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العدد 13 االربعاء 12/2/2020 

مــن مل يعــرف ماهــي منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق، 

عــرات  هنــاك  تكــون  ان  اهميــة  مــا  يعــرف  ال 

املنظــات مبثــل هــذه املنظمــة، فكــرا وتوجهــات 

ومدنيــة وحضــارة، تنــم عــن نزوعهــا االصيــل اىل بنــاء 

مجتمــع عراقــي يخلــو مــن ظلــم املــرأة و اضطهادهــا، 

والــذي دام عــى مــدى القــرون املاضيــة، ومــازال قامئــا 

حتــى اآلن تحــت ذرائــع وافــكار متخلفــة، ال متــت اىل 

ــة. ــى االنســانية بصل معن

ومــن ال يعــرف ينــار محمــد عــى حقيقتهــا، ومــا 

تتمتــع بــه مــن رؤيــة فكريــة متكاملــة عــن الحريــة، 

بوصفهــا جوهــر وجــود االنســان، اي انســان، والركــن 

ــر  ــعور كب ــن ش ــه م ــا متتلك ــه، وم ــايس يف كرامت االس

باألمــل يف تحقيــق مــا تســعى اليــه، مــن حيــاة افضــل 

ــع  ــة م ــى املســاواة الكامل ــوم ع ــة، يق ــرأة العراقي للم

الرجــل، ومــا تتمتــع بــه مــن عزميــة، ال يعــرف ان مثــة 

ــة  ــى مواجه ــدرة ع ــوة وق ــال ق ــن الجب ــر م نســاء اك

ــات. التحدي

ومنــذ والدة هــذه املنظمــة قبــل 17 عامــا وحتــى يومنا 

ــة املــرأة يف كل مــكان،  هــذا، وهــي تنــر اعــام حري

ــات  ــي صفح ــل ط ــن اج ــرة م ــود الكب ــذل الجه وتب

ــم و  ــخ، كتبــت ســطورها بحــروف مــن ظل مــن التاري

اســتبداد ذكــوري، حــال دون ان تشــعر املــرأة العراقيــة 

بإنســانيتها، وان يكــون لهــا دورا يف بنــاء الحيــاة.

وتنطلــق منظمــة حريــة املــرأة  يف عملهــا مــن فكــرة 

ــوارق، وعــى هــذا  ــز وال ف ــا متيي ــرأة انســان، ف ان امل

ــذي  ــق ال ــمت الطري ــا ورس ــددت اهدافه ــاس ح االس

ــد حــن. ــو بع ــا ول ســيفيض اليه

ــة  ــة حري ــت منظم ــة كان ــرة الزمني وطــوال هــذه الف

املنظــات  اصــدق  و  اهــم  و  انشــط  مــن  املــرأة 

النســوية يف العــراق، ملــا قامــت بــه مــن اعــال كثــرة 

كرســت مــن خالهــا الوعــي بأهميــة ان تكــون املــرأة 

حــرة ولهــا مــا للرجــل مــن حقــوق يف كل يشء، غــر ان 

التحديــات الفكريــة و التقاليــد والعــادات االجتاعيــة 

ــع  ــا وم ــا، ولكنه ــق امامه ــر العوائ ــزال اك ــت ومات كان

كل ذلــك بقيــت القمــر الســاطع يف وســط هــذا الظــام 

ــة. الشــديد املحيــط بواقــع املــرأة العراقي

وكان األمــل كبــرا يف ان يــدرك الساســة اهميــة االفــكار 

ــأن  ــة ب التــي تؤمــن بهــا املنظمــة، والتــي كانــت حري

تجــد طريقهــا اىل التنفيــذ مــن غــر عراقيــل او عقبــات، 

اال انهــم ولألســف مل يكونــوا باملســتوى الــذي يؤهلهــم 

اىل ادراك مــا ينبغــي ان يهتمــوا بــه من بنــاء يف مجتمع 

انســاين متكامــل، فقــد عملــوا ومازالــوا يعملــون عــى 

وضــع العقبــات يف وجــه املنظمــة وينــرون الشــكوك 

ــد اىل  ــا تعم ــبهات يف كل م ــرون الش ــا ويث ــن حوله م

تحقيقــه، حتــى باتــوا مــن اشــد اعدائهــا و الســاعن اىل 

محوهــا مــن الوجــود.

