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لألتصال بنا 

وخدعهــم  الُحــكام  االعيــب  علــى  اعتدنــا 
ــة  التــي يختلقونهــا عندمــا يــرون ان ال محال
وهــذه  وفســادهم.  طغيانهــم  الســتمرار 
ــا وتشــمل  ــداد كم ــاة بغ ــب تشــمل طغ األالعي
ــّكام  ــإن ح ــكا ف ــة امري ــن برجوازي ــاة م الطغ
بغــداد وصلــوا نهايــة الطريــق فــي مقاومتهــم 
لالنتفاضــة، ممــا جعلهــم يبحثــون وبيــأٍس 

عــن ســبيل الســتمرارهم فــي الحكــم.
ــد ترامــب  كمــا وان الرئيــس االمريكــي دونال
وفســاده  كذبــه  حبــل  نهايــة  الــى  وصــل 
ــل جمهــرة  ــا جع ــه، مم ــه وذكوريت وعنصريت
كبيــرة مــن السياســيين االمريكييــن يقفــوا 
ضــده ويبــدأوا اجــراءات عزلــه عــن الرئاســة 
ــن  ــث ع ــي البح ــاً ف ــو كان يائس ــك فه ؛ ولذل
ــذه  ــن ه ــور ع ــر الجمه ــرف نظ ــة لص طريق
المســألة، وكذلــك طريقتــه لتبييــض صفحتــه 
ــي«  ــل قوم ــة »بط ــرز بمثاب ــة ان يب ومحاول
ــراره  ــا كان ق ــن هن ــن. وم ــارب االرهابيي يح
باغتيــال قاســم ســليماني قبــل أيــام، وبضربــة 
ــد، تجــاوزت كل االعــراف  عســكرية عــن بع
ــدان، وبوقاحــة  ــرام ســيادة البل ــة باحت الدولي
فــي  المثبتــة  االعــراف  حتــى  تجــاوزت 
المجالــس البرجوازيــة فــي االمــم المتحــدة 

ــات. ــن التحالف ــا م وغيره
ــران  ــي اي ــالمية ف ــة االس ــت الجمهوري وقام
ــم  ــي العال ــرا ف ــت ذع ــد، وخلق ــد ووعي بتهدي
ــة  ــه لدول ــذي ســوف توجه ــول البطــش ال ح
امريــكا وحلفائهــا، فــي الدفــاع عــن جنرالهــا 
الــذي كان فــي الحقيقــة مديــرا لــكل عمليــات 
ــت  ــة. ورم ــي المنطق ــة ف ميليشــياتهم الدموي
الصحــاري،  علــى  الصواريــخ  عشــرات 
متجنبــة ان تقتــل اي امريكــي، لكــي ال تغــرق 
فــي حــرب هــي غيــر قــادرة علــى خوضهــا، 
ومــن ثــم اكتفــت بجريمــة ايقــاع طائــرة مدنية 

عليهــا 176 شــخص مــن المدنييــن االبريــاء، 
ــواً ال  ــا رخ ــم هدف ــن، كونه ــن الكنديي ــم م معظمه
يســتطيع الدفــاع عــن نفســه. وتلــك الجرائــم ليســت 
ــى  ــل نظــام يرتكــز عل ــة او مســتبعدة مــن قب صعب
خرافــات القــرون الوســطى، ويســتغلها لســرقة 

ــرى. ــعوب االخ ــعبه والش ــاد ش واضطه
توصلنــا  التــي  االســتنتاجات  اهــم  مــن  وهــذه 
والعراقيــة: االمريكيــة  الضربتيــن  خــالل  لهــا 
ســيادة  ذات  دولــة  ليــس  العــراق  بــان  أوال، 
وليســت لديــه حكومــة قــادرة علــى اي قــرار، 
وان العــراق ســيظل ســاحة معركــة بيــن قــوى 
ــة. وان  ــة واالقليمي ــة العالمي ــان واالمبريالي الطغي
ــع  ــي قم ــدة ه ــة العراقيــة مهمتهــا الوحي الحكوم
عشــرات المالييــن مــن العراقييــن وســرقة اموالهم 
وتقســيمهم علــى اســاس الدين والطائفــة والقومية 
والجنــدر، محوليــن نصــف المجتمــع مــن النســاء 
الــى عبيــد وجــواري، وشــريحة الشــباب الــى مــادة 
ــال الميليشــياتي، وتتقاضــى الحكومــة علــى  لالقتت
ذلــك امــوال طائلــة كان يجــب ان تكــون مخصصــة 

