
العراقية النسائية احلركة مؤمتر أنهى
مدى يومي ٢٦-٢٧ على أعماله التي استمرت
جمعية الذي نظمته بغداد، الثاني في كانون
املتحدة األمم صندوق من بدعم األمل العراقية

"صرخة عنوان:  وحتت (اليونيفم)، للمرأة
اإلنسانية"، الكارثة أوقفوا  العراق: نساء
من فاعلة ومشاركة  كبير بحشٍد متيز  الذي
دولية، وكذلك رسمية وغير رسمية جهات

من العديد بينهم  من فرداً،  ٣٠٠ جتاوزت
والبرملان النواب مجلس ومستشاري أعضاء
رئاسة هيئة من  وممثلني الكردستاني،
وزراء ووكالء ووزراء الوزراء، ورئاسة اجلمهورية
الشرطة وقيادات في  عدة، وزارات وممثلني عن 
اجلنائية احملكمة ورئيس القانون، وحفظ
إلى إضافة النزاهة،  مفوضية ومن  العليا
ووكاالت العراق في املتحدة األمم  بعثة ممثلي
الدولية والهيئات املتخصصة املتحدة األمم
كما العراق. في الدبلوماسية والبعثات
اتمع منظمات ممثلي من العديد حضره
من وحشد احملافظات، مختلف ومن املدني 

اتلفة. االعالم وسائل
سكرتيرة اشارت املؤمتر، افتتاح وفي
كلمتها في أدور العراقية هناء األمل جمعية
في هنا  (جئنا املؤمتر  تنظيم  من الغاية إلى
نساء همومنا ونناقش لنتحاور، املنتدى هذا
ومع الدولة، املسؤولني في مع منكوباً، وشعباً
بروح مبساعدتنا، املعنية الدولية كل األطراف
األزمات معاجلة أجل من املشتركة املسؤولية
مدار على الشعب  أنهكت التي املتفاقمة 
استراتيجية ضمن املاضية، اخلمس السنوات
في والتنمية االعمار إلعادة شاملة وطنية
ويصون أبنائه، كرامة يحفظ دميقراطي عراق

واستقالله). أراضيه ووحدة ثرواته
شائكة، محاور ستة املؤمتر وتضمن برنامج
النساء، ضد العنف وجرائم التهجير وهي:
اخلدمات وسوء الغير، ودعارة بالنساء واالجتار
ومعاناة والتعليم، الصحة فيها مبا العامة
اطفال ومأساة وعوائلهم، األحداث املعتقلني

املبكرة. والعمالة ادرات وضحايا الشوارع
وسجاالت نقاشات احملاور واستقطبت
القرار صناع انشغال عن ومستفيضة، حارة
وترسيخ الضيقة، السياسية بالصراعات
في واحلزبية الطائفية احملاصصة مفهوم
استشراء مع  الدولة، أجهزة مفاصل  كل
معاجلة في  االخفاقات وعن فيها، الفساد
الراهنة واالجتماعية االقتصادية األزمات
من املقترحات العديد أيضاً وأسبابها، وقدمت
بالواقع بالنهوض للتعجيل والتوصيات
واالجتماعي والتعليمي والصحي املعيشي
من املتضررة للفئات والسيما للشعب،
واألطفال واألرامل  العنف وضحايا املهجرين
والعوائل املعتقلني واألحداث  املشردين

الفقيرة.
بني الشراكة مبدأ على  التأكيد وجرى
اتمع ومنظمات احلكومية املؤسسات
املواطنة مبادىء تعزيز أجل من املدني
أساليب في والشفافية والنزاهة والكفاءة
واحلكومة املواطن بني الثقة  وبناء احلكم، 
املصالح وحماية  واالرهاب  الفساد ملكافحة

للوطن. العليا

الرافدين / بنت احللي نقاء
شرائح أكثر من والعاملة، املوظفة املرأة تعتبر
اجلديد العراقي  اتمع  في خاصة مظلومية النساء
فهذه دميقراطي، حتول عملية  من يشهده وما 
ساعات الدوام بني ما حياتها التي تلخصت الشريحة
عن منزوية تكون البيتي الرتيب، تكاد والعمل الرسمي
وقدراتها واكتشاف ذاتها اتمع بناء في دورها ممارسة

والبناء. التغيير على
الرافدين بنت هذا، أقامت منظمة كل من وانطالقا
الثامنة دورتها نساء قياديات، العداد برنامجها ضمن
من لنخبة االوسط  الفرات  كهرباء  توزيع  مديرية في 

املديرية. موظفات
املواضيع تضمنت أيام خمسة الدورة استمرت
الوقت، ادارة بالنفس،  الثقة بناء الشخصية، التالية:
والقوانني والعهود املواثيق ضد النساء، العنف اجلندر،
فيها حاضر واالعالم، املرأة باملرأة،  اخلاصة العراقية
الثقافي اكد معهد مدير بهية عدنان الدكتور من كل

علياء االنصاري. قاسم الفتالوي والسيدة واحملامي
عنوان حتت اقيمت التي العمل ورشة وفي
مت اللواتي املتدربات خلصت املوظفة)، املرأة (العنف ضد

بالتالي: العنف أنواع مجاميع، الى تقسيمهن
االضافية. في الساعات مساواتها بالرجل عدم – ١

تقسيم في بالرجل مساواتها  عدم – ٢
املسؤوليات.

االيفادات داخل العراق في املوظفة شمول عدم – ٣
وخارجه.

االخرين مع  مقارنة باملكافآت شمولها عدم – ٤
قد باستمرار شهرية مكافاة له القسم مدير فمثال
كارتات الى  اضافة شهريا،  مكافأت  ست الى  تصل

املوبايل.
العام املدير الى بالوصول للمرأة السماح عدم – ٥

مباشرة. معه مشاكلها وطرح
شعبة. وجود مسؤولة عدم – ٦

يحاصرهن، الذي اخلوف على املتدربات أكدت كما
او آرائهن  عن  التعبير  عن خائفات او  عاجزات  فهن 
النهن مشاكلهن طرح او العمل يخص فيما افكارهن
مسؤوليهم او املوظفني قبل  من  لالنتقاد سيتعرضن
العمل، مجال في  عليهن اللغط يكثر ورمبا  الرجال 
العنف من الكثير السكوت وحتمل فهن يفضلن لذلك

بحقوقهن. املطالبة او الكالم على
هذه مثل اقامة  ضرورة على املتدربات أكدت كما 
وفكريا وثقافيا  معنويا املرأة تدعم التي الدورات
النظر وتعيد اخرى  بعني نفسها الى  تنظر وجتعلها
قدمته ملا شكرهن للمنظمة معربات عن بحساباتها،
السيدة قالت حيث لقدراتهن ومتكني لهن  دعم من
شرنقتي اخرج من الدورة ان هادي: (علمتني هذه زينب
توجد ال حولي، من  بالعالم وافكر اخلاصة  الضيقة 
افكر االن ولكني بحياتي  خاصة  مشكلة هناك 
أما املشاكل)، هذه حتل ان وكيف ميكن االخرين مبشاكل
طرأ الذي التغيير الى  فاضل فأشارت اسماء السيدة
كيف وتعلمت اكثر بوقتي افكر (بدأت بالقول: عليها
املاضيني قمت اليومني فخالل وانظمه، الوقت هذا ادير
العصبية ايضا). ان اترك حياتي واحاول بتغيير برنامج
اكن لم البدء (في فقالت: فاضل سعاد السيدة اما

بأنها اتوقع كنت الني الدورة في باملشاركة  راغبة
شعرت الدورة من يومني بعد وقت، ولكن مجرد قضاء
اكثر ايجابية واصبحت شخصيتي في كبير بتغيير
للمطالعة برنامج بوضع بدأت كما حولي، يدور ملا

الوقت). وتنظيم
بحاجة هن  املوظفات ان على  املتدربات وأجمعت
من يتمكن  حتى غيرهن من  اكثر  دورات هكذا الى 
العمل والن جهة من أحسن وجه على وظيفتهن اداء
أخرى. جهة من باحلياة االحساس فيهن يقتل الرتيب

السيدة أعربت الدورة، عن حديثها معرض وفي
املرأة بواقع للنهوض العليا الهيئة رئيسة كاظم الهام
واحدى االوسط الفرات كهرباء توزيع ملديرية التابعة
الرافدين، بنت ملنظمة اجلزيل شكرها عن  املتدربات
لي وجهتها رسالة هي بل دورة  اعتبرها  ال (انا قائلة:
النساء كافة الى  ايصالها علي ويجب الرافدين  بنت
خارج للسفر اخطط كنت  الدورة قبل  انا حولي، من
اكون ان االن افكر في ولكني افضل، حياة العراق الجل
هيئة مكافحة الفساد في او ما كوزيرة للمرأة شيئا

وطني وتغيير اتمع). بناء الشارك في االداري
توزيع ملديرية العام املدير شارك االخير، اليوم وفي 
مبعية اجلعفري رحيم السيد االوسط الفرات كهرباء
على املشاركة  شهادات  توزيع في املنظمة  كادر
وحتدث واالعالم املرأة ورشة  في شارك  كما املتدربات
االفراط حالتي في املرأة صورة اظهار في االعالم دور عن
قيادة في والريادي احلقيقي دورها مغيبا والتفريط 
والتاريخ الدين قراءة ضرورة على أكد كما اتمع،
الجل تغييره والعمل لتقييمه املعاش الواقع ومراجعة
بكل البشرية من عوامل التنمية االستفادة من خالل

واملرأة). (الرجل نوعيها
هذه في املتدربات وتوصيات مقترحات وتلخصت 

الدورة باالتي:

جميع وفي اجلنسني لكال ندوات تثقيفية ١. اقامة
طريق عن وكذلك احلكومية واملؤسسات الدوائر
فتيات كافة الطالع اال يفتح لكي املرئية الوسائل

اتمع.
مطابقة نقترح املرأة كرامة على احلفاظ من اجل .٢
وحترمي منع في مع القانون العراقي الشريعة االسالمية

للمحصن. وخاصة املتعة زواج
تعانيه وما البيت في (ربة البيت) املرأة تثميناً لدور .٣
نطالب عليها واالجتماعي املنزلي العنف جراء من
يسير جزء وهذا لربات البيوت. شهري راتب بتخصيص

الكرمي. العيش في حقها من
حتوي وتربوية تعليمية دراسية  مناهج ٤.اقرار
وتعنى اجلنسني  بني واملساواة املرأة حقوق مفاهيم

ضدها. العنف ظاهرة ومكافحة املرأة بثقافة
لكال املناطق الريفية في الدورات هذه مثل اقامة .٥
والتقاليد العادات وتوضيح التوعية لغرض اجلنسني

الدين االسالمي. بتعاليم ربطها اخلاطئة بعد
فقرة على القادمة الدورات تشتمل لو حبذا .٦
املتخصصني طريق استضافة احد العامة عن الصحة

للمرأة. الصحية التوعية لغرض اال بهذا
يشمل االلزامي التعليم بجعل واملطالبة ٧.العمل

املتوسطة. املرحلة
العمر حيث من  العمل على  للقادرات  التعيني  .٨

اجلسمية. والقابلية
بأقامة املطالبة االصوات الى اصواتنا  نظم .٩

املرأة. بقضايا بالنظر متخصصة محكمة
املديرية موظفي من عدداً ان الى االشارة جتدر
مماثلة دورات بإقامة آخرون وطالب احلضور اصروا على
التثقيف لضرورة وذلك املفاهيم، نفس تتضمن لهم

املرأة. مع للرجل املتوازي

جثح خلخجلط
حياة في حرًا أن يشترك اشتراكًا في احلق لكل فرد (١)

واملساهمة بالفنون االستمتاع وفي الثقافي اتمع

لكل (٢) من نتائجه. واالستفادة العلمي التقدم في

واملادية املترتبة األدبية املصالح حماية في احلق فرد

الفني. األدبي أو أو العلمي إنتاجه على

االنسان حلقوق العاملي االعالن

الثالثة السنة ٥٥ العدد هـ ١٤٢٩ صفر ٨ www.brob.org      E-mail: jareda@brob.orgFriday 15 th February 2008 - No. 55اجلمعة

ٍخؤئإل_ا خؤمتآلس هٌحلّـ رق ألخ
كإمرأة أحاسيسي عن تعبيرا (البرملانية) مقالة كتبت الزمن، من حني  في

بناء احلياة. في صوتي ليكونوا الوطن هذا مواطني من نفرا عراقية انتخبت
وتنوعها التعليقات وغزارة وصلتني التي الردود بكثرة (البرملانية) وانفردت 
مباشرة، وتعليقات هاتفية  مكاملات الى االلكترونية الرسائل من فامتدت 
بقراءة العزيزات البرملانيات مجمل من الدملوجي ميسون أنفردت فقد ولالمانة
سمعت من هناك الن  بالزهو اشعر  وجعلني أفرحني ردا  عليها والرد املقالة 
املقالة هذه لها وأنا أكتب مدينة نفسي وأجد نفسها عناء الرد، وكلفت صوتي

باالحترام!!
قائما!! مازال (البرملانية) تأثير ان يبدو ولكن

مثقفة اكادميية فاضلة، من سيدة تعليق جاءني أقسى تلقيت أيام فقبل
مكانهم؟ لو كنِت كنت فاعلة ماذا دوما؟ البرملانيني عن نتحدث (ملاذا فحواه:

مثلهم)؟! اليه... ستصبحني وصلوا الى ما تصلني عندما
ونطرح واقعنا نقّيم  عندما ملاذا  نفسي: مع اتساءل وانا  اليوم ذلك منذ
ترى مثلهم؟)، يا في مكانهم تكونون االخرون: (عندما تصبحون يتهمنا االفكار

مثلهم؟! نصبح وال مكانهم في نكون ملاذا ال
عقيم)؟! (امللك : الرشيد هارون مقولة هي هل

سلوكياتنا وصاغت والثقافية الفكرية منظومتنا كونت التي ثقافتنا هي أم
اليوم؟! الذي نشتكي منه بالشكل

فعلنا وفيما اذا به املسؤول، يقوم فيما املناقشة فكرة حتى مجرد نرفض ملاذا
(البرملانيون الكونكريتي: بجدار التبريرات ترتطم وهي اسئلتنا ستتكسر ذلك
لن لذلك تتحكم،...)، منهم اكبر قوى هناك شيء، بأيديهم ليس مقيدون،
مصيرية قوانني وعن  والسياسة والكهرباء والنفط االرهاب عن اليوم اكتب
رواتب على التصويت مت حني في عليها يصوت لم الزمن من ردحا استهلكت
عن احتدث لن الغالبية، وبحضور في اجللسات االولى وتقاعدهم اعضاء البرملان
مشروع كحق – سأقترح بل هذه االمور، أفهم في ال بسيطة هذا الني مواطنة
مخيلتي ردحا راودت االفكار من جملة البرملانيني من يسمع أو يقرأ من على –
للعراق الوفاء على البرملانيون فيها أقسم جلسة اول الى ميتد تأريخه الزمن من

وخدمة شعبه.
كأن مدنهم تخدم صغيرة مشاريع  عن  عاجزون  البرملانيون  هل  ترى يا
او نصف واحد لشهر راتبهم – مثال – بابل محافظة من اعضاء البرملان يقدم
صغير كمعمل يخدم محافظتهم، صغير منه ملشروع ٪١٠ او ربعه او الراتب
واخلسارة الربح قياسات وفي العاطلني لتشغيل معمل او االرامل، لتشغيل 
الناس محبة من يكسبوه مبا املعنوية الناحية من (البرملانيون) فهم الرابحون
اصحابها على تعود ارباحاً املشاريع لهذه ستكون املادية وثقتهم ومن الناحية

الكبير. بالنفع
النشاء رواتبهم من معينا مبلغا اخرى حملافظة اخرون اعضاء يقدم ورمبا
املعيل فاقدات للنساء تعطى جتارية العمال الصغيرة لدعم املشاريع صندوق
سيجنيها التي بأقساط من االرباح يسترد املبلغ ان على العاطل الشباب او
في الفقراء الطلبة لدعم صندوقا ينشأون آخر مكان في وآخرون املستقرض.
الطائفي العنف ضحايا االبوين، فاقدي ملجأ لاليتام يبنون وآخرون اجلامعات،

