي حية ترزق، ثم 
أكمل جريمته بأن اطلق عليها أكثر من عشر رصاصات 
أن  قبل  جسدها،  من  متفرقة  انحاء  في  مسدسه  من 
مجهولة«. جهة  إلى  ويهرب  الشارع  في  بجثتها  يلقي 
وزارة  إعالم  مدير  طالب  متصل  صعيد  على 
إقليم  حكومة  في  الدينية  والشؤون  األوقاف 
اإلنسان  حقوق  لجان  نقشبندي،  مريوان  كردستان، 
بضرورة  اإلقليم،  في  المرأة  وحقوق  واألوقاف 
دينا«. مقتل  قضية  ومتابعة  الصمت  عن  »الخروج 

على  إن  برس(،  )المدى  إلى  حديث  في  نقشبندي،  وقال 
»لجان حقوق اإلنسان وحقوق المرأة واألوقاف في برلمان 
الذي تم  القانون  الجريمة ومعرفة  كردستان، متابعة هذه 
بموجبه تزويج تلك المرأة من رجل بفوق عمرها ثالث 
مرات، )عمره 45 سنة(، ومتزوج سابقاً ولديه ستة أطفال 
من زوجته األولى، بعضهم في عمر الزوجة الضحية«.
في  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  إعالم  مدير  ودعا 
حكومة إقليم كردستان، لجنة األوقاف البرلمانية، بضرورة 
»ايجاد رجل الدين، المال، الذي عقد قران دينا«، مبيناً أن 
المتوافرة للوزارة تؤكد أن دنيا قد تزوجت  »المعلومات 
مرتين، حيث طلقت من زوجها األول بسبب مشاكل عائلية«.
الدين  علماء  أبلغت  »الوزارة  أن  نقشبندي،  وأوضح  
أي  قران  عقد  بعدم   2007 عام  منذ  كافة  والشيوخ 
من  الصادر  الزواج  عقد  على  االطالع  دون  زوجين 
المحاكم المدنية«، عاداً أن من »غير الجائز عقد القران 
األحوال«. من  حال  بأي  المحكمة،  قبل  الشيوخ  لدى 
ورأى مدير إعالم وزارة األوقاف والشؤون الدينية في حكومة 
إقليم كردستان، أن »القضية جنائية وأن الوزارة لن تتدخل 
فيها إال بأمر من وزارة الداخلية أو المحكمة المختصة«.
بالمقابل قالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، 
تالر محمد، في حديث إلى )المدى برس(، إن »الجريمة 
منها »العنف  أن  مبينة  معاً«،  آن  في  أثارت عدة قضايا 
القاصرات  وتزويج  كردستان،  إقليم  في  المرأة  ضد 
النائية«. والمناطق  القرى  في  السيما  المحاكم،  خارج 
كردستان  برلمان  »تدخل  بضرورة  محمد،  وطالبت 
بالموضوع وعقد جلسة تخصص لمتابعة القضية والضغط 
المجرم  واعتقال  مالبساتها  لكشف  المعنية  الجهات  على 

ووضع حد لالنتهاكات الحاصلة بحق المرأة«، داعية إلى 
تزويج  على  ومحاسبتهم  العدالة  إلى  دينا  والدي  »تقديم 
انتهاك  في  شركاء  كونهم  المحكمة  نطاق  خارج  ابنتهم 
كقريناتها«. السوي  والعيش  الحياة  في  الفتاة  هذه  حق 
قالت  السليمانية،  في  المدنية،  التنمية  منظمة  وكانت 
هنالك  إن  المنصرم(،   2013 األول  كانون  في،)26 
في  المرأة  ضد  والعنف  األسري،  العنف  بحاالت  زيادة 
مبينة  األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل  كردستان  إقليم 
 494 تسجيل  شهدت   2013  -  2008 من  المدة  أن 
نساء  حرق  حالة  و2031  نساء  قتل  أو  انتحار  حالة 
و199  ألف   16 نحو  تسجيل  عن  فضالً  ألنفسهن، 
جنسي. تحرش  حالة  و868  النساء  ضد  عنف  دعوى 
يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، 
أكد خالل احتفالية انطالق فعاليات حملة مناهضة العنف 
من  )الـ26  في  اربيل  مدينة  في  أقيمت  التي  المرأة  ضد 
تشرين الثاني 2013 المنصرم(، أن القوانين التي شرعت 
جيدا  تطبق  »ال  المرأة  العنف ضد  لمناهضة  اإلقليم  في 
في المحاكم«، في حين طالبت ناشطات كرديات الجهات 
بحقوق  الخاصة  القوانين  تطبيق  بضرورة  الحكومية 
األعراف  وتطبيق  القانون  »غياب  أن  وعددن  المرأة، 
المرأة«. ضد  العنف  استمرار  إلى  أدت  العشائرية 
كردستان،  إقليم  حكومة  في  الداخلية  وزارة  أن  يذكر 
بمناهضة  خاصة  مديرية   ،2007 عام  في  شكلت 
تحويلها  عام 2010  في  تم  ثم  ومن  المرأة،  العنف ضد 
اإلقليم. محافظات  في  مكتباً   26 لها  عامة  لمديرية 

