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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

مضطهدات بين التخلف والوباء
بينمــا العالــم مســتنفر لصــد وبــاء الكورونــا الــذي داهــم بقــاع الكــرة األرضيــة دون رادع، الــكل متهيــب يترقــب األحــداث بحــذر 
وحــرص شــديد حيــث أصبــح الــكل تقريبــاً فــي الحجــر المنزلــي الصحــي خوفـًـا ممــا قــد ينتــج مــن آثــار ســلبية مــن عــدم الرضــوخ 
لهــذا األمــر واإللتــزام باإلرشــادات الالزمــة؛ فــي هــذا الوقــت بالــذات تتعــرض النســاء فــي العالــم وفــي العــراق بشــكل خــاص 
ألقصــى مراحــل الظلــم واإلضطهــاد، فنجــد المــرأة تعانــي حتــى فــي مرضهــا فــال تمتلــك الحــق والحريــة فــي إتخــاذ قرارهــا ألجل 
العــالج، أقبلــت بعــض العوائــل علــى منــع نســاء العشــيرة أو العائلــة كمــا يزعمــون مــن الحجــر الصحــي فــي المستشــفيات فــال 
يســمح لهــن أن يرقــدن خــارج المنــزل وإعتبــار هــذا الفعــل منافــي للعــادات والتقاليــد الباليــة، هــذا الفكــر ناتــج عــن التخلــف وعــدم 
الوعــي حيــث يلهــث المجتمــع وراء أباطيــل ال صحــة لوجودهــا ويغيــب عــن ذهنهــم بــأن ليــس مــن حــق أي شــخص منــع أحــد 
مــن مزاولــة حياتــه بشــكل طبيعــي وممارســة حرياتــه فالمــرأة بطبيعتهــا تمتلــك الحــق فــي العيــش كمــا تشــاء شــأنها شــأن الرجــل 
فــي ذلــك؛ وإن مــن يقــرأ عــن تاريــخ العــراق قديمــاً يعــرف القيمة والمكانــة التــي كانــت تتحلــى بهــا المرأة انذاك، انهــا كانــت 

قــد أمتلكــت عــدة حقــوق لــم تمتلكهــا المــرأة إال فــي مطلــع القــرن العشــرين.
 فنحــن نــرى ان الرجــل اصبــح موضــع الســخط اليوم عندمــا يســتهين بالمــرأة ويحــد مــن قدراتهــا ويمنعهــا مــن مزاولــة أبســط 
حقوقهــا ويأطرهــا بإطــار بالــي ورث؛ فــال يهــم ان كان هــذا المــرض ســيفتك بهــن ويــؤدي بهــن للهــالك، كل مــا يهمهــم هــو 
ــام المستشــفيات  ــو أم ــات تعل ــم المتعجــرف ســنجد التجمعــات والهتاف ــع تصرفه ــق العــرف العشــائري وإن حــاول أحــد من تطبي
تطالــب بخروجهــن مــع النفــي المطلــق إلصابتهــن بهــذا الوبــاء وكأنــه شــيء خــادش للحيــاء مهيــن أصــاب قدســيتهم النتنــة التــي 

بنيــت علــى ظلــم النســاء وجورهــن. 
هــذه التصرفــات ترجــع لعــدم اكتــراث، بــل لذكورية الدولــة التــي كان مــن المفتــرض أن تأتي بالقوانيــن لتنصــف المــرأة وتســترد 
حقوقهــا، فلــو كان هنالــك رادع لمثــل هــذه التخبطــات لمــا إجتاحــت هــذه االعــراف والتقاليــد الرجعيــة مجتمعاتنــا وباتــت متأصلــة 

يصعــب إســتئصالها ويقــع ضحيتهــا آالف النســاء. 
الــدول اليــوم تحــارب الوبــاء فقــط بينمــا نحــن  فــي حــرب ضــد الوبــاء والتخلــف والحــرب الجهــل لهــي أصعــب الحــروب التــي 

خاضتهــا وتخوضهــا النســاء منــذ األزل إلســترداد حقوقهــن المســلوبة ومســاواتهن بالرجــل.
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عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

طوق أعناق الشباب في االنتفاضة.. كيف تحول »اليشماغ” إلى رمز للتمرد والثورة؟
خلقــت انتفاضــة تشــرين رمزياتهــا الخاصــة فــي طــرق التعبيــر واألزيــاء، ووســائل الظهــور، وبمــا أن أغلــب المنتفضيــن هــم مــن 
الشــباب ويتحركــون بمالبــس عصريــة يجــري تحويرهــا لتنســجم مــع المهمــة التــي تتطلــب الركــض والهــروب أحيانـًـا، والتخفــي فــي 
أحيــان أخــرى، وفــي الغالــب، تكــون المالبــس خفيفــة وبأحذيــة رياضيــة لســهولة الحركــة والجــري عنــد حــدوث أي حــاالت هجــوم 

