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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق
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فيسبوك - نساء االنتفاضة

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

حرق مالك الزبيدي جريمة ضد أإلنسانية
تعرضــت امــرأة مــن محافظــة النجــف يــوم 12 نيســان للحــرق علــى يــد زوجهــا وأهلــه، بعــد محاوالتهــا الذهــاب لرؤيــة أهلهــا 

بعــد انقطــاع دام 8 أشــهر.
مــا اصــاب مــاك الزبيــدي شــيء مفجــع ومهيــن لإلنســانية،ف يــوم بعــد اخــر يثبــت ازديــاد حــاالت العنــف الجنســي والجســدي 
تجــاه النســاء واألطفــال فــي العــراق حجــم المعانــاة والمآســي التــي تتعــرض لهــا المــرأة خصوصــا فــي قــت الحجــر المنزلــي 

الوقائــي مــن فايــروس كورونــا الــذي فــرض علــى البشــرية كلهــا. 
 واألســباب خلــف هــذه الظواهــر متعــددة فالعنــف داخــل المنــزل يعتبــر مســاحة خصبــة إلعــادة انتــاج الســلطة االبويــة عــن 

طريــق اإلســاءة الجســدية والنفســية والعاطفيــة والجنســية وكذلــك االســتغال االقتصــادي. 
الكثيــر مــن النســاء يواجهــن االن خطــر البقــاء مــع معنفيهــن ويتحملــن العــبء األكبــر، حيــث يتعرضــن للحــرق والضــرب 
بظــروف غامضــة بحجــج ومســميات عديــدة وال أحــد يعلــم حتــى وســائل االعــام تتكتــم عــن تلــك الجرائــم البشــعة، فكــم مــن 
مــاك فــي العــراق ذهبــوا ضحيــة العنــف االســري والعــادات المتخلفــة التــي تعطــي الحــق للرجــل بأذيــة المــرأة وامتهانهــا 

دون رادع.
ال يوجــد حــق للمــرأة فــي جميــع مجــاالت الحيــاة بســبب القوانيــن الذكوريــة المجحفــة والتــي تصــب فــي مصلحــة الرجــل فقــط، 
باإلضافــة الــى األعــراف والتقاليــد العشــائرية التــي كرســت المفاهيــم المغلوطــة بحــق المــرأة وجعلتهــا ســلعة تشــترى وتبــاع 

تحــت مــا يســمى )الفصلية( 
قضيــة مــاك ليســت األولــى وال األخيــرة فــي ظــل مجتمــع تســوده الهيمنــة الذكوريــة والــذي يســمح للرجــل بقتــل وظلــم واهانــة 

المــرأة متــى مــا يشــاء ويجعــل منهــا ضحيــة لســلوكياته المتوحشــة الــذي يمهــد للســلطة االبويــة ويؤســس لشــرعنة العنــف .
ان هــذه الثقافــة متجــذرة فــي العقــل الجمعــي لدرجــة أن المتحــرش او المغتصــب ينكــر أن فعلــه جريمــة، ألن القيــم التــي نشــأ 
عليهــا حــددت لــه كيــف ينظــر للمــرأة كنقيــض لــه وكيــف يتعامــل معهــا وفــق نظــرة قائمــة بصــورة أساســية علــى تشــييئها 

وممارســة الســلطة عليهــا.
ســتبقى المــرأة مضطهــدة ومحتكــرة فــي المنــزل مــازال هنــاك نظــام سياســي طائفــي يمتلــك الســلطة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

نظــام يهمــش المــرأة ودورهــا مــن خــال القوانيــن الجندريــة التــي تنتقــص منها. 
وحــده النضــال ضــد العنــف واالعتــداءات علــى المــرأة ممكــن ان ينقذهــا فمــن المهــم تفعيــل القوانيــن التــي تحــارب  العنــف 
ــح للرجــل حــق  ــي تمن ــع الت ــوة داخــل المجتم ــات الق ــك عاق ــك بتفكي ــف وكذل ــل ومعن االســري وتحمــي النســاء مــن كل قات

ممارســة الســلطة علــى المــرأة وســلب حقهــا فــي الموافقــة والرفــض.
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لألتصال بنا 

حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

فــي  كورونــا  فيــروس  خطــر  تســبب 
حــاالت مروعــة مــن العنــف المنزلــي 
ــت  ــث تناول جــراء الحجــر الصحــي، حي
ــوات  ــي والقن ــع التواصــل االجتماع مواق
التلفزيونيــة ارتفــاع حــاالت العنــف ضــد 
ــم  ــام لألم ــن الع ــا األمي ــا دع ــرأة، مم الم
حقيقيــة  تدابيــر  اتخــاذ  الــى  المتحــدة 
ــد  ــي ض ــف المنزل ــة العن وجــادة لمعالج

النســاء والفتيــات. 
هــذا مــا يحــدث بعــد ان فــرض فيــروس 
ــر صحــي علــى  ــتجد حج كورونــا المس
اكثــر مــن 140 دولــة حــول العالــم، وبمــا 
ــر الوســائل  ان الحجــر الصحــي مــن اكث
ممــا  الفيــروس  هــذا  لمكافحــة  الفعالــة 
ــي  ــاء ف ــى البق ــاس عل ــار الن ــب اجب يتطل

ــم. منازله
 تكلمنــا فــي مقالــة ســابقة عــن العنــف 
اليــوم  عــن  وبالتحديــد  واالضطهــاد 
العالمــي لحملــة الـــ 16 يــوم ألنهــا العنــف 
ضــد المــرأ، وقلنــا ان االضطهــاد والعنف 
ــمالي  ــام الرأس ــذا النظ ــن ه ــزء م ــو ج ه

ــم واضطهــاد  الذكــوري، ولــن ينتهــي ظل
ــام.  ــذا النظ ــاء ه ــرأة اال بانته الم

ــرأة  ــف ضــد الم ــاع حــاالت العن ان ارتف
ــا،  ــة رؤيان ــت صح ــام تثب ــذة االي ــي ه ف
حيــث تشــير االخبار ان حكومــات اوربية 
وامريكيــة تتحــرك ضــد ازديــاد نســبة 
العنــف المتفاقــم تحــت الحجــر الصحــي، 
الوســائل  بعــض  اتخــذت  دولــة  وكل 
لألبــاغ عــن حــاالت العنــف واجــراءات 
للحــد منــه، هــذا فــي دول اوربيــة تشــجع 
العنــف،  حــاالت  عــن  اإلبــاغ  علــى 
فكيــف بالــدول العربيــة والعــراق منهــا؟! 
فهنــاك مئــات الحــاالت، اال ان االحســاس 
ــول دون  ــار تح ــة الع ــة ووصم بالفضيح

ــك. ــاغ عــن بذل االب
 ان الفقــر والبطالة واالوضاع االقتصادية 
المزريــة وتوقــف اغلــب االعمــال جــراء 
الحجــر الصحــي اثقــل كاهل المــرأة وزاد 
مــن حــاالت العنــف المنزلــي، هــذا جانــب 
وجانــب اخــر يمــارس العنــف وكأنــه 
شــي مــن التقاليــد والمبــادىء الدينيــة بــل 

ــل  ــن مث ــي بعــض القواني ــى يشــرع ف حت
حــق تأديــب الزوجــة و حــق الرجــل فــي 
الطــاق وحــده، و الحكــم المخفــف للقاتــل 
غســا للعــار بــل وتشــجيعا علــى ارتكابه. 
ان تصويــر حــاالت العنــف واالضطهــاد 
ــاالت  ــا ح ــات وكأنه ــاء والفتي ــى النس عل
فرديــة مرتبطــة بقلــة الوعــي والثقافــة هي 
سياســة مقصــودة ومتبعــة مــن نظــام يريــد 
الحفــاظ علــى ركائــزة. ان كل المعاهــدات 
لــن  العالميــة  والمؤتمــرات  والمواثيــق 
واالضطهــاد  العنــف  تحــد  او  تنهــي 
التمييــز  ان   . والفتيــات  النســاء  ضــد 
الجنســي هــو خصيصــة مــن هــذا النظــام 
, ان انهــاء كل اشــكال القهــر والتمييــز 
والعنــف علــى اســاس الجنــس يمــر عبــر 
انهــاء نظــام الذكوريــة والرأســمالية. وان 
ــة  ــاواة لكاف ــة والمس ــن الحري ــث ع الحدي
البشــر لــن تتحقــق اال بأنهــاء هــذا النظــام 
علــى  مبنــي  انســاني  نظــام  واحــال 

ــة االنســان . كرام

نرجس علي

 كورونا والعنف المنزلي 


