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اسيل رماح
فــي المجتمعــات االبويــة القمعيــة يتــم تغليــف المــرأة بأطــار 
دينــي وحجبهــا عــن العالــم بدعــوى »العفة والشــرف«!، إذ 
يســلبونها حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا ومــا تريــد، يجعلــون 
ــم ايهامهــا عــن طــرق اوهــام  ــة مطيعــة ويت مــن المــرأة ال
دينيــة بأنهــا ســتنال العقــاب والثــواب وفــق تصوراتهــم عــن 
النســاء، ويجــب ان تكــون عبــدا مطيعــا للرجــل الــذي يكون 
ــلطة  ــذه الس ــا، وه ــة عليه ــلطته المطلق ــرض س ــي لف وص
مبنيــة علــى كونهــا األضعــف واألكثــر جهــا مــن الرجــال 
والنظــر اليهــا بدرجــة أدنــى، فيجــب عليهــا طاعــة الرجــال 

واال اســتوجب عصيانــه العــذاب الشــديد.

حاولــت ســلطة اإلســاميين بشــتى الطــرق خــال مراحــل 
تاريخيــة عــدة، اتبــاع سياســات قمــع النســاء والعمــل علــى 
تغييــب وعيهــن، بفضــل التضليــل الفكــري والنفســي الــذي 
يمــارس ضدهــن فتحجيــم دورهــن وحصــره باألمومــة 
وأداء االعمــال المنزليــة  أدى الــى مســخ عقــول الكثيــرات 
حتــى اصبحــن بــوق للمجتمــع الذكــوري الــذي جعــل منهــن 
مجــرد ادوات، دون ادراكهــن؛ فالكثيــر مــن الفتيــات تكــون 
مــادة ســهلة للتشــكيل واذا ابــدت أي مقاومــة او اعتــراض 
ســتنال العقــاب، فيتــم فــورا محاججتهــا بنصــوص قرآنيــة 
تمييزيــة »كالرجــال قوامــون علــى النســاء« وبهــذا يجعلون 
المــرأة معرضــة للتهميــش والتمييــز واالقصــاء، والهــدف 
هــو إعــادة انتــاج النــوع االجتماعــي فقــط، دون مشــاركتها  
ــة وال  ــة والثقافي ــاة السياســية واالجتماعي ــب الحي ــي جوان ف
خيــار امامهــا ســوى الخضــوع للرجــل ســواء كان اب- اخ 

او زوج.

ــل  ــى بشــكل مســاوي للطف ــد والدة االنث ــر وعن ــذ الصغ من
الذكــر بالقــدرات العقليــة والجســدية، يتــم تجاهلهــا والعمــل 
المســتمر علــى قولبتهــا فــي أنمــاط ابويــة يرســم لهــا الحدود 
والممنوعــات وعــدم الســماح لهــا بالخــروج منهــا الــى 
ــذي  ــي ال ــدور االجتماع ــا لل ــي، أي تهيئته ــا الخارج عالمه

ــق  ــى خن ــوري عل ــع الذك ــل المجتم ــذا يعم ــا وهك ــده له يع
المــرأة وتكبيلهــا بقيــود متنوعــة تجعلهــا اســيرة بيــد الســلطة 

ــة.  االبوي

وكمــا تقــول الفيلســوفة الفرنســية ســيمون دي بــو فــوار » 
ــد ذكــورا او انــاث ولكــن المجتمــع جعــل منــا  نحــن ال نول

ذلــك”.

وتشــريع  تقنيــن  نشــاهد  ونحــن  األديــان  ظهــور  منــذ 
ــز  ــة تمي ــى النســاء مــن خــال نصــوص ديني الســيطرة عل
بيــن الرجــل والمــرأة وحتــى فــي الطقــوس الدينيــة هنالــك 
انعــكاس لهــذه الهيمنــة التــي يتــم التركيــز فيهــا علــى المــرأة 

بشــكل واضــح. 

ــوم بممارســات  اذ تفــرض عليهــا التوشــح بالســواد وان تق
العويــل والصــراخ، وهــو تعبيــر عــن صــورة نمطيــة 

ــوم.  ــا المحت ــة بقدره ــة القابل ــرأة الخاضع للم

ان اضطهــاد النســاء وجعلهــن مجــرد جــواري للرجــال مــن 
ــات  ــدم المجتمع ــق تق ــي تعي ــة الت ــال االجرامي ــر االفع أكب
ووصولهــا لحالــة تــوازن بشــري، اذ يوضــع المجتمــع 
فــي إطــار الرجعيــة نتيجــة الهيمنــة الدينيــة والسياســية وال 

ــان يتقــدم ويتطــور. ــه ب يســمح ل

ان الحقيقــة األساســية التــي يجــب أال تغيــب عــن بالنــا هــو 
ــيخ  ــة لترس ــو نتيج ــرأة ه ــاوي للم ــع المأس ــذا الوض ان ه
الســلطة البرجوازيــة لهــذه المفاهيــم، اذ تحــاول حصــر 
ــدا عــن العامــل  ــة بعي ــة الثقافي ــة بمســألة الخصوصي القضي
االقتصــادي والصــراع الــذي ينتجــه، مــن اجــل زيــادة 
نفوذهــا وســيطرتها علــى المجتمــع لكســب المزيــد مــن 
األربــاح علــى حســاب الفئــات المفقــرة فــي عصــر اإلســام 

ــي. السياس

ي الممنهج ألخضاع المرأة
التغليف الدي�ن
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 ندخــل العــام الثامــن مــن اإلبــادة اإليزيديــة ومــازال 
األالف مــن اإليزيدييــن يســكنون الخيــام فــوق ســفح 

الجبــل، وفــي مخيمــات النــزوح.

