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تعتبــر انتفاضــة تشــرین الحــدث األھــم 
الحدیــث  العــراق  تأریــخ  فــي  واالبــرز 
وباألخــص تأریــخ نضــال المــرأة مــن أجل 
نیــل حقوقھــا، فتــأرخ العــراق وباألخــص 
ــة اإلســالمیة  ــم الســلطة الطائفی خــالل حك
والقومیــة التــي أتــت بھــا أمریــكا منــذ 
ســبعة عشــر عامــا وتدخلــت فــي صناعتھــا 
بشــكل ســافر جمھوریــة ایــران اإلســالمیة 
یشــیر الــى معانــاة المــرأة فــي ضــل حكــم 
مقــرون   – وســني  شــیعي   – طائفــي 
ــل  ــاةً ق ــة ، معان ــة المتھرئ ــكار القومی باألف

ــر العصــور. ــى م ــا عل مثیلھ
ــر للمــرأة  اال أن الحضــور الفاعــل والمؤث
ســطر  أكتوبــر ۲۰۱۹  مــن  األول  بعــد 
لنضــال المــرأة تأریخــا جدیــدا یختلــف 
ــت  ــد تحول ــا ســبقھ ، لق ــالف عم كل االخت
للتعبیــر  للمــرأة  منبــر  الــى  االنتفاضــة 
عــن ذاتھــا والمطالبــة بحقوقھــا الكاملــة 
ــة ، وخــالل  ــاواة التام ــة والمس ــي الحری ف
مدافعــة  منظمــات  بــرزت  االنتفاضــة 

عــن حقــوق المــرأة تقــف بــكل شــموخ 
بوجــھ الســلطة الذكوریــة وتنــادي بتحــرر 
ھــذه  مقدمــة  وفــي  المــرأة  ومســاواة 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــة حری ــات ( منظم المنظم
العــراق )، ومــا الدعــوى القضائیــة المقامة 
مــن قبــل حكومــة عــادل عبدالمھــدي ضــد 
إلغالقھــا  الرامیــة  المذكــورة  المنظمــة 
ــاط  ــة ونش ــدى فاعلی ــى م ــل عل ــوى دلی س
الطائفیــة  الســلطة  ضــد  المنظمــة  ھــذه 
القومیــة العشــائریة الغارقــة فــي الذكوریــة
مــا یمیــز انتفاضــة تشــرین منــذ انطالقھــا 
ولحــد ھــذه اللحظــة ھــو المشــاركة الفاعلــة 
للمــرأة فیــھ ، مشــاركة تحولــت الى مصدر 
الھــام لمختلــف شــرائح المجتمع ، مشــاركة 
تخطــت كل العراقیــل التــي وضعتھــا قــوى 
الثــورة المضــادة للحــد مــن ھــذه المشــاركة 
وھــذا التفاعــل وآخرھــا اتھــام أطــراف 
معروفــة برجعیتھــا ومعاداتھــا الســافرة 
لحقــوق المــرأة لھــذا التفاعــل النضالــي بـــ 
« نشــر الرذیلــة « اتھــام تحــول الــى وبــال 

علــى مــن أطلقــھ بحیــث أصبــح كالنعامــة 
ــدة  ــن رجلیھــا معتق ــي رأســھا بی ــي تخف الت

بــان أحــدا لــن یراھــا!
نیــل  أجــل  مــن  النضــال  مســیرة  ان 
الحریــة والمســاواة الكاملــة للمــرأة ســارت 
بخطــوات مقدامــة ال رجعــة فیھــا وقــد 
توجــت ھــذه المســیرة بالمظاھــرة الملیونیة 
ــذا  ــن آذار ھ ــن م ــي الثام ــت ف ــي انطلق الت
العــام وعمــت مجمــل محافظــات الجنــوب 
بتجنــب  الدعــوات  كل  رغــم  والوســط 
فایــروس  بســبب  العامــة  التجمعــات 
العــراق  فــي  المــرأة  ان  اال   ، كورونــا 
،ومعھــا المجتمع بســائر شــرائحھ، ابت اال 
ان توجــھ فــي ھــذا الیــوم رســالة قویــة الــى 
ھــذه الســلطة مفادھــا ان االنطالقــة الجدیدة 
لمســیرة النضــال ھــذه ســوف لــن تتوقــف 
حتــى تحقیــق كل مطالــب االنتفاضــة بقلــع 
ــة  ــذه الســلطة اإلســالمیة الطائفی جــذور ھ

ــة. ــرأة كامل ــوق الم ــل حق ــة ونی والقومی
عبدالله صالح

عام مميز للمرأة في العراق!

من بعيد يصدر الرؤساء أوامر بالقتل،
هم ال يريقون الدماء،

ال تصم آذانهم االنفجارات،
وال تعكر أحالمهم عيون ضحاياهم.

                    - إدواردو غاليانو-
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 الفقر ال يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو
مهمته الطاغية  الثورة...  يصنع   الذي 
 أن يجعلك فقيراً وشيخ الطاغية مهمته
أن يجعل وعيك غائباً...كارل ماركس

 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صـوت  االنتفاضـة

فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي

فــي الثامــن مــن اذار كانــت هنــاك 
التحريــر  ســاحة  فــي  احتفاليــة 
ــي،  ــرأة العالم ــد الم ــبة عي لمناس
كان هنــاك الكثيــر مــن مظاهــر 
والحيويــة،  والنشــاط  الفــرح 
والمســاواة  الحريــة  هتافــات 
ومــن  والنســاء  الطلبــة  مــن 
بســاحة التحريــر تــردد صداهــا 
فــي كل ارجــاء الســاحة، حتــى 
ان المســيرة لقوتهــا وفعاليتهــا 
القــوى  مــن  البعــض  اســتفزت 
ــزة  ــة، المتمرك اإلســالمية الرجعي
وقامــوا  الســاحة،  فــي  قواتهــا 
محمــل  كراهيــة،  خطــاب  ببــث 