ووو....
بعد ما عهد  – العهد هذا موضة من جزءاً هذه كلماتي تكن ال  ان امتنى
كمم ان بعد يريد ملن والكالم الرأي للتعبير عن احلرية اطالق موضة ،- السقوط
علينا به املسؤول يتفضل ما جملة فمن السقوط، قبل ما اخلوف أفواهنا سني
بعد يسمعنا من يوجد وال نتكلم أمة فأصبحنا آرائنا، بالتعبير عن لنا سماحه
فأجادت عن أحالمها ُسئلت حلمت واذا همسها يسمع اذا همست كنا امة أن

الصمت. فن

 

صخأله م ؤالرَخس خؤهالَّإل ئال
هالآلـضَّأل إلحلٍط رخرالـسهحل
ـخعالَُّلحل ٌّخؤر خؤَّخىه

مجير) من فهل تستجير (بيئتنا شعار حتت
كلية علوم في احلياة قسم علوم سيقيم
والثالثني احلادي في بابل بجامعة البنات
الواقع حول علمية ندوة اجلاري الشهر من

فيها. التلوث احللة ومصادر ملدينة البيئي
املشرف على هالل محمد سعدي د. وقال
عرض ستتضمن الندوة محاور إن الندوة هذه
مصادر على أهم األضواء يسلط وثائقي فلم
معرضا وإقامة  احللة مدينة في التلوث
مصادر يستعرض الفوتوغرافية للصور
محاضرات وبحوث وإلقاء املدينة في التلوث
البيئة موضوع تتناول مختلفة علمية
علمية بحوث ٧ مبشاركة البيئي والتلوث

أعدتها طالبات القسم.
اخلبير من  كل طالب اخرى جهة  من
اجلودة إدارة  ممثل غازي  احمد  عامر  الوطني
كرمي والدكتور بابل جامعة في الشاملة
إلدارة املركزية اللجنة عضو هالل فخري 
وزارة بابل  جامعة في  الشاملة اجلودة 
في كبيرا" " دورا تلعب  أن  بضرورة التجارة
البطاقة مفردات على اجلودة نظام تطبيق
مع التعاقد حصر خالل من التموينية
العاملية املواصفات على احلاصلة الشركات

التموينية". البطاقة مفردات توريد في
في كثيرا" سيسهم ذلك أن مؤكدين
الغش من  العراقي املواطن وسالمة حماية
احلنطة جتربة بعد السيما  والتالعب
املغشوش والشاي احلديد برادة مع املمزوجة

الصالحية. املنتهية الغذائية واملواد
جامعة بتبني  ذاته الوقت في مشيدين 
إجراءات اتخاذها عند  النظام  لهذا بابل
بند على الدولية املواصفات تطبيق
شملت حيث املوردين مع والتعاقد الشراء
واملعدات األجهزة استيراد عدم اإلجراءات
من إال بأنواعها األخرى املستلزمات وجميع
اجلودة شهادة على حاصلة  شركات خالل

. العاملية
ومنظمات التعليمية مناشدين املؤسسات
احلكومية واملؤسسات املدني اتمع
اإلعالم ووسائل الدين  ورجال  اخلدمية
العراقي املواطن  توعية في املساهمة
وفق العمل بأهمية والصناعيني والتجار
من لها ملا العامة احلياة في اجلودة نظام 

واضحة. وصحية اقتصادية مردودات

شهري لربات البيوت راتب بتخصيص يطالنب الدولة دوائر موظفات

العراقية اجلمعية أصدرت
الواليات في اإلنسان حلقوق
تقريرها األمريكية املتحدة 
اإلنسان بحقوق اخلاص السنوي 
وتضمن .٢٠٠٧ لعام العراق في
دقيقة إحصائيات أيضا التقرير
سجل حيث الشوارع  أطفال  عن

مشرد طفل ألف و٦٠٠ مليون وجود
و٩٠٠ يتيم طفل ماليني وستة
الفقر بسبب معوق طفل الف
العراق أن  التقرير وأضاف والعنف. 
الصومال املرتبة الثالثة بعد أحتل
١٨٠ أصل من بالرشوة ومينمار
األداري الفساد  قضايا في  دولة

األجتماعية الرعاية وضعف واملالي
جاء العراق كما واحتل والصحية. 
مجال في األولى املرتبة التقرير في

القوانني. وانتهاك الفوضى
تتعرض وما املرأة حقوق وعن
"تتعرض التقرير قال العراق في له
مناطق بعض  في العراقية املرأة 
التتعلق ظاملة، حمالت الى العراق
بحقوقها التمتع من مبنعها
بل فحسب، والدستورية الوطنية
حياتها تخسر أن الى األمر وصل
تساهل اعتبار  وميكن ايضاً،
تطبيق في احلكومية السلطات
العصابات ومحاسبة القانون
املسلحة، وامليليشيات األجرامية،
حترِّض التي املتخلفة والفتاوى
من واحد  هو النساء، قتل على 
األمر اوصلت التي األسباب أبرز 
لقد الكارثية، النتيجة هذه الى
النساء تتمتع أن من املفترض كان
العراق اجلديد، واملساواة في باحلرية
رقم القرار صدور بعد سيما وال
املتحدة، االمم من  والصادر  ١٧٦٤
من النساء حماية على ينص والذي
العنف، استمرار لكن  االعتداءات.
والرجم والتهميش،  والظلم، 
للعار) والقتل(غسالً واالغتصاب
بغداد محافظات في بخاصة
والنجف وكربالء  واملوصل والبصرة
واربيل والسليمانية وبابل وديالى
البصرة محافظة  وفي ودهوك،. 

الشوارع، في معلقة الفتات ثمة
مراكز وقرب العامة، واالماكن
أوامر، عليها كتب أيضاً الشرطة
من النساء حتذر وشعارات وفتاوى،
األلتزام وعدم والتبرج، السفور،
وهناك اإلسالمي، والزي  باحلجاب،
قتلنَّ لنساء  كثيرة وامثلة أسماء، 
يذكر، ذنب ودون وعدواناً،  ظلماً
األنباء وتشير نساء!! أنهن سوى
سيدة وعشرين خمسة ان الى
ورغم كربالء، في وقتلنَّ أغتصنبَّ،
إنفجار من  العراقيني اصاب ما
والقنابل، املفخخة، السيارات
ومآسي اإلجرامية، العصابات وأذى
فرق أيدي على اخلطف عمليات
دون القتل و واالغتصاب املوت،
بشكل التركيز مع مراجعة،
العامالت النساء على خاص
إذ والناشطات. والطالبات
املتخصصة الدراسات أظهرت
تصاعد في  املنزلي العنف ان الى
قتلت حيث  العراق في مستمر 
مثالً، كردستان ففي  امرأة، ١٣٣
والتي نسبياً، اآلمنة املنطقة وهي
بالهدوء، فيها املواطنون  ينعم
أربعني من أكثر ثمة والنظام،
املسماة اجلرائم من قتل جرمية
ففي ،٢٠٠٧ لعام الشرف) (جرائم
زادت والسليمانية اربيل محافظة
أضعاف الربعة االغتصاب حاالت

املاضية." السنني عن

٢٠٠٧ لعام تقريرها السنوي تصدر األمريكية املتحدة الواليات في اإلنسان حلقوق العراقية اجلمعية

خعئَّأل ألُـخؤجيال�خس سجيخًال نخلـٍخنم خقلس سسهخميف ألخجنخؤس خؤهخمخى خلخمخط

بابل: / الرافدين بنت
أقامت الشهرية، حوارياتها سلسلة ضمن
كانون لشهر حواريتها الرافدين بنت منظمة
قاعة على ٢٥ املصادف اجلمعة يوم  الثاني
من نخبة وبحضور للتدريب الرافدين مركز
لعراق (قياديات برنامج ونساء عضوات املنظمة

دميقراطي).
سميرة السيدة من كل احلوارية أدارت 
حيث احلسني عبد ازهار والسيدة الشمري
(املرأة موضوع احلوارية من االول القسم تضمن
سميرة السيدة افتتحت  حيث واالنتخابات)، 
تنتصر كيف  تتعلم ان املرأة (على  قائلة: احلوار
املضطرب، من وحاضرها ماضيها املستبد على
القوية باالرادة والتسلح واملعرفة العلم خالل
اهم ومن اوالدها، ومستقبل حاضرها لبناء
يكون وان فيها تخوض املرأة ان على التي االمور

االنتخابات). موضوع وبارزا هو مهما دورا لها
ماجدة السيدة املوضوع في هذا حتدثت وقد
نفسها رشحت حيث احملاويل قضاء خليف من
واهمية االنتخابات اهمية  عن  القضاء، لس
عن جتربتها اخلاصة وحتدثت فيها املرأة مشاركة
رشحت عندما ضدها وقفوا اجلميع ان وكيف 
جملتهم ومن املاضية االنتخابات في نفسها 
(لقد سودت قائال خاطبها الذي واخوها اهلها
منافستها مجرد ان اعتبر  حيث وجهنا)،
وعار عيب هو املألوف عن وخروجها للرجال
فازت وعندما الوقت  مبرور ولكن  عائلتهم، على
وما لها املهنئني اول اخوها كان االنتخابات في
وقد عزميتها، وقوة وثباتها بصبرها اال ذلك جاء
الفعلية املشاركة على احلاضرات شجعت
التفكير او الترشيح خالل من االنتخابات في
من يستوجب الذي التفكير ذلك بالترشيح،
ليس النه والعمل واملثابرة الوعي مزيد املرأة
اثباتها وامنا والفوز  فقط الترشيح  املهم

وفاعلية. بكفاءة لوجودها
تناولت احلوارية، من  الثاني  القسم وفي
بنت منظمة عضوة طالب اصيل السيدة
الصداقة موضوع  تربوية ومعلمة الرافدين 
حيث اجلنسني، من الطلبة بني والعالقات
االنسان ودور حياة في الصداقة اهمية اوضحت
ونفسي، معنوي دعم من مينحه وما الصديق 

بني حتدث التي بالعالقات حديثها خصت  ثم
من كال اجلنسني. اجلامعة في الطلبة

اجللسة مديرة ازهار السيدة طلبت ثم
املوضوع هذا حول ارائهم  ابداء  احلضور من
ضرورة حول املناقشات اغلب فتمحورت
وضرورة اجلامعة الى دخولها قبل الفتاة حتصني
االداب، قواعد على اجلنسني بني  ما االنفتاح
مع االخر باجلنس االختالط على الفتاة وتعويد
وحتصني الفتى ايضا، فثقافة االنغالق حتصينها
تربية العوائل في غالبية تتبعها التي واالنزواء 
اقربائها حتى مع الفتاة اختالط وترفض بناتها
يعود ال امر العائلة، اجللسات الفتاة مشاركة او
دخولها عند خاصة بالضرر اال الفتاة  على
قواعد من وضع اجلامعة او اتمع الكبير، فالبد
الفتى بني فيما لالخالص واالداب العامة رصينة
مطالبة او  االنزواء او االنغالق يعني  وال والفتاة
الفتيات على ومغلقة منفردة بجامعات البعض

محافظ. مجتمع يعني
اآلن يحدث ما ان على احلاضرات وأكدت
وال اخالقية غير امور من اجلامعات اروقة في
عديدة ميكن المور نتاج هو امنا مبجتمعنا تليق

تلخيصها:
الفضائيات. غزو – ١

صحيحية اعتماد اساليب تربوية غير – ٢
واالبناء اآلباء بني الكبيرة الفاصلة – ٣

بانهم غرباء. االبناء واحساس
وتربوية وعلمية ثقافية اجواء وجود عدم – ٤

اجلامعة. اروقة في صحيحة
واجليل اجلديد اجليل احلوار بني فقدان لغة – ٥

القدمي.
تربية ثقافة على واالنغالق التشديد – ٦

البنات.
الشهرية اللقاءات هذه ان بالذكر جدير
في شاركن اللواتي النساء جتمع (احلواريات)
الى اضافة دميقراطي) لعراق (قياديات برنامج
في االخريات الرافدين  بنت منظمة  عضوات
البرنامج في هذا املشاركات بني ما تعارف لقاء
ويطرح االخريات، العضوات ومع بعضهن مع
الى اضافة للنقاش موضوعا حوارية كل في
واالفكار االراء تبادل يتم التي الساعة مواضيع

واهتماماتها. املرأة بشؤون ما يتعلق وكل فيها

يؤكدن حواريتهن الثالثة يف اجلديد العراق قياديات
القادمة االنتخابات املرأة يف مشاركة ضرورة

مـروحلخجل َُّّألق ألحل هال خؤهخمخى لهـخألال إلنآلسّ

اتمع املدني ومنظمات احلكومية املؤسسات بني الشراكة مبدأ يؤكد النسائية احلركة مؤمتر

الرافدين بنت كربالء/ السعداوي/ انتصار
الشريك املدني اتمع (مؤسسات شعار حتت
اقام القرار) صنع عملية في االستراتيجي
برنامج مع وبالتعاون كربالء محافظة مجلس
املشاركة في االول املؤمتر احمللية احلكومة

احملافظة. في اتمع املدني ملنظمات اجلماهرية
فندق قاعة على عقد الذي املؤمتر وحضر
اعضاء وبعض  الس ورئيس احملافظ الفنار

احملافظة. مجلس
في اخلزعلي) (عقيل د.  كربالء  محافظ  وبني

املؤمتر يأتي "هذا ان باملناسبة التي القاها كلمته
احملافظة تشهدها التي املشاريع خلفية على
مؤسسات مبشاركة  تنفيذها كيفية وملعرفة

اتمع املدني".
(عبد احملافظة مجلس رئيس وطالب كما 
بني تنسيقية جلنة "بايجاد الياسري) العال
تأخذ احمللية واحلكومة املدني اتمع منظمات
تشهدها التي االجنازات حتقيق عاتقها على
وضعف التخصيصات قلة رغم احملافظة

كافة". املستويات على االمكانات
احمللية برنامج احلكومة اعلن مدير جانبه من
ان"منظمات الطويل) (مصطفى  احملافظة في
هذا على كبيرة اماال  عّلقت قد املدني اتمع
للمشاركة وحدة تشكيل  اجل  من املؤمتر
بني هامة قنوات اعتبارها على اجلماهرية

والشعب". احلكومة
النسوي الثقافي املركز مسؤولة وبّينت كما
لـ علي) محمد (حذام لناشطات حقوق االنسان
من اجل جاءت املشاركة "هذه ان الرافدين) (بنت
صنع عملية في  احمللية احلكومة مع  التعاون 
من منسقة وآليات عمل برنامج ووضع القرار

بيننا". فيما التواصل اجل

مـئخمر لَنآلخسـخ١سآلهـخلحلإلٌّ خٍأل خلكخم ذىخأل
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رددناها طاملا عبارة .. اتمع نصف املرأة
طبقت وهل واقعة حقيقة هي فهل ونرددها
بيننا يتردد طاملا سؤال حاليا؟ طبقت سابقا أو
معه؟ التواصل أو النجاح على قادرة املرأة هل
يفرحهم؟ أم الرجال ويزعج يغيض جناحها فهل
بعض الى لنستمع إنطلقنا السؤال هذا من

بخصوصه: اآلراء
سندس  السيدة لسان على جاء اآلراء أول 
يفرح جميع ال املرأة "جناح قالت مدرسة مديرة
لي وبالنسبة جميعهم يغيضهم وال الرجال
واحلقيقة الرجال قبل  من لي  كبير دعم أجد
ألنهما ويتقبلها املرأة مع يتجاوب بدأ الرجل أن

واحلياة". العمل في البعض يكمالن
أحدى في قسم مدير وهو مهند السيد أما
الذي كالمه من جدا  واثقا  كان  الذي  الدوائر
لنجاح كثيرا أفرح "أنا قائال املرأة قضية دعم
شيء على هذا دل وأن ما منصبا وتبوئها املرأة
يغيضني ال الشيء وهذا جناحها يدل على فأنه
الرجال "على  وأضاف  زوجتي" كانت  وأن  حتى
الى نرتقي كي النجاح على  املرأة يشجعوا  أن

. املتقدمة" اتمعات
جامعية أستاذة وهي زينب السيدة ردت فيما
املقربني وخاصة  مني  يتحسس  "الكثير 
من مينعني لم هذا ولكن جناحي ويزعجهم
أعطاني حافزا بل عملي في والتواصل النجاح 

التحدي". على
قال إسمه عن الكشف رفض جامعي أستاذ
فعال املرأة خصوصا في العمل يضايقني "جناح
ألن عملها يأخذ من وقت زوجتي كانت أن وحتى
"أملرأة خلقت مضيفا البيت" وإدارة األطفال تربية
خارج للعمل  وليست األطفال وتربية للبيت
أحدى خريجة زوجته بأن عرفنا وبعدها البيت"

