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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق

االول من ايار يوم 
النضال المساواتي

ــي إن  ــار التاريخ ــن املس ــا م ــل الين ــا وص ــب م بحس
ــت  ــي كان ــية الت ــة الرئيس ــي املهن ــة ه ــة الزراع مهن
تقتــر  مل  الشــاقة  األعــال  وأن  قدميــاً.   ســائدة 
ــح  ــرأة دور واض ــث كان للم ــال حي ــى الرج ــط ع فق
ــدية  ــوة جس ــب ق ــي تتطل ــال الت ــف األع يف مختل
كطحــن الحبــوب والحراثــة وذلــك باســتخدام األدوات 
الحجريّــة، وجمــع األخشــاب، وجلــب امليــاه مــن 
أماكــن تواجدهــا، وتوفــري الطعــام وغريها، ثــّم عملت 
الثــورة الصناعيّــة عــى تغيــري حالــة العمــل لــكٍل مــن 
الرجــال والنســاء.. وتغيــري موقــع العمــل مــن املنــزل 
ــل  ــدأ العم ــد ب ــع، وق ــل يف املصان ومحيطــه إىل العم
يف تلــك املصانــع كفــرٍق مكّونــة مــن العائــات وبــدأ 
إلدارة  فعــال  وعنــر  عاملــة  كأيــدي  املــرأة  دور 
ــة، وكان دور  ــة واالقتصادي ــاة االجتاعي مفاصــل الحي
ــرن التاســع عــر يف العمــل  الرجــل يف منتصــف الق

يف املصانــع باعتبارهــم املعيــل األول لــأرُسة وعــادت 
ــبب يف  ــود الس ــازل..  ويع ــل يف املن ــاء إىل العم النس
ذلــك إىل االحتجاجــات املتزايــدة ضــد ســوء املعاملــة 
التــي كانــت تتعــرّض لهــا النســاء يف املصانــع..  وقــد 
ــاعات  ــد س ــى تحدي ــات ع ــك االحتجاج ــاعدت تل س
ــل يف  ــن العم ــم م ــال وحايته ــاء واألطف ــل النس عم
األعــال الخطــرية، واســتمر دور املــرأة يف عملهــا 
ــرن  ــى الق ــر وحت ــع ع ــرن التاس ــال الق ــزيل خ املن
ــر  ــع ع ــرن التاس ــة الق ــه يف نهاي ــن.. إال أن العري
ظهــرت الطاقــات واألالت امليكانيكيــة وبــدأ اســتخدام 
اآلالت الكهربائيّــة كالغســاالت وغريهــا، مــّا قلّــل 
ــزيل  ــرأة يف العمــل املن ــه امل ــي تقضي مــن الوقــت الت
ــراط  ــة انخ ــا يف اهمي ــا ملحوظ ــك تقدم ــق ذل وحق

ــل ...  ــن العم ــرأة يف ميادي امل
ــة  ــاة العمليّ ــرأة للحي ــام امل ــروف إّن انض ــن املع م
يســاعد عــى تنميــة الوضــع االقتصــادي واالجتاعــي 
للمجتمــع بشــكٍل عــام،  و إضافــًة إىل ذلــك مشــاركة 
االرسة  ميزانيّــة  يرفــع  العمــل  مياديــن  يف  املــرأة 
واملجتمــع، وقــد أتاحــت الكثــري مــن املجتمعــات 

فــرص عمــل للمــرأة وحّققــت لهــا املســاواة مــع 
ــق  ــا يتعل ــاً في ــّدة   وخصوص ــاالت ع ــل يف مج الرج
ــر إن للمــرأة القــدرة  مبســألة األجــور، ويجــدر بالذك
عــى العمــل يف أّي مــكاٍن توجــد فيــه ســواًء يف 
إاّل  بالرجــل.  إســوة  املدينــة  أو  الريفيــة  املناطــق 
الظــروف  باختــاف  تختلــف  عملهــا  طبيعــة  أّن 

