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  مارساصدارات 

  للمرأة العالمي اليوم 

  ٢٠١٠    منظمة حرية المرأة في العراق

 

  ٢٠١٠آذار  ٨منظمة حرية المرأة بمناسبة بوستر 
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  ٢٠١٠لثامن من آذار بمناسبة ابيان منظمة حرية المرأة 

  تحرر المرأة في العراق 

     اضطھاد ا%نسان ركانأ من النضال لدكّ جزء  
ً الجنس البشري النسوي فيه مسحوق في الوقت الذي يظليكون المجتمع حرا  	 يمكن ان كما في  ا	ستعبادعيش تحت براثن الظلم ووي ا

  . طھادشد انواع ا	ضاو امانعدم و خوففي  ا	مان مادام نصف سكانه يعيشونكسب المجتمع الحرية ويلن و .العراق حالياً 

نظام وركان ا	ساسية  للسلطة ا	احد  ان حرية طالمابانه 	 العراق عليه  ان يدرك الحرية في تحقيق  ريد ان يناضل من اجل من ي 
القوميين 	س7م السياسي وا ت احزابظلطالما 	 حرية  .وامر مساواتھا بالرجلحرياتھا حقوقھا وو المراةالحكم في العراق ھو خنق 

الم::راة  تس:حق الرجولي::ة  الس:ننالق:يم والتقالي::د ووالق::وانين  ظل:تو، مق:دراتھا ف::ي ھ:ذا المجتم::عراة ويتحكم::ون بمص:ير الم:: والط:ائفيين
ب:دون الوق:وف بوج:ه  وك:ذلك ،الم:د الرجع:يھ:ذا  قيود استعباددون كسر والعدالة والرفاھية سبيل  نحو التقدم  و	 .باستمرارتھمشھا و

  . يجية على حساب استعباد المراة في العراقتستراقوى ا	حت7ل والقوى الدولية التي تمرر مصالحھا السياسية وا	

تح::رر، نض:ال الق::وى نض:ال النس::اء والش:بيبة المتطلع:ة لل ؛نض::النا المش:ترك ، ب:دون تقوي::ة وتوحي:د	 س:بيل نح:و التح::رر والمس:اواةو 
  .ةا	جتماعي قضيته ،مساواتهر ا	نسان من ا	ضطھاد وتحقيق تحرّ من جعل من  وكلر التحررية ا	شتراكية العمالية والجماھي

ف:رض م:ن قب:ل المجتم:ع ال:دولي  وانتھت بحصار اقتص:ادي الدكتاتورية والحروبث7ثة عقود من اكثر من مرت المرأة في العراق ب 
ترك م7يين  7حت7ل الذيالدموي ل عقدالوتبعھا . تعويض في السنين ال7حقة اي ودون من الجوع والحرمان ع عوائلھاي مقاسوجعلھا ت

صبغ المجتمع بصبغة دينية فرضت التخلف على المرأة بالملبس والممارسات والتوقعات، وتميز و يتيمات، كماالنساء والفتيات ارامل و
  .ن اقتصادي للمرأة في واحدة من اغنى بقاع العالم بالثروات الطبيعيةمانسفه 	ي امكانية أھذا العقد ب

تتصاعد ا	صوات التي تدعو المجتمع الى انتخابات برلمانية وتطرح اجن:داتھا المزدحم:ة ب:الوعود ا	 انھ:ا 	 تم:س الموض:وع ا	ھ:م 
  .عاتشريبقوانين وت للمرأة، ا	 وھو حريتھا ومساواتھا بل وحتى حقھا بالحياة، مدعما

طفلة او الفتاة استباحة السمح بكما وت من الدستور، والتي ُتِحق الرجل باربعة نساء ٤١بالغاء الفقرة وعداً قائمة انتخابية  تتضمن ايةلم 
من قانون العقوبات، و	 فقرة " قتل المرأة غس7 للعار"لم تجرؤ قائمة واحدة ان تعد بالغاء فقرة . تحت مسمى الزواج الشرعيالقاصر

