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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق

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

تصفيــة االنتفاضــة.

الى أين تتجه االنتفاضة؟
كل يــوم مــن اســتمرار االنتفاضــة فــي العــراق الزمته الــى حــد مــا، وال تــزال تالزمــه، 
ــع  ــي أوضــاع الهدوء.  م ــنوات ف ــالل الس ــا خ ــن تحقيقه ــن الممك ــن م ــم يك ــرات ل تغي
ــا  كل يــوم مــن اســتمرار االنتفاضــة كســبت وال تــزال تكســب الجماهيــر وضــوح رؤي

سياســية فعليــة لــم يكــن مــن الممكــن كســبها خــالل ســنوات.

بالرغــم مــن وقــوع المئــات مــن القتلــى وآالف الجرحــى مــن بيــن صفــوف المنتفضيــن، 
لــم يســتطع الســلطات وميليشــياتها إخمــاد االنتفاضــة لحــد اآلن ال بــل أشــعلت االنتفاضــة 
النــار فــي عقــر دار اإلســام السياســي وســلطته وميليشــياته وجعلــت البرجوازيــة 

ــى الحــل. اإلســامية الحاكمــة فــي أزمــة متفاقمــة مســتعصية عل

ان االنتفاضــة، بوصفهــا الشــكل السياســي الــذي عبــرت مــن خالــه االعتــراض الطبقــي 
ــرأة،  ــة والم ــبيبة والطلب ــال والش ــن والعم ــن الكادحي ــعة م ــات واس ــي لقطاع واالجتماع
مــدت جذورهــا فــي أعمــاق المجتمــع فــي هــذه المرحلــة مــن التاريــخ االقتصــادي 
واالجتماعــي والسياســي والثقافــي فــي العــراق. أي ان هــذا الشــكل السياســي مــن 
ــي  ــور السياس ــي و التط ــدم االجتماع ــمات التق ــدد س ــات يح ــي ب ــراض االجتماع االعت

ــراق. ــي الع ــراد ف ــي باضط والثقاف

ــورة  ــم الث ــي هــي مــن عائ إن الافــت للنظــر بدرجــة أســاس فــي هــذه االنتفاضــة والت
ــات فيهــا بشــكل  ــاؤل بالمســتقل هــو مشــاركة النســاء وباألخــص الشــابات والطالب والتف
كبيــر وانبثــاق األجــواء المدنيــة الراقيــة فــي العاقــة بيــن الجنســين مــن خــال االنتفاضة. 
فهــذه خطــوة كبيــرة فــي مســار تحــرر المــرأة ومشــاركتها الفعالــة فــي النضــال الثــوري.

أن التظاهــرات النســوية الكبيــرة التــي شــهدتها ســاحات االنتفاضــة فــي محافظــات العراق 
المنتفضة خــالل شــهر شــباط الجــاري وتظاهــرات الطالبــات والطــالب المنظمــة وشــبه 
ــر فــي مســيرة االنتفاضة.  إنهــا اإلعــالن عــن  ــة فــي الســاحات نقطــة تحــول كبي يومي
انبثــاق بدايــات الوضــع الثــوري فــي العــراق بالرغــم مــن التراجــع العــددي للمنتفضيــن 
للميليشــيين وباألخــص  القمــع اإلرهابيــة  التهديــدات وأعمــال  إثــر  الســاحات  فــي 

للصدرييــن في بغداد.  
 nisaa.alintifadha@yahoo.com

فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

بعض الرجال هم أحسن 
مدافعين عن حقوق 
المرأة. في حين أّن 

بعض النساء هّن أعظم 
كارهات للمرأة. 

ال يتعلّق األمر بالجنس 
أو العرق بل باألحرى 

بالسّياسة.                    

مريم نمازي

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي



2

العدد 16 االحد 23/2/2020 

nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

ال يختلــف اثنــان علــى ان انتفاضــة تشــرين لــم يشــهد لهــا مثيــل فــي 
ــراق،  ــدن الع ــب م ــت اغل ــة  اجتاح ــة عارم ــراق، انتفاض ــخ الع تاري
انتفاضــة قلبهــا وعمودهــا الطــالب والطالبــات والكادحيــن والمعطليــن 
عــن العمــل، خــرج الشــباب والشــابات ضــد نظــام طائفي فاســد، ســرق 
ثــروات البلــد وصــادر الحريــات، عبــر ميلشــياته المســلحة، والملفــت 
فــي هــذه االنتفاضــة حضــور المــرأة والطالبــات فــي ســاحات التظاهــر 

بــكل قــوة مــع الرجــل.
ال شــيء يثيــر حفيظــة القــوى اإلســالمية الرجعيــة والمتطرفــة ســوى 
المــرأة، وحرياتهــا وآمالهــا اإلنســانية ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية 
واالجتماعيــة، فمــا بالــك وهــم يشــاهدونها تشــارك فــي أعظــم انتفاضــة 
فــي تاريــخ العــراق المعاصــر، انتفاضــة ضــد قــوى اإلســالم السياســي 
ــي  ــة الت ــوى الطائفي ــد كل الق ــراق، وض ــي الع ــلطة ف ــود الس ــي تق الت

