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فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

دعــوى  الــوزراء  مجلــس  امانــة  رفعــت 
قضائيــة ضــد رئيســة منظمــة حريــة المــرأة 
وزميالتهــا  إياهــا  متهمــةً  العــراق  فــي 
تعنيــف  مــن  الهاربــات  النســاء  بإيــواء 
عشــائرهن ألغــراض الشــرف الذكــوري؛ 
كمــا وتتهمنــا بالدفــاع عــن االرادة الحــرة 
عائلــة  عــن  بعيــداً  تعيــش  بــان  للمــرأة 
ترغمهــا علــى زواج او تعرضهــا لعنــف 
جســدي ونفســي. هــذه التهــم التــي ســّطروها 
ــا،  ــة اهــداف منظمتن ــي الحقيق ــا هــي ف ضدن
للمــرأة،  آمــن  عــراق  لبنــاء  نســعى  اذ 
تتمتــع فيــه بمســاواتها مــع اخيهــا الرجــل 
المجتمــع قضايــا  كل  فــي  معــه   وتتــآزر 

الجهــة عــن محــاوالت  تتــورع هــذه  وال 
التــي  النســوية  منظمتنــا  بســمعة  المــّس 
ترفــض الحكــم الذكــوري الــذي قــام بتثبيــت 
الذيــن  الديــن  ورجــال  العشــيرة  ســلطة 
يســعون لتحويــل النســاء الــى عبيــد ومقتنيات 
ــد والعنــف  ــد والوعي وبضائــع وخــدم بالتهدي
ان اقتضــت الضــرورة؛ بحيــث اصبحــت 
ــراء  ــات، وش ــدد الزوج ــل تع ــات مث ممارس
الزوجــة الشــابة، والتخلــص مــن الزوجــة 
المســنّة، والگصــه بگصــه، والفصليــة ... 
الــخ؛ كلهــا اصبحــت ممارســات مقبولــة فــي 
ظــل حكومــة ذكوريــة ميليشــياتية ال تعتــرف 
ــا  ــر له ــا تنظ ــرأة، وانم ــة للم ــق المواطن بح
كبضائــع ومقتنيــات وامــالك لتلــك العشــيرة 
او ذلــك الرجــل. وبمــا ان هــذه الحكومــة 
ومــن  لمواطنيهــا  حــق  بــاي  تعتــرف  ال 
ضمنهــا حــق المتظاهريــن بالحيــاة، فإنهــا 
ــوق  ــن الحق ــى م ــرأة حت ــد ان تحــرم الم تري
ــور ــن الذك ــا للمواطني ــي منحته ــة الت  الضئيل

منظمــة  وحــّل  اغــالق  محاولــة  تزامنــت 
حريــة المــرأة مــع نشــاطنا فــي االنتفاضــة، 

الجماهيــر  ارادة  دعــم  فــي  وكالمنــا 
المنتفضــة، وحقهــا بــان يكــون لديهــا وطــن 
الحريــات والمســاواة واالرادة الحــرة. ولعــل 
ــر  ــاء االنتفاضــة( خي ــوان )نس نشــرتنا وبعن
دليــل علــى هــذا الصــراع القديــم بيننــا وبيــن 
ــه  ــع تأريخ ــذي يرج ــيات وال ــلطة الميليش س
الــى ســنوات عديــدة. ويبــدو ان حكومــة 
رئيــس الــوزراء المســتقيل عــادل مهــدي 
األخيــرة  ضربتهــا  تضــرب  ان  تســعى 
فــي  لمواقعهــا  تركهــا  النســوية  للحركــة 
الحالــي  الــوزراء  مجلــس  ان  اذ  الحكــم، 
 فــي حكــم المســتقيل ومنتهــي الصالحيــة.
ندعــو المنتفضين الرافضين لســيطرة وفســاد 
الدولــة الــى وضــع يدهــم بيدنــا للتغلــب علــى 
هــذه الســطوة كونهــا جــزءا مــن حكومــة 
الفســاد؛ وندعــو المنظمــات النســوية ان تعلن 
ــا فــي هــذا المفصــل  تضامنهــا النســوي معن
التأريخــي الحــرج. كمــا وندعــو النشــطاء 
الحقوقييــن بــان يدافعــوا عنــا ويدفعــوا قضيــة 
ــراق. ــي الع ــام ف ــى االم ــرأة خطــوات ال  الم
ان حمايــة المواطنة-المــرأة وتمكينهــا بالضــد 
مــن ســطوة العشــيرة والعنــف الذكــوري 
لآلبــاء واألزواج يجــب ان يكــون مــن واجب 
ــة  ــاد المتعاقب ــات الفس ــة. اال ان حكوم الدول
تكافــئ ميليشــياتها المجرمــة بتســليط اياديهــم 
ــم  ــن له ــا تضم ــاء كم ــد النس ــطوتهم ض وس
ــن نفســها  ــي تحّص ــاد لك ــن الفس ــروات م الث
ــن  ــش م ــة بجي ــوار االنتفاض ــن ث ــد م بالض
بانهــم  يكفــي  وال  الذكورييــن.  المرتزقــة 
يشــّرعون لممارســات العنــف ضــد المــرأة، 
بــل انهــم ايضــا يمنعــون حمايــة المــرأة 
النســوية  المنظمــات  قبــل  مــن  وتمكينهــا 
ــن  ــم م ــى تخوفه ــدل عل ــك ي ــة. وذل التحرري
الطاقــات النســوية التــي انضمــت الــى ســيل 

