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فيسبوك - نساء االنتفاضة

الســلطة  مطبلــو  روج  طاملــا 
لرئيــس  االلكرتونيــة  واجليــوش 
الــوزراء احلــايل الكاظمــي معتربينه 
البطــل اخلــارق الــذي سينتشــل 
ــن  ــص م ــرق واملخل ــن الغ ــاد م الب
الفســاد. وحيتــان  امليليشــيات 

مكافحــة  جهــاز  اعتقــل  عندمــا   
االرهــاب ليــل اجلمعــة عناصــر مــن 
وحبوزتهــم  اهلل  حــزب  ميليشــيا 
اســلحة وصواريــخ و منصــات إطاق، 
ــذه  ــن ه ــوش م ــذه اجلي ــت ه جعل
احلادثــة انتصــارا بطوليــا حيســب 
اهــداف  مجيــع  وكأن  للكاظمــي 
حتققــت. قــد  أكتوبــر  انتفاضــة 

 لكــن وكمــا هــو متوقــع اطلــق 
ســراح العناصــر املليشــياوية وصــدر 
حكــم »الــرباءة« حبقهــم مــن كل 

ــد  مــا نســب اليهــم مــن تهــم بع
ــكلي،  ليليتــن مــن االعتقــال الش
مــع االعتــذار الشــديد عمــا حصــل.

بــه  أدىل  مــا  ان  نعلــم  مجيعنــا 
الكاظمــي مــن تصرحيــات اخــره 
ــال  ــران واعتق ــيا اي ــه مليليش بتحدي
ســوى  ليســت  اهلل  حــزب  خايــا 
تســتجدي  بهلوانيــة  حــركات 
تعاطــف اجلماهر لكســب الشــعبية 
ــة،   ــة املوجه ــال الدعاي ــن خ ــه م ل
اضحوكــة  اال  ماهــي  احلقيقــة  ويف 
يتغــى بهــا مطبلــي هــذا النظــام، 
فالكاظمــي ولــد مــن رحــم هــذا 
ــب  ــادر وال راغ ــر ق ــو غ ــام وه النظ
ــة  ــة األمريكي ــد اللعب ــب قواع حبس
ــى  ــوم باالنقــاب عل ــة ان يق اإليراني

مــن وضعــه رئيســا للــوزراء. 

الكبــرة  والتضحيــات  الدمــاء  ان 
خــال  اجلماهــر  دفعتهــا  التــي 
انتفاضــة أكتوبــر، ليســت مــن أجــل 
ــتبدال  ــة او اس ــرحيات إصاحي مس
وزيــر بآخــر، الن اجلماهــر تعــي 
جيــدا أن اخلــاص مــن هــذا الوضــع 
ال يتــم إال باخلــاص مــن النظــام 
اجلماهــر.  يــد  علــى  وإســقاطه 
ــاة  ــن ودع ــبة لاصاحي ــا بالنس ام
إعطــاء الفــرص، فنقــول هلــم انظــروا 
كيــف  وقضائكــم  حكومتكــم  إىل 
واملليشــيات  العصابــات  حيولــون 
القانــون. فــوق  ابطــال  إىل 

اسيل رماح

  براءة لعدم كفاية األدلة

ظاهرة قتل النساء اىل اين؟؟
أصبحــت حيــاة الفتيــات والنســاء ليســت ملكهــن، وأصبح 

القتــل يرتبــص بهــن بشــكل علني او ســري. 
لقــد حتدثنــا يف مقــاالت ســابقة عــن االســتهتار حبيــاة 
النســاء، وألهميــة املوضــوع واســتمرار العنــف والقتــل 
جيــدر بنــا عــدم الســكوت، وتســليط االضــواء وجعــل االمــر 
ــة راي  ــات قضي ــاء والفتي ــل النس ــرة قت ــاد ظاه ــن ازدي م
ــد  ــع ح ــل وض ــن اج ــائل م ــع الوس ــتخدام مجي ــام، واس ع

ــية. ــات الوحش ــذه املمارس هل
ظاهــرة القتــل تــزداد يــوم بعــد يــوم وهــذا مؤشــر مثــر 
ختصــر قتــل النســاء يف نقــل اخلــرب 

ُ
 عندمــا ي

ً
للقلــق خاصــة

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي واالعــام ويصبــح رقــم 
يضــاف اىل اعــداد ضحايــا العنــف االســري والقتــل “غســا 
للعــار” وينطــوي ويصبــح مــن املاضــي وكأنــه امــر عــادي 

مقدرعلــى النســاء. 
 للشــرف كجرميــة 

ً
جيــب معاملــة جرميــة قتــل النســاء غســا

قتــل عمــد مــع اإلصــرار. 
ــاء،  ــى االنســانية مجع ــار عل ي ســبب ع

ٔ
ــل النســاء ال ان قت

ــل  ــر خمج ــتخفاف ام ــذا االس ــاء به ــاة النس ــادرة حي ان مص
ويتعــدى كل حــدود االســتهتار، جيــب محايــة النســاء وال بــد 
ــاء  ــا وانه ــزام ببنوده ــاواة وااللت ــن املس ــل قوان ــن تفعي م
التمييــز الــذي يصنــف املــرأة بتصنيفــات الشــرف واالديــان 
ــتنكر  ــة تس ــة جدي ــا اىل وقف ــاج يف عاملن ــا حنت ــع، انن واجملتم
مــارس حبــق النســاء 

