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لألتصال بنا 

مســاواتها  وتحقيــق  المــراة  تحــرر  ان 
فــي  بذاتهــا  قائمــة  قضيــة  هــو  الرجــل  مــع 
المعاصــر  الراســمالي  العالــم  بلــدان  جميــع 
مــن  مســتفيدة  المعاصــرة  الرأســمالية  وان 
بحقهــا. والتمييــز  المــرأة  قمــع  اســتمرار 
غيــر ان مــا يميــز شــكل ومحتــوى قضيــة تحــرر 
المــرأة فــي البلــدان الرأســمالية فــي منطقــة 
الشــرق األوســط التــي تســيطر فيهــا اإلســام 
السياســي والحــركات القوميــة الذكوريــة هــو 
إن تحــرر المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل ال 
يمكــن ان يتحقــق بــدون دك ســلطة اإلســام 
وتدميــر  الذكورييــن  والقومييــن  السياســي 
المجتمــع. علــى  ســيطرتهم  أركان  مجمــل 
وحركــة  تيــار  السياســي  اإلســام  ان 
وتيــار  حركــة  انــه  بامتيــاز،  للمــرأة  عــدو 
عنصــري معــادي للجنــس البشــري النســوي 
ضدهــا  والعــداء  العنصريــة  ويمــارس 
األنثــى. الفــرد  عمــر  مراحــل  جميــع  فــي 
ــع  ــا يخــص قم ــرف الحــدود فيم ــار ال يع ــه تي ان
وفــرض  ضدهــا  العنــف  واســتخدام  المــرأة 
التهميــش االقتصــادي عليهــا وإقصائهــا فــي 
لعــب دورهــا فــي ترســيم الحيــاة االجتماعيــة 
مــا  هــذا  للمجتمعــات.  والثقافيــة  والسياســية 
ــد  ــون الي ــع يك ــي أي مجتم ــا ف ــأم أعينن ــراه ب ن
الحكــم وفــي  فــي  السياســي  األكبــر لإلســام 
الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة. نظــرة  تنظيــم 
ســريعة علــى واقــع حيــاة المــرأة فــي بلــدان 
وأمثالهــم  والســعودية  وإيــران  العــراق  مثــل 
بوضــوح.  ذلــك  لنــا  تثبــت  البلــدان  مــن 
ان احــدى العناصــر األساســية التــي أعطت القوة 
والزخــم النتفاضــة أكتوبــر الحاليــة فــي العــراق 
هــو المشــاركة الفاعلــة للمــرأة فيهــا، ال بوصفها 
ملحقــة للحــركات القومية والوطنيــة و»التيارات 

الشــعبوية«، وال كوقــود لتحقيــق أهــداف 
تيــارات وأحــزاب سياســية مناهضــة للمــرأة 
تحــت يافطــة »الوطــن« و«العلــم« وغيرها.
شاركت الشــابات والمرأة العاملة والمتحررة 
فــي االنتفاضــة بوصفهــا صاحبــة قضيــة، 
ــاواتها  ــرأة ومس ــرر الم ــة تح ــة قضي صاحب
وقضيــة تحقيــق التقــدم االجتماعــي عمومــا. 
انهــا شــاركت فــي االنتفاضــة بوصفهــا قــوة 
نضاليــة تحرريــة ومســاواتية وإحــدى أركان 
االجتماعيــة. وهــذا  االنتفاضــة وروافدهــا 
حــدث مفصلــي فــي تاريــخ العــراق الحديــث.
ان مشــاركة المــرأة الفاعلــة فــي االنتفاضــة 
هــي احــدى اهــم العوامــل التــي غــذت المــادة 
ــري كــي  ــة لهــذا الحــراك الجماهي االجتماعي
يكــون متســما بطابــع تحرري. ليس ثمة شــك 
ــة االنتفاضــة واكتســاب  ــي ان مــدى تقدمي ف
تحوالتهــا  مســيرة  فــي  الثــوري  الطابــع 
الاحقــة يحددهــا، ضمــن مــا يحددهــا،  مــدى 
تصاعــد دور المــرأة فــي االنتفاضــة ومــا 
ــق  ــن تحقي ــا م ــي تطوره ــا ف ــض عنه يتمخ
الحريــة والمســاواة. فــي  المــرأة  أهــداف 
ع. أحمد

