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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق

 nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا  الهجمة ضد منظمة حرية المرأة 
هي جزء من تصفية االنتفاضة

نهاية تعنيف المرأة بنهاية النظام الرأسمالي
كنــت اقــرأ بعــض المقــاالت التــي تتحــدث عــن اضطهــاد المــرأة، وعــن تحديــد يــوم 25 تشــرين الثانــي يومــا عالميــا لمناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة، والــذي اصدرتــه االمــم المتحــدة ســنة 1999، وفــي هــذا اليــوم العالمــي تحــث الــدول والمنظمــات والناشــطين 
فــي حقــوق االنســان بالتصــدي الضطهــاد وتعنيــف المــرأة، وجــاء تحــت اســم حملــة ال 16 يــوم ألنهــاء العنــف ضــد المــرأة وقــد 

تــم وضــع ســقف زمنــي ألنهــاء العنــف بحلــول عــام 2030. 
لــو قمنــا بعمليــة حســابية بســيطة منــذ اعــان اليــوم العالمــي ألنهــا العنــف ضــد المــرأة فــي عــام 1999 والــى االن يعنــي تــم قطــع 
نصــف المســافة، نصــف المــدة الزمنيــة التــي تنتهــي ســنة 2030، لكــن مــا هــي النتيجــة يــا تــرى؟ النتيجــة وحســب إحصاءاتهــم 

كاالتــي:
 تتعــرض واحــدة مــن ثــاث نســاء للعنــف الجســدي والجنســي خــال حياتهــن، ويكــون فــي معظــم االحيــان مــن طــرف العشــيرة؛ 
ــان  ــن التناســلية )خت ــم تشــويه اعضائه ــن النســاء ت ــن أخــرى م ــم، ومايي ــن القاصــرات حــول العال ــن م ــج المايي ــم تزوي ــد ت وق
االنــاث(؛ وتقتــل واحــدة مــن كل اثنتيــن مــن النســاء فــي انحــاء العالــم علــى ايــدي عشــيرتهن او اســرهن؛ وأكثــر مــن 70% مــن 
ضحايــا االتجــار بالبشــر هــن مــن النســاء والفتيــات؛ و3 مــن أصــل 4 مــن هــؤالء النســاء والفتيــات يتعرضــن لاغتصــاب الجنســي.
يتضــح مــن خــال هــذه االحصائيــات ان عنــف واضطهــاد المــرأة ليــس مرتبــط بتوعيــة وتثقيــف المجتمعــات مثــل مــا تــروج لــه 

هــذه المنظمــات العالميــة.
 لقــد أصبــح العنــف ضــد المــرأة متعــدد االتجاهــات وظاهــرة طبقيــة مرتبطــة بالنظــام الرأســمالي الــذي يعــزز مــن القيــم الذكوريــة، 
فالعنــف ضــد النســاء الــذي يتضمــن التهديــد واإلكــراه وحرمــان المــرأة مــن حريتهــا والتمييــز العنصــري واالغتصــاب والســبي 

وبيــع النســاء فــي ســوق النخاســة وزواج القُاصــرات واالنتحــار، كل ذلــك جــزء مــن بنيــة هــذا النظــام الرأســمالي الذكــوري.  
ــة  ــل بهــا وربطهــا بمســألة الثقاف ــي تحتف ــة الت ــام الدولي ــي االي ــل باق ــوم عالمــي مث ال يمكــن انهــاء اســتغال واضطهــاد المــرأة بي

والتوعيــة بقضايــا مهمــة؛ ان انهــاء العنــف واالضطهــاد للمــرأة مرهــون بأنهــاء النظــام الرأســمالي الذكــوري.  

