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 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــاوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إىل الثــورة.

                          فادميري لينني

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

شريين عبداهلل 
مــن ازقــة افغانســتان وشــوارع واســواق املــدن 
العراقيــة اىل مــدارس اثيوبيــا واىل اســتوديوهات 
هوليــوود وقاعــات البيــت االبيــض وغريهــا 
ــكال  ــا اىل اش ــاء يومي ــات والنس ــرض الفتي تتع
ــة او  ــي املخفي ــاول الجن ــرش والتط ــن التح م
،التصفــري ،املالحقــة  التعليــق  العلنيــة مثــل 
،اللمــس الغــري مرغــوب فيــه، رســائل بريديــة او 
الكرتونيــة، واالغتصــاب واالســتغالل الجنــي...

عــى  تســاعد  كثــرية  اســباب  توجــد  بينــا 

العــادات  كســيادة  الظاهــرة  هــذه  انتشــار 
ــي  ــن الت ــدام القوان ــة وانع ــد الذكوري والتقالي
تحمــي حقــوق املراة...وغريهــا، يجــادل البعــض 
بــان اللــوم يقــع عــى الضحيــة )التي هــي عادة 
ــدال  ــيناريو( ب ــوة يف أي س ــل ق ــف واألق األضع
ــائع  ــري ش ــل ب ــذا رد فع ــاين. وان ه ــن الج م
ومحبــط جــدا، ألنــه يتجنــب معالجــة القضايــا 

ــم.  ــع القائ ــدي للوض ــر واي تح األك
لنتامل قليال يف اسباب ذلك:

او  الطفــل  لــدى  ليــس  الدراســات  حســب 
الطفلــة، عــى االقــل يف الســنتن االوىل مــن 
ولكــن  الجندريــة  بالقوالــب  وعيــا  العمــر، 
هــذه  لهــا  رســم  حولهــا  مــن  املجتمــع 
)االزرق  ثيابهــا  بالــوان  فبــدءا  القوالــب. 
للولــد والــوردي للبنــت( اىل نــوع االلعــاب واىل 
الوظائــف واالدوار االجتاعيــة املتاحــة لهــا 
ــون  ــس... وتتك ــي واللب ــكالم وامل ــة ال وطريق
لــدى الجنســن منــذ ســن مبكــرة فكــرة واضحــة 
عــن ادوارهــا وماهــو مقبــول اوغريمقبــول 
ــكار  ــذه االف ــرس ه ــم غ ــاث ويت ــور اواالن للذك
يوميــا مــن وســائل االعــالم وعائالتنــا واملجتمــع 

ــا.  ــن حولن م
ــاة  ــن للفت ــا ميك ــع قفص ــم املجتم ــذا يرس وهك
ان تعيــش يف اســواره وهــي ان حاولــت تخطــي 
هــذه الحــدود ينصــب عليهــا انظاراملجتمــع 
وتصطــدم مبنظومــة اجتاعيــة كاملــة باعتبارها 
عرضــة  فتصبــح  القائــم،  للوضــع  مخالفــة 
لالتهامــات والشــائعات مــا يولــد لهــا فقــدان 
االمــان والشــعوربالذنب والخجــل والهزميــة. 
ــن  ــاث م ــن االن ــوم م ــى الل ــا ماتلق ــي غالب وه
ــا  ــية عليه ــوط النفس ــد الضغ ــا يزي ــا م حوله
ــرر  ــة ت ــة االجتاعي ــذه املنظوم ــس ه وان نف
ملــن يتطــاول عليهــا. ولهــذه االســباب التــدون 
التحــرش  حــاالت  مــن  العظمــى  االغلبيــة 
ــز  ــذا الحاج ــاز ه ــي الن اجتي ــدي الجن والتع
ــاة وكل  ــن الفت ــريا م ــراة وارصارا كب ــب ج يتطل

ــا. ــن يدعمه م
ولكــن املشــكلة ليســت هنــا، بــل املشــكلة هــي 
ان املــراة بامكانهــا التحكــم مبا تلبســه او طريقة 
ــتطيع  ــا التس ــخ ولكنه ــيها و..ال ــا او مش كالمه

تفســريهم  او  االخريــن  بترصفــات  التحكــم 
لترصفاتهــا. فمثــال، تــدرج منظمــة هيومــن 
ــة يف  ــا االلكرتوني ــى صفحته ــش ع ــس ووت رايت
فيديــو عــددا مــن املخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
الفتــاة االفغانيــة يف طريقهــا اىل املدرســة، فهــل 
هــذا يغنــي ان الفتيــات مخطئــات يف الذهــاب 
ــري يف  ــا يج ــو يف في ــا ه ــة ام الخط اىل املدرس

