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بني أعـراف اجـتمــاعيــة ومبـررات قـانــونيـة

استمــرار جــرائم قتـــــل النسـاء عـــىل خلفية "غســــل العــــار"
بغداد /اياد عطية اخلالدي

يف إحـدى املقابر بضواحي بغداد كانـت احلاجة سليمة ( )65عاماً تنقل
خطـواتها املـنهكة بحـذر ،وقد غطـت وجهها بلـثام لم تـظهر مـنه اال عينني
زائغتني ،بحثـاً عن قبر ليـس من السهولـة متييزه ،قبـر بال شاهدة وال دليل
وال عنوان النه خال من أية اشارة تدل على اسم صاحبه..
لـكن قـلب األم دلـيله .
فهنـا ترقـد ابنـة الثـالثـة والعـشريـن التي
قتلهـا والدهـا طعنـاً بسكني مـزقت قلـبها
الـ ــذي كـ ــان ذنــبه
الـوحيد انه أحب
شــاب ـاً ،وب ــدالً من
ان ي ـن ــتهــي هـ ـ ــذا
احلـب ب ـ ــال ـ ــزواج،
اختار لها والدها
نه ـ ـ ــاي ـ ـ ــة م ـي ـت ـ ـ ــة
بشعة.

وعلـ ـ ــى الـ ـ ــرغــم مــن اخ ـتـالف شخـ ـ ــوص
مــرتكـبي هـذه اجلــرائم ،ان القـاتل واحـد
يـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـث ــل يف
ال ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
والـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
والقــانــون الــذي
يـ ـ ـسـه ــم بـ ـ ـشـكـل
مـب ــاش ــر أو غـي ــر
مـبـ ــاشـ ــر وميــنح
غ ـط ــاء ش ــرعـيـ ـاً
السـتـمـ ــرار هـ ــذه
اجلرائم...
وحـ ـت ـ ـ ــى الـالئ ــي
يـفلـنت مـن هـ ــذه
ال ـعــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ويـهـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ــن مـ ــن
املــصيــر املعــروف
سلفـاً ،فــانهن يف
الغ ــالـب يـلج ــأن
مـن م ــدن وق ــرى
صـغـ ـي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ــى
امل ــدن الكـبـي ــرة وم ــا يـنـتـظ ــرهـن يف ه ــذه
املـ ـ ــدن هـ ـ ــو الـ ـض ـيـ ـ ــاع ،وعـ ـ ــادة مـ ـ ــا ي ـتــم
اقـتي ــادهن بــواسـطــة عـصــاب ــات التـســول
واجل ــرمي ــة ال ــى االنح ــراف وهـن ــاك يـتـم
ارغامهن على امتهان التسول والرذيلة..

ناشطات يف احلركة
النسوية:

الهروب الى
املدن
الكبيرة

نسعى لتغيير
القانون ()409
الذي يشكل غطاءً
قانونياً لهذه
اجلرائم.

كـ ـ ــانــت جـ ـ ــرميـ ـ ــة
ق ـ ـ ـتــل حـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
واحدة من ضمن
سل ــسل ــة ج ــرائـم
ق ـ ـتـل ل ـ ـن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاء
وف ـت ـي ـ ـ ــات عـل ـ ـ ــى
خلفية ما يسمى
(غ ـ ـسـل الع ـ ــار) وهــي ج ـ ــرائــم ت ـتــم بـحق
بعـض النـســاء الالتي يـتمـسـكن بحـقهن
يف اخـتـي ــار ال ــزوج ،رغـم مع ــارض ــة األهل
والقــربــى بــسبـب تقــاليــد وعــادات قبـليــة
مازالت حتكـم عقلية البعض يف اجملتمع
العراقي.