الوظيفي. العمل من منعها ولكنه الكليات
الشرطة في ظابط وهو علي للسيد كان فيما
ال املرأة جناح " قال املرأة حيث في جناح آخر رأي
التقدم على دليل وهذا  يفرحني  بل يغيضني
اتمعات بركب اتمع حتى نلحق في والتطور
إن بنجاح املرأة رأيه ليقول عاد املتقدمة" لكنه
تكون أن لزوجتي أرتضي فقال"ال زوجته كانت 
نفسها ترى التي  املرأة ألن مني أكثر ناجحة
تقوم اتمع  في موقع أو منصب وذات ناجحة
وأنا أرتضيه ال ما وهذا  زوجها  على  بالتمرد
من عدد على أرض الواقع حي« وجدت هذا رأيت
وسبب أزواجهن على متردن الناجحات النساء

املشاكل" الكثير من لهم
مدير وكيلة كلوت محمد أمل املهندسة
ما املرأة لنجاح أجد "لم تقول الدوائر أحدى
ملوقف أحسست فيه أتعرض ولم الرجل يغيض
بل جناحي من مغتاضون العمل في زمالئي أن

ويساعدونني ويحترمونني يحبونني جميعهم
املرأة أن وبأعتقادي  عملي يخص شيء  أي في
فيها الرجل  ثقة  كسب  على  قادرة  نفسها 
مضيفة " العمل في جناحها أثبات  خالل  من
املرأة يجد حينما يغتاض الرجل أن "بأعتقادي
وجود مع فيه هي الذي املكان  ال تستحق التي
الرجل حساسية تزداد هنا منها أفضل رجال
مغتاض بأنه البعض يحسبه الذي وأنزعاجه

املرأة". جناح من
العراقية قناة مراسلة صالح ذكرى الزميلة
جناحهن أثبنت اللواتي األعالميات  أحدى وهي 
"جناح تقول واإلعالمي الصحفي عملهن  في
الذي هو واملثقف املتفهم املرأة بالنسبة للرجل

يقف الذي  فهو جناحه  على جناحا له  يضيف
تستمد طاملا التي املرأة خلطوات مساندا دائما
جناحه من  وجناحها  الرجل قوة من قوتها
يغيضه ال والناجح املثقف  الرجل أن وبصراحة 
ما دائما املرأة وجناح كانت مهما املرأة جناح

الفاشل". الرجل يغيض
اإلعالمية اللجنة رئيسة صالح ذكرى السيدة
لها سؤالنا على بابل ردت محافظة مجلس في
قائلة يغيضه؟ أم يفرح الرجل هل املرأة جناح عن
الرجال من يغيض الكثير املرأة جناح أن "بالتأكيد
لألنتقاد ونتعرض يوميا ونسمعه نراه ما وهذا
دليل وحده وهذا جناحنا رغم الرجال قبل من
املرأة والسبب جناح من الرجال غيض من قاطع

املوقف سيد هو بأنه يحس الرجل أن الى يعود
وهذه جنحت مهما مزاحمته في للمرأة مجال وال

منهم" الكثير عند أنانية نزعة
قالت حيث رأيها كامل سناء للدكتورة وكان
يغيضهم الرجال جميع أن أجزم أن أستطيع "ال
تباين وهناك األمر يفرحهم اجلميع وال املرأة جناح
الكثير يغيض املرأة جناح فأن العموم وعلى كبير
الذي والتهميش األقصاء  الى يعود منهم وهذا
وتعود مضت التي السنني  في املرأة منه  عانت 
دائم بشكل ذكورية وادارة  قيادة  على اتمع
وهي املرأة رؤية يطيق ال اتمع أصبح حتى
في ومتيزها جناحها بسبب متميزا مكانا تتبوء

والعمل". العلم
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لطرح محاوالت تظهر االنسانية تعريف ومفهوم التنمية حول اجلديدة املناقشات ضوء في
الكثير حتقيق إمكانية املناقشات بعدم هذه وتعترف االطار هذا ضمن املرأة ضد التعصب قضية
االجحاف أكثر مظاهر يشكل التعصب ضدها مظاهر وبأن املرأة  حالة في حتسن حدوث دون
عدم الى ويؤدي  العالم في السكان عدد نصف على عمليا يؤثر ألنه مجتمع أي في تفشيا

واالمان. شعورهن باألمن
أول من كان االمنائي االمم املتحدة برنامج يصدره الذي ١٩٩٤ لعام البشرية التنمية تقرير لعل
شاع االمن مفهوم رغم أن للتنمية، كأساس بأبعاده اتلفة االنساني االمن مفهوم استخدم
ليعني أو اخلارجي، االعتداء ضد اجلغرافية احلدود أمن املعنى ضيق بنطاق سابقا استخدامه
حق ونسي البلد وليس الناس، أمن املفهوم على ركز نووية،بأختصار حروب من العالم حماية
ومن النزاع، ومن ومن اجلرمية، البطالة، ومن االمراض، ومن اجلوع من تخلو آمنة في حياة الفرد
وضرورة الناس قدرة  على االنساني االمن مفهوم ويؤكد البيئة، تدهور ومن السياسي القمع 
فتغيب غيرهم دون الناس من معينة فئات على يتقتصر وأالّ التنمية في عمليات مشاركتهم
املشاركة.ويشكل هذه من املرأة ومنها الضعيفة والفئات الفقراء ويحرم واملساواة  العدالة
بعد االّ التكتشف مستترة بطريقة مت اذا خاصة االنساني حقوق االنسان تهديدا لالمن انتهاك

نتائجها. معاجلة يصعب أن
على التعدي بجانب  كثيرة  تهديدات يواجهن النساء أن احلديثة املتحدة االمم وثائق وتشير
كله اتمع متس التهديدات هذه من الواجب اعتبار واجلسدية، وأن واملادية العاطفية حياتهن
التهديدات لهذه للتصدي وتنسيقه  اجلهد تكريس الواجب فأن لذا وحدهن، النساء وليس
ولكنه وحدها وسالمتها حقوق املرأة عن دفاع مجرد ليس االمر ألن وتخفيضها والوقاية منها
املراة تواجه التي التهديدات توضح كاملة بيانات توفير وسالمته.أن اتمع بأمن يتعلق
للمرأة بجانب توفيره للمجتمع ككل، االنساني توفير االمن رسم سياسات عند واستخدامها
في املشاركة على حقوق املرأة عن واملدافعني االهلية اجلمعيات تشجيع وكذا امرأ مهما، يعتبر
بحقوقها نفسها وخاصة املرأة اتلفة اجلماعات لدى وعي ايجاد هذا ويستلزم هذه املوضوع،
التي اجلهود في النساء إدماج الدولية. وكذلك واالتفاقات الوطنية الدساتير عليها في املنصوص
التخطيط أشراكهن في يجب املسلحة النزاعات بعد فيما االمن وتوفير السالم أجل من تبذل
أكدت وقد النزاعات، لهذه ضحية مجرد وليس الفاعل دورها وتأكيد تنفيذها وفي لهذه اجلهود
وفّسر واالمن االنساني، بني مفاهيم متكني املرأة ونهوضها وثيقة عالقة هناك أن الدولية الوثائق
من والتخلص والتعليم، والصحة واملسكن الغذاء توفير ليشمل واسع بشكل االنساني االمن
واحترام اجليد واحلكم الدميقراطية وتوفير واالزمات والنزاعات الصراع أثناء واحلماية العنف،
احلقوق وحماية االنساني  االمن توفير  في احلكومات دور  على التأكيد وجرى االنسان، حقوق
املدني اتمع دور على التأكيد مت كما املسلحة، النزاعات واحلد من الدولية والقوانني االنسانية

االمن االنساني. توفير في كشريك
-: هي للمرأة االنساني باالمن ترتبط أساسية قضايا خمس هناك

املرأة والطفلة ضد العنف •
وقلة حتكمها فيها للموارد املرأة ملكية عدم •

العامة صنع القرارات عن مراكز غياب املرأة •
السياسية االنسانية لكامل حقوقها املرأة ممارسة عدم •

فاعلة وليست بها مفعول ضحية املرأة اعتبار •
ماليني أيضا هناك أن للمرأة اإل االنساني لالمن شديدا خطرا وتهديدا تشكل احلروب كانت وأذا
يجب لذا والعامة. اخلاصة مناحي حياتهن في السلم في وقت ألمنهن تهديدا النساء يواجهن
االمن لتوفير أساسية ضرورة اجليد احلكم ويعتبر التهديدات، هذه عن ليعبر املفهوم أن يتسع
املهم ومن املواطنة، املرأة في كما يضمن حق رجال ونساء، وللجنسني والوطن للفرد االنساني
هناك من الفقر. والتحرر اخلوف من اجلغرافية والتحرر احلدود وأمن االنساني االمن أن يشمل ايضا

املرأة: نهوض الى للمجتمع االنساني االمن توفير عدة لكي يؤدي مراحل
على الذات. واالعتماد االمان، وتوفير احلياة، ضمان •

للتنمية احلقيقي املعيار وهو ووسيلتها وهدفها التنمية عملية أساس هو االنسان •
االمن بهذا الشخصي االمن واالمان وشعوره من بحالة امرأة أو رجل انسان فتمتع كل االنسانية
االختيار على والقدرة احلياة في لهما  املتاحة واخليارات الفرص مبدى وترتبط اتلفة، بأبعاده

واسعة المتلك خيارات أنها هي احلقيقية املرأة السليم،ومشكلة
منذ الطبية الرعاية توفير يتطلب والذي اجلسدي يستلزم توفير االمن للمرأة االنساني •االمن
ملمارسات تتعرض واال الصحية، الكاملة التغذية من بدًء لالمراض التتعرض الطفلة الصغر بأن
العنف نوع من ألي التتعرض اجلنسي، وأن التحرش أو لالغتصاب التعرض أو كاخلتان صحية ضارة
يجب واالمان االمن  من البعد هذا  ولضمان خارجها. أو االسرة داخل أو خالفه ضرب صورة في
الشيخوخة، مرحلة في أو كطفلة أو شابة حياتها مراحل للمرأة في كل الصحية الرعاية توفير
ولعل التشريعات. لهذه حاسمة تنفيذ وأليات رادعة تشريعات ايضا اجلسدي االمن ويتطلب
لعنف تعرضن ما االقسام إذا لهذه اللجوء على املرأة يشجع البوليس نساء في أقسام وجود
تستند التي السائدة املفاهيم بعض تغيير للمرأة اجلسدي االمن  توفير ما،ويتطلب بشكل
العالقات في أساسية أداة وضربها لالذى البدني للمرأة اعتبار مثل للدين خاطئ تفسير على
أغتصابها على للرجل مسئولة ومحرضة الطفولة سن في كانت حتى لو املرأة واعتبار الزوجية
موقف التخاذ والقضاء  الشرطة رجال اجتاهات في تغييرا ايضا االمر ويحتاج بها والتحرش
حقوقها ولنيل اتلفة بأشكاله العنف من حلمايتها للقانون املرأة تلجأ حينما موضوعي
لنوع بالنسبة  خيارات لديها يكون أن اجلسدي املرأة بأمن  ويتصل فعال، العنف يقع حينما

االطفال. وعدد االجناب ووقته في وبالنسبة لرغبتها حتتاجها التي الصحية اخلدمة
االساسية،إما حاجاتها ألشباع كاف ثابت دخل لها يكون أن يعني للمرأة االقتصادي •االمن
عملها. وهذا تعذر إذا آخر رسمي مصدر من أو احلكومة من كضمان اجتماعي عملها أو نتيجة
العمل،ويتطلب هذا لهذا االجر املناسب ملؤهالتها وعلى املناسب العمل على حصولها يعني
رعاية خدمات وتوفير مبراحله اتلفة لها، التعليم فرص وإتاحة العمل املناسبة فرص إتاحة
فرص وإتاحة االسرة وخارجها، بني مسؤوليتهاداخل اجلمع من متكنها التي واالسرة الطفولة
ترغبه الذي التعليم لتختار أمامها اخليارات تتسع أن يعني وهذا في عملها والترقي التدريب

تطلبه. الذي العمل ونوع
واإل كأنثى، طفولتها في أالّ تشعر باالضطهاد به يقصد للمرأة والنفسي االجتماعي •االمن
االجتماعي االمن يعني طاقتها.  فوق ماهو العمرية املرحلة هذه  في املسئوليات من تتحمل
زوجا، ترضاه ومن وموعده للزواج االجتماعية حياتها حول خيارات يكون لها أن للمرأة والنفسي
القرار هذا في تشارك وأن االمر، أستلزم إذا الزوجية حياتها ألنهاء بالنسبة خياراتها تتسع وأن
في تواجدها امكانية ذلك أيضا ألسرتها.يعني جديدة زوجة إضافة من باخلوف التشعر أن ولها
كما غير مقبول، سلوك أو بكالم أحد عليها  يعتدي أن ودون  مرافق دون وحدها عام مكان أي
القانون تشعر أن أن ولها االسرة، ومصالح مصاحلها لتحقيق والسفر في التنقل حريتها يعني
البعد هذا  ويتطلب واالجتماعية. االنسانية حقوقها انتهكت ما  إذا تساندها تنفيذه وأليات
وتعديال ومسؤولياتها حقوقها عن لها واملعلومات املعرفة إتاحة للمرأة  االنساني  االمن من
السفر، قانون النظر في وإعادة الزوجات وتعدد للطالق بالنسبة الشخصية االحوال قانون في
اخلدمات يتطلب التوسع في وكما للمرأة، الدونية ونظرته ثقافة اتمع في تغييرا يتطلب وكذا

للمرأة. االستشارية
تستطيع وأن القانون، التخالف مادامت حريتها تتقّيد أال يقصد به للمرأة السياسي •االمن
حقوقها املنصوص لكل يعني ممارستها وهذا االعتبار، في االراء هذه تؤخذ وأن آرائها عن التعبير
في السياسي حقها االمن  ويشمل الدولية. املعاهدات وفي القوانني وفي الدستور عليها في
أو خارجية ضغوط دون النيابية للمجالس  نفسها وترشيح االنتخابات  في بصوتها  االدالء
املعلومات في وشفافية القانون وسيادة دميقراطيا مناخا االمن من هذا النوع داخلية. ويتطلب

لالتصال. سهلة وقنوات

املدني اتمع مجال في  العمل جذور آلن
لهذا العراقي اتمع تاريخ في كثيرا المتتد
كانت وتفصيالتها وضوحها رغم اجنازاته فأن 
العام وفي السابقة،  االعوام في متواضعة
اجنازات تكثفت وقد التحديد. با املاضي
االنتخابات موضوع حول  املنظمات  ونشاطات
حقوق عن عمل  وورش والدستور  بدوريها، 
واهم املدافعة، وبرامج وانتهاكاته االنسان
عام في املنظمات تكريسه على ماعملت 
ومشروع االداري الفساد  موضوع  كان ٢٠٠٧
التدريبية املشاريع وبعض الوطنية املصاحلة
عن فضال واحلاسوب.  اخلياطة على البسيطة
واملادية االنسانية املساعدات توزيع مشاريع 
واالرامل والفقراء املهجرين على واللوجستية
اجلديد العراقي الدستور من ٤١ املادة ضربت فقد
رقما ضربت الشخصية باالحوال واخلاصة
التي والندوات والورش عدد املشاريع في قياسيا
التقت ( الرافدين (بنت  حولها  للنقاش عقدت
مجتمعية منظمات ورؤساء ناشطي من عدد
٢٠٠٧ وآفاق عام في ماحققه اهم للحديث عن

لعام ٢٠٠٨. املستقبلية عملهم
منظمة مسؤولة علوش هند السيدة وقالت
كربالء. في والدميقراطية مدني اجل مجتمع من
نشاطاتها كثفت املاضي في العام منظمتها ان
٤١ للمادة واالجتماعية القانونية االبعاد لشرح
اجل من واثقة خطوات خطت وقد الدستور من
فسيفساء مع يتناسب مبا املادة هذه  تعديل

وطوائفه. العراقي اتمع
توعية مجال في املنظمة نشطت كما
ورفع االمية ومحو الريفية املرأة وتثقيف
دخلها لتحسني واملهني املعاشي املستوى