ســاهمت فــي بنــاء وتعزيــز نظــام المحاصصــة الطائفيــة التــي أوصلــت 
الدولــة والمجتمــع إلــى أقصــى مديــات التخلــف االجتماعــي والثقافــي 
والفقــر والبطالــة وخنــق الحريــات، انتفاضــة ضــد ســلطتها وإرهابهــا 
وفســادها وقوانينهــا وطائفيتهــا؟؟ وعندمــا تتمســك هــذه القــوى، ومــن 
يدافــع عنهــا، وعــن نهجهــا وفكرهــا وممارســاتها، بفــرض العزلــة على 
ــف  ــالق أل ــة، واخت ــاة العام ــي الحي النســاء ومنعهــن مــن المشــاركة ف
ــث  ــاء والحدي ــال والنس ــن الرج ــالط بي ــع االخت ــة لمن ــة وطريق طريق
عنــه كظاهــرة تنتهــك القيــم االجتماعيــة والشــرعية، فعلينــا أن نــدرك 
تمامــاً ان هــذه القــوى تقــود المجتمــع نحــو هاويــة االنحطــاط، وتقدمــه 
لقمــة ســائغة للتطــرف والتعصــب الدينــي، واســتعادة المــوروث الدينــي 

والتاريخــي بأبشــع أشــكاله.

انتفاضة اكتوبر ومشاركة المرأة

نرجس علي

تحول وعي المجتمع تجاه المرأة
بعــد حمــالت التســقيط والتشــويه التــي مارســتها ســلطة النظــام السياســي تجــاه الجماهيــر المنتفضــة بشــكل عــام وعلــى المــرأة بشــكل خــاص، 
ــى اســترجاع حقوقهــا  ــل ازدادت اصــرارا عل ــي ظــل التطــرف والتحجــر الفكــري ب ــي االنتفاضــة ف ــد ف ســاهمت المــرأة بشــكل فاعــل وجدي

واثبــات قدرتهــا مــن أجــل التخلــص مــن نظــام االســالم السياســي وشــركاؤه الذيــن مارســوا وال يزالــون اقصــاءا وتهميشــا تجــاه النســاء.
بعــد المشــاركة األساســية للنســاء فــي انتفاضــة أكتوبــر اســتطاعت المــرأة فــي المحافظــات المنتفضــة مــن تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي قدرتهــا 
ــرأة  ــوق الم ــاه حق ــرة باتج ــاء يخطــو خطــوات كبي ــاه النس ــي تج ــي االجتماع ــل الوع ــم، جع ــم والدع ــل السياســي والتنظي ــادة والعم ــى القي عل

ومســاواتها. 
 ان انهــاء هيمنــة الفكــر الدينــي الرجعــي هــو الخطــوة االولــى واالساســية نحــو تحريــر مجتمعاتنــا مــن التخلــف واالوهــام، وبالفعــل اســتطاعت 

االنتفاضــة ان تضعــف هــذا الفكــر وتعريــه وكانــت نســاء االنتفاضــة مــن التحــرر مــن هــذه األوهــام.
ال يمكــن انــكار التحــول الهائــل الــذي حصــل خــالل الخمســة اشــهر فــي نظــرة المجتمــع تجــاه المــرأة ودورهــا الكبيــر فــي االنتفاضــة ألنهــا 
ــة  ــر وعملي ــي التفكي ــي رق ــة ف ــث اســهمت المــرأة المناضل ــف عــن ســابقها، حي ــي تختل ــن لالنتفاضــة الت اضافــت الوجــه الحضــاري والرصي

التغييــر بكســر القيــود التــي حــاول المجتمــع فرضهــا عليهــا للحفــاظ علــى النظــام القائــم.
ــة مــن النســاء فقــط، وألول مــرة وهــذا هــو  ــى نخب ــل ســابقة كان دورهــا مقتصــرا عل ــي انتفاضــات ومحاف ــة ف بعــد مشــاركة المــرأة العراقي
الجديــد، ان القاعــدة انكســرت اليــوم ودخلــت المــرأة بقــوة الــى الســاحات التــي قــد تنوعــت المشــاركة النســائية فيهــا لتشــمل جميــع األعمــار 
ــة.  ــة والقومي ــى جنــب، حيــث توحــدت الهتافــات بشــعارات ضــد النظــام وخطــاب واحــد متجــاوز للطائفي ــاً إل ــات بمختلــف األدوار جنب والفئ
ان التحــول الحقيقــي لــدور النســاء فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة واحــدا مــن أهــم إنجــازات انتفاضــة أكتوبــر التــي تســتمر يومــا بعــد آخــر 

فــي تحقيــق طفــرات كبيــرة فــي تقــدم المجتمــع إلــى األمــام.
                                                                        اسيل رماح
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