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الفكرة هي ليست أن تأخذ املرأة السلطة من يد 
الرجل، فهذا لن يغير شيئًا في العالم، الفكرة هي 

حتديدًا، حتطيم السلطة نفسها.

-سيموت دي بوفوار

من ھم العمالء؟ المنتفضون ام قوى وأحزاب ومليشيات السلطة

تعــرض متظاھــرو انتفاضــة اكتوبــر لشــتى صنــوف القمــع
والقتــل، وحمــالت التقســيط وتشــويه الســمعة والتحريــض
العلنــي تحــت مســمى «جوكريــة» و «ابنــاء الســفارة».
وھــذا االمــر ليــس بالجديــد علــى شــلة العصابــة والبلطجيــة
بالســلطة المتمثليــن  االبريــاء  وقاتلــي  الطــرق  وقطاعيــن 

.وأجھزتھــا ومليشــياتھا

ــا ومــن خــالل وســائل االعــالم، ــو االخــر يطــل علين يومــا تل
لھــم ســوابق اجراميــة الذيــن  والذيــول،  القتلــة والســراق 
موثقــة بقمــع وقتــل النــاس دون رادع، ليطلقــوا فتاواھــم

 .وتحريضھــم ضــد المنتفضيــن
يخــرج لنــا المالكــي المعــروف بتســببه بأبشــع جريمــة

وھــي ســبايكر والمســؤول عــن تســليم ثلــث العــراق لداعــش،
الذيــن والفوضوييــن،  «بالمنفلتيــن»  المنتفضيــن  ليصــف 
يجــب إيقافھــم بشــتى الطــرق،  ليعــاود بعدھــا مــن جديــد
«كاظــم الصيــادي» وھــو عضــو فــي البرلمــان العراقــي
ليكــرر ذات المســميات ويتھــم الدكتــورة التــي اغتيلــت علــى
يــد ميليشــياتھم بالعمالــة، ويحــرض ضدھــا بالقتــل مــن علــى

ــون .شاشــات التلفزي

ليــس غريبــا علــى اعــداء االنســانية والتحضــر ھكــذا اقاويــل
فــي المــرأة  تقــدم  إلعاقــة  والمطبلــون  المھللــون  وھــم 
المجتمــع والداعيــن إلــى الرجعيــة والتخلــف والذكوريــة

.القــذرة، التــي تعشــعش فــي ادمغتھــم

للســفارة يذھــب  الــذي  جــزاء  كان  اذا  الســؤال:  يبقــى 
ــادي ــل، فمــا ھــو جــزاء المالكــي والعب ــة ھــو القتـ االمريكي
ــم وكل أقطــاب ــد المھــدي والحلبوســي وعمــار الحكي وعب
العمليــة السياســية التــي ترعاھــا واشــنطن وطھــران، أوليــس
مــن حــق الجميــع ان يتســاءلوا ومــاذا عــن من يأخــذ األوامر
مــن خامنئــي وســليماني وظريــف وروحانــي؟ اليــس ھــؤالء
ھــم المســؤولين عــن القتــل والخــراب والنھــب الــذي يعيشــه

المواطنــون منــذ أكثــر مــن ســبعة عشــر عامــا؟

اليــوم ولغايــة  أكتوبــر  مــن  األول  منــذ  المنتفضــون  ان 
يرفضــون اي تدخــل لھــذه القــوى التــي ترعــى السياســيين
وتحمــي نظامھــم ســواء كانــت أمريكيــة او ايرانيــة، وجــزء
مھــم مــن مطالبھــم ھــي أبعــاد البــالد عــن التبعيــة لھــذه

القــوى اإلمبرياليــة والرجعيــة

ــه أن يراجــع ــة علي ــن بتھــم العمال وكل مــن يتھــم المنتفضي
الصــور التــي تنشــر يوميــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
تتفــق مــع الســلطة وھــي  القــوى فــي  تبيــن كل  وھــي 

ــا ــالد وتخريبھ ــع الب ــى بي ــن عل ــن وااليرانيي االمريكيي

 اسیل رماح
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رموز نسوية مناضلة / تينا مودوتي

خلدهــا بابلــو نيــرودا بقصيــدة: «النــار ال تمــوت». ولــدت 
تينــا مودوتــي فــي ١٦ آب ١٨٩٦ فــي أودينــي بإيطاليــا، لعائلــة 
فقيــرة، وفــي ســن السادســة عشــرة هاجــرت إلــى الواليات 

المتحــدة، وأصبحــت ممثلــة ومصــورة، ثوريــة.

