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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية املرأة يف العراق
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فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا  الهجمة ضد منظمة حرية المرأة 
هي جزء من تصفية االنتفاضة

 بطريركية اإلسالم السياسي والهجمة على منظمة حرية المرأة
تٌعــّرف البطريركيــة علــى انهــا ســلطة االب، ويٌعــّرف النظــام البطريركــي علــى انــه نــوع معيــن مــن التفكيــر والعمــل؛ والبطريركيــة 
بنيــة اجتماعيــة واقتصاديــة ســابقة علــى النمــط الرأســمالي، مــع انهــا احتفظــت بوجودهــا داخــل بعــض المجتمعــات، التــي لــم تنجــز 
بشــكل تــام تطورهــا وانتقالهــا الــى النمــط الرأســمالي الحالــي، فبقيــت هــذه المجتمعــات خاضعــة لمعاييــر البطريركيــة، وقــد اســتفادت 
بعــض القــوى السياســية فــي تلــك المجتمعــات مــن وجــود هــذا النمــط االبــوي، بــل ورســخت مــن وجــوده، بإعــادة انتــاج وتفعيــل 

العشــائرية والقوميــة.
ــام،  ــي ت ــى أســاس بطريرك ــرأة عل ــع الم ــت م ــوى تعامل ــذه الق ــد احــداث 2003، ه ــن بع ــوى اإلســام السياســي والقوميي جــيء بق
فــكل القــرارات ومشــاريع القوانيــن التــي ارادت ســنها، كانــت تنــم عــن نــوع تفكيــر ابــوي تجــاه المــرأة، وإذا مــا اســتذكرنا القــرار 
رقــم 137 لســنة 2003 والصــادر مــن مجلــس الحكــم البريمــري، والــذي يقضــي بالعمــل بأحــكام الشــريعة اإلســامية، او لنســتذكر 
مشــروع القانــون الجعفــري »البيدوفيلــي”، الــذي يقضــي بــزواج القاصــرات؛ كل تلــك القوانيــن نبعــت مــن عقليــة الهيمنــة والســيطرة 
علــى المــرأة، وترســيخ هــذا الفهــم لــدى المجتمــع، وقــد توضــح كل هــذا العمــل مــن خــال ممارســات وســلوكيات اجتماعيــة، فمثــا 
ان بعــض الشــعارات التــي ٌرفعــت فــي مناســبة الثامــن مــن آذار، او حتــى فــي انتفاضــة أكتوبــر، هــذه الشــعارات أعطــت للمــرأة 
“الــدور” او “الوظيفــة” التــي يجــب ان تأخذهــا، ))المــرأة هــي االم والزوجــة واالخــت والمربيــة(( ))المــرأة هــي المنجبــة للحيــاة(( 
))المــرأة هــي المعلــم والمربــي(( الــخ ... وهنــا يجــب ان يٌاحــظ ان كل هــذه األدوار او الوظائــف امــا تناســلية او جنســية، أي فــي 
خدمــة الذكــر ومركزيتــه، أي االب فــي النتيجــة النهائيــة، اذن تشــييء المــرأة، جعلهــا ســلعة، هــو فــي جعــل جوهرهــا »تناســلي او 
جنســي«؛ المشــكلة ان هــذه الشــعارات ترفــع حتــى مــن قبــل اطــراف »مثقفــة«، او مــن قــوى تحســب نفســها علــى اليســار، هــذه 
القــوى لــم تكلــف نفســها عنــاء تثقيــف جمهورهــا علــى رفــض هــذه الهيمنــة الذكوريــة، بــل االســوأ مــن ذلــك انهــا تحالفــت مــع قــوى 

