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لألتصال بنا 

ذاك الــذي ال يجــرؤ علــى 
تحُمــل ُمالمســة األشــواك ، 
يجــب أن ال يشــتهي الــورد.  

            آن برونتي

 2003 احــداث  بعــد  العــراق  شــهد 
جميــع  علــى  ملحوظــا  تراجعــا 
المســتويات، فــي الصناعــة والزراعــة 
هــذا  وانعكــس  والخدمــات،  والتعليــم 
وشــرائح  فئــات  كل  علــى  التراجــع 
هــو  المــرأة  واقــع  وكان  المجتمــع، 
االســوأ مــن حيــث الحريــات والحقــوق، 
فقــد حــدت قــوى االســام السياســي 
خــروج  مــن  وميليشــياتها  الحاكمــة 
اغتيــال  بعمليــات  وقامــت  المــرأة، 
الخــوف  لبــث  وذلــك  وخطــف، 
االســر.لقد  اوســاط  داخــل  والرعــب 
دخلــت مجموعــة نســوه الــى الحيــاة 
ــوى  ــاءة الق ــت عب ــن تح ــية، لك السياس
النســوة  تلــك  فكانــت  االســامية، 
ــوري  ــر الذك ــات للفك ــر ممث بحــق خي
بأبشــع اشــكاله، وقــد رفعــن ايديهــن 
ــن  ــى التشــريعات والقواني ــة عل بالموافق
االســامية  القــوى  تســنها  التــي 
الظاميــة والرجعيــة، لقــد دافعــت تلــك 
ــون  ــى القان ــب عل ــكل عجي ــوة بش النس
قيمــة  مــن  يحــط  الــذي  الجعفــري، 

المــرأة نفســها، ويعدهــا مجــرد الــة للمتعــة، 
ــات موضــع  ــوة البرلماني ــك النس ــت تل وكان
ســخرية واســتهزاء مــن قبــل المنظمــات 
النســوية، وايضــا علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي.    ان الوجــه الحقيقــي للمرأة قد 
عــاد الــى الظهــور اثنــاء انتفاضــة اكتوبــر، 
ــاركت  ــد ش ــدا، وق ــا ج ــا ملفت ــكان تواجده ف
الرجــل فــي جميــع الفعاليــات، وســاهمت 
كثيــرا بدعــم االنتفاضــة، ولقــد ازداد الوعــي 
ان  بدليــل  الشــباب،  اوســاط  بيــن  العــام 
والعالميــة  المحليــة  الحقوقيــة  المنظمــات 
لــم تســجل ايــة حالــة تحــرش، واشــادت 
الشــباب. بيــن  المســاواتية  الــروح  بهــذه 

علياء علي

الصورة الحقيقية للمرأة في زمن االنتفاضة

حين يكتب الرجل شيئًا يكون الحكم على ما كتبه، أما 
حين تكتب المرأة فيكون الحكم عليها. 

إميلي برونتي

مساهمة املرأة يف اإلنتفاضات واإلحتجاجات يف املنطقة والعامل.

ــر، نالحــظ بوضــوح  ــران والجزائ ــان وتشــييل وإي ــة، يف العــراق ولبن مــع تصاعــد موجــة االنتفاضــات الراهن

تصاعــد املســاهمة السياســية للمــرأة يف الحــركات الجامهرييــة ورفعهــا لشــعارات ثوريــة. إن هــذا الواقــع 

ــرك يف  ــو مش ــد ه ــر، بل ــد دون اآلخ ــى بل ــر ع ــرأة ال يقت ــى امل ــع ع ــم الواق ــة إن الظل ــس حقيق يعك

ــة. وهــذا راجــع اىل  ــص املحلي ــة حســب الخصائ ــات التفصيلي ــع بعــض اإلختالف ــاً م ــدان عموم ــع البل جمي

ــذي يكــرس  ــي اســتغاليل واحــد، هــو النظــام الرأســاميل، وال ــامل خاضــة لنظــام طبق ــع دول الع ــون جمي ك

ــال  ــإن نض ــال. إذن ف ــح رأس امل ــة ملصال ــات املمثل ــوى والحكوم ــة الق ــيطرة وهيمن ــان وس ــة اإلنس عبودي

ــرأة. ــال امل ــة لنض ــة عاملي ــات عام ــاء سياس ــة لبن ــط عاملي ــم رواب ــب تنظي ــي، ويج ــال عامل ــو نض ــرأة ه امل
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هُ القلُق العميُق األسودُ ،  أنا سرُّ
دُ ، قنّعُت كنهي  أنا صمتُهُ المتمّرِ

