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يصــادف اليــوم الذكــرى الســنوية األولــى إلصــدار نشــرة نســاء 
ــاء  ــام النس ــت بأق ــي كتب ــة الت ــرة الثوري ــك النش االنتفاضــة، تل
ــس  ــوية تعك ــرة نس ــر، كأول نش ــة أكتوب ــي انتفاض ــرات ف الثائ
ــة.  ــر عــن آرائهــن السياســية واالجتماعي تطلعــات النســاء وتعب
خرجــت النســاء فــي انتفاضــة أكتوبــر العــام المنصــرم بالضــد 
مــن النظــام السياســي الطائفــي وكانــت تهتــف وتنــادي بأســقاط 
النظــام كاســرة الصــورة النمطيــة وجميــع الحواجــز التــي تعرقل 
وجودهــا فــي الحــراك الثــوري، فــأول مــرة تشــهد ســوح 
ــف منظــم بمســيرات  ــراق زخــم نســوي كثي ــي الع االحتجــاج ف
نســوية ومــن جميــع الفئــات العمريــة مســاندة لقرينهــا الرجــل، 
طالبــن بالحريــة والمســاواة وتوفيــر الخدمــات والعيــش الرغيــد، 
كمــا لــم يقتصــر وجودهــن فــي ســوح االحتجــاج علــى الهتافــات 
فقــط بــل كان للنســاء دور سياســي كبيــر مــن خــال المطالبــات 
ــع  ــر النظــام والدخــول كشــريك مســاوي للرجــل فــي جمي بتغيي

ــاة ومفاصلهــا. ــن الحي ميادي
ــع  ــئ جمي ــا األول وتهن ــة بعامه ــاء االنتفاض ــرة نس ــي نش تحتف
الكاتبــات والكتــاب علــى مســاهمتهم فــي نجــاح هــذا المشــروع 
المســاواتي االشــتراكي، والــذي يشــجع النســاء علــى االســتمرار 
بحراكهــن الثــوري ويدعــوا النســاء الــى ضــرورة التنظيــم فــي 

ــة  ــى عاتقهــا المطالب ــة تأخــذ عل ــس نســوية ثوري لجــان او مجال
بحقــوق النســاء وتنســيق العمــل مــن اجــل انتصــار االنتفاضــة 
والتــي تعنــي فــي النهايــة انتصــار قضيــة المــرأة وجميــع فئــات 

المجتمــع.
ان نشــرة نســاء االنتفاضــة وهــي تطفــئ شــمعتها األولــى تدعــوا 
جميــع النســاء التحرريــات المؤمنــات بالمســاواة االقتصاديــة 
ــي هــذه النشــرة  ــة ف ــق نظــام اشــتراكي، للكتاب ــة وف واالجتماعي

التــي تعكــس تطلعــات النســاء فــي مختلــف مناطــق العــراق. 
ــاء  ــدم والعط ــن التق ــد م ــى مزي ــة ال ــاء االنتفاض ــام ونس كل ع

نصــرة للمــرأة وقضاياهــا العادلــة. 

بمناسبة الذكرى السنوية األولى إلصدار نشرة نساء االنتفاضة 
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ســاحة العمــل بمختلــف مجاالتهــا فيهــا العديــد مــن المشــكات، 
فكثيــٌر مــن الموظفيــن يجــدون أنفســهم يعملــون فــي بيئــة عمــل 
عدائيــة أو ســلبية، لكــن بشــكٍل خــاّصٍ المــرأة العاملــة فــي ســبيل 
ــدًدا  ــه ع ــة تواج ــاركة المجتمعي ــي المش ــل ف ــدور فاع ــا ب قيامه
ــد تُصيبهــا بأضــرار نفســية نتيجــة وجودهــا  ــات، ق مــن التحدي
فــي بيئــٍة تتخــذ أشــكاالً عــدة، بــدءاً مــن طبيعــة مــكان العمــل، 
والشــخصيات  واألفــكار  الطبــاع  مــن  مزيــجٍ  إلــى  إضافــة 
المختلفــة التــي قــد يصعــب التعامــل معهــا، إلــى جانــب بعــض 
الظــروف والعوائــق، األمــر الــذي يزيــد معاناتهــا، وقــد يفضــي 
بهــا إلــى التخلــي عــن مســتقبلها المهنــي والهــروب، وإليماننــا 
بحــق المــرأة بــأن تعلــب دوراً قياديــاً نطــرح أهــم هــذه التحديات 
التــى تُعيــق دور المــرأة العاملــة فــي المشــاركة، »ال غنــى عــن 
مشــاكل العمــل، كونهــا جــزءاً مــن العمــل نفســه مهمــا تميــزت 
المــرأة بــه وســلكت الطــرق الصحيحــة، فســتجد العراقيــل فــي 
طريقهــا، فهــذه طبيعــة الحيــاة، فعلــى الرغــم مــن كــون المــرأة 
نصــف المجتمــع مــا زال الرجــل يســيطر علــى مجريــات أُمــور 
ــدن  ــاء يج ــض النس ــت بع ــا زال ــذا م ــا ه ــى يومن ــا، وحت حياته
ــب  ــل تناس ــل أفض ــرص عم ــى ف ــول عل ــي الحص ــةً ف صعوب