. تأديب الزوجة، و	 غيرھا من القوانين التي تسلب المرأة حقھا في المساواة، الحياة، وا	حترام، وبحماية من القانون ومؤسسات الدولة
انھا تكرس ق:وانين الس:ماح بقت:ل النس:اء، بض:ربھن وزجھ:ن ف:ي اوض:اع الى قانون والمواطنة القوائم التي تتبجح باھمية ال تتطرقولم 

ولم تتطرق اية قائمة لمسؤولية الدولة في الدعم ا	قتصادي للجماھير النسوية المسحوقة او حقھا من الموارد الطبيعية . اجتماعية شاذة
  .والمالية للعراق

، مم:ن 	 يكت:رث لھ:ن الكث:ار قد ازدحمت بآ	ف من الزوجات المھجورات واطفالھن" سةالمقد"وحري بالذكر ان بعض مدن العراق 
  .اين ھي الوعود بقانون او مواطنة تحمي المرأة واطفالھا من التحول الى متسولي المجتمع. ا	ب المشغول مع زوجاته ا	خريات

جملة الى شبكات سوق النخاسة التي تعتاش على سفك كما وشھدت بعض المناطق في عواصم عربية عمليات بيع فتيات عراقيات وبال
. كل ھذا يتم دون ادنى اھتمام من دولة او قوانين لحماي:ة ھ:ذه الش:ريحة المس:حوقة. طفولة الفتيات واح7م النساء بعمل وحياة محترمة

ول:ذا 	 تش:كل اQ	م اليومي:ة Q	ف  ان الطبقة الحاكمة برؤوسھا الذكورية 	 تنوي ا	ستغناء عن جواريھ:ا او زوجاتھ:ا بالمتع:ةويبدو 
    .	متاع رجال الطبقة الحاكمة "شرعية" ، بل مادةً موضوعا لديھا في سوق النخاسة الفتيات

يلھث المجتمع باجمعه في العمل المأجور لمجرد الحصول على كفاف العيش،  بينما تستملك رؤوس ا	حزاب الدينية والقومية الحاكمة 
 ھ:ذه الطبق:ة وتس:تغل.، وتت:راكم ث:رواتھم ال:ى ك:م 	 يق:ل ع:ن ارص:دة ص:دام حس:ينمتلكات المدن العراقي:ةاكثر من نصف اراضي وم

تكريس دولة المراسيم الدينية المستمرة على مدار السنة، وبذا تضمن تخدير الجماھير وانش:غاھا  في سبيلللجماھير معتقدات الدينية ال
  .لينتنھي التقسيم الطبقي الى مسَتِغلين ومستغَ  ةتجاه اشتراكي نضال، وعن عن المطالبة بحقھا بالمساواة ا	قتصادية

اذ 	 يمك:ن للم:رأة ان  .باكمل:هويكون ھناك نضالھا لتحقيق المساواة للمجتمع  بين المساواتيين والتحرريينالطبيعي تجد المرأة مكانھا 
المرأة النساء في العراق ل7نضمام الى  تدعو منظمة حرية. المساواة ا	جتماعية وا	قتصاديةتسوده  تحصل على حريتھا ا	 في مجتمع

   .ركة التحررية النسوية في العراقالحصف نضال  ، الىالمعترك النضالي

  .استعادة حقوقنا المستلبة وتحقيق المساواة دعقبداية ل ٢٠١٠ولنعلن 

  ينار محمد

 ٢٠١٠/ ٠٣/ ٠١           رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق
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  الثامن من آذار تقرير فعاليات
  

ا	نتظار 	نتھاء  يف المقرات في المرأة حرية نساء مع لقاءات
 ا	نتخابات

مارس للسنة الحالية مع ا	نتخابات البرلمانية العراقية، مما سبب صعوبة في التجمع خوفا من المخاطر ا	منية  ٨تزامن 
في نفس اليوم وخاصة مع  تأت حرية المرأة ا	حتفال بشكل رمزي داخل المقراتارولذا . بعملية ا	نتخاباتالمحيطة 

 وبشكل غير رسمي القت رئيسة ونائبة رئيسة المنظمة كلمات. النساء اللواتي ساعدت حرية المرأة في التأثير على حياتھن
وانضم للتجمع شباب موسيقيين . ن اجل المساواة التامة مع الرجلتذكير باھمية الثامن من مارس رمزا لنضا	ت المراة ملل

