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لألتصال بنا 

 # تهديد_علني_ بالقتل 
مــا ان تتصفــح مواقــع التواصــل االجتماعــي 
فــي األيــام األخيــرة، حتــى تشــاهد العديــد 
ــي  ــا وه ــجلة حديث ــو المس ــع الفدي ــن مقاط م
ــرأي  ــي ال ــف ف ــن يختل ــدد كل م ــد وته تتوع
مــع زعامــات دينيــة او مليشــياتية، والبعــض 
ويتوعــد  الناريــة  األســلحة  يحمــل  منهــا 
بتصفيــة اي رجــل او امــرأة تنتقــد او تطالــب 
بالتحقيــق فــي قضيــة قتــل المنتفضيــن، وأكثر 
مــن لقــي هــذا النــوع مــن التهديــد الصريــح 
والعلنــي بالقتــل هــي والــدة الشــاب مهنــد 
القيســي الــذي اغتيــل علــى أيــدي المليشــيات 
ــذه  ــدى ه ــلوب المفضــل ل ــي النجــف. األس ف

ــيات  ــة والمليش ــاع القتل ــن اتب ــاذج م النم

هــي الســب والشــتم والتحريــض والتهديــد 
الصريــح والواضــح وأمــام أنظــار 

الجميــع، مــع ســكوت مريــب مــن قبــل كل 
الســلطات األمنيــة والقضائيــة فــي عمــوم 
البــاد، وهــذا دليــل اكيــد علــى ان هنالــك 
غــض نظــر وتنســيق مــن اجــل إخمــاد اي 
رأي معــارض وإســكات اي حركــة احتجاجية. 
مــن  الــذي  اإلجرامــي  األســلوب  هــذا  ان 
المفتــرض أن يُعاقــب كل مــن يمارســه او 
ــه، هــو الورقــة األخيــرة للعصابــات  يــروج ل
القــوة  لــكل  فقدانهــا  بســبب  والمليشــيات، 

ــي  ــا ف ــت تمتلكه ــي كان الت
السابق وفضحها وفضح جرائمها وفقدانها 

الي شكل من أشكال التأييد 
الشعبي، ما جعلها في حالة من الهستيريا 

والتخبــط، دفعهــا إلخــراج مــا فــي داخلهــا 
ــو  ــة، وه ــات بذيئ ــف وكلم ــن تعاســة وتخل م
الوجــه الحقيقــي لهــذه العصابــات ومجموعــة 

ــة.  المرتزق
                     نشرة نساء االنتفاضة

مسلسل قتل النساء 
جيب ان يتوقف واىل االبد

العراقــي،  المجتمــع  علــى  يخيــم  ذهــول 
خصوصــا بيــن النســاء الاتــي يعشــن رعــب 
ابــواب  جرائــم ازواجهــن وأهاليهــم، وكأن 
الجحيــم قــد فتحــت للفتيــات والنســاء بعــد 
ــد عــام  مجــيء ســلطة االســام السياســي بع
،2003 بدعــم مــن النظــام الرأســمالي بقيــادة 

امريــكا.
بعــد  المتعاقبــة  الحكومــات  تشــكيل  فمنــذ 
2003، لــم يصــدر قانــون ينصــف المــرأة بــل 
ــن  ــس م ــن بالعك ــاك مشــاريع قواني ــت هن كان

ــك. ذل
مسلســل قتــل النســاء مســتمر، تتعــدد الطــرق 
والقتــل واحــد، تــزف لنــا مواقــع التواصــل 
فتــرة  بيــن  االعــام  ووســائل  االجتماعــي 
ــل  ــات القت ــية لعملي ــرق الوحش ــرى، الط واخ
التــي تطــال النســاء.يتم قتــل النســاء ألســباب 
وحســب  أســباب  بــدون  حتــى  أو  واهيــة، 
المنهــج الذكــوري الــذي يريــد االعتــداء علــى 
النســاء ومــن ثــم قتلهــن علــى نفــس المبــدأ.
لــن تمضــي ايــام اال وتســمع خبــر انتحــار فتاة 

ــري  ــف االس ــة العن ــرأة او ممارس ــل ام او قت
ــات  ــرى وتســمع عــن عملي ضــد اخــرى أو ت
كل  وكأن  الضحيــة!  بقتــل  تنتهــي  تحــرش 
اختيــار  عليهــن  مقــدر  والفتيــات  النســاء 
أربــع طــرق ال خامــس لهــا، امــا االنتحــار 
يأســاً او القتــل ألســباب عــدة او الهــروب 
مــن عنــف العائلــة وبالتالــي الســقوط بأيــدي 
تجــار الجنــس او القبــول والعيــش مــع العنــف 

