
ب�صورة  العراقي  املجتمع  يف  التحر�ش  ظاهرة 
حتا�رص  باتت  عامة  ب�صورة  والعربي  خا�صة 
املراأة من جميع اجلهات والميكن ال�صكوت عنها .. 
هذا الفعل ال�صيئ الذي توارثته االجيال باختالف 
ثقافتها ودرجة وعيها مبدى �صناعة  تلك االفعال 
التي تتعر�ش لها املراأة  من قبل الرجل وب�صورة 
متكررة �صواء كانت يف ال�صارع او مكان العمل او 

حتى اأماكن التب�صع .  
ال�صمت  وب�صبب  الظاهرة  هذه  لتفاقم  وكنتيجة 
املنظمات  قبل  من  اجلاد  االإهتمام  بداأ  الطويل 
االجتماعي  التوا�صل  ومواقع  واالعالم  الن�صوية 
للن�صاء  التحر�ش  توعية مبو�صوع  باإقامة حمالت 
والرجال على حد �صواء، واإ�صدار بيانات �صحفية 
الن�صاء  وت�صجيع  التحر�ش  لظاهرة  مناه�صة 
من  اخلوف  وعدم  التحر�ش  واقعة  عن  باالإبالغ 
اغلب  يف  املراأة  مطالبات  ان  كما  الف�صيحة، 
التحر�ش  يجرم  قانون  بت�رصيع  املجتمعات 
الظاهرة  هذه  ان  على  قاطعا  دليال  كان  اجلن�صي 
باتت موؤرقة للمراأة العربية ب�صكل عام  والعراقية 
ب�صكل خا�ش.    قال املواطن جعفر االن�صاري :" 

يف  مهما  دوراً  تلعب  اال�رصة  اأن  يف  �صك  يوجد  ال 
خالل  من  الأنها  وذلك  للتحر�ش  االبناء  ممار�صة 
اأو  �صويًا  اإما  جتعله  االجتماعية  التن�صئة  عملية 
االأول  لها جناحان  االجتماعية  التن�صئة  منحرفا،ً 
هو التوجيه املبا�رص للطفل اإفعل ال تفعل واجلناح 
الأن  االول  من  تاأثرياً  اأ�صد  وهو  القدوة  هو  الثاين 
الطفل رغم �صنه يالحظ ما يدور حوله، ويتاأثر بها 
يقولونه  اأو  يفعلونه  فيما  منه  اأكرب  هم  فيقلد من 
يفعلون  مثلما  يفعل  وجدناه  ال�صن  به  تقدم  فاإذا 
خا�صة اإن مل يجد يف اال�رصة من يوؤنبه ويبني له 

خطاأه." 
  وترى جمانة �صهيد:"كثري من اال�صباب �صاعدت 
عدم  منها  وا�صتفحالها  الظاهرة  هذه  تغذية  يف 
يرتكبه،   الذي  ال�صنيع  الفعل  على  املتحر�ش  لوم 
ال�صحية  اىل  تتحول  امل�صتهجنة  النظرة  ان  بل 
وقذفها ب�صتى النعوت والتهم التي حتط من �صاأنها 
من  خرجت  كونها  اجلانية  هي  انها  وت�صورها 

البيت ، او لب�صت مالب�ش معينة."
تعر�صهّن  اأّكدن  الن�صاء  غالبية  اأن   " وبينت   
للتحر�ش يف و�صائط النقل اأو مواقع العمل، واأنهّن 

يخ�صني تبليغ اأجهزة ال�رصطة القريبة من املكان 
خ�صية تعّر�صهن لالتهام باأنهن ال�صبب يف ذلك." 

" اخلوف من تعرث الدرا�صة جعل بع�ش ال�صحيات 
م(  وهي    . �ش   ( تقول  "  وهنا  ال�صمت   يلتزمن 

طالبة على اعتاب التخرج من اجلامعة:
الكليات  احدى  يف  اأدر�ش  عاما   21 عمري   "  
املواعيد  رف�صت  بب�صاطة  الأنني  �صنة  ر�صبت 
الغرامية التي كان ي�رصبها يل اأ�صتاذي الفا�صل، 
ال اأحد من عائلتي يعلم باالأمر ، فقط �صديقاتي، 
التي  ال�صنة  يدر�صني خالل  اأنه مل  و حل�صن حظي 
عمرها،  من  �صنة  عن  التنازل  ف�صلت  واإنها  تلت، 
و مثيالتها كثريات ، فاإن اأخريات ر�صخن لالأمر 
الواقع �صواء اإخت�صارا للطريق اأو هروبا من �صبح 
الر�صوب ، بينما ال تزال اأخريات حتى االآن يعانني 
من امل�صاومة، و هناك اأ�صتاذ ينتظر منهن االإجابة 
بنعم ، واإال فاإن النجاح �صي�صبح �صعب املنال." 

