
 
تقدم  وهي  العربية  الأفالم  من  الكثري  اأتذكر  مازلت 
بها,  لال�ستهزاء  اأو  ال�سخرية  لأجل  املعاقة,  ال�سخ�سيات 
فتكون حمور مو�سوع النكتة! وكذلك فعل امل�رسح العراقي 
ب�سكل فا�سح, عرب ا�ستغالله لعوز فئة من العاقني وقدمهم 
كمادة لل�سحك عليهم, وبع�ض امل�سل�سالت التي ركزت على 
التلفزيونية  الربامج  بع�ض  كذلك  املعاقني,  من  ال�سخرية 
فهي تلجاأ للمعاقني والأقزام فقط لل�سحك, من غري اأن تفكر 
بطرح ق�سايا هذه الفئة! انه اجتاه �سلبي اتخذه الكثري من 
�سناع ال�سينما وامل�رسح والدراما والربامج. فتحول املعاق 
لل�سحك تارة,  ال�سينما و�سيلة  يف قنواتنا وامل�رسح وحتى 
اأو  ال�رسير  او  القاتل  فيكون  اأخرى,  تارة  لل�رس  ومو�سوع 
الفن  اأن حتول مو�سوع  الإعاقة,  الع�سابة من ذوي  ع�سو 
يف منطقتنا العراقية ل يكتمل ال بوجود �سخ�سية معاقة, 
لتكون نقطة ال�سحك او م�سدر ال�رس يف الفيلم, ويف اأف�سل 
ان�سان ناق�ض, ول  انه  لل�سفقة على  ال�سور مت جعله نقطة 
يتم التعامل على انه مواطن له كل احلقوق والواجبات. ترى 
هل انتبه �سناع الفن لنعكا�سات هذه الجتاه على املتلقي 
املعاق, عندما ي�ساهد الفالم وامل�سل�سالت والربامج وهي 
يتقبل  اأن  ميكن  وكيف   ! و�سخ�سيته  كيانه  من  تنتق�ض 
ال�سينما  تر�سمها  التي  ال�سورة  بعد  املعاقني,  النا�ض 
النا�ض تندمج مع ر�سالة  اأن  والتلفزيونخ�سو�سا  وامل�رسح 
الفنية وتتاأثر بال�سورة. الق�سية ل�سناع ال�سينما وامل�رسح 
يتعر�ض  ما  يهمهم  ول  وربح,  جتارة  ق�سية  والتلفزيون 
من  يطرحون  ما  جراء  نف�سية  الم  من  املعاق  الن�سان  له 
والرقابة  املدين  املجتمع  منظمات  دور  ياأتي  وهنا  اأفالم, 
احلكومية التي يجب اأن تدافع عن افراد املجتمع وهذا الدور 
غائب متاما اىل األن لذلك ي�ستمر املنحى ال�سيئ يف التطور 
وال�ستمرارية. التقينا ببع�ض املهتمني باملو�سوع فخرجنا 

بهذه الراء :
ال�سينما وامل�رسح والتلفزيون غري من�سفة للمعاقني

التقيت هناك  فل�سطني,  �سارع  الواقع يف  النخيل   يف مول 
ليحدثنا  اجتماعي(  )باحث  األبياتي  عبد  ح�سن  باملواطن 
العربي  والتلفزيون  ال�سينما  فقال:  املعاقني,  معاناة  عن 
وق�سايا  الجتماعية  الق�سايا  من  للكثري  من�سفة  غري 
مادة  منهم  جعلت  حيث  املعاقني  ق�سية  الوطنومنها 
كثريا  ظلمهم  مت  قد  وجندهم  والإثارة   وال�سفقة  لل�سحك 
يكون  ينتج  ما  فاغلب  والتلفزيون,  وامل�رسح  ال�سينما  عرب 
�سمن م�سرية ال�سحك وال�ستهزاء ب�سخ�سهم, بل اأن ال�سينما 
ر�سمت بالأذهان اأن الأ�سخا�ض املعاقني هم اأما �سخ�سية 
ال�سوي,  اأو فاقدة لأي قدرة على العي�ض  كئيبة او غام�سة, 
اأننا اأمام اأداة ت�سيء لالإن�سان املعاق وهو يحتاج للم�ساعدة 
تاأتي  لكن  املجتمع   مع  يندمج  ان  ميكنه  كي  والت�سجيع 
ال�سينما وامل�رسح والتلفزيون وت�سنع حواجز بني املجتمع 

وهذا الن�سان البائ�ض, فدورها احلايل تخريبي.

