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أثر تواجد املرأة يف ساحات االحتجاج
عــى مــدى الســتة عــر عامــا االخــرة من حكــم قوى االســام الســيايس، 

ــن  ــد ســنت قوان ــه، فق ــل ل ــم واجحــاف ال مثي ــن ظل ــت النســاء م عان

وتريعــات مل تعهدهــا بقيــة املجتمعــات، تريعــات غايــة يف الرجعيــة 

والتخلــف، ومل يقــف الحــد عنــد ســن هــذه القوانــن، بــل لقــد نالــت 

املــرأة الحصــة االكــر من عمليــات القتــل واالختطاف والتعذيــب، وفرض 

عليهــا نــوع لبــس معــن، والخارجــة عــن هــذا التقليــد تواجــه املــوت.

اجــل  مــن  الســنوات  تلــك  مــدار  وعــى  املــرأة  ناضلــت  لقــد 

الحفــاظ عــى مكتســباتها التاريخيــة، ووقفــت بشــدة تامــة ضــد 

الضحايــا  مــن  الكثــر  الرجعيــة، وقدمــت  القوانــن  مــن هــذه  اي 

وعزلهــا  صوتهــا،  اســكات  الطــرق  وبــكل  ارادوا  لقــد  واملغيبــات، 

عــن املجتمــع، فتوالــت حــوادث القتــل للنســاء، وبــدأت عصابــات 

االســام الســيايس بعمليــات االغتيــال القــذرة، طالــت العديــد مــن 

ــا  ــارس، رش ــاره ف ــي، ت ــعاد الع ــاء "س ــر بأس ــرد التذك ــاء، فمج النس

الحســن، رفيــف اليــارسي وغرهــن الكثــر" يتبــن مــدى اســتفحال 

ــن للنســاء. ــره الدف ــدى الك ــوى، وم ــوري داخــل هــذه الق ــر الذك الفك

املجيــدة،  اكتوبــر  انتفاضــة  خــال  الفــت  بشــكل  النســاء  ظهــرت 

ــة باملســاواة  ــات املنادي ــة الافت ــا بصــف مــع الرجــل، حامل وقفــت صف

والحريــة والخــاص مــن النظــام االســامي الذكــوري، راســمة عــى 

جــدران انفــاق التحريــر، لوحــات تخلــد مشــاهد االنتفاضــة، ومســعفه 

للجرحــى، كان وال زال اثرهــا كبــرا منــذ بــدء االنتفاضــة، تعرضــت للقتــل 

ــدي،  ــي وجس ــب نف ــت لتعذي ــب، تعرض ــد والرتهي ــف والتهدي والخط

ــي  ــة ه ــذه االنتفاض ــة ان ه ــا مدرك ــات، اال انه ــذه الوي ــم كل ه ورغ

ــدة0 ــرة ورغي ــاة ح ــا بحي ــا، واحقيته ــات وجوده ــة ألثب ــة تاريخي فرص

الفكرة هي ليست أن تأخذ املرأة الُسلطة من 

يد الرجل ، فهذا لن يغري شيئاً يف العامل ، الفكرة 

تحديداً هي ، تدمري فكرة الُسلطة نفسها.  

سيمون دي بوفوار
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لقــد وقفــت القــوى اإلســامية بشــدة ضــد وجــود النســاء املتحــررات 

اللــوايت شــاركن يف الحركــة، وبــدأوا فرض أشــكال معادية لهــذا التوجه، 

مــن مثــل نصــب خيــام للمتشــددات مــن اإلســاميات وســط ســاحات 

االحتجــاج، رغــم عــدم مشــاركتهم يف التظاهــرات ورفــض الحــراك يف 

ــرات  ــا بالتظاه ــة له ــيد ال صل ــات وأناش ــد هتاف ــه االوىل، وتردي أيام

ولكــن غرضهــا هــو فــرض أجــواء خاصــة محافظــة، كمقدمة للســيطرة 

ــدين  ــر امل ــى املظه ــق ع ــر للتضيي ــب آخ ــن جان ــاحة. وم ــى الس ع

للنســاء ونــر صــورة املــرأة املتجلببــة بالســواد والنقــاب واملكرســة 

لإللتــزام  تعمــل كداعيــة  والتــي  والرتاتيــل واألدعيــة،  للتــاوات 

ــد.  ــرأة للتقالي ــة والتطــرف يف إخضــاع امل ــة والقيمي ــة الديني بالرصام

وقامــت جهــات حكوميــة أمنيــة، بإســتقدام فتيــات وباالخــص 

الليليــة،  النــوادي  يف  أوالراقصــات  املاهــي  يف  العامــات  مــن  

وزجهــن بالقــوة يف أطــراف مناطــق اإلعتصــام وإجبارهــن عــى 

ضدهــن  العنــف  ومارســة  مريبــة،  بحــركات  والقيــام  الرقــص 

قامــت جهــات وصفــت  الرجعيــة، يف حــن  غارقــة يف  ألغــراض 

العديــد  بإختطــاف  الحكومــة،  قبــل  مــن  ثالــث  طــرف  بأنهــا 

الفتيــات، وإبقائهــن يف أماكــن مجهولــة ومصــر مجهــول.  مــن 

عــدة،  جهــات  مــن  تهديــدات  أمــام  املــرأة  أصبحــت  وهكــذا 

الحكومــة، القــوى واألحــزاب اإلســامية، واملليشــيات املجهولــة. 