واالضطهــاد.
يــا تــرى هــل هــذه هــي حيــاة نصــف المجتمع؟ 
ــم  ــذي ت هــل هــذا هــو النظــام الديمقراطــي ال
الترويــج لــه مــن قبل ابــواق الســلطة الطائفية 
ــة  ــوا يقصــدون ديمقراطي ــل كان ــة، ه الذكوري

القتــل؟
يمكــن للرجــل ان يختــار طريقــة قتلــه للنســاء 

ويفلــت مــن جريمتــه دون حســاب.
ــاء،  ــل النس ــن قت ــار ع ــا ســماع االخب يصدمن
فبعــد القتــل )غســا للعــار بداعــي الشــرف(، 
تســمع اخبــار قتــل ألســباب اخــرى، حيــث 
تناقلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي خبــر 
ــه الـــ  ــا بســبب مزاج ــن زوجه ــرأة م ــل ام قت
)عصبــي( وأفــرغ فــي صدرهــا عــدة طلقــات 
مــن بندقيتــه! وخبــر اخــر يقــول ان زوج قــام 

بقتــل زوجتــه بمطرقــة حديــد وبعدهــا قــام 
بحــرق جثتهــا!!؟؟ اي بشــاعة وإجــرام هــذا، 
اي كــره وحقــد دفيــن للمــرأة، اي وحشــية 

ــال؟ ــا االجي ــى عليه تترب
يتســأل المــرء: اليــس هنــاك دولــة اليــس 
هنــاك مؤسســات معنيــة؟ اليــس هنــاك وزارة 
ــا تــرى  او دائــرة تختــص بشــؤون المــرأة؟ ي
مــا هــو موقفهــا مــن هــذه الجرائــم المســتمرة 
التعطيــل  لمــاذا  والفتيــات؟  النســاء  بحــق 
المتعمــد للقوانيــن التــي تضــع حــد للمسلســل 

ــن؟ ــاك قواني ــت هن ــل إن كان القت
ســتتوقف عــن التســاؤل عندمــا تعلــم انــه 
مجموعــة  هنــاك  بــل  دولــة،  هنــاك  ليــس 
ــوزارات  ــة، وأن ال ــة وقومي ــات، طائفي عصاب
ــاد  ــذ للفس ــي منف ــة ه ــات الحكومي والمؤسس

والســرقة والقتــل
علينــا التصــدي لظاهــرة قتــل النســاء فــي كل 
ــرف  ــم الش ــاء باس ــل النس ــرة قت ــكان، ظاه م
ــف  ــب ان تتوق ــر يج ــمى آخ ــت اي مس او تح
وتنتهــي الــى االبــد ولــن يتحقق هــذا اال بنهاية 
االضطهــاد والتمييــز وتحقيــق المســاواة بيــن 

الجنســين                                                                  
نرجس علي
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لألتصال بنا 

انطالقــا مــن هــذا الشــعار خــرج االف 
المواطنيــن فــي اقليــم كردســتان بمشــاركة 
مختلــف الفئــات المفقــرة والمحرومــة مــن 
العمــال والكادحيــن والشــرائح المعدمــة 
لــم  الذيــن  والموظفيــن  المجتمــع  مــن 
ــذ أشــهر، بمســيرات  يســتلموا رواتبهــم من
المعيشــي  بالواقــع  تنــدد  احتجاجيــة 
والخدمــي وانعــدام فــرص العمــل وانتشــار 
البطالــة والفســاد المستشــري فــي اإلقليــم، 
فــال يمكــن للجماهيــر البقــاء متفرجــة إزاء 
عقــود مــن الفشــل والفســاد والمحاصصــة 
وهــدر الثــروات الــذي كشــفت عنــه جائحــة 
كورونــا مؤخــرا وفاقمــت مــن تبعاتــه علــى 
ــر  ــذه الجماهي ــت ه ــث عان ــر، حي الجماهي
الرواتــب  الفقــر والجــوع وتأخيــر  مــن 
الــى  أدى  ممــا  منهــا  جــزء  واســتقطاع 
ازديــاد ســخط الجماهيــر تجــاه األنظمــة 

الفاســدة التــي تســتغل قــوت النــاس وال 
تكتــرث اال لزيــادة ثرواتهــا علــى حســاب 
المواطــن، حيــث تأتــي معيشــة وصحــة 

