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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

ونســمع  نــرى  مــا  كثيــراً 
التعنيــف  انــواع  شــتى  عــن 
الممــارس بحــق المــرأة، انــواع 
مختلفــة مــن التعنيــف الجســدي 
ــكل  ــبب ب ــذي يتس ــي ال والنفس
علــى  ســواء  العنــف  انــواع 
صعيــد العائلــة او الــزوج او 
ــراد المجتمــع.  ــرد مــن اف أي ف
ــف  ــا موضــوع العن وإن تناولن
الجســدي الــذي تتعــرض لــه 
المــرأة فهنــاك اعــداد كبيــرة 
ــي يتعرضــن  مــن النســاء الالت
والــذي  العنــف  هــذا  لمثــل 
ينعكــس بــدورِه أثــار جانبيــه 
صحيــة ونفســية خطيــرة قــد 

تتســبب بالمــوت حتــى.
امــا الوجــه االخــر مــن العنــف 

ــن ان  ــذي ممك ــف ال ــو العن فه
معنــوي  او  نفســي  يكــون  
مــن وجهــة نظــري  والــذي 
تتعــرض لــه المــرأة ايضــاً كأن 
ــا  ــة حرياته ــن ممارس ــع م تُمن
وهواياتهــا وقــد تُمنــع مــن حقها 
دراســتها  واكمــال  بالتعليــم 
كحــق انســاني وهــو االخــر 
لــه آثــار خطــرة قــد يســبب 
لهــا ان تصــاب بنوبــة مــرض 
ــاب ويمكــن ان  نفســي، او اكتئ
يســفر العنــف ضــد المــرأة بــان 
يقــود بهــا لالنتحــار كمــا هنــاك 
مــن  عديــدة  اخــرى  اشــكال 
العنفــوان والتعصــب الممــارس 
بحقهــا مــن ذويهــا واســرتها 
ــن  ــف م ــذا العن ــبب ه ــد يس وق

قبــل بعــض افــراد المجتمــع 
الــذي  والرجعــي  المتخلــف 
ممارســة  مــن  المــرأة  يمنــع 
وحــق  كالجنــس  حريتهــا 
الســفر، اللبــس الــخ... ، ويعمل 
علــى خلــق مجتمــع مــن دائــرة 
ُمظلمــة تحمــل شــتى معانــي 
التعصــب والرجعيــة ويُجبــر 
تتخطــى  ان ال  علــى  المــرأة 
حــدود هــذِه الدائــرة وان فعلــت 
فســوف تواجــه شــتى صنــوف 
ــض  ــب والغضــب والرف التعذي
المجتمــع  ذلــك  ِقبَــل  مــن 

ــواء. ــٍد س ــى ح ــرتها عل واس
يشــكل  االســري  العنــف  ان 
لحيــاة  وتهديــداً  خطــراً 
حــول  النســاء  مــن  كثيــر 

العالــم ونحــن بدورنــا نعمــل 
هكــذا  لمثــل  التصــدي  علــى 
عنــف يمــارس بحــق المــرأة 
ــام  ــكل ت ــه بش ــات وايقاف والفتي
مــن خــالل توعيــة المجتمــع 
ــذا الموضــوع  ــا به ــط بن المحي
الحــد  علــى  والعمــل  الهــام 
مــن انتشــارِه وردعــِه وهــذا 
التوســع يقــع علــى عاتــق ابنــاء 
المجتمــع والتعــاون فيمــا بينهــم 
مــن  الحــد  فــي  والمشــاركة 
االضطهــاد الــذي تتعــرض لــه 
المــرأة ومســاعدتها للتخلــص 
مــن القيــود المفروضــة عليهــا. 
ــاف العنــف   )فلنتحــد معــا إليق

ضــد المــرأة(
      مريم كاظم

العنف الممارس ضد المرأة

اليوم أصبحنا عىل قضية بشعة جدا، وجرمية بحق املرأة واإلنسانية اجمع، جرمية جديدة تُسجل يف قامئة جرائم املجتمع الذكوري التي تدفع مثنها املرأة.

تناولــت مواقــع التواصــل االجتامعــي خــر حــرق فتــاة ذات العريــن عــام مــن محافظــة النجــف، مــن قبــل زوجهــا وعائلتــة.! والســبب ليــس بداعــي الــرف بــل 

هــو طلــب الضحيــة رؤيــة أهلهــا.

 إن مــاك الزبيــدي ليســت الحالــة األوىل مــن العنــف االرسي وليســت األخــرة، بــل زادت حــاالت العنــف األرسي بعــد تطبيــق الحجــر الصحــي، اكيــد هنــاك حــاالت 

كثــرة مــن العنــف واالضطهــاد عــىل النســاء والفتيــات اال ان الخجــل والخــوف مــن املجتمــع يحــول دون ظهــوره للعلــن0

حــاالت العنــف األرسي واالضطهــاد يف ارتفــاع يف ظــل مجتمــع ذكــوري وســلطة األحــزاب الدينيــة، التــي لــن تعــره أهميــة خاصــًة انهــا تغلــق جميــع منافــذ الحيــاة 

بوجــه املــرأة وتحــاول بــن فــرة واخــرى أن تــُرع قوانــن تعنــف املــرأة!.

