
بيان رابطة املراأة العراقية مبنا�سبة 8 اآذار يوم املراأة العاملي

�سامدات .. قادرات رغم العنف وجائحة كورونا

بيان منظمات املجتمع املدين مبنا�سبة الثامن من اذار

العراقيات مواطنات لهن كرامتهن وحقوق مت�ساوية مع الرجال

نواجه  الزلنا  ونحن   2021 اآذار  من  الثامن  ياأتي 
جائحة  ب�سبب  والبيئية  ال�سحية  التحديات  من  الكثري 
ف�سال  واالقت�سادية،   االجتماعية  وتاأثرياتها  كورونا 
�سيا�سة  ب�سبب  املربكة  واالمنية  ال�سيا�سية  التعقيدات  عن 
مقدرات  على  ت�سيطر  الزالت  التي  والف�ساد  املحا�س�سة 

البلد واالن�سان العراقي.
اأن�سانية  ظروف  يف  تعي�ش  العراقية  املراأة  والزالت 
والعنف  واالهمال  احليف  من  للمزيد  وتتعر�ش  قا�سية 
والتهمي�ش واالق�ساء وعدم تكافوؤ الفر�ش، على الرغم 
وعديدة،  خمتلفة  جماالت  يف  بالعمل  انخراطها  من 
و�سعيها ل�سمان حقها بامل�ساركة ال�سيا�سية احلقيقية يف 
كافة  ملناه�سة  امل�ستمر  ون�سالها  القرار،  �سنع  مواقع 
القرارات  كافة  واإلغاء  �سدها  املوجه  العنف  اأ�سكال 
وت�سادر  كرامتها  تنتهك  التي  املجحفة  والت�رشيعات 

حقوقها االإن�سانية.
نحن يف رابطة املراأة العراقية  ورغم ال�سعوبات التي 
تواجهنا كن�ساء يف خمتلف امل�ستويات الفكرية والثقافية 
اجلهود  توحيد  اجل  من  ن�سالنا  نوا�سل  واالجتماعية، 
على  ونوؤكد  العراق،  يف  ال�سيا�سية  العملية  الأ�سالح 

احرتام اأرادة ال�سعب يف بناء نظام �سيا�سي عادل ين�سف 
االقت�سادية  االأزمات  من  العراق  وينت�سل  امل�سطهدين 
ال�سيا�سية، ونطالب  كافة اجلهات املعنية  وال�رشاعات 
احلكومية والبعثات الدبلوما�سية والدولية باأهمية اعطاء 
لتاأكيد  امل�ستويات  كافة  ويف  بامل�ساركة  حقها  املراأة 
مبداأ العدالة والنوع االجتماعي واالعرتاف  بدور الن�ساء 
ك�رشيك ا�سا�سي وفعال يف عمليات التنمية والبناء واالمن 
ومتكينهن  الن�ساء  م�ساركة  تعزيز  واهمية  وال�سالم، 
اأقت�ساديًا، وتاأمني �سالمتهن وتوفري احلماية لهن داخل 
قانون احلماية  باأقرار  اال�رشاع  اال�رشة واملجتمع عرب 
م�سببيه  جترمي  خالل  من  وتطبيقه  اال�رشي  العنف  من 
وحماكمتهم و�سمان عدم افالتهم من العقاب،  وتوفري 
واملطلقات  لالرامل  الكاملة  االجتماعية  ال�سمانات 
اخلا�سة  االحتياجات  وذوات  النزوح  من  والعاائدات 
جائحة  من  واملت�رشرات  الأ�رشهن  املعيالت  والن�ساء 

كورونا.
الثامن من اآذار فر�سة لنحتفل ب�سمودنا بوجه التحديات 
الكبرية، وهو منا�سبة نثبت فيها اننا قادرات على التغيري 
والبناء يف كافة امليادين، الثامن من اآذار يوم نذكر به 

و�سع  ب�رشورة  والدوليني  احلكوميني  امل�سوؤولني  كافة 
برامج تنموية من اجل انت�سال املراأة واأطفالها واأ�رشتها 
احلرة  احلياة  وتوفري  واحلرمان،  والعوز  الفقر  من 
جميع  واإلغاء  حقوقها  وحماية  والأطفالها  لها  الكرمية 

القوانني والقرارات التي ت�سلبها حقها.
بالعمل  التزامنا  فيه  جندد  يوم  هو  اآذار  من  الثامن 
يف  وامل�ساهمة  املراأة  حقوق  عن  ومدافعني  كمدافعات 
والفتيات  الن�ساء  م�ساكل  وحل  عموما  البلد  م�ساكل  حل 
واالرياف،  املدن  يف  او�ساعهن  وحت�سني  خ�سو�سا، 
والقانونية  والنف�سية  ال�سحية  احتياجاتهن  وتوفري 
من  حلمايتهن  املالئم  وال�سكن  املالذات  وتخ�سي�ش 

العنف واال�ستغالل واالجتار. 
عا�ش الثامن من اآذار عيدًا اأمميا لكل الن�ساء، واألف حتية 
لكل امراأة تكافح من اجل اأن تكون هذه االر�ش بيئة اآمنة 

للجميع، عا�ست املراأة العراقية يف كل مكان.
املجد واخللود لل�سهيدات واملغيبات يف العراق والعامل

كل عام واملراأة تعي�ش حياة حرة وكرمية واآمنة
اآذار 2021 
رابطة املراأة العراقية

منظمات املجتمع املدين تتقدم باحر التهاين للن�ساء العراقيات 
اآذار يوم  خا�سة، ون�ساء العامل عمومًا، بحلول الثامن من 
من  املتوا�سل  العامل  ن�ساء  لن�سال  رمزا  العاملي،  املراأة 
اجل اإزالة كل اأ�سكال العنف والتمييز �سدهن، للو�سول اإىل 
الرجال  بني  الفر�ش  وتكافوؤ  احلقوق  يف  الكاملة  امل�ساواة 

والن�ساء يف كافة املجاالت.
الن�ساء  الق�ساء  ممنهجة  ممار�سات  تتزايد  اليوم،  عراق  يف 
وتهمي�ش دورهن يف احلياة العامة ويف مواقع �سنع القرار، 
وتنامي وتنوع مظاهر العنف اال�رشي والعنف اجلن�سي الذي 
ي�سحق كرامتهن، ويحول دون متتعهن كمواطنات بحقوقهن 
الذكورية  والثقافة  العقلية  هيمنة  من  ب�سبب  االإن�سانية، 
وموؤ�س�سات  احلماية  اآليات  و�سعف  الع�سائرية،  واالأعراف 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأزمات  وتفاقم  القانون،  انفاذ 
وا�ست�رشاء  واالأمّية  الفقر  وانت�سار  وال�سحية،  واالأمنية 

الف�ساد. 

ان تعزيز دور املراأة يف جتفيف منابع االرهاب والتطرف، 
والتنمية، وحتقيق  وال�سالم  االأمن  وبناء  اال�ستقرار  وحتقيق 
العدالة االجتماعية، ان�سجاما مع مبادئ الد�ستور والتزامات 
العراق الدولية، ي�ستلزم روؤية وطنية وارادة �سيا�سية، تعمل 

على حتقيق: 
ملحة  حاجة  بات  الذي  اال�رشي  العنف  قانون  ت�رشيع   •
و�رشورية يف ظل ت�ساعد جرائم العنف اال�رشي مهددة امن 

و�سالمة االأ�رشة واملجتمع. 
يف   336 رقم  الديواين  االأمر  ا�سدار  الرغم  على   •
املراأة،  ل�سوؤون  الوطني  املجل�ش  بت�سكيل   2020/12/8
يجري  ومل  الواقع،  اأر�ش  على  له  ملمو�ش  حترك  بدون 
الالزمة  املالية  والتخ�سي�سات  الب�رشية  املوارد  توفري 
يف  النظر  اإعادة  اىل  ندعو  االحتادية.  املوازنة  �سمن  له 
ت�سكيلته و�سالحياته، باف�ساح املجال مل�ساركة وا�سعة فّعالة 
ملمثالت من ال�سلطات الثالث ومنظمات املجتمع املدين، تعمل 

وفق روؤية وطنية �ساملة للحد من العنف والتمييز �سد الن�ساء 
وتنفيذ اخلطة الوطنية للقرار1325.

بن�سبة  االن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  يف  الن�ساء  متثيل   •
اأع�ساء املجل�ش ح�سب ن�ش املادة 8/ رابعا  ثلث  التقل عن 
بقرار  والتزاما   ،2008  /53 رقم  املفو�سية  قانون  من 
 ،2012  / احتادية   /42 رقم  العليا  االحتادية  املحكمة 
واختيار عنا�رش كفوءة لها خربتها يف جمال حقوق االإن�سان، 
بعيدًا عن املحا�س�سة الطائفية واحلزبية، واحرتام ا�ستقاللية 

املفو�سية وقانونها.
• تهيئة البيئة والظروف املنا�سبة ل�سمان امل�ساركة الكاملة 
احلرة واالأمنة للن�ساء على قدم امل�ساواة مع الرجل يف احلياة 

ال�سيا�سية والعامة، وخا�سة يف االنتخابات القادمة.
دولة  حتقيق  اأجل  من  الن�سال  ل�سهيدات  واخللود  املجد 

املواطنة والعدالة االجتماعية. 
بغداد يف 7 اآذار 2021 
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رقم الت�سجيل وااليداع يف دار الكتب والوثائق 2356 ل�سنة 2019

جندد األتزامنا بالعمل كمدافعات ومدافعني عن حقوق 
وحل  عموما  البلد  م�ساكل  حل  يف  وامل�ساهمة  املراأة 
م�ساكل الن�ساء والفتيات خ�سو�سا، وحت�سني او�ساعهن 

يف املدن واالرياف.
رابطة املراأة العراقية

ر�سالة بلون ف�سيف�ساء 
العراق لقدا�سة البابا 

فرن�سي�س

مرحبا بقدا�ستك بيننا...
ووادي  الرافدين  الأر�ش  زيارتك  ت�سجل 
الفرح  يحمل  تاريخيًا  حدثًا  احل�سارات 
البلد  هذا  وابناء  لبنات  وال�سالم  واالطمئنان 
احلروب  ويالت  ب�سبب  الكثري  عانى  الذي 
وال�رشاعات واالرهاب واال�سطرابات االمنية 
التي زعزعت ن�سيج  هذه االمة التي هي باأم�ش 
والتنوع  االن�سهار  عودة  اىل  اليوم  احلاجة 

االجتماعي الذي ي�سنع حياة اأف�سل.
قدا�سة بابا الفاتيكان فرن�سي�ش

اجل  من  يكافحن  اللواتي  العراق  ن�ساء  با�سم 
قلوبهن  تنب�ش  ممن  وحياتهن،  عوائلهن 
مبحبة  اجلميع  فيه  يعي�ش  اآمن  لعراق  بالدعاء 
يكون  ان  يف  الكبري  االمل  يغمرنا  و�سالم.. 
�سامية  اأن�سانية  ور�سالة  نبيلة   خطوة  قدومك 
نعي�سه  الذي  والقلق  التوتر  علينا  تخفف 
�رشيحة  بدعوة  نتوجه  بقدومك  با�ستمرار.. 
جلميع الكتل والقوى ال�سيا�سية من اجل العمل 
على اعادة اللحمة بني فئات املجتمع، وو�سع 
للتطرف واالق�ساء  ال�سيا�سات املثرية  لكل  حد 
واألغاء االخر، والعمل على دعمنا نحن الن�ساء 
يت�سبب  من  وتعاقب  حتمينا  بقوانني  والفتيات 
باال�ساءة واالهانة لنا مثل )قانون احلماية من 
القانونية  الن�سو�ش  واألغاء  اال�رشي(  العنف 

التي تبخ�ش حقنا امل�رشوع باحلياة.
ن�سائنا  بتحرير  اال�رشاع  �رشورة  والنن�سى 
وفتياتنا اللواتي الزلن اأ�سريات داع�ش املجرم، 
مهدمة  مازالت  التي  ومدننا  بيوتنا  واعمار 
وتعاين االهمال، وتاأمني ال�سمان االجتماعي 
لعوائلهن  املعيالت  للن�ساء  الكرمية   واحلياة 
ممن ينتظرن االن�ساف بفارغ ال�سرب.. نريدك 
ر�سالتنا  لتو�سل  با�سمنا  وناطقا  لنا  ر�سوال 
العراق  لرنى  القرار،  بيده  من  اىل  ومطلبنا 
اأر�سًا و�سعبًا يعي�ش باأمان و�سالم دائم الميكن 

بدونهما ان ت�ستمر احلياة.
الكرمي  �سيفنا  اليك  املتوا�سعة  ر�سالتنا  هذه 
املبجل متمنني اأن تنعم انت ومن معك بزيارة 
اآمنة ومبهجة بني اأهلك واأ�سدقائك على اأر�ش 

)العراق(.
رابطة املراأة العراقية
4 اآذار 2021

مبادرة ال لقهر
الن�ساء - ال�سودان

لالإحتاد  التنفيذية  اللجنة  يف  العزيزات  الزميالت 
الن�سائي ال�سوداين

حتية ن�سالية
نعلن ت�سامننا للحركات الن�سوية الن�سالية والتنويرية 
املراأة  الدفاع عن حقوق  اىل  الهادفة  ال�سودان  يف 
من  ترفع  والتي  واملدنية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
مكانة املراأة يف املجتمع ومن م�ساهمتها يف حتقيق 
كرامتها  وت�سمن  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية 
والتخلف  اجلهل  براثن  من  وتخلي�سها  وحريتها 
والفقر وندد باي انتهاك فيه خرق للمبادئ االن�سانية 
الدولية  واالتفاقات  املعاهدات  عليها  ن�ست  والتي 
�سد التمييز والتهمي�ش اجلندري وت�سييق احلريات.