االجتاعيّــة واالقتصاديّــة املحيطــة بهــا...
ويف هــذه املناســبة العظيمــة وهــو عيــد العــال 
العاملــي يف األول مــن ايــار يف كل عــام وهــو يــوم 
مخصــص لدعــم العــال واالحتفــال بالنضــاالت التــي 
قامــوا بتحقيقهــا عــى مــدى الســنوات... نتقــدم 
ــد  ــى ح ــال ع ــاء ورج ــامل نس ــال الع ــاين اىل ع بالته
ــد  ــة ونعاه ــوى االمربيالي ــه الق ــف بوج ــواء.. ونق س
عامــات وعــال العــامل عــى االســتمرار بالنضــال اىل 

ــراكية  ــق االش تحقي

الحياة يصنعها العامات والعال 

وليس االنظمة الربجوازية

شفق صائب

االرسي  الرتابــط  عــوض  االرسي  العنــف 
مــع جائحــة الكورونــا ويف هــذه األيــام العصيبــة 
ــدة وتعــود  ــأن تكــون ذات فائ ــي مــن املفــرض ب الت
ــي  ــارب العائ ــال التق ــن خ ــرد م ــى الف ــة ع بإيجابي
الــذي  التفــكك األرسي  اجــل دحــض فكــرة  مــن 
يحــدث يف الكثــري مــن املجتمعــات، إال أننــا ولأســف 
ومــروع  دميــم  خــرب  عــى  صبــاح  كل  نســتيقظ 
ــال.  ــن النســاء واالطف ــف األرسي بالضــد م ــن العن ع
ــية  ــدى وحش ــرية م ــدة القص ــذه امل ــا ه ــفت لن كش
األفــكار و العــادات و التقاليــد الرجعيــة و الاإنســانية  
ــم  ــر وطغيانه ــال وحشــية الب بحــق النســاء واألطف
ومتردهــم يف الظلــم واالســتعباد حيــث تصبــح مســألة 
التــادي عــى حيــاة االنســان اآلخــر و زهــق األرواح 
بهــذه البســاطة ، خصوصــا عــى املــرأة بشــكل كبــري 
جــًدا والفــت للنظــر، واألبشــع مــن ذلــك هــو خلــق 
ــم  ــر فعلته ــة لتربي ــة والرباهــن الزائف الحجــج الواهي
الشــنيعة، وبدعــم مــن القوانــن الذكوريــة التــي 
ــد  ــة أن نج ــن الفظاع ــل وم ــة الرج ــب يف مصلح تص
املجتمــع اليــوم يلقــي بالامئــة عــى املــرأة، فنســمع 
األصــوات تتعــاىل ليــس مــن أجــل روح أخمــدت 

ــه  ــن فعل ــاين م ــربئ الج ــل ت ــع ِعل ــل وض ــن ألج ولك
ــدأ بــرد  ــه . فــكل ب ــه مــن ذنــب هــو مقرف وتنجي
القصــة عــى منــوال مــا يناســب أفــكاره ومعتقداتــه 
األبويــة املوروثــة دون اخــذ جانــب الحــق و العدالــة 
بنظــر االعتبــار دون مراعــاة  يف ذلــك عدالــة أو 
كلمــة حــق يجــب أن تنطقهــا، رمبــا نجــد حتــى 
ــن  ــوري يقف ــي و الذك ــر الرجع ــات للفك ــاًء حام نس
بجانــب الرجــل  الضعيفــة التــي فطــرت عــى ســطوة 
ــه  ــدن  أفعال ــه ومتّج ــا و تبجلن الرجــل واســتعباده له
وتشــجعنه عــى ذلــك، احيانــاً حتــى وإن كانــت 
الضحيــة ابنتهــا فهــي ال تجــد نفســها مخطئــة يف 
ــوال  ــذا املن ــى ه ــت ع ــت وترعرع ــد ترب ــا، فق فعله
فمــن الصعــب أن تقتنــع بــأن هــذه التخبُّطــات 
تــؤدي إىل تــآكل العائلــة وبالتــايل تــآكل املجتمــع 
فــاألرسة هــي نــواة املجتمــع واملــرأة هــي قلــب هــذه 
النــواة . فحــن تعــرف املــرأة حقوقهــا كاملــة وتدافــع 
عنهــا بــدل مــن ان تقــف ضدهــا، ســوف لــن يتمكــن 
أحــد مــن ســلب حريتهــا وتكبيلهــا برهــات ال صحــة 
ــي  ــذي يق ــف ال ــل الضعي ــك الرج ــا. وكذل لوجوده
حياتــه يف البحــث عــن القــوة فــا يجــد املنزلــة التــي 
يطمــح لهــا بــن أفــراد املجتمــع أو بســبب املغــاالة يف 