يجــب عــدم الســكوت عــىل هــذة الجرائــم البشــعة ويجــب عــىل كل الناشــطن والتحرريــن واملنظــامت الدوليــة وجميــع منظــامت النســوية واملنظــامت اإلنســانية 

التدخــل لوضــع حــد لهــذا العنــف املتعمــد ضــد املــرأة، فليســت حالــة مــاك هــي الشــاهد الوحيــد لهــذا العنــف بــل اآلالف مثلهــا.

                                                                                                                                                                          حنين علي

حول جريمة حرق مالك الزبيدي
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لألتصال بنا 
حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

المعنى الواضح لحريّة المرأة
 يُعرَّف مفهوُم ُحريّة املرأة بامتاكها لخياراتها األخاقية واإلنسانية بشكل مطلق.. حيُث إنَّ حريُّتها هي أساس كونها إنساناً ال فرق بينها وبن الرجل يف ذلك، وال 

شكَّ إّن الحّرية هي حقٌّ من حقوق املرأة التي من الواجب أن تحصل عليها بشكٍل كامٍل دون تجزئة.

إّن من ينظُر لتاريخ مفهوم الحريّة ومدى ارتباطه بحياة املرأة سيجُد الكثر من الحقائق املؤسفة، اذ ان الهيمنة الذكورية هي واقع نعيشه ونُعايشه مل مينح املرأة 
أبسط الحقوق، فقد تعرّضت لظُلٍم كبر يف كثرٍ من الحضارات، منها مثا 

يف حضارة الصن القدمية؛ حيُث مل يكن للمرأة الحقُّ مبنع زوجها من سلِبها كافّة حقوقها، وبيعها باعتبارها جارية.

 ويف عرص النهضة األورويّب، كان يُعتقد أّن مكاِن املرأة هو املنزل، وأّن تُحرص وظيفتها يف رعايُة أبنائها وتربيتهم دون أْن تحصل عىل نصيب من الربية الُحرّة 
املرتبطة بالحياة العامة.

 دولياً يكون مفهوَم ُحريّة املرأة هو أْن متتلك كّل ما يرتبط بجسدها وُروحها وكّل اختياراتها؛ كاختيار القرارات املُناسبة، ومنط الحياة الذي تُريده، وتحديد هدفها 
وطُموحها يف هذا العامل، وأْن تكون مسؤولًة عن نفسها دوَن ِوصاية أحد، أي أن تكون ُحرّة بذاتها وإنسانيّتها.

 يجب ان تُرفع جميع اشكال القهر والظلم والتمييز ضد املرأة وان تكون مشاركة يف عمليات صنع القرارات السياسية واالجتامعية، والتوقف عن تهميش دورها 
 وتحديد حركتها.

                                                                                                                                                           مالك طالب

 سوف يخلدنا التاريخ
حــن بــدأت انتفاضــة أكتوبــر التــي قادهــا الشــباب والشــابات البســطاء وشــارك فيهــا الطلبــة، امتــأت الســاحات بأصواتهــم وهتافاتهــم التــي تنــادي بإزالــة النظــام 

الســيايس بأكملــه، وابدالــه بنظــام يوفــر الحيــاة الكرمية لإلنســان. 

سيصف التاريخ ذات يوم انتفاضة أكتوبر العظيمة، وسيذكر األحرار الذين ضحوا بحياتهم وقدموا الدماء من أجل الحرية والحياة الكرمية. 

اي كان من يكتب التاريخ ال ميكنه التغايض عن عدد األطفال الذين مازالوا بانتظار آبائهم عىل قارعة الطريق، وال حتى األمهات التي سكنت القبور.

ال احــد بأمكانــه نســيان النــدوب التــي تركتهــا االنتفاضــة فينــا، مثــل يــد أخــي التــي بــرت وال زميــي الــذي حركتــه قــد شــلت، وال كــم خاتــم مــن األيــادي قــد 

خلــع بســبب املــوت او اإلعاقــة.

ال أحــد بإمكانــه ان يُــزور حصيلــة بُكائنــا ومقاومتنــا للســلطة الفاســدة ومــا عملتــه مــن خــراب خــال 16 عــام، وال حتــى املقاعــد التــي تركهــا الطــاب وفارقــوا 

الحيــاة  وال كــم عــدد الكتــب التــي مازالــت تنتظــر  اصاحبهــا لــي يكملــوا دراســتهم، وال الفرشــات واأللــوان وعــدد األحــام التــي تخــىل عنهــا أصحابهــا، وال كــم 

شــخص غصــت عينيــه بدمــع يف لحظــة فــرح، ألنــه فقــد عزيــزاً.

لقــد ُخلــد نضــال االبطــال عــىل مــدار أشــهر وكل يشء مســجل ومصــور واي مــؤرخ يريــد أن يُــزور التاريــخ لــن يســتطيع ذلــك، لســببن األول اننــا املنتــرصون يف 

النهايــة ونحــن مــن ســيكتب التاريــخ، والثــاين ان كل جرائــم الســلطة وكل بطــوالت وتضحيــات املنتفضــن مســجلة بالصــوت والصــورة.

إميان محمد


