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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق

لــم تكــن المــرة االولــى التــي تشــن فيهــا قــوى االســام السياســي حملــة تهجــم وتهديــد وترهيــب بحــق منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق، فمنــذ 
تأســيس هــذه المنظمــة 2003 وهــذه القــوى ال تنفــك عــن كيــل التهــم لهــا؛ كانــت هجمــات هــذه الســلطة الذكوريــة فيمــا مضــى تقتصــر علــى 
ايقــاف بــث اذاعــة »المســاواة« الناطــق الرســمي للمنظمــة، او اســتدعاء رئيســة المنظمــة بداعــي االستفســار او الشــرح لقضيــة مــا، او اصــدار 
اوامــر الــى المصــارف بإيقــاف التعامــل المالــي مــع المنظمــة، الــى غيرهــا مــن الوســائل القبيحــة؛ لكــن بعــد ان علمــت هــذه الســلطة مــدى 
صابــة وقــوة هــذه المنظمــة، وانهــا ال تســتطيع رغــم كل الوســائل والطــرق الخبيثــة التــي حاولــت بهــا ثنــي المنظمــة عــن عملهــا، هــا هــي اليــوم 
تلعــب ورقتهــا االخيــرة، ممثلــة برئاســة مجلــس الــوزراء المســتقيل، بتلفيــق دعــاوى كيديــة وارســالها الــى القضــاء تطالــب فيهــا بحــل المنظمــة.
ــه المــرأة علــى ايــدي قــوى وعصابــات االســام السياســي الحاكمــة، فمنــذ 2003، هــذه القــوى وميليشــياتها  مــن المعــروف للجميــع مــا نالت
تتعامــل مــع المــرأة علــى انهــا انســان » ثانــوي«، كائــن »ناقــص« ال يملــك مــن العقــل شــيء، وبــدأت هــذه القــوى عمليــة تدجيــن معرفيــة 
فــي كل المؤسســات التعليميــة والتربويــة، وفــي المعامــل ومحــات الســكن، عبــر بــث فكــر ذكــوري ســيء ينــال مــن قيمــة المــرأة ويحــد مــن 
طموحهــا، وقــد حمــل شــيوخ هــذه القــوى والعصابــات علــى عاتقهــم مســؤولية بــث هــذه االفــكار بيــن الشــبيبة، وكانــت مجاميــع مــا تســمى 

ب«االمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« تصــول وتجــول فــي االســواق والمــدارس تلصــق تــوزع مناشــيرها التــي كتبــت بهــا االتــي:  
لَْو أََمْرُت أََحدًا أَْن يَْسُجدَ ألََحٍد ألََمْرُت اْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجدَ ِلَزْوِجَها.

ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

يا معشر النساء تصدقن واكثرن االستغفار فأني رايتكن اكثر اهل النار.

ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء.      

ألنساء ناقصات عقل ودين.......الخ من تلك الترهات الذكورية التي اكل عليها الدهر وشرب.

هــذا غيــر عمليــات القتــل التــي طالــت الناشــطات او مــن كــن يعملــن بصالونــات التجميــل، او عارضــات االزيــاء والموديــات، او مــن اُلصقــت 
بهــن تهمــة »الدعــارة« – مــع العلــم انهــا تهمــة ال تــؤدي الــى القتــل فــي كل القوانيــن المتمدنــة -، ومــع هــذه الحملــة المســعورة، فــأن النتائــج 
اضحــت كارثيــة بالنســبة للمجتمــع بشــكل عــام، والمــرأة بشــكل خــاص، فعندمــا يتربــى االطفــال علــى قضيــة الفصــل بيــن الجنســين، والمعلــم او 
المعلمــة يقومــون بتلقيــن هــؤالء االطفــال تلــك االحاديــث التــي تبــث العدائيــة فيهــم، فيــا تــرى مــا الــذي مــن الممكــن ان يحصــل لهــذا المجتمــع؟
لقــد خرجــت النســاء فــي انتفاضــة اكتوبــر بشــكل الفــت، ألنهــا احســت ان واقعهــا بــدأ يســوء اكثــر واكثــر، وان قــادم ايامهــا مــع هــذه القــوى 
والميليشــيات ســيكون اســوأ، وبــدأت هــذه العصابــات بخطــف وتعذيــب وقتــل مجموعــة مــن الناشــطات، اللواتــي تركــن بصمــة رائعــة فــي 
ســاحات االحتجــاج وفــي مخيلــة المنتفضيــن؛ وقــد شــاركت منظمــة حريــة المــرأة فــي تلــك االنتفاضــة بــكل قوتهــا، ألنهــا اســاس قضيتهــا، لهــذا 
فــأن الفكــر الذكــوري القبيــح لقــوى االســام السياســي يريــد ان يطبــق قوانينــه الذكوريــة بجلــب منظمــة حريــة المــرأة »لبيــت الطاعــة« ألنهــا 

رفضــت وترفــض ان تعيــش مــع فكــر وممارســة ذكوريــة كهــذه.

                                                                                   طارق فتحي

 nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي
الطبيعة الذكورية لقوى االسالم السياسي وراء الهجمة على منظمة حرية المرأة
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فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

نناضل حتى نتحرر
ــك المظاهرات  التــي  ــا فيمــا يخــص تل دائمــا تنحــرف ســهامنا إلــى صدورن
مــن  بالدهشــة  لنشــعر  لدينــا  وقــت  ال  الفاســدين،  لنســقط  بهــا  خرجنــا 
تصريحاتهــم  أو نتبــادل اآلراء، ليندهــش أولئــك الذيــن يظنــون أن لهــذا 

ــة  ــادئ عقاني ــي مب ــام السياس النظ
ــا ،يومــا بعــد آخــر، عــن جحافل  تجمهــروا خوفــا وطمعــا  ــام لن تكشــف األي
ــوا  ــؤولية الشــعب، وظل ــن مس ــم م ــوا تبرؤه ــة الخضــراء وأعلن ــي المنطق ف
ــاً مريضــاً،  ــقطوه معت ــا أس ــذا البلد  كاألرضة،  فلم ــد ه ــي جس ــرون ف ينخ
ــوار  ــر، وإن الث ــح للجماهي ــر صال ــد عاجــز وغي أعلنوهــا بصراحــة، أن البل

ــن. ــة مأجوري ــن وقتل ــوز الثورة  مجرمي ــن، ورم خائني
ــن  ــا منتفضي ــذرة والقبيحــة، الزلن ــم الق ــم واقوالك لســنا ســماعين لتصريحاتك
مســتمرين فــي النضــال للقضــاء علــى فســادكم ونهبكــم؛ ال النســاء يائســات، 
وال الشــباب متذمــرون مــن المضــي الــى التغييــر لســنا متفاجئيــن بردكــم علينا 
بالرصــاص، عاملتمونــا بفاشــية، والزلنا  نرتــدي قمصانــا بيــض، ألننــا 
انقيــاء وســلميون، والزلتــم مصريــن علــى قتلنــا.. نحــن أمــام هــذه الجزئيــة 
ــم،  ــا وبينك ــف بينن ــي الص ــقاق ف ــوة الش ــن فج ــد م ــم والتي  تزي ــا وبينك بينن
ويجــب أن نتغافــل عــن الكثيــر مــن جرمكم  مــن أجــل األهــم، وهــو كســب 
الجماهيــر، وال احــد غيــر الجماهيــر التــي تــروم الخبــز والحيــاة، فحــق علينــا 
تخليــد ثورتنــا والســير علــى خطــى النضال  فــي رفــض العبودية  التــي 
رأت  وعقلية  الجماهير  قــد  تغيــر  قــد  خطاباتكم،  فالزمــن  فــي  تتجلــى 

النــور وتجلــى لهــا نــور الحريــة.  
                                                              إقبال صالل

تواجد العنصر النسوي ركن 
أساسي في احداث التغيير

بــات تواجــد العنصــر النســوي فــي الســاحات خال 
انتفاضــة أكتوبــر الحاليــة محــرك مهــم لانتفاضــة، 
وهــو إشــارة لتغيــر واضــح وغيــر تقليــدي لمســار 
ــة  ــاراتها المختلف ــرأة بمس ــة للم ــن المجتمعي القواني
التــي انصبــت جهودهــا علــى تهميــش واقصــاء 

ــة. ــات الذكوري ــي المجتمع ــرأة ف دور الم
ــدا  ــي الشــرق األوســط تحدي اخــذت االنتفاضــات ف
طابــع موحــد وهــو انتفــاض الرجــل فقــط دون 
للرجــل  مســاو  لهــا ال شــريك  والنظــر  النســاء 
بالواجبــات والحقــوق، ولكــن انكســر اإلطــار الــذي 
اليــوم،  الضيــق  المجتمعــي  المــوروث  فرضــه 
ممــا جعــل انتفاضــة أكتوبــر تثبــت العكــس وان 
الزخــم المليونــي للمســيرات النســوية بكافــة الفئــات 
العمريــة دليــل واضــح علــى وعــي نــادر يتمتــع بــه 
الجماهيــر المنتفضــة الذيــن عاشــوا هيمنــة التيارات 

ــة. الطائفي
حملــت انتفاضــة اكتوبــر الكثيــر مــن العزيمــة 
واإلصــرار علــى مواجهــة أحــزاب الســلطة القمعية 
ــردد ومــا عــاد باإلمــكان الخــروج منهــا إال  دون ت

ــه. ــة أركان بإســقاط النظــام السياســي بكاف

اسيل رماح
جيــب افشــال اهلجمــة ضــد 
يف  املــرأة  حريــة  منظمــة 
العــراق، ألنهــا جــزء مــن 
ــة االنتفاضــة. خمطــط تصفي

ينبغي ان ال تستخدم االختالفات على اساس العرق او 

الجنس او الجنسية او الدين او غيرھا كذريعة إلنكار 

اي حق او امتياز للمعاملة كإنسان...روزا باركس.


