
تختبئ بعيد�ً عن زجاج �لنافذة، حت�شبًا من تناثر �أية �شظايا.
ال  �لناعمان  �شوتاهما  �حلب،  طيور  من  زوج  بجانبها 
يغطيان دوي �ل�شو�ريخ، و�شط ��شتد�د �ال�شتباكات �مل�شلحة 
ما بني �لقو�ت �لعر�قية وعنا�رص تنظيم د�ع�ش يف مدينتها. 
مهند�شة  تعمل  �لتي  عامًا(   30( حممد  روؤى  و�شفت  هكذ� 
من  �ل�رصقي  �جلانب  يف  منطقتها،  حترير  يوم  حا�شبات،  
�إنها ق�شت �ل�شاعات  مدينة �ملو�شل، يف �شهر يناير. تقول 
�لع�رص �الأخرية يف تعلم لغة برجمية جديدة، بعد �أن كانت قد 
�أتقنت ع�رص لغات غريها، طو�ل �شنو�ت �شيطرة �لتنظيم منذ 
2014، ومنعه �لن�شاء عن �لعمل. هي �ليوم تدير م�رصوعًا 
�شغري�ً كانت تخطط له طو�ل فرتة �شيطرة تنظيم "د�ع�ش" 
و�شاأكلمه  حقيقة  بات  �شنو�ت  �لثالث  "حلم  �ملو�شل.  على 
من  ظهرت  �لتي  �ملجتمعية  �لتحديات  رغم  �لنهاية  �إىل 
تنتهي  وال  ملب�شي  على  �العرت��ش  من  تبد�أ  و�لتي  جديد، 
عند دخويل ل�شوق �لعمل �ملختلط"، تقول بعد عودة �حلياة 
�إىل حد كبري يف مناطق �جلانب �ل�رصقي من مدينة �ملو�شل 
يناير  يف  حتريره  �إكمال  �لعر�قية  �لقو�ت  �أعلنت  �أن  منذ 
�ملا�شي، ظنت �ملر�أة �ملو�شلية �أنها تخل�شت من ممار�شات 
�ملنزل.  من  و�خلروج  �مللب�ش  حول  �ملت�شددة  �لتنظيم 
�أ�شو�ت �العرت��ش و�لرف�ش  لكنها تفاجاأت بعدها ببع�ش 
يف  وظهورهن  �لن�شاء،  ملب�ش  على  �ملو�شلي  �ل�شارع  يف 
�لنقاب  غالبيتهن  نزع  بعد  و�الأ�شو�ق،  �لتجارية  �ملناطق 
و�جلالبيب �ل�شود.بدى و��شحًا لها تاأثر �لبع�ش من �الأهايل 
بني  �الآر�ء  تباينت  لتو�جده.  رف�شهم  رغم  �لتنظيم  باأفكار 
�إىل  �الآخر  �لر�أي  ليذهب  �شخ�شية"،  "حرية  هو  �مللب�ش  �أن 
هو  �لعامة  �ل�شو�رع  يف  يحدث  ما  �أن  و��شفًا  �أبعد،  جانب 
"�نفالت �أخالقي ملرحلة ما بعد د�ع�ش". يقول عمار �شالم، 
وهو �شاحب حمل لالألب�شة �لن�شائية يف منطقة �لزهور يف 
�لنا�ش؟  حريات  على  �لت�شييق  "ملاذ�  �ل�رصقية:  �ملنطقة 
�أما  ود�ع�ش".  �حل�شبة  عنا�رص  مثل  نت�رصف  �ليوم  نحن 
حممد عمر، 20 عامًا، فال يرف�ش حترر �لن�شاء من �للبا�ش 
فر�شة  �أر�ها  "�أنا  عليهن.  فر�ش  �لذي  و�لنقاب  �الأ�شود 
لنمتع نظرنا باجلمال"، يقول لر�شيف22 وهو م�شتند على 
ز�وية جد�رية يف �شوق �لنبي يون�ش. ي�شيف عمر �أنه ياأتي 
لالأ�شو�ق "لت�شييع �لوقت، بدل �جللو�ش يف �لبيت بال عمل".
على �ل�شفة �الأخرى من �لر�أي، ترى �شجى �شالم، طالبة �أد�ب 
لغة عربية، �أنه "ال يوجد �شيء ��شمه حرية �مللب�ش للمر�أة �أو 
لبا�ش �رصعي، وهو �جللباب،  �أن يكون هناك  �لرجل، يجب 
وخمافة �هلل هي �الأهم �أخرًي�". منذ تنامي �جلهات �ملت�شددة 
 10 2006، مرور�ً مبا حدث خالل  يف مركز �ملدينة، بعد 
بات  �ملو�شل،  على  د�ع�ش  �شيطرت  حينما   2014 يونيو 
�ل�شو�رع  يف  �ملنقبات  �أعد�د  �أن  يالحظون  �ملو�شليون 
الفت  ب�شكل  باالرتفاع  �آخذ  و�جلامعات  و�ملد�ر�ش  �لعامة 
هناك  كان  حيث  �لت�شعينيات؛  حقبة  مع  باملقارنة  جد�ً، 