ــراق. ــي الع ــر ف ــاه الجماهي ــام ورف لســكن وطع
ثانيــا، بــان حكومــة العــراق تبيــع النفــط الــى 
ــع  ــي يجنيهــا هــذا البي ــم وتذهــب االمــوال الت العال
الــى البنــك الفيدرالــي االمريكــي، حيــث تقــرر 
ســوف  التــي  المجــاالت  االمريكيــة  الحكومــة 
يتــم صــرف هــذه االمــوال عليهــا؛ اي بكلمــات 
ــي  ــع العراق ــدرات المجتم ــوال ومق ــرى، ان ام اخ
ــة  ــت حكوم ــي نّصب ــة والت ــة االمريكي ــد الحكوم بي
ــراق عــن  ــي الع ــر ف ــع الجماهي ــي تقم ــة لك عراقي
ان تداعــي باموالهــا مــن المســتعِمر االمريكــي. 
وان هــذه الظــروف ال تختلــف كثيــرا عــن ظــروف 

المســتعمرات فــي بدايــة القــرن الســابق.
ثالثــا، بــان الحكومــة العراقيــة شــكلية ال تملــك 
القــرار ال بأجوائهــا وال بأمنهــا وال بأمــوال النفــط، 
ــح  ــال ومصال ــف اعم ــط حكومــة تصري ــا فق ولكنه

لن تثنينا التهديدات بالحرب والحصار
نحن مستمرات في انتفاضتنا

المحتــل االمريكــي والمحتــل االيرانــي االســالمي 
الــى حــد مــا.

ــي  ــالمية ف ــة االس ــيطرة الجمهوري ــان س ــا، ب رابع
ــد  ــن بالض ــم يك ــة ل ــة العراقي ــى الحكوم ــران عل اي
مــن رغبــة وارادة االحتــالل االمريكــي، بــل ان 
ــية  ــة وسياس ــاون اقتصادي ــوالت تع ــاك بروتوك هن
حساســة، وتحتــاج الــى التعديــل مــن وقــت آلخــر.
ــق  ــرر ان يطل ــد ق ــي ق ــالل االمريك ــدو ان االحت ويب
يــد الميليشــيات االســالمية فــي قمــع واضطهــاد 
النســاء والشــباب علــى مــر 16 عامــا لكــي يتســنى 
لــه االســتمرار بضــخ امــوال النفــط الــى البنــك 
الفيدرالــي االمريكــي. ويظــل الســؤال الرئيســي 
ــم  ــن ظل ــع م ــص كنســاء وكمجتم ــف نتخل ــو: كي ه
رؤوســنا؟  علــى  حــّل  الــذي  الوســطى  القــرون 
ــودود  ــب )ال ــود قال ــن قي ــرأة م ــرر الم ــف تتح وكي
ــن  ــص م ــف نتخل ــا وكي ــروض عليه ــود( المف الول
كافــة انــواع الحجابــات المفروضــة علينــا، وكذلــك 
كل انــواع التهــم االخالقيــة الموجهــة ضدنــا بســبب 

ومــن دون ســبب. 
ضمــن  نتحــرر  ان  النســاء  نحــن  نســتطيع  لــن 
مجتمــع مســتعبد، بــل وتترافــق حريتنــا مــع حريــة 
المجتمــع بأكملــه مــن قيــد الفقــر والطعــام والســكن 
والســبيل  الثقافــة.  وانعــدام  االحتــرام  وانعــدام 
الوحيــد لذلــك كلــه هــو االنتفاضــة علــى كل مــا هــو 
ــة المســاواة  ــاء دول ــة، ولغــرض بن قائــم فــي الدول
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وان تنظيــم 
ذلــك بحيــث يجلــب نتائــج يمكننــا الحفــاظ عليهــا ال 
يمكــن ان نضمنــه مــن دون حركــة سياســية تنظــم 
ــان شــعار  ــذا ف نفســها فــي جماعــات واحــزاب، ول
»كال كال لألحــزاب« هــو ســالح ذو حديــن، والحــد 