تثقيف مشروع تنفيذ على حاليا ونعمل
النساء ضد العنف من للحد  اتمع وتوعية
(اليونيفيم املتحدة االمم  صندوق مع وبالتعاون
ملعرفة النساء توعية الى املشروع ويهدف .(
مع التعامل وكيفية والزوجية االسرية حقوقها
عديدة فئات املشروع هذا ويخدم املعنف. الطرف

ورجال). (نساء اتمع شرائح من
منظمات تلف عمل ورشات ايضا ولدينا
الورش هذه تهدف عملها، لتقييم املدني اتمع
للمؤسسات، املؤسسي البناء اداء تطوير  الى

والتثقيفية التدريبية برامجنا عن فضال

نبرخز ُّ ألخمئحن
لنا قال النشأة احلديث شباب) يال (مركز وعن
يهدف املركز ان كربالء. فرع مندوب شراد جالل
السياسي البناء عملية في الشباب زج الى
برامج ولدينا للوطن واالمني واالقتصادي
الدخول لتاييد املاضي  العام  نهاية في نفذت
نصت املادة ال٢٥.حيث سن في للبرملان الشباب
انه العراقي: الدستور من ٨ الفقرة السادسة
٣٠ للالنتخابات  الترشيح عمر يكون ان يجب
الفقرة هذه بتغيير نطالب ونحن اكثر. فما
يشكل حيث ٢٥ الى  ٣٠ من العمر  وتقليل
الشعب تكوينات  من عالية  نسبة الشباب 
التي الطاقات ولديهم ٪٦٥ تبلغ العراقي
نستمر حيث االعمار العادة البلد يحتاجها
جلمع استبيانات  وعمل تثقيفية ندوات بعقد 
(جلنة للبرملان لرفعها والشابات  الشباب اراء 

.( الدستور صياغة

خلجيالآلـ لهـخلخمخط
سماهر الثقافية املسلمة  املرأة جمعية من
املاضي العام طوال جمعيتنا عملت تقول حسن
عمل ورش القيادية املرأة  معهد مع وبالتعاون
واملادة الوطنية املصاحلة  مشروع حول كثيرة 
نشاطاتنا فضال عن الفدرالية، مفهوم وعن ٤١
املناسبات ايام التفتيش سيطرات في الطوعية
متطوعة ٨٠٠ بزج قمنا حيث والزيارات واالعياد
حصلن منهن وقسم التفتيش مخيمات في
بسبب بعد فيما التعيني في االفضلية على 
مديرية مع والتشاور مع بالتعاون مت التطوع الذي
املناسبات بأحياء اجلمعية وتقوم كربالء شرطة
في االمية حملو دورتني واقمنا  واملواليد  واالعياد
بالتعاون مستقبلية برامج ولدينا واالرياف القرى
وندوات االمية حملو عديدة مع منظمات والتنسيق

احلاسوب. على ودورات ودينية فقهية

خؤهخمخىـ خلخمخط �حمخر
قالت كاظم: سهيلة العراقية املرأة رابطة من
املاضي العام اهتمت في املرأة العراقية رابطة ان
من الفقرة هذه  الن خاص بشكل ٤١ باملادة
حيفا ستوقع بحذافيرها  طبقت اذا  الدستور
وجهودها نضاالتها وتلغي  املرأة  على كبيرا
حولها اثير  الذي اجلدل ورغم طويلة العوام
هذا الزال عنها عقدت التي والندوات والورش
مضنية جهود الى وبحاجة شائك املوضوع
عملت كما فيه. للنظر  ومتفهمة  ومخلصة
والوقائي الصحي الوعي  رفع  على الرابطة
مع بالتعاون  ورشات عدة واقمنا النساء عند 
حول مواضيعها تدور كانت كربالء صحة دائرة
ومكافحة للحوامل االولية الصحية الرعاية 
االسعافات في ودروس ادرات على االدمان 
ورش القيادية في املرأة معهد وتعاونا مع االولية
املرأة في احالل ودور الوطنية املصاحلة عديدة عن
عيد مبناسبة كبيرا احتفاال ونظمنا السالم،

العاملي. املرأة
السيدة قالت القادم  للعام مشاريعها  وعن
مركز القامة  سعى  انها كاظم:  سهيلة
منظمة بينها  منظمات عدة مع تنسيقي 
والتجمع العراقي واليتيم املرأة. تطوير
النسوية. الصفاء ومنظمة املستقل النسوي
حيث واحد. تنسيقي مقر في اجتمعنا وقد
اجلديد العام  في  لتحقيقهم هدفني  يجمعنا
والصحفي للتدريب االعالمي مركز  اقامة وهما
حرفية صناعية صغيرة واقامة مشاريع تنموية
وقسم وجتميل، رشاقة معهد  حالقة، (صالون
تهتم رابطة الطبيعي ان صناعات غذائية) ومن
قيادات نساء باعداد كربالء فرع ة املرأة العراقي

اهللا شاء أن مثقفات وسياسيات

خؤهخمخىٌّـ خؤنترخز خنجيـأل
الشباب مؤسسة رئيس البدي علي السيد
تنشئة الى تهدف املوؤسسة ان يقول: العراقي
املسؤولية يتحمل العراقي الشباب من جيل
تزامن والذي القصير املؤسسة عمر ورغم

االول شعري مهرجان  اقامة مع  تأسيسها
مخيمات بانشاء وقمنا حتزني ) ال (بغداد بعنوان
على للتركيز العام هذا ونخطط كشفية
دورات وفتح والطوعية اجلماعية النشاطات
االنكليزية اللغة دروس في للطلبة تقوية
باملواهب االهتمام عن  فضالً  والرياضيات
املهرجانات واقامة والرياضية والفنية العلمية

تستوعب طاقات الشاب وابداعاتهم التي
النور الثقافية مؤسسة في نعيم هادي ليلى
بعض جماعية تزويج  حفالت  أقمنا قالت:
البني اصالح ذات وكذلك االوالد وختان امليسورين
واملناسبات املواليد واحياء العوائل بعض بني
الفقه في دروس لتقدمي  برامج  ولدينا الدينية
وكذلك للبنات القران وقراءة الدينية والعقائد

االمية. محو فصول

خؤيخ آلخسـ �ـحمخر
نشطت  التي االسالمية الفاطميات ورابطة
الفدرالية عن ندوات باقامة املاضي العام في
السيدة مسؤولتها قالت الوطنية واملصاحلة
الستقبال العام هذا تستعد انها مهدي اخالص
النسائية العباءة خياطة لتعليم طالبات
املبادئ لتعليم  ايضتا ودورة االسالمي واحلجاب

للحاسوب. االولية
باقر محمد  مؤسسة من ياسني نور  وقالت
بنشاطاتها اشتهرت التي الثقافية الصدر
بابها وفتحت واالدبية والعلمية الثقافية
مقرها في والشباب اجلامعيني للطلبة دائما
دورات تعليم ان قالت كربالء امام جامعة الواقع
فضال العام طول مفتوحه واالنترنيت احلاسوب
التي واالعالمية والدينية الثقافية عن اخلدمات

املؤسسة. تقدمها

ئخمرـ خًخؤٌّ عالحي
مكتب  رئيس كمونه احلسني عبد  علي
حيث السياسية واملشاركة  الوطني احلوار
لدعم الشعبي احلشد بضرورة  كمونه يؤمن 
واصول مبادئ وترشيح السياسية العملية
شارك وقد املصاحلة الوطنية ومناهضة االرهاب
الوطنية املصاحلة  عن مؤمترات عدة كمونه في
هذه لتريح كانت نشاطاته  واغلب  الس مع 
قسم لفتح ولدينا خطة والفاع عنها الفكرة
منظمة وتشكيل املرأة قابليات لتطوير خاص
منظمات اربعة مع بالتنسيق املرأة تطوير
النسوي والتجمع العراقية  املرأة  رابطة هي

النسوية الصفاء وجمعية املستقل

ئخمرـ م خلحلإلٌّ خ١سآله ألَنآلخس
املتغيرات مترافقة مع مشاريع جديدة سيقدم
اجلولة االخيرة واهمها اجلديدة واالحداث اجلديدة
جتارب من خبراتها تكتسب فهل االنتخابات من

وسلبياته. ايجابياته بكل املاضي

من املاضي وجتارب آفاق مستقبلية .. كربالء يف املدني اتمع منظمات
  

خؤ٦ألآل ىرال خ١حنحمط
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ناظريها مقلتيه وطرزت على بريق قلبها تعلق
حريرها تداعب وهي عنه الريح لتسأل بالفيروز
مبوجة األنغام له عزفت التشرينية بنسماته
كالياسمينة له نفسها شتلت األشواق من
وعبير تضج باأللوان روضة عطرا في تضوع التي
ومهجتها قصائدها له وهبت والوجد الغرام
اليأس شواطىء  في رماها عنه من تبحث رغم
حاملة... هائجة... ثائرة.. تبقى.. لكن واالنتظار
العناق عودة العودة له  تنشد  هائمة عاشقة...
كنشوة ألية وهي تنساب ال به..كيف واألنصهار
ووديانة سفوحه لتشابك عروقها تخترق عارمة
مدارج لتدرك احلياه زنابق له قلبها في تضيء
يفعالن واحلبيب  الوطن هو هكذا معه اللقاء
التي الشمري انتظار الشاعرة مع فعلتهما
احلوار معه حصيلة وكان على عجالة ألتقينها

التالي:
الشمري؟ من هي انتظار البدء في *

السماء فوقها امراة الشمري انتظار -
الروعة بهذه احلياة عندها ماكانت ازرق حرير
البالبل... وتزغرد اجلداول تنتشي تطل  عندما
ترعرت طفولتها  اجلنوب  في عاشت انسانه
الفجر جعلت والشعير.. احلنطه حبات بني
الفجر.. مدارس في دراستها انهت مسكنها
كليتها واللغات جامعتها بغداد واصبحت
الشعر واحبت لغتها..عشقت الكتابه والعبرية

عناء. بعد حتحق والصحافه حلم
لديك؟؟ متثل ماذا القصيدة *

عن بعيد فني وعي عندي القصيدة متثل -
ومن مني املفاضلة ملقاييس تخضع التكرار
عن ابتعد ان من  لي اضافي وهذا عبء املتلقي

لم والروح الشعر هي روح القصيدة و التعميم
بعد. تكتشف

األدبية  من األجناس سواه الشعر دون ملاذا *
األخرى..؟

صغيرة.. كنت بسيطه كلمات اكتب كنت -
اخلواطر كتابة الى انساق نفسي وجدت بعدها
موهبتي امني ان علي يجب انه ادركت وعندها 
على باالطالع بدأت وفعال  والتعلم بالقراءة

القصيده كتبت وبعدها والتفعيله العروض
بها  تأثرت التي الشعرية األسماء هي من *

وملاذا..؟ الشمري..؟ انتظار
الكالمي او البالغي باملعنى التاثر ليس  هو -
عملية رمبا تصبح والتاثير التاثر عملية وامنا 
لي كوكب لي مسار  لي  ولكن  عندي  مالوفة
البياتي نازك املالئكة جتارب من تقييم استعير
يفقد اعتقد التاثر جانب مهمة واعالم والسياب

نوعا. التقليد نحو ويتجهه اخلصوصية
املبدعني  من كسواك األغتراب تعيشني  *
األرض وهل لهذه التجربة..؟ هذه اضافت لك ماذا

في قصائدك؟ لها اجلديدة موطن
حتى وقت حتتاج البيئة عقيم االغتراب -
نوم الى يحتاج الرؤية  ثابت يكون  لكي احللم
سماعي عند هدوء هذه املفردة الى سكون الى
واملسار ارادتي عن  خارجة بدموع  ابكي لها
اجلميل عراقي ملفردات وتكرار اعدة هنا عندي
االدباء احتاد املشجر شارع كهرمانه حسن فائق

الدوران في وصوت الولوج الشاي استكان
اسمه شيء مع املفردات هذه تتفق  العتقد
غير عندي تكاملت حاالت هذه االغتراب 
التعتيم درجة الى بي وتصل تنمو منقوصة
نهر وجريان دموعي شيء من ارى ان استطع ولم

والصحابة االئمة مراقد  وزيارة بنواعيره  الفرات
السدة وقيمر النجف وطرشي االميان بخشوع
مختزنة كلها التنور وخبز  املسكوف والسمك 
مبحتواها افكارها البسيطة بصورتها ومجسدة

منها ان تنال االغتراب افعى ولم تستطع
اليتيم؟(بوح  ديوانك عن ماذا سطور في *  

!!.. الياسمني)
منطية تبدو قد ظاهرة تطالعني دائما -
وكذلك باحلاضر صورة املاضي وهي لي بالنسبة
الديوان تتصفح الياسمني وانت اشكال جميع
الرؤيا ضاقت اتسعت (كلما اسمها تتلقى عبارة
هذا االنفس مايزكي البوح من لها العبارة)
الرواية في العراق اعالم ومن واديب ملفكر  كالم
االسفار جعفر راضي محمد د والشعر والقصة
بتصورات ارتبط سفر كل سفرين الديوان في
الياسمني ابنتي بوح اخر الى فهم من متحولة
كتبت البنت صفات فيها البنت وهذه الثالثة
نبضات اجلنني مع حملته بتأن كلمات قصائده
فيها احلب احللم فيها بطني كاجلنني في ترنح
والعشق احلياة وفيها اليوم وفيها املوت والصبر
اخلوذة فلسطني ودجلة العرس وفيها متوز البدر
احملروقه اجلثث وفيه النصر بلدي وصبر االنفجار

الذبح بني يتفعى دامي  قرن  عشتار الفجر 
من اجمل فاتنه فكنت الوطن الغيم القتل وبني
ونيسان سومر واحلجارة والطفل  امليالد عشتار
مسحور وجسد واللهاث اللهفة زفافي وثوب
والفلك السقم والديجور الزمن بالسحر
الورد القيثارة  الضوء واجلمرات  العشق احلالك
ياقلب فلماذا اخلذالن وفيه صيحاتي كلها هذه
في وانا وانوح ماكنت اكابر فيه وتبوح تخذلني

اجلنني. واخير ولد الياسمني مخاض لبوح

األبداعي لديك...!! األفق عن حدثيني *
وبابل سومر اسمه موقر لشعب اكتب انا -

واكد واشور
هم؟ رؤياهم على اعتمدت نصوص

مسميات دون شعراء كانوا
لالبداع منهج كانوا

قوانينها الى االشياء يخضعون
االعمال انارة حاملة معهم وانا

مكانها في  الصور انظمة تضع ناس  الى
الصحيح

ولكن بتشكيالت خطابات من الشعر واجعل
من كونت التي الثقافة افرازات هي وهذه ابداعية
وبفاعلية شكلية ونظم انساق عندي الشعر

االبداع. ممغنطه جتاه
تقرأ..؟؟ وملن الشمري..؟ انتظار تقرأ ماذا *

وملاذا.؟
القصائد من العديد املالئكه لنازك اقرا  -
وادي الليل..في عاشقه منها دائما ارددها التي
االشباح..مر االحالم..صالة الى احلياة..دعوة
قيمة ال امرأة مرثية قصيده وتعجبني القطار..