دوافع الربح هي ال�سبب
 وت�سيف املواطنة حنان جليل )بكالوريو�ض فنون جميلة( 
الكبار  والفانني  الأ�ساتذة  مع  نتحدث  عندما  باحلقيقة   :
م�سل�سالت  اأو  اأفالم  ب�سنع  القيام  عدم  وراء  ال�سبب  عن 
يجيبوننا  همومهم  عن  وتدافع  املعاقني  ق�سية  تتناول 
يطلب  باخل�سو�ض  العربي  فاجلمهور  الت�سويق  ب�سعوبة 
التي  الفنية  املادة  ي�ست�سيغ  ول  الك�سن,  الكوميديا  اأفالم 
اخلطيئة  لكن  الف�سل,  م�سريها  لن  املعاق  ق�سية  تناق�ض 
التي ترتكب هو عملية تدمري ل�سخ�سية املعاق, فاألهم عند 
�سناع الفن هو مو�سوع للنكتة حتى لو كان على ح�ساب 
املعاق, فهنا مكمن امل�سيبة والتي يجب التنبيه األيها, فهي 
للعامل  باأم�ض احلاجة  جرمية بحق فئة من املجتمع, هي 

املعنوي.
الفالم  هذه  املعاق  الن�سان  ي�ساهد  عندما  معي  وت�سور   
بالتاأكيد  �سيعي�ض؟  نف�سية  حالة  اأي  يف  به  ت�ستهزئ  التي 
تدمر  والتلفزيون  فال�سينما  نف�سية  انتكا�سة  �سيعي�ض 
عنه  وتبعد  املجتمع  مع  الندماج  من  ومتنعه  �سخ�سيته 

الح�سا�ض باأنه ميكن ان ي�سبح ان�سان �سوي .

 الفن يعمل على احلط من كرامة املعاق
التقينا باملواطن  الر�سيد,  الأ�سطورة يف �سارع   عند مقهى 
�سيد علي ح�سنني )موظف حكومي( للتعرف على راأيه, فقال 
: القيم الإن�سانية تدعونا للوقوف مع الن�سان املعاق, لكن 
مع ال�سف يعمل التلفزيون وال�سينما على احلط من كرامة 
الن�سان املعاق, فتجعل منه اأ�سحوكة يف كل امل�ساهد التي 
�سخ�ض  اأو  نف�سيا,  مري�ض  ان�سان  منه  جتعل  اأو  تعر�سها! 
قليل القدر, وينظر للدنيا بعني �سوداوية! هكذا يتم ت�سويره 

للنا�ض وهي �سورة م�سوهه.
والتلفزيون  ال�سينما  من  قناعاته  ياأخذ  املتلقي  واجلمهور 
ان  املعاق  الن�سان  هم  كل  حقيقية,  �سور  ويعتربها 
ال�سينما  فتاأتي  املجتمع,  يتقبله  كي  عادي  ان�سان  ي�سبح 
انه  على  وت�سوره  ناق�ض,  ان�سان  منه  وجتعل  والتلفزيون 
فتقفل  العادي,  الن�سان  ملرتبة  ي�سل  ان  املمكن  غري  من 
�سينما  اإىل  نحتاج  حمنته,  من  وتزيد  الأمل  باب  بوجه 
وتلفزيون تهتم بالق�سايا الإن�سانية فاملعاق يحتاج الكثري 
نبيل  اأن�ساين  يندمج باملجتمع, وهذا واجب  الدعم كي  من 

يف اأعناق الكل.