ــر. ــر خطــرا يتوجــه ضــد الجماهي االكث

                  ينار محمد
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 اقترنــت الحركــة النســوية المعاصــرة بالعصــر الرأســمالي،
 وشــكل إنخــراط المــرأة بالعمــل فــي المصانــع، النقطــة الحاســمة
 فــي الموقــع الجديــد للمــرأة وتحولهــا الــى عامــل مأجــور، بعــد
أن كان ميــدان عملهــا الرئيســي هــو الحقــل أو العمــل المنزلــي.
 ومــع البدايــات المبكــرة للرأســمالية وإنتشــار الصناعــة اآلليــة،
 جــرى اإلعتمــاد علــى تشــغيل النســاء بأعــداد كبيرة جداً، بســبب
 إنخفــاض أجــور النســاء مما يضمن مســتويات عاليــة من الربح.
 يومهــا لــم يكــن مســموحاً للنســاء باالنخــراط فــي النقابــات التــي
 تحافــظ علــى مســتويات األجــر. وذلــك يعــود الــى كــون النقابات
 القديمــة قــد اعتبــرت النســاء منافســاً علــى فــرص العمــل، ألن
الرأســماليين يقومون بتشــغيل النســاء أكثر إلنخفــاض أجورهن.
لديهــا كان  المبكــرة  اإلشــتراكية  األحــزاب   وحتــى 
فــي قضاياهــا  وطــرح  المــرأة  إشــتراك  علــى   تحفظاتهــا 
 جــدول أعمــال األحــزاب اإلشــتراكية، وقــد تطلــب األمــر
اإلشــتراكي وخاصــة  المبكريــن  اإلشــتراكيين   نضــال 
زتكيــن. كالرا  االشــتراكية  ثــم  ومــن  بيبــل،  أوكســت 
 بإختصــار إن مكتســبات المــرأة قــد تحققــت عبــر تاريــخ نضالي
ــال ــب النض ــرأة يتطل ــة الم ــع ومكان ــاء موق ــل. وان إرتق  طوي

ــدؤوب والمتواصــل. ال

نائبات البرلمانالمرأة والنضال الطبقي
الوجه السيء للمرأة في العراق

ــي  ــوق المــرأة كالت ــي مجــال حق ــم يشــهد العــراق انتكاســة ف ل
ــذ احــداث 2003 وبعــد ان جــيء بقــوى  يمــر بهــا اليــوم، فمن
االســالم السياســي الــى الســلطة، وهــم فــي دأب متواصــل لســن 
قوانيــن وتشــريعات تــذل المــرأة وتحــط مــن قيمتهــا، وتجعلهــا 
اداة للمتعــة »القانــون الجعفــري مثــاال واضحــا علــى ذلــك«.

هــذه القوانيــن التــي حاولــت هــذه القــوى الذكوريــة ســنها، لــم 
ــي  ــاء ف ــى النس ــان، حت ــة البرلم ــل قب ــارض داخ ــا مع ــد له تج
هــذه المؤسســة السياســية كانــت االكثــر تشــجيعا علــى ســن هــذه 
القوانيــن والتشــريعات، وقــد انطلقــت امــا مــن فهــم طائفــي، من 
ان القانــون نابــع مــن صميــم المذهــب وتعاليمــه، فــال يمكــن ان 
اكــون ضــده، او انهــن انطلقــن مــن فهــم ذكــوري قبيــح، فالمرأة 
يجــب ان تبقــى »مــره«، وال يمكــن لهــا ان تخــرج عما رســمته 
لهــا الشــرائع الســماوية، ولقــد دافعــت احــدى »النائبــات« عــن 
ــك  ــراد المؤسســة العســكرية، وذل ــل اللحــى« داخــل اف »تطوي

كمــا تقــول »يعطــي الهيبــة والرجوليــة ألولئــك االفــراد«.
االشــمئزاز  يثيــر  البرلمــان  فــي  النســائي  االداء  كان  لقــد 
فــي  للنســاء  جــدا  مأســاوي  بواقــع  ينبــئ  وكان  والقــرف، 
المنظمــات  العــراق، لكــن فــي مقابــل ذلــك كانــت هنــاك 
النســوية، التــي اخــذت علــى عاتقهــا الدفــاع عــن الكثيــر مــن 
القضايــا التــي تهــم المــرأة، لكــن الشــيء االكبــر الــذي حــدث 
ــة  ــي انتفاض ــع ف ــكل رائ ــرأة بش ــروج الم ــع، خ ــأ الجمي وفاج
اكتوبــر، وهــو مــا ارجــع الثقــة بــكل النســاء، وان النســاء فــي 
ــراق.  ــي الع ــرأة ف ــن الم ــر ال يمثل ــة االم ــي حقيق ــان ف البرلم

اقبال صالل 

 أنا ال أُعارُض
 كوني أنثى،

 إنّما أعترُض
 على موقفكم منّي

لكوني أنثى!
        ريتا عوده