فيها تقول حيث لها
ترجف شفاه خد ولم يشجب لها ذهبت ولم

وثروي ثروي موتها قصة االبواب تسمع لم
وشجوا اسى وتسيل نافذه استار ترتفع لم

ترهاه ال حتى بالتحديق التابوت لتتابع
ميثل  وماذا كتاباتك..؟ في حصة للرجل هل *

الشمري..؟؟ انتظار الذكر لألنثى هذا
وربنا واالنثى الذكر بدون طعم وهل للشعر -
ذكر اثنني زوجني خلق من كل وتعالى سبحانه
يبغضون قد االنسي عاملنا في رمبا معا وانثى
اخرى احيانا في االخر البعض ويحبون بعض

قصيده كتبت انا العموم وعلى اذن.. احلياة فهي
فيها اقول مخطوبني.. كنا عندما لزوجي

عاشقان
وعزف كمان

من االقحوان وهمس
: هل ترقصني قال

ال قلت :
مرارته احلب حتى رغبتي تشرب

قبل االوان ووجدي تعتق
الي تعال

انطلق
نحترق خلنا

معي اجلمرات ومسك
عاشقان اننا

كتبت أول ما وله أكتب ألجله فأنا الرجل ذكر دون للشعر الطعم انتظار الشمري: الشاعرة

ُّومحّ_ خإل خؤخمصال ُّيخمحب ًال خلخمخط غخحب
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جهودها ضاعفت  اليوم  الصحافة 
على دليل واالت الصحف وكثرة
املفكر قلم حتمل التي واأليدي ذلك
التحقيق. وكاتب اخلبر وخاطف
في الوعي روح بث على يعملون كلهم
والثقافي والفكري السياسي اتمع،
ساحل إلى ناظرين واالجتماعي،
مفتاح يصلون لعلهم الشمس

إشعاعها الذهبي.
وهو حامل  املعرفة عن باحث الكل
من لينسج لنفسه املمنوحة رقيته
تنعش مميزة عالمة الصباح شروق
عاملاً بلدِه، خلدمة الصاحلة املفاهيم
أالَّ توهجها ال الصحف وجنتي أن
حياؤها يسيل ال كي الصادقة املعلومة

عليها. املفروضة األصباغ خجالً من
على من يعمل في الصحافة لذلك

جذب اهتمام عنصر وحركتها واضحة تكون معطياته أن
املثابرة من تأتي الصحفية التجربة واكتساب للقارئ،
املفيد واتباع األسلوب اجلميع، يخدم الذي اجليد على طرح

العام. املشهد تخدش التي املسوغات وعدم كتابة
من اخلروج يريد الكلمات بني يتقامز القارئ نترك ال كي
مختلفة عناية إلى بحاجة ألنها املرأة وخاصة السطور
حياتها ومفردات  بشؤونها  االهتمام إن القراء؛ باقي عن
اليوم أجده  وما بنفسها.. للنهوض السعي على يدفعنا 
متس معينة مقاسات على التركيز واالت الصحف في
هناك االعتناء. ولكن يتطلب أن األمر صحيح فقط املظهر
ألنَّ وشخصيتها، حياتها من االنتباه حتتاج أخرى جوانب
تهمل وال غريزياً، بجمالها االهتمام املرأة بطبيعتها حتب
محيط في لوجودها ومظهرها  واالعتناء بشكلها التأنق
والشابة لزوجها احملبة والزوجة القدوة األم فهي العائلة
دعاية بوق صفحة املرأة تكون أن داعي فال الراغبة باحلياة،

مزيل الشعر. الشفاه أو أحمر من الشانبو أو لنوع

االجتماعية وثقافتها وعيها  على  األنظار صّب أجد

قراءِة إلى ندعوها أفضل، ملستقبل تؤهل  لكي والفكرية

ونذكر سياسياً. أو أوثقافياً اجتماعياً يخدمها مثالً كتاب

أكثر ستكون قراءتِه بعد أن ونعلمها فيِه املشرقة اجلوانب

سوف التي املفاهيم بنغمات وستشعر وسعادة حيوية

عنُه، بنفسها  هي تبحث  آخر  كتاب  قراءة  إلى تدفعها 

أفكاراً تداعب السطور  بني الوهاجة االبتسامة لتجد

على وقادرة لغزها فك على قادرة غير كانت مستعصية

محيرة، بأسئلة يباغتنونها حني أطفالها محاورة دحر

أثناء يخاجلها  الذي امللل من تتخلص كيف وستعرف

من املعلومات الكثير جتهل وهي العامة األماكن في وجودها

جداً باملطالعة املرأة ضروري وتثقيف في احلوار، باملشاركة

واملشهد االجتماعي آلية الوضع ومعرفة املزيد من والقراءة

واملرأة واإلكسسوارات واملطبخ، املكياج حدود خارج العام

أينما الداخلي جمالها حتمل مبتهجة تكون املثقفة

ذاتها في الكافية بالقناعة إحساس من ذهبت مبا متلكُه

وجود عن باإلعالن املرأة منالء صفحة أن علينا لذا وعقلها.
وعلمياً وثقافياً اجتماعياً يخدمها ما فيِه جتد كتاب أفضل

مكانتها معرفة على تساعدها ندوة حلضور ندعوها أو

صحية أوتربوية، ندوة أو املدني اتمع تطور في االجتماعية

لها كإنسانة يؤهلها لألفضل ما  لها جند  أن دائما علينا

رخيصة، أو جسر مصيرها وليس كسلعة احلق في تقرير

خارج فراغ مللئ تافه مبتذلة أو شيء للوصول لغايات هش

هذا. من كل أسمى هي احلياة واحلياء، قانون عن
من قّدمَن مبا حاضرات  السلف من بنساء  نّذكرها
املرأة وبني بيننا نربط أن نستطيع  هكذا جريئة، أعمال 
لنا ممتنة ستكون وهي لها، نتقدمها وجيدة جديدة عالقة

أفضل. مستقبل نحو طرقها شق في مبساعدتها

ٍخنَحلخْـخؤسجتالة خ�حمًخز أل�خمى رق خؤهخمخى خلخمخط
 

مجهولة امرأة جثة على العثور
الفاعل الوجه مهشمة الهوية
هي ،هذه مجهول والدافع مجهول
تستخدمها التي الديباجة املتكررة
العنف عن لتكشف األعالم وسائل
العراقية املرأة ضد املمارس اليومي

البصرة في
حمالت واآلخر احلني بني وترتفع
العراقيات النساء  مع  تضامنية
مستمر بشكل يتعرضن اللواتي
قبل عناصر حسب خلطر القتل من
واألهداف، الهوية مجهولة مايقال
أليام احلملة تنطلق أن وما
لها الداعية األصوات وتتحمس
وتهدأ تخمد حتى يجري مبا واملنددة

والدوافع اجلناة الى الوصول دون
الهدف الى تصل ولم حتركهم، التي
بني والذعر اخلوف ويستمر املرجو.
أو خنجر مسموم من نصل النساء
من ثلة السبي عار أو حذاء همجي
والتزمت اإلنسانية معايير فقدت

الغاب. شريعة
البصرية املرأة  اليوم  كانت وإن
املعلومات حسب مستهدفة
أنها ذلك معنى فليس ترد التي
املدينة هذه نساء على ستقتصر
والتلوث، والدمار باملوت الشبعى
األخرى املدن في  أخواتهن  وأن
العراق سيبقني( طول املمتدة على
فما واالستقرار) األمن بثياب رافالت

وممتدة خفية اإلرهاب أذرع دامت
ولها أشكال متنوعة سيكون غدا
لهن وستبتدع املصير نفس لهن 
القدم منذ وجدت ذرائع الذرائع,
مسوح ترتدي األغبياء ورددها م
وترفع والفضيلة الشرف حماية
الدنس من اتمع حماية راية 
املرأة ماتكون  غالبا الذي والعار 
اتمع غرق مستغلة له جالبة
عادات بأهداب التعلق غياهب في
شيطانا ويكون  فيصمت  وتقاليد 
على يكمل  أن ويحاول أخرس 
ويداري باحلجر فيرميها الضحية 
الشرف تثلم فضيحة مايعتقده

الرفيع.
أن واأللم احليرة  يجلب ومما
خارج من تنطلق األصوات أغلب 
مع التتناسب وبأعداد احلدود
املرأة احمليطة بوضع الكارثة حجم
عن تبتعد وال للقلق املثير العراقية
العراقيني مجاميع محددة من دائرة
العام الرأي اهتمام تستقطب وال
العاملية. النسائية واحلركة الدولي

املصيبة بهذه املعني البلد أن
دميقراطية ركاب في السائر بلدنا
في النساء وتتمثل األمريكان
الربع بنسبة النيابي مجلسه
الصحافة واألعالم ويتفاخر بحرية
الكتل مئات ظهرانيه بني ويحمل 
تنتشر التي والتيارات واألحزاب
مبثل وجتأر كالسرطان وتتفرع
براقة، وتطبل لشعارات عليا وقيم
حقوق بوزارة تسمى وزارة فيه بلد
املنظمات من ومئات اإلنسان
ورغم التسمية نفس  حتمل التي 
يدرس ولم نأمة عنه  التصدر ذلك
الشأن ذوو يكلف ولم يجري ما

األسباب عن بالبحث أنفسهم
يتسنى حتى اجلرح اليد على ووضع

العالج.
املرأة ضد يحدث ما أهمية إن
أهمية يوازي عنف من العراقية
وبقايا اإلرهابية اخلاليا على القضاء
سريعة خطة والقاعدة وان البعث
ينبغي القانون فرض كخطة آنية
العراقية املرأة حلماية توضع  أن
من مكان كل وفي البصرة في
القتل حاالت  فيه  تسجل  العراق
الذين اجلناة ومالحقة والتنكيل
الهوية مجهولو  أنهم ألاعتقد 
يؤثر أن يريد  ممن للكثير يحلو كما
أولى فمن يسميهم أن السالمة
مواطنيها جتاه الدولة  واجبات
عنهم والدفاع  حياتهم صيانة 
أخلت قد احلكومة ستكون وإال 
حقوق الئحة وفرته  أساسي  ببند 
املتحدة األمم  عن الصادرة اإلنسان
نرفع كيف أما عليه.  وستحاسب
بحقوق ونثقفه  املواطن وعي من
قتل حتلل قيماً يزدري وجنعله املرأة
يحتاج فهذا  كان سبب ألي املرأة
مؤسسات والى  طويل  وقت  الى
وبجدارة حق  عن تعمل اجتماعية 
الذين الناس البسطاء صفوف بني
فتاهوا الرؤية عليهم اختلطت
تتاجر زائفة شعارات من فيض بني

الوقت يحني أن والى شيء بكل

أن الشرفاء كل على ذلك ملثل

وينقذوها العراقية املرأة يسندوا

بها. يتربص موت من
الشهيدات لكل الرحمة

اليومي. العنف شهيدات

بثإ خؤمتآلس ضحلُّش
 

في ثانية لغة انه على الصمت نفهم ان ميكن
لفظا معني- ازاء موضوع الكالم من ونوعا التعبير
على الرد عن االمساك  عند  وكتابة  احلديث اثناء
الصمت يفهم بعضنا ان واعتقد معني.. موضوع 
كانت فأن االخر له الوجه الكالم، على انه نقيض
االولية املادة هي املكتوبة او املنطوقة املفردات
املادة هذه  استخدام عدم فأن والكتابة للكالم 
ان الميكن الصمت لكن ، الصمت يطابق االولية
من شكل فهو التعبير او االفضاح.. في صفرا يكون

التعبير. اشكال
القدمي االنساني االدب في روائي او اديب يخرج لم
وحتميله من املعاني الصمت استثمار عن واحلديث
املعاني تلك وخاصة ابطاله لسان على ترغب التي
املواهب جميع  فيهم  فيفجر بعد تولد  لم  التي
التمادي ويدفعه  واملعرفة البالغة في والقدرات
االخرين عن بالنيابة حديث هو االمر ان طاملا
املستحيل بني الفرق تقليص الى معينه بهويات

وبعدا. قربا باملسافات والتالعب واملمكن
عند ذوي الفتاة يعتبر ، لدينا االهلي اتمع ففي

الكالم سكت عز في الشاعر( فترجمها الرضا، على يدل حديث بأنه صمتها عن ابنتهم خطبة
املرء تعتري احاسيس وصف عن احيانا عاجزة تبقى اللغة ان الى ذكية اشارة وكانت الكالم)
بتأجيل قاموا ناصية اللغة اذ ميتلكون عدد من الذين على وهذا ينطبق يريد، التي الصورة لوصف
ويدركون يعلمون دون غيرهم الشعرية وهم والفنية وحتى  االدبية  اعمالهم في مهمة مقاطع
اخر وعصيان حتدي حالة  تنشأ  يريدون التي  الصورة برسم  ينحتون وحني  التحدي، هذا نوع
منقلبا يتوحش متى والنعلم كحيوان اليف السنني االف عبر طوعها االنسان التي اللغة لهذه
فقد وكأنه الدجال ليبدوا اخلبير مروضه وامياءات يعد يتقبل ايحاءات ولم لطبيعته البرية االولى
الصمت تهاجمه حلظات حني اللغة، وهكذا االديب فارس حلظة واحدة احلرفية في اداوته جميع
انشداده غمرة في غرة وهو حني على احلديث ناصية يعتلي قائدا وخطيبا او حني تفاجئ الرهيبة
يتحشرج صمته فترة تطول وحني فكرته ايصال في بالغة جمل اكثر او مفردات عن البحث في
موقفه الصالح املفردات من اتفق كيفما يختار ان  الى حتيله غريبا  جسما ابتلع كمن  حديثه

ذروة احلماس. وهو في يريد وما جوهر فكرته مبتعدا عن
والعقالء، احلكماء من السن لكبار ولفترة طويلة صديقا الشعوب تراث في كان الصمت ولئن
او احجاما وليس بكرمه، املستمر تنازال للمتحدث يكون ان اقرب ناعما اليزال ستارا يبدو وكأنه ما
السن كبار يدركها التي اللعبة جوهر هي وتلك الصمت، حلظات من مهابة ، مستفيدين امتناعا
ما جهل املهابة املتأتية من هذه هو مصدر الصمت، بأن الشباب ، املفكرين من اكثر العقالء من
احساس الى انتقلنا واذا يجهله ما كل يخشى االنسان ان تقول والقاعدة به املتحدث سنطلق
يسود االعتقاد مهمة نعتبرها اخرى او نلتقي بهم اول مرة اناس مع اجتماعنا عند نشعر به اخر
ايضا، املستمع وشريكه نفسه املتحدث يتحمل مما اطول بانها احلديث اثناء الصمت حلظات بأن
الوزن حلالة مقاييس احد صفة جميل اعطى لغوي ثقيل- تعبير صمت بأنه التعبير وصنفت في
الذي لهذا السكوت الكبيرة الوزنية القيمة دهرا سكت الذي هذا ضيع فقد له- وهكذا الوزن ما

بسالم. االمر وانتهى كفرا، نطق غيره، ولو استمر ساكتا ملا عليه واليقوى اليجيده
فضة من الكالم كان اذا املشهور العربي  مثلنا عنها انبثق التي  الثقافة نفس ما ان ويبدو 
االعمق احلكمة وان بعد، يولد لم الذي اجلديد الى التي تشير دائما ذهب، الثقافة من فالسكوت
فلينتظره من.. يتفاءل واجلمال الفن واحلب وان بعد، ينظم الشعر االروع لم وان التزال بانتظارها
شعوب ارض جتمع وحني جديد بكل االمل صور بأجمل ويغنيها احلياة وسر الوجود نعمة هي وتلك
الصمت في للغة واستعمال جديد اجلميع، يفهمه واحد له معنى صمت، الوقوف دقيقة ان على
قوة من حصل وما قدر ملا واالذعان وشدة احلزن واجلزع ، الكالم عن االمتناع مبعنى هنا التعبير بالغة
والفلسفة التعبير ابواب يفتح الذي الصمت غير مناسب فعل رد اي معها اليتناسب واكبر اعلى
الكامنة القدرات االفذاذ السياسة اهل واستنهض واملسموع، املكتوب للتأويل مصراعيه على
احملرمة الغالبية وسكوت وعي الناس ضعف ان عميقة، مفادها.. سياسية بحكمة لشعوبهم
خنوع (تقبل حتت فرضية يندرج يكن لم احلاكمة الدكتاتورية االنظمة  وظلم على جور منهم

مستسلمة. جاهله، وبانها الشعوب)
الذي مقهورة، صمت الغلبية احتجاج احلقيقة صمت في انه يبدو كذلك الذي هذا ان فقالوا
العقل ، والطغيان والقهر الظلم وتزكية قبول اليعني الصمت وهذا ، ما لعمل يفكر مازال 
وايقض املستبدة للحكومات واضحة ادانة فهي واحد آن في هدفني اصابة حقق هذا السياسي
االكثر اتمع واحتجاج حترك يبدأ حينئذ بالتحرك اجلماهيري.. االحساس والشعور شعوبها عند

. صامته. مبظاهرة وعيا..
صمت من بدأ الصمت االستمتاع بحديث فيستطيع وشاعرية رقة اكثر حسا ميتلك الذي اما
الى صمت للروح مباشر يرى من اختراق ما لهول االذان يصم دويا له يسمع الذي الرهيب قباني نزار
من حياة املوحشة.. ايقاعاته ينغص القبور.. صمت الصدور.. ويقبض االنفاس يقطع نوع اخر من

اليه. ينصت
رقيا واالكثر االعظم ، دائما املبدع لالنسان مخصصة للصمت واسعة مساحة تبقى حني في
قدم انسان.. تطئها لم عندنا واسعة انسانية مساحات الزالت الذي الصمت عالم في للغوص
يدري؟ فمن الهول ، وغموض ابو البحر صمت واسرار عوالم كشف مخصصة الفراد الكاريزما في
حب اخرى ايضا صامته جتمع السكني..او نظرة نصل من احد هي برسالة تنطق صامته نظرة رب