من  طويلة  أشواط  وطوي  الثالثة  األلفية  العالم  دخول  رغم 
الثاني 2012. اضطّرت  القصة في 27 كانون  عمر بدأت 
تعود  أن  على  لتعمل،  الجامعة  تترك  أن  السنة  تلك  تمارا 
الصندوق  على  كمحاسبة  عملت  الُمقبل.  العام  في  إليها 
شاب  دخل  المزرعة.  كورنيش  على  سوبرماركت  في 
.NOWلـ قالت  وانعجب«،  »شافني  المحّل،  الى  يومها 

»الترويقة«.  معه  حامالً  عملي،  إلى  يوم  كل  يأتي  »بات 
عنه،  قصصاً  يخبرني  جانبي.  إلى  ساعات  أربع  يُمضي 
ومهنته  إسمه  غيّر  يخترعها.  كان  أنّه  فترة  بعد  علمُت 
مات  إخوته.  أنّهم  يمثّلوا  أن  يعرفهم  أشخاص  من  وطلب 
أن  رجل  من  طلب  لكنّه  طفالً،  كان  عندما  الحقيقي  والده 
صار  بأشهر  بعدها  الهاتف.  عبر  أمامي  والده  دور  يلعب 
نشرب  صباحاً.  السادسة  عند  عاليه  في  بيتي  من  يأخذني 
ليأتي  عملي،  إلى  يوصلني  ثم  الكورنيش  على  نسكافيه 
تمارا. تابعت  البيت«،  الى  ويعيدني  الرابعة  الساعة  عند 

كان عمرها 19 عاماً حينها. وحسين، الذي عّرف بدايةً عن 
نفسه على أنه »أيمن«، كان في الـ31 من عمره. »تعلّقت فيه 
وحبّيتو«، قالت تمارا. »عرفُت الحقاً أنه كان يكذب طوال هذه 
الفترة، وأنه متزوج وعنده ولدان. واجهتُه يومها، فضربني 
ألول مّرة. لكنه بعدها بكى واعتذر وقال لي إنّه فعل ما فعله 
ألنّه يحبني وال يريد أن يخسرني، ووعد أنه لن يعيد فعلته هذه. 
سامحته. كنت زغيرة وبحبّه وما مقدّرة شو ممكن يصير«.

مواصلة  من  منعوها  الذين  أهلها  بيت  من  معه  هَربَت 
يعيد  لن  أنه  منها  بما حصل، ظنّاً  بعدما علموا  العالقة معه 
وضربني  »عاد  المفرغة.  العنف  دائرة  بدأت  وهنا  الكّرة. 
غير  سبيل  لدي  يكن  لم  معه.  هروبي  من  أسبوع  بعد 
معه.  ذهبت  ألنني  قاطعوني  فأهلي  وحيدة،  كنت  السكوت، 
ويصالحني  يعود  كان  فيها،  يضربني  كان  مّرة  كل  وفي 
عندما  يصيبه  ماذا  يعرف  ال  بأنه  ويقول  ويعتذر  ويبكي 
بسرعة«. وأرضى  يحدث  ماذا  أفهم  أكن  لم  وأنا  يعّصب. 

