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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

والخــاص  ايــار  واحــد 
واالضطهــاد الظلــم  مــن 

نســتقبل هــذه األيــام األول مــن أيــار، اليوم 
العالمــي للطبقــة العاملــة فــي ظــل تفشــي 
فيــروس كورونــا الــذي اوقــف حركــة 
االنتــاج وخســر المالييــن حــول العالــم 
والطبقــة  اليــوم  هــذا  نســتقبل  عملهــم، 
ــي عمــوم  ــر الكادحــة ف ــة والجماهي العامل
عــن  والعاطليــن  العمــال  مــن  العــراق 
العمــل وباألخــص النســاء والشــابات التــي 
تعانــي مــن البطالــة او تعيــش علــى أجــور 
قليلــة ال تســد حاجاتهــم إلدامــة حياتهــم 
ــذي  ــوز ال ــر والع ــم، والفق ــاة عوائله وحي

ــم. يهدده
 ان االوضــاع اســوء علــى المــرأة العاملــة 
ــروس  ــد تفشــي في ــابات بع ــاء والش والنس

كورونــا.
مــا تتعــرض لــه المــرأة فــي العــراق مــن 
المشــاكل التــي تحيــط بهــا كثيــرة ومعقــدة 
حياتهــا  علــى  ســلبي  بشــكل  وتؤثــر 
ومســيرة التقــدم والتطــور، وأغلبيــة تلــك 
نابعــة  جميعهــا  تكــن  لــم  أن  المشــاكل 
ــرأة  ــي الم ــن تحم ــود قواني ــدم وج ــن ع م
وتجــرم مرتكبيهــا، وحتــى أن وجــدت 
ــة  ــأن الحكومــات المتعاقب ــن ف ــك القواني تل
ــك  ــل تل ــراق تعط ــي الع ــلطة ف ــى الس عل

القوانيــن او تلغيهــا.  
ــه المــرأة فــي العــراق  ان ســبب مــا تعاني

معروفــه للجميــع، نعــرف ان تلــك المعاناة 
تمــارس منــذ الصغــر وتتربــى علــى أنهــا 
ــة  المتلقيــة لألوامــر والمنفــذة لهــا، وعامل
ــة االب واالخ  ــزل لخدم ــي المن ــة ف الخدم
مــا  طاعــة  علــى  وتتربــى  والعائلــة، 
يقولــون وانجــاز االعمــال دون اعتــراض 
ــا  ــوم انه ــيخ مفه ــاج،  وترس أو أي احتج
وعــدم  بنفســها  الثقــة  وتفتقــد  ناقصــة 
قدرتهــا علــى التعلــم والعمــل، وبالتالــي ال 
يحــق لهــا المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 
المســؤولة او اتخاذهــا قــرارات تخــص 
والشــريك،  والعمــل  كالدراســة  حياتهــا 
ألنهــا تتربــى علــى فقــدان الثقــة بقدراتهــا 
وامكانياتهــا وطمــس مواهبهــا وابداعهــا، 
ــد  ــة بع ــة الثاني ــي بالمرتب ــى تأت ــا انث ألنه
الرجــل حســب مــا يقــره الديــن والقيــم 

ــائرية ــد العش والتقالي
 وأكثــر مــن 95% مــن النســاء والشــابات 
تقضــي حياتهــن فــي العمــل المنزلــي، 
العمــل المجانــي عمــل غيــر مدفــوع الثمن 
واذا  الرأســمالي.  النظــام  يخــدم  الــذي 
ســمحت الظــروف ان تمــارس حياتهــا 
الدراســية والعمليــة يتــم ســلب خياراتهــا، 
ــة  ــر بموافق ــا يجــب ان تم ــال تعليمه فأكم
ــا  ــل فعليه ــا العم ــة، ام ــي العائل ــور ف الذك
يوافــق  ونــوع عمــل  تختــار شــكل  أن 
عليــه الذكــور فــي العائلــة ســواء األب أو 
األخ أو الــزوج، فهنــاك أعمــال مرفوضــة 

ــب االجتماعــي. ــد العي تحــت بن

بســبب  اقتصاديــا  كذلــك هــي مســلوبة 
التــي  الذكــور علــى اجورهــا  ســيطرة 
ســيكون  واال  عملهــا،  مــن  تتقاضاهــا 
نجــاز  البيــت ال  فــي  البقــاء  مصيرهــا 
االعمــال المنزليــة، ناهيــك عــن التحــرش 
التــي  والمضايقــات  الدائــم  الجنســي 
ــي  ــي الشــارع وف ــا المــرأة ف تتعــرض له
ــكلة  ــل، والمش ــكان العم ــي م ــيارة وف الس
االكبــر انهــا ال تســتطيع الــكالم  بموضوع 
التحــرش او الشــكوى ألنهــا ســتكون مدانة 
ويمكــن ايقافهــا عــن العمــل وحبســها فــي 

ــت. البي
نصــف  مــن  أكثــر  ومعيشــة  حيــاة  ان 
المجتمــع مأســاوية وال يمكــن الســكوت 
عليــه ان التمييــز علــى اســاس الجنــس 
وممارســة العنــف والظلــم واالضطهــاد 
ــة  ــق بكرام ــاة ال تلي ــرض مســتوى حي وف
عليــه،  الســكوت  يمكــن  ال  االنســان 
فتشــخيص الظلــم واالســتغالل الواقع على 
ــن النظــام الرأســمالي،  ــة م ــة العامل الطبق
وتوحيــد صفــوف كل فئــات المجتمــع مــن 
ــن والطــالب  ــالت والمعطلي ــال وعام عم
والطالبــات والشــباب والشــابات والنضــال 
ــان  ــق باإلنس ــة تلي ــاة كريم ــل حي ــن اج م

