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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 االنتفاضــة

STAYHOMEخليك بالبيت

بالكورونــا او بداعــي 
الشــرف القتــل واحــد!
ــدي،  ــتجد، مع ــروس مس ــا« فاي »كورون
قاتــل انتشــر بشــكل فتــاك فــي معظــم دول 
ــن  ــدد المصابي ــاوز ع ــث تج ــم، حي العال
المليــون شــخص، وحصــد مــن االرواح  
مــا أكثــر مــن خمســين الــف ضحيــة 
الــى هــذه اللحظــة، ولألســف تتضاعــف 

ــأ.  ــام يومي االرق
وال  بالنــاس  يفتــك  كورونــا  فايــروس 
يفــرق بيــن كبيــر وصغيــر،  بيــن رجــل 

وامــرأة. 
ــلطة  ــا بس ــد ابتالئه ــراق بع ــر الع جماهي
الميلشــيات الطائفيــة الحاكمــة، أبتليــت 
لنســاء  وكان  الفيــروس،  بهــذا  ايضــاً 
العــراق حصــة مــن هــذا الوبــاء الجديــد. 
البائــس  النســاء   مــن وضــع  بالرغــم 
الماللــي  ســلطة  ظــل  فــي  والمــزرى 
والذكوريــة العشــائرية،  وفــي ظــل حيــاة 
ــم  ــية باس ــرة الجنس ــن المتاج ــو م ال تخل
زواج القاصــرات والعنــف واالضطهــاد 

والقتــل.
ال  وضــع  فــي  يعشــن  النســاء  االن 

يقــل خطــورة عــن فايــروس كورونــا 
والديــن،  العشــيرة  فايــروس  وهــو  أال 
ــع  ــوات ومواق ــت بعــض القن ــث تداول حي
التواصــل االجتماعــي خبــر قتــل الفتيــات 
المصابــات بفيــروس الكورونــا بدافــع 

الشــرف فــي العــراق.
 طريقــة أخــرى قــد تفقــد بهــا النســاء فــي 
العــراق حياتهــن بدواعــي الشــرف, لكــن 
ــس بســبب الخــروج عــن  ــرة لي ــذه الم ه
ســلطة الذكــر والقيــم والتقاليــد الرجعيــة، 
بفايــروس  اصابتهــن  بســبب  بــل  ال 

ــا.  كورون
معــروف ان اي أي مريــض أو مصــاب 
يجــب أن يحصــل علــى الرعايــة الصحية 
ــع، اال  ــالمة الجمي ــر لس ــب ان يحج ويج
ان هــذا غيــر مســموح للنســاء، حيــث 
وبــدون  بيتهــا  عــن  خروجهــا  يُعتبــر 
محــرم شــي مخــل بالشــرف ومغايــر 

للعــادات والتقاليــد. 
أي شــرف وأي عــادات وتقاليــد يتحدثــون 
يعاقبــون  النســاء  يقتلــون  وهــم  عنهــا 
ويحاســبون مــن تشــتكي أو تتكلــم، ومــن 
الســلطة  ان  الجميــع  لــدى  المعــروف 
ــوري،  ــام الذك ــذا النظ ــة  له ــي الراعي ه

ويدخــل  علنــي  قتــل  هــذا  يعتبــر  اال 
ــم  ــري والجرائ ــف االس ــن العن ــن ضم م

البشــعة. 
مازالــت الكثيــر مــن العائــالت العراقيــة 
ــي تعرضــن  ــاء اللوات ــأن النس ــذب بش تك
ــزل  ــى داخــل المن ــاء وتبق ــذا الوب ــى ه ال
دون اي رعايــة صحيــه أو عــالج حتــى 

ــاء.  ــك الوب تمــوت بســبب ذل
ــا  ــي نالته ــوق الت ــن الحق ــم م ــى الرغ عل
المــرأة فــي معظــم البلــدان، وبالرغــم 
ــوق،  ــذة الحق ــن ه ــا بشــيء م ــن تمتعه م
وبالرغــم مــن المهــن العديــدة التــي فُتحت 
ــاً تابعــأ، ال  امامهــا، فأنهــا مــا تــزال كائن
ــا  ــة، وحياته ــات جزئي ــر حري ــك غي يمل