 
إن أحاسيس من يُعنَّف تكون مزدوجة. ألنه عدا عن العذاب 
والوجع الذي يشعر بهما، هو يسمع في الوقت ذاته رسائل من 
الكالم والفعل  بين  التناقض  تدّعي اإليجابية، وهذا  المعتدي 
يُربك الشخص في أحاسيسه. كان حسين يضربها ويقول لها 
إنّه يحبها وال يريد أن يخسرها، كما األب الذي يضرب أوالده 
ويقول لهم في الوقت ذاته إنه يفعل ذلك من أجلهم، وألنه يحبّهم.

»مّرة خرجنا مع أهلي وأصدقائهم، تعّرفت علّي صديقة أّمي 
وتغّزلت بي، خفت وقتها وعلمت أنني سأُضرب. كان ُمناهُ 
في الحياة أن يشوّهني كي ال ينظر إلّي أحد. هكذا كان يقول 
لي في كل مّرة أسمع فيها إطراًء ما. آخر مّرة ضربني على 
وجهي، طلب منّي أن أنظر إلى المرآة وقال: شوفي حالك أدّيه 

حلوة.  صرتي 
العالم  كل  هّل 
يّطلعوا  رح 
. » فيكي

الفعل  ردّة 
عندما  األولى 
قصصاً  نسمع 
تمارا،  كقصة 
»لماذا  تكون: 

لم تهرب؟ لماذا لم تترك معنّفها؟ كيف بقيت معه طوال هذه 
الفترة؟ بقاؤها يعني أنها تحب ذلك، أو أن ما حصل معها ليس 
بهذه األهمية«، هذا غير: »أكيد فعلْت شيئاً ما ليقوم بضربها«. 
الثانية: »لو كنت مكانها، كنت  الفعل  تأتي ردّة  بعدها  ومن 
وكنت...«. كنت  ينساه،  لن  درساً  علّمته  كنت  عنه،  بلّغت 

 في عرض آلليات السيطرة وكيف يفرضها المعتدي، وعواقبها 
على الُمعتدى عليه، وصعوبة عملية التحّرر منها، ذكرت الكاتبة 
إليزابيت ألونسو أن المعتدى عليه ال يرحل ألنه تحت سيطرة 
الُمعتدي، وهذا يعني أن دماغ األول ال يعود مرتبطاً بحواسه 
وبمشاعره وبجسده هو، بل بحواس ومشاعر وجسد المعتدي. 
السيطرة، ال وجود لسالمتنا وإحساسنا  »عندما نكون تحت 
المعتدي«. خالل  من  موجودون  نحن   )...( وهويتنا  بذاتنا 

المعتدي  ألوامر  خاضعاً  يكون  المعنَّف  الشخص  أن  كما 
خاضع  هو  ذاته  الوقت  وفي  والخطرة،  والعبثية  التسلطية 
لمحيط، عندما يعرف بوقائع ما حصل معه، ال يفهم لماذا ال 
يهرب. عدم فهمه هذا مرتبط بأنه بعيد عما يحصل، ومن يسأل 
هذه األسئلة غير خاضع للسيطرة، وبالتالي يملك إمكانية التفكير 
بذاته، بينما الضحية، ال تفّكر بنفسها، بل تفّكر به. هي تشعر 
المقاومة. القدرة على  لديها  بالذنب والخجل والحزن وليس 

هذا ما أخبرته تمارا. تحدثت عن الخوف الذي كان يتملّكها 
وعن الوحدة. »كل ما فِكّر إنّو بدّي أهرب، موت من الخوف، 
وفّكر شو بدو يعمل. بعدين لّما كان يضربني، كان يضهر من 
البيت وياخد تلفوني ويقفّل الباب وما يتركلي مصاري«. عندما 
حبلَت، توقّعت تمارا أن يتوقف عن ضربها. لكن شيئًا لم يردعه.

إلى  حنان  أختها  ووقفت  فترة،  بعد  أهلها  مع  تصالحت 
للبيت  مفتاحاً  أُبقي  أن  دائماً  منّي  تطلب  »كانت  جانبها. 
إذا ضربك  لي  وقالت  »كفى«،  منظمة  رقم  أعطتني  معي. 
كثيراً،  أراحني  وهذا  فوراً.  الرقم  هيدا  على  اتصلي  كّف، 
جانبي«. إلى  يقف  أن  يمكن  من  هناك  أن  عرفت  ألنني 