و اليــوم متثــل املنظمــة الحــرة امــام املحكمــة بدعــوى 

الــوزراء،  ملجلــس  العامــة  االمانــة  اقامتهــا  ظاملــة 

ــة قبيحــة. ــم عــن ذكوري ــة تن ــة وملفق بدعــاوى كيدي

ان هــذه التهــم الظاملــة امنــا تعــر عــن عــدم شــعور 

االمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مبســؤوليتها عــن دعــم 

مؤسســات املجتمــع املــدين الفاعلــة، وهــي يف ذات 

الوقــت تعــر عــن الفكــر الظامــي الــذي مــازال ميــد 

ظالــه الثقيلــة عــى مواقفهــا، ويقيدهــا بقيــود الفكــر 

االجتاعــي املتخلــف.

وهنــا نطالــب القضــاء العراقــي بــأن يرقــى عــى مثــل 

ــث  ــرأة مــن حي ــة امل هــذه املواقــف، وينظــر اىل حري

انهــا مطلــب انســاين يجــب ان يتحقــق ولــو كــره 

ــون. الكاره

                 
                  سالفة عبد الحسين
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لألتصال بنا 

النســاء يف االنتفاضــة وتصدرهــن املشــهد  ان مشــاركة 

بقــوة وصابــة  ووعــي، مل يلــق استحســان ســلطة االســام 

ــاحات  ــر يف الس ــة اكتوب ــاء انتفاض ــود نس ــيايس، ووج الس

اليــوم لــه معنــى اهــم واكــر مــن كونــه مجــرد "تواجــد"، 

ــادئ  ــاع عــن مب ــوم هــو دف فــدور املــرأة يف الســاحات الي

ــة. ــاة الائق ــا يف الحي ــة وحقه ــاواة والحري املس

ان وجــود املــرأة الثائــرة التــي رفضــت كل االنتــاءات 

الطائفيــة واإلثنيــة، يشــكل انطاقــة قوية ومؤثــرة يف تحديد 

مســتقبل االنتفاضــة، فهــي تقــود  املســرة ضــد االحــزاب 

السياســية الحاليــة، التــي متــارس القتــل واإلرهــاب والرسقــة 

والتطــرف الدينــي يف اٍن واحــٍد، واملــرأة تحــارب اليــوم جنبــا 

ــذي  ــن هــذا النظــام ال ــع الرجــل للخــاص م ــب م إىل جن

فــرض عليهــا البــؤس والحرمــان والتخلــف.

نجحــت املــرأة يف املشــاركة الفاعلــة يف االنتفاضــة واثبــات 

ــئنا  ــل ش ــت اق ــا ليس ــدرك انه ــة وت ــا واعي ــا، ألنه حضوره

مــن الرجــل، متحديــة القمــع والقتــل والرهيــب والنظــرة 

ــة التــي غرســت يف املجتمــع، نتيجــة ســيطرة قــوى  الدوني

الظــام والتخلــف عــى شــؤون البــاد.

ــال  ــيطرة رج ــن س ــة ع ــات الناتج ــدات واملوروث ان املعتق

واالقتصــادي  الســيايس  الشــأن  يف  وتحكمهــم  الديــن 

واالجتاعــي، هــي اكــر عــدو لإلنســان. واملــرأة هــي اكــر 

الضحايــا عرضــة للظلــم ولانتقــاص مــن قيمتهــا والتعامــل 

ــة. ــلطة الذكوري ــا كأداة للس معه

ان تحــرر املــرأة مــن املعتقــدات الباليــة هــو الطريــق 

ــعوب، وكل  ــع والش ــح املجتم ــات ورشائ ــع فئ ــرر جمي لتح

ثــورة او انتفاضــة جاهريــة ال تكتمــل وتحقــق أهدافهــا 

اال مبشــاركة حقيقــة املــرأة الثوريــة، وهــذا مــا حصــل 

ــة. ــر العظيم ــة أكتوب ــل يف انتفاض ويحص

                                هديل وضاح

الدور القوي للنساء في االنتفاضة 
يخيف القوى الرجعية والمتخلفة
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لألتصال بنا 
اذا اخطأ الرجل يقال: هذا الرجل يسء. اما اذا اخطأت امرأة يقال: »النساء« سيئات.   كلريبوث لوس