إســامية غايــة فــي الذكوريــة، واياديهــا ملطخــة بدمــاء الكثيــر مــن النســاء.
هــذا التعامــل البطريركــي مــع المــرأة مــن قبــل ســلطة قــوى اإلســام السياســي انعكــس مباشــرةً علــى البعــض مــن منظمــات المجتمــع 
ــة المــرأة  ــا هــذا التعامــل »منظمــة حري ــة التحــرر والمســاواة بشــكل جــاد وجــدي، فكانــت أولــى ضحاي المدنــي، التــي رفعــت راي
ــذر هجمــة مــن هــذه الســلطة  ــوم تتعــرض ألق ــى مــر تاريخهــا؛ وهــا هــي الي ــح عل ــج وقبي ــت بشــكل ف ــي عومل ــي العــراق«، الت ف
البطريركيــة، التــي تطالــب بحلهــا، كونهــا دافعــت عــن نســاء معنفــات، نســاء لــم يرغبــن بــأن تكــون حياتهــن رهــن فهــم ذكــوري، 

نســاء لــم يُــردن فــي تحويلهــن الــى أســرى لرغبــات الذكــر.
ان نمــط التفكيــر وأســاليب العمــل لســلطة اإلســام السياســي البطريركيــة، تزيــد مــن العدائيــة تجــاه المــرأة، وتزيــد أكثــر مــن العدائيــة 
للمنظمــات النســوية، ويجــب علــى كل التحرريــن والمنظمــات الفاعلــة ان تتصــدى لمثــل هــذه الهجمــات البربريــة، والتــي تريــد هــذه 

الســلطة مــن خالهــا بــث الرعــب والخــوف داخــل هــذه المنظمــات، وأيضــا لجميــع النســاء العامــات فيها.  
طارق فتحي

* البيدوفيليا تعني بشكلها املخترص: التحرش الجنيس باألطفال أو االشتهاء والَولَُع باألطفال.
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لألتصال بنا 

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

بــكل  مســتنفر  والعــامل  أشــهر  ثالثــة  حــوايل  منــذ 
مواجهــة  وأفضــل  كورونــا  فــروس  ملواجهــة  طاقتــه 
ــكل  ــازل بش ــاء يف املن ــر والبق ــي بالحج ــاء ه ــذا الوب له
إجبــاري، مــا خلــق حالــة مــن القلــق والهلــع لــدى 
العــامل. كل  يف  للمــرض  بــؤر  أصبحــت  التــي   املــدن 

ــق  ــة لخل ــا فرص ــاء كورون ــاص بوب ــي الخ ــر الصح الحج
مقاربــة بــن آثــار هــذا الحجــر عــى البــر وبــن الحجــر 
الــذي ميــارس عــى النســاء منــذ آالف الســنن واىل يومنــا 
واالقتصاديــة،  واالجتامعيــة  النفســية  وتبعاتــه  هــذا، 
حيــث أن الفــرق بــن الحجريــن، أن األول مــن أجــل 
الصحــة العامــة للبريــة وهــو عــى الغالــب وقتــي بينام 
الثــاين حجــر تعســفي اســتغاليل رجعــي يف بلــدان عديدة 
ــراق. ــا الع ــط ومنه ــرق األوس ــق ال ــا يف مناط  خصوص