من هي؟

( 28 )....عـاماً واحدة مـن الفتيات الالئي
هـربن من قـدر محتـوم الى مـدينـة بغداد،
مازالـت اثار الـضرب املـبرح علـى جسـدها،
أمـضت ايـامـاً تـذرع الـشــوارع وتعيـش علـى
الـصــدقــات قـبل ان حتـتـضـنهــا ( )...وهـي
امـراة مـشهــورة يف منـطقــة عالوي احللـة،
ومنـذ سـنتني تعـيش الـى جـانب عـدد آخـر
من الفتيـات يف منزل نقول ( )...توفر لنا
ال ــسكـن واحلـم ــاي ــة يف مق ــابل عـملـن ــا يف
التسـول ،ما جنمعه من املـال تغطيه لها..
وهي الـتي تــزوجنــا وتطـلقنــا متـى شـاءت
مقـابل مبالغ بخـسة ،فنحـن ال نحمل اية
وثائق تثـبت شخصيـتنا ولهـذا نحن حتت
رحمتها وال ميكننا رفض اوامرها.

املادة 409

فيـما تسـتثنى املـرأة اجلانيـة بحق زوجها
يف جـرائم مشـابهة وال تـستفـيد مـن هذه
املـادة القـانــونيــة ،حتـى لـو جـاءت االدلـة
لـصاحلهـا وتعاقـب عادة وفق احكـام املادة
 402وتتراوح عقـوبتها بني الـسجن املؤبد
واالعدام.

املطلوب نظرة حضارية

وتــرى جنله العـبيــدي من شـبكــة النـسـاء
العـراقيـات ان قـانـون العقـوبـات العـراقي
الــذي يـتخــذ كــواجهــة ،أو غـطــاء وميـنح
االعـذار الصـدار احكـام مخففـة جلـرائم
قـتل الـن ـسـ ــاء علـ ــى خلفـي ــة م ــا ي ـسـم ــى
"بغــسل العــار" أو الـثــأر أو االنـتقــام امــر
يــدفعـنــا الــى تغـيـيــر مــا ي ـسـمــى "بغــسل
العار" الذي يعد اجحافاً بحق اإلنسانية
وحق املــراة العــراقيــة ،كنـا نـأمـل ان يبـدأ
التـغييـر من خالل الـدستـور كـي يتعـامل
القـانون الـعراقي مع هـذه املسـألة بـنظرة
حضارية.
وعلـينا االن ان نـوحد جهـودنا كنـاشطات
يف احلـركة الـنسائـية من أجل بـدء حملة
كبيـرة تدعـو الى مـراجعـة جديـة لتغيـير
الع ــدي ــد مـن الق ــوانـني املـتع ــسف ــة بـحق
املراة.

وتـخضع جـرائم مـا يـسمـى "بغـسل العـار"
ال ـ ــى امل ـ ــادة  409مــن ق ـ ــان ـ ــون الـعق ـ ــوب ـ ــات
العراقي...
وتقول احملـاميـة رسميـة الكعبـي ..ان هذه
املـ ـ ــادة تـ ــضع عـ ـ ــذراً لـلجـ ـ ــانــي (ال ـ ـ ــرجل)
بتخفيف عقوبـة جرمية القـتل ،خصوصاً
جــرميــة قـتل (الـشــريك) الــزوجــة وتــأخــذ
العق ــوب ــة حـي ــانـ ـاً ط ــابعـ ـاً شـكلـيـ ـاً بحـيـث
يحكـم علــى اجلــانـي بعقــوبــة تتــراوح بني
تعذيب وقتل
السنة والثالث سنوات مع وقف التنفيذ .يقــول ن ــاطق بــاسـم جهــاز ال ـشــرطــة ،ان