ُ
ضحايــا الشــرف، فاخبــار القتــل الــذي ي

كثــرة ونشــاهدها يوميــا مــن خــال مواقــع التواصــل 
ــوم.  ــزداد كل ي ــف ي ــرى العن ــي، ون االجتماع

اننــا حباجــة اىل ســن قوانــن يف جمــال حقــوق األنســان 
وتفعيلهــا وعــدم اخللــط بــن مفهــوم العنــف كجرميــة، 
ة وجيــب احــرتام 

ٔ
وبــن حماولــة احلــد مــن العنــف ضــد املــرا

ة يف اجملتمعــات.
ٔ
املــرا

ــات  ــلوك اجملتمع ــد يف س ــة تتصاع ــة وازم ــام كارث ــن ام حن
وكأنهــا وجــه للعدالــة ومتــارس بتفاخــر كأنهــا وســام للفخــر 
صــادر حيــاة النســاء كأنهــا امــر طبيعــي. 

ُ
والشــجاعة، وت

ــع  ــة اجملتم ــي مهم ــاء ه ــل النس ــرة قت ــدي لظاه ان التص
األنســاني واملنظمــات النســوية  والتحرريــن وكل الناشــطن 

ــاواة. ــة واملس ــودها احلري ــة تس ــاة كرمي ــن حلي والتواق

نرجس علي
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حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

ان التغيرات االجتماعية العظيمة 
مستحيلة من دون  الثورة النسائية      

كارل ماركس 

والتهديــد  التحــرش  أصبــح 
قبــل  واالعتــداء مــن  واخلــوف 
 مــن 

ً
الرجــال علــى النســاء جــزءا

اليوميــة للكثــر مــن  احليــاة 
النســاء ومــن املمكــن ان تقــع كل 
 للتحــرش 

ً
امــرأة او فتــاة ضحيــة

اجلنســي.
التحــرش  حيــدث  أن  ميكــن 
اجلنســي يف كل األماكــن العامــة 
ــة  ــال يف املدرس ــبيل املث ــى س عل
أو يف املياديــن العامــة واماكــن 
ــة  ــات العام ــل أو يف املواص العم
خلــف  حــى  أو  الشــارع  يف  أو 
جــدران بيــت املتحــرش بهــا.

اجلنســي  التحــرش  يشــمل 
مــن  األشــكال  مــن  جمموعــة 
ضمنهــا التحديــق والنظــر الغــر 
كالتصفــر،  والنــداءات  الئــق، 
والتعليقــات حــول شــكل اجلســم 
واملظهــر، أو االلفــاظ والنكات ذات 
االحيــاءات اجلنســية، أو املامســة 
ــل  ــن قب ــا م ــوب به ــر مرغ الغ
الرجــل او الشــاب املتحــرش يف 
هــذه احلالــة يدعــي املتحــرش 
الصدفــة  وليــدة  أنهــا  علــى 
وخارجــة عــن إرادتــه وقــد تشــعر 

 باملضايقــة والتحرش 
ً
النســاء أيضــا

ــاءات  ــال االحي ــن خ ــي م اجلنس
كالتجســيد  املهينــة  اجلنســية 

اإلباحــي بشــى أشــكاله.
النســاء  تعــرض  أصبــح  وقــد 
التحــرش  اشــكال  ملختلــف 
 
ً
اجلنســي الســابقة الذكــر تعرضــا

أن  لدرجــة   
ً
ومتكــررا  

ً
يوميــا

الكثــر مــن النــاس اســتهانوا 
بــه وأصبحــوا يرونهــا ظاهــرة 
طبيعيــة وجــزء مــن الســلوك 
الواقــع  يف  ولكــن  الذكــوري، 
ــي  ــاة الت ــرأة أو الفت ــاس امل إحس
تتعــرض للتحــرش هــو الــذي 
 
ً
حامســا يكــون  أن  شــأنه  مــن 

وبإمكانــه ان يقيــم املوقــف، ألنهــا 
هــي التــي تتعــرض لإلســاءة 
الضغــط  وبالتــايل  اجلســدية 

لنفســي. ا
مــن حــق كل امــرأة وفتــاة أن 
ــاحة  ــن املس ــى اآلخري ــرض عل تف
حتتاجهــا  التــي  الشــخصية 
ــرض  ــو وأن تف ــي ينم ــان ك كانس
ضــرورة التــزام احمليــط باحــرتام 
حتددهــا  التــي  احلــدود  هــذه 

ــم. هل
ماك طالب

التحرش اجلنسي