بثباتكن  ولكن  و�ساق  �سعب  الن�سال  طريق  ان 
اىل  والو�سول  غاياتنا  حتقيق  ن�ستطيع  وبالت�سامن 

اهدافنا.
يف  املنا�سلة  للمراأة  واعتزاز  حب  حتية  الف 

ال�سودان.

اللجنة التنفيذية لرابطة املراأة العراقية
2021/2/19
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توزيع �سالت غذائية مبنا�سبة الثامن من اآذار
بادرت رابطة املراأة العراقية بتوزيع �سالت غذائية لدعم العوائل التي تعيلها الن�ساء والعوائل املتعففة مبنا�سبة 
يوم املراأة العاملي 2021/3/8 بالتن�سيق مع ال�رشطة املجتمعية يف قاطع الكرادة لتوزيع امل�ساعدات للعوائل 
التهاين  تقدمي  بالن�ساء  واللقاء  اجلولة  خالل  وجرى  والزعفرانية  الر�ستمية  مناطق  يف  الع�سوائيات  يف  ال�ساكنة 
للمتابعة  حتتاج  والتي  للن�ساء  ال�سحية  احلاالت  بع�ش  على  االطالع  واي�سا  باملنا�سبة  والتعريف  اذار  مبنا�سبة 

وتوفري العالج واإدامة ال�سلة معهم.
اللجنة االعالمية لرابطة املراأة العراقية

االعالمية اللجنة 
املتحدة  االمم  وبرنامج  التخطيط  وزارة  من  بدعوة 
م�سار  يف  العراقية  املراأة  رابطة  �ساركت  االمنائي 
املجتمع  مع  التخطيط  لوزارة  الوطنية  الت�ساورات 
للتنمية  الثاين  الطوعي  التقرير  اعداد  نحو  املدين 
مع  بالتعاون   2021 لعام  اآذار   28 يف  امل�ستدامة 
التنمية امل�ستدامة )مت( وبدعم من برنامج االمم  �سبكة 

املتحدة االمنائي
املتحدة  االمم  وبرنامج  التخطيط  وزارة  كلمة  القيت 
واهم  االمنائية  االهداف  حول  مت  و�سبكة  االمنائي 
 1٧ االهداف  حتقيق  امكانية  تواجه  التي  التحديات 
امل�ستدامة  للتنمية  الثالثة  االبعاد  ت�سمنت  والتي 
اىل  التطرق  ومت  والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية 
دور القطاع اخلا�ش يف حتقيق التنمية ا�سافة اىل دور 
منظمات املجتمع املدين والذي اكدت  اهميته الكبرية 
يف  املهداوي  وفاء  الدكتورة  التخطيط  وزارة  ممثلة 
حول  الطوعية  الوطنية  املراجعات  عر�سها  اثناء 
املجتمع  دور  ا�ستعرا�ش  مت  وقد  امل�ستدامة  التنمية 
جناح  وق�س�ش  اال�رشة  تنظيم  جمال  يف  املدين 
وحتديات ادماج ال�سباب يف اجندة التنمية امل�ستدامة.

توما  ن�سال  ال�سيدة  الرابطة  �سكرتارية  ع�سوة  قدمت 
ق�سة جناح حول تكييف امل�رشوع املقدم من املنظمة 
ال�سويدية كفينا الكفينا بالتعاون مع اجلهات احلكومية 

املتمثلة بال�رشطة املجتمعية يف اجتاه تقدمي امل�ساعدات 
من  عديدة  مناطق  يف  للمحتاجني  واالدوية  الغذائية 
جتربة  كانت  19وقد  كوفيد  ازمة  ملواجهة  بغداد 
ناجحة. وكانت هناك مداخلة للدكتورة عائدة فوزي 
حول دور وزارة النخطيط يف توقري البيانات واجراء 
النمو  مقاربة  من  انتقال  و�رشورة  ال�سكاين  التعداد 
اىل مقاربة التنمية احلقيقية فان التنمية حق ولي�ش منة 
اب�سط احلقوق  العراقيني حمرومون من  احد وان  من 
احلريات  وت�سييق  النظيفة  البيئة  وانعدم  وبطالة  فقر 
والتمييز على ا�سا�ش اجلندر والقومية والطائفة وحتى 
يف  النظر  مراجعة  �رشورة  على  واكدت  املناطق 
برامج اخلطط التنموية وال�سيا�سات احلكومية ملعاجلة 
اأكدت  كما  البلد،  منها  يعاين  التي  العميقة  امل�ساكل 
ال�سكاين  التعداد  اأهمية  على  اخلفاجي  رجاء  الزميلة 
ومن خالله يتم �سبط البيانات واالح�سائيات الر�سمية 
رابطة  مهامها.ان  تنفيذ  من  التخطيط  وزارة  لتتمكن 
وال�رشاكة  احلوار  تعزيز  اىل  تدعو  العراقية  املراأة 
ومتابعتها  واالهداف  ال�سيا�سات  ر�سم  يف  احلقيقية 
الن�ساء والغاء كافة  الفقر بني �سفوف  والق�ساء على 
يف  والطفولة  للمراأة  احلماية  وتوفري  التمييز  ا�سكال 
الزميالت  الت�ساوري  امل�سار  يف  �ساركت  العراق. 
رجاء  توما،  ن�سال  فوزي،  عايدة  )الدكتورة 

اخلفاجي، علياء ماهود، الدكتورة ر�ساب ن�سار (.

رابطة املراأة العراقية ت�سارك يف م�سار الت�ساورات الوطنية لوزارة التخطيط

مبنا�سبة يوم املراأة العاملي متت  زيارة غرفة جتارة دياىل ودار الثقافة وتقدمي الورود واحللوى وتوزيع بيان الرابطة على الن�ساء

�سالل غذائية يف النجف
للتخفيف  الغذائية ت�سمنت مواد غذائية ومعقمات وكمامات  ال�سالل  النجف جمموعة من  العراقية فرع  وزعت رابطة املراة 
من معاناة بع�ش اهلنا ونا�سنا يف ظل اجراءات احلظر ب�سبب كورونا .. وقدمت رابطة املراأة ال�سكر والتقدير للدكتور اياد 

فيا�ش لتربعه مببلغ ال�سالل الغذائية ومواد التعقيم.
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عيد االأم يف القو�س..
اليوم حامالت معهن علب من احللوى  الرابطة �سباح  انطلقت جمموعة من ع�سوات 

لتقدم التهاين اىل االمهات امل�سنات العاجزات وقلنا لهن
ال نن�سى تاريخ عيدك ايتها االم العظيمة ودائما" نتذكر تلك التي تعبت و�سهرت و�سحت 
اعلى مراتب احلب والت�سحية  فااالم هي  املتاعب وامل�سقات  ا�سكال  وحتملت كافة 

حب وت�سحية من غري انتظار وبدون اي مقابل
كل عام واالم بالف خري ..

واالم املتوفية نطلب لها الرحمة واملغفرة والراحة االبدية يف اخللود ال�رشمدي ..

رابطة املراة العراقية - القو�س

عيد املعلم .. يف القو�س
حتية اإىل كل معلم حمل م�سعل التنوير اأ�ساء به ليل الظالم ..

قام وفد من رابطة املراة العراقية بزيارة املدار�ش لتقدمي التهاين مبنا�سبة االول 
من اذار عيد املعلم ..

�سالم على اللذين ابكونا لن�سحك ، وعاقبونا لن�ستقيم ..
�سالم على اللذين علمونا ا�ستقامة احلرف واعتدال ال�سطر ..

كل عام واالأ�رشة التعليمية بخري وعطاء متميز خلدمة الوطن واملواطن

نفذت  العراقية  املراأة  رابطة  لتاأ�سي�س   69 والذكرى  العاملي  املراأة  عيد  مبنا�سبة 
رابطيات فرع الديوانية احتفالية يف منطقة اهل ال�سط بح�سور جمموعة من الن�ساء 
وتخلل االحتفال كلمات وتهاين وا�ستذكار لرائدات الرابطة وحديث عن املراأة يف 

االحتجاج واختتم احلفل بتكرمي عدد من الن�ساء واالمهات باملنا�سبة.

بدعوة من منظمة متكني مت عقد ندوة بعنوان دور املراأة يف القطاع اخلا�ش ح�رشها كثري من ال�سخ�سيات املهنية ومدراء املوؤو�س�سات املعنية و�سيدات اعمال ون�سطاء ملناق�سة تو�سيات 
لتطوير عمل املراة يف القطاع اخلا�ش و�سبل تذليل العقبات من خالل التوا�سل والتعاون مع املوؤو�س�سات املعنية ...ومت عقد لقاءات مثمرة على هام�ش الندوة الهدف منها ايجاد حلول 

للم�سكالت والعمل على بلورة االفكار وحتويلها اىل عمل جاد ومثمر ي�ساهم يف اثراء جتربة العمل اخلا�ش �ساركت ع�سوة من الرابطه �ست دنيا.

 مبنا�سبة عيداملراة عدد من رابطيات ق�ساءاحلي زرنا م�ست�سفى فريوز العام لنهنيء بطالت اجلي�س االبي�س بهذه املنا�سبة وتقدمي بيان الرابطة للكادرالطبي مع توزيع الكمامات 
امل�ست�سفى داخل  للمري�سات 

احتفلت رابطة املراأة العراقية فرع كركوك باليوم العاملي للمراأة 8 اآذار 2021 وقامت بالتن�سيق مع جامعة التقنية ال�سمالية بفتح �سوق خريي ومب�ساركة عدد من الن�ساء والفتيات 
الرابطيات ومت تكرمي �سكرترية رابطة املراأة العراقية فرع كركوك جناة الطائي بدرع املراأة لليوم العاملي والرابطية هيفاء بدرع املراأة وهذا يدل على �سمودهن رغم التحديات 

التي تواجهها البالد وجائحة كورونا واأثبتت مهارتها الفائقة.

م�ساركة فرع النا�سرية يف ندوة توعوية
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وبفخر  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
واعتزاز نتقدم باحر التهاين والتربيكات 
اقليم  �سمنهم  من  العراق  ن�ساء  اىل 
ال�سجاعة  جلهودهن  العامل  و  كورد�ستان 
واال�ستثنائية والأدوارهن الريادية الهامة 
التي يقمن بها دعمًا حلركة التنمية ال�ساملة 
ونحن  خا�سة  احلياة  جماالت  جميع  يف 
وال�سحية  االقت�سادية  االزمات  نواجه 

املتمثلة بجائحة كورونا.
العاملي  بالعيد  اليوم  نحتفل  ونحن 
اآذار  من  الثامن  ي�سادف  والذي  للمراأة 
اىل  االنتباه  نلفت  ان  نود   2021 للعام 
التي قامت بها  االدوار املهمة واجلريئة 
ومازال  كان  لقد   ، العراقيات  الن�ساء 
بالن�سال والعطاء  و�سيبقى �سجلهن حافل 
بالعدالة  ي�سمو  بلد  لر�سم خارطة  امل�ستمر 
اجلميع  على  يخفى  وال  االجتماعية، 
عديدة  جماالت  يف  الفاعل  دورهن 
االن�سانية  احلياة  ابرزها يف  كان  ومهمة 
ن�رش  ويف  واملدنية  والثقافية  وال�سيا�سية 
و  ال�سالم  ثقافة  باأهمية  املجتمعي  الوعي 
التفاهم  وقيم  ال�سلمي  والتعاي�ش  احلوار 

والت�سامح وامل�ساحلة.
لقد ر�سمت املراأة العراقية لنف�سها م�سارات 
عرب  الذاكرة  تن�ساها  ان  الميكن  جديدة 
وما  التعبري  حرية  يف  الرائدة  م�ساركتها 
متيزت به بفعالية يف احلركة االحتجاجية 
العملية  واأ�سالح  التغيري  اجل  من 
يف  و�سجاعة  باأ�رشار  وعملت  ال�سيا�سية، 
عرب  كورونا  فريو�ش  جائحة  مواجهة 
لدعم  االن�سانية  املبادرات  االأف  اطالق 
وخا�سة  الفريو�ش  من  املت�رشرة  اال�رش 
والتي  الن�ساء  تعيلها  التي  اال�رش  تلك 
الأحتياجات  ملبية  خطط  و�سع  ت�ستوجب 

ذوات  ومن  الكادحة  العراقية  اال�رشة 
الدخل املحدود.

