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العدد 18 الثالثاء 3/3/2020 

أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق

 nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 
الهجمة ضد منظمة حرية المرأة 

هي جزء من تصفية االنتفاضة

ــراه  ــا ن ــى اي من ــب عل ــس بغري ــهد لي مش

يوميــا فــي مجتمعاتنــا الذكوريــة رايتــه 

جديــرا بالتأمــل:

نزلــت مــن البــاب الخلفــي لســيارة االجــرة 

امــرأة موقــرة يبــدو عليهــا فــي االربعينيات 

مــن عمرهــا وطفــل ال يتجــاوز عمــره 

بجنــب  االمامــي  المقعــد  فــي  الســابعة 

ــة  ــة طبيعي ــذه الواقع ــدو ه ــد تب ــائق. ق الس

ونراهــا فــي المجتمعــات التــي نعيــش بهــا، 

لكــن خلفهــا يقــف قــرون مــن العــادات 

والتقاليــد المفروضــة علينــا والتــي يتــم 

اعــادة انتاجهــا يوميــا. كل هــذا يتجلــى 

فــي تفاعــل عابــر بيــن االشــخاص الثالثــة 

)المــرأة، الطفــل وســائق التاكســي(.

 فكونــه طفــال هــو مــن حقــه التمتــع بحماية 

ــرا-  ــه ذك ــرد كون ــن لمج ــه. ولك ــن ذوي م

حتــى ولــو كان طفــال- ينيــط بــه المجتمــع 

وعلــى غيــر دراية منــه مســؤولية الوصاية 

علــى االنثــى، التــي هــي المفــروض وليــة 

امــره، مهمــا كان عمرهــا او مكانتهــا فــي 

ــد  ــرس التقالي ــة تغ ــذ الطفول ــع. فمن المجتم

االبويــة لديــه. بالطبــع لــو كانــت هنــا طفلــة 

لكانــت المعادلــة مختلفــة تمامــا.

 وبدورهــا المــرأة ربمــا تشــعر بشــيء مــن 

ــبا  ــائق تحس ــب الس ــه بجان ــان باجالس االم

ــول  ــن ذوي العق ــبقة م ــكام المس ــن االح م

المريضــة. ففــي مجتمعاتنــا تعامــل االنثــى 

كإنســانة مــن الدرجــة الثانيــة متناســين 

بانهــا كائــن مســتقل المفــروض مــن ابســط 

ــا. ــا وايابه ــار طــرق ذهابه ــا اختي حقوقه

نــرى ان هــذه التقاليــد الذكوريــة مشــينة 

ــدوام  ــى ال ــزم عل ــه مل بالرجــل ايضــا كون

بإثبــات حســن نوايــاه تجــاه ايــة امــرأة فــي 

ــة. ــه اليومي تعامالت

معاييــر  كل  تنعــدم  كهــذا  مجتمــع  ففــي 

الحريــة والمســاواة فيهــا ليــس فقــط للمــرأة 

المــرأة  تحــرر  وان  افرادهــا  لــكل  بــل 

شــرط لخــالص المجتمــع بأجمعــه مــن كل 

ترســبات التخلــف للعصــور الماضيــة.

فتحــت انتفاضــة اكتوبــر فــي العــراق افاقــا 

كبيــرة امــام المــرأة لالرتقــاء بنضالهــا 

العوائــق  كل  مــن  بالرغــم  التحــرري 

والعقبــات وقفــزت قفــزات كبيــرة فــي هــذا 

المجــال، ونحــن االن امامنــا فرصــة ذهبيــة 

والمضــي  مكتســباتنا  ترســيخ  لمحاولــة 

قدمــا نحــو تحقيــق المزيــد. فعندمــا نتحــدث 

عــن العنــف والتمييــز ضــد المــرأة فإثــاره 

علينــا  الحيــاة  منافــذ  كل  فــي  متوغلــة 

ــا. ــص منه ــا والتخل ــي به الوع

 شيرين عبد هللا

مجتمع تسوده الالمساواة، تهميش المرأة وعبوديتها يتغلغل في كل اعماقه!
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لألتصال بنا 