اإلجتاعيــة  االوســاط  يف  املحافظــن  ضغــوط  عــن  عــدا  هــذا 

اإلجتاعــي.  الحــراك  يف  النســاء  مبشــاركة  ترحــب  ال  التــي  

إن كل أشــكال الضغــوط املشــار اليهــا، تجتمع كلمتهــا يف هدف واحد، 

ــرأة.  ــام امل ــواء أم ــاح األج ــاح بانفت ــدم الس ــو ع ــد، ه ــه واح وتوج

دور املرأة يف الحراك الشعبي الحايل يف العراق

)القسم الثاين(
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وهو يتقدم اخرج من القميص 

جسده فاتحاً ذراعيه وصدره. 

هرول كمن يريد احتضان عزيزاً

صاحوا: ملاذا عاريا...؟ دون أن 

يلتفت: أحاوُل أن اولَد ِمن جديد

وبا تردد مزق االخر قميصه. 

التفت اليه صاحبه متسائا: 

وأنت-ملاذا عاريا...؟

: يك ال يطمع الرساق بنهبي

صاح ثالثهم وهو يرتدي علم 

العراق: أريد وطني

صاحت الرصاصات وقنابل مسيل 

الدموع واملصفحات ومركبات 

الزجاج املظلل والطرف الثالث:

 خذه: برأسك

                   

                    بلقيس خالد 

ي الخفاء، الثورة 
ال تحدث الثورات �ف

والكتابة كلتاهما ال تعرف الرسية.. 
ي النور، 

ي �ف حطمي قفل الدرج وأكت�ب
. ي ي وثوري وال تستكي�ف إغض�ب

نوال السعداوي

يف  املــرأة  اوضــاع  لتطويــر  مســاعينا  كل  مــن  بالرغــم 
اإلصــاح،  آليــات  عــر  املاضيــة،  ســنة   16 خــال  العــراق 
معارِضــًة  الفاســدة  الذكوريــة  بأحزابهــا  الحكومــة  كانــت 
كل  يف  مســدودة  طرقــاً  نصــل  وكنــا  املســاعي،  هــذه  لــكل 
باننــا مهــددات كناشــطات نســويات.  بــل ونشــعر  مســعى، 
ــة مــن حكــم اإلســام  ــأزم وضــع املــرأة خــال الســنوات املاضي ت
الســيايس، مــا اصبــح واضحــاً عــى مظهرهــا الــذي تغطيــه 
ــا ككٍل  ــا ووجوده ــا وصوته ــاب؛ اذ ان مظهره ــواع الحج ــكل ان ب
دينيــة متطرفــة حاكمــة،  احــزاب  قبــل  مــن  مهــددا  اصبــح 
ــتغي  ــة ومس ــم قتل ــام، وبدع ــن وباإلع ــرأة بالقوان ــش بامل تبط
ــاد  ــتحالة االعت ــنوات اىل اس ــذه الس ــد ه ــا بع ــاء. وتوصلن النس
عــى االصــاح مــع الحكومــات املتعاقبــة. ولــذا، عندمــا انطلقــت 
االنتفاضــة الجاهريــة املجيــدة، انخرطنــا بهــا بــكل قناعــة، 
التامــة،  املســاواة  عــى  للحصــول  الوحيــدة  فرصتنــا  كونهــا 
ومــن دون ان نناضــل ونقاتــل لعقــود ال منتهيــة مــن الزمــن. 
وفوجئنــا بكــون ســاحة التحريــر ســاحة آمنــة للمــرأة، تخلــو 
مــن التحــرش واالســتخفاف الذكــوري، بــل وجدنــا فيهــا كل 
الدفــع لنــا كنســاء، ان منــارس حقنــا وواجبنــا كأفــراد وجاعــات، 
تقــرر مســتقبل املجتمــع وترســم لــه صــورة ذهنيــة، وتدعــو 
الجاهــر املنتفضــة لهــا مــن دون تــردد. مل تبــَق أحدنــا يف هــذه 
الســاحة نصــف شــهادٍة، او ُملــكاً لليمــن، او أداة الســتغال 
ــح املجتمــع املنتفــض يعتمــد عــى  ــل أصب ــوري؛ ب عشــائري وذك
ــتقبل. ــط للمس ــادة والتخطي ــة القي ــا حكم ــب من ــا، ويطل دعمن

املــرأة  التظاهــرات، قدمــت  أكــر مــن شــهرين مــن  خــال 
ــع  ــٍف م ــاً بص ــامة صف ــان والس ــاة واألم ــات بالحي ــن التضحي م
ــدف  ــق اله ــة تحقي ــال لغاي ــذا النض ــتمر به ــوف تس ــل؛ وس الرج
ببنــاء  امنياتهــا  الذكــوري، ولغايــة تحقيــق  النظــام  بســقوط 
حكومــة مســاواتية، تحفــظ حــق الســكن والعمــل والعيــش 
والديــن  القوميــة  عــن  النظــر  بغــض  للجميــع،  املتســاوي 
والجنــس، حكومــة ال ترتاجــع امــام تحقيــق املســاواة التامــة، 
ــرأة. ــة للم ــة معادي ــارات ذكوري ــة او تي ــن او قومي ــًة بدي متذرع
الثــورات0 بــكل  بــارزا  املــرأة  صــوت  ســيبقى 

                                           ماك العزاوي

التغير هو مطلبنا