تعي�سه  الذي  الواقع  بان  القول  ويوؤ�سفنا 
املراأة ال يخلو من االنتهاكات املتكررة، 
الربملان  مطالبة  اىل  يدعونا  الذي  االمر 
قانون  اقرار  يف  باالإ�رشاع  العراقي 
واتخاذ  اال�رشي  العنف  من  احلماية 
املالذات  لتوفري  جدية  اأكرث  خطوات 
والتاأهيل  التمكني  برامج  واطالق  االمنة 
للتخفيف والتعوي�ش، ا�سافة اىل �رشورة 
تاأمني �سالمة الن�ساء والفتيات يف املناطق 
التي ال زالت ت�سهد تهديدات اأمنية مبا فيها 

املدن االمنة.
نوؤكد و باإ�رشار نحن حتالف 1325 على 
اهمية متابعة تطبيق االتفاقيات والقرارات 
املراأة  دور  تعزيز  تدعم  التي  الدولية 
وامل�ساهمة  ال�سيا�سية  م�ساركتها  و�سمان 
لبناء  ال�سحيحة  االأ�س�ش  اإر�ساء  يف 
ن�سدد  ،كما  املدنية  والدولة  الدميقراطية 
والطاقات  اجلهود  كل  تعبئة  اأهمية  على 
عن  ومدافعات  ن�سائية  كمنظمات  لن�ساهم 
ق�سايا املراأة وحقوق االن�سان يف حتقيق 
احلكومة  ونطالب  االجتماعية  العدالة 
واجلهات املعنية باتخاذ اإجراءات جادة 
مواقع  كافة  يف  املراأة  م�ساركة  لتو�سيع 
االنتخابات  يف  ودعمها  القرار  �سنع 

العراقية املبكرة .
التي  لالنتهاكات  حد  بو�سع  نطالب  كما 
خالل  من  والفتيات  الن�ساء  لها  تتعر�ش 
اجلناة  ومالحقة  العقابية  القوانني  تفعيل 
املحر�سة  القانونية  الن�سو�ش  والغاء 
حامية  قوانني  وت�رشيع  العنف  على 
ون�سري  لكرامتها،  وحافظة  الإن�سانيتها 
حياة  تاأمني  على  العمل  اهمية  اىل  اي�سا 

ال�سمانات  وتوفري  النزوح  من  العائدات 
الكاملة لهن وتعزيز دورهن يف االعمار 
الدعم  تقدمي  يف  واال�رشاع  واال�ستقرار، 
الكامل للعوائل املت�رشرة والفقرية ب�سبب 
والفريو�ش  كورونا  جائحة  ا�ستمرار 
وال�سالمة  ال�سحة  يوؤمن  مبا  امل�ستجد 

للجميع .
واأخريٍا .. نطالب اجلهات املعنية مبتابعة 
االهتمام اجلدي بتو�سيات املجتمع املدين 
الثانية  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  دعم  حول 
خالل  من  العراق  يف   1325 للقرار 
تنفيذها  يكفل  متويل  �سندوق  تخ�سي�ش 
اعالمية  روؤية  واعتماد  ملمو�ش  ب�سكل 
املعريف  التعميم  على  قادرة  ر�سينة 
جمتمعيًا ا�سافة اىل �رشورة و�سع اآليات 
االداء  لتح�سني  هادفة  وتقييم  متابعة 
واقعية  مبوؤ�رشات  واخلروج  احلكومي 
واحلماية  امل�ساركة  يف  التقدم  مدى  عن 
وحت�سني  والفتيات  للن�ساء  والوقاية 
والبد   ، اقت�ساديا  ومتكينهن  اأو�ساعهن 
�رشاكات  بناء  اهمية  اىل  اال�سارة  من 
املدين  املجتمع  منظمات  مع  حقيقية 
االهداف  ويحقق  اخلطة  تنفيذ  يدعم  مبا 
املرجوة واهمها رفع م�ستوى م�ساركتهن 
من خالل خلق جمتمعات داعمة ومنا�رشة 
فعال  وب�سكل  الوا�سعة  املراأة  مل�ساركة 
باحلرية  ينعم  وم�ستقر  اآمن  بلد  بناء  يف 

والعدالة وال�سالم.
التغيري  ول�سانعات  االمل  لزارعات 
وال�سالم اأجمل التهاين بعيدهن الثامن من 

اآذار.

حتالف 1325
8 اذار 2021

عر�س : �سمريان مروكل 

درا�سة  العام  ال�ساأن  يف  والفتيات  م�ساركةالن�ساء 
ا�ستطالعية لرابطة املراأة العراقية �سارك يف اجنازها 
جمموعة من الباحثني وبدعم من منظمة املراأة للمراأة 
ال�سويدية �سدرت موؤخرا عن دار الرواد املزدهرة 
يف 154 �سفحة من القطع املتو�سط والدرا�سة جزء 

من م�رشوع ) متكينها تعاي�ش و�سالم ( . 
تت�سمن الدرا�سة باال�سافة اىل املقدمة التي احتوت 
ف�سلني،  واملنهجية،  واالهداف  البحث  فكرة  على 
يو�سح  حيث  املفاهيمي  االطار  اىل  االول  وتطرق 
املفاهيم االربعة التي هي ا�سا�ش البحث : امل�ساركة 
للمراأة، احلياة العامة او ال�ساأن العام، العوامل التي 
تعزز تلك امل�ساركة، والن�سوية او احلركات الن�سوية 

يف العراق . 
 ،1325 االممية  القرارات  يف  قراءة  وحمور 
2250 بغية درا�سة االدوات التي يوفرها القرارين 
وحمور م�ساركة الن�ساء يف ت�سكيل وقيادة املنظمات 
بق�سايا  معنية  ن�سائية  منظمات   : احلكومية  غري 
العام  ال�ساأن  يف  املراأة  وم�ساركة  املتعددة  الن�ساء 
واملنظمات التي تراأ�سها ن�ساء كنوع من امل�ساركة يف 
ال�ساأن العام . واي�سا تطرقت الدرا�سة اىل م�ساركة 

الن�ساء والفتيات يف الف�ساء الرقمي . 
م�ساركة  مو�سوعة  تناول  فقد  الثاين  الف�سل  اما 
املراأة يف ال�ساأن العام واحلراك الن�سوي واحلراك 
ان  مو�سحا   . ميدانية  كدرا�سة  االحتجاجي 
�سعيفة   زالت  ال  العام  ال�ساأن  يف  املراأة  م�ساركة 
باهتمام  يحظى  ال  رجايل  الف�ساءالعام  زال  وال 
هذا  يف  ال�سوء  و�سلط  �سعيفة  بن�سبة  اال  الن�ساء 
الن�ساء  مل�ساركة  احلا�سلة  التغريات  على  املحور 
احداث  بعد  العام وخ�سو�سا  ال�ساأن  والفتيات يف 
م�ساركة  �سهدت  حيث   2020 ت�رشين  انتفا�سة 
متعددة االدوار للن�ساء يف ال�ساأن العام وكانت من 
التميز مبكانة اذهلت كثري من الن�سطاء وامل�ستغلني 
يف املجتمع املدين كما ونتلم�ش التاأييد الذي حظيت 
امل�ساركة  تلك  وا�ستفزت  كما  املراأة  م�ساركة  به 
اىل  اال�سارة  متت   . منها  بال�سد  �رشائح  الفاعلة 
وال�سابات  الفتيات  م�ساركة  تعوق  التي  العوامل 
يف  امل�ساركة  م�سطلح  عن  تعرب  التي  وامل�ساحات 
وبرامج  املقرتحات  اي�سا  وقدمت  العام  ال�ساأن 
املقابالت  اىل  ا�سافة  املدين  للمجتمع  العمل 
تعزيز  حول  والفتيات  ال�سابات  مع  امليدانية 
امل�ساركة يف ال�ساأن العام . وقدمت الدرا�سة حتليل 
للحوارات واملقابالت امليدانية ل�رشيحة النا�سطات 
و�رشيحة الن�ساء والفتيات فهناك ا�سكاليات عديدة 
املراأة  وق�سايا  املراأة  جتاه  املجتمعي  الفهم  يف 
اال�سارة  ومتت  العام  بال�ساأن  بامل�ساركة  املتعلقة 
ينبغي  التي  املجتمعية  العمل  م�ساحات  اىل  اي�سا 

يبقى  اجلانب  هذا  ان  التاأكيد  مع  عليها  الرتكيز 
البحث  به  او�سى  ما  وهو  والتفكري  البحث  مدار 
م�ساركة  حول  الدرا�سات  تلك  تطوير  على  للعمل 
املراأة يف احلراك يف يف ت�رشين 2019. وقدمت 
وخلق  التعليم  ت�سجيع  منها  التو�سيات  من  عدد 
االدبية  املواهب  وت�سجيع  التعليم  عرب  اآمنة  بيئة 
والعلمية والعملية وت�سجيع العمل الريادي للفتيات 
الرقمية  امل�ساحات  وتوفري  ال�سغرية  وامل�ساريع 
مع  والت�سبيك  والتدريب  والتوا�سل  الوعي  لن�رش 
واهم  البيئة  تلك  يف  الرقميات  النا�سطات  ت�سجيع 
النجاحات  وق�س�ش  �سور  البيئة  هذه  حتتاجه  ما 
للن�ساء والفتيات واخطر �سيء ي�سل هذه البيئة هو 

�سور االنتهاكات .. 
واي�سا ت�سجيع  الن�ساء على العمل التطوعي وباالأخ�ش 
يف جمال التعليم للطالبات . مهم جدا ايجاد الف�ساءات 
الثقافية لبلورة ثقافة ن�سوية عراقية هادئة ومتناغمة 
الهوية  وتطوير  العراقية  املجتمعية  ال�رشائح  مع 

والقدرة  بالذات  الوعي  لبناء  برامج  عرب  الن�سوية 
على التعبري عن تلك الهوية وتطوير حمالت املدافعة 
حول م�ساركة املراأة وال�سغط االيجابي مقابل فقط 
العمل على الت�سكي ون�رش املظامل، وتطوير االجندة 
نظريات  وو�سع  عراقية  ن�سوية  حلركة  ال�سيا�سية 
جدا   مهم   . الغايات  لبلوغ  الطريق  وخرائط  العمل 
عملية التعاطي مع حركة االحتجاج واحلراك ال�سلمي 
املجتمعي  بال�سلم  واملتعلقة  الوطنية  والق�سايا 

واملكونات املجتمعية .
بالعمل  الدرا�سة  او�ست  البحثي  العمل  خالل  ومن 
على اعداد مكتبة متخ�س�سة بق�سايا املراأة واحلركة 
الن�سوية يف العراق يتم ن�رش حمتواها على االنرتنت 
مدن  كل  يف  حقيقية  مكتبات  تخ�سي�ش  اىل  ا�سافة 
او  الن�سوية  املنظمات  �سمن  تكون  كاأن  العراق 
او  الربحية  غري  املوؤ�س�سات  بع�ش  مع  بامل�ساركة 
الفتيات  وت�ستقطب  ال�سلة  ذات  الدولة  موؤ�س�سات 

والن�ساء باالن�سطة والتدريب والندوات الثقافية.