املديــح والتبجيــل لــه ينــى نفســه ويظــن بأنــه ملــك 
ــه  ــية وضعف ــه النفس ــة أمراض ــئ ملارس ــه فيلج زمان
الداخــي عــى زوجتــه أو أحــد أفــراد ارستــه، فنجــده 
يتلــذذ بإطــاق الشــتائم والكلــات املســيئة والعنــف 
ــاء  ــواع اإليح ــع أن ــة أبش ــة إىل مارس ــي إضاف اللفظ
ــن  ــاة م ــت الحي ــك إن فارق الجســدي ال يهمــه يف ذل
بــن يديــه.  ألنــه وبســذاجته يظــن بأنــه ميــارس حقــاً 
ــن  ــه عــى صــواب، مســتنداً عــى القوان ــاً وان طبيعي
ــه ال  ــة بأن ــام املعرف ــرف مت ــه يع ــرأة. أن ــة للم املناوئ
توجــد أحــكام صارمــة ملفتعــي مثــل هــذه األفعــال 
فمــن الســهل أن توضــع تحــت مســمى قضايــا الرف 
وتنــى ويخفــف الحكــم، أو أن تتدخــل العشــرية 
ــل  ــون الح ــا يك ــادة م ــه وع ــة لصالح ــل القضي وتح
ــا  ــلب حقه ــاً ويس ــوت أيض ــازع امل ــرى تن ــة أخ ضحي
كمــن غريهــا، فــا بــد مــن ان يفعــل قانــون يحمــي 
ــع  ــل م ــا ويتعام ــاءة له ــرم اإلس ــرأة ويج ــوق امل حق
ــة(  ــة تحــت مســميات )رشف العائل ــا الرجعي القضاي
ــق  ــع، ويطب ــل يف املجتم ــم القت ــي جرائ ــة كباق جرمي
بشــكل حــازم عــى املنتهكــن لحقــوق املــرأة الذيــن 

ــري ــن ضم ــز م ــون يف األرض دون واع ــوا يبطش راح
شهد رعد
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لألتصال بنا 

بمناسبة االول من ايار _ قضية المرأة العاملة في العراق
تحتفــل الطبقــة العاملــة والكادحــن مــن النســاء والرجــال بعيدهــم وســط 
تحديــات سياســية واجتاعيــة واقتصاديــة تجتــاح الكــرة االرضيــة ســببتها جائحــة 
كورونــا، تحــت هيمنــة رأســالية متوحشــة باحثــة عــن الربــح وتكديــس األمــوال 

ــة املــاك. ــن العمــل ملصلحــة طبق ــض م واســتغال الفائ
يف العــراق وتحــت تســلط نظــام اإلســام الطائفــي ورشكاؤه يف الحكــم تعــاين 
الطبقــة العاملــة والرائــح املهمشــة مــن اضطهــاد واســتغال وانعــدام الحقــوق

ــا  ــر به ــي مت ــية الت ــة والسياس ــن األوضــاع االقتصادي ــررا م ــر ت ــرأة األك ــد امل تع
البــاد، ويف هــذه املناســبة اود تســليط الضــوء بصــورة خاصــة عــى نســاء اللــوايت 
يعانــن مــن الظلــم والقهــر ومصــادرة الحقــوق وجميــع انــوع التمييــز االجتاعــي 
ــارس  ــي مت ــرة واإلجــراءات التعســفية الت ــن الجائ ــن القوان ــوع م عــى أســاس الن
ضدهــا. تعــاين النســاء مــن ظــروف قاهــرة وفــرق يف األجــور خصوصــا مــن 
العامــات يف القطــاع الخــاص، كذلــك فــإن ضعــف او غيــاب الضــان االجتاعــي 
ــروب  ــن ح ــع م ــت املجتم ــي رافق ــتثنائية الت ــاع االس ــع األوض ــذات م ــاء بال للنس
وتهجــري وغريهــا جعــل مــن النســاء واألطفــال عرضــة ألبشــع أنــواع االســتغال، ومــا 
حــاالت العنــف واالنتحــار املنتــرة يف املجتمــع إال مــؤرشات حقيقيــة عــن أوضــاع 