الثــوار المنتفضيــن الذيــن لــن يتراجعــوا عــن 
 نيــل الحقــوق حتى يقلعوا الفســاد من جذوره.
ــا النســوية الحــرة. ــى ارادتن ــوا عل ــن يتغلب  ل
المنتفضيــن  بأيــادي  ايدينــا  نضــع 
دولــة  وبنــاء  الفســاد  جــذور  لقلــع 
والمســاواة. والحريــة   المواطنــة 

                            

             ينار محمد

الحكومة تهدد بحّل منظمة حرية المرأة في العراق

نُِحبُّ الَحيَاةَ ...إذَا َما اْستََطْعنَا إليَها 
 َسبيالً،

َوإْن لَْم نَْستَِطْع نَِكايَةً بِالَمْوِت...
 نِِحبُّ الَحيَاةَ

 َكثِيًرا.. َكثِيًرا...نُِحبُّ الَحيَاةَ
إذَا َما اْستََطْعنَا إلَْيَها...أَمالً َولَْو 

 َهشًّا
 نُِحبُّ الشََّجَر، الباَلبَِل والعُشَّ

 نَِكايَةً بِالُحْزِن الُمتََواَرث أبًا َعْن َجدٍّ
 َعْن نَْكبَة، نُِحبُّ الُحلَُم

َحريًر...َحريًرا        ريتا عوده
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علــى  اخــرى  هجمــة 
ــرأة ــة الم ــة حري منظم

شــكلت منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق 
ــام 2003، شــكلت  ــي ع ــها ف ــذ تأسيس ومن
منعطفــا مهمــا وحاســما فــي قضايــا المــرأة 
ــات  ــت احــدى اهــم المنظم ــا، فكان وحقوقه
ــدت  ــت وكاب ــت وعان ــي قاس ــوية، الت النس
نظــام  ظــل  فــي  المشــاق  مــن  الكثيــر 
اســالمي ذكــوري، نظــام ال يقبــل بــأي دور 
للمــرأة، بــل انــه اشــد ظلمــا لهــا مــن جميــع 
المــرأة  تعــرف  فلــم  الســابقة،  االنظمــة 
بربريــة وظالميــة  العــراق هجمــة  فــي 
.2003 بعــد  لهــا  حصــل  ممــا  اكثــر 

لــم يكــن تأســيس منظمــة حريــة المــرأة 
االســالم  قــوى  علــى  ســهال  ووجودهــا 
السياســي وميليشــياته وعشــائره، فبــدأت 
الهجمــات الواحــدة تلــو االخــرى، وقــد 
اتخــذت تلــك الهجمــات اشــكاال شــتى، فقــد 
عرقلــوا تســجيل اســم المنظمــة فــي دائــرة 
ان  بحجــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
اســمها »غيــر مالئــم«، او انهــم بيــن الفترة 
ــاواة«  ــا »المس ــون اذاعته ــرى يغلق واالخ
ــة  ــع رؤى هيئ ــق م ــا ال تتطاب ــة انه بذريع