القطاع  يف  جابر)يعمل  الزهرة  عبد  وقال 
اخلا�ش( :"�صعور ال�صحيات باأن اجلاين عليها من 
واأن   ، له  الرادع  العقاب  يجد  لن  املتحر�ش   قبل 
رئي�صها املبا�رص لن ي�صتمع لها خوفا على �صمعة 
يف  حتر�صات  ح�صلت  االخرية  االونة  ففي  عمله. 
بان  ال�صحية  �صعور  وكان  خمتلفة،  موؤ�ص�صات 
اجلاين لن يعاقب كان �صببا يف �صكوتها، اذ لي�ش 
دوائر  يف  ون�صاهده  نلم�صه  ما  ح�صب  الوارد  من 
رئي�صه  قبل  من  املتحر�ش  معاقبة  عدم  الدولة 
وبذلك ف�صح املجال اأمامه ملزيد من التجاوزات ." 
بغداد  جامعة  يف  االجتماع  ا�صتاذة  وبينت   

الدكتورة رحاب جا�صم : 
يف  ببناتنا  االأذى  تلحق  خطرية  ظاهرة  انها   "
ال�صارع وو�صائط النقل واملتنزهات، اأما اال�صباب 
ثانيًا  الديني،   الوازع  �صعف  اأولها  فمعروفة 
املخدرات  وتعاطي  البطالة،  و  الزواج  �صن  تاأخر 
املراأة  عند  املتزايد  امليل  اىل   ا�صافة  واخلمور، 
ين�صى  وال  ج�صمها،  عن  والك�صف  االحت�صام  لعدم 
موؤ�رص  تقليل  اأو  زيادة  يف  دوراً  تلعب  االنثى  اأن 
التحر�ش نحوها مبا ترتديه، باالإ�صافة اإىل اأفالم 
ال�صينما والنت، التي ت�صجع على هذه الظاهرة مبا 
منهن  الكثريات  �صمت  اأن   " واأكدت    ". تعر�صه 
تعر�صهن  خ�صية  احلاالت  هذه  مثل  وقوع  على 
بالوقاحة  اتهامهن  اأو  االجتماعي  للحرج 
هذا  يف  حقوقهن  �صياع  يف  يت�صبب  ما  غالبًا 
اجلاين  بني  م�صرتكة  جرمية  املجال،والتحر�ش 
لهوؤالء  ت�صمح  باتت  ال�صحية  كون  وال�صحية، 
املتحر�صني با�صتفزازها دون تبليغ اهلها وتقدمي 
وان  حتى  اليه  تعر�صت  ما  بخ�صو�ش  الدعاوى 

كان ج�صيما."
ان  املجتمع  على  تبعاتها  يخ�ش  فيما  واكدت" 
هذه  وجود  ظل  يف  املجتمع  يعانيه  ما  اق�صى 
الظاهرة فقدان االمان املجتمعي بالن�صبة لالأناث 
ما ي�صاهم يف اجبار االهل على عزلة الفتاة داخل 
البيت خوفا عليها من تعر�صها للم�صاك�صات، وانا 

اعرف العديد من الفتيات اللواتي ميتلكن �صهادات 
ولكن ذواهن منعوهن من االختالط يف املجتمع 
والعمل خوفا من تعر�صهن للتحر�ش واملعاك�صات، 
على  خطرية  بوؤرة  اىل  املجتمع  �صيتحول  وبذلك 
تواجد املراأة يف موؤ�ص�صات العمل والت�صوق ل�صعوبة 

التنبوؤ ملا تتعر�ش اليه الفتاة يف ال�صارع ." 
العلوجي  الرحمن  عبد  نوفل  املحامي  ويبني     
يقمن  ال  الن�صاء  اأغلب  اإن   "  : الكرادة  حمكمة  من 
بتحريك �صكوى عن جرائم حتر�ش تطولهن، واأرجع 
خ�صيتهن اإىل ارتباط املو�صوع بجوانب ع�صائرية، 
واإن احلاح مرتكب هذه اجلرمية يف م�صايقة املراأة 
قد يجعلها تخرج من دائرة ال�صمت وتلجاأ مبا�رصة 