ــارب  ــا يق ــن م ــن األيزيديي ــاد م ــراق ع ــل الع داخ
ــى مناطقهــم، بعــد تحريرهــا  ــط ال ــف فق )150 ( أل
مــن داعــش، فيمــا ال يــزال غالبيتهــم يعيشــون فــي 
خيــم مهترئــة شــمال العــراق ينتظــرون بفــارغ 

ــم. ــم وألطفاله ــان له ــتعادة االم ــر اس الصب

ــن  ــان االيزيديي ــغل أذه ــي تش ــة األخــرى الت القضي
ــا  ــت عنه ــي تغاض ــات الت ــات االيزيدي ــة المختطف ــي قضي ه

ــة.  الحكوم

فهــذه القضيــة هــي قضيــة كل انســان يملــك ضميــرا انســانيا 
فــي العالــم،  حتــى االن) ٢٩00 ( مــن االيزديــات مجهــوالت 
المصيــر وال أحــد يعلــم هــل هــن احيــاء علــى قيــد الحيــاة ام 

ال.

 لقــد خلفــت موجــة النــزوح هــذه اآلف الضحايــا لتســاهم 
للمجتمــع  االجتماعيــة  البنيــة  تفكيــك  فــي  كبيــر  وبشــكل 
ــوا  ــنين وقام ــال والمس ــوا الرج ــم قتل ــالم، فه ــدي المس اإليزي
بســبي النســاء والقاصــرات وبيعهــن فــي اســواق الــرق  واخذو 
اطفالهــن بالقــوة منهــن وتــم إعطائهــم )االطفــال( دروس فــي 
ــة اعــدت  الديــن االســامي وإدخالهــم فــي معســكرات تدريبي
ــح. ــل والذب ــون القت ــم فن ــم وتعليمه ــل عقوله ــاً لغس خصيص

داعــش  تنظيــم  قــدوم  وتداعيــات  اســباب  كانــت    مهمــا 
ــي  ــة ه ــة الباقي ــنگال( فالقضي ــنجار )ش ــة س ــه لمدين واجتياح
ــة تعيــش فــي  ــل األيزيدي ــة اعــوام والعوائ ــه انقضــت  ثماني ان
مخيمــات نــزوح اعــدت لهــم كحالــة طارئــة مؤقتــة ال تتعــدى 
ــط  ــب وس ــت تترق ــد االن الزال ــا ولح ــهور، ولكنه ــة ش بضع

ــاة.. ــات الحي ــط مقوم ــا ألبس افتقاره

أتفاقيــة ســنجار بيــن بغــداد وأربيــل وبرعايــة امميــة بتاريــخ ٩ 
أكتوبــر / تشــرين األول الماضــي والتــي وقعــت لضمــان حفظ 
األمــن فــي قضــاء ســنجار مــن قبــل قــوات األمــن االتحاديــة 
هــي األخــرى لــم تــرى النور رغــم إعــان بغــداد فــي وقــت 

ســابق أنهــا بــدأت بتطبيــق االتفــاق منــذ مطلع ديســمبر/ كانون 
األول الماضــي عبــر نشــر قــوات تابعــة للحكومــة االتحاديــة 

داخــل مركــز القضــاء و ٕاخــراج الجماعــات المســلحة منهــا.

 ولعــل االنتخابــات النيابيــة المقــرر أجراؤهــا فــي الـــ10 مــن 
ــراع  ــدي وص ــق االيزي ــاب التواف ــادم وغي ــر الق ــهر أكتوب ش
ــا المخصــص لهــم  ــم للكوت ــى مقعــد يتي ــر مــن طــرف عل أكث
ــة  ــوة وصعوب ــق الفج ــاهم بتعمي ــوى يس ــة نين ــن محافظ ضم
إيجــاد حلــول جذريــة فــي الفتــرة القريبــة القادمــة رغــم وجــود 
ــن ومســاعي مــن اجــل  ــة االيزيديي ــي مــع قضي تعاطــف دول
ــادة  ــى أنهــا إب ــراف بمــا حصــل لهــم صيــف٢01٤  عل االعت

ــة.  جماعي

ــى مشــروع  ــكا عل ــدا وبلجي ــان هولن ــت برلم ــا تصوي وآخره
قــرار ينــص علــى اعتبارهــا إبــادة جماعيــة وقبلهــا اعتــراف 
العــراق مــن خــال التصويــت علــى مشــروع قانــون الناجيات 
ــة  ــكيل مديري ــال تش ــن خ ــّن م ــان حقوقه ــات لضم اإليزيدي
خاصــة بهــّن ترتبــط بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة.

لنكــن جميعنــا صوتــاً واحــداً، لنكــن صــوت للمــرأة العراقيــة 
وخاصــةً المــرأة االيزيديــة، فهــذه قضيــة لهــا اولويــة قصــوى 
ويجــب ان تنــال المــرأة األيزيديــة حريتهــا بعــد كل المأســي 
التــي مــرت وتمــر بها، فتضامننــا هــو الضمــان الوحيــد 
لتحقيــق ذلــك، ألنــه واضــح بــان القــوى المتســلطة علــى 

ــام تحررهــا. ــا ام ــي العــراق ليســت ســوى عائق الحكــم ف

االيزيديات، اليوم الذي ماتت فيه اإلنسانية00
كارين عامر