لنحــس  الســادة  أيهــا  عظيمــة  لفرصــة  فعــال  إنهــا 
التــي  واملعانــاة  البــؤس  حجــم  ونعيــش  ونلتمــس 
ــا يف  ــش لدوره ــاكات وتهمي ــن انته ــاء، م ــها النس تعيش
ــة اتخــاذ  ــة، ألنهــا مســتبعدة مــن عملي املجتمــع والدول
 القــرارات وتقريــر املصــر لهــا وللمجتمــع بشــكل كامــل.
ــذه  ــف ه ــاء وتختل ــر النس ــواع لحج ــروع وأن ــك ف هنال
ــه  ــش في ــذي تعي ــع ال ــة واملجتم ــواع بحســب الدول األن
املــرأة، لكــن لــو ســلطنا الضــوء عــى أوضــاع النســاء يف 
العــراق واملنطقــة فــأن عمليــة الحجــر تبــدأ مــن داخــل 
ــن  ــوم م ــل األرسة املدع ــوي داخ ــام األب ــة، فالنظ العائل
الســلطة الذكوريــة ويبــدأ ذلــك الحجــر عندمــا يتقــرر إن 
ترتــدي املــرأة زيــا معينا كــام يحدث يف أغلبيــة البلدان يف 
 املنطقــة مثــل إيــران والســعودية وأفغانســتان والعــراق.
واحــد  أســاس  عــى  مبنيــة  األبويــة  املجتمعــات  إن 
حجــر  ان  املــرأة،  واضطهــاد  الذكــر  امتيــازات  هــو 
النســاء داخــل األرسة وعــدم الســامح لهــن بالعمــل 
والتعليــم او التعبــر عــن الــرأي او اســتغالل املــوارد 
ــل  ــح الرج ــاء لصال ــل النس ــة عم ــن طاق ــة م االقتصادي
العيــش  يف  النســاء  لحقــوق  انتهــاك  إال  هــو  مــا 
الالئــق، وان تبعيــة املــرأة للرجــل وأدوارهــا الثانويــة 
مقابــل أدواره األساســية مــا هــي إال قمــع للحقــوق 
النســاء  عــى  املســلط  العنــف  وتربيــر  والحريــات 
 تحــت مظلــة األعــراف والتقاليــد والقوانــن والديــن.

تخضــع حيــاة املــرأة لســيطرة الرجــل مــن بدايتهــا 
ــا  ــادة م ــر، ع ــر ذك ــا ويل أم ــرأة له ــكل ام ــا. ف إىل نهايته
يكــون والدهــا أو زوجهــا، ولكــن يف بعــض الحــاالت 
ــلطة  ــه س ــذي ل ــو ال ــا ه ــى ابنه ــقيقها أو حت ــون ش يك
عنهــا. بــدال  الهامــة  القــرارات  مــن  العديــد   اتخــاذ 

الدولــة  قوانــن  لوجدنــا  املجتمــع  إىل  انتقلنــا  ولــو 
والعشــرة ورجــل الديــن تفــرض حجــرا مــن نــوع آخــر 
ــة التــي ترعــن قمــع  عــى النســاء، فالقوانــن التمييزي
املــرأة وتضطهدهــا متواجــدة يف كل مفصــل مــن مفاصــل 
ــن  ــري س ــث يج ــلطاتها، حي ــة وس ــات الذكوري املجتمع
قوانــن متييزيــة جديــدة تــربر قمــع املــرأة وقتلهــا تحــت 
مســميات )جرائــم الــرف وغســل العار(، كــام أن هنالك 
ــراف العشــائرية  ــن التعســفية و األع ــن القوان ــر م الكث
ــن  ــات كأنه ــع النســاء والفتي ــل م ــي تتعام ــة الت الرجعي
دون مســتوى الجنــس البــري، وليــس كانســان مســتقل 
 كامــل األهليــة ويجــب أن يتمتــع بكافــة الحقــوق.

ــات  ــم خدم ــن معظ ــرأة م ــرم امل ــك تح ــى ذل ــالوة ع ع
األساســية،  الصحيــة  والرعايــة  والحقــوق  التعليــم، 
ــة تســمح  ــن األحــوال الشــخصية التمييزي ــك فقوان كذل
النســاء  تعريــض  عــى  وتعمــل  الزوجــات  بتعــدد 
وتدهــور  والجــوع  الســكن  مــن  والحرمــان  للتــرد 
أطفالهــن،  عــن  واملنفصــالت  املطلقــات  صحــة 
وغالبــا مــا يــربر هــذا االضطهــاد والقمــع والحجــر 
وحتــى  الديــن  رجــل  أو  العشــرة  شــيخ  بأعــراف 
األعــراف. هــذه  مــن  املســتنبطة  الدولــة   قوانــن 