اإىل االإجراءات القانونية الأخذ حقها".
اأن "امل�رّصع العراقي تطرق اإىل التحر�ش   واو�صح 
 ،1969 ل�صنة   111 رقم  العقوبات  قانون  يف 
واأفرد له املواد )400 ، 401 ، 402( حتت عنوان 
اجلرائم املخلة باحلياء، وعقوبتها احلب�ش مدة ال 
تزيد عن �صنة اأو غرامة مالية،والواقعة بحاجة اإىل 
باحلياء  املخل  الكالم  يت�صمن  والتحر�ش   ، اأدلة 

الذي ال ين�صجم وطبيعة االأعراف املجتمعية".

ب�صكوى  اليعرتف  القانون   " ان  العلوجي  واأكد 
املراأة حلالة حتر�ش اأال اذا كان لديها �صهود، لذلك 
اللفظي  واحل�صي وتبتلع  للتحر�ش  املراأة  تتعر�ش 
اللحظات غالونات من  الن�صاء يوميا وعلى معدل 
�صموم التحر�ش التي تهاجم امان املراأة و�صالمتها 
.. فلن تتجه ب�صكوى ملحاكم قانونها مت ت�رصيعه 
منذ 47 عامًا."   وقال االخت�صا�صي يف معاجلة 
الدين  زين  الدكتور  والعقلية  النف�صية  االمرا�ش 
ال�صاعدي: "املتحر�ش مري�ش نف�صيًا الواجب علينا 
اأواًل كون معاقبته تزيد من رغبته يف  اأن نعاجله 
دوره  ميار�ش  يبقى  النف�صي  ،فالعامل  التحر�ش 
العقدة،  هذه  من  نف�صيًا  يعالج  اأن  هو  وال�صواب 
ومعرفة ا�صباب ميله اإىل التحر�ش ."  وا�صاف " اما 
لو انعدمت اال�صباب النف�صية احلقيقية التي تدفعه 
للتحر�ش وقتها �صيكون تعودا ولي�ش مر�صا، وبذلك 
وقانونيا  جمتمعيا  فعلته  على  العقاب  ي�صتحق 
،والتحر�ش ال يخ�ص�ش بعمر معني ك�صن املراهقة 
ال�صوي  غري  ال�صخ�ش  من  يبدر  او  �صائع  هو  كما 
وغري املثقف ب�صكل عام، بل  وجد ان اغلب مرتكبي 
وما  االربعني  �صن  يف  منهم  الرجال  من  التحر�ش 

ي�صغلون  ما  وغالبا  متزوجون،  ومعظمهم   ، فوق 
منا�صب قيادية حمرتمة ."

الفتاة  الذي يخالج  النف�صي  العبء   اما ما يخ�ش 
للتحر�ش  تعر�صها  عند  �صواء  حد  على  واملراأة 
" اأغلب الفتيات اللواتي يتعر�صن  فا�صار اىل ان:  
القلق  مثل  نف�صية  اأمرا�ش  من  يعانني  للتحر�ش  
،ال�صهر، الالمباالة واخلوف ، والتعر�ش للكوابي�ش.
را�صية  بها  املتحر�ش  املراأة  تكون  ال  وعندما 
االإح�صا�ش  ،و  مطاردة  ي�صبح  االأمر  فاإن  باالأمر، 
باملطاردة قد ي�صبب االنهيار الع�صبي ، خا�صة اإذا 
مكان  لها مبغادرة  ت�صمح  ال  املراأة  كانت ظروف 
قد  ال�صغط  حتت  بقيت  فاإن   ، الدرا�صة  اأو  العمل 
ت�صاب بانهيار، واإذا كان باإمكان املراأة املغادرة 
اأو الهروب فاإنها ت�صبح حذرة يف عالقاتها حيث 
وبداخلها  بذهنها  را�صخة  ال�صلبية  التجربة  �صتظل 
ذات  العاملة  اأو  الطالبة  املراأة  كانت  حال  ،ويف 
ف�صيوؤثر  �صعيفة  اأو  متما�صكة  غري  ه�صة  �صخ�صية 
بها  ي�صل  فقد  امل�صتقبل  يف  عليها  كثريا  ذلك 
االأمر لرف�ش االرتباط بزوج ، الأنها �صرتى يف كل 

الرجال �صورة عن الرجل الذي حتر�ش بها ." 