تقــدم عليهــا القــوات األمنيــة، لكــن أبــرز المظاهــر فــي االحتجاجــات، اليشــماغ ، أو مــا يســمى »الكوفيــة«.
الــذي طــوق اعنــاق المنتفضيــن حيــث كان حاضــًرا فــي كل مــكان، وهــو يزيــن رقــاب النســوة والشــباب فــي االنتفاضــة، متخذيــن منــه 
رمــًزا للثائرين، كمــا اتخــذت نســاء أخريــات مــن اليشــماغ كوســيلة للتخفــي مــن عوائلهــن الذيــن يرفضــون انضمامهــن لالنتفــاض، 

ووجوههــن دائًمــا مغطــاة بهــذا اليشــماغ.
ونشــير بالذكــر كان لالنتفاضــة دوًرا متميــزاً للمــرأة حيــث أثبتــت مكانتهــا بشــكل كبيــر فــي حيــن تغيـّـب مــن ســاهموا بتغييبهــا، كان 
حضــور المــرأة لتوجيــه رســالة مفادهــا هــي )نَحــُن قــادة اليــوم وغــدًا(  وال نحتــاج ألحــزاب الســلطة إلكمــال هدفنــا الــذي خرجنــا مــن 

أجلــه وهــو أزالــه النظــام السياســي كلــه وابدالــه بحكــم الجماهيــر المنتفضــة. 
انــه عالــم جديــد يتأســس فــي الســاحات يرســم صــورة مشــرقة للبــالد كمــا يريــده هــؤالء الشــباب والطلبــة فمنــذ عقــود طويلــة، لــم 
ــا والعديــد مــن الطالبــات، شــاركن  تنطلــق مســيرات طالبيــة إال بــإرادة الطلبــة أنفســهم دون أن ينتظــروا توجيًهــا عشــائريًا أو طائفيً
ــة انطلقــت مــن مدارســهن والجامعــات رغــم  ــدوام الرســمي، وَخرجــن فــي مســيرات طالبي ــة باإلضــراب عــن ال بمحافظــات ُمختلف

تهديــد وزارة التربيــة وهــذا يعنــي أننــي تمكنــت مــن كســر هــذه العــادات وقطفــت أول ثمــار الحريــة
سنار الحاج

الكورونا والعنف األسري
ــاره عــى القطــاع  ــذي أحــدث تحــوال  يف النظــام العاملــي وألقــى بأث ــد19(، وال ــا )كوفي ــاء كورون ــذي يعيشــه العــامل مــن انشــار وب يف ظــل الوضــع الراهــن ال

االقتصــادي واالجتامعــي، وأفــزع الــدول بقــوة ورسعــة انتشــاره ودفعهــا لتغيــر أســاليب حياتهــا وفــرض حجــر صحــي عــى املجتمــع بإعــان حالــة الطــوارئ وفــرض 

حظــر التجــول يف مختلــف بلــدان العــامل.

  تعــاين اغلــب النســاء يف مجتمعنــا اليــوم مــن فروســن، هــام كورونــا والعنــف االرسي الــذي يعتــر عــادة ذكوريــة يقــوم بهــا الكثــر مــن الرجــال يف التعامــل مــع 

بناتهــم او زوجاتهــم وهــي يف الحقيقــة »مــرض مجتمعــي« ميارســه البعــض ضــد املــرأة ليتحــول إىل اعتــداءات جســدية قــد تــؤدي اىل االيــذاء النفــي والجســدي .

ان العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء يــأيت مــن البيــوت، مــن مســاحاتها اآلمنــة، مــن أقــرب النــاس إليهــا. ويف وقــت يتعــن فيــه عــى جميعنــا أن نبقــى يف البيــوت 

لنحمــي أنفســنا مــن جائحــة كورونــا هــذا الوبــاء الــذي فتــك بحيــاة النــاس، هنالــك نســاء كثــرات ال يشــعرن باألمــان يف بيوتهــن، يتعرّضــن لعنــف نفــي وجســدي 

ويف هــذه األوقــات الصعبــة، يأخــذ العنــف االرسي عــدة أشــكال منهــا االعتــداء الجســدي، أو التهديــد النفــي والعاطفــي.

يعتــر العنــف االرسي تهديــد خطــر ضــد الكثــر مــن النســاء وهــو انتهــاك واضــح لحقــوق اإلنســان وحــق املــرأة يف العيــش الائــق والحيــاة الحــرة، النــه مينعهــا مــن 

التمتــع بحقوقهــا الكاملــة، ولــه عواقــب خطــرة ال تقتــر عــى املــرأة فقــط، بــل تؤثــر يف املجتمــع بأكملــه، ملــا يرتتــب عليــه مــن آثــار اجتامعيــة واقتصاديــة خطــرة 

ويحرمهــا مــن التمتــع بحقوقهــا الكاملــة ولــه عواقــب خطــرة ال تقتــر عــى املــرأة فقــط وإمنــا تؤثــر عــى املجتمــع االنســاين كلــه، خصوصــا االطفــال الذيــن ينشــأون 

يف بيئــة مضطربــة ومليئــة بالراعــات واالمــراض.
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