الفرق بني ال�سينما العاملية وال�سينما العربية
الأ�ستاذ عبداهلل غالب وحدثنا عن  لقائتنا كانت مع  اأخر   
والتلفزيون عامليا تعمل  ال�سينما  للمو�سوع, فقال:  روؤيته 
املعاقني,  ق�سية  ومنها  الإن�سانية,  للق�سايا  م�ساندة  على 
اأفالم  يف  خ�سو�سا  العاملية  ال�سينما  فجر  بزوغ  ومنذ 
ب�سورة  املعاق  �سخ�سية  اأظهرت  الإعاقة,  تناولت  الدراما 
اأنه ينت�رس على ماأ�ساته اخلا�سة, الناجمة عن فقدان اأحد 
حوا�سه, حيث ي�ستطيع املعاق اأن يتدبر اأمره يف عامل غري 
املعاقني. بخالف ال�سينما العربية التي مل جتهد نف�سها بهذا 
النمط يف الأفالم, ب�سبب ق�سية الت�سويق والربح والوعي , 
اأما و�سيلة لل�سحك  بل عملت على تكري�ض النق�ض, وجعله 
لعدم  لل�سفقة  مثري  جعله  اأو  املعاقني,  بهوؤلء  وال�ستهزاء 
التي  الأفالم  وحتى  طبيعي,  كان�سان  يعي�ض  اأن  اإمكانية 
تطرقت لق�سية الإن�سان املعاق مل ت�سعده, بل جتعله اإن�سان 
النتقام,  عن  وباحث  مندمج  وغري  اجتماعيا  م�ستغل 
املعاق,  لالإن�سان  م�سوهة  العربية  ال�سينمائية  فال�سور 
الأفكار  تغيري  اإىل  والدعوة  النظر,  اأعادة  اإىل  وحتتاج 

املغلوطة التي يتم تداولها �سينمائيا.

حما�رسة  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف 
عامة  العراق  يف  الرو�سي  الدبلوما�سي  التمثيل  عن 
مت   ١٨٨٢ ال�سنة  ان   ذلك  خا�ض  ب�سكل  بغداد  ويف 
م�سالح  لرعاية  بغداد  يف  الرو�سية  القن�سلية  افتتاح 
بغداد  يف  الرو�سية  واجلالية  الرو�سية  المرباطورية 
ما  ببيانات  ا�سوّة  ال�سادر  البيان  لغة  كانت  وهذه 
�سبق من القن�سليات التي مت افتتاحها يف بغداد ل بل 
هي لغة تلك اليام وهي رعاية امل�سالح ولي�ض كما 
القن�سلية تتوىل تعزيز  ان  حا�سل يف يومنا هذا من 
ببغداد  الرو�سي  والهتمام  البلدين   بني  العالقات 
ب�سنوات وميكن مالحظة  القن�سلية  افتتاح هذه  �سبق 
ذلك من زيارة الرحالة الرو�سي) برييزين(  اىل بغداد 
زيارة  الرو�سي  الرحالة  هذا  توىل  حيث   ١٨٤٣ �سنة 
اثار طاق ك�رسى يف املدائن جنوب بغداد وكذلك زار 
اثار بابل وكربالء وبعد هذه الزيارات عاد اىل بغداد 

كذلك  بالده  اىل  عائدا  املو�سل  طريق  �سلك  ومنها 
بغداد  اىل  و�سل  جرييكوف(  الرو�سي)  الرحالة  فاإن 
مع  قربة  كلك كبري مكون من ٥٠٠  املو�سل يف  من 
دجلة  نهر  يف  منحدرا  كبرية  ومظلة  كماأوى  اك�ساك 
بالزورق  ا�سبه  الكلك  ان  ذلك  بغداد  اىل  املو�سل  من 
والب�سائع  ال�سلع  نقل  يف  عادة  ي�ستخدم  كان  الذي 
الرحالة  رافقت  وقد  بغداد  اىل  و�سامراء  املو�سل  من 
لتحديد  خا�سة  جلنة  بغداد  اىل  �سفرته  يف  الرو�سي 
كبرية  خالفات  ح�سول  بعد  خا�سة  الدولية  احلدود 
للعراق  الدولية  احلدود  ب�ساأن  وتركيا  ايران  بني 
يف  ك�رسى   طاق  بزيارة  الرو�سي  الرحالة  هذا  وقام 
وزار  پاك  �سلمان  ي�سمى  ما  او  بغداد  جنوب  املدائن 
يالحظ  ومما  والكوفة  والنجف  وكربالء  بابل  اآثار 
اول  افتتاح  بعد  جاء  الرو�سية  القن�سلية  افتتاح  ان 
الفرن�سية  القن�سلية  وهي  بغداد  يف  اجنبية  قن�سلية 
التي مت افتتاحها يف بغداد �سنة  ١٧٣٩ وبعد التمثيل 
الربيطاين يف بغداد والذي ابتداأ �سنة ١٧٧٦ بتاأ�سي�ض 