  .وانتھى التجمع باحتفال راقص لجميع الحضور ل7بتھاج بھذه المناسبةفضاء الحرية التجمع الشبابي لمن 

  

   

 

  

  آذار ١٣ يوم الفردوس ساحة في مارس ٨ تظاھرة
دة في بعد ان انقطعت منظمة حرية المرأة عن تظاھرتھا المعتا

عادت  –خ7ل الحرب الطائفية  -ساحة الفردوس لسنوات اربعة
 .الثامن من آذار مناسبةبالى تقليد التجمع  ٢٠١٠في ھذا العام 

ولذا دعت المناصرين التحرريين للمرأة الى ا	نضمام لتظاھرتھا 
لغرض الحفاظ على س7مة  ١٣والتي تم تأجيلھا الى يوم 

عن اعمال العنف المرافقة  والمتظاھرين بعيداً  المتظاھرات
    .ل7نتخابات

وبحضور تجمع ما يقارب الخمسين شخصاً في العاشرة صباحاً  
من قنوات اع7مية فضائية واذاعية وبمشاركة من الحزب 

  .الشيوعي العمالي العراقي واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق واذاعة المساواة



  
٤ 

 

ئيسة من قبل ر بعد القاء الكلمات
المنظمة ينار محمد ورئيس اتحاد 

المجالس ف7ح علوان وعضو 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي 

ھتف  العمالي ناديا محمود،
المتظاھرون بشعارات الحرية 

والمساواة التامة بين المرأة 
  .والرجل

تميزت التظاھرة بحضور واضح 
للمرأة الشابة المتطلعة للحرية والتي 

تجرأ بدأت تخلع الحجاب وت
بالمشاركة بفعاليات مدافعًة عن 

  . حريتھا

  .الناشطة النسوية الشابة وا	ع7مية من اذاعة المساواة ناديا العبيدي تستقبل الجمھور وتحييھم بمناسبة الثامن من آذار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ناشطة 
منظمة حرية 
المرأة علياء 
حسين ترفع 
شعار حرية 
المرأة للعام 
٢٠١٠ 

لخلفية التمثال المھترئ لما تم تسميته بدو في اوي. محمد شنانوعي العمالي بالتعاون مع كادر الحزب الشي
 .بالمديمفراطية والذي شيد مكان تمثال الدكتاتور السابق

 

 

 

تعاونت كوادر حرية المرأة والحزب الشيوعي العمالي في تعليق 
شعارات اليوم العالمي للمرأة في اھم المناطق والتجمعات في بغداد، كما 

  .و الصورة في ساحة التحريرتبد
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  ٢٠١٠  - ٣- ١٣   بغداد – المرأة حرية احتفالية

           

اشرًة، بعد تجمع ساحة الفردوس مب في شارع النضال اتجه جمع الناشطات النسوية والعمالية الى قاعة آشور ل7حتفا	ت
افتتحت الناشطة النسوية ا	ع7مية الشابة  .بشكل عام حيث بدأت تتقاطر مئات من عضوية واصدقاء المنظمة والحركة

وتلتھا كلمة رئيسة منظمة . نادية العبيدي الحفل بالترحيب بالحضور والتعريف بخلفية حول ماھية واھمية الثامن من آذار
حرية المرأة التي أشادت بدعم الحضور لقضية المرأة وبمعاني م7زمتھم لمنظمة نسوية ناضلت لسبع سنوات في احلك 

تلتھا كلمة ناديا محمود عن الحزب الشيوعي العمالي العراق والتي استعرضت تاريخ الحزب في دعم النشاط . ظروفال
  .النسوي ومنذ تأسيس منظمة المرأة المستقلة في كردستان العراق

لرئيس اتحاد  كانت الكلمة ال7حقة            
بنضا	ت حرية المرأة في الثامن من آذار في سنين سابقة ما بين  المجالس والنقابات العمالية والذي قام بتذكير الحضور

. ٢٠٠٥الھاون بالقرب منھا في عام  اريخ احدى التظاھرات والتي ھبطت قنابلظروف حرب طائفية طاحنة، واستعاد ت
حرية المرأة  ، كما وكان نفس ھذا الجمع مدافعا عنبالترحيب الحار بكلمة ف7ح علوان ا قامكبير اشبابي اجمعلوحظ ان 