بيان حتالف 1325 مبنا�سبة الثامن من اآذار اليوم العاملي للمراأة
)العراقيات .. �سريكات وقياديات يف مواجهة االزمات وبناء ال�سالم واالعمار وتر�سيخ العدالة(

 يف ذكرى تاأ�سي�س
رابطة املراأة العراقية

كتبت �سلوى زكو 
وللرابطة دين �سيظل معلقا يف رقبتي مدى العمر
عن طريقها اأم�سكت براأ�ش اخليط وعرفت طريقي

تاخر الوعي عندي اىل ما بعد اكمايل لدرا�ستي اجلامعية
ن�ساأت يف ا�رشة م�سيحية �سغرية ال عالقة لها البتة بال�ساأن العام

االأب واالم ميار�سان مهنة التعليم ودخل االأ�رشة يكفي ويفي�ش احيانا.
حياة هادئة ورخية ال اأحد من افراد اال�رشة يتحدث بال�سيا�سة فيما عدا االأب املهتم بقراءة 

ال�سحف ومتابعة ن�رشات اأحبار بي بي �سي. كل االآخرين ال عالقة لهم باالأمر
قيل يل يوما ان ابي يف ايام درا�سته يف اجلامعة االمريكية ببريوت كان انتمى اىل حلقة 
قبل  ذلك  وكان  توما  �سما�ش  جميل  مبجموعة  عرفت  العراقيني  الطلبة  من  لعدد  مارك�سية 

تاأ�سي�ش احلزب ال�سيوعي.
مل احتقق من املعلومة وال اعرف ملاذا مل ا�ساأله عنها . لكن عندما عرفته مل يكن لديه اي 

ن�ساط �سيا�سي
كنا  الرفيعي  عميدة  الراحلة  الرابطيات وهي  باحدى  تتكرر جمعتني  ال  كانت �رشبة حظ 

نعمل معا يف دائرة واحدة ثم ا�سبحنا �سديقات.
اأخذتني معها اىل اجتماعات الرابطة التي تعقد �رشا يف بيوت ال اعرف ا�سحابها تارة يف 
منطقة �سعبية جنل�ش فيها على االر�ش واخرى يف بيت الأ�رشة من الطبقة الو�سطى ي�سبه بيتنا 

وثالثة يف مكان  بدا يل �سبيها بالق�رش واملو�سوع الدائر دائما هو املراأة وحقوقها.
قبيل ثورة متوز 58 قررت الرابطة ار�سايل اىل فينا لتمثيلها يف موؤمتر االحتاد الن�سائي 
الدميقراطي العاملي. كان متعذرا على اي من قيادات الرابطة ال�سفر الأن ا�سماءهن كانت 

مك�سوفة لالأمن وانا ال احد يعرفني.
كان ال�سفر يومها متاحا للعراقيني حيثما �ساءوا اال من كانت ا�سماوؤهم موؤ�رشة باالحمر 

لدى دوائر االمن. لذا كان �سفري �سهال وبال عوائق.
كنت �ساأ�سلك الطريق الربي اىل �سوريا ومن هناك ترتب يل امور ال�سفر حل�سور املوؤمتر

اعطوين ر�سالة م�سلفنة بحجم حبة احلم�ش كي ا�سلمها يف دم�سق وقيل يل اذا ما �سعرت باأي 
خطر ابتلعي الر�سالة.

على احلدود العراقية �سعد اىل �سيارة نرين �سابط �ساب ما ان راأيته حتى ابتلعت الر�سالة 
ليت�سح فيما بعد انه جاء ليخرب امل�سافرين باجراءات التفتي�ش وختم اجلوازات.

له  الر�سالة قلت  اين  �ساألني  الراحل عزيز �رشيف.  و�سلت دم�سق ومعي عنوان املنا�سل 
خفت وبلعتها تب�سم بهدوئه املعهود قائال مو م�سكلة عدنا خرب باملو�سوع.
كان علي ان انتظر يف بيته ب�سعة ايام كي تكتمل اجراءات ال�سفر واحلجز.

يف اليوم الثالث ا�ستدعى االمن ال�سوري عزيز �رشيف لي�ساأله من هذه التي جاءت من العراق 
وحلت يف بيتكم قال لهم هذه �سديقة لزوجتي يف طريقها اىل النم�سا ال�ستكمال درا�ساتها 

العليا واتهى االمر ب�سال�سة.
و�سلت اىل فينا وتهت هناك يف املوؤمتر. وجدت نف�سي وانا بنت الرابعة والع�رشين و�سط 
الن�سال  من  تاريخا  منهن  كل  حتمل  البلدان  خمتلف  من  جئن  العامل  ن�ساء  من  كبري  عدد 

واخلربة يف قيادة املنظمات الن�سوية
هذه  اىل  ي�ستمع  والكل  رهبة  يرتع�ش  �سوتي  فوجدت  العراق  خطاب  القي  ان  علي  كان 
القادمة من العراق. �سمعت �سوت �سيدة ب�سعر ابي�ش جتل�ش خلفي على املن�سة وتهتف بي 

بحرارة "كوين �سجاعة يا ابنتي" ت�سجعت واكملت اخلطاب.
يف ب�سعة ايام تعلمت يف ذلك املوؤمتر ما مل اتعلمه طيلة �سنواتي ال�سابقة.

عدت اىل العراق بال م�سكلة وال م�ساءلة يبدو ان خرب املوؤمتر مل يكن قد و�سل اىل بغداد. 
بعد ب�سعة ايام ا�ستعلت ثورة متوز وكرت ال�سبحة معي.

باقة  نرج�ش لكل رابطية يف عيدها
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عواطف العبادي
"موقع  اآذار على من�سة الزوم يف  جرى تنظيم ندوة يف ٧ 
العاملي،  املراأة  عيد  اآذار   8 مبنا�سبة  ديرتنا"،  الب�رشة 
عن  واملدافعات  املنا�سالت  من  نخبة  الندوة  يف  �ساركت 
هذا  يف  خمتلفًة.  عربية  بلدان  من  والطفل  املراأة  حقوق 

اللقاء:
الن�ساء  رئي�سة  الفروا�سي،  ي�رشى  االخت  حتدثت   -
 ، تون�ش  يف  الن�ساء  معاناة  عن  تون�ش،  يف  الدميقراطيات 
البطالة بني  للعائلة وزيادة  وذلك بتدين امل�ستوى املعي�سي 
وتوقفت  كورونا.  جائحة  بعد  وخا�سة  الن�ساء،  �سفوف 
عام  �رشع  الذي  ال�سخ�سية،  االحوال  )قانون(  جملة  عند 
القانون  هذا  ويحتوي   ،195٧ تطبيقه  وجرى   ،  1956
تعدد  قانون االرث ومنع  ، مثل  املراأة  ان�سفت  على مواد 
حياتها،  �رشيك  اختيار  يف  املراأة  حق  ومن  الزوجات 
القانون نوعي  االأطفال، ويعترب هذا  وحقها يف احل�سانة 
يف املنطقة  ..  وا�سارت  يف حديثها اىل القوى الظالمية 
هذا  على  لاللتفاف  امل�سلمني  باخوان  املتمثلة   تون�ش  يف 
التون�سيه  املراأة  وقوف  ان  اال  الغاءُه  وحماولة  القانون 

والقوة الدميقراطية اف�سلت ذلك .
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  امتياز حالق، من  اما   -
ال�سعب  بها  مير  التي  واملعاناة  االأو�ساع  عن  حتدثت  فقد 
�سد  الالن�سانية  وممار�ساته  اال�رشائيلي  االحتالل  من 
حياة  على  االو�ساع  هذه  وانعكا�ش  الفل�سطيني،  ال�سعب 
الن�ساء واالطفال. وحتدثت مبرارة عن اأو�ساع املخيمات 
مثل  احلقوق  اأب�سط  من  وحرمانهم  لبنان،  يف  الفل�سطينية 

املاء والكهرباء.. وغريها.

املراأة  رابطة  من  العبادي،  عواطف  مداخلة  ويف   -
والتي  الطويل  العراقية  املراأة  ن�سال  عن  العراقية، 
 188 رقم  ال�سخ�سية  االحوال  قانون  ت�رشيع  عن  متخ�ش 
-1959، واحلفاظ على هذا املك�سب الكبري ، وقد ا�سارت 
القانون  هذا  لتغيري  اال�سالمية  االحزاب  حماوالت  اإىل 
الرابطة،  دور  على  واأكدت   .2003 بعد  مواده  وتغيري 
الدفاع  يف  الدميقراطية  والقوة  املدين  املجتمع  ومنظمات 
احلا�رش  الوقت  يف  املبذولة  اجلهود  عن  عربت  .كما  عنه 
حلماية  اال�رشي"  "العنف  �سد  قانون  ت�رشيع   اجل  من 
 . العراق  يف  امل�ست�رشي  العنف  هذا  من  واالأطفال  الن�ساء 
وتداعياتها  وا�سبابها  اأكتوبر  انتفا�سة  عند  توقفت  كما 
البارز  ال�سباب ، ودور املراأة  التي �سقطت من  وال�سحايا 
الرعيل  من  الرائدات  بدور  وا�سادت  االنتفا�سة.  هذه  يف 
طموحات  حتقيق  �سبيل  يف  ت�سحيات  من  قّدمن  وما  االول 

املراأة العراقية .
- االخت كاترين �ساهر ، من احلزب ال�سيوعي اللبناين 
ا�سارت   " الن�سائي  القطاع  االعالم،  يف  العام  "املن�سق 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  االو�ساع  عن  م�سهب  ب�سكل 
ودور   . اللبناين  ال�سعب  منها  يعاين  التي  واالجتماعية 
النظام الطائفي يف ماأ�ساة البلد وانعكا�ش هذه االزمات 
على و�سع االأ�رشة واملراأة والطفل على وجه اخل�سو�ش. 
االقت�سادية  الظروف  ت�سابه  مداخلتها  يف  وعك�ست 
الذي  املعاناة  وحجم  ولبنان،  العراق  بني  والطائفية 

مير بها ال�سعبني.
- تناولت االخت لطيفة زهرة املخلويف، من جمعية م�ساواة 
يف  الن�ساء  حقوق  اجل  من  املراأة  ن�سال  اىل   ، املغربية 

املراأة  حلماية  قانون  ب�سن  الن�سال  هذا  ومتخ�ش  املغرب 
من العنف بكل انواعه املنزيل، يف العمل او يف ال�سارع،  
وكذلك ا�سافت ال زال الطريق طويل لتحقيق امل�ساواة بني 

اجلن�سني.
نوعية  مداخالت  املو�سليات،  لالخوات  وكان   -
عن  علي  فريدة  حتدثت  فقد  اجلميع.  باهتمام  حظيت 
النف�سية  حالتهن  وعك�ست  الناجيات  االيزيديات  اأو�ساع 
ومتت  االحتجاز،  اثناء  لها  ن  تعر�سّ التي  واملمار�سات 
اال�سارة اىل ان اكرث من 2500 امراأة ال زالن مفقودات. 
معاناة  عن  ما�ساوية  �سورة  فقدقدمت  فرح  االخت  اما 
وعن  للمو�سل،  الداع�سي  االحتالل  اثناء  واالأطفال  الن�ساء 
هذه  تركت  وما  الن�ساء،  على  واالعتداءات  امل�سايقات 
االأطفال  نف�سية  يف  والرعب  اخلوف  اثار  من  املمار�سات 
والن�ساء. وا�سافت، االأخت اىل  معاناة الن�ساء النازحات 
يف املخيمات من ظروف ال اإن�سانية و�سط غياب احلكومات 

املحلية واملركزية.
عك�سن  فرن�سا،  من  امل�ساركات  بع�ش  داخلت  وقد  هذا 
املجتمع  منظمات  ودور  ومعاناتهن  املهاجرات  او�ساع 

املدين يف تقدمي الدعم وامل�ساندة.
م�رشوع  �سلمان  كرمي  االأ�ستاذ  الندوة  من�سق  تبنى  -كما 
 1500 اىل  بحاجة  املو�سل،  يف  لالخوات  خياطة  مركز 

دوالر، وقد مت  الت�سامن مع هذا املقرتح.
الندوة مبداخالت نوعية عك�ست  حيوية املنا�سبة  - متيزت 
ببعدها االن�ساين واالجتماعي، وعربت عن �رشورة حتقيق 

املطالبة بحقوق املراأة وم�ساواتها.
واكدت على التن�سيق والت�سامن بني ن�ساء العامل.

