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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

ندين بشدة اغتيال الناشطة انوار جاسم
ونطالب بإلقاء القبض على قاتليها

فــي إطــار اســتهداف ممنهــج تمارســه احــزاب النظــام السياســي الحالــي فــي العــراق المعــادي لالنتفاضــة وامــام انظــار الجميــع تــم 
اغتيــال الناشــطة والمناضلــة انــوار جاســم مهــوس، المعروفــة بـــ »ام عبــاس«، فــي محافظــة ذي قــار. 

عملــت األحــزاب علــى اســتغالل الوضــع الراهــن فــي البــالد مــن انتشــار وبــاء كورونــا والتزام 
المواطنيــن والمنتفضيــن بالحجــر المنزلــي وحظــر التجــوال فــي عمــوم البــالد للقيــام بارتــكاب 

هــذه الجريمــة البشــعة.
كانــت )ام عبــاس( معروفــة بيــن أوســاط المنتفضيــن مــن خــالل عملهــا الدائــم بتقديــم الطعــام 
والمســاعدات وإلقــاء الهتافــات واالهازيــج فــي ســاحة الحبوبــي فــي مدينــة الناصريــة بالضــد 
مــن النظــام السياســي الفاســد الــذي قتــل المنتفضيــن وســفك دمــاء األبريــاء وأنهــك الدولــة فســادا 
خــالل 16 عامــا. كمــا، وكانــت اول مــن خــرج يــوم الخميــس الماضــي بمســيرة نظمهــا كل 
مــن العمــال والكادحيــن والشــرائح المفقــرة فــي المجتمــع الــذي يتحملــون القســط األكبــر مــن 
تكلفــة الحظــر الــذي فــرض عليهــم، مطالبــة هــي ورفاقهــا بأيجــاد حلــول للمالييــن الذيــن فقــدوا 

أعمالهــم بســبب الحظــر الصحي. 
يســتمر مسلســل اغتيــال النســاء والشــباب المشــاركين فــي انتفاضــة أكتوبــر مــن دون توقــف، 
ومــا صمــت الســلطة والجهــات األمنيــة والحكوميــة فــي العــراق علــى تلــك الجرائــم اال موافقــة 

بــل مشــاركة فــي مواصلــة قتــل وقمــع الجماهيــر المنتفضــة. هــذه الجهــات لــم تحــرك ســاكنا ولــم تكشــف او تلقــي القبــض علــى أي 
مــن قتلــة المنتفضيــن والمنتفضــات خــالل األشــهر الماضيــة منــذ انــدالع انتفاضــة أكتوبــر 2019 وهــذا يــدل علــى تواطئهــم فــي قتــل 

االبريــاء بهــدف تصفيــة االنتفاضــة واســكات االصــوات الرافضــة لسياســتهم القمعيــة التــي تنــادي بازالــة الطغمــة السياســية كلهــا. 
ان تحكــم الميليشــيات واحــزاب الســلطة بمفاصــل الدولــة القمعيــة وصــل مديــات حتــى أصبحــت القــوات الحكوميــة أداة انتقــام بأيــدي 

هــذه األحــزاب والميلشــيات لــكل مــن يعارضهــا او يقــف بالضــد مــن سياســتها. 
اغتيــال الثائــرة ام عبــاس وصمــة خــزي وعــار علــى جبيــن قاتليهــا، وهــو دليــل علــى قــوة االصــوات النســوية الثائــرة التــي رفضــت 
ــا هــو اال  ــذه االســاليب البشــعة م ــالد، وان رد الميليشــيات به ــي الب ــم ف ــذي يتحك ــت ترفــض نظــام الميليشــيات السياســي ال ومازال

ضعــف وتخبــط النظــام تجــاه الشــباب والشــابات المنتفضــات.
في الوقت الذي ندين بشدة جريمة اغتيال الثائرة انوار جاسم نطالب الجهات الرسمية بإلقاء القبض فورا على مرتكبيها. 