ــادي،  ــر االقتص ــو الحج ــر ه ــن الحج ــر م ــوع األخ والن
الرأســاميل  الذكــوري  النظــام  عــن  ينتــج  مــا  فــكل 
الــذي ميتهــن املــرأة ويعنفهــا ويجعلهــا ســلعة وأداة 
اجــل  مــن  مقصــود  بالفعــل  هــو  فقــط،  للمتعــة 
ــادة  ــه وإع ــل لخدمت ــة الرج ــت هيمن ــاء تح ــاء النس بق
والحجــر  جديــد،  مــن  الرأســاملية  القــوى  إنتــاج 
املجتمــع يشء  االقتصــادي وتعطيــل نصــف طاقــات 
ــن. ــادي والعري ــرن الح ــش يف الق ــن نعي ــع ونح  فضي

خلــف  كورونــا  فــروس  إن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
الرعــب والهلــع  اآلالف الضحايــا وخلــق حالــة مــن 
البــر  ملليــارات  األرضيــة  الكــرة  مســتوى  عــى 

عــن  مــاذا  لكــن  واألطفــال،  والنســاء  الرجــال  مــن 
نصــف هــذه املليــارات التــي تعــاين مســبقا رعــب 
بالدونيــة فقــط لكونهــن نســاء  االمتهــان والشــعور 
ســنويا  ينتحــرن  اللــوايت  النســاء  آالف  عــن  مــاذا 
الذكــوري  الحجــر  نتيجــة  العــامل!  مســتوى  عــى 
أزواجهــن،  او  إبائهــن  قبــل  مــن  عليهــن  املســلط 
مــن  املــامرس  والرتهيــب  الضغــوط  خــالل  مــن  او 
الدولــة. او  املجتمــع  يف  املختلفــة  الســلطات   قبــل 
إن الفوبيــا والرعــب واألمــراض النفســية األخــرى أغلــب 
مــا تصيــب النســاء، حيــث يعانــن مــن اضطهــاد مــزدوج 
التــي  التعســفية  القوانــن  كونهــن نســاء واضطهــاد 
تحــد مــن فاعليتهــن كانســان ويف العقوبــات التــي 
ــؤس. ــذا الب ــن كل ه ــة، م ــرأة مضاعف ــة امل ــل حص  تجع
ــا  ــب ضحاي ــا أرى أغل ــواب عندم ــى ص ــون ع ــد ال أك ق
اعتقــد  لكننــي  النســاء،  دون  الرجــال  مــن  كورونــا 
إن ذلــك نتيجــة قــرون مــن الحجــر والتعــود عليــه 
الــذي يفــرض حاليــا. نأبــه كثــر للحجــر   جعلنــا ال 
عــى البريــة إن تعــي جيــدا أن الســجون واألغــالل 
ومــا  تنتهــي،  إن  يجــب  للنســاء  صمموهــا  التــي 
إال  البريــة،  يهــدد  الــذي  الوبــاء  ذلــك  كورونــا، 
ــن  ــاء م ــه النس ــا تعاني ــم م ــن حج ــع ع ــؤرش للجمي م
منــذ  مســتمر  إجبــاري  وحجــر  وقمــع  اضطهــاد 
ــه. ــالص من ــه والخ ــى إنهائ ــل ع ــب العم ــرون، ويج  ق
بحريــة  العيــش  اجــل  مــن  نناضــل  مازلنــا  كنســاء 
أشــكال  كل  إلغــاء  مــن  بــد  وال  وكرامــة،  ومســاواة 
ضــد  واالجتامعــي  واالقتصــادي  القانــوين  التمييــز 
املــرأة، وإلغــاء جميــع القوانــن التــي تحــط مــن قيمــة 
املنــع  ثقافــة  بشــدة  ونرفــض  متتهنهــن،  او  النســاء 
 وسياســة الحجــر عــى الحريــات الخاصــة والعامــة .
يف النهايــة تحــارب النســاء جنبــا إىل جنــب مــع الرجــال 
وبــاء كورونــا، متمنــن للبريــة الخــالص منــه وهــو 
ــن إن  ــاع األرض، وال ميك ــف بق ــة يف مختل ــر برسع ينت
يحــدث ذلــك إال بتضافــر جهــود الجميــع نســاء ورجــاال 

ــرب. ــذه الح يف ه
اسيل الرماح

بين حجر كورونا الوقائي وحجر النساء التعسفي