التاريخ قد يخترق لزمن قلبني

وشقيقاتنا وأمهاتنا بناتنا كيف نحمي ياترى
الشوارع جثثهن في ورمي أألختطاف والقتل من

والطرقات؟؟؟.
شرطي عراقية أمرأة لكل تكون أن أقول ال أنا
وزيارة التسوق  والى الدائرة والى من يرافقها 
واملدرسة!!!. والكلية الى احلالقة والذهاب أألهل

صيداً أصبحت العراقية أن تعلمون هل ولكن
تعلمون هل الضعيفة؟؟  النفوس لذوي  سهالً
يجب البيت من تخرج حينما  العراقية بأن

الف حساب؟؟؟. حتسب أن عليها
مواصفات وحسب محتشمة مالبسها هل •

والقتلة؟؟؟؟. أألرهابيون
أألنتباه؟؟؟. يجلب مكياجها هل •

قصيرة؟؟؟. عبائتها هل •
مشيتها معتدلة؟؟؟؟. هي •

ويساراً؟؟؟. تلفتت ميينا هل •
العائلة؟؟؟. أفراد أحد معها تصطحب هل •

السوق؟؟؟. في طويلة مدة وتبقى تتجرأ هل •
قدر على  أم كافية نقود معها حتمل هل •

التبضع؟؟؟.
سيارة تستأجر أم سيارتها؟؟؟ تقود هل •
وليس أمني أألجرة سيارة  سائق  وهل أجرة؟؟

أرهابياً؟؟؟.
الوظيفة؟؟؟ من أستقالتها تقدم هل •
أسرتها مع تعيش أن  ممكن هل أستقالت وأذا

بكرامة؟؟؟؟.
وهل..؟؟؟. وهل..؟؟ هل...؟؟؟ •

مهم: سؤال هنالك
للمرأة العراقية؟؟؟؟. عما يجري املسؤل من

وحدها أألمنية وأجهزتها احلكومة هل  •

املسؤلية؟؟؟؟. تتحمل
السادة على املسؤلية من هنالك جزء هل •

العظام؟؟؟. املراجع
هذا في  مقصر العادي  املواطن  هل •

أألجتاه؟؟؟.
الى بنا  العودة يريدون أألرهابيون أن  هل •
/ سكان يعيش كما والعيش الظالم عصر

التورابورا؟؟؟.
ماذا؟؟؟؟. أم •

مع وقلت كثيراً.. حزنت خبراً.. قرأت اليوم
نفسي:

املفر يا حواء؟؟؟؟. أين
واملواقع الوكاالت أكثرية تناقلتها اخلبر

وكاألتي: والصحف
مسلحني إن العراقية الشرطة [قالت
(تل منطقة في األحد، أوقفوا، مجهولني
موظفات يقل كان  باصا بغداد جنوبي  محمد)
خمس الدولة، واختطفوا إحدى دوائر في يعملن

منهن. موظفات
املستقلة للوكالة الشرطة في مصدر وذكر
"مسلحني مجهولني أن العراق) أصوات ) لألنباء
يقل كان باصا (األحد)، اليوم صباح  أوقفوا، 
بجامعة اللغات كلية في يعملن موظفات
وقاموا محمد)، (تل  منطقة في  وذلك بغداد،

املوظفات." من خمسة باختطاف
إلى يتجهن كن "املوظفات املصدر أن واوضح

عملهن." مكان
من اجلنوب إلى محمد) (تل منطقة وتقع
اجلديدة. بغداد ملنطقة تابعة وهي بغداد، مدينة
بغداد، جلامعة التابعة اللغات، كلية تقع بينما

العاصمة. وسط
عن أخرى  تفاصيل أي املصدر يعط  ولم

الواقعة].
عالم: يا ياناس..

أألمريكان.. مع يعملن املوظفات تلك كن لو
أسباب هنالك  لقلنا  أمنية.. دائرة  أية  أو
راقية وزارة في يعملن ولكنهن  ألختطافهن!!!..

أألختطاف؟؟؟؟. لم ياترى وعلمية... وعراقية
أن التستطيع املوظفة فدية؟؟؟؟.. ألجل هل •

فدية!!. أية تدفع
النساء من البقية تخويف ألجل هل •
كالثالجة البيت سلع  من سلعة  يكونن حتى
أألمور متشي أن ممكن وهل طيب والكنتور؟؟؟...

موظفات؟؟؟. بدون
البيتي والعمل لألجناب املرأة خلقت هل  •

فقط؟؟؟.
املشتكى؟؟ ملن حواء..  على أبكي  أتألم..

باهللا. آمنت مذلة؟؟؟... اهللا والشكوى لغير
تعالوا ياللمآساة... إمرأة.. هذا يجري..ألنها كل

أألوربية..!!. البلدان في حواء شوفوا
الكونفدرالى االحتاد رئيسة أن تعلمون هل •
/ وأسمها هي إمرأة اخلارجية السويسرى ووزيرة

راى!!!. كاملى ميشلني
أوربا برملانات أعضاء  أكثر أن  تعلمون هل •

حواء؟؟؟؟. هن النشيطات
اجلايات..!!!... من يستر اهللا الباري... نشكر
قائد / البار عراق  بن  الى حتية  الف باملناسبة
جتاه أألصيلة  الوطنية  ملواقفه  البصرة شرطة
حينما أتابع من أمثاله.. اهللا كثر العراقية.. املرأة

خير. بألف الدنيا أقول: ونشاطاته أخباره

اهمية تبرز الرحب الدميقراطية فضاء في
اتمع ومنظمات واالعالم الثقافة مؤسسة
والقيم الثقافة منظومة من فاعل كجزء املدني
املوروث من تلقائيا  تتشكل التي اتمع  في
من االدباء تتكون التي احلاضرة وصورته الثقافي
في والعلماء الدين ورجال  والفنانني  والشعراء
وغيرهم، والتربية السياسة ورجال مجاالت اية
ابداعاتهم خالل شخصيا ومن يسهمون الذين
اما وحتديد مالمحها. املنظومة هذه تشكيل في
املنظومة هذه عن التعبير وسيلة فهو االعالم
تنوع ان ذلك منها، مهم جزء انه عن فضال
النتاجات نشر على  يشجع االعالم  وسائل
بل والسياسية، واالدبية العلمية الثقافية،
والتجديد واالبداع  للكتابة حافزا تشكل انها
عملية من تيسر ثقافية منابع انها عن فضال
هاتني عن والغنى منها، االستزادة وسبل املعرفة

احلقة. الدميقراطية احلياة في ابدا املؤسستني
جوهري دور واالعالمية الثقافية وللمنظومة
قيمه وتعزيز الدميقراطي النظام حماية في
السياسية العامة املصالح توجيه وفي وتقوميه
االجتماعية القيم  منظومة بناء وفي  العليا
واعطائها العامة الثقافية الهوية وابراز

شكلها الواضح احملدد.
روح في بعث دور بارز املدني وملنظمات اتمع
وفي املدني ابناء اتمع بني التضامن والتعاضد
واملساهمة اخلالقة االنسان طاقات استثمار
القيم على يقوم حر دميقراطي مجتمع بناء في

العميقة. االخالقية
الذي تنوعه، رغم االجتماعي، التناسق ان ذلك
الي يؤمن املؤسستني،  هاتني بنائه في تساهم 
وحتقيق الدميقراطية لبناء قوية ركائز مجتمع 
الشعب ابناء ومساعدة االجتماعية العدالة
املشروعة وتطلعاتهم امانيهم حتقيق على
السياسات في اجلماعية املساهمة خالل  من
والتربوية االجتماعية ااالت في العامة 
سياسة ودعم االنسان وحقوق والصحية

من مجاالت. مكافحة الفساد وغير ذلك
هما املدني اتمع  ومنظمات احلر االعالم ان
والدميقراطية احلقيقي، الفكر الدميقراطي نتاج
الشعب ابناء كل جلمع املفتوح ميدانهما
سامية، وغايات اهداف حول طوائفهم بكافة
مهم دور الثر تنوعها على املؤسستني ولهذه
ذلك الدميقراطي، املدني اتمع قيم بناء في
وجود يتطلب احلقة الدميقراطية بناء ان
مجرد مصاحلهم من ابعد الى مواطنني ينظرون
حقيقيا حرصا  وميتلكون والفئوية الشخصية
وميتلكون العامة، املصلحة مقتضيات على
وثقافته الدميقراطي بالنظام حقيقي اميان
لالختيار دقيقة  موضوعية معايير ويعتمدون 
العامة الثقافة هذه تنمية ومهمة االنتخابي،
ظل في للقيام به املؤسستني هاتني الى موكول
جوهرية، مهمة وهي العراق، في الراهن الوضع
ستمتد واثارها الن نتائجها ثقيلة، هي أمانة بل

العراقية االجيال ومستقبل حياة وتغطي
الالحقة.

مرحلة في  العراق في الدميقراطية ان ذلك
او جدواها في تشكيك  وهناك  العسير  ااض
وحجج ذرائع حتت العراق  في تبنيها  امكانية
للمأسي متعمد تفعيل وهناك شتى بالية
في ليس العيب ولكن ظلها، في والبؤس
وسيلة فالدميقراطية ذاتها، بحد الدميقراطية
الحتواء متطورة انسانية وسيلة فهي الهدف،
الناس ومصالح وطموحات املتنوعة الثقافات
احملتمل الصراعات حتويل لغرض  املتعارضة
الى واالختالف، التنوع هذا اثر على نشوؤها،
تسمى محددة لقواعد وفقا سلمية صراعات
ويالحظ الدميقراطية)  اللعبة قواعد ) بـ احيانا
كانت التنموية الدميوقراطيات  اجنح ان الناظر
سببا وكانت واختالفا، تنوعا  االشد الدول في
اتاحته مبا الشعوب، هذه  نهضة في مباشرا 
احلرة االرادة على يقوم قانوني تنظيم من
وتقاليد وأخالقيات قيم وترسيخ للشعب
واحترام القانون سيادة على تقوم علمية،
الفرصة واتاحة  األخر  والرأي العامة احلريات
العامة، احلياة في  دوره ليأخذ الفكري  لالبداع 
االبتكار تدعم  فعالة مؤسساتية نظم  وخلق
املؤسسات في ابتداءا تتجسد املعرفة، وأنتاج
التفكيرالنقدي على  تشجع التي  التعليمية
على واملعرفة  العلم طالبي حتفز والتي احلر
وتنمي السياسية و االجتماعية املسلمات نقد
باملؤسسات وانتهاءا االستقاللية روح فيهم
االنشطة تدعم  التي والتطويرية البحثية 
اتمع منظمات وتتوسط واخلالقة، االبداعية
واتمع املؤسسات هذه بني العالقة  املدني
هذه كانت سواء متنوعة خالقة بادوار لتقوم
مصححة او مقيمة او داعمة او قيادية االدوار
ذلك كل ويبنى  السلمية، بوسائلها للمسيرة 
الدميقراطي النظام يدعم قانوني تنظيم وفق
التنمية تنشط االجواء هذه مثل ويحميه، وفي

واالبداع. اخللق وروح واالستثمار
املر  الدكتاتورية  طعم العراق في ذقنا لقد 
وأندحار تخلف كل سبب انها بعمق وأدركنا
الدميقراطية طعم نتذوق واليوم وهزمية،
كل تأمر رغم انه مخلصا واقولها وصدقوني
على االرض شياطني كل  مع  واملوت  الشر قوى
الدميقراطية طعم يجد فأنه العراقي الشعب
اجمل فما وأذوق أحلى هي بل العسل كطعم
رماح حلظة كل في تنوشك  كانت  ولو احلرية

والشر.. السم ونفثات الغدر
اخلونة وبعض الغرباء أستباح االرهابيون لقد
الرافدين اطفال  وذبحوا العراقي  الدم املنافقني 
عيدهم مبالبس وهم املقابر باكرا الى وأرسلوهم
اطفال النهم اال ذنب دون طفولتهم ونشوة
انهم بل العالم، في اطفال وارق اجمل العراق،
من على واعتدوا ذبحا، بكاملها عوائل ابادوا
الكرمي احلر واهانوا وطهارتها، بعفتها يُحلف 

بل فعلوا وخيراته، العراق مضائف الشجاع ابن
من جنسها بني في حتى البهائم التفعله ما 
حقوق أو دين  او اخالق او ضمير من  وازع دون

انسان.
التجربة  اسقاط سبيل في ذلك كل  
ثقة وبكل في العراق ولكننا نؤمن الدميقراطية
الشعب فيها سينتصر  خاسرة مؤامرة  انها
في البسمة وستحل حتما االصيل العراقي
اهللا لعنة الدموع، محل العراق اطفال عيون

ويتمهم... ابكاهم من على والتاريخ
أو  اليوم وليد ليس العراقي الشعب أن  ذلك
حضارات ماهر، ويستحق هو صانع البارحة بل
اول فهو جدارة، بكل احلرة الدميقراطية  احلياة 
سومر في االنسانية احلضارة خطا خطوات من
والكتابة عراقي فالقانون وبابل، واشور واكد
االسالم نور  شع ومنه العجلة، وكذلك عراقية 
االمام وقال الدنيا، ارجاء الى العظيمة وقيمه
العراقيني مخاطبا العراق،  قدم  يوم (ع)، علي
بكم) العلم الدنيا وامنا العلمكم ماجئت (واهللا
العباسية الدولة حضرة  وفي  الحق زمن وفي
جتمع ارضها  وعلى  الدنيا حاضرة بغداد  كانت 
فأضحت والفن العمارة فأحيوا االرض علماء كل
احلكمة، دار اسس وفيها العاملية للثقافة مركزا
البشرية، تاريخ في منهجي بحثي مركز اول
والعلم للحضارة العراقيني حب يتغير ولم
عهود وخالل  الظروف اقسى  في حتى والفن
العدوانية، واحلروب املتعاقبة الدكتاتوريات من
االرهابية الهجمات اقسى ظل في وحتى بل
ليتركوا اكبادنا فلذات ارهاب من يتمكنوا لم
ام تدع ولم االبتدائية مدارسهم او رياضهم 
بانهم منا اميانا  أب، وال لتركها ابنها حنون 
الشعب إرادة  ان ورعايته.. تعالى اهللا حفظ في

سموم اعدائه. تقهرها ان الميكن العراقي
منذ كثيرا العراق صورة  تتغير لم نعم
لذا االسوأ، نحو اال املاضي، القرن خمسينيات
العتيق ثوبه يخلع ان الى بحاجة اليوم فهو
ليظهر األليم املاضي غبار وينفض  الضيق
جديد بثوب يستحقها التي املشرقة بصورته

زاهية. وحلة
املدني تفعيل اتمع على منظمات وينبغي
واحلوار الدميقرطية ثقافة تعزيز في دورها
باجلهد واغنائها  الوطنية واملصاحلة السلمي

االرهابي. الفكر ونبذ والدعم
واالعالمني للمثقفني مخلصني ونقول
وهو الكبرى ساحتكم  العراق  ان  االحرار،
اية منا الي تكون لن وبدونه  العزيز وطنكم
واحموا ومحايدا حرا اعالما فازرعوه قيمة،
الى والتجأوا الناشئة الدميقراطية جتربتكم
فهو املشروعة وطموحاته وحاجاته شعبكم
معيار وهو التوابع  كل منه تتفرع الذي  االصل
كنتم ان االيديولوجيات تتنازع احلقيقة عندما

منها. جزءا
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تت إلٌخ
ذألخمخطااا

 

ٍخلخمخط خؤمتضخيـ
 

خلئخم خضَخ خؤَّصٌق رخّـ
خعجيق_ا


ومن فى شهر محرم حصل ماذا وعرفنا الصغر منذ الفطرة ولد معنا حب
والبكاء وتالوة القرآن املستحبة قامة الصالة با العاشر ليلة واحيا احلسني هو
الثواب وتوزيع اليوم ذلك فى  للنوم االستسالم وعدم االليمة الفاجعة  على

ذلك. شابه وما والكعك بالشاي املعروف
من االولى العشرة ايام فى ذهبنا االحسن نحو االمور االمنية وبعدما تطورت
انصت لصوت وانا الطرقات فى والتعزيات التى تقام املواكب ملشاهدة الشهر
فى املزدحمة املواكب احدى هزني في مبوقف واذا الطبول صوت مع القصيدة
واذا املمثلني بني املبارزة  دور حان وعندما املشاهد احدى للتمثيل الطرقات
وتفرق الناس الدماء اراقة يتوقع من وحصل مالم راسه فى فعال يقع بالسيف