ــد ومــن حولهــا. البل
لــدى  الجنســية  االثــارة  بــان  القــول  ميكــن 
الرجــال تختلــف عــن النســاء او كــا يشــري 
البعــض اىل الكبــت الجنــي كســبب للتحــرش 
ــه  ــي أن ــك اليعن ــن ذل ــي ولك ــداء الجن واالعت
اثارتهــم يشء البــد منــه وخــارج نطــاق ضبــط 
النفــس. قــد تكــون اإلثــارة الجنســية شــيًئا 
ــن  ــد م ــا العدي ــه أيًض ــاغ لدي ــن الدم ــا، لك قويً
الســلوك  بقمــع  االيعــاز  تعطــي  العمليــات 
الجنــي فتقــول لــه »هــذه ليســت فكــرة 
جيــدة، ال تفعلهــا«. فــان املســبب الوحيــد 
ــرش  ــو املتح ــاب ه ــي واالغتص ــرش الجن للتح

واملغتصــب.
ــة رصاع  ــن عملي ــة هــو جــزء م ــوم الضحي ان ل
الطريقــة  بنفــس  الضعيــف،  ضــد  القــوي  
ــام  ــس النظ ــره ولي ــبب يف فق ــو الس ــري ه الفق
والهــدف  الالمســاواة،  اســاس  عــى  املبنــي 
منــه باالضافــة اىل اســكات الضعيــف وكل مــن 
يحــاول مســاعدتهم وابعــاد النظــر عــن الجنــاة 
ــى  ــاء ع ــن االبق ــد م ــك التاك ــن ذل ــم م وااله
يهــيء  الــذي  الذكــوري  النظــام االجتاعــي 

لهــذه الظاهــرة ويغذيهــا.

التحرش اجلنسي، ملاذا ال ميكن لوم الضحية!
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الماضيــة  الفتــرات  فــي  ســمعنا  مــا  كثيــرا 
طالــت  التــي  االغتيــال  حــاالت  كل  وعقــب 
الناشــطين واإلعالمييــن والشــخصيات البــارزة 
ــالدعوة لــــ »تشــكيل  ــر، بـ ــي انتفاضــة اكتوب ف

لجنــة تحقيقيــة«.
ولكننــا اليــوم وبعــد مضــي وقــت طويــل  علــى 
فــي  وشــابة  شــاب   800 مــن  أكثــر  قتــل 
االنتفاضــة، ومازلنــا ال نــرى شــيئا ملموســا 

ــان.  ــذه اللج ــن ه ــع م ــى ارض الواق عل
جميــع  مــن  المتبــع  األمثــل  األســلوب  هــو 
الحكومــات بعــد االحتــالل، فــكل الجرائــم وعلى 
القضايــا،  شــتى  وفــي  المســتويات  مختلــف 
شــكلت علــى خلفياتهــا لجــان، ولــم نســمع بلجنــة 
واحــدة منهــا اســتطاعت الكشــف عــن مالبســات 

ــل  ــات القت ــوم بعملي ــن يق ــق االدراك ان م ــذا يعم ــة، وه الجريم
ــه. ــل ومشــاركين في ــم أدوات النظــام، ب ــاء ه ــاس األبري للن

 ان جريمــة  اغتيــال المحلــل واالعالمــي  هشــام الهاشــمي 
المرتكبــة مــن أطــراف ومليشــيات مــن داخــل النظــام، ال بــد مــن 
االتفــاق علــى طمطمتهــا والتســتر علــى الطــرف الــذي قــام بهــا، 
ــدور  ــه، ومــن يمــارس هــذا ال ــى تــوازن النظــام وبقائ ــا عل خوف
ــن  ــوزراء، ففضــح المجرمي ــس ال ــي شــكلها رئي ــة الت ــو اللجن ه

ــز. ــق ألزمــة النظــام المهت ــي تعمي وتقديمهــم للمحاكــم، يعن
لجــان ولجــان ولجــان!! كــم مــن جريمــة أســدل عليهــا الســتار منذ 

2003 ولغايــة اليــوم، فعنــد  السياســيين القابعيــن فــي المنطقــة 
الخضــراء، قــول مأثــور هــو: ان اردت ان تضيــع حــق وتميتــه 

شــكل »لجنــة تحقيقية«. 
تــدار االمــور عنــد العصابــات والمجرميــن، وهكــذا  هكــذا 
أصبحــت لجانهــم التحقيقيــة، محــط ســخرية ُمــرة، فــكل األوراق 
صــارت مكشــوفة للقاصــي والدانــي، ولــم يعــد امــام الجماهيــر 
اال مواصلــة االنتفاضــة بمزيــد مــن العــزم والتنظيــم، مــن 
أجــل اقتــالع شــجرة الشــر التــي تتغــذى علــى دمــاء المضحيــن 

ــة. ــرة وكريم ــاة ح ــن بحي المطالبي

جلان حتقيقية«
اسيل رماحاسلوب السلطة املفضل يف الكذب والتضليل 