م�ساركة رابطة املراأة يف بريطانيا مبنا�سبة يوم املراأة العاملي

�ساجدة العطية
ومب�ساركة   العراق   يف  العراقية  املراأة  رابطة  اأقامت 
اأفرتا�سية  باأحتفالية   الرابطة  يف اخلارج  عدد من فروع 
اأحتفااًل بعيد  اأذار  العا�رش من  الزوم وذلك يوم  تقنية  على 
لتاأ�سي�ش  وال�ستني   التا�سعة   والذكرى  العاملي  املراأة  
بالوقوف  االأحتفال  ابتداأ   وقد  العراقية  املراأة  رابطة 
املراأة  رابطة  �سهيدات  ارواح  على  حدادًا  �سمت  دقيقة 
العراقية و�سهداء  و�سهيدات احلركة الوطنية  وكافة اأبناء 
ثم  الرابطة   �سهيدات   عن  فلم  ذلك   تال  العراقي  ال�سعب  
كلمة  مروكل  �سمريان  الزميلة  الرابطة  �سكرترية  قدمت 
غنوتنا  للمراأة   اأغنية  اىل  احل�سور   ا�ستمع  ثم  باملنا�سبة  
والتي  املختلفة  الفقرات  توا�سلت  ثم  ح�سن  جعفر  للفنان 
ت�سمنت احلديث  عن رائدات  رابطيات  قدمن  مثاال رائعا 
عن  اجلواهري  د.خيال  الزميلة  حتدثت  فقد  اجلديد  للجيل 
كانت  وقد  الدليمي  د.نزيهة  االأوىل   الرائدة   حياة  �سرية 
الرائدة   بعدها  قدمت  اجلميع.  من  وتقدير  اعتزاز  مو�سع  
الرابطية  خامن زهدي كلمة تهنئة  بهذه  املنا�سبة  وكانت 
املو�سيقى حا�رشة مب�ساركة الدكتور وعازف  ال�ساك�سفون  

عمار علو وابدعت الزميلة الرابطية كوريا رياح )اأم فرات 
(بذكر جتربتها  يف العمل يف املناطق  ال�سعبية  وتقدمي يد 
العون  للعديد من العوائل  الفقرية عن طريق م�ساريع عمل 
الن�ساء  امُلعيالت  الأ�رشهن وكانت  ب�سيطة  وباالأخ�ش  مع 
اجلميع  وا�ستح�سان   دعم  نالت  نوعها   من  فريدة  جتربة 
حافظ  علي  للفنان  ال�سجي  وال�سوت  العود  لوجود  وكان 
احلبيبة  بغداد  اأر�ش  على  متوا�سعة  حديقة  داخل  ومن 
جواد   ماجدة  الزميلة  قدمت  ثم  احل�سور  على  جميال  اأثرًا  
الرابطية  الرائدة  اخلالدة  الراحلة   والدتها   حياة  �سرية 
اأ�سفت  على االحتفالية املزيد من احلب  �ساكر حيث  زكية 
الرائدة  الرابطية   قدمت  كما  االأول  للرعيل  واالحرتام 
االأجواء  على  فت  اأ�سّ والتي  باملنا�سبة  حتية  بابان  مبجل  
للق�سيدة وجودًا جمياًل  الفرح والبهجة..وكان  املزيد من 

بق�سيدتني لل�ساعرة اجلميلة رجاء القي�سي
واأ�ساف الفنان اأح�سان االأمام  باأغانيه الوطنية والرتاثية 
وم�ساركته  معه  يردد  احل�سور  جعلت  جميلة  م�ساعر 
بقوة  حا�رشة   االع�سم  �سهيلة  الرابطية  وكانت  الغناء 
ودعم  اأ�سناد  يف  الرابطيات  وباقي  جتربتها   عن  للتحدث 

يو�سف  عدنان  الدكتور  �ساهم  وقد  الت�رشينية  االأنتفا�سة  
وابدعت   بعيدها  العراقية   للمراأة   جميلة  بق�سيدة  رجيب  
بالعمل يف  اأبهى باحلديث  عن جتربتها   ال�سابة   الدكتورة 
يف  وجتربتها  �سابة  كطبيبة   ودورها   الرابطة  �سفوف 
وقد  االنتفا�سة  يف  امل�ساركني  وال�سباب  ال�سابات  دعم 
كان هناك العديد من املداخالت  فكانت م�ساركة  الرائدة  
الن�سوية  جنية ح�سني مهدي )اأم ب�رشى ( املنت�سبة للرابطة يف 
احل�سور  كافة  من  وتقدير  اأعتزاز  اأوكتوبر1952مو�سع 
ال�سيدة  وقدمت  التهنئة  برقيات  من  العديد  و�سلت  .وقد 
اململكة  يف   ال�سوداين  الن�سائي  رئي�سةاالأحتاد  بابكر  حنان 
املتحدة  واأيرلندا  ر�سالة التهنئة  بهذه املنا�سبةكما قدمت 
الزميلة فوزية  العلوجي التهنئة با�سم املنتدى العراقي  يف 
التهنئة  بتقدمي  الطائي   ب�رشى  الن�سرية  وبادرت  بريطانيا 
مبنا�سبة  ال�سيوعيني  االأن�سار  لرابطة  التنفيذية  اللجنة  با�سم 
موطني  بن�سيد   احلفل  اأختتم  وقد  العاملي  املراأة  يوم 
بعيد  اآمن  بعراٍق  نحتفل  ان  امل  على  اجلميع  ردده  الذي  
بال�سعادة  وبناته  اأبناءه  ينعم   والطائفية  املحا�س�سة   عن 

واالآمان .

رابطة املراأة العراقية- ا�سرتاليا
Cecil hills كانت احتفاليه جميله  to احتفلت را بطتنا االثنني 8اذار يوم املراأة العاملي ب�سفره ترفيهيه على حدائق  حتت �سعار  ،�سامدات،قادرات رغم العنف وجانحه كورونا 
�سارك عدد كبري من ع�سوات الرابطه وا�سدقاوؤهم ، وقد �سارك ع�سوتان من وموؤ�س�سه core اال�سرتاليا  وافتتح االحتفال بكلمه رابطه املراة العراقيه القتها �سكرتريه الرابطه الزميله 
�سلوى بولو ، ثم جرى �سحب الرفل تكت على روح الزميلتان  امل عزيز والزميلة جانيت ومت توزيع الهدايا على كل احل�سور ، وبعد اطفاء ال�سموع باملنا�سبه تناول الغداء واحللوى 

وا�سمعنا اىل االغاين العراقيه الرتاثيه اجلميله  الف حتيه ليوم املراة العاملي واملراة العراقيهال�سامده. رغم العنف وجانحه كورونا اللعني

احتفالية رابطة املراأة يف بريطانيا مبنا�سبة عيد املراأة العاملي

احتفالية رابطة املراأة يف ا�سرتاليا مبنا�سبة يوم املراأة العاملي

ندوة رابطة املراأة العراقية 
فرع هولندا

عبد الرزاق احلكيم
ملعتقالت  اإ�ستذكارية  ندوة  /هولندا...  العراقية  املراأة  رابطة  نظمت 
و�سجينات �سيا�سيات عراقيات منا�سالت ، منذ اإنقالب 8/ �سباط 1963 
ال�سيوعية  العوائل  على  �سلط  جماعي  اإرهاب  من  تبعه  وما   ، امل�سوؤوم 
 ، وتعذيب  و�سجن  اعتقال  من  والوطنية...  والتقدمية  والي�سارية 
واعدامات باجلملة اأثر بيان 13 �سباط من قبل احلاكم الع�سكري املقبور 

ر�سيد م�سلح..
اإ�ست�سافت الندوة التي ادارتها ال�سيدة با�سمة بغدادي ، رئي�سة الرابطة... 
اول املتحدثات  املنا�سلة ال�سجاعة  �سمرية مزعل ، اأ�سغر �سجينة �سيا�سية 
اعتقالها  وظروف  ا�سباب  عن  حتدثت   ...1963 �سباط   8 انقالب   يف 
يف  ال�سيوعي  احلزب  ا�سدره  بيان  ووجود  ال�سيوعيني  اخوتها  ب�سبب   ،
اىل  العمارة  من  �سجنها  اماكن  وتعددت  اعتقالها  فتم   ،  ، كامرتها.. 
بغداد ومن ثم اىل الب�رشة... مما اثار اعتقالها و�سغر �سنها  و تعذيبها 
الراأي العام العاملي... ما دفع ) حمكمة ر�سل ال�سالم ( اىل اإ�سدار بيان 
مزعل  �سمرية  باعتقال  احلكومة  فيه  ادان  الذي  العراقية،  احلكومة  اىل 
�رشاحها.  باطالق  واملطالبة  القانوين...  ال�سن  دون  وهي  و�سجنها 
بعد   ، �رشاحها  الأطالق  العاملي  ال�سغط  ب�سبب  االأ�ستجابة  متت  وفعال 
وبدون  ال�سجون  بني  وتنقل   ، ونف�سي  ج�سدي  تعذيب  من  �سديدة  معاناة 

حماكمة واحلديث يطول عن و�سعها...
كما حتدث العديد من املنا�سالت اللواتي تعر�سن اىل االإعتقال وال�سجن 
والتعذيب ، ال ل�سبب ، غري انهن �سيا�سيات ينا�سلن مع اإخوانهن من اجل 

وطن حر واآمن وعي�ش كرمي و�سعيد.
اإنتفا�سة  املنا�سلة  كانت  مزعل...  �سمرية  ال�سيدة  بعد  املتحدثات  ابرز 
وابنهما  وزجها  اعتقالها  وظروف  �سبب  عن  حتدثت  حيث  مريو�ش  
الر�سيع  )ذو الع�رشة �سهور ( وتعر�سها للتعذيب اجل�سدي والنف�سي وحكم 
مت  حتى  ال�سجن..  يف  اعدامها  انتظار  يف  وبقيت  باالإعدام...  عليها 
اطالق �رشاحها بعد تدخالت عديدة مل�سوؤولني ودفع مبالغ طائلة الإطالق 

�رشاحها.
كما حتدثت ال�سيدة املنا�سلة نقية اإ�سكندر ) اأم �سالم ( عن ظروف اعتقالها 
بعد االنقالب الفا�سي و�سجنها يف ق�رش النهاية وتعر�سها للتعذيب اجل�سدي 
والنف�سي  اليومي وامل�ستمر و�سجنها يف غرفة انفرادية.. واي�سا حديثها 

يطول...
 / اقية  العر  املراأة  رابطة  رئي�سة  مروكل  �سامران  ال�سيدة  اي�سا  حتدثت 
املركز العام عن ظروف اعتقالها و�سجنها ، وهي طالبة يف الكلية ب�سبب 
ن�ساطها الطالبي وال�سيا�سي. وبعد اطالق �رشاحها... حتدثت عن ظروف 

اختفاءها عن اعني اأجهزة االأ من ، وعرفت با�سم ) �سمرية اخلياطة (.
كما حتدثت املنا�سلة ماجدة اجلبوري عن ظروف اعتقالها يف زمن حكم 
�سدام املقبور و�سجنها وا�سكال تعذيبها النف�سي واجل�سدي ، وحكم عليها 

باملوؤبد ، ومن ثم اطلق �رشاحها بقرار عفو عام.
واعدام  و�سجن  اعتقال  ظروف  عن  االأ�سدي  �سوكت  الدكتور  حتدث  كما 
واأخيها  بالب�رشة  املعروفة  ال�سجاعة  الرابطية  �سدي  االأ  فريال  �سقيقته 
االإعدامات  لهذه  العائلة  معاناة  وعن  وزوجها.  م�سدق  ال�سغري 

اجلماعية.
تعر�سن  الالآئي  املنا�سالت  امل�ساركة  ح�سوربع�ش  �سعوبة  وب�سبب 
ااالإعتقال  اأي�سال  ر�سائل عن  لذل مت  االإعتقالت وال�سجن  وعوائلهن اىل 
وال�سجن بعد 8 �سباط امل�سوؤوم ، قراأت ر�سائلهن من قبل ادارة الندوة..

ر�سالة املنا�سلة ال�سجينة ال�سيا�سية رهبية حممد الق�ساب ) اأم نربا�ش ( ، 
اإبراهيم حممد  الفا�سي مع زوجها  انقالب 8/�سبط  اعتقالها بعد  حيث مت 
اب�سع  اىل  وزوجهىا  هي  وتعر�ست  النهانية  ق�رش  يف   ، خمموري  علي 
ال�سفاح  املجرم  اأبلغها  وقد   ، زوجها  ا�ست�سهاد  لغاية   ، التعذيب  انواع 

ناظم كزارباإ�ست�سهاده.
اعتقلت من  ميكائيل... حيث  كاترين  الدكتورة  املنا�سلة  ر�سالة  وتلتها 
البعث  اجهزة  قبل  من  متو�سط   االأول  ال�سف  يف  طالبة  وهي  مدر�ستها 
الفا�سي وذلك ب�سبب اإخبارية عن وجود والدها الن�سري يف اجلبل وكذلك 
ونقلت مبا�رشة اىل املو�سل ومن ثم اىل �سجن  كركوك ،واملحكمة للمنطقة 
ال�سمالية كانت يف كركوك  ، مت اطالق �رشاحها ب�سبب �سغر �سنها من قبل 

القا�سي.
ثم قراأت ر�سالة املنا�سلة اأحالم رهك... التي حتدثت عن تعر�ش عائلتها 
و�سجن  االعتقال  8�سباط...اىل  انقالب  بعد   ، عذاب   من  عانوها  وما 

والدها ح�سني رهك خلف واأخيها طه ح�سني رهك اي�سا.
وقبل ختام الندوة ، قدمت مداخالت واإ�سافات  عديدة  للن�ساء والرجال 
وا�سدقائهم  وجريانهم  اقاربهم  الندوة...ت�ستذكر  يف  امل�ساركني 
وما  �سباط،   8 انقالب  بعد  �سواء  لالإعتقال  وتعر�سهم  ومعارفهم... 
تاله من حكم البعث املقبور، ما عانوه من ا�سطهاد ومتابعة واعتقاالت 
الدكتاتورية  يد  على   ، والعمل  الو�سيفة  من  �سيا�سي  وف�سل  وتهمي�ش 

ال�سدامية..
م�ساًء   ٧ ال�ساعة  وحتى  ظهرا   4 ال�ساعة  من  �ساعات  ثالث  الندوة  دامت 