في آخر مّرة ضرب حسين تمارا، قال لها »أنا اليوم بالحبس 
وإنِت بالمقبرة«. ترك البيت لبضع دقائق. إتّصل بأختها حنان، 
إدبحها«. وطالع  وأسنانها  إلختك  عيونها  »شلت  لها  وقال 

بنتي  حملت  دم،  كلّي  القوة.  إجتني  كيف  بعرف  »ما 
باب  فاتح  الصغير  الجيران  إبن  كان  الدرج.  على  ونزلت 
عندك.  خبّيني  قلتلو  لما  عرفني  ما  شافني،  لما  خاف  بيته، 
بالسيارة،  وطلعت  أخدوني  إجوا  ولما  للدرك.  تلفنت 
جديد«. عن  خلقت  أني  حسيت  وأضحك.  إبكي  صرت 

التي  )المرأة  عاصي  منال  أخت  إن  قالت  تمارا،  والدة 
العام  من  شباط  في  تعذيبها  في  تفنّن  بعدما  زوجها  قتلها 
تعّرضت  ما  خبر  شيوع  بعد  بحنان  اتصلت  الحالي( 
عندما  لها  قالت  عاصي  منال  أّم  أن  أخبرتها  تمارا.  له 
إختك«. شوفي  »تعي  التلفزيون:  على  تمارا  شاهدت 

 
العام بحّق حسين  صدر الحكم في األول من تموز من هذا 
فتوني، معنِّف تمارا، بسجنه لمدّة تسعة أشهر ودفع تعويض 
واإليذاء. الضرب  جرم  القترافه  كعقوبة  ل.ل.  مليون   20

عن  تمارا  لثني  الدين  رجال  بعض  من  محاوالت  جرت 
يقولولنا  »صارو  زوجها،  بحق  بالدعوى  االستمرار 
على  ووصلتو  هلقد،  الموضوع  كبّرتو  ليش  بالمحكمة 
اإلعالم«. كما اتهمها زوجها بالخيانة، وهي إتهامات جاهزة 
ومتكّررة تنصّب على المرأة في كل مّرة يحصل فيها عنف 
حق  إلو  ما  بقول،  عم  ما  متل  خانته  افترضنا  »لو  أُسري. 
األّم. علّقت  يطلقها!«،  ويحرقها.  يقتلها  ويحاول  يضربها 

لن تتراجع تمارا عن حقّها وحق ابنتها ماديسون، ذات األشهر 
بطن  في  تكّونها  أثناء  وخبيطاً«  »لبيطاً  تلقّت  التي  السبعة، 
أمها، وأمضت شهور حياتها األولى تبكي كل الليل ومريضة 
طول الوقت. »كأنّو ماديسون خلقت عن جديد هيي كمان«، 
علّقت تمارا. هي تريد العودة الى الجامعة واالهتمام بابنتها 
فيه. الموجودة  الثغرات  رغم  القانون  ينصفها  أن  وتتمنى 

تعد  لم  بأنها  هو شعورها  ابنتها  وأنقذ  أنقذها  الذي  إن  قالت 
لوحدها، وأنها كسرت جدار العزلة الذي كان يحيط بها بفضل 
منظمة »كفى« التي تكفّلت بها، في الوقت الذي كثر من النساء 
ال يزلن مع أزواجهّن وهّن مهدّدات بالموت بسبب وحدتهّن.

السيدات السوريات لسن شخصيات باب الحارة
■ المساواة

السيدات السوريات هن اللواتي أنشأن المشفى السوري في سان باولو عام 1921 واليشبهن نسوان «باب الحارة« 
المشفى السوري الليناني في سان باولو .. ثاني اهم مشفى في العالم لزراعة الكبد، ..أنشئ بجهود جمعية السيدات 
السوريات في سان باولو عام 1921 ورئيسة مجلس إدارة المشفى حاليا د.إيفيت رزق هللا )من أصل سوري( وهي 
حفيدة إلحدى السيدات المؤسسات للجمعية والمشفى قبل 90 عاماً وقد حصلت على صورة لتلك السيدات في ذالك 
الوقت فلم اجد فيهن مايشبه نساء باب الحاره ومسلسالت البيئه الشاميه .. ال انكر وجود تلك البيئه في ذالك الزمان 

ولكن السؤال هو ..
لماذا تم التركيز على تلك الشخصيات في المسلسالت الشامية التي تحاكي ذالك الزمان وتم اغفال وتجاهل وجه الشرق 