عائالت  �إىل  ينتمني  �للو�تي  �ملنقبات،  من  حمدود  عدد 
معروفة بالتز�ماتها وتوجهاتها �لدينية. تقول ليلى غايل، 
�ل�شيطرة  �لعر�قية  �لقو�ت  ��شتعادة  �لنقاب فور  �لتي خلعت 
ما  كل  بعد  �رتد�ئه  على  �لن�شاء  "�إ�رص�ر  �أن  �ملو�شل  على 
حدث، �أر�ه ت�رصفًا �شخيفًا". لكن �شلمى )35 عامًا(، و�لتي 
كيف  تذكر  معها.  تختلف  كاماًل،  ��شمها  ذكر  عدم  ف�شلت 
برفقته بعد حترير  بينما كانت  �الأمن زوجها  �أخرب عن�رص 
�لنقاب  ي�شتخدمون  �لتنظيم  �أن عنا�رص  �ل�رصقية  منطقتهم 
"�ل�شبهة"  يجلب  بات  و�أنه  �ملدينة،  يف  �الغتياالت  لتنفيذ 
�إىل  وعدت  فور�ً،  �أن خلعته  �إال  مني  كان  "ما  ترتديه.  ملن 
�لبيت بال نقاب"، تقول: "ال �أريد �أن يتكرر �ملوقف �ملحرج 
مع عنا�رص �الأمن". ت�شيف �شلمى ب�شوت منخف�ش مبينًة 
دينيًا  ملتزمة  الأنها  جد�ً  حتزنها  �لنقاب  خلع  م�شاألة  �أن 

وكانت مو�ظبة على �رتد�ئه قبل تو�جد تنظيم "د�ع�ش".
�ل�شكان ببع�ش  �الأ�شتاذ �جلامعي في�شل جرب مت�شك  يف�رص 
"�لربوباغاند�  �إن  قائاًل  �لتنظيم  فر�شها  �لتي  �ل�شكليات 

�ملتعارف  �حلجاب  �أن  للمو�شليني  �أوحت  لد�ع�ش،  �لقوية 
من  بد  وال  و�الأخالقي،  �لديني  لاللتز�م  كاٍف  غري  عليه 
غري  �لنقاب  "�أ�شبح  بالنقاب".وي�شيف:  عنه  �ال�شتعا�شة 
�جتماعيًا،  عرفًا  بات  و�إمنا  د�ع�ش،  تو�جد  بفرتة  مرتبط 
�لتز�مًا  كونه  من  �أكرث  و�حل�شمة،  �لعائلة  ب�رصف  مرتبطًا 
خلق  �إىل  �أدى  �شنتني،  من  الأكرث  �لتنظيم  تو�جد  دينيًا". 
�إذ  �ملو�شلي،  �ملجتمع  يف  به  خا�شة  �أخالقية  منظومة 
جنح باإدخال تعامالت جديدة على �شلوكيات �لفرد، �بتد�ًء 
�لبيت  �ليوم يف  متد�ولة حتى  ز�لت  ما  �لتي  �ملفرد�ت  من 

