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   يمــر علينــا االول مــن ايــار هــذا العــام، 
فــي الوقــت الــذي تســجل فيــه البــاد اعلــى 
ــتجد،  ــا المس ــروس كورون ــات بفاي اإلصاب
ووضــع  مهتــرئ  نظــام صحــي  وســط 
اقتصــادي بائــس ألغلــب شــرائح الطبقة 
العاملة وجماهيــر الشــغيلة، حيــث البطالــة 
فــي أعلــى مســتوياتها، وفــرض الضرائــب 
ــدام  ــط انع ــاق، وس ــدم وس ــى ق ــاري عل ج

شــبه تــام للخدمــات.
ان هــذا الواقــع المريــر الذي تعيشــه الطبقة 
ــوم  ــس نتيجــة الي ــراق، لي ــي الع ــة ف العامل
إنمــا هــو تعبيــر عن تطــور تناقضــات 
عقــود  الســائد وعن  الرأســمالي  النظــام 
مــن هيمنــة القــوى اإلســامية والقوميــة 
والليبراليــة علــى خيــرات البــاد، ونهبهــا 
وأموال المجتمــع،  لثــروات  المنظــم 
وســعيها المحمــوم نحــو خصخصــة جميــع 

ــة. ــة الخدمي ــات الدول قطاع
وضــع  تحــاول  السياســة  هــذه   ان 
ــش، دون  ــى الهام ــال عل ــات والعم العام
ــن  ــا، لك ــي بالضــد منه ــل سياس أي رد فع
ســنوات  طــول  العاملة وعلــى  الطبقــة 
ــذ انطــاق انتفاضــة  عديدة وخصوصــا من
أكتوبر، باتت تقــف بــكل بســالة بالضــد 
ــة، الســاعية  مــن هــذه السياســة االقتصادي
والبطالــة  االفقــار  مــن  مزيــد  إلــى 

والتجويــع.
احتجاجــات  العــراق  مــدن  تشــهد 
لعامــات وعمــال  واعتصامــات يوميــة 
العقــود واألجــراء اليوميين، وللخريجيــن 
ــف  ــا أن مختل ــل، كم ــن العم ــن ع المعطلي
احتجاجــات مطالبــة  تشــهد  المحافظــات 
المحاضرين العاملين بالمجــان  بتثبيــت 
وأصحــاب العقــود فــي وزارات الكهربــاء 

والنفــط والصحــة وعمــال البلديــة وغيرهــم 
مــن فئــات العمــال.  

يمارســون  الصناعــة  عمــال  هــذا وأن 
فــي  ســنوات  منــذ  النقابــي  نشــاطهم 
ــن  ــلطة م ــه الس ــوم ب ــا تق ــاف م ــبيل إيق س
لشــركاتهم  وخصخصــة  هيكلــة  إعــادة 

العمــال.  ومعاملهم وتســريح 
امــام  العــراق  العاملــة فــي   ان الطبقــة 
تحديــات حقيقيــة بســبب السياســة التــي 
ــن،  ــاميين والقوميي ــلطة االس ــا س تعتمده
ــر تضــررا مــن هــذه السياســة،  فهــم األكث
ــن  ــة، ل ــذه الطبق ــوف ه ــم صف ودون تنظي
ــرض  ــام وف ــى األم ــدم إل ــا التق ــنى له يتس

إرادتهــا ومطالبهــا وحقوقهــا.
تحتفــي نســاء االنتفاضــة بــاألول مــن ايــار 
وســط اإلضرابــات العماليــة واالحتجاجات 
التــي تشــهدها البــاد منــذ ســنوات، وتؤكــد 
علــى الــدور المحــوري واألساســي للمــرأة 
الواســعة  مشــاركتها  العاملة وضــرورة 
والمؤثــرة فــي هــذه االحتجاجــات وفــي 
عموما، وهي التــي  العماليــة  الحركــة 
فــي  مســتقلة  شاركت بنشــاط وكقوة 
االنتفاضــة التــي تشــكل الطبقــة العاملــة 

عصبهــا الرئيســي. 
العديــد  العامــات  النســاء  تعانــي 
التمييــز  منهــا  المشــكات  مــن 
فــي  خصوصــا  في العمل واألجــور 
تعانــي  انهــا  كمــا  الخــاص،  القطــاع 
االســتغال والتحــرش ومــن دون توفــر 
الــذي  والقوانيــن  االجتماعــي  الضمــان 

والمســاواة. تضمن لها الحقــوق 
ان واحــدة مــن اهــم القضايــا التــي تحتــاج 
لوقفــة جديــة من قبــل النقابــات واالتحادات 

العماليــة فــي العــراق، هــي مســألة العمــل 
والغيــر  االجــر  مدفــوع  المنزلــي غيــر 
ــاعات  ــاء لس ــل النس ــه، إذ تعم ــرف ب معت
طويلــة وتســتنزف كل طاقتهــا فــي خدمــة 
ــة  ــف وتربي ــخ والتنظي ــل الطب ــة مث مجاني
االبنــاء دون حصولهــا علــى اي مقابــل 
ال  التــي  اليوميــة  األعمــال  هــذه  لقــاء 
تنتهــي، والتــي تشــكل عبئــا جســديا ونفســيا 

