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دمــاء اخــرى تســيل مــن جديــد فــي ســاحة التحريــر، ومــا بيــن 
األمــس واليــوم القاتــل هــو ذاتــه، بنفــس مالبســه ونفــس أســلحته 
ــه، وبنفــس تواطــأه  ــي يتلقاهــا مــن قادت ــس التوجيهــات الت وبنف
ــع عــن  ــكل بســاطه يداف ــه وب ــات، ألن ــع المليشــيات والعصاب م

النظــام الــذي يمثلــه 

هــذا القاتــل الــذي يؤرقــه كثيــرا منتفضــو  أكتوبــر وإصرارهــم 
علــى رميــه فــي مزبلــة التاريــخ، ال يترك وســيلة إال اســتخدمها، 
فهــو يقتــل ويختطــف ويحــاول التخديــر عبــر أعالمــه ومثقفيــه 
وابواقــه، لكنــه ال يفهــم او ال يريــد أن يفهــم، ان الجماهيــر التــي 
كســرت قيــود القمــع واإلرهــاب والطائفيــة لــن تعــود اال وهــي 
منتصــرة علــى هــذا البــؤس والخــراب الــذي خلفــه المعممــون 
وأحــزاب االســالم السياســي والقوميــون الذيــن أفقــروا وعطلــوا 

المالييــن مــن المواطنيــن 

ان جريمــة ســاحة التحريــر األخيــرة تبيــن بشــكل واضــح 
إصــرار هــذه الســلطة علــى المضــي فــي اســاليبها القمعيــة 

للقتلــة والوحشــية ضــد المطالبيــن بالحريــة والعدالــة.  والخــزي   ... للجرحــى  والشــفاء  للشــهداء  المجــد 
وابواقهــم.  مطبيلهــم   وكل  والمجرميــن 

أسيل رماحالقمع يتجدد واالنتفاضة مستمرة

فــي الفتــرة التــي كانــت الموصــل مــع 
األخــرى خاضعــة  المحافظــات  بعــض 
لســيطرة داعــش اإلرهابــي، تعرضــت 
الكثيــر مــن النســاء بمختلــف األعمــار 
الــى االغتصــاب وكل انــواع التعذيــب 
الوحشــية التــي ادت لقتــل الكثيــر مــن 
النســاء الموصليــات، ومــع طــرد داعــش 
عمليــات«  رافــق  ومــا  الموصــل  مــن 
ــاء  ــوق النس ــاك لحق ــن انته ــر« م التحري

وابتزازهــن. واذاللهــن 
ــات الموصــل  ــدى فتي ــرض اح ــوم تتع الي
الــى االغتصــاب والطــرف المغتصــب 

ــة. ــزة األمني ــاء األجه ــد أعض ــو أح ه
بعــد ان تــم رفــع دعــوة في األيــام الماضية 
انتهــت جلســة المحكمــة باألفــراج عــن 
الفتــاة  ان  هــو  والمبــرر  المغتصــب، 
ــاك جريمــة أشــنع مــن  قاصــر!!! هــل هن
تشــديد  مــن  بــدال  قاصــر؟  اغتصــاب 
العقوبــة والبحــث عــن أســبابها، يطلــق 

صــراح المجرميــن الن الفتــاة قاصــر.
عندمــا يزوجــون البنــات وهــن بعمــر ١٢ 
او ١٥ او حتــى 9 ســنوات، ال يعتبروهــن 
قاصــرات، لكــن عندمــا تغتصــب فتــاة 
بعمــر الــورد علــى يــد مجرميــن ومرضى 
نفســيين يتــم نفــي جريمتهــم ألنهــم ينتمــون 
إلــى جهــة سياســية معينــة او سياســي 

ــة! معيــن او مليشــيا معين
علــى جميــع األحــرار فــي العــراق والعالم 
وكل المطالبيــن بحقــوق النســاء واألطفــال 
ان  المــرأة،  بمســاواة  المؤمنيــن  وكل 
يمارســوا أقصــى الضغــوط مــن أجــل 
ــة  ــا المتمثل ــة حقوقه ــذه الطفل ــذ ه أن تأخ
بالقصــاص العــادل مــن المجرميــن، ومــن 
كل مــن ســاندهم وأفــرج عنهــم، علــى 
ــة  ــذه الجريم ــي ه ــاركين ف ــم مش اعتباره

ــراء  النك
ضحيــة  الموصــل  طفلــة  فقــط  ليــس 
منتســبي  مــن  والمجرميــن  العصابــات 

انمــا  والمليشــياوية،  القمعيــة  األجهــزة 
مــن  المئــات  بــل  العشــرات  هنالــك 
عنهــا،  المســكوت  األخــرى  الجرائــم 
النســاء  مــن  بالضــد  تمــارس  والتــي 
النــزوح،  مخيمــات  داخــل  النازحــات 
وفــي األحيــاء الســكنية، كــون ســكان تلــك 
المناطــق يخشــون مــن اتهامهــم باإلرهــاب 
فــي حــال قدمــوا ايــة شــكوى بالضــد مــن 
األجهــزة األمنيــة التــي تســيطر علــى تلــك 

. المناطــق 
نطالــب  بتفعيــل هــذه القضايــا والمطالبــة 
بالحســاب العســير لمرتكبيهــا عــن طريــق 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وان يرفــع 
هاشــتاك بمســمى حــق بنــت الموصــل فــي 
تويتــر وبقيــة مواقــع التواصــل األخــرى.