وفــي المكســيك، انضمــت إلــى المشــهد الفنــي الــذي 
وارتبطــت حياتهــا، منــذ  المكســيكية.  الثــورة  شــكلته 
ذلــك الحيــن، ارتباًطــا وثيًقــا بالحــزب الشــيوعي ومنظمــات 
برليــن  إلــى  عملهــا  وأخذهــا  لــه.  التابعــة  المســاعدة 
١٩٣٦ عــام  وفــي  وباريــس.  ووارســو  وفيينــا  وموســكو 
ــة  ــالل منظم ــن خ ــبانية م ــة اإلس ــرب األهلي ــاركت بالح ش
«المســاعدة الحمــراء». بعــد هزيمــة الجمهوريــة، عــادت 
إلــى المكســيك حيــث توفــت عــام ١٩٤٢ بعــد معانــاة مــن 
امــراض القلــب. وحملــت شــاهدة قبرهــا قصيــدة نيــرودا.

نقال عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ التابعة 
لحزب اليسار األلماني

ــم تكتــم صــوت الناشــطة النســوية الدكتــورة ريهــام يعقــوب ــة وســلطة الكوات حكوم
لتنظــم الــى قافلــة شــهداء انتفاضــة اكتوبــر. وهــذا ثالــث حــادث مــن نوعــه يســتهدف
ن قتــل ناشــط

ٔ
فيــه مســلحون المعارضيــن، فــي اآلونــة االخيــرة السياســيين بعــد ا

وتعرضــت ســيارة أربعــة نشــطاء أخريــن إلطــالق رصــاص فــي حــوادث مختلفــة فــي
ــرة .البص

عرفــت الناشــطة ريهــام يعقــوب بتنظيــم تظاهــرات فــي البصــرة منــذ ٢٠١٨ وكانــت
فــي الصفــوف االماميــة لمســيرات نســوية وشــبابية خرجــت ضــد الفســاد والظلــم خرجــت
لترفــع صوتهــا للمطالبــة بالخدمــات بفــرص العمــل تطالــب فــي توفيــر كهربــاء لصيــف
البصــرة الحــارق، خرجــت لتطالــب بمــاء صالــح للشــرب ، كان هــذا كل مــا طالبــت بــه فقــط
توفيــر حيــاة كريمــة تليــق باإلنســان ، فمــاذا كان رد حكومــة الفســاد حكومــة المحاصصــة
ــياتها ــر ميلش ــل عب ــا القت ــف كان رده ــا الخط ــد كان رده ــا التهدي ــة كان رده الطائفي

.وعصاباتهــا الجبانــة
هكــذا تتعامــل االحــزاب االســالمية الحاكمــة مــع المتظاهريــن، فمنــذ انــدالع انتفاضــة
اكتوبــر ومسلســل االغتيــاالت والخطــف والتهديــد مســتمرة والتهمــة جاهــزة فــكل مــن
 .يتظاهــر ويطالــب بالحقــوق المشــروعة فهــو بعثــي او داعشــي او مــن أبنــاء الســفارات
كل وتســجل  مســتمرة،  والناشــطين  السياســيين  المعارضيــن  تصفيــة  مسلســل  ان 
االغتيــاالت باســم مســلحين مجهوليــن بالرغــم كاميــرات الشــوارع تصورهــم وهــم
يجهــزون علــى المعارضيــن بــكل هــدوء، حيــث ســجل فــي االســبوع الماضــي ثالثــة
اغتيــاالت ومحــاوالت علــى متظاهريــن انتفاضــة اكتوبــر ثــالث محــاوالت وتســجل ضــد
ــابقة ــان الس ــل الج ــة مث ــكيل لجن ــي تش ــة ه ــواب الحكوم ــون ج ــون ويك ــلحون مجهول مس
للتســويف وطمــر الحقائــق، او يقيــل مســؤوال امنيــن مثــل مــا فعــل الكاظمــي فــي اقالــة

 .قائــد الشــرطة واالمــن الوطنــي مــن اجــل تهدئــة غضــب الجماهيــر
ان ســلطة الماللــي الفاســدة يثيرهــا ويرعبهــا صــوت النســاء والفتيــات واصواتهــن
تصــدح بيــن المتظاهريــن للمطالبــة بالحقــوق المشــروعة ال يمكنهــا اســتيعاب وجــود
النســاء مــع رفاقهــن الرجــل فــي تنظيــم التظاهــرات وادامــة االحتجــاج. انهــم ينظــرون
للمــرأة مكانهــا المنــزل والمطبــخ يرغبــون مــن امــرأة محجبــة ومنقبــة وتضــر وتهــان هــذا

ة لديهــم
ٔ
 .هــو مكانــة المــرا

ان مقتــل ريهــام يعقــوب هــو دليــل علــى سياســة ونهــج هــذا النظــام الفاســد مــن اجــل
البقــاء واالســتمرار، ان ســلطتهم مبنيــة علــى اجســاد ودمــاء المعارضيــن والناشــطين،
ان مقتــل ريهــام يعقــوب وباقــي المعارضيــن وصمــة عــار فــي جبيــن كل االحــزاب الدينيــة

 .وميليشــياتهم، وســيأتي اليــوم الــذي يتســاقون بــه الــى المحاكــم ومزبلــة التاريــخ.