بتوقيت العراق ، يوم ٧ / �سباط /2021

�سكر و تهنئة من رابطة املراأة يف بريطانيا

القلبية  بالتهاين  العراقية يف بريطانيا  لرابطة املراأة  ااألدارية  الهيئة  تتقدم 
و�سام  على  بح�سولها  نا�رش  عزيز  هيفاء  للدكتورة  والتربيكات  ال�سادقة 
اململكة  يف  املوحدة  العراقية  الطبية  اجلمعية  من  الطبي  واالبداع  التميز 
بغداد  العراقية يف  �سكرتارية رابطة املراأة  واأيرلندا، كما وتثمن  املتحدة 
اأخواتنا  الدعم املادي لدعم عمل  الدكتورة هيفاء يف تقدمي  الزميلة  جهود 
ااإلبداع  من  املزيد  واىل  وال�ساملة  بال�سحة  الطيبة  االماين  كل  العراق  يف 

والتقدم يف كافة املجاالت
رابطة املراأة العراقية يف 10 اأذار 2021
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د. خيال اجلواهري

الثاين  ت�رشين  من  ع�رش  الثالث  يف 
الثالثة  ال�سنوية  الذكرى  مرت  الفائت، 
لرحيل املنا�سلة املعروفة ب�رشى برتو، 
احلركة  �سماء  يف  ومتيزت  برزت  التي 
الن�سوية وال�سيا�سية العراقية، واأ�سبحت 
اللواتي  الن�ساء  من  للكثري  وقدوة  مثاال 
اأنف�سهن  الن�سال ونذرن  �سوح  عملن يف 
بهيًا  �ساخمًا،  العراق  يظل  ان  اجل  من 

مزهرًا.
التا�سع والع�رشين  م�ساء  الراحلة  ولدت 
و�سط   ،1933 عام  االأول  كانون  من 
عائلة مي�سورة احلال يف مدينة الب�رشة. 
ا�ستاأجرها  دار  يف  طفولتها  وعا�ست 
منطقة  يف  الناجح،  املحامي  والدها 
وقد  الع�سار”.  طريق  “ن�ش  ت�سمى 
كانت عائلتها �سغرية، ت�سم االأب واالأم 

واالأ�سقاء فاروق واميل وعماد.
يف اخلام�سة من عمرها دخلت “رو�سة 
ثم  الب�رشة،  يف  الراهبات”  مدر�سة 
وعندما  االبتدائية،  درا�ستها  وا�سلت 
االبتدائي،  الرابع  ال�سف  اإىل  و�سلت 
معه،  فاأخذها  بغداد  اىل  والدها  انتقل 
وتكمل  الب�رشة،  اإىل  جمددا  معه  لتعود 
“مدر�سة  االبتدائي يف  ال�ساد�ش  مرحلة 
دار  النموذجية”، وت�سكن يف  ال�سعدون 
جماورة لدار زوج عمتها �سربي اأفندي 
الب�رشة”،  امني  “�سندوق  بـ  املعروف 
الفنانة  اأغنية  يف  ا�سمه  ذكر  والذي 
“االفندي..  املالية  �سديقة  الراحلة 

االفندي.. عيوين االفندي”.
ي�سطحبها  والدها  كان  �سغرها،  يف 
واال�سدقاء  ال�سيوف  ال�ستقبال  معه 
مثل  اآنذاك،  ال�سيا�سية  االحزاب  من 
م�سطفى علي، القانوين املعروف الذي 
اأ�سبح وزيرا للعدل بعد ثورة 14 متوز 
وعزيز  خدوري  وخدوري   ،1958

�رشيف.
و1956   1945 عامي  بني  الفرتة  يف 

�سيما  ال  ملحوظًا،  ال�سيا�سي  وعيها  بداأ 
قرب  الكرادة  يف  العائلة  �سكنت  عندما 
مع  تتعامل  راحت  اإذ  ال�رشقي.  الباب 
وت�ستوقفها  ال�سيا�سية،  املو�سوعات 
�سلبيات نظام احلكم اآنذاك، خا�سة بعد 
اأن مل�ست لدى اأخيها فاروق، ن�ساطات 

�سيا�سية.
هي  بقربهم،  ت�سكن  كانت  عائلة  ثمة 
عائلة روؤوف البحراين، الذي هو وزير 
الكيالين.  ر�سيد  جماعة  ومن  �سابق 
لها،  �سديقة  �سلوى  ابنته  اأ�سبحت  وقد 
خم�سينيات  حتى  العالقة  تلك  وا�ستمرت 

القرن املا�سي.
يف الفرتة بني عامي 1946 و194٧، 
التحقت بـ “ثانوية االعظمية للبنات”. اإال 
اأن والدها، ومع بداية ال�سنة الدرا�سية، 
عنّي مت�رشفا للواء كركوك، فا�سطرت 
اىل  وعائلتها  هي  معه  االنتقال  اإىل 

هناك.
يف كركوك، وحتديدا يف �سيف 1946، 
وقعت “جمزرة كاورباغي”. حيث اأطلق 
الر�سا�ش على عمال �رشكة نفط العراق 
– الربيطانية اثناء تواجدهم يف حديقة 
اىل  اأدى  ما  بحقوقهم،  للمطالبة  عامة 
من  اأكرث  وجرح  منهم  العديد  ا�ست�سهاد 

ثالثني اآخرين.
ذاكرة  يف  حمفورة  بقيت  الواقعة  هذه 
اإىل  جمددا  انتقلت  فحينما  ب�رشى. 
بغداد الإكمال درا�ستها اجلامعية، لفتت 
مدخل  عند  الطلبة  تظاهرات  انتباهها 
الثوري  الطالب  ان  وكيف  الطب،  كلية 
خلوق امني زكي، يخطب ويلهب حما�سة 
الوطني.  الن�سال  يف  لالنخراط  الطلبة 
ومل تن�ش يف حياتها ذلك امل�سهد، حني 
ال�سحايا  اأحد  دماغ  يحمل  �سابا  راأت 
ها�سم  الطب  كلية  عميد  على  ويدخل 
املوقف،  هذا  فيه  اأثر  الذي  الوتري 
اجلرائم  على  احتجاجًا  ا�ستقالته  فقدم 
ال�رشطة  قبل  من  ارتكبت  التي  الب�سعة 
بانتهاك حرمة اجلامعة. كان ذلك اثناء 

وثبة كانون الثاين عام 1948.
اجلواهري،  بلقاء  ب�رشى  وحظيت 
حينما كان يقراأ ق�سيدة رائعة يف منطقة 
الباب املعظم، عنوانها” يوم ال�سهيد”، 

ومطلعها:
يوم ال�سهيد حتية و�سالم    

بك والن�سال توؤرخ االعواُم
وهي  من�سودا  دورا  الراحلة  ولعبت 
ملحوظ  بن�ساط  احلزبية  مبهامها  تقوم 
ت�سكن  كانت  اإذ  االعظمية.  منطقة  يف 
ممن  زميالتها  مع  الوزيرية  منطقة  يف 
وكانت  االعظمية،  ثانوية  يف  تخرجن 
من  عدد  اأكرب  لك�سب  ن�سالها  توا�سل 
قاعدة  �سكل  ما  و�سديقاتها،  زميالتها 
املراأة  رابطة  يف  �سواء  للعمل،  وا�سعة 

او يف جمال عملها ال�سيا�سي.

الن�ساء  من  جمموعة  مع  تبادر  وكانت 
وناهدة  انعام  مثل  الرابطيات، 
واخواتها  �سمي�سم  و�سعاد  العبايجي 
ونعمة بهجت وابنة عمها بتول وناهدة 
عميدة  واختها  وامرية  ر�سيد  ونزيهة 
الإي�سال  العماري،  وملي�ش  الرفيعي 
املجتمع  اىل  العراقية  املراأة  �سوت 

العراقي.
الدليمي  نزيهة  د.  بادرت  وحينما 
ن�سائية  جلمعية  املوؤ�س�سة  الهيئة  لت�سكيل 
اأ�سبحت  املراأة(،  حترير  )جمعية 
اجلمعية،  يف  ع�سوا  ب�رشى  املنا�سلة 
واإىل جانبها د. خالدة القي�سي وعفيفة 
ب�رشى(  )ام  ال�ساعدي  وجنية  روؤوف 
االأوقاتي  وابتهاج  �سفوت  و�سلوى 
باالإ�سافة اىل املنا�سلة خامن زهدي. 
وزارة  اىل  طلب  تقدمي  مت  ووقتها 
الداخلية الإجازة اجلمعية، لكن اجلهات 

الر�سمية رف�ست.
دون  حائال  يقف  مل  احلاجز  هذا 
الذي  الن�سائي،  احلراك  ا�ستمرار 
توا�سل من خالل اإقامة منا�سبات حتت 
اعرا�ش  حفالت  منها:  عديدة  م�سميات 
واعياد ميالد وغريها، الإجراء لقاءات 
من  يواجهن  مبا  وتوعيتهن  الن�ساء  مع 
من  اأكرب  بعزمية  لل�سري  �سعوبات، 
مطالب  من  به  يحلمن  ما  حتقيق  اأجل 
ال�رشوع  ذلك  تطلب  لو  م�رشوعة، حتى 

بالعمل ال�رشي.
يف املرحلة الثانية من درا�ستها يف كلية 
ب�سهور،  كانون  وثبة  وقبل  ال�سيدلة، 
خلية  يف  مرة  الأول  ب�رشى  انتظمت 
الدليمي.  اإنعام  م�سوؤولتها  مع  �سيوعية 
عبد  نورية  اأ�سبحت  ق�سرية  فرتة  وبعد 
الله، وهي موظفة يف مكتبة املدر�سة، 
هذه،  لعبت  وقد  احلزبية.  م�سوؤولتها 
ايجابيًا  بحكم عملها يف املكتبة، دورًا 
القراءة  على  الطالبات  ت�سجيع  يف 
ال�سيا�سية  بالكراري�ش  وتزويدهن 

املارك�سية املب�سطة.
يف عام 1952 واثناء العطلة ال�سيفية، 
بب�رشى،  الدليمي  نزيهة  د.  ات�سلت 
ن�سائية  خلية  يف  العمل  اإىل  ودعتها 
�سغرية. وقد حتم�ست للعمل يف �سفوف 
موؤمترها  يف  وامل�ساركة  الرابطة 
االحوال  قانون  اإن�ساج  ويف  االأول، 

ال�سخ�سية رقم 188 ل�سنة 1959.
برفيق  الراحلة  اقرتنت   1960 عام 
و�ساركته  عجينة،  رحيم  د.  دربها 
يف  واالجتماعي  ال�سيا�سي  الن�سال  يف 
الدميقراطي  ال�سبيبة  احتاد  �سكرتارية 
اللقاء  عن  ف�سال  اخلارج،  يف  العاملي 
بوداب�ست،  يف  دولية  منظمات  مع 
االنكليزية  اللغتني  تتقن  لكونها  وذلك 
والفرن�سية. وبعد 5 �سنوات من الغربة 
الق�رشية يف اخلارج، عادت مع زوجها 

اىل بغداد لتوا�سل م�سريتها الن�سالية.
ال�سلم  جمل�ش  يف  م�ساهمتها  نن�سى  ولن 
التي  وهي   ،1968 عام  والت�سامن 
ابداء  يف  وجراأتها  ب�رشاحتها  عرفت 
�ساأنها  من  التي  واالآراء  املالحظات 
النهو�ش بالعمل الدميقراطي، ما اأثار 
املجل�ش،  يف  زمالئها  بع�ش  حفيظة 
تدهور  بعد  �سيما  م�سايقتها،  فتمت 
ال�سيوعي  احلزب  بني  ما  العالقات 

العراقي وحزب البعث.
اىل  بغداد  غادرت   1968 عام  يف 
باري�ش، ونزلت �سيفة مع زوجها على 
ذلك  كان  الفرن�سي.  ال�سيوعي  احلزب 
العراقي.  ال�سيوعي  بتوجيه من احلزب 
ومل تدخر هي وزوجها جهدا يف تعرية 
ال�سوفينية والعدوانية  النظام و�سيا�سته 

�سد كل ما هو تقدمي.
املعنون  كتابها  الإ�سدار  تفرغت الحقًا 
اللجنة  اىل  قدمته  الذي  نن�سى”،  “لكيال 
العراق،  يف  االرهاب  �سد  الفرن�سية 
ارتكبت  التي  اجلرائم  فيه  وف�سحت 
 .1963 عام  �سباط   8 انقالب  عقب 
كتابا  اأ�سدرت   1981 العام  ويف 

“نحن ندين”، باللغتني العربية  بعنوان 
على  ال�سوء  ت�سلط  وفيه  والفرن�سية، 
التي  الوح�سية  واجلرائم  االنتهاكات 
عامي  بني  ما  البعث  حزب  ارتكبها 