و�ل�شارع، ويف �لتبادالت �لتجارية باالأ�شو�ق.
و�لفتيات  �لن�شاء  على  تطلق  �لتي  "�أختي"،  لفظة  فهناك 
بكرثة لكي ال ُي�شتخدم ��شمهن، وكلمة "حجي" �لتي ينادى 
بها كل �لرجال، �شو�ء �لكبار يف �ل�شن ومن هم بعمر �ل�شباب 
�أي�شًا. ورغم �أن هذه �ملفرد�ت لي�شت جديدة بحد ذ�تها لكنها 
باتت تثري �حل�شا�شية لدى �ل�شكان وباتو� يعتربونها دخيلة، 
�إفر�ط ��شتخد�مها من قبل �لتنظيم مع �الأهايل  خا�شة مع 

�لذين كان يطلق عليهم ت�شمية "�لعو�م". هذه �ملفردة بحد 
يتد�ركون  ثم  ي�شتخدمها  �ملو�شليني  بع�ش  يز�ل  ال  ذ�تها 
�خلطاأ ب�رصعة كبرية لت�شحيحها بلفظة "�أهل �ملو�شل".  يف 
�ملقابل، ورغم ت�شاعد �لتدين �لظاهري و�لتم�شك ب�شكليات 
�ملدينة  �أن  �ملو�شل،  �شكان  بع�ش  يرى  �لتنظيم،  �أدخلها 
يف  �جلن�شي  �لتحر�ش  حلاالت  ملحوظًا  تز�يد�ً  ت�شهد  �ليوم 

�الأ�شو�ق �لعامة، وقرب مد�ر�ش �لفتيات.
�لفقر  ن�شبة  �رتفاع  بعد  متوقعًا،  �لبع�ش  ير�ه  تغيري  وهو 
�لتعليم.  نظام  و�نهيار  �لعمل،  عن  �لعاطلني  �أعد�د  وتز�يد 
�ل�شباب،  ن�شبة كبرية من وقت  ي�شكل  �لفر�غ  "بات  �أن  بعد 

ذكور�ً و�إناثًا يف �ملدينة"، على حد قول �لبع�ش منهم.
وكانت ن�شبة �لفقر يف حمافظة نينوى قد و�شلت �إىل 34% 
ح�شب كتاب �جلهاز �ملركزي لالإح�شاء يف �ملحافظة للعام 
ن�شخة منه، يف  �ملقال على  و�لذي ح�شلت كاتبة   ،2014
حني بلغت ن�شبة �لن�شاء �لعامالت %8.4 فقط خالل �لعام 

.2011

مو�قع  تزدحم  �لعر�ق  يف  �نتخابات  كل  �قرت�ب  مع 
وغريها،  وتوتري  ]�لفي�شبوك[  �الجتماعي  �لتو��شل 
باالأخبار وتبادل �التهامات ون�رص "�لف�شائح" وتهم 
تكون  �ن  كادت  حتى  و�لت�شهري  و�لت�شقيط  �لف�شاد 
و�شائل  قبل  �لعر�قي  �ل�شارع  عليها  تعود  ظاهرة 

�العالم �لر��شدة و�لناقلة لالأحد�ث.
وما �ن يت�شفح �ملرء �لفي�شبوك يف �لعر�ق حتى تقفز 
�عالنيا  �ملدعومة  �ل�شفحات  من  �لعديد  للو�جهة 
نائبا  تتهم  �و  �لوزير  بذ�ك  �و  �ل�شيا�شي  بهذ�  لت�شهر 
بالف�شاد �و �آخر بالعمالة و�لتاآمر. وعلى �لرغم من �ن 
جميع تلك �ل�شفحات و�ملعنونة باأ�شماء وهمية تن�رص 
�دعاء�تها �شد �مل�شوؤولني دون �شند موثوق وال ترقى 
�خرى  �شفحات  فاإن  �جلازمة  �حلقيقة  م�شتوى  �ىل 
ف�شاد  حاالت  تف�شح  ر�شمية  وثائق  بالفعل  تعر�ش 
مايل و�د�ري يف �لبالد �و ت�شور �المر على هذ� �ل�شكل 
حتى يرد �ملتهمون من �ل�شا�شة مفندين �و مربرين. 
و�تهمت �حدى تلك �ل�شفحات نائبا برملانيا بتعيني 
مو�طنني عر�قيني يف دو�ئر �لدولة مقابل ر�شا مالية 
ون�رص  �لر�شوة  وقيمة  �لد�ئرة  ��شم  عن  كا�شفا  كبرية 
جتدد  حكومية  ملوؤ�ش�شة  ر�شمية  وثيقة  �آخر  موقع 
يف  �لدوالر�ت  من  �الالف  مبئات  موظفيها  �شيار�ت 
ظل �زمة مالية خانقة وموقع ثالث �لتقط هفوة يف 
ت�رصيح م�شوؤول باحلكومة و�شوقها على �نها موقف 
�جلو  ذلك  ودفع  �لعر�قية.  �المنية  لالجهزة  معاد 
�لعر�قيني  �ل�شا�شة  من  �لعديد  و�ملحتدم  �مل�شحون 

