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العدد 42 السبت 18/7/2020 

ــاة  ــق الفت ــة بح ــة واالنوث ــد الطفول ــب ض ــرى ترتك ــة اخ جريم
القاصــر ذات الخمســة عشــرعاماً ..ان اغتصــاب الفتــاة في مدينة 
الموصــل مــن قبــل العنصريــن المنتســبين الــى الحشــد العشــائري 
ــام  ــث ق ــة . حي ــة المنظم ــى الجريم ــة ال ــت مضاف ــواء 76 تم ل
العناصــر  الدنيئــة  يحيــى و عثمــان بإختطــاف الفتــاة مــن منطقــة 
حــي التحريــر فــي مدينــة الموصــل  واغتصابهــا. وعندمــا القــي 
ــة  ــل القاطع ــة بالدالئ ــات الجريم ــد اثب ــاة وبع ــى الجن ــض عل القب
ــة قرابــة  ــة وتبيــن انهمــا تربطهــم صل تــم االفــراج عنهمــا بكفال
بالنائبــة فــي الســلطة النائبــة عــن محافــظ الموصــل بســمة بســيم، 
ــر  ــاة قاص ــة وإن  الفت ــة االدل ــدم كفاي ــة ع ــم بحج ــة عنه مدافع
ــة نظــام  فاشــي  ــاة ضحي ــى افادتهــا، لتكــون الفت وال اعتمــاد عل
ســلطوي اليعتمــد علــى االدلــة الفعليــة بــل يتعامــل بالمحســوبيات 

علــى حســاب الفئــات الضعيفــة  والمعدمــة مــن الشــعب. 
االحــزاب  مــن  والمتكونــة  الحاكمــة  الســلطة  عودتنــا  لقــد 
المحاصصاتيــة علــى ارتــكاب ابشــع الجرائــم بحــق هــذا الشــعب 

ــة نفســها . ــن الجريم ــع ابشــع م والتملــص بذرائ

مــن هنــا نطالــب المجتمــع المحلــي والدولــي ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي والحقوقييــن والمهتميــن بقضيــة االنســانية المطالبــة 
ــي ال  ــاة، ك ــن الجن ــا م ــة واخــذ حقه ــاة المغتصب ــك الفت بحــق تل
تتكــرر مثــل تلــك الجريمــة البشــعة .. هكــذا هــو اســلوب الســلطة 
الذكوريــة والتــي تجيــز لمــن يشــارك بالحكــم ان يتجــاوز  علــى 
انســانية البشــر ويرتكــب الجنايــات وهــو آمــن مــن العقوبــة 

بحجــة المحســوبية وضعــف القضــاء الفاشــل .
ــة المــرأة فــي العــراق نديــن  ــا مــن منظمــة حري نحــن ومــن هن
ــى مســؤولية  ــذي هــو عــار عل ونســتنكر هــذا الفعــل البشــع، ال
الدولــة التــي تســمح لعناصرهــا المتســلطة علــى رقــاب الفئــات 
ــتهم ..  ــم وخس ــراهتهم  ودنائته ــا لش ــون ضحاي ــة ان تك المهمش
ويجــب الحــد مــن هكــذا افعــال تعــود ان يرتكبهــا ذيــول الســلطة 

والنظــام.. 

منظمة حرية املرأة يف العراق
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 حول اغتصاب بنت املوصل 

كانــت  التــي  الموروثــة  العــادات  مــن 
هــي  الجاهليــة  بالمجتمعــات  متأصلــة 
ظاهــرة تفضيــل الذكــور علــى اإلنــاث. 
ومــن المؤســف إنهــا الزالــت موجــودة 
ــوى  ــا بشــكل أق ــي وربم ــا الحال ــى وقتن حت
مــن ذي قبــل، فوئــد البنــات لــم يقتصــر 
علــى عصــر الجاهليــة فحســب فــا زالــت 
باألنثــى  تبشــر  حيــن  العوائــل  بعــض 
ــدان بالخــزي  ــا ويشــعر الوال يســود وجهه
والعــار مــن جــراء هــذا الخبــر. وحيــن 
ــلوبة  ــا مس ــون حياته ــاة تك ــك الفت ــد تل تول
يســتحقرها كل مــن حولهــا ويلــوح الحــزن 
والكأبــة فــوق ســقف العائلــة وتبــدأ النــذور 
والقرابيــن ألجــل أن يرزقــا بصبــي يحمــل 
إســم العائلــة وكأن الفتــاة ليســت انســانا 

ــة!  ــي العائل ــردا ف وف

ــذه  ــي له ــي الصب ــم ويأت ــن عليه ــن يُم وحي
ــى  ــب عل ــك ويتوج ــذ دور المل ــاة يأخ الحي
كل مــن حولــه أن يخدمــه فيفضــل األبــوان 
ــر  ــو األم ــون ه ــه ويك ــى أخوات ــن عل اإلب
ــذه  الناهــي ال يحــق ألحــد أن يردعــه؛ وه
التصرفــات قــد جبــل عليهــا المجتمــع منــذ 
األزل نجــد التمجيــد وتبجيــل الرجــال عــادة 
طبيعيــة، ويُمنــح حقــوق ضــد اإلنســانية من 
ــع  ــا المجتم ــرب ويعتبره ــى الض ــتم إل الش
المتخلــف والمنغلــق علــى ذاتــه ضــرب 
مــن ضــروب الرجولــة والقــوة فبــات هــذا 