لالنسان السوري والحضاره السوريه العلمية في ذالك الوقت؟؟

بعد مقتل املراهقة دنيا وتشويهها من قبل زوجها.. منظمات حقوق املراة يف كردستان 
تطالب بـ )اخلروج عن الصمت(

مرتكزات ثالثة لتسلط الرأمسالية يف 
العراق: عمق الطبقة العاملة، واآلخر 
الطائفي /القومي، والقمع اجلندري

 

هنالك فقرة في قانون الجنايات العراقي التي تسمح للرجل الذي يغتصب امرأة 
ان ينفذ من العقوبة بان يعقد الزواج عليها بعد االغتصاب. ان امرا كهذا يجعل 
المرأة تعيش مهانة لعمرها بأكمله مع رجل يستطيع ان يغتصبها كل يوم اال ان 
هذه العالقة واالغتصاب يأخذ غطاًء شرعياً ال يمكن ادانته او محاربته من قبل 

احد بسبب وجود عقد الزواج ”الشرعي“.
ان القوات االمريكية تريد وقبل مغادرة بعض قواتها للعراق )مما يسّمى تجاوزا 
باالنسحاب( ان تضفي الشرعية لتواجد قواتها في العراق وان تضمن البقاء 
االبدي للقواعد العسكرية هنا؛ وذلك لكي تضمن تطبيق سياساتها في العراق 

وفي المنطقة باكملها. 
ان لم يكن هذا الكالم صحيحاً/ فلَم ابقت امريكا 671 قاعدة عسكرية لها في 
المانيا واليابان وكوريا الجنوبية، علما بان انسحابها المعلن قد حدث من تلك 

االراضي منذ عشرات السنين.
كيف يستطيع من يدّعون بانهم يمثلون الجماهير في العراق ان يتغنوا باتفاقية 
تحجز الجماهير المدنية اسيرة في ظل شبح القصف والقتل والدمار اليومي. 
ومن المعلوم ان االنتهاكات اليومية اودادت ضد المرأة بعد االحتالل، وان بقاء 
اية اجزاء من القوات االمريكية من شأنها اطالى االوضاع الغير انسانية ضد 

النساء.  
ان الجماهير في العراق غير ملزمة باتفاقية جائرة مثل هذي وستقوم بالغائها 
اول ما تصل الى ان تمثل نفسها تمثيال مباشرا وخارج اطر التقسيمات الدينينة 

والطائفية والقومية.
وتطالب  العراقيين  صدور  على  القابع  االحتالل  النهاء  الجماهير  تناضل 
بمغادرتهم العراق دون قيد او شرط وبشكل مباشر. ولعل الوداعية التي حصل 
عليها جورج بوش كفيلة بان تعبر عن مشاعر الجماهير ورغبتها بطرد المحتل 

ومباشرة.
عاشت الجماهير حرة من ظلم االحتالل

عاشت الحرية والمساواة 
ر. ت.

متارا اليت حتّررت من سلطة 

معنِّفها
■ ريّان ماجد
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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

دالل الربيعي، احالم العبيدي،
 رحاب السامرائي، ماجـد حميد

بيان يوم المرأة العالمي
ناضلي ضد طغيان 

طبقي ذكوري طائفي
يتقّوى باستغاللنا 

وقمعنا
طغمة  كرّست  المجتمع  على  العنف  من  سنة  عشرة  إحدى 
أي مسعى  بوجة  تقف  وقمعية. سلطة  متسلطة رجعية  طائفية، 
او حركة تحررية او مطلبية. وهي سلطة ال تتورع عن ارتكاب 
بالحديد  والوقوف  مواقعها،  لتأمين  واالنتهاكات  الفضائع  اسوأ 
والنار بوجه مخالفيها، سلطة شنّت حروب الطائفية واإلرهاب 
واالغتياالت تقصف وتحرق غرب البالد باسباب طائفية مختلقة.
 تمعن السلطة القائمة بتكريس سيطرة واثراء طبقة حاكمة وافقار 
والطائفة  والدين  الجنس  أساس  على  والقمع  الجماهير  عموم 
والقومية. وتسّن في ذلك تشريعات من قبيل القوانين الجعفرية 
للقضاء الشرعي ولالحوال الشخصية، متضمنة فقرات تسحق 
المتاع  أداة  مجرد  إياها  معتبرة  االنثى  والطفلة  المرأة  إنسانية 
تملّك  او  المنزل  بترك  حرية  اية  من  تجريدها  بضمان  الرجل 
قطعة ارض، وتجريد الزوجة من حق النفقة ان لم تكن صالحة 
لالستمتاع الجنسي، الغية عنها حقوقها االقتصادية ومحولة إياها 
الذكور  ألطفال  انجاب  وماكنة  متعة  واداة  ومملوكة  تابعة  الى 