لت�شخي�ش �حلالة و�لدعوة للكف عنها وتكري�ش �جلهد 
�ل�شا�شة  �ن  حمللون  ر�أى  فيما  ذلك  من  �هم  هو  ملا 
�ن  نو�ب  ويرى  �لظاهرة.  تلك  ور�ء  يقفون  �نف�شهم 
�نطالق حرب �ل�شفحات �لوهمية جاء بالتز�من مع 
�قرت�ب موعد �النتخابات �لت�رصيعية �ملرجح �قامتها 
�ل�شفحات  هذه  وو�تهمو�  �الآن.  من  عام  نحو  بعد 
بانها "تهدف الثارة �لفو�شى يف �لعملية �ل�شيا�شية 
عر�قية  وقياد�ت  �شيا�شية  رموز  باتهام  �لعر�قية 
ونو�ب بالف�شاد ولكنها تفتقر لالدلة" و��شفني �المر 
كل  �آخرين  نو�ب  وطالب  �ل�شيا�شي".  بـ"�ال�شقاط 
�و معلومات عن ق�شايا ف�شاد  �ي وثائق  من ميتلك 
من  �لت�شهري  ولي�ش  �العالم  �و  �لق�شاء  �ىل  باللجوء 
للو�قع  متت  ال  مهنية  غري  وهمية  �شفحات  خالل 
�أ�شاتذة يف �العالم بجامعات تنامي  ب�شلة". وعزو� 
�ل�شحية  �لبيئة  "غياب  �لعر�ق �ىل  �لظاهرة يف  هذه 
م�شار�ت  و��شتخد�م  �جلمهور  ��شو�ت  على  للتناف�ش 
�ال�شاليب  بعيد� عن  �لعام  �لر�أي  للتاأثري يف  جانبية 
كطرح  �ل�شيا�شي  �لتناف�ش  يف  عليها  �ملتعارف 
�ملو�طن".  تخدم  �لتي  �مل�شارع  وخطط  �لرب�مج 
"ف�شل �الد�ء �لذي ��شبح �شمة للعديد من  ويرون �ن 
�جلمهور  يف  ترك  و�لتنفيذية  �ل�شيا�شية  �لفعاليات 
وبالتايل  عالجه  �لقوى  تلك  ت�شتطيع  ال  �شلبيا  �ثر� 
��شبحت غري موثوقة بالن�شبة له ال هي وال طرحها 
وال منطقها". و��شارو� �ىل �ن تلك �جلهات �ل�شيا�شية 
�الف�شاح عن هويتها �حلقيقية  ت�شتطيع  ��شبحت ال 
وبالتايل  �جلمهور  قبل  من  ��شال  بها  �ملطعون 
��شتخدمت من�شات وهمية و�شتائر باأ�شماء ��شخا�ش 