19٧9 و1981.
عام 1982 �سافرت هي وزوجها اىل 
امام  احلزب  لتمثيل  الدميقراطية  اليمن 
اليمن  اليمني. ومن  اال�سرتاكي  احلزب 
يف  االن�سار  ب�سفوف  االلتحاق  قررا 
هناك  اإىل  فو�سلت  العراق،  كرد�ستان 
يف  الن�ساء  توعية  يف  دورا  ولعبت 

املناطق الريفية.
اإعالم  تطوير  يف  دورا  لعبت  كذلك 
االأن�سار، ف�سال عن املهام االخرى التي 
كانت توؤديها. وكن�سرية جاءت تقارع 
من  بع�سًا  ن�رشت  الدكتاتوري،  النظام 
اجلديدة”،  “الثقافة  جملة  يف  مقاالتها 

وترجمت عددا من الكتابات.
عام  االول  كانون  يف  ن�رشت  كما 
املنظمات  19٧0، مو�سوعًا عن دور 
البناء  يف  م�ساهمتها  رفع  يف  الن�سائية 
هذا  يف  اكدت  وقد  االجتماعي. 
خطت  العراقية  املراأة  اأن  املو�سوع، 

هي:  كبرية،  خطوات  عاما   40 خالل 
عملها  وتنظيم  التعليم  على  اقبالها 
وجمعيات  منظمات  �سمن  االجتماعي 
ن�سال  يف  الفعلية  وم�ساهمتها  ن�سائية، 
�سعبها من اأجل التحرر من اال�ستعمار، 

واقبالها على العمل.
 يف عام 19٧6، مت انتخابها كمر�سحة 
للحزب  املركزية  اللجنة  لع�سوية 
الثالث،  ال�سيوعي العراقي يف املوؤمتر 
املوؤمتر  يف   2016 عام  التقيتها  وقد 

العا�رش للحزب.
 2003 بعد  ما  ن�سالها  ووا�سلت 
املراأة  رابطة  ن�ساطات  يف  و�ساركت 
العراقية وكانت لها م�ساهمات وح�سور 
يف موؤمترات احلزب ال�سيوعي العراقي 
اأي�سا ، واكبت الكثري من الق�سايا التي 
تخ�ش املراأة و�سوؤون البلد وهي خارج 
العراق  اأر�ش  اإىل  وعادت  العراق، 

لتتابع عن كثب الكثري من االأمور.
رابطة  فقدت   201٧ عام  يف  برحيلها 
الن�سوية  واحلركة  العراقية  املراأة 
من  والت�سحية  للكفاح  ورمزًا  عن�رشًا 

اجل التحرر والتقدم.

ن�سرين ن�سوان

القرار  بتحالف  ممثال  املدين  املجتمع  منظمات  وفد  األتقى 
متكني  لدائرة  العامة  مديرة  العراقيات  الن�ساء  و�سبكة   1325
املراة يف اأمانة جمل�ش الوزراء الدكتورة ي�رشى كرمي حم�سن، 
للقرار  الثانية  الوطنية  العملية حول اخلطة  ملتابعة امل�ستجدات 
التي  احلكومية  غري  املنظمات  مذكرة  الوفد  �سلم  حيث   1325
بال�رشاكة  اخلطة  تنفيذ  ملتابعة  ومقرتحات  مالحظات  تت�سمن 

مع املجتمع املدين.
وقد رحبت ال�سيدة ي�رشى بالوفد الذي �سم ال�سيدات ) الدكتورة 
ندى اجلبوري – ال�سيدة وايليت كوركي�ش وال�سيدة اأمل كبا�سي 
واملحاميات  حمود  هناء  وال�سيدة  امليايل  انت�سار  وال�سحفية 
والدور  باجلهود  واأ�سادت   ) عبدالر�سا  ومروة  رحيم  فيان 
والتي  الوطنية  اخلطة  وتنفيذ  دعم  يف  املنظمات  تلعبه  الذي 
دورها  وتفعيل  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزيز  على  ترتكز 

يف يف بناء االمن وال�سالم واعادة االعمار.
على  العام  االمني  اطلعت  انها  ي�رشى  الدكتورة  واأ�سافت 
ت�سليمه  �سيتم  ر�سميا  ردًا  اعداد  وتابعت  املقدمة  املالحظات 
اأ�ستلمت  االمانة  ان  على  واأكدن   ، املنظمات  اىل  ر�سمي  ب�سكل 
تو�سيات  ت�سمينها  بعد  للمراة  املتحدة  االمم  هيئة  من  اخلطة 
ب�سكل  اخلطة  تفعيل  اجل  من  وتوجهاتهم  املدين  املجتمع 
ملمو�ش، وعلى هذا اال�سا�ش مت تبنيها من قبل االمانة العامة 

ملجل�ش الوزراء.
اآذار 2021 ، تخللته حوارات  بتاريخ 25  الذي جرى  اللقاء 
تفعيل  يف  ي�ساهم  مبا  املراأة  متكني  دائرة  لعمل  وداعمة  ودية 
الواقع  اأر�ش  على  منها  املرجوة  االهداف  وحتقيق  اخلطة 
الوا�سعة  ال�سيا�سية  م�ساركتهن  وتعزيز  الن�ساء  متكني  ل�سمان 
االعالمي  باجلانب  االهتمام  �رشورة  على  الوفد  اكد  حيث   ،
وت�سليط ال�سوء على االن�سطة املرتبطة بعمل دائرة متكني املراأة 
اجندة  �سوء  على  املدين  املجتمع  منظمات  ون�ساط  جهة  من 

املراأة وال�سالم واالمن.

ب�سرى برتو جنمة يف �سماء احلركة الن�سوية العراقية

وفد ن�سوي عن منظمات املجتمع املدين يلتقي الدكتورة ي�سرى كرمي حم�سن

ب�سرى برتو
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مروة فا�سل
يف �سباح يوم جميل احتفل اطفال مكتبة الطفل العراقي رابطة املراأة العراقية يف مدينة الثورة )ال�سدر( مبنا�سبة عيد امليالد 

املجيد واعياد راأ�ش ال�سنة امليالدية ويوم اجلي�ش العراقي يف �سباح يوم الثالثاء امل�سادف 5 كانون الثاين 2021.
تخلل احلفل عدة فقرات منها الرق�ش على اغاين امليالد واالغاين العراقية الوطنية والعاب البالونات رق�ش االطفال وهم 

مبتهجني فرحني بهذا املنا�سبة اجلميلة.
مت توزيع الكيك والع�سائر على االطفال امل�ساركني بهذا احلفل من قبل كادر املكتبة.

واختتم احلفل بالتقاط �سور لالطفال مع الكادر للذكرى متمنني لهم عام �سعيد خاليًا من االوجاع وهم ينعمون بطفولة 
حقيقية يف ظل عامل ينعم بال�سالم واالأمن واالأمان.

مدينة  العراقية يف  املراأة  رابطة  العراقي  الطفل  مكتبة  ادارة  احتفلت  امل�سادف 14�سباط 2021  االحد  يوم  �سباح  يف 
الثورة احتفااًل بهيجًا مبنا�سبة ميالد الطفل ) علي( وذلك بالتعاون مع عائلة الطفل حيث احتفل كادر املكتبة مع االطفال 
وذوي الطالب علي بهذه املنا�سبة والتي و�سفها االطفال باأنها كانت منا�سبة ممتعة وجميلة للغاية حيث ر�سمت ال�سحكة على 
وجوه االطفال وكانت فرحتهم فرحة كبرية ويف نهاية احلفل مت تقدمي الهدايا من قبل طالب املكتبة للطفل علي مبنا�سبة عيد 
ميالده ووزعت قطع احللوى والع�سائر لالطفال امل�ساركني بهذه احلفل متمنني لكادر املكتبة وطالبها وباالأخ�ش الطفل 

علي  عامًا �سعيد وعمرًا مديد بال�سحة وال�سالمة وامل�ستقبل الزاهر يف ظل عراق امن وم�ستقر .

مدينة  العراقية يف  املراأة  رابطة  العراقي  الطفل  مكتبة  احتفل كادر  االطفال  تو�سف و�سعادة غمرت وجوه  يف فرحة ال 
الثورة )ال�سدر( بتفوق اطفالهم بالدرو�ش التعليمية التي يقدمها كادر املكتبة والتي يتم اختبارهم فيها بني فرتة واخرى 
ملعرفة مدى ا�ستيعاب الطفل. فرحة االطفال بالنجاح وتفوقهم كانت  فرحة ال تو�سف  حيث يكون �سعور الطفل �سعور 
رائع ومفرح للطفل عندما يرى �سهادة جناحه كان يومًا ممتعًا برفقة االطفال حيث ر�سمت ال�سحكة على وجوههم وادخلت 
البهجة على قلوبهم وقلوب ذويهم. هذا وقدم اهايل االطفال ال�سكر والتقدير للكادر وجلهودهم املبذولة يف خدمة املراأة 

والطفل وكانت امنياتهم بالتوفيق الدائم للمكتبة وكادرها.

مبنا�سبة 8 اذار  �سفرة لرابطة املراة العراقية اىل زميالتنا يف ريف الكوفة ) ال بدير (  وب�سيافتهم وكرم اخالقهم وطبيعة 
الريف ال�ساحرة  خبز طابك و�سمك �سوي باالأيدي الناعمة الن�سوية اجلميلة لزميالتنا ... املراة العراقية ال�سجاعة تنا�سل 

من اجل غد اجمل لها والأطفالها وعائلتها وبلدها ..

ا�ست�سافة الدكتورة فاتن اجلراح بتاريخ 27 اآذار  يف ندوة ثقافية و�سحية عن الطفل بالتعاون مع رابطة املراأة العراقية فرع 
بريطانيا

 اطفال املكتبة يحتفلون باالعياد ..

 علي وفرحة ميالده

�سفرة ترفيهية يف الكوفة 

ورود مكتبة الطفل العراقي يحتفلون بنجاحهم
يف اختبارات الف�سل االأول ..



يف الذكرى 69 
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لتجدد الذكرى ويتجدد 
االأمل لغٍد اأف�سل

مهامًا  الن�سوية  احلركة  فيه  تواجه  الذي  الوقت  يف 
منها  تعاين  التي  املاأ�ساوية  االو�ساع  ظل  يف  كبرية 
لها  الكبرية  الت�سحيات  ظل  ويف   .. العراقية  املراأة 
واالأعراف  للقيود  وك�رشها  ت�رشين  اإنتفا�سة  خالل 
تعمل  لها  مهمة  كركيزة  االإنتفا�سة  يف  لت�سارك  البالية 
على دميومة زخمها بجهود اذهلت العامل ب�سمودها .. 
املراأة  رابطة  لتاأ�سي�ش  الـ69  الذكرى  اليوم  علينا  متر 
العراقية  للمراأة  الن�سايل  التاأريخ  متثل  التي  العراقية 
حقوقها  اإ�ستح�سال  اأجل  من  الوطنية  واملواقف 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ساواة  يف  امل�رشوعة 
لهذا  من�سف  اإن�سان  الأي  ميكن  ال  و   .. واالجتماعية 
التاأريخ الن�سايل اأن ينكر ما قدمته الرابطة من اأجيال 
ال�سخ�سيات  واأعظم  اأروع  ومن  الوطن  �سهيدات  من 
اأي  اأو  ال�سيا�سي  اأو  الن�سوية �سواء يف العمل املجتمعي 
جمال اأخر ..فمن يجروؤ اأن ينكر  املك�سب الذي حققته 
ال�سخ�سية ..  اأال وهو ت�رشيع قانون االأحوال  الرابطة 
من  �ساهمت  لها،  بارزا  مثااًل  كان  الذي  املك�سب  هذا 
ومن   .. املجتمع  يف  العام  الوعي  تطوير  يف  خالله 
اأهم  َخَرَجت  االي  املدر�سة  هذه  اأن  ينكر  اأن  يجروؤ 

القيادات الن�سوية يف املجتمع حتى اليوم . 
العراقية  املراأة  رابطة  فاإن  التاأريخ  هذا  كل  ومع 
ومنظمات  الن�سوية  املنظمات  جميع  مع  اليوم  ُمطالبة 
اأجل  من  امل�ستمر  الن�سال  االأخرى  املدين  املجتمع 
وزيادة  وادامة  الن�سوية  احلركة  �سف  وحدة  اإ�ستعادة 
التغيري  لتحقيق  العراق  يف  االحتجاجية  احلركة  زخم 
ومطالبة  واملجتمعية  ال�سيا�سية  املنظومة  يف  املن�سود 
ب�سكل  العراقية  املراأة  حقوق  الأجل  تتحرك  باأن  اأي�سًا 
ال�سابات  بني  الوعي  ت�ساعد  مع  ال�سابق  من  اأقوى 
افرزتهن  �سابة  ن�سوية  قيادات  وظهور  العراقيات 
الرابطة  ُمطالبة  وكذلك  املجيدة  ت�رشين  اإنتفا�سة 
بال�سغط اأكرث باإجتاه ت�رشيع قانون احلماية من العنف 
قانوين  ن�ش  وكل  العقوبات  قانون  وتعديل  االأ�رشي 
العراق  عليها  وقع  التي  �سيداو  اإتفاقية  مع  يتعار�ش 
واي ن�ش قانوين يتنافى مع املبداأين اللذين جاء بهما 

الد�ستور العراقي امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ش.
التهاين  اأحر  الندية  وحرا�سفه  القلب  من  اأخرى  مرة 
املنا�سالت  الرابطيات  ولكل  العراقية  املراأة  لرابطة 
ولكل قامة ن�سوية تخرجت من هذه املدر�سة اجلماهريية 

الوطنية. الدميقراطية 
واحلركة  رابطتنا  �سهيدات  لكل  واخللود  واملجد 

الن�سوية
ولكل رائداتها الالتي رحلن عنا وتركوا لنا هذا االإرث 

الن�سايل
ختاما يف ذكرى ميالد الرابطة ..