بالسكوْن ، ولففُت قلبي بالظنوْن ، 
وبقيُت ساهمةً هنا ، أرنو وتسألني 

القروْن ، أنا من أكون ، والريُح 
تسأل من أنا. - نازك المائكة
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لألتصال بنا 

يا نفٍس ال تنحني
قومي تحدي ... قاومي

ال تنثني
ال ترهبي

بل اصمدي
وواجهي

اقصى جراحي
باركي حريتي

واسِق جراحك من دمي

       رانية مرجية

العمل المنزلّي لم يعد ضرورة
فــي الماضــي كانــت المــرأة الفقيــرة، فــي المدينــة والّريــف، تقضــي 
كّل حياتهــا فــي كنــف األســرة، تجهــل كّل مــا يجــري خلــف عتبــة 
ــى  ــة، عل ــى المعرف ــة إل ــت تّواق ــادراً مــا كان ــا ن ــل إنّه دارهــا، ال ب
كّل حــال. وكتعويــٍض عــن ذلــك، كانــت المــرأة تــؤدّي فــي بيتهــا 
مهّمــات ضروريّــة ومتنّوعــة تنفــع األســرة والدّولــة فــي آٍن معــاً. 
ــرأة  ــاً أّي ام ــا حاليّ ــي تؤدّيه ــاّم الت ــة المه ــؤدّي كافّ ــرأة ت ــت الم كان
عاملــة أو فّاحــة: تطبــخ وتغســل وتنظــف البيــت وتكــوي وترتــق 
ــت  ــد كان ــك، فق ــى ذل ــا يقتصــر عل ــن عمله ــم يك ــن ل ــاب. ولك الثّي
تــؤدّي مهــاّم لــم تعــد تؤدّيهــا المــرأة المعاصــرة، كأن تغــزل 
ّــان وتحيــك األجــواخ والقمــاش وتصنــع الجــوارب  الّصــوف والكت
وأشــرطة الّزينــة. كذلــك كانــت تصنــع المخلّــل )الكبيــس( وتدّخــن 
اللحــوم بالقــْدر الــذي تســمح لهــا بــه مواردهــا الماديـّـة، وتســتخرج 
ــات  ــا واجب ــا كان أكثره ــموع. م ــت وتصــّب الّش ــروبات للبي المش
المــرأة فــي تلــك األيّــام! هكــذا قضــت أّمهاتنــا وجدّاتنــا حيواتهــّن. 
ــة  ــرى النائي ــي بعــض الق ــزال تجــد ف ــا هــذه ال ت ــي أيّامن ــى ف وحتّ
فــي أقاصــي الّريــف بعيــداً عــن الّطرقــات واألنهــر الكبيــرة جيوبــاً 
ال تــزال تحتفــظ بنمــط الحيــاة القديــم هــذا بــكّل نقاوتــه، حيــث ربـّـة 
المنــزل تنــوء تحــت عــبء أعمــاٍل أعفيــت منهــا المــرأة العاملــة في 
ــد. ــذ زمــٍن بعي ــكان من ــة بالّس ــة المكتّظ المــدن والمراكــز الصناعي

  ألكسندرا كولونتاي

هذه بغداد يف السابعة صباحاً .. روحي تنظر لهم من االعىل ، تهبط ببطى .. املخيامت امللونة تضفي طابع الحياة 

عىل املكان، بخار الشاي الساخن يحتضن شفاههم ..أشعر انه يُقبلهم  .. العجائز تخبز رغيفها الحار الرتف .. يكرب 

الرغيف بني ايديهن، ونثار  الحديث والضحكات يختلط بصوت التنور، الشباب ينظفون الطرقات و بعضهم يعد 

الفطور للبقية والبعض االخر يتغنى باغاين فريوز وسليمه مراد، هم يتبادلون رقصات مضحكة أشعر  وكانها تُخيط 

جراحهم ... أصوات الدومينو ترتاقص يف األجواء 

وفرحات صغرية تكشف نفسها فوق أفواه متعبة ومسنة .

الفتيات يضفرن الجدائل.. الكرة املتسخة تسجل حضورها يف املكان .أشعر أن الشمس الجديدة التي 

أرشقت صباحاً أخذت معها كل الدخان الذي كان يخنقهم ليالً، وحتى الشمس أزالت ليل بغداد الذي 

تشوه بالرصاص... مل أعد أشعر أنني مبفردي .اآلن انا وشعٌب يحب الحياة سنتخلص من االربعني حرامي.                                                                                                                                           

                                                                                                  طيبة مهدي حمد

انا كهرمانه