�أن  ور�أو�  للجمهور".  ر�شائلها  لتمرير  وهميني 
وموؤ�ش�شات  باحلكومات  و�ملتنفذة  �ل�شلطة  "�أحز�ب 
وعادت  �ل�شيئة  �لعادة  هذه  �شن  من  �أول  �لدولة هي 
�لق�شاء  ويف�شح  تبعاتها".  ومن  منها  لت�شكو  �ليوم 
عد  حيث  �جلانب  بهذ�  �ل�رصيح  ر�أيه  عن  �لعر�قي 
دليل،  بدون  و�التهام  و�ل�شب  �لقذف  عبار�ت  ن�رص 
عرب موقع �لتو��شل �الجتماعي جرمية وظرفًا م�شدد�ً 
�لتو��شل  مو�قع  �أن  موؤكد�  �لقانون،  عليه  يعاقب 
يف  �إليها  �مل�شار  �الإعالم  و�شائل  من  �الجتماعي 
قانون �لعقوبات �لعر�قي". كما �أعترب �لق�شاء موقع 
و�شائل  من  بوك[  ]�لفي�ش  �الجتماعي  �لتو��شل 
�لعالنية و�ن ن�رص عبار�ت �لقذف من خالله يعد ن�رص� 
�لعقوبة  ت�شديد  يوجب  ما  �لعالنية  و�شائل  باإحدى 
على مرتكب �لفعل كون �شفحات �لفي�ش بوك متاحة 
للعامة وقد �أقر �لق�شاء يف هذ� �لقر�ر مبد�أ مهما حني 
�الآر�ء  �ختالف  ورغم  و�شيلة عالنية  بوك  �لفي�ش  عد 
ر�دعا  حكما  ي�شكل  �نه  �ال  �لقر�ر  هذ�  �أثارها  �لتي 
ملرتكبي هذ� �لنوع من �جلر�ئم". ويوؤكد خرب�ء قانون 
ب�رصورة "�حلاجة �ملا�شة �ىل مثل هذه �لقو�نني �لتي 
ال تهدف �ىل تقييد حرية �لر�أي و�لتعبري و�إمنا تهدف 
��شتخد�م  �إ�شاءة  �حتمال  من  �الأ�شخا�ش  حماية  �ىل 
هذ� �حلق، وهو �مر يح�شل يف �لعر�ق بكرثة، تتجاوز 
�لر�أي  حلرية  �ملعتمدة  �ملعايري  بعيدة  مب�شافات 
و�لتعبري وت�شيء �ىل �لنا�ش، رمبا تطلب �المر معاقبة 
�رتكاب  عن  لردعهم  تكفي  بعقوبات  �مل�شيئني 
جر�ئمهم للحد مما يجري على �شفحات �لفي�ش بوك 

من �نتهاك حلقوق �الخرين وحرماتهم".

�ل�شيد  �ل�شيد كاظم بن  �لقزويني بن  �ل�شيد جودت  �لدكتور 
مهدي  �ل�شيد  بن  �شالح  �ل�شيد  بن  هادي  �ل�شيد  بن  جو�د 
معا�رص،  عر�قي  وكاتب  وباحث  وموؤرخ  �شاعر  �لقزويني 
)1372هـ(   1953 �آذ�ر   24 �لثالثاء  يوم  بغد�د  يف  ولد 
من �أ�رصة عر�قية ها�شمية عريقة تعود جذورها لالأ�رص�ف 
�ل�شيد  من �شاللة �لنبي حممد بن عبد �هلل )�ش(. يعد جده 
جو�د �لقزويني )�ملتوفى 1937( من �أعالم �حللة يف �لفقه 
)�ملتوفى  �لقزويني  �شالح  �ل�شيد  �هلل  �آية  وجده  و�الأدب، 
�هلل  �آية  �الأعلى  وجده  طويريج،  رك�شة  موؤ�ش�ش   )1887
من   )1883 )�ملتوفى  �لقزويني  مهدي  �ل�شيد  �لعظمى 

مر�جع �لفقه يف �لعر�ق. )1(و)2(
�لدين  �أ�شول  كلية  دخل  ثم  �لر�شمية،  �ملدر��ش  يف  در�ش 

ببغد�د، وتخرج منها عام 1975.
�شافر �إىل �لقاهرة، وح�شل على درجة �ملاج�شتري من ق�شم 
 1981 عام  �لقاهرة(  )جامعة  �لعلوم  د�ر  بكلية  �ل�رصيعة 
�لفقه  يف  به  �ملتعلقة  و�الأحكام  "�لطفل  �أطروحته  عن 

�الإ�شالمي".
يف بد�يات عام 1982 رحل �إىل �إير�ن، ثم غادر من هناك 

�إىل �شوريا.
و�لتحق  �ملتحدة،  �ململكة  �إىل  �شافر   1985 عام  يف 
باجلامعة الإكمال در��شاته �لعليا، ويف عام 1997 ح�شل 
و�الإفريقية،  �ل�رصقية  �لدر��شات  كلية  من  �لدكتور�ه  على 
جامعة لندن عن �أطروحته حول "�ملوؤ�ش�شة �لدينية �ل�شيعية 
�إىل  هناك  وبقي  و�لعلمي".  �ل�شيا�شي  �لتطور  يف  در��شة  ـ 
�إىل  يقيم هناك  لبنان، وهو  �إىل  �شافر  2001،بعدها  عام 