تعـامل اجهزة الشـرطة العراقـية مع هذه
اجلـ ـ ــرائ ــم ال يخ ـتـلف عــن سـ ـ ــواهـ ـ ــا مــن
اجل ـ ــرائــم االخـ ـ ــرى ،بغ ــض ال ـنـ ـظ ـ ــر عــن
دوافعهــا واسبـابهــا ،لكـن اجلنـاة يـدركـون
سلفـاً ان هناك فقـرات قانـونية متـيز بني
جــرميتهم وجـرائـم القتل االخـرى فضالً
عن عــوامل اجتمـاعيـة وعشـائـريـة حتكم
اجملتمع الذي حتدث فيه هذه اجلرائم.
ويف حــاالت عــديــدة تكــون الـضحــايــا قــد
تعـ ـ ــرضــن ق ـبـل مق ـتـلهــن الـ ـ ــى اشـكـ ـ ــال
مخـتـلفـ ــة مـن الــتعـ ــذيـب .ويف احلـ ــاالت
التـي تتــدخل فيهــا الشـرطـة قبل حـدوث
اجلـرميـة ،فـانهـا تقـوم بحجــز الطــرفني،
لـكــنه ـ ــا تقـ ــوم ب ـ ــاطالق س ـ ــراح املعـتـ ــدى
علـيه ــا ،بع ــد احلـص ــول علـ ــى تعه ــد مـن
املعتــدي ،لكن جـميع احلــاالت دلت علـى
ان هـ ـ ــذا ال ـتـعهـ ـ ــد ال يـ ـ ــدوم ط ـ ـ ــويالً ..إذ
س ـ ــرع ـ ــان مـ ـ ــا يق ـ ــوم اجل ـ ــانــي ب ـتــنف ـي ـ ــذ
جرميته.
وتعـتبر جنله الـعبيدي ..ان مـا يحدث يف
الكـثـي ــر مـن احل ــاالت يـ ــدل علـ ــى عج ــز
اجهـ ــزة الـ ـشـ ــرطـ ــة امـ ــام اسـتـمـ ــرار هـ ــذه
اجلـ ــرائـم وبـيـنــت العـبـيـ ــدي :ان شـبـكـ ــة
النـســاء الع ــراقيــات اقــامـت العــدي ــد من
املــؤمت ــرات ملنــاهـضــة العـنف ضــد املــراة..
وان املــؤمتــر لـم يتــردد بــاالشــارة الــى مــا
يتــرتب علـى تـسلـيم الفـتيــات لعـوائـلهن
رغ ــم تـع ـ ـ ــرضـه ــن ال ـ ـ ــى مـح ـ ـ ــاوالت قـ ـتـل
وتعــذيب لكـن مصـدراً يف وزارة الــداخليـة
العـراقية ..رفـض االتهامـات املوجهـة الى
اجهــزة الـشــرطــة بــالـتهــاون والـتقــصيــر،
وقال اننا نـسعى الى اداء واجبنا بالشكل
القـ ــانـ ــونـي ،لـكـن هـنـ ــاك عـ ــوامل اخـ ــرى
لـي ـسـت مـن مـن مهـم ــة اجهــزة ال ـشــرطــة
تغييرها.

حترمي قتل النساء

ويـ ــرى رجل ال ــديـن حـمـي ــد امل ــوس ــوي ان
جـرائم قتـل النسـاء يحرمـها االسالم وال
مييـزهــا عن سـواهــا من اجلـرائـم اال من
حيـث كونها جـرائم عمد أو غـير عمد ،ان
االسالم يح ــافــظ ويك ــرم امل ــرأة واالس ــرة،
وبــالنــسبـة الـى جــرائم الـزنـا فــانه حتـى
اقـرار اإلنـسـان بـالـزنـا ،ال يـؤخـذ بـاقـرار،
رجالً ك ــان ام أم ــرأة الن االسالم ال ميـي ــز
بني الـرجل واملـرأة يف هـذه اجلـرميـة ،وان
مج ـ ــرد االته ـ ــام ال يحـلل قــتل االخـت أو
الـزوجـة ،واالسالم هنـا شـدد علـى قـضيـة
البينـة التي ال حتصل الـى بشهـادة اربعة
شهود تـتوافـر فيهـم شروط محـددة لدرء
احلـ ــدود بـ ــالـ ـشــبهـ ــات .وللـحفـ ــاظ علـ ــى
الـنـ ـســيج االجـتـم ــاعــي ومك ــان ــة االس ــرة
واستمرارها..