نرجس علي

  ))انا ال يهمني حقاً شيء في العالم، سوى الحرية في جميع اجزاء الحياة، 
الحرية أن تنمو عقلياً وروحياً، بعيداً عن التقاليد والمعايير التعسفية(( هيلين كيلر
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لألتصال بنا 

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

المرأة في العراق وانتفاضة تشرين
ــان مكافــئ للرجــل، متحــررة مــن ثقــل الضغوطــات  تصــدرت المــرأة المشــهد فــي انتفاضــة تشــرين فــي العــراق، وخرجــت ككي

ــة. ــة واالقتصادي االجتماعي
ففــي ظــل الصراعــات الطائفيــة والقوميــة التــي تعصــف بالعــراق، بزغــت شــمس االحتجاجــات علــى يــِد جيــٍل شــبابي رافــض للواقــع 

الحالــي الجاثــم علــى صــدره منــذ ســتة عشــر عامــاً، وكان للمــرأة موقعهــا المتقــدم فــي هــذه االحتجاجــات.
فبعــد 16 عامــاً مــن الــا دولــة وانعــدام القانــون واحتــكار ثــروات البــاد بيــن األحــزاب التــي تمثــل الطوائــف، واغتيــال الديمقراطيــة 
التــي أتــى بهــا نظــام الحكــم بوصفهــا بديــًا لاســتبداد، خــرج »شــباب وشــابات العــراق« مطالبيــن بتغييــر النظــام القائــم واســترداد 
الحقــوق بحســب الشــعارات التــي رفعوهــا، وإلّن المــرأة هــي إعــام الثــورة كمــا ســميت، كان ال بــدّ مــن أن يكــون لهــا دور فــي 
إعــادة إنتــاج الوطــن، وأال يُغيّــب دورهــا بدافــع الخــوف مــن بطــش الســلطة، كمــا تعبّــر عــن ذلــك نســاء حاضــرات فــي ســاحات 

االحتجــاج.
                                                        سنار الحاج

انتفاضة اكتوبر وتأثيرها على الفكر المحدود للمجتمع تجاه المرأة
مــع انطــاق االنتفاضــة وتحديــداً يــوم 25 اكتوبــر كان للمــرأة فــي العــراق دوراً واضحــاً وفعــاالً الســتمرار تلــك االنتفاضــة. 
ففــي جميــع ســاحات االعتصــام، تجــد تلــك النخلــة الشــامخة، تــارة مســعفة تعالــج جــراح الثــوار وتــارة تخبــز وتــارة تنظــف 
ــي  ــل او تغن ــك تمث ــتقبلية مشــرقة، وتل ــاة مس ــة لحي ــم لوحــات جميل ــا الرجــل، وأخــرى ترس ــع رفيقه ــاج م ــاحات االحتج س
للحريــة، لقــد ملئــت النســاء الســاحات وهــن يرفعــن رايــات التحرروكســر القيــود المجتمعيــة الرجعيــة المفروضــة عليهــن.

النتفاضــة اكتوبــر فضــل كبيــر فــي ابــراز قــوة المــرأة  فــي العــراق، هــذه القــوة التــي طمرهــا المجتمــع بتقاليــد وعــادات 
ــال القادمــة. ــة إللغــاء دور المــرأة  فــي رســم مســتقبل مشــرق لهــا ولألجي بربري

ولســنوات عــده اجتهــد المجتمــع بتقليــل شــأن المــرأة بحجــج ال ولــم تكــن مقنعــه حتــى يومنــا الحاضــر فهــذا المجتمــع يتففــن 
فــي ظلــم النســاء مــن خــال عــدم المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل فــي كل مناحــي الحيــاة، فمــن تزويــج القاصــرات والتعنيــف 

االســري الــى كل اشــكال القهــر االخــرى. 
اســتطاعت المــرأة فــي العــراق ومــن خــال انتفاضــة اكتوبــر مــن ان تجعــل مــن اصحــاب الفكــر المحــدود ان ينحنــوا لمواقفهــا 
العظيمــة ومــن هنــا اعلنــت انهــا لــن ترجــع لذلــك الكهــف الــذي صنعــه المجتمــع الشــرقي، اضافــه الــى ظاهــره التحــرش 
حيــث اظهــرت المــرأة فــي هــذه االنتفاضــة انهــا لــم تأتــي لســماع كلمــات تنــال مــن عزيمتهــا واصرارهــا لقــد نجحــت فــي 
ــوار وهــي  ــرة مــع الث ــك االنتفاضــة، فهــي الثائ ــة بعــد تل ــك المــرأة الواهن ــم تعــد تل ــا ل ــا بأنه ــر نظــر وفكــر مــن حوله تغيي

الصديقــة المســاندة وعمــود الثــورة 000 إنهــا صــوت الثــورة.
آية مظفر