يجب افشال الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق، ألنها جزء من مخطط تصفية االنتفاضة

ــد  ــوزراء ض ــة ال ــة رئاس ــة ألمان ــوى القضائي ان الدع

منظمــة  رئيســة  ينــار محمــد  العزيــزة  الرفيقــة 

ــيايس  ــل س ــت اال عم ــراق ليس ــرأة يف الع ــة امل حري

عــدايئ وأســلوب فــايش فاضــح ضــد املــرأة واملنظمــة 

ورئيســتها واالنتفاضــة الحاليــة يف العــراق0

ــايش مفضــوح  ــة أســلوب ف ــاوي املزيف ــة الدع صناع

كل  يف  والفاشــية  الدكتاتوريــة  الســلطات  تتبعــه 

ــف اعــال  ــة ترصي ــامل، وهــا هــي حكوم انحــاء الع

ــراق  ــادل عبداملهــدي والســلطة امليلشــية يف الع ع

ــامية  ــة اإلس ــة لجمهوري ــا العميل ــزة مخابراته وأجه

يف إيــران متارســها بــكل فظاظــة ضــد منظمــة حريــة 

ــتها0 ــرأة ورئيس امل

ذنــب منظمــة حريــة املــرأة الوحيــد هــو انهــا 

ــارب  ــا يق ــوال م ــارة وط ــزم وجس ــكل ح ــدت ب تص

17 ســنة ليســت فقــط لعصابــات اإلســام الســيايس 

ــة  ــا القمعي ــة وأجهزته ــياتها املجرم ــا وميلش وأحزابه

دفاعــا عــن املــرأة وحرياتهــا ومســاواتها مــع الرجــل 

األمريــي  االحتــال  لقــوى  أيضــا  تصــدت  امنــا 

واملناهضــة  الرجعيــة  واســراتيجيتها  وسياســاتها 

العــراق والتــي  للمــرأة والجاهــر املحرومــة يف 

ــاء  ــن نس ــن م ــى املاي ــؤس ع ــآيس والب ــت امل فرض

العــراق وجاهــر العــراق واملنطقــة0

ــة  ــة والقومي ان نضــال املــرأة ضــد الطغمــة الطائفي

حريــة  لتحقيــق  بغــداد  يف  الحاكمــة  الذكوريــة 

ومســاواة املــرأة ال ينفصــم عــن االنتفاضــة الحاليــة 

ــن. ــؤالء املجرم ــة ه ــن قبض ــع م ــاذ كل املجتم إلنق

ــم  ــدان "قضائه ــياتية يف مي ــة امليلش ــال الحكوم إفش

ــة واســعة  ــة ومحلي ــة عاملي الصــوري" وخــوض حمل

ضدهــم مهمــة آنيــة وملحــة، لنخــوض هــذه الحملة 

بــكل قوانــا0

ــرأة  ــة امل ــة حري ــع منظم ــن م ــم والتضام كل الدع

ورئيســتها0

                                      مؤيد احمد

وجاءت العامئم والشيوخ ! ليهدر الباقي منها ان بقى منها يشء لتعود النساء حريم وجواري بأمر أي ذكر!!

ال تيأيس أن جاء من يسيس األديان ويُجري ما يحلو له ملصالح ستصارعها مصالح! ويفلس الكل وال يبقى أثر!!

أعميل ال تبايل أخرجي للحياة ثوري عىل سنن باليات000

هذا دستور وهذي قوانني سنها الكل تحول الركام معك لشجر.....            خوله زيدان

أوقفوا الهجمة عىل منظمة حرية املرأة يف العراق

الدعوى القضائية ضد منظمة حرية المرأة ورئيستها 
عمل سياسي عدائي مدروس لنفشله بنضالنا الموحد0
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