جهود متناقضة

شاهدتان على جرمية قتل ..صورة من االرشيف

نـشــاطــات وحتــرك ــات منــظم ــات اجملتـمع
املــدنـي وخـصــوص ـاً املــدافعــة عـن حقــوق
اإلنـسـان واملـرأة ضـد الـعنف وضـد الـقتل
تق ــابله دع ــوات متـطــرف ــة تن ــادي بعقــاب
املرأة ،وتعترض اجلهـود والفعاليات التي
حتاول الدفاع عن حقوقها..
فـ( )..ال ـتــي بـك ــته ـ ـ ــا امهـ ـ ــا مبـ ـ ــرارة والــم
وحملـت لقبـرهـا الـشمـوع واشجـار أآلس
ينظـر اليهـا اعمـامهـا واقـاربهـا علـى انهـا
ال تـسـتحق دمعـة وال قـطعـة أرض تــدفن
فيهـا ،فهـذا جـزاء من تخـرج عن تقـاليـد
اجملتمع وحكم القبيلة.
لكن ارتبـاط جرائـم قتل النـساء مبـفهوم
"غ ـسـل الع ــار" ب ــات ام ــراً م ــرف ــوضـ ـاً مـن
قـطــاعــات واسع ــة يف اجملتـمع الع ــراقي..
حيث تـتعالـى االصوات املنـادية بـاسقاط
القـوانـني التـي تشـرع ملفهـوم جـرائـم قتل
الـن ـس ــاء واعـتـب ــار ه ــذه اجل ــرمي ــة ك ــأي ــة
ج ـ ــرمي ـ ــة ق ـتـل يح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ــب عل ــيه ـ ــا
القانون.