كارثيــة تتعــرض لهــا النســاء. 
ــاء  ــة للنس ــرات التلقائي ــي للمظاه ــع الوح ــم القم ــار 1857 ت ــن أي ــن م يف الثام
العامــات يف معمــل النســيج بنيويــورك احتجاجــا عــى ظروفهــن الغــري مامئــة مــا 
أدى اىل اعتقــال عــدد كبــري منهــن،   وســحق العــدد االخر دون اكــراث، ورغم مرور 
أكــر مــن قــرن ونصــف عــى هــذه الحادثــة ال تــزال النســاء العامــات يعانــن دون 
انصــاف، وال ميكــن الخــاص مــن اضطهــاد النســاء واســتغالهن وتحقيــق املســاواة 
ــم عــى االفقــار  يف الحقــوق واألجــور، دون الخــاص مــن النظــام الرأســايل القائ
ــش  ــتغال والتهمي ــن االس ــد م ــى مزي ــل ع ــة والعم ــات املهمش ــتغال للفئ واالس

لضــان ســيطرته وهيمنتــه عــى العــامل 
املجد للطبقة العاملة يف جميع ارجاء العامل يف عيدها االممي.

اسيل رماح

األول من أيار – عمال بدون عمل
ــريات  ــبب التأث ــا، بس ــا قبله ــت ك ــا ليس ــد كورون ــاة بع ان الحي
الكبــرية للوبــاء عى الوضــع االقتصــادي العاملي، عملــت الحكومات 
ــن  ــح االالف م ــة بتري ــواء االزم ــي فشــلت يف احت الرأســالية الت
العــال وتعطــل إجــراءات رصف املعاشــات والرواتــب بشــكل 
معتمــد للعــرات منهــم حيــث عملــت عــى زيــادة البطالــة بــدل 
اتخــاذ التدابــري املمكنــة التــي مــن املمكــن ان تنقــذ حيــاة الطبقــة 
الكادحــة التــي تتضــور جوعــا وفقــرا وزادت مــن معانــاة العــال 

ــامل. والكادحــن يف كل ارجــاء الع
 فبعــد ان كشــفت جائحــة كورونــا زيف النظام الرأســايل املتوحش 
الــذي يعتــاش عــى أربــاح العــال، تــأيت صحــة االنســان وســامته 
يف مراحــل متأخــرة بعــد االســتغال والربــح الــذي يعتــربان املحــرك 

األســايس لــكل يشء.
بهــذا العيــد، ان العامــل عيــده الحقيقــي واألكــرب هــو أن توفــر لــه 
حقوقــه وأن تســتمع ملطالبــه وأن يحظــى بحيــاة تليــق بــه كإنســان 
أوال ثــم كعامــل يســاهم يف تنميــة بلــده وتطــوره، وهــذه مناســبة 
امميــة للتضامــن العاملــي يف الكفــاح املشــرك ضــد االســتغال 
ــب العــال  ــق مطال ــم وتحقي ــش الكري الرأســايل مــن اجــل العي
يف تحســن اجورهــم وظــروف عملهــم والدفــاع عــن مكتســباتهم 
ــاد  ــن اضطه ــايئ م ــاق النه ــرر واالنعت ــوال اىل التح ــة وص االجتاعي
ــة  ــان واقام ــان لإلنس ــتغال االنس ــى اس ــاء ع ــالين والقض الرأس

مجتمــع عــادل.
عاش األول من أيار يوم التاحم االممي للطبقة العاملة.

لينا وليد

 ونذكر العامل دوماً، 

»بأنهم عصب الوجود.. وبأنهم لن يخرسوا بنضالهم غري القيود«

  يا عامل العامل اتحدوا