�لوقت �لر�هن.
و�الأبحاث  بالتاأريخ  طوياًل  زمنًا  ��شتغل  �أنه  ورغم 
�أنه  �إال  �ملتنوعة؛  �لنادرة  و�لن�شو�ش  �لنرثية  و�لكتابات 

�شاعر من �لرعيل �الأول.
�ل�شعرية  �ملجموعة  با�شم  ن�رصه  �شخم  ديو�ن  له  �شدر 
مبكرة،  �شن  يف  �ل�شعر  نظم  وقد   )3(  .1997 عام  �الأوىل 
 1975 �شنة  بعد  نظمت  �لتي  ق�شائده  من  ق�شمًا  ون�رص 
ف�شدرت له جمموعتان �شعريتان: �الأوىل يف �لقاهرة عام 

.1985 1980، و�لثانية يف بريوت عام  

نساء الموصل بعد داعش: زال التنظيم اإلرهابي وبقيت بعض األصوات تنعق ضد حريتنا 
بغداد ــ متابعة

بغداد ــ متابعة

اال�سواق  احد  مدخل  عند  االر�ض  افرت�ست 
لها  مدت  ،وقد  باملتب�سعني  املزدحمة 
موادا  عليها  ،وو�سعت  القما�ض  من  قطعة 
لل�سكائر  ،ومناف�ض  اأطفال  خمتلفه،األعاب 
للماء،وهي  ،واأقداح  �ساي،ومالعق  ،واأقداح 
ت�سيح باأعلى �سوتها )احلاجه بربع،احلاجه 
من  الكثري  وكان  �سوتها  ُبح  بربع(وقد 
بدون  حاجياتها  على  يتفرجون  املتب�سعني 
بجانب  كان  ،وقد  منهم  القليل  ،اال  �سراء 
احرقت  قد  �سغري  طفل  الكادحة  املراأة  هذه 
ا�سفر  كاأنه  بدا  ال�سم�ض حتى  وجهه و�سعره 
ال�سم�ض  اأ�سعة  من  ي�ستظل  اللون،وكان 
ارتفاع  مع  اليه  تن�ساب  بداأت  التي  احلارقة 
الطفل  م�سهد  ف�سيئا،اأثارين  �سيئا  ال�سم�ض 
منها  العجوز،اقرتبت  املراأة  ،قبل  ال�سغري 
كل  وكان  ال�سالم  علي  ،فردت  عليها  و�سلمت 
�سنها ان �سوف ا�سرتي البع�ض من اأغرا�سها 
املعرو�سة للبيع،بادرتها بال�سوؤال مل جتلبني 

هذا الطفل معك ،يف هذا اجلو احلار.
بنظرة  ورمقتني  بالدموع  عيناها  تلجلجت 
عتاب وكاأنها تقول يف �سرها انت التعلم مباذا 

اأعاين ؟.
انه ابن ابني اتي به معي لكي ي�ساعدين يف 
عملي الب�سيط هذا ،فهو يعينني كثريا وكذلك 
وحيدي  بجانبي،فهو  وهو  عليه  اطمئن  لكي 

يف هذه الدنيا.
اقرتبت منها كثريا بعد ان راأيت احلزن باديا 
اليبقى  والديه،ملاذا  واأين  عليها،و�ساألتها 

معهم؟
خديها  على  دموعها  نزلت  وقد  فاأجابت 
ا�ست�سهد  فقد  والده  اما  عينيها  ميالأ  واال�سى 
بعد  اأمه  وحلقته  االرهابيني  يقاتل  وهو 
الطفل  هذا  عليه،وَبقى  وحزنا  كمدا  اأ�سهر 
وانا اأتكفل به بهذا العمل الذي الي�سد الرمق 

،فامل�ستكى لله .
واأين ت�سكنني يا تاج الراأ�ض ،ا�سكن يف احد 
الوحيد  معلينا  فقدنا  ان  بعد  التجاوز  دور 
ال  الذي  الوطن  اجل  من  �سهيدا  ذهب  الذي 
وعائلة  امراأة  فيه.كم  واحدا  �سرًبا  منلك 

يحويها هذا الوطن وهم غرباء فيه.