ــاء. ــى النس ــا عل رهيب
 نحتفــي نحــن فــي نســـاء االنتفاضـــة مــع 
العامــات المناضــات المثابــرات اللواتــي 
قضيــن حياتهــن فــي العمــل خــارج المنــزل 

وكذلــك العمــل المنزلــي.
 لــن يكــون للمــرأة العاملــة صــوت أو تأثير 
وخوض النضــال  النقابــي  العمــل  دون 
المنظــم والموحــد والذي يفســح المجــال 
للمــرأة مــن اجــل كســب حقوقهــا وضمــان 
التــي  االمتيــازات  علــى  حصولهــا 
تســتحقها، وســن القوانيــن التــي تضمــن 

عــدم اســتغالها.
ســتبقى نشــرة نســاء االنتفاضــة تناضل من 
اجــل اقــرار كل القوانيــن التي تحمي المرأة 
العاملــة والمهمشــة والمســتغلة وتقف جنبــا 
لجنــب مــع العامــات والعمال فــي نضالهم 

اليومــي وأهدافهــم التحررية.
التاحــم  يــوم  أيــار  مــن  األول  عــاش 
كا  مــن  الطبقي والعالمي للعمــال، 
ــتغال  ــاد واالس ــين، بوجه االضطه الجنس

وأشــكاله. أنواعــه  بــكل 

عاشت المرأة العاملة 
والمعطلة عن العمل أينما 

كانت.

بيان نساء االنتفاضة بمناسبة االول من ايار يوم 
العامالت والعمال العالمي
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سجن النساء...انتهاكات فاضحة وحقوق ضائعة.. 
سرى عدناننساء مظلومات خلف قضبان السجن

فــي ســجن النســاء عشــرات القصــص وخلــف قضبــان الســجن 
ظالمــون  ابطالهــا  مألوفــة  وغيــر  مؤلمــة  قصــص  هنــاك 
ومظلومــون، وتبقــى الحقيقــة فــي بعــض األحيــان ضائعــة خلــف 
ــر  ــتيقظ ضمي ــى يس ــرار، حت ــق األس ــي صنادي ــان أو ف القضب

ــة. ــة دور العدال ــب الصدف ــة أو تلع ــف الحقيق فيكش
ــن  ــض منه ــجينات البع ــاء س ــن النس ــات م ــل مئ ــرات ال ب عش
فــي طــور التوقيــف والتحقيــق والبعــض االخــر كــن محكومــات 
ــجن  ــي الس ــاء ف ــوه النس ــاً، وج ــاوزت الـــ 15 عام ــكام تج بأح
تختلــف عــن تلــك التــي تعيــش خارجه، وجــوه حزينة، متعطشــة 
ــم  ــي عال ــات ف ــن متورط ــا، منه ــباب وجوده ــن اس ــث ع للحدي
الجريمــة بمختلــف مســمياتها والبعــض االخــر منهــن مظلومــات 

جــار الزمــان عليهــن وقســى.
اتهمــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الحقوقيــة أجهــزة األمــن 
العراقيــة باحتجــاز األف النســاء بشــكل غير قانونــي، “وتعذيبهن 
واالعتــداء عليهــن”. وجــاء فــي تقريــر للمنظمــة أن الكثيــر مــن 
النســاء يحتجــزن شــهورا بــل دون توجيــه تهمــة لهــن، وأضــاف 
التقريــر: أن المحققيــن غالبــا مــا يســألون المعتقــات عــن 
ــات  ــم أو مخالف ــس عــن جرائ ــن الذكــور ونشــاطهم، ولي أقاربه

ارتكبنهــا المعتقــات.
 ووصفــت الحكومــة العراقيــة التقريــر بانــه »مبالــغ فيــه«، 
ــوء  ــجينات تعرضــن لس ــن الس ــددا م ــان ع ــت ب ــا اعترف ولكنه
ــي  ــان، ف ــوق األنس ــة بحق ــة المعني ــت المنظم ــة، وأضاف المعامل
تقريرهــا »ال احــد آمــن: انتهــاك حقــوق المــرأة فــي نظــام 
العدالــة الجنائيــة العراقــي«، وقالــت ٕانهــا اســتندت فــي تقريرهــا 
ٕالــى إفــادات نســاء وفتيــات قضيــن فتــرات فــي تلــك الســجون، 
ــن للخدمــات  ومقابــات مــع عائاتهــن ومحاميهــن ومــع مقدمي

