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لألتصال بنا 

منــذ  العــراق  نحــو  األنظــار  تتجــه 
مطلــع أكتوبــر الماضــي، بعــد موجــة 
البــاد  اجتاحــت  التــي  االحتجاجــات 
ــة واســعة  ــن خــال انتفاضــة جماهيري م
الفاســد  السياســي  للنظــام  مناهضــة 

لــك. لمتها وا
المنتفضة  وبكافــة  الجماهيــر  واصلــت 
ــار  ــاء وكب ــباب والنس ــن الش ــرائحها م ش
القمــع  مــن  بالرغــم  انتفاضتهــا  الســن 
ــة  ــال اغلبي ــذي ن ــال ال والخطــف واالغتي
ــذا،  ــا ه ــى يومن ــن ال ــطين والمدوني الناش
ومازالــت الجماهيــر صامــدة امــام بشــاعة 

الموقــف.
لــم تكــن المــرأة العراقيــة غائبــة عــن 
التــي  الكبيــرة  األحــداث  فــي  المشــهد 
وقعــت حيــث عــززت المــرأة دورهــا فــي 
االنتفاضــة، وخرجــت النســاء المقموعات 
علــى اختــاف أعمارهن يطالبــن بالحرية 
والعــدل والمســاواة، متحــررات مــن ثقــل 
الضغوطــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
الســاحات،  الــى  والنفســية  والسياســية 
بإســعاف  كبيــر  بشــكل  مســاهمات 
ــن، ومســاعدة الجرحــى، فنجــد  المنتفضي
الطبيبــة والشــاعرة والرســامة والمــؤازرة 
ألقرانهــا المنتفضين،  كمــا نالــت المــرأة 
المنتفضــة نصيبهــا مــن موجــة الخطــف 
تســقيط  وحمــات  واالغتيــال  والقمــع 
واعتقــاالت مرعبــة، لكنهــا لــم تأبــى ولــم 
ــاحات  ــي الس ــا ف ــن حضوره ــع ع تتراج
لحيــن تحقيــق المطالــب، ولهــذا تقــع علــى 

مــن  أنفســهن  تحريــر  مهمــة  عاتقهــن 
ســطوة القوالــب النمطيــة التــي تخلقهــا 
المجتمعــات الرأســمالية، ثــم تأتــي المهمــة 
األعظــم وهــي التحــرر مــن ســطوة النظم 
االســتبدادية السياســية منهــا واالقتصادية، 

ــا. ــة بحقه ــة المجحف ــن التمييزي والقواني
ــا  ــا ومازلن ــاء كن ــا نس ــول بانن ــا الق يمكنن
اجــل  مــن  النضــال  فــي  حاضــرات 
والعيــش  والمســاواة  والعدالــة  الحريــة 
بكرامــة، ونبقــى نثــور علــى كل مــا هــو 
تقليــدي، وإذا كان درب النضــال شــاقاً 

ــل.  ــرات طوي ــس الثائ فنف

هديل وضاح

أفكــر فــي الّســير حافيــة القدميــن بــدال من 
هــذا الحــذاء الملــيء بالحجــارة، أفكــر أن 
أخلــع جلــدي كّل يــوم قبــل النــوم فكــم هــو 
ثقيــٌل حملــه. أفكــر فــي أشــياء كثيــرة منها 
مــا هــو نافــع ومنهــا مــا ال أتذكــره أحيانــا 
...لــدّي شــغف كبيــر، ولكــّن الطريــق 
ــوب  ــة مكت ــا الفت ــد مدخله ــد عن ــي أري الت
عليهــا« » ممنــوع المــرور فالطريــق 
ــا  ــة أن ــة، ضائع ــرة، هائم ــر« ، حائ خط
ــوج،  ــان ثل ــوق كثب ــة ف ــار ملتهب ــة ن ككتل
التــي كلمــا هّمــت  المشــتاقة  تلــك  أنــا 
يديهــا  أن  تذكــرْت  الحيــاة  باحتضــان 

مبتورتــان.

شهيرة أبو الكرم

ــا ــن أجله ــن م ــة وناضل ــن بالحري ممنوع المرورنســاء االنتفاضــة حلم
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عندمــا خرجــت النســاء بشــكلهن الرائــع والبطولــي، فــي انتفاضــة 
ــه قــوى االســام  ــذي خلقت ــع الذكــوري ال ــات الواق ــر، متحدي اكتوب
السياســي، كانــت طلتهــن قــد افرحــت كل القــوى المدنيــة وكل 
الجماهيــر، ذلــك ان هــذا الظهــور العلنــي والمشــاركة الفاعلــة 
ــا،  ــن به ــي يتمتع ــوة الت ــدى الق ــس م ــة، عك ــي االنتفاض ــاء ف للنس