الربيطانية  القن�سلية  وتاأ�سي�ض  الربيطانية  املقيمية 
يف بغداد �سنة ١٨٠٣ كذلك يالحظ ان الرحالة الرو�ض  
برييزين وجرييكوف وردا بغداد بعد ورود رحالة من 
املوؤرخ  بغداد  جاوؤوا  الرو�ض  فالرحالة  اخرى  دول 
والرحالة العثماين ن�سوحي ال�سالمي الذي جاء لبغداد 
 ( البندقية  مدينة  من  اليطايل  والتاجر  �سنة١٥٣٧ 
ج�رس  عن  كتب  والذي   ١٥٦٣ �سنة  ريكو(  فيد  قي�رس 
بغداد وازقتها وبيوتها والرحالة الملاين ) راو ولف( 
�سنة ١٥٧٤ الذي و�سف احلالة الجتماعية يف بغداد 
 ١٥٨١ �سنة  بري(  نيو  جون  الربيطاين)  والرحالة 
الذي   ١٦١٦ �سنة  لفول(  دي   ( اليطايل  والرحالة 
ابدى ده�سته من كرثة القم�سة احلريرية والذي تروج 
الهولندي  والرحالة  معاين  ا�سمها  بغدادية  امراأة  من 
الدكتور) اأولفرت داير( �سنة ١٦٨٠ والرحالة الدم�سقي 
الدم�سقي  ال�سديقي  حممد  بن  الدين  كمال  م�سطفى 
الذين  الجانب  الرحالة  من  وغريهم   ١٧٢٦ �سنة 

و�سلوا بغداد قبل الرحالة الرو�ض .

ر�سح   م�سهور  بغدادي  مو�سيقي   " �سفو  رزوق  البري  "دوليا 
اورك�سرتا  لقيادة  لندن  �سنة ١٩٥٣يف  الختيار  لرئي�ض هيئة 
العر�ض  هذا  رف�ض  ولكنه  نيوزلندا  يف  والتلفزيون  الذاعة 
كذلك  البعيد  املكان  هذا  مثل  يف  نف�سي  اقرب  لن  انني  قائال 
جون  ال�سري  يقودها  التي  هالة  اورك�سرتا  يف  العمل  رف�ض 
باربريوللي يف مان�س�سرت ب�سبب �سوء املناخ واعرتف بخطاأه 
 ١٥ من  لكرث  عمل  ولكنه  جون  ال�سري  مع  عمله  لعدم  الكبري 
وعندما  �سال�سبوري  لفرقة  فنيا  ومديرا  ومدربا  قائدا  �سنه 
�سال�سبوري  ملدينة  تركت  اين  قال   ١٩٨٢ �سنة  املدينة  غادر 
فرقة �سمفونية يفتخر بها عمل البري رزوق �سفو مديرا ل�سنف 
�سنة  حتى   ١٩٣٨ �سنة  من  بغداد  يف  الع�سكرية  املو�سيقى 
١٩٥٢ ذلك ان الفريق طه الها�سمي كان �سغوفا يف املو�سيقى 
والع�سكرية منها ب�سكل خا�ض لذلك اأوفد البري �سفو �سنة ١٩٣٥ 
اىل انگلرتا لدرا�سة املو�سيقى الع�سكرية عاد بعد اربع �سنوات 
ايفاد  ومت  العراقي  اجلي�ض  مو�سيقى  مدير  مبن�سب  ليعني 
العريف �سعيد قا�سم ورئي�ض عرفاء ال�رسية نا�رس ابراهيم وملا 
عادا مت منحهما رتبة �سابط وتوليا ان�ساء الجواق املو�سيقية 
ت�سكيل  �سفو  توىل   ١٩٥٢ �سنة  ويف  اجلي�ض  فرق  قيادات  يف 
الفنون  معهد  من  عازفني  جمع  طريق  عن  ال�سمفونية  الفرقة 
قاد  حيث  اجانب  وعازفني  اجلي�ض  مو�سيقى  ومن  اجلميلة 
م�رسح  على  امللكي  العهد  يف  الوحيدة  بحفلتها  الورك�سرتا 
قاعة امللك في�سل الثاين الكائنة يف باب املعظم والتي حتول 
ال�سمفونية مطلع  بغداد  فرقة  وا�س�ض  ال�سعب  قاعة  اىل  ا�سمها 
الربعينات تلك الفرقة التي قدمت حفلتها على حدائق الكلية 
الطبية امللكية �سنة ١٩٤١ وانت�رست املو�سيقى ال�سمفونية يف 
بغداد يف الفرتة التي تلت هذه ال�سنة و�سفو الذي كان من قادة 
النه�سة املو�سيقية يف بغداد بعد اقامة احلكم الوطني بحيث 
ال�ساأن املو�سيقي مل يتم  ل بد من ذكره يف موؤلفات ا�سحاب 
تبقى من  ما  الكثري ق�سى  يجهله  ي�ستحق بحيث  اظهاره مبا 
اجنز  حيث  لندن  بعد  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  حياته 
والت�سعني تويف  الثالثة  �سن  بلوغة  ١٩ قطعة مو�سيقية وبعد 
الطب  امتهن  وحيدا  ولدا  تاركا  المريكية  املدن  احدى  يف 