دك أركان اإلسام السياسي خطوة ال مفر منها
لتحرر المرأة ومساواتها مع الرجل

بعــد كل المحــاوالت الرجعيــة التــي 
المــرأة  دور  اثبــات  دون  حالــت 
التحرريــة المتطلعــة لحيــاة ال تقــل 
عــن دور الرجــل. و التــي اخــذت مــن 
حياتنــا ســنوات لنضــال طويــل منادين 
بالحريــة والمســاواة، هــا هــي اليــوم 
تقــف النســاء اللواتــي حملــن امالهــن 
بحيــاة حــرة رغيــدة، بيــن اوســاط 
الشــباب المنتفــض، ليكونــن جــزءاً 
اساســي مــن حركــة جماهيريــة طــال 
انتظارهــا، إلســقاط اقنعــة السياســيين 
تقــدم  حاربــوا  الذيــن  الذكورييــن، 
وجودهــم. زيــف  إلدامــة  المــرأة 
فــي كل صبــاح ندخــل ســاحة التحرير، 
صلبــة  ارضيــة  وجدنــا  اننــا  نجــد 
ــي... الحضــاري  ــرأة المدن لشــكل الم
الــذي غــاب  منــذ عقــود، والغــاء 
ــى  ــة، حت ــد البالي ــادات والتقالي كل الع
فــي تعابيــر وجــوه الشــباب الثــوري، 
الــذي اصبــح يعــي ان المــرأة هــي 
الثــورة. وجــه  إلكمــال  االســاس 
ابتسام مانع
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بطــوالت  اشــهر  ثالثــة  خــالل  وشــهدنا  االن؛  ولغايــة  اوكتوبــر  بدايــة  منــذ  الباســلة  العراقيــة  لالنتفاضــة  وخــر  حــدث  كل  مــع  قلوبنــا  تصاعــدت 

مواجهــات الشــباب املقاتلــن مــع رمــوز وجيــوش الفســاد واالجــرام ممــن يوفــرون الحاميــة لدكتاتوريّــي املنطقــة الخــراء. وكنــا نحــن النســاء جــزءا 

مــن االنتفاضــة وداعمــن لهــا مــن اليــوم االول، وراقبنــا تحــدي ورفــض كل انــواع القمــع والفســاد والخرافــات منــذ االول مــن اوكتوبــر. ووجدنــا 

يف كل ذلــك الفرصــة للحلــم بكوننــا نصبــح مواطنــات محرتمــات مــن قبــل املجتمــع والقانــون، لهــن كل الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجــال، وذلــك 

مــام يصعــب الحصــول عليــه يف ظــل احــزاب اســالمية حاكمــة اذ هــم يرســخون معــادالت عــدم التســاوي االجتامعــي، بجمــع اربعــة نســاء لرجــل 

واحــد ثــري )برجــوازي(، وكذلــك يجمعــون نســاء اثنتــن ويشــتمونهن كونهــن )ناقصــات عقــل وديــن(  مقابــل شــهادة رجــل واحــد امــام القضــاء.

بعــد ان انقلبــت املعايــر كلهــا وثــارت الجامهــر ثــورة واحــدة، هــل يعقــل ان تحلــم النســاء بانقــالب معايــر )ناقصــة عقــل وديــن(، ام نظــل ننتظــر للثــورة 

املقبلــة عــى ولعــل ان نحصــل عــى مســاواتنا مــن ِقَبــل مــن يجــرأون عــى تحــدي املقدســات؟ وهــل ميكــن لنــا ان نتأمــل خــراً مــن انتفاضــة ترفــع اعــالم دينيــة؟

بانهــم  يدركــون  هــل  ولكــن  الحاكمــة،  للشــلة  والرجعيــة  التخلــف  كل  مــن  بالضــد  يثــق  املنتفــض  الشــباب  بــان  كاملــة  ثقــة  لدينــا 

النســاء! وهــم  اال   ، العراقــي  املجتمــع  نصــف  مــع  بالتعامــل  الحاكمــة  الفئــة  عــن  يختلفــوا  لــن  انهــم  الدينيــة  االعــالم  يرفعــون  عندمــا 

عليهــا  يجــب  ولكــن  وينتفضــون؛.  يحاربــون  الخوتهــا  رؤيتهــا  عنــد  صامتــة  تقــف  ولــن  واملــرة؛  الحلــوة  يف  وتدعمــه  مجتمعهــا  املــرأة  تشــارك 

الســؤال  يكــون  ان  او  الدينيــة؟  والرمــوز  االعــالم  ترفــع  انتفاضــة  مــن  هــي  عليــه  تحصــل  الــذي  مــا  الســؤال:  وغرهــا  نفســها  تســأل  ان  ايضــا 

وان  املقدســات؟  اىل  االرتــكان  يف  تكمــن  ال  والشــباب  النســاء  مصلحــة  بــان  الشــباب  فئــة  تثقــف  ان  املــرأة  بإمــكان  هــل  كالتــايل:  االفضــل 

الجندريــة. او  االقتصاديــة  املســاواة  وعــدم  والظلــم  القمــع  يرفــض  الــذي  العــري  العــامل  مــع  التواكــب  كيفيــة  عــن  يبحثــوا  ان  االفضــل  مــن 

                                                                  ينار محمد

هل يمكن النتفاضة إسامية ان تنصر المرأة وتحقق مساواتها؟

أيّها العازف غّنِ لكّلِ وطن
حر أيقظ العود في السَّ

وادُع به إلى قّداِس ذكرى
لحناً للجراح شفاء

لليأس أمل
اجمع كّل الموسيقيين

عن قارعة القمر والقهر 
والقدر

لنؤلف سمفونية
الشرق الجديد

وفاء ابريوش