�سكرًا للغائبة احلا�رشة نزيهة الدليمي ..
دينا الطائي
2021/3/10

تعزيز م�ساركة الن�ساء ومتكينهن اأقت�ساديًا، وتوفري احتياجاتهن ال�سحية 
من  حلمايتهن  املالئم  وال�سكن  املالذات  وتخ�سي�س  والقانونية  والنف�سية 

العنف واال�ستغالل واالجتار.
رابطة املراأة العراقية

باقة ورد اىل الزميلة رجاء 
حميد ر�سيد

حميد  رجاء  الزميلة  اىل  ورد  باقة  تقدم  العراقية  املراأة   رابطة 
وال�سياحة  الثقافة  وزير  با�رشاف  اقيم  الذي  احلفل  يف  ر�سيد 
اذار   23 املوافق  الثالثاء  بوم  ناظم  ح�سن  الدكتور  واالثار 
اآل  ابعاد  من  ثالثي   ( املو�سوم  كتابها  توقيع  مبنا�سبة    2021
القيماقجي ( وذلك تزامنا مع عيد املراأة العاملي يف قاعة ع�ستار 

يف الوزارة.

اللجنة االعالمية لرابطة املراأة العراقية

تهنئةوباقة ورد للرائدة
�سافرة جميل حافظ

�سافرة جميل  ال�سيدة  العراقية بزيارة  قام وفد من رابطة املراأة 
 69 الذكرى  مبنا�سبة  بالتهاين  مكللة  ورد  باقة  وتقدمي  حافظ 
ورائدات  موؤ�س�سات  من  واحدة  باعتبارها  الرابطة  لتاأ�سي�ش 

الرابطة.

حمطات يف ذاكرة منا�سلة رابطية
د. ماجدة جواد

تاأ�س�ست رابطة املراأة العراقية والتي كان ا�سمها 
يف  العراقية  املراأة  حقوق  عن  الدفاع  رابطة 
برئا�سة  �رشي  اجتماع  يف   1952/3/10 يوم 
من  عدد  وبجهود  الدليمي  نزيهة  الدكتورة 
بابان،  مبجل  كان  منهم  املثقفات  املنا�سالت 
�سافرة جميل حافظ، خامن زهدي، ب�رشى برتو، 
ال  اأخريات  اإىل  باالإ�سافة  �ساكر  زكيه  ووالدتي 

اأذكر ا�سمائهن.
كتبت يف اإحدى مذكراتها عن الرابطة:

من  لها  كانت  اجلماهريية  املنظمة  هذه  )ان 
االإمكانيات والكفاءات ما مل يتوفر لدى منظمات 
اأخرى. لقد ات�سعت هذه املنظمة وانت�رشت يف كل 
العوائل  بيوت  فيه  مبا  بيت  وكل  العراق  اأنحاء 
كانت  اجلماهريية  املنظمة  هذه  احلكومية. 
بينهن  من  املنا�سالت  من  االآالف  ع�رشات  ت�سم 
الفالحة  الطبيبة، املهند�سة، املحامية، املعلمة، 
ي�سري  وهذا  البيت،  وربة  الريف  بنت  والعاملة، 
تبنى  الذي  الن�سوي  التنظيم  بهذا  الثقة  مدى  على 

الدفاع عن حقوق املراأة(.
كانت   .1930 عام  بغداد  �ساكر يف  زكيه  ولدت 
واأم  اخت  كانت  العائلة،  يف  االأكرب  االخت  هي 
�سغرها  منذ  حتملت  واخواتها.  الإخوانها  حنون 
يف  للتفوق  و�ساعدتهم  دعمتهم  م�سوؤوليتهم، 
حياتهم الدرا�سية واالجتماعية والعلمية. ال ميكن 
الريا�سيات  فيها  در�ست  التي  الفرتة  اأن�سى  اأن 
طالبا  كان  الذي  الأخيها  تدر�سها  لكي  ال�سناعية 
درا�سته  يف  تفوق  واالأخري  ال�سناعة،  ثانوية  يف 
ين�سى يف  اأ�ستاذا باجلامعة. مل  وم�ستقبله وا�سبح 
الف�سل  كان  حياته  يف  تفوقه  اأن  االأيام  من  يوم 

االأكرب يعود الأخته الكبرية اأم جواد.
بداية  يف  واالقت�ساد  التجارة  كلية  من  تخرجت 
من  قليل  عدد  من  واحدة  وكانت  اخلم�سينات 
الطالبات يف اجلامعة. تعرفت على زوجها ورفيق 

درب ن�سالها خالل درا�ستها اجلامعية.
ن�سالها  �سجاعتها،  يف  متميزة  امراأة  كانت 
كلمة  قامو�سها  يف  يوجد  ال  امراأة  وكفاحها، 
م�ستحيل. ركزت للدفاع عن حقوق املراأة والطفل 
لتكون  املراأة  م�ستوى  رفع  اأجل  من  ونا�سلت 
يف  �ساهمت  املجتمع.  يف  نافعا  وع�سوا  موؤهلة 
اأجل  من  جنب  اإىل  جنبا  والرجال  الن�ساء  حت�سيد 
وخرجت  عبئت  واال�ستبداد،  الظلم  �سد  الوقوف 
للمطالبة  واحتجاجات  مظاهرات  يف  احل�سود  مع 
والطفل.  املراأة  حقوق  وخا�سة  ال�سعب  بحقوق 

ذكرت يف مذكراتها:
ن�سائية  منظمة  هي  العراقية  املراأة  )رابطة 
ولها  املجتمع  يف  فاعلة  قوة  كانت  و  دميقراطية 
عن  م�ساكلها  حل  تبنت  حيث   ، �سيا�سية  مواقف 
التظاهر،  الربملان،  طريق  عن  الكفاح،  طريق 

هي  العراقية  املراأة  رابطة  املذكرات.  وتقدمي 
منظمة ت�سم الن�ساء من خمتلف الطبقات والقوميات 
واالأديان واالجتاهات الفكريه والثقافيه، منظمة 
ال بد لها اأن تتاأثر وتوؤثر يف حياة النا�ش واملجتمع 

العراقي.(
زكية �ساكر كانت امراأة لها قدرة كبرية على ك�سب 
قلوب  يف  اخلوف  زرعت  بها،  النا�ش  وثقة  حب 
اأعدائها واأعداء وطنها لكن ا�سمها ر�سخ يف ذاكرة 
كل من تعرف عليها. مثاال على ذالك كانت واأثناء 
ح�سور اجتماع االأمهات يف مدر�ستي تلتقي مبديرة 
ل�سماع  االجتماع  نهاية  بعد  املدر�سة  ومعاونة 
بدورها  وهي  واالجتماعية  ال�سخ�سية  م�ساكلهم 
هذا  كان  لهم،  الن�سح  وتقدمي  م�ساعدتهم  حتاول 
حلكم  املوالية  املدر�سة  اإدارة  معرفة  اإطار  يف 
وال�سيا�سي  الفكري  والدتي  انتماء  حينها  �سدام 

املعادي حلزب البعث ونظامه.
قلوبنا  يف  زرعت  ومكافحة،  عظيمة  اأم  كانت 
نا�سلت  اخلري.  وحب  اهلنا  حب  الوطن،  حب 
وا�ستقالل  حرية  اأجل  من  واال�ستبداد  الظلم  �سد 
لها دور كبري يف دعم ثورة  العراق. كان  بلدها 
14 متوز عام 1958، من اإحدى معتقالت ق�رش 
التعذيب.  اأنواع  اأب�سع  فيه  ذاقت  الذي  النهاية 
كانت واحدة من ثالث ن�ساء حكموا باالإعدام من 
احتجاجات  بعد  لكن  الفا�سي،  البعثي  النظام  قبل 

�رشاحهم  اإطالق  اأجل  من  كبري  عاملي  وت�سامن 
خفف احلكم اإىل ال�سجن لعدة �سنوات.

املمثل  لتكون  هي  اختريت  الن�ساء  �سجن  يف 
ال�سجن  اإدارة  مع  للتفاو�ش  لل�سجينات  الر�سمي 
من اأجل املطالبة بحقوقهن. و�سعت نظام اإداري 
 6 حوايل  عمري  كان  اليومي.  ال�سجينات  ملهام 
�سنوات عندما ع�ست معها لفرتات ق�سرية يف �سجن 
خمتلف  من  بالن�ساء  يعج  ال�سجن  كان  الن�ساء، 
كل  من  ن�ساء  واالديان،  والقوميات  االأعمار 
ال�سابات  للبنات  ق�سم  هناك  كان  العراق.  اأنحاء 
) غري املتزوجات(، هناك راأيت منهم من كانت 
اآثار التعذيب ظاهرة للعيان كاإحدى ال�سابات التى 
هناك  وقدمها.  يديها  يف  اأظافرها  كل  اقتلعوا 
املنا�سلة،  العوائل  لهذه  االأطفال  ببقية  التقيت 
كنا نلعب ون�سحك يف باحة ال�سجن دون خوف اأو 
قلق الن امهاتنا معنا ولكننا كنا ال نعلم اأن خلف 
ن�ساء  هناك  كانت  الغرف  هذه  وجدران  �سبابيك 
ن�ساء  اخوانهن،  ازواجهن،  اوالدهن،  فقدوا 

ملئ احلزن واالمل قلوبهن وعيونهن.
كانت خمل�سة ومثابرة يف عملها، اكت�سفت اإحدى 
اأكرب اختال�ش يف دوائر املحاكم العراقية وقدمت 
قوية  عالقة  وله  مهمة  �سخ�سية  )وهو  املختل�ش 
بنظام �سدام( للمحاكم على الرغم من كل ال�سغوط 

والتهديدات لها ولعائلتها.

ولنا  لها  يكن  مل  بل  اختارت  عمرها  اأواخر  يف 
ولكل من ترك العراق الأ�سباب �سيا�سية اختيار غري 
الغربة. اختارت اأن تق�سي بقية عمرها مع رفيق 
دربها قريبة من اأوالدها واأحفادها. كانت امي 
و�سديقتي ومعلمتي وقدوتي، كانت اأم و�سديقة 
مل  خبيث  مبر�ش  اأ�سيبت  لال�سف  لكن  الحفادها. 
اأ�سد  من  عانت  حيث  االخرية  �سنينها  يف  يرحمها 
معاناتها  من  الرغم  على   . واالوجاع  االآالم 
اأو�ستنا وهي على فرا�ش املوت اأن ال نن�سى اهلنا 

ووطننا العراق.
الدكتورة نزيهة الدليمي كانت اخت ورفيقة درب 
قبل  لزيارتها  الدكتورة  جاءت  لها.  الن�سال 
تاريخيا  لقاءا  كان  وفاتها،  من  �سهرين  حوايل 
عام 2000 بعد فراق دام �سنوات طويلة، التقوا 
يعيدوا  لكي  ال�سويد  يف  امل�ست�سفى  يف  مرة  الآخر 
الظلم  �سد  وكفاحها  ن�سالهم  ذكريات  ويدونوا 
املراأة  بحقوق  املطالبة  يف  ن�سالهم  واال�ستبداد، 

والطفل واإحالل ال�سالم يف العراق.
اهلها،  كانوا  والعراقيني  وطنها  كان  العراق 
حياتها كانت مليئة باالأحداث والعرب، وهذا �سي 

ب�سيط مما قدمته ل�سعبها ووطنها.
ينتهي فها هي  العني فان ن�سالك مل  نامي قريرة 
ثانية �سد  تنتف�ش وتنه�ش  العظيم  �سعبك  جماهري 

الظلم والعدوان من اأجل عراق حر �سعيد.

مبنا�سبة عيد املراأة العاملي والذكرى 69 لتاأ�سي�ش الرابطة قامت رابطة املراأة العراقية فرع كربالء 
بتوزيع ال�سلة الغذائية على العوائل املتعففة واملت�رشرة من جائحة كورونا ، وحفل لتكرمي الفنانات 

الت�سكيليات.