الذين يختارون بدورهم ان يعترفوا بهم ام ال.
فيما  االستبدادية  االنظمة  على  ثورات  سلسلة  المنطقة  شهدت 
سمي بالربيع العربي، شاركت المرأة فيها وقدمت التضحيات، 
غير ان القوى السياسية االسالمية التي وصلت الى السلطة، أي 
التي سيطرت على المشهد السياسي، وخاصة  الثورة المضادة 

استبعاد  األولى،  وفي خطوتها  استهدفت  قد  وتونس  في مصر 
التي تكرس استعبادها. ان  القوانين والدساتير  المرأة بل إقرار 
مباشر ضد  نضال  الى خوض  المرأة  قادت  الثورية  األوضاع 

هذه السياسات وفرضت التراجع عليها.
وفي البلدان التي تحولت فيها االنتفاضات والثورات الى صراع 
رجعي مثل سوريا، اليمن، والى حد ما ليبيا، فقد فرضت القوى 
الصاعدة وهي قوى اإلسالم السياسي، قوانينها واعرافها على 
المرأة؛ وفي سوريا يرتدي الموقف شكال اشد مأساوية وحلكة، 
القاعدة  لمقاتلي  متعة  وسائل  الى  النساء  تحويل  محاولة  أي 
وباقي العصابات، تحت اسم »جهاد النكاح«، وهو أسوأ اشكال 
االغتصاب التي تقوم بها عصابات القتل والعربدة بحق النساء، 
وبهذا تبرهن هذه القوى انها ضد الثورة، أي هي قوى الثورة 

المضادة، والتي تم تكريسها ودعمها لالجهاز على الثورة. 
اما في العراق، فقد قامت الطبقة الحاكمة الذكورية بتبني وتمكين 
بعض االناث لغرض تنفيذ سياساتهم القمعية، سواء باختيارهم 
لوزيرة المرأة »المحنّكة« التي تدافع عن حق مؤسستها الدينية 
بالبطش بالنساء منفذة بذلك العنف ضد المرأة، ومن المؤسف ان 
تتواطئ معها بعض المنظمات النسوية في مشاريع إصالحية، 
الى  بخطوتين  بعدها  تراجعت  االمام،  الى  خطوة  تقدمت  كلما 
الوراء. كما وتتبنى السلطة الحاكمة االنثى الذكورية في مجالسها 
النظام  رأس  أدوات  البرلمان  عضوات  بعض  أصبحت  حيث 

للبطش بالخصوم واالعداء. 
القمع  اشكال  كل  امام  منيعا  سدا  المرأة  حرية  منظمة  تقف 
ثوري  بافق  متسلحة  السلطة،  قبل  من  المفروضة  واالستغالل 
بان  الجادّة  النسوية  للمنظمات  نداًء  وتوجه  مساواتي؛  تحرري 
تترك مواقعها الوسيطة والقريبة من السلطة القمعية والذكورية، 
وان ترّكز جهودها على بناء الصف التحرري الكفيل بالتحرر 

الطبقي واالجتماعي وانهاء كافة اشكال القمع واالستغالل .
عاشت الحرية والمساواة

عاش الثامن من مارس رمزاً للنضاالت التحررية للمرأة

منظمة حرية المرأة في العراق
2014 - 3 – 8

مالحظة: لقد قامت المساواة بالتصرف ببعض الكلمات في النصوص بما يتوافق ورسالتنا االخالقية الحقوقية تجاه النساء حتى وان كانت لتلك 
الكلمات ضرورة أدبية.
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اذن؟  البيدوفيليا  تكون  كيف 
محرة خضرة؟

● ايفان الدراجي
وقانون   )civil( مدني  قانون  الى  تقسمه  عامة  بصورة  القانون  عن  القليلة  قراءاتي 
النظر  العراقي مدني! بغض  القانون  مشترك )common(. المضحك باألمر اعتبار 