تبداأ "جميلة احمد" �رصد جتربة االأ�رصة مع زوجة 
الأ�صقائه  ال�صديد  بحبه  يتميز  كان  الذي  �صقيقها 
والقيام  بل  معهم،  التعامل  يف  وتفانيه  واأ�رصته 
على م�صاحلهم، حيث دخلت تلك الزوجة حياتهم 
فمنذ  وا�صتقرارها،  االأ�رصة  اأمن  من  الكثري  لتغري 
االأ�صبوع االأول لوجودها يف البيت بداأت تثري نقاط 
اخلالف حتى ولو كانت �صغرية، فكل ما هو معتاد 
االأ�رصة  حياة  من  جزءاً  وي�صكل  البيت  يف  عليه 
الحظت  وحينما  لتغيريه،  به  تتدخل  اأن  حتاول 
بداأت مبحاولة منعه من  باأ�رصته  �صقيقها  ارتباط 
اأمورهم  االن�صغال يف  دائم بحجة  ب�صكل  زيارتهم 
الرتباطه  ذلك  �صقيقها  رف�ش  وحينما  اخلا�صة، 
كنوع  الزيارة  عن  هي  اأ�رصبت  باأ�صقائه  ال�صديد 
اأ�صلوب  با�صتخدام  بداأت  ثم  ال�صغط،  اأ�صاليب  من 
االإخوان  وزوجات  االأخوات  من  الدائمة  ال�صكوى 
وامل�صاكل،  اخلالفات  من  الكثري  يف  ت�صببت  حتى 
حميط  عن  �صقيقها  اإبعاد  يف  خاللها  من  جنحت 
ترميم  حماواًل  عاد  لكنه  طويلة،  لفرتة  اأ�رصته 

العالقة االأ�رصية من جديد.
ويتفق معها "خالد عواد" يف حديثها، حيث ي�رصد 
�صبع  من  اأكرث  منذ  تزوجها  التي  زوجته  حكاية 
�صنوات، وقد كان يحبها ويرغب يف حتقيق جميع 
من  ال�صديدة  بغريتها  ي�صعر  كان  لكنه  طلباتها، 
بعد  فبداأت  مميزة،  كانت  التي  "عالقته" باأ�رصته 
اأ�صبوع تبدي تذمرها من زياراته الدائمة واليومية 
الأهله، بل ومتتنع عن احل�صور معه يف املنا�صبات 
الهامة، ورمبا قامت برتتيب زيارة ملنزل اأ�رصتها 
يف ذات اليوم الذي خ�ص�صه لزيارة اأ�رصته، م�صيفًا 
اأنه حينما مل جتد �صبياًل الإبعاده عن اأ�رصته اأخذت 
حتى  وحميم،  ودي  ب�صكل  �صقيقاته  مع  تتوا�صل 
وتراجع  ح�صاباتها  تعيد  بداأت  باأنها  اعتقد  اإنه 
التقرب كان  نف�صها يف طريقة تعاملها، لكن ذلك 
مبثابة الفتيل الذي اأ�صعل احلريق، فن�صبت خالفات 
كبرية يف االأ�رصة ب�صبب االأحاديث التي كانت تدار 
"جل�صات  اأبطالها  كان  والتي  االأ�رصة،  اأفراد  عن 
االأكرب  اأ�صقائه  اإىل  امل�صكلة  و�صلت  الن�صاء"، حتى 
�رص  مينع  اأن  منه  يطلبون  واأخذوا  منه،  عمراً 
اأنه  اإىل  م�صرياً  و�صقيقاتهم،  زوجاتهم  عن  زوجته 
االحتكاك  من  تقلل  اأن  زوجته  من  طلب  حينما 
اإىل  للخالفات، تفاجاأ بذهاب زوجته  تفاديًا  بهم 
حتى  بال�رصب،  عليها  والتطاول  �صقيقاته  اإحدى 
ن�صب يف االأ�رصة خالف كبري اأدى اإىل انقطاعه عن 

بيت العائلة الأ�صابيع طويلة، عانى من خاللها من 
جفاء اأ�صقائه وعدم توا�صلهم معه كما يف ال�صابق، 
زوجته  ل�صلوكيات  حداً  ي�صع  اأن  البد  باأنه  ف�صعر 
الغري متزنة، موؤكداً على اأنه حتدث معها ب�رصاحة 