ــا. ــي مجتمعن المــرض متأصــل ف
 ليــس فقــط هــذا التبجيــل مــن الرجــال 
ــن  ــرأة أيضــا هــي م ــل نجــد الم فحســب ب
تطبــل لهــذا الشــيء فــاألم حزينــة إلنجابهــا 
ــان  ــن تنجــب الصبي ــات ومغتبطــه حي الفتي

ولمــا ينخــرط الصبــي فــي أذيتــه ألخواتــه 
ــن  ــاع ع ــرد والدف ــن ال ــن م ــا تمنعه نجده
إنفســهن إلن ذلــك يعتبــر عــدم حيــاء ومخل 
تحــت  فعلــه  علــى  وتشــجعه  باألخــاق 
أقســى  الظلــم  فيكــون  التأديــب؛  ذريعــة 
ــم  ــب ل ــد لذن ــن تول ــاة حي ــاه الفت ــاب تتلق عق

ــى.  ــت أنث ــا خلق ــط ألنه ــه فق تقترف
تخلــف لنــا تلــك العــادات الســلبية عــدة 
مشــاكل يصعــب حلهــا جذريـًـا حيــث تحتاج 
لحمــات توعويــة واالرتقــاء بالنضــال مــن 
اجــل الخــاص مــن هــذه الظاهــرة ومنــح 
فــرص لعيــش حيــاة كريمــة لــكل فتــاة 
ســلبت حقهــا ورفــع شــأن المــرأة واقتدارها 
وضمــان مســاواتها اذ بــدون ذلــك اليمكــن 

ــا. ــع انســانيا وعصري ان يكــون المجتم
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حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

ان التغيريات االجتماعية العظيمة 
مستحيلة من دون  الثورة النسائية      

كارل ماركس 

بيان استنكار نساء االنتفاضة جلرمية اغتصاب لطفلة املوصل

ــا  ــا مروع ــة نب ــة املاضي ــام القليل ــات التواصــل االجتماعــي يف االي ــة وصفح ــت وســائل االعــام احمللي تداول
ــات  ــع ألحــدى الربملاني ــل اثنــن مــن عناصــر احلشــد العشــائري التاب ــة مــن قب ــة موصلي باغتصــاب طفل
عــن حمافظــة املوصــل هــي النائبــة بســمة بســيم، واملفــزع يف االمــر هــو انــه مت االفــراج مــن قبــل احملكمــة 
عــن املتهمــن حبجــة عــدم كفايــة االدلــة حيــث اعتــربت احملكمــة ان شــهادة  الضحيــة غــري كافيــة كونهــا 
هــدر حقهــا جمــددا 

ُ
»قاصــر«!. فــأي جحيــم هــذا الــذي تعيشــه طفلــة حــن تتعــرض  ألبشــع جرميــة حبقهــا، ي

وذلــك بإســكات صوتهــا وعــدم االخــذ بإفادتهــا كونهــا قاصــر. 

ان اطفــال العــراق وعلــى مــر االربعــة عقــود املاضيــة كانــوا الضحيــة اجملهولــة لــكل مأســي وحــروب وويــات 
ــة  ــة بنــت املوصــل جتســيد حلصيل ــات املــرات وان قضي ــا مئــات ومئ اجملتمــع، وان حقوقهــم تهــدر يومي
كل مــا يعانيــه اجملتمــع مــن الفســاد والنهــب وانعــدام احلقــوق والــا مســاواة وســلطة االحــزاب القوميــة 
والطائفيــة وامليلشــياتيه وارهــاب وجمــازر داعــش وغريهــا، والتــي يدفــع االطفــال مثنهــا بالضيــاع والتشــرد 

والفقــر والتيتــم واجلــوع واحلرمــان مــن التعليــم واالمــان وابســط حقــوق الطفولــة. 

ــاة  نديــن بشــدة هــذه اجلرميــة البشــعة وحنمــل الســلطات القضائيــة مســؤولية التحقيــق وحماكمــة اجلن
ــوق  ــوق االنســان وحق ــى معايــري حق ــا ألعل ــة املوصــل املهــدور وفق ــوق طفل ــات واســرجاع حق بأشــد العقوب
الطفــل العامليــة، ونضــم صوتنــا اىل صــوت طفلــة املوصــل لنوصــل صــدى صرختهــا املكتومــة اىل كل حمبــي 
احلريــة واملســاواة ولنقــض مضاجــع مــن ال يريــدون ان يســمعوا، لتكــون هــذه نهايــة لإلجحــاف حبقهــا ونضع 

حــدا لاســتهتار بالطفولــة الضائعــة يف العــراق.
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