       نشرة نساء االنتفاضة         منظمة حرية المرأة في العراق
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لألتصال بنا 

حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

حيَن تنتشر التقاليد المتخلفة والوباء 
بعــد أنتشــار وبــاء كورونــا المســتجد والقاتــل  )كوفيــد 19( فــي عمــوم العــراق حيــُث انــهُ لــم ينتشــر وحــده بــل انتشــرت معــه كافــه 

أنــواع وأســاليب األضطهــاد التــي تعــدُ أقســى وأصعــُب مــن الوبــاء وخاصــة ضــد النســاء.
ــى مــدى قــرون مــن الزمــن بســبب التخلــف  ــُر مــن النســاء  عل ــه الكثي ــذي عانــت من ــم يكفــي التعســف  واالســتبداد والحرمــان ال ل

ــي تحــط مــن شــان المــرأة وتجعــل منهــا أداة خاضعــة.  ــى المجتمــع والت ــن عل والجهــل المفروضي
غالبــاً عندمــا يُصــاب االنســان بالوبــاء يتــُم عالجــه وهــذا أمــر طبيعــي، ولكــن عندمــا تصــاب الفتــاةٌ بهــذا الوبــاء ال يُســمح لهــا بالعــالج 
فــي المستشــفى كــون ذلــك )فــي نظرهــم( يجلــب العــار! لذلــك يجــب أن تنتظــر المــوت وهــي جالســه فــي البيــت تحــَت  مســمى الحفــاظ 

علــى الشــرف والــذي يُعــد فــي نظرهــم  أهــم مــن حياتهــا كأنســان.
 هــذا التفكيــر هــو بحــِد ذاتــِه أخطــُر مــن  الوبــاء نفســه، لذلــك يجــب التخلــص منــهُ بأســرع مــا يمكــن ، ألنــهُ وصــل الــى الحــد الــذي 

ال يمكــن الســكوت عليــه.
فما عالقة العالج الطبي بـ "الشرف" ؟!.

للمــرأة الحــق أن تعيــش وتتلقــى العــالج متــى مــا احتاجتــه وان حرمانهــا مــن ذلــك باســم العــادات والتقاليــد البائســة او ايــة ذريعــة 
أخــرى هــو اجحــاف فاضــح بحقهــا كإنســان فــي الحيــاة.

الجهل بهذا الموضوع هو أخطر ونتائجه افدح من أنتشار الوباء.
تخيــل أن الحجــر الصحــي المفــروض علــى الجميــع الــذي أزعــج الكثيــر مــن الرجــال انــهُ روتيــن يومــي للكثيــر مــن النســاء، تخيــل 

فقــط ! 
تلــك الحــدود والقيــود التــي فُرضــت علــى المــرأة ليــس لهــا نفــع ســوى أنهــا تدمــر مجتمعنــا الُمدمــر اصــالً، المــرأة حتــى لــو كانــت 

الضحيــة تُصبــح هــي المذنبــة  الوحيــدة وهــذا المألــوف فــي المجتمعــات القبليــة.
يجــب معالجــه واتخــاذ إجــراءات لمعالجــه هــذه الظواهــر فــي المجتمــع وابتــكار آليــه، ووضــع الحلــول وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة 

للتعافــي مــن وبــاء الجهــل ووبــاء كورنــا.
فنحــُن كنســاء عراقيــات ال نُحــارب وبــاء الكورونــا وغيــره مــن الفيروســات فقــط، بــل نحــارب الكثيــر مــن عــادات الجهــل والتخلــف 

والفســاد والظــالم  المنتشــر فــي المجتمــع.
للوقايــه مــن وبــاء كورونــا  يجــب غســل األيــدي ولكــن االهــم مــن ذلــك هــو غســل العقــول مــن  كل االفــكار والعــادات المناهضــة 

لحقــوق المــرأة أيضــاً... 

                                                                                  آيه حسين