اإما احرتام اأ�رصته اأو العودة اإىل بيت اأ�رصتها.
ويتناول الدكتور "ح�صن عطية" اأ�صتاذ يف اخلدمة 
االجتماعية ، العوامل التي تدفع الزوجة اإىل القيام 
اإبعاد زوجها عن  ترغب من خاللها يف  باأ�صاليب 
باهتمام  الزوجة  �صعور  اأهمها  من  والتي  اأ�رصته، 
مع  تتنافى  قد  والتي  اأ�رصته  مب�صالح  زوجها 
ال�صديدة  ال�صخ�صية، كذلك وجود الغرية  م�صاحلها 
التي تتمثل يف الغرية املر�صية، والتي تدفعها اإىل 
الرغبة يف اأخذ القرار عنه فيما يخ�ش اأ�رصته، واأخذ 
منه ما ت�صتطيع من اهتمام، مو�صحًا اأن ذلك النوع 
يكون  حينما  كبري  ب�صكل  يت�صح  الزوجات  من 
فتحاول  و�صقيقاته،  والدته  من  جداً  قريبًا  الزوج 
الزوج  اأن  مبينًا  حميطهم،  عن  تبعده  اأن  الزوجة 

زوجته  االأول  طرفها  حرب  يف  واقع  باأنه  �صي�صعر 
الثاين  والطرف  الرحم،  اإىل قطع �صلة  ت�صعى  التي 
اأ�رصته، فتحدث امل�صاكل الكبرية يف االأ�رصة ب�صبب 
االجتماعية  الظروف  ظل  يف  خا�صًة  احلرب،  تلك 
فيها  االجتماعية  الروابط  اأ�صبحت  التي  احلالية 
الأ�رصة  يكون  اأن  ي�صتبعد  ال  اأنه  اإىل  �صعيفة، الفتًا 
زوجته،  عن  الزوج  اإبعاد  يف  دور  اأي�صًا  الزوج 
الطلبات  بكرثة  ابنهم  الإ�صغال  الدائمة  مبحاولتهم 
ونقل االأمور ال�صيئة عنها واحتقارها حينما تكون 
ورمبا  الئق،  غري  ب�صكل  معها  واحلديث  برفقتهم، 
بربط  الدائمة  للمحاولة  الزوجة  يدفع  ما  ذلك 
الوجبات  تناول  فتحب  اأكرث،  باأ�رصتها  زوجها 
ت�صافر حتب  معهم، وحينما  دائم  ب�صكل  االأ�صا�صية 
اأن يلحق اأ�رصتها بها يف ذلك ال�صفر، في�صعر الزوج 
جلميع  "خادم"  اإىل  حتول  ورمبا  حما�رص  باأنه 

طلبات اأ�رصة زوجته!.
الطب  ا�صت�صاري  حممود"  الدكتو"عبا�ش  ويحلل 

الأن  الزوجة  تدفع  التي  النف�صية  االأ�صباب  النف�صي 
عن  زوجها  اإبعاد  يف  الدائمة  الرغبة  لديها  يكون 
باأ�صباب  بينهم،  الفرقة  واإحداث  اأ�رصته  حميط 
االأنثى،  عليها  جبلت  التي  الطبيعة  اإىل  اأواًل  تعود 
قد  الذي  الذكر  الغرية بخالف  ب�صدة  تت�صف  حيث 
اخلا�صة  املمتلكات  م�صتوى  على  حتى  لديه،  تقل 
فالفتاة لديها حب التملك ب�صكل كبري يف تكوينها 
االإناث ال  االأطفال من  اأن  والدليل على ذلك  اأكرث، 
يتنازلون عن اأ�صيائهم ولعبهم اخلا�صة الأي طفل، 
يقا�صمه  اأن  الذكور  من  الطفل  يقبل  قد  حني  يف 
يف  يكمن  الثاين  ال�صبب  اأن  مو�صحًا  لعبته،  اأحد 
دائم،  ب�صكل  االأمان  على  باحل�صول  االإناث  رغبة 
اأكرب  الذكر واالأنثى، لكنه  وهو �صعور موجود لدى 
الفتاة  قبل  من  العاطفي  فاالرتباط  الن�صاء،  لدى 
الذكر،  �صقيقها  من  اأكرب  والدها  جتاه  ال�صغرية 
لديها  االأمان  حمط  والدها  باأن  �صعورها  ب�صبب 
واحلب  االأمان  جميع  على  ت�صتحوذ  اأن  فتحب 