ــة.  ــذه التبعي ــة به مرهون
ومــا يزلــن النســاء يتســاءلن عــن مكانتهن 
ــى شــروط  ــن ال ــم ويتطلع ــذا العال ــي ه ف
بهــن،  تليــق  افضــل  وحيــاة  معيشــية 
ــذا  ــل ه ــى مث ــكوت عل ــن الس ــذا أليمك ل
الجرائــم البشــعة والمخزيــة بحــق الفتيات 
والنســاء مــن الظلــم والقمــع واالســتغالل 
واالضطهــاد الــذي يتعرضــن لــه بســبب 
العــادات والتقاليــد واألعــراف الهمجيــة.

نرجس علي
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لألتصال بنا 

أزمة كورونا وتغيير العقل المجتمعي
اآلن وفــي ظــل الظــروف العصيبــة التــي تمــر بهــا بلــدان العالــم والذي اجتاحــه مرض فتــاك اودى بحيــاة آالف مــن البشــر ومن بلــد 
انتشــر منه الوبــاء الى باقــي بلــدان العالــم، ودول عظمــى باتــت عاجــزة عــن الســيطرة علــى فيــروس كورونــا المســتجد وأجمعــت 

علــى أن الطريقــة الوحيــدة الناجعــة للحــد مــن انتشــاره، هــي بالحجــر المنزلــي.
وفي هــذِه الظروف حيــث تجتمــع العائلة داخــل الحجــر المنزلــي، يتوضح مــدى الظلــم الواقــع علــى المــرأة في بقاءها داخــل 
المنــزل، وهــذه العــادات  مجحفــة ليــس بحقهــا فقــط بــل بحــق اإلنســانية كلهــا حيــث نالحــظ خــالل ازمــة كورونــا وارغــام النــاس 
ــم  ــي مجــال الوعي بالقي ــرات ف ــى إحــداث تغي ــات، أدت إل ــاً لحــدوث إصاب ــازل تجنب ــي المن ــاء ف ــاء بالبق ــي مــن الوب بالحجــر الوقائ
ــى أدوار متســاوية أكثر حيــث اضطــر ان يجلــس الرجــل  ــى المــرأة فقــط ال ــة مفروضة عل والعادات في المجتمــع مــن أدوار تقليدي
فــي المنــزل بجانــب المــرأة ليــرى مــدى معاناتهــا مــن ابعادهــا عــن الحيــاة العامــة ومالزمتهــا المنــزل وعلــى عاتقها  جميــع االعمــال 

المنزليــة لوحدهــا مرغمــة علــى التعايــش مــع تعبهــا وضغوطهــا النفســية. 
ــانية  ــات اإلنس ــتوى العالق ــع مس ــه وتراج ــي تراجع ــاهم ف ــع تس ــي المجتم ــيئة ف ــة الس ــادات الذكوري ــان الع ــي ب ــم أي يع ــى العال عل

ــا.  ــص منه ــب التخل ــراده، فيج ــاواتية  بين أف المس
يجب أن يكون للنساء والرجال نفس الفرص وأن يتمتعوا بنفس الحقوق. 

مازال المجتمع غير مساوياً بين الجنسين، ولكن هناك قوانين وتخطيطات لكي يصبح مجتمعاً متساوياً.

 تعنــي المســاواة بيــن الجنســين أن يكــون للنســاء والرجــال نفــس الفــرص والحقــوق وااللتزامــات فــي كافــة مجــاالت الحيــاة المختلفــة. 
المســاواة بيــن الجنســين تعنــي أن الرجــال والنســاء يتخــذون القــرارات الخاصــة بجســدهم وبحياتهــم الجنســية علــى حــد ســواء. 

المســاواة تعنــي أن يتقاســم الرجــال والنســاء االهتمــام باألطفــال والشــؤون المنزليــة علــى حــد ســواء، ومــن الضــروري إنهــاء عنــف 
الرجــال ضــد النســاء، وأن يكــون للنســاء والرجــال نفــس الفــرص لصحــة جيــدة ورعايــة علــى نحــو جيــد.

فمعاملتك بشكل مختلف على أساس أنك رجل أو امرأة يعتبر تمييزاً، والتمييز أمر غير انساني.

ايات امير

حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع


