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قد يصبح الرجل املتمرد أو الثائر بطالً شعبياً 

يحرتمه الناس، لكن املرأة الثائرة املتمردة تبدو 

للناس شاذة غري طبيعية أو ناقصة األنوثة.     

نوال السعداوي

العدد 5 الخميس 26/12/2019 

اخلائفون ال يصنعون احلرية

الفتــة وضعــت عــى أحــد البنايــات يف ســاحة االعتصام التي  تشــهدها 

مدينــه النارصيــة يف العــراق.. ذات مــرة عندما ذهبــت اىل ذلك املكان 

الــذي كانــت فيــه الالفتــة  مل اكــن افهــم  حقــا مــا هــو املقصــود منها؟ 

افكــر كثــراً يف مــا الــذي تقصــده هــذه الالفتــة؟... بعــد أيــام شــهدت 

تلــك املدينــة ابشــع صــور القمــع بحــق اهلهــا، لتكــون اكــر مدينــه 

قدمــت تضحيــات، الــذي وصــل عددهــم  اىل اكــر مــن 200  شــاب يف 

يومــن فقــط،  بعــد هــذه االيــام التــي مــرت عــى  املدينــة، ذهبــت 

اىل املــكان الــذي كانــت فيــه الالفتــة، لكنــي مل اجدهــا، كنــت اعتقــد  

انهــا مل تعــد موجــودة، لكنــي نظــرت جيــدا اىل املــكان الــذي كانــت 

ــا واحــد   ــا، ومل ارى حرف ــأت بصــور الضحاي ــد امت ــا ق ــه، ألرى انه في

مــن هــذا  الــكالم، بعدهــا عرفــت حقــا مــاذا تقصــده هــذه الكلــات.

                         زينب حممد شاكر

هنــاك منطلــق محــوري ينطلــق منــه املحللــون يف فهــم دور املــرأة 

يف الثــورات وإنخراطهــا فــوراً يف الحــركات الثوريــة وتبــدل دورهــا 

وموقعهــا بصــورة ملحوظة، ها إن العائق األســايس أمام مســاهمة 

املــرأة يف الحيــاة السياســية واإلجتاعيــة هــي التقاليــد والقوانــن. 

ــع  ــرأة ومتن ــي تقمــع امل ــد الت ــة تتعطــل التقالي يف االجــواء الثوري

ــي  ــة الت ــد الثوري ــي، ألن التقالي ــال اإلجتاع ــاهمتها يف النض مس

ــث إن  ــرز. وحي ــد األب ــي التقلي ــح ه ــة، تصب ــالل الحرك ــق خ تنبث

التقاليــد الســائدة قبــل الثــورة هــي تقاليــد الطبقــات املحافظــة 

والرجعيــة والتــي تقــوم الثــورات لغــرض إنتــزاع ســلطتها وتغيــر 

األســس التــي تقــوم عليهــا. وبالتــايل ســتكون التقاليــد التــي تكرس 

اإلســتعباد وتقمــع الثوريــة إحــدى أهــداف التغير، وســيكون كرس 

ــاً، هــو مــن مجريــات الحركــة الثوريــة.  التقاليــد الرجعيــة، ضمني

العامــل الثــاين الــذي يشــكل أحــد العوائــق التــي تزيلهــا الثــورة 

ــي  ــة الت ــن الرجعي ــود القوان ــورة ال تع ــالل الث ــون، فخ ــو القان ه

الثــورة تجــري ضــد  كرســتها الســلطة فعالــة، بســبب كــون 

النظــام الســيايس الــذي وضــع قوانينــه وترشيعاتــه التــي تتطابــق 

ــرأة  ــتهدف امل ــة تس ــن الرجعي ــث أن القوان ــه. وحي ــع مصالح م

ومكانتهــا يف املجتمــع، وتكــرس موقعهــا الثانــوي يف املجتمــع 

ــح  ــورة تصب ــالل الث ــيطرة. خ ــات املس ــح الطبق ــق مصال ــا يطاب مل

ــاج  ــن اإلحتج ــدن وميادي ــوري يف امل ــم الث ــة والزخ ــوة الثوري الق

هــي القــوة األبــرز مقابــل تراجــع أو تعطــل عمــل القوانــن 

مــن عمــر حكمهــا. فــرات  الحكومــة خــالل  التــي رشعتهــا 

املرأة والنضال اإلجتماعي

nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 
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 » الكرامة هو أن يكون لك حلم، 
حلم قوي يمنحك الرؤية، عالم 
لك فيه مكان، مهما كانت فيه 

ة، ستغ�ي شيئا«  مشاركتك صغ�ي
. فاطمة المرنيسي

nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

           قالو: نريد _ وطن
 

 فقالت السلطات: اقتلوهم بالرصاص الحي 

قالو: احنه شباب سلميين 
 قالت السلطات: اقذف عليهم قناني الغاز 

قالو: ما نريد احزاب تشترك ويانه 
قالت السلطات: اطعنهم بسكين 

هذه الكلمات تصف ما حدث في هذه الثورة. هذه الكلمات هتف بها 
المتظاهرين، الثورة نهضت بجيل قوي واعي ال يعرف الهزيمة، شباب 

خرجت ال تملك غير هتافات في حب الوطن، لتقتل بأبشع الصور، لم 
يعرف لماذا يقتل هؤالء االبرياء وهم لم يفعلوا شيئا، لم تكن كأنها 

احتجاجات او مظاهرات بل كانت اشبه بالحرب، حربا غير معلنة، تسفك 
فيها الدماء، كل ما يحدث هو من اجل الحرية فقط، لكن ال احد يسمع 

  جيل األمل و الثورات تلك االصوات، دماء تسيل وهتافات باسم الحرية.
و الجرائد الشخصيّة 

)الفيسبوكيّة(
جيل من أين لك هذا.. بداًل من 

)الدهلزة(
جيل الحب منتصراً على قلقلة 
الطوائف و سرادق القوميات

جيل صخور تسند أحالمنا
بعد أن باعتنا أجيال األحزاب.. 

الشعارات و وأد البنات
جيل التسعينيات أملنا

و كابوس أنظمة التطبيع و 
المعتقالت0

                      ملى حممد

ثورة التغيير
 

لقد وىل زمن العبودية، وىل زمٌن كنا نبجل فيه شخصاً ذكرُه مل يكن إال عى الورق0

نحن االن أحرار مبا تعنيه الكلمة من معنى0

نحن جيل التغير الذي قىض عى الطائفية التي تداولها الطغاة بيننا يف ملحة عن0

ما فعله جيلنا احدث ضجة يف جميع الدول املجاورة0

ما حدث يف العراق بعد 1 أكتوبر 2019 قد صار تاريخاً يف بالدنا وقصة فخر لنا 

نتلوها عى صغارنا0

                                                     آيات أمري

جيل التسعينات