ــرة ــع متأخ ــي مواق ــان ف ــالمة االنس وس
ــوم فــي كردســتان اشــبه  ان مــا يحــدث الي
مــا حــدث فــي محافظــات الوســط والجنوب 
ــي  ــة، وف ــر الجاري ــة اكتوب ــالل انتفاض خ
ســلطة  قمعــت  اإلعالمــي  التعتيــم  ظــل 
الشــباب  الكرديــة  القوميــة  األحــزاب 
لألحــزاب  والمعارضيــن  المحتجيــن 
الحاكمــة هنــاك والمســتمرة فــي الســرقات 
والنهــب، قامــت بأشــد أنــواع التعذيــب 
االعتقــاالت  حمــالت  الــى  باإلضافــة 
بحــق  البشــعة  والممارســات  والترهيــب 
جميــع االصــوات المعارضــة لسياســتهم
علــى الســلطة فــي كوردســتان ان تعــي ان 
كل حججهــا وأســاليبها فــي إثــارة النعــرات 

ــي  ــر ف ــوم الجماهي ــت والي ــد ول ــة ق القومي
مــع  الصــراع  أن  جيــدا  تــدرك  اإلقليــم 
بامتيــاز  طبقــي  صــراع  الســلطة  هــذه 
تنظــم  ان  اال  الجماهيــر  علــى  وليــس 
نفســها وتتجــاوز اخطــاء انتفاضــة الوســط 
والجنــوب مــن اجــل هزيمــة أركان نظــام 

الفســاد والنهــب فــي كوردســتان.

                            اسيل رماح

كورونا تقتلنا مرة واحدة والظلم يقتلنا كل يوم

التحرش وأثره النفسي واجلسدي 
على حياة الضحية

ومــن  األطفــال  مــن  الكثيــر  يتعــرض 
العربيــة  المجتمعــات  فــي  الجنســين  كال 
والغربيــة ايضــاً، الــى االســتغالل الجســدي 
فــي فتــرة عمريــة معينــة، كونــه طفــل 

ــه. ــن ذات ــاع ع ــي الدف ــادر ف ــر ق غي
فــي  منتشــرة  الظاهــرة  هــذه  اصبحــت 
األوانــة األخيــرة فــي كثيــر مــن المجتمعات 
ــي بشــكل خــاص، لعــدم  والمجتمــع العراق
ــبة  ــل ومحاس ــة الطف ــن لحماي ــود قواني وج

ــد الحســاب  ــدي اش المعت
العشــائرية  الثقافــة  بلــد تحكمــه  وكوننــا 
ــب  ــي اغل ــرا المجــرم ف ــي تب ــة، الت والديني
االحيــان او تحــاول تخفــي الفعــل الجرمــي 
وتتســتر عليــه نجــد بعــض العوائــل تتنــازل 

عــن حقــوق الطفــل مقابــل مبلــغ مالــي 
الضحيــة. ألهــل 

مــن المشــكالت الكبيــرة فــي هــذا الجانــب 
ان اغلــب األســر ترفــض توعيــة األطفــال 
ــل  ــن ان يحم ــاً م ــور خوف ــذا األم ــى ه عل
الطفــل افــكاراً تتجــاوز عمــرة، او هــي 
باعتقادهــم امــور ال يجــب التحــدث بهــا او 
مناقشــتها مــع األطفــال حتــى وان تعــرض 
الطفــل لفعــل التحــرش وهــذا مــا يعقــد مــن 
القضيــة أكثــر حيــث ان المتضــرر الوحيــد 

هنــا هــو الطفــل. 
وهنالــك الكثيــر مــن العواقــب الضــارة 
للطفــل بعــد التحــرش الجنســي، بمجــرد 
التحــرش  لحادثــة  الطفــل  يتعــرض  ان 
واالعتــداء او اإلســاءة الجنســية فأنــه يمــر 
والتــي  الضــارة  العواقــب  مــن  بالكثيــر 
تتــرك اثــراً ســلبياً للغايــة عند كال الجنســين 

فــي حالتهــم الجنســية والعضويــة ايضــاً 
حيــث اثبتــت بعــض الدراســات ان بعــض 
للتحــرش  يتعرضــون  الذيــن  األطفــال 
ــيه  ــون بحــاالت نفس ــم يصاب الجنســي فأنه
ســيئة للغايــة وربمــاً تمتــد تلــك األثــار 
العالقــة  مســتقبل  علــى  وتؤثــر  الســيئة 
الحميميــة فيمــا بعــد وليــس هــذا فقــط، 
فنتيجــة للضغــط النفســي الــذي يعانــي منــه 
الطفــل والــذي قــد يــؤدي الــى إصابتــه 
الخطيــرة  العضويــة  ببعــص األمــراض 
ومــن أبرزهــا اإلصابــة بأمــراض القلــب، 
وكمــا ان هنالــك بعــض األخطــار الصحيــة 
التــي يرتكبهــا الطفــل نتيجــة لــكل تلــك 
وهــي  والجســدية  النفســية  الصراعــات 
ادمــان المخــدرات والتعاطــي والتدخيــن 
الــى  حياتــه  يعــرض  ممــا  وغيرهــا، 

الخطــر.

                        ثرى حممد كاظم