المنظمة تتالت الكلمات من قبل الكادر القيادي 	ذاعة المساواة وسام يوسف وكذلك لرئيس  .خ7ل السنوات ا	خيرة
  .الوطنية للشباب

الشباب الحاضرين من مدينة الثورة وحي العامل وحي الكفاح ومن المدائن وكذلك اصدقاء حرية الشابات ووكان معظم 
كما . والذين تابعوا قضايا حرية المرأة من خ7ل الفعالية الشبابية لفضاء الحرية السبع منذ تأسيسھاخ7ل السنوات  المرأة

النساء من اللواتي ساعدتھن المنظمة بالضد من عنف المجتمع الذكوري من مناطق السعدون والبتاوين وحضر جمع من 
  .وسلمان باك ومجمع الس7م ومن مدينة الثورة
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حرية المرأة وبا	خص تكفلت الناشطة جنات الغزي  مع الحفل بالتعاون كان لكادر اذاعة المساواة دورا جوھريا في تنظيم
  .التنظيم للحفل بالتعاون مع الكادر القيادي 	ذاعة المساواة وسام يوسف منسقة حرية المرأة

    

   

      

والمعبر عن معاناة جمع من الناس لم  الثقافي للمخرج على كاظم لمنتدى الشباب جانب من الحفل يراقب المسرح ا	يمائي
كانت الفكرة حول التأكيد على دور المرأة في بدء . بدأوا بالثورةيقدروا التغلب على ا	ستبداد ا	 بعد تحريض من نساء 

  .تغيير مجتمعي
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بتقديم جائزة افضل ويقومون . ون عرافة الحفلكادر ا	ذاعة وديان المعموري وحميد ال7مي يقدمون وصلة شعرية ويقدم
وكانت قد اعلنت المسابقة في ساعات بث اذاعة المساواة على مدار ا	سابيع . قصيدة لشاعرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تھا قبل الثامن من آذار، وشاركت فيھا المستمعات ومن ثم تم اختيار القصيدة ا	فضل لتفوز بجائزة حرية المرأة قدم
  .نائب رئيسة المنظمة د	ل جمعة المشاركةللشاعرة 

قدم الناشط الشبابي واثق ھاشم وصلة   
  .غنائية رحب بھا جمھور حرية المرأة بعد ان اعتاد سماع صوته المطرب لسنوات عديدة

الذكور وا	ناث  ، ومن الحري بالذكر بان الرقص المختلط بينونھض الشباب والشابات راقصين ومحتفلين بھذه المناسبة
  .ظاھرة لم تكن تحدث في السنوات السابقة مما يدل على بدء انفراج في ا	جواء ا	جتماعية

  .النساء منحضر ھذه ا	حتفالية ما يقارب من الث7ثمائة من اعضاء واصدقاء حرية المرأة، وكان معظم الحظور 

  
    ٢٠١٠- ٠٣- ١٧   سامراء – المرأة حرية احتفالية

  

   
عضو  الرفيق ماجد حامدويبدو في الصورة على اليسار دوم    قالناشطة نسرين كلمتھا ترحيبا بالرئيسة فرع سامراء القت 

نجاح فرع سامراء  ان له دورا كبيرا فيك علماً بانهيتابع سير ا	حتفال  اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي
	ختناقھا مابين تاريخ وجود القاعدة  ات للعمل في اجواء سامراء الصعبةللناشط دعمه وفعالياته الجماھيرية وكذلك

  .والصحوات وا	مريكان
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أقامت منظمة حرية المرأة احتفا	 بمناسبة يوم المرأة العالمي وذلك في مقر المنظمة في تمام  ٢٠١٠/ ٣/ ١٧يخ بتار
وقد حضر ا	حتفال وفد  من منظمة  حرية المرآة في العراق متمث7 بالسيدة د	ل جمعة الربيعي ،الساعة العاشرة صباحا 

