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فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

جيــب افشــال اهلجمــة 
ضــد منظمــة حريــة 
العــراق،  يف  املــرأة 
ألنهــا جزء مــن خمطط 

تصفيــة االنتفاضــة.

حل منظمة حرية المرأة
  هدية عادل عبد المهدي »االبوية« الى نساء العراق !

ــوزراء  ــس ال ــا رئي ــي صــرح به ــن« الت ــوي للمتظاهري ــل االب ــارة »التعام ــارت عب اث
المســتقيل عــادل عبــد المهــدي مؤخــرا موجــة عارمــة مــن الســخرية واالســتياء لــدى 
الجماهيــر ممــا زاد مــن ســخط الجماهيــر علــى حكومــة القتــل والفســاد والقمــع الدمــوي 
النتفاضــة أكتوبــر. حيــث لــم تبقــي حكومتــه الرجعيــة االجراميــة وميليشــياتها وســيلة 

ترهيــب »ابويــة« اال واســتخدمتها ضــد المنتفضيــن.
ــد المهــدي والســلطات المتتاليــة منــذ ٢٠٠٣ مــع قضيــة  ــم يكــن تعامــل حكومــة عب ول
ــى  ــة عل ــي االدل ــرة ه ــة، وكثي ــل دموي ــة« ،ال ب ــل »ابوي ــا اق ــن عنه ــرأة والمدافعي الم
ــة  ــة البالي ــد الرجعي ــادات والتقالي ــاء الع ــدأ بفــرض التراجــع االجتماعــي وأحي ــك. فب ذل
ــة  ــرات، زواج المتع ــار وزواج القاص ــاً  للع ــل غس ــرأة كالقت ــوق الم ــة لحق المناهض
ــم او  ــات بته ــطات المدني ــال الناش ــع واغتي ــى قم ــة... وال ــة والفصلي ــة والمتع والصيغ
بــدون تهــم كمــا شــاهدنا فــي التظاهــرات الســابقة منــذ ٢٠١١ ولحــد االن، وهــا نحــن 
نــرى هــذه الشــلة القمعيــة تبــدع مــرة أخــرى فــي التعبيــر عــن ســخطها تجــاه المــرأة 

ــي العــراق.  ــة المــرأة ف ــك بأمرهــا إغــاق منظمــة حري وذل
ــل  ــس، قب ــم ين ــوي« ول ــه االب ــراق بـــ »حنان ــاء الع ــدي نس ــد المه ــر عب ــه، اغم كعادت
رحيلــه، ان يتــرك لنــا مفاجــأة عدائيــة ذكوريــة حتــى وهــو منهمــك بالتحضيــر الســتقالته 

ووســط ازمــة ســلطته المتهالكــة.  
ســتبقى المــرأة العراقيــة حــرة وقويــة وركنــا اساســيا مــن اركان االنتفاضــة ضــد هــذه 
ــيرتنا.  ــا عــن مس ــن يثنين ــم للقضــاء ســوف ل ــة، وان لجوؤك ــة القمعي ــلطة الذكوري الس
وســتبقى منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق شــعلة امــل لــكل امــرأة تعانــي مــن كابــوس 
العــادات والتقاليــد الذكوريــة الباليــة، والصــوت الصــادح لــكل النســاء التــي ال صــوت 

لهــا فــي هــذا المجتمــع.
                                      شيرين عبد هللا 

بيوتهــم  مــن  يخرجــون 
الُمتهالكــة، شــبان ،أطفــاٌل أيضــا 
العمــر،  منافــذ  مختلــف  مــن 
يبحثــون عــن أحالمهم المهمشــة 
بيــن أزقــة البــؤس و أرصفــة 
ــم  ــل أيديه ــا تنتش ــات عله الطرق
بــات  الــذي  بالفقــر  المغمســة 
يهــذب أرواحهــم فأنتــج لنــا جيــٌل 
مهــذب و َجســور ، فـ)بالنهايــة( 
اإلنســان نتــاج تأريخــهُ ، لقــد 
التــي  القوافــل  جميــع  ابتــزوا 
تعيــق ُحرياتهــم مزقوا السالســل  
و  الُمترفــة  بأيديهــم  الشــائكة 
أبهــروا عــواء الوجــوه الرثــة 
الشــر  بأيــادي  المكتضــة  و 
الملتصقــة  اُنوفهــم  وكســروا 
بوجوههــم العاريــة تمامــاً مــًن 

النــور .

