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ــن أجــل  ــا المســتمرة م ــرأة ونضاالته ــخ الم ــدى تاري ــى م عل
ــي شــتى مجــاالت  ــي تســتحقها ف ــة إلت ــى المكان الحصــول عل
الحيــاة وأن تكــون مســاوية لجنــس الرجــال فــي الحقــوق 
ــن.  ــق الفردي ــع ح ــل المجتم ــة وان يكف ــخصية والمجتمعي الش
احيانــا تصبــح فئــة مــن النســاء الضحايــا والمستســلمة للوضــع 

الحالــي عائقــا أمــام التقــدم، 
فــي حيــن تناضــل المــرأة فــي العــراق من اجــل تثبيــت مكانتها 
وإيصــال صوتهــا عــن طريــق فئــه مــن النســاء تجــرؤا علــى 
ــى  ــة إل ــا و تعبيرهــا عــن نفســها وداعي ــود بمواقفه كســر القي

المســاواة. 
بالمقابــل هنــاك نســاء فــي الســلطة، ال يمثلــن ســوى واجهــات 
الشــخصية  المصلحــة  مــع  يتماشــى  مــا  تحاكــي  وهميــة 
والفئويــة، متجاهــات مــا تمــر بــه المــرأة ومــا تتعــرض لــه 

ــامية.  ــلطات اإلس ــه الس ــف خلفت ــم وعن ــن ظل ــاً م يومي
ــم  ــاة والتقــدم والعل ــم تكــن يومــاً نضــاالت المــرأة ضــد الحي ل
كــي يرفضهــا المجتمــع؛ بــل كانــت دائمــا ضــد الظلــم والتمييز 
أشــكال  مــن  شــكل  وأي  والعنــف  والتهميــش  والتحجيــم 

ــيطرة.  الس
كان هــذا هــو موقفهــا منــذ زمــن بعيــد وإلــى يومنــا هــذا، الزال 
النضــال المتواصــل نحــو النجــاة مــن كل هــذه الفوضــى التــي 

تحــدث فــي بلدنــا علــى مــرور كل هــذا األزمــان. 
وأهميتهــا  المــرأة  دور  يمحــو  أن  يحاولــون  األزل  ومنــذ 
مجتمعيــا مــن أجــل ان يبــرزوا هيمنتهــم وذكوريتهم وتســلطهم 
وفقــاً لــكام مــا يدعونهــم بالفقهــاء وكلماتهــم المقتصــرة علــى 

ــاء«.  ــى النس ــون عل ــال قوام »الرج
ال أحــد قائــم علينــا ســوى أنفســنا، وأن تقييــم اإلنســان أن كان 
ــه للمســاواة وفــي  رجــاً أو امــرأة هــو بقيمــه االنســانية وحب

التعامــل والتقبــل ونشــر الســام. 

مطلب النســاء األول كان حب الحياة وال زال الســعي مســتمر 
مــن أجــل ذلك. 

النضال النسوي
ثرى الكاظم
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تحت شعار صوت المرأة ثورة..
ــدأت  ــن ب ــا، حي ــروض عليه ــع المف ــرأة للواق ــض الم ــدأ رف ب
انتفاضــة أكتوبــر عــام ٢٠١٩ ، والتــي كانــت رافضــة للنظــام 
القمعــي السياســي والكثيــر مــن األســباب التــي دفعــت النســاء 
االنخــراط فــي االنتفاضــة؛ منهــا القتــل والعنــف المســلط 
الصغيــرات،  وتزويــج  الــزوج،  اختيــار  وحــق  عليهــا، 
ــا  ــا منه ــي حرمه ــن الســلوكيات الت ــر م ــى الكثي ــة ال باإلضاف
المجتمــع بســبب مــا يعــرف بالعــادات والتقاليــد، هتفت النســاء 
ــوي الرأســمالي  ــن بأســقاط النظــام االب ــي، طالب بصــوت عال
الــذي أنهــك البــاد خرابــا وبؤســا، ورســخ المفاهيــم الرجعيــة 
التشــريعات والقوانيــن  المجتمــع مــن خــال  افــراد  بيــن 
التمييزيــة بيــن المــرأة والرجــل، لقــد كانــت المــرأة وال زالــت 
تعانــي مــن المجتمــع عامــةً ومــن وافــكاره الرجعيــة خاصــة، 

ــوي. ــة النظــام االب وبمبارك
ــارات محــددة  ــام خي ــى أم ــوالدة يضــع المجتمــع األنث ــذ ال من
وإطــارات ُصممــت خصيصــاً لهــا، ُهنــاك بعــض مــن النســاء 
ــالة  ــن ببس ــر يقاتل ــض األخ ــع والبع ــة المجتم ــلم لرغب تستس
ــول  ــذا يمكــن أن أق ــارات المحــددة، وله ــك الخي رافضــات تل

ــة فــي الكثيــر مــن النســاء وهــي غريــزة  ــاك غريــزة خفي ُهن
ــم لهــا.  المقاومــة والنضــال مــن أجــل الحــق والعيــش الكري
ــورة  ــك الث ــت تل ــي ووصل ــا الداخل ــة محيطه ــن بداي ــت م كان

ــتبدة.  ــية المس ــلطات السياس ــى الس ال
ولــم تكــن المــرأة مشــاركة فــي ثــورة واحــدة بــل جميــع 
الثــورات التــي شــهدها بلدنــا ومنهــا ثــورة العشــرين التــي كان 
ــروح  ــث ال ــة وب ــا مــن خــال المقاوم ــال فيه ــرأة دور فع للم

ــوار.  ــن الث الحماســية بي
والــى يومنــا هــذا نشــهد قــوة واصــرار النســاء للمشــاركة مــن 
أجــل تغييــر سياســة المجتمــع، ومــن أجــل الحقوق المشــروعة 

. لهّن
  نــرى اليــوم نســاء ثوريــات تقــع علــى عاتقهــن مهمــة تحرير 
أنفســهم مــن ســطوة القوالــب النمطيــة التــي يخلقهــا اآلخــرون، 
ثــم تأتــي المهمــة األعظــم وهــي التحــرر مــن ســطوة النظــام 
االســتبدادي السياســي والــذي يســتند علــى عــكازة الديــن 

والعشــيرة.

النساء والثورات.. تاريــــخ طويل من النضاالت
مالك طالب