وقبيحــة. بغيضــة  بذكوريــة 
لــم تكــن هــي المــرة األولــى التــي 
اإلســالمية  القــوى  بهــا  تقــوم 
بشــن  بالســلطة  المتحكمــة 
ــذه  ــن ه ــرأة، لك ــى الم ــوم عل هج
ــوم  ــي ي المــرة الهجمــة جــاءت ف
وثانيــا  العالمــي،  المــرأة  عيــد 
علــى  مــن  أذيــع  الخطــاب  ان 
ــا  ــر، عندم ــاحة التحري منصــة س
ــب  ــر وتطال ــاء تتظاه ــت النس كان
وثالثــا  والحريــة،  بالمســاواة 
التــي  القــوى  ان  األهــم  وهــو 

اذاعــت البيــان كانــت تلبــس قنــاع 
التحــرر والمدنيــة، وتحالفــت مــع 
والطريــف  »شــيوعيه«،  قــوى 
»الشــيوعية«  القــوى  هــذه  ان 
رايــات  برفــع  الجميــع  فاجــأت 
بلــون اخــر »شــذري او ســمائي« 
علــى غيــر المعتــاد عليــه، والــذي 
هــو اللــون األحمــر، وكأن هنــاك 
أوامــر جاءتهــم مــن هــذه القــوى 
الدينيــة، ألنهــم فــي تحالــف معهم 

»ســائرون«، ال نعــرف ذلــك.
ــد  ــي عن ــذي الٌق حمــل الخطــاب ال
أي  ظهــرا،  الواحــدة  الســاعة 
ــر  ــل الكثي ــرة، حم ــذروة التظاه ب
للمتظاهريــن،  الرســائل  مــن 
صاحبــات  النســاء  وباألخــص 
المناســبة، فــكان بمجمــوع كلماته 
تهديــد مبّطــن للنســاء بشــكل عــام 
خــاص،  بشــكل  وللمتظاهــرات 
يقــول الخطــاب »عجبــا ان جعلــوا 
للمــرأة يومــاً« مــع ان الجميــع 
ــرأة  ــل للم ــدرك ان ال أحــد »جع ي
يــوم« بــل هــو نضالهــا وكفاحهــا 
المســتمر هــو مــن حقــق لهــا هــذا 
اليــوم، كيــوم العمــال »1 أيــار«، 
يجهــل  ال  الخطــاب  هــذا  لكــن 

ــد  ــه يري ــل ان ــات، ب ــذه المعلوم ه
ان يلغــي هــذه المناســبة، انهــا 
ــذه  دعــوه سياســية بامتيــاز، فه
المناســبة تًذُكــر ان ســلطة الرجــل 
نهايــة،  لهــا  يوضــع  ان  يجــب 
جيــدا،  ذلــك  يــدرك  والخطــاب 
فهــو يقــول »أنهــا رمــز األمومــة 
والحنــان ومثابــة، للعلــم والتقوى 
والحيــاء«؛  للعفــة  وأنموذجــاً 
التــي  الوظائــف  يعطــي  فهــو 
ــا،  ــرأة ان تتخذه ــى الم ــب عل يج
والحيــاء«  »العفــة  وقضيــة 
رغــم انهــا مفاهيــم قروســطية، 
طابعــا  تخفــي  أيضــا  انهــا  اال 
ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــيا، فمش سياس
مثــار  كانــت  أكتوبــر  انتفاضــة 
دهشــة لــكل القــوى اإلســالمية 
الرجعيــة، ورغــم القمــع والعنــف 
التشــهير  وحمــالت  والخطــف 
التــي طالتهــن، اال انهــن بقيــن 
صامــدات، ولــم يتركن الســاحات، 
ــردد  ــد« يت ــي صــوت »نهاون فبق
صــداه فــي الحبوبــي »هــاي هــاي 
اطيــاف  وبقيــت  الناصريــة«، 
وســارة«  جنــان،  »زهــراء، 
وتلهــم  الســاحات،  فــي  تحلّــق 

ــرة  ــن فك ــزز م المنتفضيــن، وتع
المســاواة.

ــد كان خطــاب ســلطة اإلســالم  لق
ــي ذروة  السياســي هــذه المــرة ف
بتوصيــة  واتســم  الرجعيــة، 
حديــة التباعــه مــن ان خــروج 
يهــدد  كابوســا  أصبــح  المــرأة 
حــد  وضــع  ويجــب  الســلطة، 
لــه، ف«العفــة والحيــاء« هــي 
تصريــح ضمنــي بقمــع المــرأة 
ــر  ــر، والمنب ــرج للتظاه ــي تخ الت
الــذي الٌقــي منــه الخطــاب ال يبعــد 
المأســاوي  الواقــع  كثيــرا عــن 
للمــرأة »البتاويــن” الــذي يشــهد 
التجــارة بالنســاء، وال يبعــد كثيرا 
الممتلــئ  الســعدون  نفــق  عــن 
الثامنــة”  “دون  بالصغيــرات 
واللواتــي هــن مشــاريع تجــارة 
العصابــات  لرؤســاء  رابحــة 
اإلســالم  ســلطة  تحميهــا  التــي 
القــوى  هــذه  ان  السياســي؛ 
انهــا  جيــدا  تــدرك  والعصابــات 

على اعتاب مرحلة جديدة.          

طارق فتحي

            في الثامن من اذار... الرجعية اإلسالمية في ذروتها