قدراتهــن وإمكاناتهــن”.
القــرن  فــي  والثقافــي  االجتماعــي  التغيــر  واقــع  أن  ومــع 
ــاة  ــام الفت ــال أم ــح المج ــرأة، إذ فُت ــح الم ــاء لصال ــرين ج العش
للتعليــم والعمــل، وأدى هــذا التغييــر إلــى التخفيــف مــن القيــود 
مــن  المــرأة  تمنــع  التــي  المتوارثــة  الثقافيــة  التحديــات  أو 
االلتحــاق بالعمــل، فالتحــوالت الحادثــة فــي هــذه الظــروف هــي 
ــرأة  ــت الم ــد اقتحم ــرأة، ولق ــر أوضــاع الم ــي تغيي ــاس ف األس
ــي  ــع المســتويات، الت ــى جمي ــا عل ــاة بشــتى أوجهه ــر الحي دوائ

ــط”. ــال فق ــم الرج ــى عال ــراً عل ــت حك كان
المــرأة جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع اإلنســاني، وهــي تــؤدي 
ــا  دوراً أساســياً فــي تطويــره وتنميتــه، حيــث اســتحوذت قضاي
والتنميــة  العمــل  قضايــا  مــن  وموقعهــا  ووضعهــا  المــرأة 
المســتدامة علــى حيــز كبيــر، وتنامــت المنظمــات والحــركات 
ــي  ــرأة ف ــر دور الم ــة وتطوي ــدف نهض ــتقلة به ــائية المس النس
التنميــة، وتبنــي خطــاب تمكيــن المــرأة بهــدف مشــاركة المــرأة 
فــي التنميــة والعمــل واالســتقال واالعتمــاد علــى الــذات، 
ٌل واضــٌح نحــو الشــراكة  ــاك تحــوُّ ــد كان هن ــذا العق وخــال ه
فــي النشــاط االقتصــادي وفــي عمليــة التنميــة، ترمــي إلــى منــح 

ــل. ــب والعم ــم والتدري ــرص التعلي ــي ف ــاواة ف ــرأة المس الم
إن واقــع النهــوض بالمــرأة هــو فــي تعزيــز قدراتهــا وتمكينهــا 

وتشــاركيتها واتخــاذ اتجــاٍه جــاّدٍ فــي المجتمــع، والمســاهمة فــي 
توعيتهــا لطمــر الهــوة الجندريــة بينهــا وبيــن الرجــل، وتغييــر 
األوضــاع بجعلهــا تبحــث عــن ذاتهــا، وإبــراز مكانتهــا بعــوٍن 
ــا باتجــاه النهــوض  ــة كيانه ــاك لتنمي ــاٍم مــن هن ــا واهتم مــن هن

واالســتمرار.
ــات والمهــارات  ــد مــن الصف ــى بالعدي ــع وتتحل أن  المــرأة تتمت
ــذات  ــر ال ــو تطوي ــعي نح ــاح والس ــق النج ــتطيع تحقي ــي تس ك
ومواجهــة العقبــات والمحبطــات، وأهمهــا التحلــي بالشــغف 
والتعلــم المســتمر والعمــل بــروح الفريــق، إضافــة إلــى التــوازن 
والتأمــل واإلخــاص فــي العمــل، ومعرفــة مهــارات المفاوضة، 
ــد  ــا عن ــةً بقدراته ــن نفســها ومؤمن ــةً م ــون واثق إذ يجــب أن تك
دخولهــا فــي أي جلســة مفاوضــات، حيــث يجــب عليهــا تقديــم 
ــي  ــا ف ــت به ــي قام ــازات الت ــا واإلنج ــي تمتلكه ــارات الت المه

ــكل وضــوح. ــه فــي المســتقبل ب الســابق وذكــر مــا ســتقوم ب
فالمــرأة العاملــة تســتطيع المســاعدة علــى تحقيــق األهــداف 

ــة.  الماليّ
مواجهــة المشــاكل الطارئــة: تحــاول كل أُســرة االســتعداد ألّي 
ــد  ــل الوحي ــو المعي ــل ه ــون الرج ــا يك ــٍة، فعندم ــكلٍة طارئ مش
لأُســرة، يُظهــر قلقــاً شــديداً عنــد حــدوث أّي مشــكلة وخصوصاً 
ض للطــرد مــن  العمــل، لــذا مــن المهــم وجــود عمــل  عنــد التعــرُّ

للمــرأة لمواجهــة مثــل تلــك المشــاكل.
العناصــر  أهــم  مــن  هــي  المجتمعــات  جميــع  فــي  المــرأة 
ــي المنتجــة والمســتهلكة  ــا، فه ــوارد البشــرية شــئنا أم أبين والم
فــي آن واحــد، وقــد تحــّررت المــرأة فــي اآلونــة األخيــرة مــن 
ــي  ــة الت ــة واالجتماعي ــات الثقافي ــود و المعوق ــن القي ــر م الكثي
تواجههــا فــي العمــل، مــن معوقــات وظيفيــة، ومعوقــات التغيير 

ــرأة. ــي للم ــاء النفس ــي، والبن ــي والثقاف االجتماع

إيمان محمد
“تحديات المرأة العاملة”