لها... يرثى احلاله اصبحت الن لالسعاف مجال لفسح
بعد ان مات الرجل الذى ذلك خبر سمعت عاشوراء التاسع من وفي اليوم
ترك هل  اطفال عنده هل اسأل رحت بالسكر مريض أنه علما رأسه) (طبر 
حب احب احلسني (ع) مثل انه حتما نفسي فى وقلت وابا وراءه اما او زوجة

. للحسني عابس
الناس ورأيت الطف واقعة متاثيل الى ذهبنا العاشر  اليوم صبيحة وفي
قلب اصاب ما الفاجعة زاد الذي  اما اليمة، فاجعة  من حصل مبا يشاهدون
النه حالله املتفرجني وترك اندمج مع أن سرقت بعد النها سيارته فقد رجل
كان وقد يسرق ان في يفكر من ال يوجد حتى اليوم كان يظن خيرا ان في ذلك

بها. عائلته مصطحبا
من ياترى نفسي  مع أمتتم رحت يغيثه مغيث من ما  لكن  يصرخ وراح
كان من هل ساعتان في غضون هذا احلشد الكبيرمن الناس سيارة في سرق

املوالني... الشيعة
ليس اليوم لكن اعيننا امام وجدناه احلسني قضية في عرفناه ما ان كل
يحمل قادم (مسلم) جيل تهذيب اجل ومن اليوم نأمله الذى الواقع بنفس

... امامننا منا اراده ملا واحد ولو معنى
الشمس حتى مغيب ظهرا الواحدة االرصفة من جنلس على ان لنا اراد هل
العزاء مجالس  الى نذهب ان لنا اراد ..ام عليها والتعليق املواكب ملشاهدة
لكي التعزيه اثناء االزياء لعرض مالبس من ماعندنا ولبس لهو وعبث جلعلها

و..... واخلطبة للتعارف مكانا يكون
جدا جدا فيه املبالغ صنع الثواب في اموالنا نهدر من ان احلسني منا اراد ام

فالن املميزون فقط .... وام فالن ابو الى يصل بحيث
شاهد انه غير له ال حيلة طيب مصدر رزق رجل نسرق ان امامنا منا اراد ام
والدنيا وأخذ وحالله نفسه ورمبا نسى احملزنة مع املشاهد واندمج الطف واقعة

حتما متاثرا... يبكي

للنجاة؟! احلسني سلم سفينة على مباذا املينا اجلواز للمرور

احلرية؟! صوت يحمل الذي اجلديد جيلنا بذور اسقينا مباذا

معكم؟! كنا صفوفنا يامن قلنا ياليتنا وحدنا مباذا

لثارات يا يهتف عند ما امامنا مع يقف من اول انفسنا لنكون جهزنا مباذا

احلسني.
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زوجتك؟ تختار الفالسفة : كيف احد سئل
فيها فيطمع  جميلة........ أريدها ال فأجاب
وال نفسي..... منها تشمئز قبيحة وال غيري
قصيرة... وال  هامتي..... لها فارفع طويلة....
علي فتسد سمينة..... رأسي.... وال لها فأطأطئ
خيال.... هزيلة..... فأحسبها وال النسيم..... منافذ
مثل سوداء..... وال الشمع..... مثل بيضاء... وال 
متعلمة.... وال تفهمني.... فال وال جاهلة الشبح
وال مالي...... هذا فتقول غنية.... فتجادلني..... وال

ولدي..... بعدها من فيشقى فقيرة
ينصحني. فمن أمري في احترت

األسئلة هذه مع سؤالي ألطرح مقدمة هذه
املقطع هذا في التي

مهما املثقفة.....  املرأة من يخاف  الرجل ملاذا
أول إليها ينظر وثقافته؟ علمه مستوى ارتفع

بإعجاب األمر
يحادثها بها يعجب يحاورها يناقشها
وعندما معها يجلس يتمنى أن يراها أن يتمنى

منه، مسافة على تصبح
يبعدها حلياته شريكة يختار أن وعندما يريد
االرتباط من  يهرب الرجل اخليارات. قائمة من
ستكون أنها ويعتقد واملشهورة الناجحة باملراة
فيها لعيب وليس نعمة وهذا ليس عليه نقمة
في عار  األيام من يوم في تكن لم الثقافة الن
من يخاف الرجل الن  ولكن اإلنسان، شخصية
ثقافة استيعاب يستطيع  وال املواصفات، هذه

وذكائها. زوجته
بالطالق؟ املثقفات اغلب زيجات تنتهي ملاذا
من املتزوج املسكني الرجل هذا يشكو وملاذا
في ظلمه مدى ويطرح العاثر حظه مثقفة
هي الزوجية  احلياة أن يعتبر ألنه احلياة هذه
متاما يتعارض وهذا واألنوثة و.... املنزلية  األعمال

اتمع مقومات مع ويتعارض برأيه. األنوثة مع
يفكر أن بد ال انه يعتقد ألنه الذكوري. العربي 
لها ويخطط عنها، بالنيابة ويتحدث عنها،
اخلاصة مشاكلها  ويحل ومستقبلها، حياتها 
فهماً واألكثر ذكاًء األكثر انه العتقاده والعامة،

املرأة. من الدنيا لشؤون
أن يخاف بداخله الذي السيطرة حلب هل 
املرأة مهما وفي نظره واملعرفة األفكار في تغلبه
حدود في أن تقف ويجب هي امرأة وكبرت علت
الرجل من أدنى مستوى  في وثقافتها  علمها

كانت ثقافته.؟ مهما
الرجل، غباء يقابله املرأة أن ذكاء يعتقد هل

بذكائها؟ وتنافسه رجولته على بهذا وتتعدى
املرأة تعرف ال أن  يجب انه منطلق  من وذلك
يعتبرها ألنه بل امرأة. ألنها الرجل من أكثر
أن يريدها  ال لنفسه وراحة ترفيه عامل فقط
بل الثقافة، االقتصاد، أو أو بالسياسة، تتحدث
راقصة تكون  وان  ونفسه عقله، تريح  أمر  في
حتى التفاهات عن وتتحدث أزياء وعارضة له

يتوق إليه. الذي املنشط فاصله تناسب
احلياة خطر على تكون تكون مثقفة عندما
الستقرار مهم هذا  هل البيت وعلى  الزوجية
أو تفهمه امرأة تباغته  عندما الزوجية،  احلياة
واالستعانة التحاور، على قادرة مثقفة امرأة
يستلطفها، ال واخلبرات واملعلومات باملعرفة
مسترجلة بأنها  ويصفها بأنوثتها يشعر  وال

أن ومن الصعب الزائف عرشه بها تهدد ويشعر
يقبلها كزوجة.

يتمتع مجتمع في مثقفة تكون عندما
لدرجة وقوية جريئة يعتبرها احلرية من بقليل 
يعتبرها مختلفة بطريقة إليها يرنو الوقاحة

اتمع. عن وتخرج العادات تنافي
بحقها يعترف ال ثقافته ارتفعت درجة مهما
في بحقها يعترف ال واملعرفة التفكير في

حولها. يدور ما معرفة
يعتبرها مسترجلة، السياسة تكلمت في إذا
بيتها، هي لها الرجال، على السياسة حكراً الن

امرأة. أنت ومال السياسة.... أنت مالك وأوالدها،
واملساواة والواجبات  احلقوق  في تكلمت إذا
األنوثة؟ خطوط وتعدت العادة فوق امرأة كانت
عينان لها املثقفة أنثى؟ تكون كيف نعرف ال
خالل من ترى أن إال يريدها ال وهو الدنيا بهما ترى
اتمع ميراث  في يعيش زال ما ألنه عينيه،
الشرقي الرجل التقليدية، واملرأة الذكوري،
يهمه وال يعنيه ال  ثقافته درجة بلغت مهما

املراة. األنثى في سوى
وعلم والتربية الفلسفة في تكلمت إذا
وتتقمص ومتفلسفة متفزلكة كانت النفس
واقعها غير واقع في وتعيش دورها غير دورا
ميت إلى ال بها خاص بعالم تعيش خيالية تكون

بصلة. الواقع
خدمة وتفانت في املطبخ فنون في برعت إذا
اجتماعية وغير جاهلة، هي وأوالدها بيتها،
االجتماعية، البرتوكوالت مستوى تقارب وال
تلبي واالجتماعات،وال والندوات والسهرات

اتمع. في وقيمته االجتماعية الرجل طموح
تريدونها أن كيف دليلها واحتار لقد احتارت

تكون.....؟!
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.. الهموم .. وحاملة  األحزان بيت .. األم واألخت .. اللطيف واجلميل  الكائن املرأة هذا

. وطيبتها حنانها وصف الى يصل أن أحد يستطيع ال .. باحلب  النابض الطيب القلب
طيبة وعطف وحنان يفوق ما والعطف واحلنان الطيب من إمرأة فيها عن نسمع وعندما
أخالق أو علم أو أو دهاء ذكاء من املرأة لدى ان وإذا سمعنا عادي شيء آالف الرجال فإنه
شخصا قتلت أمرأة أن نسمع حينما ولكن وال يأتي باجلديد أيضا عادي شيء فأنه أدب أو
من إضطرارها بعض اإلحتماالت فيها وندخل نعذرها هنا ورمبا فينا يثير الدهشة فهذا
نفسها تفجر إمرأة حينما نكتشف أن ذلك ولكن غير حالة عصبية أو في كانت أنها أو
يؤذيها أن ودون ذنب بدون ممكن  عدد أكبر لقتل مزدحم سوق في وبإصرار بارد  وبدم
الدهشة يثير ذلك ال فإن قبل  منهم من شخص ترى أي أو تعرف  ورمبا لم منهم أحد

واحلواس. العقل ذلك ذهول عند يقف رمبا بل وحسب واإلستغراب
األليفة  واحليوانات الطيور لبيع سوقا إستهدفتا أيام عمليتني إرهابيتني قبل ونفذت
يبحثوا أن عليهم كتب الذين األبرياء من الفقراء استهدفوا فقد بغداد العاصمة وسط
احليوانات لهذه حبهم دفعهم وآخرون األليفة واحليوانات الطيور سوق في رزقهم عن
مكان أو التفجير حادث في من أستهدف هنا األمر وليس بانتظارهم هناك. املوت فكان
امرأتني أن العيان وشهود الوسائل أن أكدت جميع بعد للتفجير أداة كان من بل احلادث
األبرياء من مئات ضحيتهما والذي راح واحد وقت السوق في هذا داخل نفسيهما فجرتا
والنقاء احلب ورمز والعطف احلنان نهر املرأة أقنعت هذه  كيف واجلرحى. الشهداء من
العديد من النساء والشباب ورمبا األطفال من األبرياء لقتل نفسها تفجير واجلمال في
في لبس هناك أم نفسيهما؟ لتفجير مضطرتني  املرأتني هاتني كانت هل  السوق  في
في املرأتني هل كانت بارد؟ بدم اجلرمية نفذتا أنهما أم بهما فعال هما مغرر هل املوضوع؟

اجلرمية؟ تنفيذ على مصرتان كانتا أنهما أم وعيهما؟ غير
أنحاء العالم في جميع النسوية للمنظمات املطبق السكوت كله ذلك من واألغرب
حترك لم باحليوان  الرفق جمعيات وحتى الطفل وحقوق األنسان حقوق ومنظمات
توجعه وهو يرفرف من شاشات التلفزة على ظهر البلبل الذي ولم يهزها منظر ساكنا
اجلرمية هذه مثل أزاء  الصمت هذا ما العراقيني. من األبرياء ودم بدمه مخضبا وهو
لرؤية للحظات ولو تصبر أن تستطيع  ال  التي وهي ارم دور لتلعب املرأة واستهداف
تستحق هذه أال األبرياء مئات من في إراقة الدماء السبب هي كانت إذا كيف وأي دم الدم
خلف دار ما وشاهد سمع واجلميع األرهابيني جرائم العالم بها ليفضح  وقفة اجلرمية
األيدز مرض بنقل أعترفن  اللواتي البلغاريات املمرضات عن األفراج أجل الكواليس من
املنظمات أنساني وكيف وقفت أساس على معهن العالم ليبيني وكيف تعامل ألطفال
املنظمات هذه ولكن عليهن احلكم تخفيف أو عنهن باألفراج تطالب العاملية النسوية
بذلك فهل سمع اجلرائم . بتلك للقيام النساء واستهداف القاعدة جرائم سكتت أمام
أعمال والذين يحيون ويباركون احلدود خلف الشريفة) و(املقاومة الدين بغطاء املتسترين
واستهداف جرائمهم لتنفيذ املرة كلفوا املرأة هذه أن بعد العراق في القاعدة وأتباعها
احلادثني الذين راحوا ضحية أن سيقولون هل حجة؟ من وهل ؟ فهل علموا بذلك األبرياء
على املرأتني كانتا هاتني أن سيقولون أم ؟ األحتالل قوات مع املتعاونني من هم األرهابيني
الظاملني.. على اهللا لعنة أال ؟ أمنيتهما القاعدة فحققت رسول اهللا مع تتغديان أن أمل

الوكيل. ونعم وحسبي اهللا

 
بي األرض أحرثي

ثالثا خطا اجعليني
ماء عينيك ينساب من

والفرات دجلة بني
شقي الدرب .. بي األرض أحرثي

اجلديدة والدماء القدمية العظام بعيدا عن
مدارسهم لألطفال يعرجون إلى درب

احلقول إلى يغدين للنساء
الصغيرة أيتها األميرة

جسدي على حتبو أناملك
أغواري داخل تتسابق رعشات متطر

بك احملمومة
مجنونة وثورة هامد ركام

؟ مبن يطيح من
اجلوع الفقراء يهزمها ثورة

جبني يهزمها وثورتك
منها انتهي .. انتصري أو انهزمي

حروبك معي طال بها الزمن
أكثر اقتربي

البيضاء ورايتي ودرعي سيفي سأسلمك
الشجاع يستحقها اجلميلة : لي قلِت

احلرب إلى يحتاج الشجاع
الناس إلى حتتاج واحلرب

الوطن إلى يحتاجون والناس
ورحل أرضه عن تخلى والوطن

بني بروحي وسألوذ زارا حكمة أعطني
أنفاسك
ترحلي ال

أتباع دون .. حكمة دون حكيما تبقني ال
زحمة وجودك في ذاتي أشتاق إلى

أنِت كثيرة

ثالث نهر

القلب الى وصل بعالج االن حتى نسمع لم
مما الكثير فالكثير األذن، طريق عن  اجلريح
القنوات في اليوم ونسمعه سابقاً سمعناه
حول االعالم وسائل من وغيرها الفضائية
معاناة من تتكبده وما املرأة بواقع النهوض 
يشعرك ما اكثر فما اتمع، وتسلط وظلم 
زوج ظلم تشكو زوجة على  والرثاء باالسى
الرغم من على نفسه مع وفاق حتقيق في فشل
والتربوية املنزلية الواجبات من بالكثير قيامها
مليئة ومشقة في حياة يصاحبها من عنت وما
ممن حتصى وال كثيرة فاألعداد والعراقيل باملطبات
لدرجة انها والقسوة العذاب انواع تعاني اشد
ال صامتة وهي للمساعدة ماسة بحاجة تكون
آالم من في صدرها مبا والبوح تستطيع التكلم
لعنة يستوجب الذي املقيت املعاملة  اثر سوء

.. اجمعني والناس اهللا
وهي احلياة في  االولى املدرسة هي فالزوجة
اسرة تكوين في االساسيني العنصرين  احد 
لبناء الصحيح املسار الى وتوجيهها متكاملة
البشعة الطريقة  بهذه تعامل  فعندما اتع، 
االحيان بعض في  بحياتها يؤدي الذي  بالضرب
كل الذميم اخللق ومبساوئ اجلارحة وباملهانة
ابداً تنطمر ان ميكن ال  فجوة لديها جتعل هذه 
كلها االساءات  فهذه ايضاً احلياة مدى وتبقى
فجر جاء  وعندما اجلاهلية عصر في  كانت
التقاليد تلك اسقط الدنيا على وأطل االسالم
خالداً دستوراً  املرأة بإنسانية واشاد البالية
احلس مرهفة بطبيعتها فاملرأة العقول. لينير
من وطاقة جسمانياً وأضعف املشاعر رقيقة
االعراف هذه على  السيطرة فيجب  الرجل.
ثابتاً قياساً تكون  ان تصلح  ال التي والتقاليد
الواقع واستجالء وتقييمها احلقائق متحيص في
من الكثير جند ولذلك فيه نعيش الذي املزيف
والهناء الزوجية السعادة يكسبون ال االزواج 
.. اآلخر حقوق منهما كل برعاية إال االسري
في مواقف زوجته ال يضع ان الزوج على فمثالً