موافقة السيد الوزير
عامر القيسي
موافقـة السيـد الوزيـر ..جملة سحـرية تـواجهك عند
مراجعـتك معظم الوزارات واملؤسسات التابعة للدولة
ابتداء من حـراس هذه املؤسسات وانـتهاء بأخر حلقة
قريبة من الوزير.
وه ــذه احل ــال ــة ب ــرزت م ــؤخ ــرا بـ ـشـكل الفــت للـن ـظ ــر
خصـوصـا بــالنـسبـة لعـملنـا كـإعالمـيني .فـالـتصـريح
ال ــذي ن ــريـ ــد ان نحــصل علــيه مهـم ــا ك ــانـت أهـمـيـته
ينبغي علينا ان نأخذ موافقة الوزير ..واملعلومة التي
نـروم احلصـول عليهـا من داخل ايـة مـؤسسـة او دائـرة
حكـوميـة تـصطـدم بهـذه اجلملـة الـسحـريـة (مـوافقـة
ال ـسـيــد الــوزيــر) وإلج ــراء أي حتقـيـق صحفـي حــول
قـضيـة او مـشكلـة نـصطـدم بـأبـواب مغلقـة التفتح اال
مبوافـقة الـسيـد الوزيـر واذا ما اقـتنعت مـرغمـا مبثل
هذه التـوجهات الـتي تتنـاقض ومبـدأ الشـفافيـة التي
يصـرح بهـا الـسـادة الــوزراء يف كل مكـان وزمـان فــانك
ستــدخل حلقــة مفـرغـة اخـرى هـي كيـفيـة احلـصـول
علـى موافقـة السيـد الوزيـر ،ونحن كـإعالميـني نواجه
صعـوبـة حقـيقيــة يف احلصـول علـى مـوافقـة الـسيـد
الــوزي ــر ملق ــابل ــة او لقــاء او احلـص ــول عل ــى معلــومــة
فكـيف احل ــال ب ــامل ــواطـن الع ــادي،ك ــان اهلل يف ع ــونه.،
نــوجه رســالــة للــسيــد الــوزي ــر عبــر الــصحف فال يــرد
الهـ ـ ــو وال مـك ـت ـبـه اإلعالمــي  ،ن ـتـ ــصل ب ـ ـ ــا له ـ ـ ــواتف
اخلاصة فالحياة ملـن تنادي ،نقدم العرائض فال يأتي
اجلواب واذا خـدمتنا الـصدفة وحـصلنا علـى واسطة
للقـاء الــسيـد الـوزيـر فـان هــذه الفـرصـة سـرعـان مـا
تفـلت من أيـدينـا الن الـسيـد الـوزيـر خـارج الـوطن يف
م ــؤمت ــر مـن اجل اعـم ــار وزارته ك ــان اهلل يف ع ــونه ه ــو
االخر
طـ ــريقـ ــة يف العــمل تعـ ــرقل عـملـنـ ــا اإلعالمـي ج ــدي ــا
وتعـ ــرقل يف نفــس ال ــوقـت عـملـي ــة اصالح م ــؤس ـس ــات
الـدولــة الن الصـحفي احلقـيقي هــو الشـخص القـادر
على ان يلقي الضـوء على املناطق املعتمة ،وقلنا اكثر
مـن م ــرة وت ـس ــاءلـن ــا  ،مل ــاذا ي ــرفــض ال ـس ــادة ال ــوزراء
(ج ــواسـي ــس) بال اجـ ــرة وال مق ــابـل نك ـشـف لهـم عـن
مواطن اخللل ونؤشـر طرق احللول الصحيحة ،نحن
عيـون لـهم علـى مـؤسـسـات الـشعـب فلمـاذا يــرفضـون
مثل هذا العرض اجملاني ؟
لقد كتبنا الكثيـر عن العالقة بني االعالم والصحافة
ومــؤس ـســات الــدول ــة وقلـنــا ان يف مــؤس ـســات الــدولــة
عقلـي ــات مهـيـمـن ــة عل ــى اجه ــزته ــا اإلعالمـي ــة تعـمل
بـطــريقـة مـتخلفــة يف معـظـم األحيــان ،ولألسف فـان
بعــض ال ـس ــادة ال ــوزراء يـنج ــرون وراء هـ ــذه العـقلـي ــة
فـي ـص ــدر ال ــوزي ــر ق ــراراً ب ــان ال ت ـص ــريـح أو لق ــاء وال
معلـومـة اال مبــوافقته وهـذه املـوافقـة املـيمـونـة تـأخـذ
زمـنـ ـاً ط ــويـالً يك ــون حـيـنه ــا الـت ـصـ ــريح أو الـلق ــاء أو
املعلــومــة قــد فقــدت اهـميـتهــا متــام ـاً ويــصبـح الكالم
عـنهــا بال فــائــدة وتـتفــاقم هــذه احلــالــة حـني اشتــداد
األزمــات كـمــا لــو ان الــصحفـي سـيـصـب الــزيـت علــى
النـار أو يسـاهم يف اشـتداد األزمـة وهذا تـصور خـاطئ
النـن ــا بـكل ب ـس ــاط ــة نـنقـل للـم ـس ــؤول رؤي ــة ال ـش ــارع
وت ـصـ ــوراته عـن األزم ــة ونـنـقل أي ـضـ ـاً رؤي ــة امل ـس ــؤول
وت ـصـ ــور رأيه عـن األزمـ ــة للـمـ ــواطـنــني خللـق عالقـ ــة
تفاهم وثقة بني الطـرفني ،نقول بكل اسف ان السادة
الـ ــوزراء ال يـ ــري ـ ــدون فهـم هـ ــذه الـعالقـ ــة وبـ ــالـتـ ــالـي
يصـدرون اوامرهم احلـازمة( .ال كالم من دون مـوافقة
الـوزيـر) نحـن نعتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـان احلـالـة ستـستمـر
علــى هــذا املـنــوال وسـنـبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى نعــانـي مـن هــذه
االشكــالـيــة اال اذا ت ــدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـسـيــد رئـيــس
الـ ـ ــوزراء واصـ ـ ــدر تـعل ـي ـمـ ـ ــاتـه بف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتح االبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
والشبـابيك امـام الصحفيـني ليضعـوا اصابعهـم على
اجل ـ ــروح ونـتـخلــص مـن ه ـ ــذه اجلــمل ـ ــة الـ ــسح ـ ــري ـ ــة
لنؤسس بدالً عنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عالقة تتسم بالشفافية
وال ــثق ـ ــة ملـ ـصـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ــر
وملؤسسات الشعب.