                     آيات الركابي
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  المرأة جزء ال يتجزأ من االنتفاضة
لعبــت ظــروف الحــرب واألزمــات االقتصاديــة والسياســية دورا محوريــاً فــي دخــول المــرأة الــى ســاحات االنتفاضــة، حيــث بــرز دور المــرأة 
المنتفضــة اليــوم فــي الســاحات بشــكل الفــت و كبيــر، تنديــدا بالفســاد ورفضــا للنظــام السياســي القمعــي، الــذي مــارس جميــع اشــكال العنــف، 

وأمطــر قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع  والرصــاص الحــي  ضــد الجماهيــر المنتفضــة.
والن المــرأة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن االنتفاضــة وركــن اساســي فيهــا، خرجــت وقامــت بالتعبيــر عــن رأيهــا بــكل حريــة دون خــوف مــن 

انهــا مجــرد تابــع.
عملــت النســاء علــى كســر االطــار الجامــد الــذي فرضــه المجتمــع فــي تحجيــم دورهــا علــى البقــاء فــي هــذا النظام، حيــث امتلكــت المــرأة اليوم 

الجــرأة الكافيــة لمواجهــة التحديــات المحيطــة بهــا، مــن اجل تلبيــة احتياجاتهــا وتحقيق اســتقالليتها الفكريـّـة، والمعنّويــة، واالقتصادية.
 عبــرت المــرأة خــالل تواجدهــا فــي الســاحات عــن قضيتهــا وانــه ال تغييــر حقيقــي  دون االنتفاضــة النســوية، وال عدالــة دون تحقيــق العدالــة 
للنســاء المضطهــدات مــن النظــام االبــوي، الــذي جعــل المــرأة تنتفــض ضــد منهجيــن، احداهمــا يتمثــل فــي الموروثــات الثقافيــة، واالخــر ضــد 

اســتبداد النظام السياســي.
ان المجتمــع  اليــوم  بحاجــة ماســة إلــى تضافــر جهــود المــرأة بجانــب الرجــل، وليــس خلفــه وال أمامــه، دعمــاً للتقــدم والنهضــة، ولتحقيــق 
حيــاة عادلــة ينعــم بهــا جميــع افــراد المجتمــع، فــال وجــود لبلــد حــر اال بنســاء متحــررات، وجــب عليهــن الســعي الدائــم ضــد الظلــم، وان 

كفــاح النســاء ال يتوقــف مهمــا كانــت المعوقــات.

                           اسيل رماح

مــن الواضــح ان هنالــك بريــق فــي االفــق تجســد بانتفاضــة تختلــف 
عــن ســابقاتها فــي االصــرار ميزتهــا المشــاركة النســوية الواضحــة 
و التــي كثيــراً مــا مكنــت االحتجــاج مــن زخمــه و ديمومتــه حيــث ان 
بعــد هــذا الكبــت السياســي و االجتماعــي الــذي تراكــم طيلــة ســنوات 
الظلــم تولــد فــي الكفــة االخــرى وعــي سياســي نســوي واســع ســاعد 
الــى حــد كبيــر فــي دعــم المنتفضيــن بداعــي المســاواة فــي المصيــر 

مــن اجــل الحريــة والمســاواة والعدالــة االجتماعيــة.
ان هذه المشــاركة النســوية المميزة اصبحت ايقونة التظاهرات، وان 
الصفــة التــي تميزهــا هــي االشــتراك الدائــم ال المقتصــر علــى اوقــات 
معينــة، لــم يعــد القتــل و الخطــف والتهديــد والترهيــب التــي تمارســه 
المليشــيات تهــدد حياتهــن، لكــون ان المطلــب هــو وطــن يحفــظ لهــن 
كرامــة العيــش، ان الميــزة االخــرى الالفتــة هــي المشــاركة الفاعلــة 
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــة، وخصوصــاً الجنوبي ــات المحتج ــي كل المحافظ ف

البيئــة الرجعيــة و القبليــة الطاغيــة علــى االعــراف االجتماعيــة.
ال شك ان القمع هو محرك االنتفاضة، فعند تزايد القمع الفاشي 

ــل بكراديــس مــن  ــن، تجــد ان هــذا العنــف يقاب للمحتجــات والمحتجي
اللواتــي خرجــن ألجــل قضيــة المســاواة، ومــن الشــباب الذيــن ارهقهم 
العــوز و البطالــة وجرائــم الميليشــيات، وان النتائــج التــي عكســتها 
هــذه االنتفاضــة هــي توحــد الجنســين بالمطالــب التحرريــة، و ان هــذه 
ــي الســابق،  ــك ف ــا ذل ــا عهدن ــى الرجــال، كم ــب ال تقتصــر عل المطال
فاليــوم النســاء شــريك حقيقــي واساســي فــي انتفاضــة اكتوبــر، 
ــادة التجمعــات  وقــد اخــذن المهــام فــي ســاحات االحتجــاج، منهــا قي
والهتــاف واعــداد الطعــام واســعاف الجرحــى، والــذي ادى الــى وقــوع 
البعــض منهــن ضحايــا، بحثــاً عــن الحريــة و الكرامــة و المســاواة.

بنظــرة عــن كثــب فــي تأريــخ االنســان، نجــد ان الجماهيــر هــي مــن 
اخرجــت نفســها مــن ســطوة الطغــاة، وان االنتفاضــات والثــورات هــن 
اعــراس الفقــراء، وان تجــارب الشــعوب ولــدت قناعــة عنــد الشــباب 
الثائــر انهــم يحتاجــون الــى رفــض و ثــورة مــن كال الجنســين، ألجــل 
ان يعيشــوا بمســاواة حقيقيــة ،لذلــك لــن تثنــى ثــورة عمودهــا المــرأة. 

                                          بسمه لطيف

 هن ايقونة االنتفاضة