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

فــي الثامــن مــن مــارس اُقيــم أول اُســاس لألحــرام العــام للنســاء فــي المجتمــع ولدعــم حقوقهــن والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل؛ لربمــا 
يظــن البعــض إن مــن قــام بتنظيــم أو ترتيــب ۸ مــارس مجموعــة مــن الحــركات النســوية، بــل ان مــن قــام بتأســيس هــذه المناســبة 
هــن مجموعــة مــن النســاء الالتــي ال ينتميــن ألي منظمــة بــل كان هدفهــن هــو العمــل بظــروف إنســانية عادلــة و مهيــأة لبنــاء نظــام 
مســاواتي، وقــد انطلقــت أول شــرارة مــن شــوارع نيويــورك نظمتهــا نســاء عامــالت فــي معامــل النســيج احتجاجــا علــى الظــروف 
الالإنســانية أو المهينــة، وتقليــل ســاعات العمــل ومنــع عمالــة األطفــال، ومنــح النســاء حــق االقتــراع فــي االنتخابــات، وقــد حملــوا 
ــذه  ــود الفضــل له ــز و ورود (، ويع ــة )ُخب ــيرة االحتجاجي ــعار المس ــورود، وكان ش ــات ال ــس و باق ــز الياب ــن الخب ــم قطــع م بأيديه
االحتجاجــات لألميركيــات، وقــد بــدأت الــدول األخــرى االحتفــال بهــذا اليــوم فــي كل عــام فــي روســيا و المانيــا و سويســرا، وقــد 

تحــول هــذا التاريــخ علــى مــر الســنين الــى رمــز لحقــوق ونضــال المــرأة.
لقــد أصبــح الثامــن مــن مــارس هــو المناســبة األكثــر شــهرة فــي العالــم بالنســبة لقضايــا المــرأة، وقــد اولــت دول العالــم هــذه المناســبة 
أهميــة خاصــة، وفــي كل ســنة تــدرج قضايــا مســاواة المــرأة وحقوقهــا بشــكل جــاد جــدا، والنســاء فــي كل العالــم تتســابق للحصــول 
علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الحقــوق؛ امــا فــي العــراق فــأن قــوى اإلســالم السياســي الحاكمــة، تتســابق هــي أيضــا ولكــن لفــرض 
المزيــد مــن القوانيــن التــي تحــد مــن حريــة المــرأة ومســاواتها، وقــد تســابقت ميليشــياتها علــى قتــل وخطــف وتعذيــب الناشــطات 
والمتظاهــرات منــذ انطــالق انتفاضــة أكتوبــر، وهــم مــا زالــوا يقتلــون النســاء المنتفضــات، اللواتــي خرجــن بشــكل رائــع وملفــت فــي 

هــذه االنتفاضــة، مطالبــات بحقوقهــن وبمســاواتهن مــع الرجــل فــي كل نواحــي الحيــاة.  
آيات الركابي

لمناسبة يوم المرأة العالمي

بين المدنية واالسالم السياسي
منــذ أكثــر مــن خمســة أشــهر تســتمر جماهيــر الشــبيبة المنتفضــة بالضــد مــن ســلطة اإلســالم السياســي التــي لــم تثمــر شــرعنتها غيــر 
الخــراب والفســاد والنهــب المستشــري فــي جميــع مفاصــل الدولــة، وهيمنــة البرجوازيــة االســالمية علــى ثــروات البلــد ألكثــر مــن عقــد 
ونصــف، ممــا خلــف اوضاعــاً اقتصاديــة منهكــة ألغلبيــة شــرائح المجتمــع، واقــع صحــي ســيء جــداً، وتعليــم يرثــى لــه، وعُطلــت 
المصانــع بشــكل نهائــي، وغيــاب القطــاع الزراعــي تمامــاً، ليصبــح اقتصــاد البلــد ريعــي مــن الدرجــة األولــى، معتمــداً علــى الثــروة 

النفطية  بشكل رئيسي.    
كل تلــك المآســي كانــت أســباباً حقيقيــة لغضــب الشــارع بــكل قــواه العاملــة والكادحــة والمعطلــة عــن العمــل، بشــبيبته الذيــن انتفضــوا 
علــى هــذه الســلطة واحزابهــا ورموزهــا التــي هيمنــت علــى ســدة الحكــم طــوال هــذه الســنوات ليســتمر التظاهــر والمطالبــة بإعــادة 
شــكل الدولــة المدنيــة التــي غُيبــت لعقــود مــن الزمــن، ولتســتمر المطالبــة بإســقاط هــذا النظــام وســلطته الفاســدة التــي عاثــت خرابــاً 

وفســاداً، وتمــادت بقتــل الشــباب والخطــف والتعذيــب مســتخدمة اســاليب ينــدى لهــا جبيــن اإلنســانية.
ــير بهــا الســلطة الحاكمــة الفاشــية قرارتهــا  ــي تُس ــة الت ــوة، رغــم االســاليب الملتوي ــزدادوا اصــراراً وق وتســتمر عزيمــة الشــباب لي

ــر. ــة إلرادة الجماهي المعارض

                                                                                إبتسام مانع

     أنا لست حرة طاملا هنالك امرأة غ�� حرة، ح�� وإن اختلفت أصفادنا 

                                                                                            أودري لورد 