االتصــاالت، وفــي اخــرى يداهمــون مقــر 
المنظمــة للتفتيــش عــن فتيــات هاربــات 
كمــا يدعــون، او ينالــون مــن شــخصية 
رئيســة المنظمــة او احدى العضــوات فيها، 
ــوا يرســلون جواسيســهم  ــي حــاالت كان وف
ــة، او  ــة ضــد المنظم ــق دعــاوى كيدي لتلفي
يأمــرون المصــارف بعــدم التعامــل مــع 
المنظمــة، وغيرهــا مــن االعمــال التــي 
ــل مــن  امتهنتهــا هــذه الســلطة وقواهــا للني
المنظمــة وغلقهــا بــكل الطــرق والوســائل.
ان االعمــال التــي باشــرتها منظمــة حريــة 
المــرأة فــي العــراق هــي التــي جعلتهــا فــي 
مصــاف المنظمــات المعتمــدة كليــا لــدى 
ــة  ــال ثق ــا تن ــة، وجعلته ــات العالمي المنظم
النســاء المعنفــات اوال ثــم الــدول والهيئــات 
والمنظمــات المســتقلة، فضــال عن الشــفافية 
فــي التعامــل، فلــم تســجل ايــة شــائبة وعلــى 
ــم  ــة، ول ــل المنظم ــتويات داخ ــع المس جمي
تقــدم أي منظمــة محليــة او عالميــة أيــة 
شــكوى ضدهــا، كل ذلــك زاد مــن حقــد 
ســلطة االســالم السياســي، وهــو مــا دعاهــم 
والخرقــاء،  الســخيفة  التهــم  تلفيــق  الــى 
ــن الوجــود. ــة م ــذه المنظم ــة ه ــط إلزال فق
ــد عــّرت هــذه المنظمــة ســلطة االســالم  لق

السياســي الذكــوري، ووقفــت بــكل شــجاعة 
امــام مشــاريعه القــذرة المتمثلة بقتل النســاء 
وخطفهــن وتعذيبهــن، وقفــت امــام ســن 
قوانيــن وتشــريعات تحــط مــن قيمــة المــرأة 
–ليــس اخرهــا القانــون الجعفــري- وقفــت 
ــة  ــلطة ذكوري ــروت س ــام جب ــة ام ــكل ثق ب
قبيحــة تحــاول ان تجعــل مــن المــرأة ســلعة 
واداة متعــة، حاربــت بــكل شــجاعة وبــكل 
 – »المســموعة  وســيلة  مــن  تملــك  مــا 
اذاعــة المســاواة - والمقــروءة – جريــدة 
المســاواة-« كل تلــك االخالقيــات المزيفــة 
التــي فرضتهــا تلــك القــوى الرجعيــة، وقــد 
شــاركت بــكل قــوة فــي انتفاضــة اكتوبــر، 
واصــدرت منشــورها –نســاء االنتفاضــة- 
الــذي ارخ لمشــاركة المرأة فــي االنتفاضة.
فــي  المــرأة  حريــة  منظمــة  ان  نعــم 
العــراق تتعــرض لهجمــة قبيحــة اخــرى 
ــي،  ــالم السياس ــلطة االس ــات س ــن هجم م
والعلمانيــة  المدنيــة  القــوى  كل  فعلــى 
تضــم  ان  والمســاواة  للحريــة  والمحبــة 
حريــة  منظمــة  صــوت  الــى  صوتهــا 
االســالم  ســلطات  وتطالــب  المــرأة، 
الهجمــات،  تلــك  بالكــف عــن  السياســي 
المــرأة. مــن  واخيــراً  اوالً  تنــال  التــي 

 ان أول اشكال القهر في تاريخ البشرية يتوافق مع ظهور القهر في عالقة 
الرجل بالمرأة من خالل الزواج، وأول اشكال القهر الطبقي هو قهر النساء 

بواسطة الرجال ،وهذان النوعان من القهر يمكن التغلب عليهما فقط في المجتمع 
االشتراكي...... انجلز