ــر. ــذه الجماهي ــدى ه ــاواتي ل ــي المس ــذر الوع ــدى تج وايضــا م
ــع  ــى مواق ــرت عل ــي انتش ــات الت ــن الفيديوه ــد م ــا العدي ــد رأين لق
الكثيــر مــن االســتهجان  نالــت  التواصــل االجتماعــي، والتــي 
والنقــد، بســبب المواقــف الذكوريــة القبيحــة، فهــذا »اســتاذ« يقــول 
لفتيــات المدرســة اللواتــي يــردن المشــاركة باالنتفاضــة، يقــول 
لهــن »ولچــن عيــب«، او ذلــك »المــدرس« الــذي يصفــع طالبــة 
ألنهــا ارادت الخــروج مــع زمياتهــا للتظاهــر، وقــد وقفــت بوجهــه 
بمشــهد رائــع، وغيرهــا الكثيــر مــن المشــاهد التــي اشــعرتنا جميعــا 

ــة. ــا الحقيقي ــدأت نهضته ان النســاء ب
لــم يكــن تواجــد النســاء في ســاحات االحتجاج اال لضــرورة قصوى 
لــدى المــرأة، بشــعورها ان هــذه االنتفاضــة هــي الجــزء الحقيقــي 
التراجــع،  علــى  الرجولــي  الفهــم  وارغــام  تواجدهــا،  لفــرض 
ــت  ــن وضــع البي ــاء م ــال النس ــدون انتش ــول » ب ــم يق ــب احده كت
والمطبــخ الــذي يلبــد العقــول، ال يمكــن ضمــان الحريــة الحقيقيــة، 
ال يمكــن بنــاء الديموقراطيــة، ناهيــك عــن االشــتراكية«، لهــذا فــأن 
ــاء  ــوم وبشــكل جــدي جــدا ببن ــى التظاهــر تق ــا ال المــرأة بخروجه
ــا النهضــة  ــاء انســان ســوي، انه ــة، وايضــا بن ــة محصن ديمقراطي

ــة والجــادة للمــرأة. الحقيقي

جنات الغزي

النهضة الحقيقية للمرأة
هــا هــي المســعفة البصريــة ام جنــات تنظــم الــى قافلــة 
ضحايــا انتفاضــة اكتوبــر، ســبقتها ســارة التــي كانــت 
ــوا هــدى  ــن، وبعــد ســارة قتل مــع زوجهــا تســعف المصابي
خضير،  المســعفة الكربائيــة، وقبلهــن كانــت زهــراء، 
قتــل  يتوانــون عــن  فهــم ال  تطــول وتطــول،  والقائمــة 
ــات  ــم، يســتفزهم هتاف ــى ســرقاتهم ونهبه ــرض عل ــن يعت م
الجماهيــر المناديــة بالحريــة والمســاواة، يقتلهــم منظــر 
النســاء وهــن يصبحــن فاعــات رئيســيات فــي االنتفاضــة، 
لرجوليتهــم  القــذرة، واخصــاء  لذكوريتهــم  تهديــد  فهــي 

الوهميــة.

ام جنــات قبــل اغتيالهــا كانــت قــد اعتقلــت، لكــن لــم تســتطع 
تهمــة،  أي  لهــا  توجــه  ان  االســامية  العصابــات  هــذه 
فارســلوا خفافيشــهم لقتلهــا، ألنهــا اصــرت علــى البقــاء فــي 
الســاحة، لتقــدم المســاعدة مــا امكنهــا الــى ذلك ســبيا، كانت 
انســانة تحلــم كغيرهــا مــن النســاء بوطــن يحفــظ كرامتهــا، 
وال يجعلهــا اداة متعــة، تحلــم بوطــن تســتطيع ان تربــي بــه 
ــة،  ــر مرضي ــى ســلوكيات صحيحــة ســوية غي ــا عل اطفاله

تحلــم بوطــن يكــون فيــه االنســان انســانا.
ــا، فنحــن نســمع ونــرى  ــات اخــر الضحاي ــن تكــون ام جن ل
للنســاء  والقتــل  الخطــف  عمليــات  عــن  يوميــا  ونقــرأ 
ــن  المشــاركات فــي االنتفاضــة، لكــن عنفهــم هــذا ســوف ل
يكــون اال حافــزا اكبــر للنســاء ولجميــع المنتفضيــن، ويومــا 
مــا ســتنتصر هــذه الجماهيــر، وسيســقط نظامهــم العفــن 
ــادل  ــاب الع ــوا العق ــم، لينال ــى المحاك ــاقون ال ــذا، وسيس ه

ــم. ــن جرائ ــوه م ــا اقترف ــى كل م عل

ابتسام مانع

انهم يقتلون النساء

)) ان النساء اللواتي يقتصر نشاطهن على القيام بأدوار تقليدية كزوجات او امهات، يشعرن بالبؤس والفراغ(( 

بيتي فريدان