معــا ضــد جرائــم االغتصــاب فــي ســبيل 
كل  علــى  العقوبــات  أقصــى  إنــزال 
المجرميــن مــن المغتصبيــن ومن يســاندهم 

او يدافــع عــن جرائمهــم الشــنيعة.
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لألتصال بنا 

وكان  إال  دراســيًا  فصــالً  أشــهد  لــم 
ــر مــن نصــف المعلمــات هــّن نســاء  أكث
الذكوريــة  التعاليــم  يلقيــّن  ذكوريــات، 
ــن  ــن بمهنته ــن أن يقم ــر م ــات أكث للطالب

كمدرســات.

معلمتي ذكورية

بينمــا نســتعد لمــادة اللغــة العربيــة صباحاً 
ــف  ــا كــورس »كي ــت المعلمــة تعطين كان
ــة  ــة« ضارب ــروس مرغوب ــن ع تصبحي
ــد  ــن جدي ــت م ــي ُخطب ــا الت ــل بابنته المث
ــوارع  ــا بالش ــع خطواته ــس كان يتب لعري
خطــوة بخطــوة كــي يتأكــد مــن أخالقهــا، 
وصــوالً  منزلهــا  مــن  طريقهــا  مــن 
ــا  ــن أخالقه ــد م ــس تأك ــا! العري لجامعته
ألنهــا كانــت ال تمضــغ اللبــان وهــي فــي 
الشــارع معتمــدة علــى مضــغ اللبــان مــن 
ــاة.  ــار لشــرف وأخــالق الفت عدمــه كمعي
العريــس رأى فيهــا العــروس المرغوبــة 
ــودي  ــتقيم، عم ــكل مس ــي بش ــا تمش ألنه
أو  الطريــق  فــي  مالــت  وإن  طويــل، 

ــال شــرف. ــرأة ب ــي ام ــتراحت فه اس

معلمتي ذكورية

فــي حصــة الفيزيــاء وبــدالً مــن أن تجعلنا 
الممتعــة  الفيزيــاء  تجــارب  نخــوض 
ــع  ــة ذات طاب ــا قصــص غبي تســرد علين
مرضــي رجعــي، تســرد قصــص لهــا 
تعكــس ســيطرة الرجــل علــى المــرأة، 

وأن هــذه التجــارب ال قيمــة لهــا بحياتنــا 
ــي أن  ــة ه ــة الحقيقي ــاث، القيم ــن اإلن نح
لنكســب  أحالمنــا  دون  حياتنــا  نســخر 
الذكــوري،  الــزوج،  المجتمــع،  رضــا 

ورضــا باقــي النســاء الذكوريــات.

معلمتي ذكورية

عندمــا كنــت بالصــف الرابــع، وبينمــا 
كان أكثــر مــا نعرفــه بالحيــاة هــو كيــف 
نحّصــل أعلــى الدرجــات، وكيف نركض 
فــي وقــت )الفرصــة( ويلعــب الجميــع 
قبــل انتهــاء الوقــت، تطــرح  المعلمــة 
أمامنــا حديــث ال نفهمــه يخــص المواقــع 
ــع  ــن بوصــٍف خــارج أترف ــة ولك اإلباحي
عــن ذكــره، لــم أفهــم أنــا وقتهــا وال حتــى 
ــا  ــه، كان كل م ــت تعني ــا كان ــي م زميالت
يــدور برأســنا أن تنتهــي مــن هــذا الــذي 

ــه لنركــض تجــاه ســاحة اللعــب. تقول

معلمتي ذكورية

تجــاه  ركضنــا  مــن  ســنواٍت  وبعــد   
ســاحة اللعــب عرفــُت مــا كنــت تقصــده، 
ســّجلتها  كثيــرة  تصرفــاٍت  وعرفــُت 
ــم تفهمهــا بوقتهــا،  ــة التــي ل ذاكــرة الطفل
وحيــن فهمــت تمنيــت لــو أننــي لــم أكبــر 
واســتمريت فــي ركضــي المســتمر تجــاه 

ــب. ــاحة اللع س

معلمتي الذكورية

وكان  إال  دراســيًا  فصــالً  أشــهد  لــم 
ــر مــن نصــف المعلمــات هــّن نســاء  أكث
الذكوريــة  التعاليــم  يلقيــّن  ذكوريــات، 
ــن  ــن بمهنته ــن أن يقم ــر م ــات أكث للطالب

كمدرســات.
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