
البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

٢٠٢٠العدد االثنين 3352021/3/22

»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

   خرجــت يــوم أمــس األحــد 2021/3/21 مظاهــرات حاشــدة 
فــي قضــاء الشــامية، تزامنــا مــع مظاهــرات اخــرى فــي 
قضــاء عفــك ومركزمحافظــة الديوانيــة، اســتنكارا لإلجــراءات 
ــع  ــة برف ــي اتخذهــا النظــام السياســي، والمتمثل ــة الت االقتصادي
ــلع  ــاع أســعار معظــم الس ــى ارتف ــذي أدى إل ــدوالر ال ســعر ال
األساســية، االمــر الــذي ألقــى بأعبــاء ثقيلــة علــى كاهــل 
الطبقــات المفقــرة وجمــوع الكادحيــن والعاطليــن عــن العمــل، 
هــذه القطاعــات التــي تعانــي أساســا مــن اخفاقــات النظــام 

ــه. ــي وأزمات السياس
ــان  ــن ب ــى الواهمي ــالة ال ــة رس ــذه النشــاطات االحتجاجي  ان ه

ــد انتهــت. ــر ق انتفاضــة اكتوب
 ان االنتفاضــة مســتمرة مــا دامــت الظــروف الموضوعيــة الــي 
ــة بسياســات  ــة، هــذه الظــروف المتمثل ادت الــى انطالقهــا باقي

فــي مختلــف  الخدمــات  البطالــة وغيــاب  االفقــار ووجــود 
القطاعــات الحياتيــة، وســيطرة المليشــيات والســالح المنفلــت. 
ان المتابــع لالحتجاجــات االخيــرة يلحــظ تطــور نوعــي علــى 
ــى  ــال االنتفاضــة ال ــل انتق ــم والوعــي، وهــو دلي ــد التنظي صعي

ــة.  ــر تطــورا وواقعي ــة أكث مرحل
ــة وواضحــة ضــد احــزاب  ــن قوي ــات المحتجي ــد كانــت هتاف لق
الســلطة، وتســمية هــذه االحــزاب بمســمياتها، وهــو دليــل تطور 

اخــر لالنتفاضــة يتمثــل بكســر حاجــز الخــوف.

 االنتفاضة مستمرة حتى تحقيق اهدافها بتغير 
هذا النظام السياسي وجعل كل السلطة للجماهير 

المنتفضة.

مناف حميدتقرير حول تظاهرات الشامية

ان باريس العمال، وكومونتها، ستظالن الى االبد موضع التبجيل، بوصفهما 
البشير المجيد بمجتمع جديد، وضحاياها مثواهم االبدي قلب الطبقة العاملة 
الكبير. وجالدوها سمرهم التاريخ االن على منصة العار التي لن تجدي في 

تخليصهم منها جميع الصلوات التي يرددها كهنتهم.
كارل ماركس "الحرب االهلية في فرنسا".
في ذكرى كومونة باريس 18-اذار-1871
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قالو عنها )انت امرأة متوحشة وخطيرة(

ــة  ــة متوحش ــة والحقيق ــول الحقيق ــا اق ــت )ان فقال
وخطيــرة(

رحلــت عنــا الطبيبــة والكاتبــة والناشــطة النســوية 
نــوال  المــرأة  حقــوق وحريــة  عــن  المدافعــة 

ــا. ــز ال 90 عام ــر ناه ــن عم ــعداوي ع الس

رحلــت عنــا نــوال الســعداوي وتركــت خلفهــا 
ــن  ــاع ع ــال الدف ــي مج ــر ف ــل بالكثي ــخ حاف تاري
حقــوق المضطهديــن والكادحيــن، وحقــوق المرأة 
علــى وجــه الخصوص،.تحــدت الســعداوي الكثير 
ــة،  ــة البالي ــادات االجتماعي ــات والع ــن التابوه م
والتــي تحــد مــن حريــة المــرأة فــي العالــم وفــي 
المنطقــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص، فضــال 
عــن نتاجهــا الفكــري واألدبــي الكبيــر والعظيــم.

وشــكلت نــوال الســعداوي ولعقــود طويلــة رمــزا 
للكفــاح النســوي فــي العالــم العربــي،  بــارزاً 

فــأن مواقفهــا كانــت قــد أثــارت جــدالً واســعاً خصوصــا بســبب 
ــن  ــة )الدي ــة بثالثي ــي تحــدي المحظــورات المتصل ــا ف مجاهرته

ــة(. ــس -السياس -الجن

ــاب  ــد الحج ــيرتها ض ــول مس ــى ط ــعداوي وعل ــت الس ــد كان لق
ــل  ــن الرج ــاواة بي ــدم المس ــد ع ــك ض ــات، وكذل ــدد الزوج وتع
والمــرأة فــي الميــراث وفــي كل شــيء، كمــا نالــت شــهرة كبيــرة 
النتقادهــا الصريــح لظاهــرة ختــان اإلنــاث الــذي تعرضــت لــه 
حيــن كان عمرهــا ســتة ســنوات فقــط، ورفعــت رايــة المطالبــة 
مواقفهــا  وبســبب  والمــرأة،  الرجــل  بيــن  التامــة  بالمســاواة 
ــة تعرضــت للســجن  ــكار الرجعي ــع االف ــا م ــة وصراعه الجريئ
فــي زمــن انــور الســادات، وللكثيــر مــن فتــاوى التكفيــر والتهديــد 

ــان. ــم بحجــة ازدراء األدي ــل والته بالقت

كانــت الراحلــة نــوال الســعداوي مؤمنــة ان تحــرر المــرأة 
ــى  ــول ال ــول ان التح ــت تق ــتراكي، وكان ــام االش ــون بالنظ مره
االشــتراكية الحقيقيــة يزيــد مــن تحــرر النســاء بالمعنــى الحقيقــي 

ــرر.  للتح

ان هــذه الحريــات والحقــوق األساســية ألي انســان لــن تســتردها 
ــم  ــن النظ ــص م ــي التخل ــح ف ــع نج ــل مجتم ــي ظ ــرأة اال ف الم

ــاً. ــة مع ــة واألبوي الطبقي

ان رحيــل نــوال الســعداوي ســيعطي للكثيــر مــن النســويات 
ولمنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بحقــوق المــرأة دافعــاً قويــاً 
لالســتمرار فــي معركــة المســاواة، المعركــة مــن اجــل الحريــة، 

وإلغــاء كافــة القوانيــن المجحفــة بحــق المــرأة.

ســتبقى نــوال الســعداوي شــعلة وهاجــة فــي درب كل المتطلعيــن 
للحريــة والمســاواة، لتتخلــد ذكراهــا عنــد كل محبيهــا.  

وأخيرا اقتبس اليكم إحدى اعظم مقوالتها: 

“جريمتــي الكبــرى أننــي امــرأة حــّرة فــي زمــن ال يريــدون فيــه 
إاّل الجــواري والعبيــد ، ولــدت بعقــل يفكــر فــي زمــن يحاولــون 

فيــه إلغــاء العقــل “

لها المجد والذكر الطيب

كلمة بحق نوال السعداوي
إقبال صالل