جتاهه في واجباتها قصد من غير تقصر جتعلها
من الكثير  له تنجب  أن مثالً منها يطلب وهو
امام به يتباهى كبير نسل  له ليكون األطفال
مسؤولية يحملها ذلك في ولكنه اصدقاءه
وواجباته الشاقة املنزلية االعمال بحكم كبيرة
من خندق في يرميها فهو  والعامة اخلاصة
متكررة حاالت وهذه معه واخلالفات املشكالت
بصورة العراقي مجتمعنا في ملحوظ بشكل

عامة. بصورة الشرقية واتمعات خاصة
اهللا يرضي مبا زوجته يعامل ان الزوج فعلى
انانيته على يتغلب وان والعدل  واالناة وبالرفق 
جتاهها السلبية املواقف  الى ميله يقاوم وان
ملشاعرها تلطيفاً  النية بحسن ذلك يبني  وان
يسليها ذلك  وألن  جهودها  على  لها ومكافأة
تسري التي  والضغوط  املتاعب  عنها ويخفف

عليها.
جتاه وواجبات حقوق الزوج على يكون ومثلما

احلقوق نفس تبادله أن عليها  ايضاً هي زوجته
وال له مطيعة تكون ان فعليها والواجبات
في وتشاطره املشروعة رغباته تلبي وان تعصيه
واالحزان االفراح في وتواسيه والضراء السراء
ولطف الرعاية وجميل املعاشرة بحسن وحتيطه
فوق أي يقدر عليه ال ما منه تطلب ال وان املداراة
عند حظية الزوجة تكون وبذلك املادية طاقته

.. زوجها
والهناء السعادة  الزوجان ذلك يكسب وبعد
تزعزهما عواصف وال  احلياة محيط في االسري
التي الوحيدة فالسفينة واخلالف النفرة
سفينة هي  اثنني مبالحني السير تستطيع

الزوجية. السعادة
تعالى: قال

ازواجاً انفسكم من لكم خلق ان آياته (ومن
إن ورحمة مودة بينكم وجعل اليها لتسكنوا

(٢١ (الروم يتفكرون) لقوم آليات في ذلك

خشَق_ا ك�ضق َخني
 

 

جميالت كلنـــــا
مختلفة بطـــــــــرق
نختلــف ان والميكـــن
الفكــرة هـــــذه على
السيئة عاداتنا لكــن
اهتمـامنـا وعـــــــدم 
يقودنا هــو ما الكافي
وهذه اخلطأ نحــــو
من مجموعة عزيزتي
تساعدك النصائح 
الى الوصول على

نصف بتخصيص ابدأي  .. باجلمال مايسمى
املرجوة النتائج على لتحصلي يوميا ساعة
جميلة تكوني ان ميكنك البعيد املدى على
بنفسك وتعمل حتضرينها بسيطة بوصفات
اظهاره ميكنك التي اجلمال مواطن اغناء على
اجعل ان وامتنى  واملدروسة املستمرة بالعناية
ما منها  لتستسقي مفيدة النافذة هذه 

. ينفعك
الغامق اللون من للتخلص خلطة العداد

بشرتك: في
وعسل. ورد وماء لوز احضري ١ـ

بقشرهن. لوزات ٣ اطحني ٢ـ
العسل من ملعقة معهن اخلطي ٣ـ

ورد. ما وملعقة
ثلث ملدة بشرتك على اخلليط ضعي ٤ـ 
مع بارد، مباء وجهك  اغسلي  ثم ساعة

استخدام الصابون باحلليب.
اجلافة البشرة صاحبات من كنت وان

التالية: استخدمي اخللطة
كوب ملعقة مع البيض  صفار  اخلطي ١ـ

اللوز زيت من
٢٠ ملدة بشرتك على  اخللطة  ضعي  ٢ـ

دقيقة.
مغمسة القطن اخللطة بقطعة من ازيلي ٣ـ

بالعسل مع استخدام الصابون الورد، مباء
الدهنية: البشرة ولصاحبة

خل ملعقة طعام مع رمان فنجان عصير ١ـ
ابيض.

بالتساوي بشرتك على اخللطة ضعي ٢ـ

٢٠ دقيقة. من القطن وملدة قطعة بواسطة

مع استخدام الفاتر باملاء بشرتك اغسلي ٣ـ

الصابون باخليار.

لس خؤَجيخ ئال

(١)
والسعــــادة الفـــــرح
لم ان قّيمان. احلقيقيان
احلياة من االنسان يتمكن 
يحصل لن فانه الهانئة
والسعادة، الفرح على
العيش الصعب ملن انه
غير مشوش مجتمع في
أن اخالقي. وغير شريف
تسعى جماعة او فرد اي
قدر اكبر على للحصول
عن واالبتعاد احلياة متع من

لاللم. مصدر كل
سنتناول حلقة كل في

حياتك. من مهما جانبا
تستطيع االنسانية التي هو الوسيلة الزواج
االخر، اثر جيالً البقاء او  االستمرار خاللها من
واجلنس االطفال، االسرة واجناب تكوين طريق عن

واملتعة. السعادة مصادر من مصدر ذاته بحد
الزوج جانب  من االخالص او الوفاء عدم ان
من كبير بشكل يقلل ان شأنه من الزوجة او
ان احلياة. في  الشريك هذا بقاء او  استمرار
االمثلة من  بالكثير تنوء والصحف التاريخ 
يسببها التي  االنسانية العواطف عنف على
بالذنب) (الشعور ان  الوفاء. وعدم  االخالص قلة
فهما واالنتقام الغيرة أما  ذاته. بحد عقاب هو
متى يعرف ان للمرء ميكن وال من أبشع الشرور.
التحدث السهل من أن تلك املشاعر. مثل تثور
ولكن و(متفهمني)، (متحضرين) اناساً كوننا عن

احلياة احملطمة. يصلح لن الكالم
االطفال. هم الزواج موضوعة في ما واهم
يشبه العالم، هذا طفل في اجناب ان احلقيقة
قفص مع في انسان وضع عملية بعض الشيء
بيئتهم مع التعامل عن عاجزون فاالطفال منر.
لهم ليس أنه كما  مبفردهم، فيها والتحكم 
الى بحاجة  انهم اليه، يلجأون حقيقيا ملجأ 

عاملهم. شق من يتمكنوا لكي والعناية، احلب
بنفس اطفالهم  تربية االباء بعض يحاول
البعض ينهج وقد بها. هم تربوا التي الطريقة
يعتقد بينما لذلك. معاكسا  منهجا اآلخر
لهم لتتاح يتركوا ان يجب  االطفال ان اخرون

هواهم. على النمو فرصة
بيضاء. صفحة ما حد الى يشبه الطفل ان
خاطئة، اشياء الصحفة  هذه على  كتبت فاذا
فيها. سطرته ما تظهر سوف الصفحة فان
الطفل والصفحة، الطفل فروق بني هناك ولكن
بالكتابة، يبدأ ان بامكانه الصحفة بعكس

سابقا. قد كتب ما والطفل مييل لكتابة
اغراقه طريق  عن الطفل عواطف شراء  ان
هي حمايته، او حراسته او وااللعاب بالهدايا
وخيمة عواقبها تكون وقد النفع. عدمية امور

جدا.
يجعل من يحاول ان ماذا يقرر االنسان ان على
عدة بان هناك بني يديه، علما الذي هذا الطفل
ماذا (أ)  وهي: القرار  هذا مثل على  تؤثر عوامل 
تبعاً الطفل ان يصبح في املستقبل، لهذا ميكن
الطفل يريد (ب) ماذا الطبيعية الكامنة؟ لقدراته

(د) يكون؟ ان البنه املرء ماذا يرغب ان يصبح؟ (ج)
وعلينا املتوفرة؟ املعيشة مصادر او هي موارد ما
هذه العوامل كان تأثير انه مهما ان نتذكر دائما
اذا اال جيد بشكل لن يعيش الطفل فان االربعة،
واال حميد. خلق على ونشأ نفسه، على اعتمد
لنفسه عقبًة يشكل طفالً النتيجة تكون قد

فيه. يعيش الذي وللمجتمع
تكون ان هو فعاليته،  ثبتت الذي  املنهج
ان هي االكيدة  فاحلقيقة  للطفل. صديقاً
ان حاول االصدقاء. الى  دائمة  بحاجة الطفل
وحاول الفعلية، الطفل  مشاكل  على تتعرف
تسحق ان من غير وذلك في حلها، تساعده ان
بانك يشعر  واجعله راقبه به. اخلاصة حلوله
استمع الوالدة. حديث الطفل حتى به، مهتم
طفلك دع حياته.  عن الطفل يقوله ملا  دوما 
سيعمل فانه واال واقتراحاته، مساعدته يقدم
وسيشعر ومشاعره،  أحاسيسه كبت  على

باملديونية.
يتصرفان الوالدين ان  ننسى ال ان يجب
هو يفعالنه ما بان  الشديد اميانهما  بحكم

الطفل. لصالح
بذاله ما على والديهم جتاه دين االوالد ان على
ما اذا خصوصا تربيتهم،  في وجهد  رعاية من
ان صحيح  وجه. خير على  بذلك  الوالدان قام 
ويرفضون استقاللهم، على يصرون االهل بعض
باملقابل، االوالد يقدمه ان ميكن للدين  ايفاء اي
سيجد الذي اليوم يأتي سوف وبالتأكيد، انه اال
حان قد دورهم ان االبناء،  من اجلديد اجليل فيه

بوالديهم. لالهتمام
بأنه ان يتذكر على املرء يجب شيء، كل رغم
فقط، اثنني والدين  اال احلياة هذه في ميلك ال
في ويساعدهما يحترمهما  ان  عليه يتحتم

الظروف. كل
العالقة تلك يتضمن السعادة الى الطريق ان
بينه وبني اولئك وكذلك ووالديه، املرء بني اجليدة

به. واالعتناء بتربيته قاموا الذين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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داجية ليلة في القمر أناظر وحدي أجلس
راقية ذكرى يطوُف بي في واخليال

اخلافية مسافاتي في أسير املساء أيها دعني
كم الشاجية فهي أجوائي نحو ترنو عيني  دع

راجية حتمل أعباًء لن حتملها
وانتهاء بدء دون كلمات عندي أنا

الضياء ظل تخاف اللمس في وإشارات
الشعراء ليل والليل ليلي الليل هذا إن

السماء هذه بحجم لك أكتب دعني
في هذا املساء لتكون بطل أوراقي

كبريائي فؤادي أنزع من أود أن املساء هذا في
على السنا  يضفي الفسيح الفضاء وأضم 
عميق صوت ووحدتي والليل فأنا وجداني
القمر مع  لك أرسل زلت ما أحلاني يسترسل
رسائلك لي وصلت فلقد أجفاني تكتبها رسالة
من أستنشق  ورُحت وصلت املُعاني قلبك عبر
وأنا وصلت زماني وذكريات احلبيب عطر أوراقها
بناني يخط أو أبدأ من أين ولكن ردها أكتب اآلن
واحداً أمراً ولكن قصائدي  عبر  األفكار تتزاحم 
في العشق لي زلت موطنك وأنت ما أضناني إني

أوطاني كل
أخلف لن النداء أُلبي الدنيا آخر من ناديني
ليل عمق من األفق خلف من البحار وراء  من
إلي فسير ألرضي الركب تعذر فإذا مهفهف
أحنو قلبك جوار ستراني املتلهف بخطى 
إلي راحتاك وستمتد وأخفف  عذابه وأواسي
مسرح دونك الكون زال فما املرهف املنتظر قلبي
الكون معك ولكن وتكلف وحقد وغرور رياء من

ومؤلف شاعر بإحساس األماني من عيش
وأكتب قلمي أمسك ووحدتي والليل أنا

شعري
ويختنق سطوري على الرياح فتعصف

سطري
وممري دربي حول سد لك بنت قد فالدنيا

عمري حبيب أحالمي وفرقتني عن وسحقت
وسطوري أحاسيسي ملك أنت ستظل ولكن

وشعري
يراك كما يراك إنه  أدرك  إني  القمر  أيها فيا
أعيش العهد على زلُت ما بعده إني بَلغه بصري

ووحدتي والليل أنا عمري 
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العناء. بعد ملبتغاك وصلت هاانك وجدتني. 
نحوي. الوعرة الطرق  ارهاق  بعد  التعب بعد
التقيتك حتى سيطهرني احلب ان اعلم ماكنت
عن ابحث للفرح ورحت وتفتح قلبي جديد من
لكنك ارضائك. على والعمل السعادك طرق
سعادتي عن بحثك  في دائماً تسبقني  كنت
الهناء حيث لاللم الوجود حيث وهناك  هنا
انسلخ ان لي معك؟ كيف اكون ان  اريد والوفاء.
كيف الرائع ايها .انت العيشك؟ نفسي من
مافات كل وكأن الصورة؟ بهذه متألني اصبحت
عاطفتي من منك الهرب  عشته وهماً  كان
الحقتني خلفك تتركني ان ابيت لكنك نحوك
جلدي بني بحثت عني دواخل نفسي. في حتى
فحماقتي انا اما بلقائنا مؤمن كنت وعضمي.
بابتعادي احلياة فرحة اهديك اني لي صورت
ضغط من للتنفس  فرصة لك اترك اني  عنك
عن الباحث بعدي. في اتنق  وانت عاطفتي
عن الناس وجوه بني  تنقب بي ايامك سعادة
كنت. اينما حركاتي وتترصد مايشاكلني
الساهدة وتلقي مساءاتك في وتتوسد الدموع
نحو املاضية وانا لي وتدعو  للسماء بهمومك
الفينة بني اذكرك خطواتي. معظم في االلم
اآله يلسع كصوت عقلي على تتسلط واالخرى
فأبحث االنسكاب تأبى التي والدمعة املكبوتة
ويقول النهاية في ليبتسم عنك احدثه عمن
فهل الروايات. في اال حب لهكذا  الوجود انه
يشاكل عما الشهيرة احلب قصص في ابحث
ليالك؟؟؟هل وانا  قيسي انت معك؟ هل حالتي
انك روميو هذا جتسد فارسي العبسي فيك. ام
بخطاه وسعى شيء فيه كل حتول العصر الذي
سعيدة اعيش وهم ام انت احملتومة  نهايته نحو
.انت مني سلبه اليستطيعون االخرين الن  به؟
عرفت انا  انت؟  من لتعلمني تريثت هال  ياهذا
اسأل. ان علي هل عرفتك؟ هل لكن بك نفسي
ام كنفك. حتت صورها باجمل باحلياة اكتفي ام

الوهمية للسعادة مجسد لي تصور تعاستي ان
.. ان احيا سعيدة اريد ان اكون محياك اريد في

اريدك......
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ندائي.. اوجه الغائب ايها اليك
التراني.. او .. التسمعني انك التقل

بك.. استغيث اني
اناجيك.. اني

.. سأموت اني
بدونك.. لها المعنى حياتي

معي بوجودك  اشعر .. مني بقربك اشعر 
كل مكان. في

بل خلفي.. بجانبي .. انك ال .. امامي أنت ها
في بل   .. تسكن داخلي في انت  .. نعم 

روحي..
مع انفاسك .. قلبي دقات مع قلبك دقات

انفاسي.
القبيحة.. دنياي ترى .. ارى ما ترى

الى كل ماحولها وتبتلع كدوامة تدور دنياي
فيه.. مستقر مكان ال

.. موتى االطفال ترى .. بالدماء ملئت دنياي
شيوخ. .. نساء

معك.. وخذني تعال .. سبب بال ارواح تزهق
باحملبة املليء اجلميل عاملك الى الى مكانك
ال الضيق فعاملي الى عاملك خذني .. والسالم

من كل جانب. بي يحيط واخلراب .. يسعني
جائعة ذئاب هم بل بشراً ليسوا فيه البشر

امامها. من يقف كل تفترس
غائباً؟! التبقى .. اسمعني

فالعالم .. طريقك  في التي احلواجز  حطم
مني. اكثر لك محتاج
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