عن الصورة ادناه. من اين له بالمدنية؟ ربما سابقا بزمن حمورابي!
التشريعات المبنية على الشريعة االسالمية وفقهه علماءه واجتهاداتهم تبعده عن المدنية 
تمام البعد، ولعل ذلك يبدو واضحا بالتقليعات العصرية التي يرفعونها كل يوم مؤخرا 

متناسين وضع البلد المزري ألبعد حد ال يطاق.
فيها  توضح  شاكر(  )اسراء  المتمدن  الحوار  كاتبات  الحد  رائعة  لمقارنه  رابط  ادناه 
ركاكة وهشاشة المذهب الجعفري في احكام الزواج والطالق التي رفعها مجلس نوابنا 
الخسيس ليجعل منه قانونا ما زالت بعض االطراف تماطل في الموافقة عليه ال لشيء 

فقط لتبيان عضالتها العلمانية المزيفة في دعم الحريات الفردية الفكرية واالقليات.
الى  به  احدهم  يرفع  ال  لماذا  المدني؟  الزواج  قانون  بسن  ايضا  نحن  نطالب  ال  لماذا 
بتشريعه  له  نشير  حين  دينهم  عن  ويدافعون  يماطلون  كانوا  ليسنّه؟  الدواب  مجلس 
بناًء  فقط  السنة  يسنّه  الصغيرات  زواج  ان  بقولهم  الشرعي  الجنسي  الشذوذ  واباحته 
على رواية كاذبة تزوج فيها رسول االسالم من عائشة بعمر الستة سنوات. اال يعتبر 

المذهب الجعفري شيعيا؟ اال نرى موافقة وسكوت باقي المذاهب الشيعية وعدم رفضها 
وتصديها له مباركة لهذا التشريع؟ انسيتم كيف اباح الخميني مفاخذة الصغيرات؟ اليس 

الخميني أحد اهم المراجع الشيعية؟ 
دائما )عن  يماطلون  المسلمين  لكن  بناًء على سنة وشيعة  الموضوع  نقاش  اود  انا ال 
فراغ( كون دينهم يبيح الشذوذ الجنسي البيدوفيلي ويدافعون عن قبحه وكل بنوده التي 
تظلم وتقمع المرأة وتحصرها وجودها وكينونتها بوصفها قطعة لحم إلمتاع الرجل )من 

خالل النكاح( ووعاء لنطفه وحمل اطفاله فقط!
تأملوا جيدا هذا المذهب الذي يحرم المرأة من الكثير من حقوقها في الحقوق على الزوج 
اثناء فترة عقد الزواج وبعده في حرمانها من الميراث بالكثير من الحاالت، انه حتى 
يحرمها من حقها في حضانة الطفل وجعل منه قضية قابلة للرفض فيما لو تم الطالق. 
األكثر دهاًء انه يحرم المرأة )الطفلة( من نفقة الرجل ان لم تكن اهال للنكاح )التمتع بها( 
بسبب صغر سنها...ادري ليش متزوجها بعد؟ ان لم تكن اهال جسديا ونفسيا ليش تحطم 

طفولتها؟ ليش تشوه نفسيتها وتستعبدها كأي جارية او خادمة؟
تتقدمون  انكم  بالعراق؟  تذهبون  اين  الى  )الهالكي(  الماللي  بنا حكومة  تسير  اين  الى 

وتتفوقون بنا بالرجوع الى الوراء والتخلف والهمجية )على رأي القذافي بتصرف(.
اين انتن يا ببغاوات البرلمان؟ وزارة المرأة اما زلِت مشغولة بإعداد الكتب التي توجب 
ارتداء الحجاب والزي اإلسالمي وتوزيعها على الكليات والمعاهد والمدارس ودوائر 
ومؤسسات الدولة؟ أيها الناشطون واالعالميون اما زلتم تطيرون البالونات وتعملون 
حمالت على الفيسبوك تتحاملون فيها على بعض وتسبون بعض واقصى نشاط يمكنكم 
القيام به هو ندوة تجمعون فيها اصحابكم لشرب الشاي واكل الكيك والتنظير؟ او ربما 

تتطورون للقيام بورشة خياطة!
طيح هللا حظج يمريكا