مبدعون
من العراق الفيسبوك في العراق.. حمالت سياسية تحتدم بصفحات وهمية  

جودت القزويني

نساء الشهداء هكذا 
كرمهن الوطن !!

عباس االدريسي

أقالم حرة

 قال �لدكتور ها�شم �شلمان �أ�شتاذ علم �لنف�ش "�ن �لتحر�ش 
�ملتفاقمة  �ل�شلبية  �الجتماعية  �لظو�هر  بات من  �جلن�شي 
يف �ملجتمع �لعر�قي ذ�ت �لعو�قب �لوخيمة على �ل�شحايا 
عدم  �و  �لقو�نني  ق�شور  ب�شبب  �أطفاال  �أم  كانو�  ن�شاًء 
تفعيلها. و�شيادة تقاليد �جتماعية موروثة تلقي �للوم يف 

�غلب �الحيان على �ملر�أة عند حدوث �أية حالة حتر�ش. 
و��شاف "تت�شح �شور �لتحر�ش �جلن�شي ب�شورة جلية يف 
�ملتنزهات و�الأ�شو�ق و�ل�شو�رع حيث يتو�جد �ل�شباب وهم 
�الأماكن  �أنه يف  �إذ  �الأماكن،  �الأكرث حتر�شًا يف هذه  �لفئة 
بالعبار�ت  �لتحر�ش  يتعدى  �لنا�ش  فيها  يزدحم  �لتي 
�ىل  تتعر�ش  �لتي  �ملر�أة  �أن  حيث  �للم�ش  �ىل  �للفظية 
قدر  �ملتحر�ش  عن  �البتعاد  حتاول  باللم�ش  �لتحر�ش 
�مل�شتطاع وجتنبه لكن بع�ش �ملتحر�شني ميعنَّ بالتحر�ش 
ويهرب  �لنا�ش  زحمة  و�شط  �حل�شا�شة  �ملناطق  بلم�ش 
ب�شهولة قبل ر�شده، وهنالك حاالت يتم ك�شف �ملتحر�ش 
ومعرفته وحتدث م�شاكل خا�شة �ذ� كانت �ملر�أة ب�شحبة 
زوجها �و �أخيها، كما �ن �ملتنزهات �ماكن جاذبة لل�شباب 

�ملنحرف يت�شيدون �لفتيات! 
وي�شدد �لدكتور ها�شم على �ن بع�ش �لن�شاء يت�شبنب بوقوع 
�ل�شارخة  و�ملالب�ش  �ملكياج  طريقة  ب�شبب  �لتحر�ش 
مما  و�الأدب  �لكيا�شة  حدود  عن  �خلارجة  و�ل�شلوكيات 
يدفع �لوحو�ش �لب�رصية �ىل مالحقة هذ� �لنوع حيث تقع 

م�شاكل كبرية .
 

عدم  من  �العظمية  يف  تون�ش  حي  منطقة  �هايل  ي�شكو� 
حالة  يف  وي�شطرون  منطقتهم  يف  �شحي  مركز  وجود 
لقاح �الطفال و�ال�شت�شار�ت �لطبية �ىل �لذهاب �ىل مناطق 
�خرى .. وح�شب ر�أي �الهايل كان يوجد  مركز �شحي قد 
ق�شرية  لفرتة  و��شتخدم  �شنو�ت  خم�ش  قبل  حديثا   بني 
�لكادر  ترك  ومت  لل�شقوط  و�يلت  �نهارت  �ر�شيته  لكنه 
�ملنطقة  �هايل  طالب  لذ�  �غالقه  ومت  فيه  �لذي  �لطبي 
يعانون  النهم  �مل�شكلة  لهذه  حل  باأيجاد  �ل�شحة  وز�رة 

جد� من �شعوبة �لذهاب �ىل مناطق �خرى .

من يوقف التحرش ضد المرأة 
في شوارعنا؟

إلى / وزارة الصحة 

المواطن و المسؤول
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