ــالص. ــد للخ ــق الوحي ــو الطري ه
                               
نرجس علي
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لألتصال بنا 

“االنتفاضة فكرة والفكرة ال تموت”
انطلقــت انتفاضــة أكتوبــر الجماهيريــة بوعــي الشــباب المنتفــض 
ــالد  ــم الب ــذي حك ــي ال ــي الطائف ــام السياس ــقاط النظ ــب اس ــذي يطال ال
منــذ 16 عامــا ولــم يفعــل شــيء ســوى جــر البــالد الــى الهاويــة مــن 
خــالل عمليــات الفســاد والمحاصصــة والمحســوبية وقتــل المئــات مــن 
ــع  ــات القم ــن عملي ــر المنتفضــة وجــرح االالف، وبالرغــم م الجماهي
والقتــل وممارســة األســاليب الوحشــية اال ان الجماهيــر رفضــت 

ــا حصــل. ــام بشــاعة م ــدة ام ــت صام الرجــوع وبق

فبالرغــم مــن انتشــار جائحــة كورونــا ال يــزال المنتفضيــن يقيمــون في 
الخيــام التــي نصبوهــا، مصــّرون علــى تلبيــة مطالبهــم بإزالــة الطغمــة 
ــدأ راســخ ومســؤولية  السياســية كلهــا وذلــك الن انتفاضــة أكتوبــر مب
كبيــرة مــن أجــل العيــش الالئق لإلنســانية.    فاالنتفاضة فكــرة والفكرة 
ال تمــوت. و قــد ال يســتوعبوا مــا صدحــت بــه حناجــر الثــوار النهــم 
عبيــد الدينــار، وكل مــن بالســاحات أحــرار، وكونــوا علــى يقيــن  أن 
كل محاوالتكــم إلجهــاض االنتفاضــة  مــن  قتــل واعتقــاالت وترهيــب 
النســاء وتشــوية ســمعة الثائــرات وحــرق الخيــم واالســلحة االجراميــة 
والقنابــل المســيلة للدمــوع و والهجمــات اإلعالميــة والتحشــيد بمواقــع 
التواصــل االجتماعــي علــى نشــر األخبــار المزيفة كل تلــك المحاوالت  
فاشــلة وال تثنــي عزيمــة وإصــرار المنتفضيــن.   حيــث ان الوعــي هــو 
القائــد والن االنتفاضــة  ليســت كمــا ترونهــا وكمــا تحــددون ســقفها بــل 
ــذا  ــا االن وه ــل زخمه ــم وان ق ــن ســقف توقعاتك ــر م ــر بكثي هــي أكب
شــيء محــال فســيولد جيــل يحمــل كل افــكار ومبــادئ انتفاضــة اكتوبــر 
ــي مارســتها  ــة  الت ــه االســاليب اإلجرامي ــا نصــب عين ــة و اضعً الحق
الســلطة علــى آبائهــم وامهاتهــم، وســيولد مــن رحــم المواجــع شــرارة 

انتفاضــة كبــرى اليســكتها اعالمكــم و ال قمعكــم وال اســلحتكم.

إيمان محمد

بمناسبة 1 أيار- هل حصلن 
العامات على حقوقهن

يعــرف الواحــد مــن أيــار مناســبة ليــوم العمــال العالمــي، 
الظــروف  فــي  للصعــاب  للنضــاالت وتحمــال  تكريمــا 
الشــاقة، يحتفــل بهــا الطبقــة الكادحــة مــن النســاء والرجــال 
ــة  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــات سياس ــم وســط تحدي بعيده
ــة  ــن النفعي ــة ع ــة الباحث ــمالية المتوحش ــل الرأس ــت ظ تح
والربــح وتكديــس األمــوال واســتغالل الفائــض لمصلحتهم.

ــة  ــي الطبق ــي تعان ــي الطائف ــام السياس ــلط النظ وتحــت تس
ــي  ــوق ف ــدام للحق ــاد وانع ــتغالل واضطه ــن اس ــة م العامل
العمــل فــي جميــع القطاعــات. وعليــه نســتذكر المــرأة 
ــي  ــزال تعان ــت وال ت ــي عان ــة بصــورة خاصــة الت العامل
علــى صعيــد العمــل واألســرة مــن مصــادرة الحقــوق 
الجائــرة  والقوانيــن  النــوع  أســاس  علــى  والتمييــز 
ــن  ــر م ــرى الكثي ــث ن ــا. حي ــفية ضده ــراءات التعس اإلج
النســاء تعمــل فــي المعامل والمصانــع دون اي ضمــان 

يحمــي لهــا حقهــا ان تعرضــت ألذى. 

رغــم االذى الجســدي والنفســي الــذي تتعــرض لــه ورغــم 
ــا  ــد احتياجاته ــي لس ــي ال تكف ــل الت ــور العم ــاض اج انخف
هنــاك نســاء أمهــات رغــم العمــل فهــي تربــي جيــل 
وتتعــرض لالضطهــاد والتعنيــف االســري يجــب أن يكــون 
هنــاك حــق يكفــل للمــرأة الحيــاة التــي تســتحقها حيــاة تليــق 

ــن البشــري. بإنســانية الكائ

                                    زهراء العقابي