والدالل منه، فاإذا كربت وتزوجت فاإن ذلك الوالء 
ما  فغالبًا  لذلك  اأكرث،  زوجها  اإىل  يتحول  واحلب 
ارتباط  من  اأكرث  بزوجها  عاطفيًا  الزوجة  ترتبط 
الوقت  مرور  مع  اأنه  اإىل  م�صرياً  بزوجته،  الزوج 
ارتباطها  اأم فاإن  اإىل  الزوجة  وحينما تتحول تلك 
يكون باأوالدها اأكرب من ارتباطها بزوجها، وذلك 
املراأة  �صخ�صية  يف  املميزة  ال�صمة  مع  يتما�صى 
وهو عدم ال�صعور باالأمان الدائم، حمماًل املجتمع 
امل�صوؤولية يف ت�صخيم ذلك ال�صعور من قبل املراأة 
لزوجها، فالفتاة ترتبى منذ طفولتها على اأن اأهم 
اليوم  تنتظر  واالأ�رصة  الزواج،  حياتها  يف  �صيء 
هناك  اأ�صبحت  حتى  ابنتهم،  فيها  تتزوج  الذي 
على  لتكرب  واملراهقة،  الطفولة  منذ  نف�صية  تهيئة 
االأخرية يف حياتها،  وباأنه املحطة  الزواج  اأهمية 
فين�صاأ لديها حب امتالك الزوج، ثم ياأتي املجتمع 
لينتقد ويلوم الزوجة على قتالها المتالك زوجها، 
تربت  التي  النف�صية  خلفيتها  من  جاءت  والتي 

عليها!.
اأن املراأة حينما حتب فاإنها حتب بحوا�صها   واأكد 
لتاأتي  الذي يحب ببع�صه،  الرجل  جميعًا، بخالف 
رغبتها الدائمة يف امتالكه، ورمبا تتفاوت درجة 
من  فهناك  اأخرى،  اإىل  زوجة  من  اال�صتقاللية 
ولكن  الأ�رصته  زوجها  رفقة  تقبل  من  الزوجات 
يرف�ش  حني  يف  معتدل،  ب�صكل  ذلك  يكون  اأن 
فت�رص  باأ�رصته  االهتمام  يبدي  اأن  منهن  البع�ش 
اإبعاده عنهم، ويف املقابل يوجد منوذج من  على 
مع  زوجها  ببقاء  فتقبل  تبايل،  ال  من  الزوجات 
في�صبح  عنها  ابتعد  واإن  دائم، حتى  ب�صكل  اأ�رصته 
التملك  حب  اأن  مو�صحًا  يتزوج،  مل  لو  كما  الزوج 
حتمي  اأن  هو  منه  الرباين  والهدف  الزوجة  لدى 
الطبيعية  حدوده  عن  زاد  اإذا  اأنه  اإال  منزلها، 
وا�صت�صلم الزوج لرغبات زوجته، فاإنه �صيبقى على 
حاول  اإذا  اأما  الكبرية،  اخلالفات  تنتج  وقد  ذلك 
التوازن  اإعادة  يف  ينجح  قد  فاإنه  معها  التحاور 
الزوج فاإن تلك  لها، واإذا مل ت�صتجب فمهما حتمل 
ذلك  رمى  الطالق، ورمبا  اإىل  �صتوؤدي  ال�صغوطات 
اإىل دخول الزوجة اإىل مرحلة اال�صطرابات النف�صية 
ال�صكاكة"  ال�صخ�صية  "ا�صطراب  والذي يطلق عليه 
ودائمًا  باالآخرين،  تثق  ال  التي  ال�صخ�صية  وهي 
ال�صيطرة  فتحب  االأمور،  من  ال�صلبي  اجلانب  ترى 
هذا  الأن  معاناته،  تبداأ  وهنا  ومتلكه،  الزوج  على 
املر�ش من ال�صعب التعاي�ش معه، لذلك فالزوجة 
حياتها  يف  النجاح  ت�صتطيع  لن  منه  تعاين  التي 

الزوجية مهما تزوجت.

التحرش.. كابوس يهدد المجتمع  يقويه ضعف القانون
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 بعد ان كانوا اخوة ال 
يفرقهم �صيء اأ�صبحوا 

االن وكاأنهم اغراب ال اأحد 
يتحدث مع االخر ب�صبب 

خالف وقع بني زوجتيهما 
, ها هو حال اغلب 

البيوت العراقية اليوم 
اخ يخا�صم اأخيه حتى 

ت�صل بينهم اىل ال�صرب 
واالعتداء.
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