احملاكم الـشرعيـة تفتح ملفـات خاصـة بالعنف ضـد املرأة

 %67مـــــــــن طـــــــــــلبات الطـــــــــــالق فــــــي املحــــاكم مردهــــــــا العنـف األرسي

يقول قـاضي احملكمـة الشـرعيـة يف االعظمـية
خـليل الهنداوي ان  %70من قضـايا الطالق لديه
تتـم بسـبب العـنف املنـزلـي والعنف ضـد املـراة
والـــــــــضــحــــــــــــــــايــــــــــــــــا هــــــم االوالد.
بغداد /صايف الياسري

الــسي ــدة (ج.ع) من حـي القــاهــرة
التابع لالعظمية تقول :تعرضت
للـ ـضـ ـ ــرب م ـنـ ـ ــذ األيـ ـ ــام االولـ ـ ــى
لـزواجي بسبب ادمـان زوجي على
الكحول ولم اكن اعرف ذلك قبل
ال ـ ـ ــزواج ،ولــم تـكــن ه ـن ـ ـ ــاك اي ـ ـ ــة
مـ ـبـ ـ ـ ــررات لـهـ ـ ـ ــذا الـعـ ـنـف سـ ـ ـ ــوى
اعتـراضي علـى استمـرار تعـاطيه
الــكح ـ ــول وق ـ ــد كـففــت عــن ذلـك
ولكنه لم يكف عـن ضربي لذا لم
يـ ـ ـتـ ـ ـبـق ل ـ ــي حـل س ـ ـ ـ ـ ـ ــوى طـل ـ ــب
الطالق.
القــاضي جـليل حـميـد حــسن يف
اجملمع العدلي بالكرخ يقول:
فـتحـت ملفــات خــاصــة ب ــالعـنف
ضــد النـسـاء ويف جـميع احلـاالت
أو اغلبها كان ممارسو العنف من
مدمني الكحول.
الـباحثـة االجتمـاعية يف مـحكمة
البياع السيدة ملياء يوسف تقول:
ان اغلـب ممـ ــارســي العــنف ضـ ــد
امل ـ ـ ــراة م ــن قـلـ ـيـل ــي الـ ـتـح ـ ـصـ ـيـل
العلمـي والثقــايف ومن انحـدارات

فالحية عانت كثيراً من التخلف
وقلة التحصيل العلمي.
ام ــا الـب ــاحـث ــة االجـتـم ــاعـي ــة يف
مـحكـم ــة الـبـي ــاع ال ـسـي ــدة ملـي ــاء
يوسف فتقول :ان الفقر واجلهل
وقلــة التحـصيـل الثقــايف اسبـاب
اساسـية يف العـنف الرجـالي ضد
املـراة وتضيـف ان حوالي  %75من
ح ـ ـ ــوادث ال ـ ـطـالق ت ـتــم بـ ـ ـس ـبــب
العنف ضد املراة .
(الــسيــدة ن.هـ) مــوظفــة يف وزارة
الــتخ ـطـيــط وامل ــوارد االمن ــائـي ــة
تقــول ان زوجهــا يعــاقـبهــا إذا مــا
قـالت لزميلها صـباح اخلير ،وهو
ميــنع علـيه ــا اسـتعـم ــال اله ــاتف
الـنقــال ويــراقـب مكــاملــاتهــا علــى
الـ ـتـلـف ـ ـ ــون االرض ــي وإذا شـك يف
ش ــيء فه ـ ــو يـلج ـ ــأ الـ ـ ــى الع ــنف،
واآلن ل ــديهــا مـنه ول ــدان فهـي ال
تفكر يف الطالق.
رئـي ـس ــة رابـط ــة امل ــرأة الع ــراقـي ــة
الـدكتورة حـليمة االعـرجي تقول
انهـا افـتتحت عـدة دورات لالزواج
اجلدد الفهـامهم كيفيـة التعامل