حضر ا	حتفال عدد من الشخصيات ا	جتماعية من سامراء تمثلوا   وقد،  نائب رئيسة المنظمة والناشطة شيماء حسين 
بـالسيد سھيل السامرائي ا\مين العام لتجمع منظمات ص7ح الدين والسيدة عواطف الناصري رئيسة منظمة نساء ص7ح 

لبلدي في شخصا وحضر ا	حتفال السيد سامي عبد ^ أمين سر المجلس ا ١٢الدين ورافقھم وفد من مدينة تكريت ب 
عضوه اللواتي وجھت الدعوة  ٨٥سامراء وممثل منظمات سامراء وكان عدد الحضور من النساء العضوات للمنظمة  

لھن وقد تضمن ا	حتفال إلقاء كلمات بالمناسبة وكانت الكلمة ا\ولى للناشطة د	ل جمعة وبعدھا ألقى السيد سھيل 
الناشطة نسرين رئيسة منظمة حرية المرأة في سامراء كلمة بالمناسبة  السامرائي كلمة تجمع منظمات ص7ح الدين وألقت 

كما وألقت السيدة عواطف الناصري رئيسة منظمة ص7ح الدين وكلمة المجلس البلدي ألقاھا ا\ستاذ سامي عبد ^ وألقت 
ل  ا	حتفال توزيع الحلوى السيدة كافي احمد حمادي رئيسة نقابة المرآة العاملة في سامراء كلمة بالمناسبة  وقد تخل

والمشروبات الغازية على المحتفلين وساد الحضور جوا من الفرح والسرور بھذه المناسبة العظيمة لما تمثل ھذه المناسبة 
من رموز واستذكار لكفاح المرأة على مر السنين وبعد ختام الحفل قامت المنظمة بتوزيع ھدايا تذكارية وھى عبارة عن 

وبعد ان تم توزيع الھدايا واختتام فعاليات ا	حتفال تداولت النساء ، وعلى شكل تحفة فنية ) الملوية(اء رمز مدينة سامر
الحاضرات أطراف الحديث فيما بينھن وبين السيدة 
د	ل جمعة والسيدة  ام سيف لبحث بعض المشاكل 

المرأة وبعد ذلك ختم الحفل وكان التي تعاني  منھا 
ت ايجابيا ومدروسا جدا من سير ا	حتفال والفعاليا

 .حيث ا`دارة والخدمات

  الناشطة شيماء حسين توزع منشورات المنظمة

  

  

  

  

  كلمة د	ل جمعة لنساء وناشطي سامراء  النساء في نقاش حول مشاكلھن وتوقعاتھن من المنظمةتجمع       



  
٩ 

 

صوت حرية المرأة   المساواة ةاذاع

   مارس ٨ بـ احتفاءً  خاص برنامج : للمجتمع

من الضغوطات المحيطة بايام ا	نتخابات البرلمانية، بالرغم 
 للكادر امفتوح ااجتماع قررت ادارة اذاعة المساواة ذلك اليوم

مع المستمعين والتكلم بانفتاح حول المساواة التامة  على الھواء
  .ومعنى ا	حتفال باليوم العالمي للمرأة

  

  

 

  

  

   المساواة ةجريد

للجريدة وخاصة بعد نھضة جديدة بكونه  ١٤العدد تميز 
انضمام ا	ع7مي المخضرم باسل مھدي الى اسرة التحرير، 

على  متنوعةالق7م نسوية ا	ووتدريبه لكوادر الكاتبات الشابة 
   .جريدةالكتابة في كافة ابواب ال

  

  

  والمحافظات بغداد في المساواة جريدة توزيع

 الشيوعي العمالي العراقي لحزبل مع طاولة الكتاببالتعاون 
بادارة سكرتير منظمة بغداد الرفيق رشيد اسماعيل شاركت 
ناشطات المنظمة بتوزيع جريدة المنظمة والتي يكثر الطلب 

ف النسخ الى Qا، كما وتم ايصال ي ا	شھر المؤخرةفعليھا 
  .والى المحافظات ا	خرى ، كرب7ءالناصرية، سامراء



  
١٠ 

 

 

  

  .في العراق حرية المرأةمنظمة ال ح لسان -جريدة المساواة  تشرح لمثقفي شارع المتنبي عنناشطة المنظمة علياء حسين 