ــي الســجون. ــة ف الطبي
ــع  ــاء، وتخض ــن النس ــة األالف م ــلطات العراقي ــزت الس احتج
ــي بعــض  ــم ف ــة، ويت ــب وإســاءة المعامل ــن للتعذي ــرات منه كثي
ــة  ــن العراقي ــوات األم ــر ق ــم التقري ــن، واته ــاالت اغتصابه الح
بمواصلــة اعتقــال ســيدات وارتــكاب انتهــاكات تتعلــق باالعتــداء 
الجنســي، أو االعتــداء الجســدي أمــام األزواج أو اإلخــوة أو 

ــال. األطف
يقــول مديــر دأيــرة االصــاح والســجون: ان التعامــل مــع 
النســاء وحســب رأيــي الشــخصي صعــب، فكيــف اذا كــن 
ــكلة  ــاً مش ــجن، وخصوص ــن الس ــن ال يتحمل ــجن( فه ــي )الس ف
ــذا  ــن وه ــام بأيديه ــي الطع ــن بطه ــث يرغب ــام، حي ــداد الطع اع
ــك  ــمح بذل ــط يس ــا، فق ــة انم ــام العادي ــي االي ــه ف ــمح ب ــا النس م
ــض  ــي بع ــجينات بطه ــمح للس ــث يس ــهر رمضــان، حي ــي ش ف

االطعمــة او اعــادة تســخين الشــاي فــي وقــت الســحور بوضعــه 
ــات  ــدم بثــاث وجب ــي صغيــر، والطعــام يق ــى هيتــر كهربأي عل
مــن دون اســتثناء، ان كــن صأيمــات أم ال فيمكنهــن ان يحتفظــن 
بوجبــة غذاءهــن لمــا بعــد االفطــار., ودأيــرة االصــاح مســٔوولة 
عــن توفيــر االمــان والحفــاظ علــى الســجينات،وتقديم الخدمــات.
ــس  ــع هيومــن رايت ــن م ــي تحدث ــن النســاء الات ــد م ــام العدي وق
بالضــرب،  لاعتــداء  التعــرض  حــاالت  بوصــف  ووتــش 
والصفــع، والتعليــق فــي وضــع مقلــوب والضــرب علــى القدمين 
ــة، واالغتصــاب أو  ــات الكهربأيي ــرض للصدم ــة(، والتع )الفلق
ــاء  ــن أثن ــوات األم ــرف ق ــن ط ــي م ــداء الجنس ــد باالعت التهدي
ــع  ــى التوقي ــن أرغمتهــن عل ــوات األم ــن ٕان ق اســتجوابهن، وقل
علــى أقــوال، بالبصمــات فــي أحيــان كثيــرة، دون الســماح لهــن 

ــي المحكمــة. ــاً ف ــا الحق ــرأن منه ــد تب ــا، وق بقراءته
تعانــي النســاء وايضــاً الرجــال مــن أوجــه القصور الجســيمة في 
نظــام العدالــة الجنائيــة، لكــن الســيدات يتحملــن عبئــاً مزدوجــاً 

بســبب مرتبتهــن األدنــى فــي المجتمــع العراقــي. 
وقــد وجــدت هيومــن رايتــس ووتــش أن النســاء يتعرضــن فــي 
أحيــان كثيــرة لاســتهداف، ليــس فقــط لمــا يقال ٕانهــن ارتكبن من 
جرائــم، بــل أيضــا للتضييــق علــى أقاربهــن أو أفــراد عشــائرهن 
مــن الذكــور، ويكثــر وصــم الســيدات بمجــرد االحتجــاز، حتــى 
ٕاذا خرجــن دون التعــرض ألذى، مــن طــرف عائاتهــن أو 

مجتمعاتهــن، التــي تعتبــر أن شــرفهن قــد تــم النيــل منــه.
هنالــك حالــة تمــت معاينتهــا قالــت فيهــا الســيدة لقاضــي التحقيــق 
ٕانهــا تعرضــت لإلســاءة، لــم يقــم القاضــي بفتــح تحقيق ]فــي ذلك 
ــام بعــض القضــاة بأســقاط الزعــم مــن الحســبان،  الزعــم[، وق
قائليــن انهــم لــم يلحظــوا عامــات علــى جســد المتهمــة، أو ٕان 

الســيدة كان عليهــا التقــدم بمزاعمهــا فــي وقــت اســبق.
ٕان علــى الســلطات العراقيــة االعتراف بانتشــار اإلســاءة للنســاء 
المحتجــزات، والتحقيــق علــى وجه الســرعة في مزاعــم التعذيب 
ــن المســؤولين  ــة الحــراس والمحققي ــة، وماحق وإســاءة المعامل
عــن اإلســاءات، وعــدم ٕاجــازة االعترافــات المنتزعــة باإلكــراه، 
وعليهــا أيضــا منــح أولويــة عاجلــة إلصــاح قطاعــي القضــاء 
واألمــن، كشــرط مســبق الســتئصال شــأفة العنــف الــذي يتزايــد 
تهديــده الســتقرار البــاد، كمــا ونطالــب الحكومــة بأطــاق 
ــن  ــن بأم ــس قضاياه ــي ال تم ــات الات ــض المحكوم ــراح بع س
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