مـع املـ ـ ـ ــرأة وانـهـ ـ ـ ــا
تـلقــت اس ــتجـ ـ ــابـ ـ ــة ج ـيـ ـ ــدة مــن
الشباب حديثي الزواج.
رئـيسـة جـمعيـة (أقـرأ) الـنسـائيـة
تق ــول :ان امل ــرأة الع ــراقـي ــة أكـث ــر
نـ ـسـ ــاء العـ ــالــم تعـ ــرض ـ ـاً لـلعــنف
وتق ــول الـ ـسـي ــدة هـن ــاء رئـيـ ـس ــة
اجل ــمع ـيـ ـ ــة ان الـك ـث ـيـ ـ ــريــن مــن
ال ــرج ــال يفـتق ــرون ال ــى تع ــامل
شفاف مع املرأة .
ال ــدكـت ــورة لــيل ــى عـبـ ــد الك ــرمي،
اخـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــاص يف ط ــب الـ ـنـفـ ـ ــس
تقول:
ان ثق ــاف ــة العـنف ض ــد الـن ـس ــاء
تـب ــدأ مع ال ــرجل مـن ــذ طف ــولـته
بـسبب التـربية العـائلية القـائمة
علـ ــى الـعقـ ــاب يف حـ ــال ارتـكـ ــاب
االخطاء.
الـب ــاحـث ــة االجـتـم ــاعـي ــة سل ــوى
نــاص ــر محـمــد يف دائــرة تـنفـيــذ
الـرصافة ،تقول انهـا تشرف على
 30الف ملف ملـطلقــات أكثــر من
 20الف مــنهــن تع ــرضـن لـلعــنف
م ــن ازواجـه ــن قـ ـبـل ان يـ ـ ـطـل ــنب

الـ ـ ـطـالق ،وقـ ـ ـ ـ ــد ح ـك ـ ـمـ ــت لـهـ ــن
احملـاكـم الشـرعيـة بـحق الطالق،
واضـافت انه ال تـوجد احـصاءات
دقــيقـ ــة بع ــدد الـن ـسـ ــوة الل ــواتـي
يـ ـتـعـ ـ ـ ــرض ــن لـلـعـ ـنـف الـ ـ ـ ــزوج ــي
فـ ـبـع ـ ـضـه ــن يـخـف ــني حـقـ ـيـقـ ـ ـ ــة
تعــرضهـن للعـنف حفــاظ ـاً علــى
كيــان العــائلــة ،أو لعــدم قــدرتـهن
عل ــى العــودة الــى مـن ــازل ذويهـن
بسبب الفقر.
الدكتور عبـد العزيز عـامر استاذ
علـم الـنفــس يف جـ ــامعـ ــة بغ ــداد
يق ــول :ان الــضغ ــوط الـنف ـسـي ــة
ال ـتــي يــتع ـ ــرض له ـ ــا ال ـ ــرجل يف
الع ــمل واجمل ـت ــمع وب ـ ـس ـبــب مــن
الــوضـع االمنـي املتــردي مــؤخــراً
زاد مـن املمـارسـات العـنيفـة ضـد
املـرأة يف املنـزل ،كمـا ان شخصـية
امل ـ ـ ــرأة ال ـتــي شـكـلـه ـ ـ ــا اجمل ـت ـمـع
بـضعفهـا املعهـود شجعت الـرجل
على ممـارسة العنف ضـدها ،ويف
احلقــيقـ ــة فـ ــان املــتع ـ ــارف علــيه
اجتماعيـاً انه ال يرى يف ممارسة
العــنف ض ـ ــد امل ـ ــرأة ام ـ ــراً خ ـ ــارج
امل ـ ـ ــأل ـ ـ ــوف وال ـبـعـ ــض ي ـ ـ ــرى مــن
الــرجــولــة ممــارســة العـنف ضــد
امل ـ ــرأة ،وهـ ـ ــذه املف ـ ــاه ـيــم ول ـي ـ ــدة
ت ـ ـ ـ ــاريـخ ط ـ ـ ـ ــويـل م ــن اجملـ ـتـ ـمـع
الـ ــذكـ ــوري والـتـ ــربـي ـ ــة القــبلـيـ ــة
والبـدويـة ،واجملـتمع العـراقـي لم
يــتح ـض ـ ــر مت ـ ــامـ ـ ـاً وان خ ـ ــرجــت
بعــض العـ ــوائل املـ ــديـنـيـ ــة علـ ــى
تقاليد الـقبيلة وسمحت بتعليم
املرأة وتـوظيـفها واحـترامهـا بعد

حتـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـق ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا االس ـ ـ ـ ـتـ ـق ــالل
االقـت ـصـ ــادي ،لـكـن هـ ــذا كـله لـم
ميـنع من ممارسـة العنف ضـدها
إذا مــا جتــرأت ومتــسكـت ب ــرأيهــا
الـشخصي يف خياراتهـا حتى من
قبل األخ األصغـر ما دامت عازبة
وتساكنهم املنزل ذاته.
الـدكتـورة ثريـا البـرزجني رئيـسة
جـمعيـة سالم األطفـال تقـول ان
ضحايا العنف املنـزلي ضد املرأة
هــم األطفـ ــال فـ ــامـ ــا ان تــتفـكـك
الع ــائل ــة وام ــا ان تـت ـشـكل ذاك ــرة
األطف ــال وشخـصـي ــاتهـم وفـيه ــا
حيــز كـبيــر مـن العـنف كــوسـيلــة
لل ـ ــردع أو ال ـت ـ ــرب ـي ـ ــة أو الـعق ـ ــاب
ف ـتـكـ ـ ــون ذخ ـي ـ ـ ــرة لل ـمـ ـ ـس ــتق ــبل
للتـعامل مع املـراة زوجة كـانت أم
أخـتـ ـاً ،فهـم يقـت ــدون مب ــا ي ــرونه
امـامهـم والطـريقـة الـتي يعـامل
بهـ ــا والـ ــدهــم امهـم ،ان تـ ـشـكــيل
شخصيـة الطفل بهـذه الطـريقة
يجعل منه ممـارساً للعنف وكأنه
امر طبيعي.
الـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــدة (ز.ع) رب ـ ـ ـ ــة بـ ـي ــت يف
الكــاظـميــة تقــول انهــا تـتعــرض
لضـرب عنـيف من زوجهـا بـسبب
الغـي ــرة وهـي ال ت ـسـتـطــيع وضع
حل (ك ــال ـطـالق) النهـ ــا تخ ـش ــى
علـ ـ ــى ول ـ ـ ــديهـ ـ ــا م ــن زوجهـ ـ ــا ان
يضيعا.
ومـن مجموع  100امـرأة يراجعن
دار العـدالــة يف الكـرخ أو احملــاكم
ال ـش ــرعـيـ ــة أو مح ــاكـم االح ــوال

ال ـ ــشخـ ـص ـي ـ ــة ه ـن ـ ــاك  67ام ـ ــراة
يـرجعـن طلبـهن لالنـفصـال الـى
العنف الـذي ميارس ضـدهن من

قبل أزواجهن.
هكـذا جنـد ان الـعنف ضـد املـرأة
ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة تـ ـ ـس ـتـحـق ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة

والــبحـث والـفهــم فهـي تـ ــؤثـ ــر يف
اجملتـمع بــشكل سـلبـي وبخــاصــة
يف األجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال النامية.

خارج املنزل ..صورة من االرشيف