واعتزل مهنة والده املو�سيقى .
 

لماذ تحارب السينما والتلفزيون والمسرح المعاقين؟
بغداد ـ أسعد عبد الله 

الجورنال ـ طارق حرب

ال�سيف ال�سابق حار جدا ال بل احلايل احر منه ، كال كال لقد 
كان �سيف عام ١٩٨٥ اكرث حرا مما تاله ، وهكذا يتحدثون 
ويتحدون مبا �سمعوا به من غري امل�سي نحو �سيف �سعيد 
ي�سنعوا ب�سمته مب�ستقبل مفرح بقناعات وحماوالت وان 
تكن وقتية م�ستخدمني ادوات التفكري االيجابية والرتحال 
املوؤقت حينها ، نقا�سات زمانيه ال تخطيطية ترمي بكلماتها 
على ارائك املجتمع يف العمل وخارجه من دون تيار بارد 
ابرزها  ولعل  تف�سريية  الواح  اىل  االزمان  �سراع  ُيفند   ،
الكالم والتنفيذ فما بني املا�سي واحلا�سر مل يجد امل�ستقبل 
مكان له ب�سبب ان�سغال الب�سر مبا يدور حولهم وجلوئهم 
اىل املا�سي حني يرومون ترطيب االجواء فيتحدثون عن 
اليائ�س  االنفراد  ترتادهم حلظات  با�سمة وحينما  ذكريات 
اال�ستماع  يدمي  باأ�سلوب  حمزنة  مواقف  ي�ستذكرون 
لعدم  غا�سب  وهو  امل�ستقبل  ليخرج  باحلديث  والتناوب 
اغلب  عقول  عن  الغائب  فهو  ال�ستقباله  والتخطيط  ذكره 
واقعها  يكون  التي  بال�سعيفة  واعني  ال�سعيفة  ال�سعوب 
بطريقة  م�ساركتها  او  حكوماتها  نطاق  خارج  االكرث  على 
لرفع  اإال  تخطط  ال  فهي  التباطوؤ  ازدياد  يف  باأخرى  او 
االأ�سا�س او اال�سطرار اىل عمل حفرة عميقة جدًا  احلجر 
من  ت�سعد  كي  باإ�سرار  تتنف�س  التي  الوقتيه  الرقع  لُتلغى 
الكرا�س  هذا  من  العمل  فما   ، ابنائه  الإ�سعاد  يخطط  مل 
التاأمل يف م�ستقبل واعد قد  ليت�سنى  وكيف ميكن تغيرية 
وحتريره  م�سفحة  مقطورة  يف  دثره  بعد  ورحل  غ�سب 
ل�سعوب اخرى وان علم ما ال�سبب ، لنطرح ما يوؤهل ومن 
ومن  اأواًل  لنكتب  اذن   ، ُيقدم  ما  لتنفيذ  يرفع  ما  ُنب�سط  ثم 
عن  االبتعاد  بجملة  نبداأ  حيث  �سغرية  �سارحة  ن�سع  ثم 
الناجح اجلاهل !!! فاز بدون ان يعلم ال�سبب !!! جنا دون 
تفكري !!! ت�سنم من�سب منعدم الذكاء !!! معادالت عبوريه 
الناجح ورائعة يف عيون اجلهلة ممن  متعرجة يف جمهر 
اغلبية  االأ�سف  بالغ  مع  وهم  لنتاجه  ال  لروؤيته  ي�سفقون 
االنت�سار الب�سري ، اما ثانيًا فهي دفع االمل يف النف�س حتى 
وان كان احلال غري جيد فليبداأ بنف�سه و�سوف يلم�س ذلك 
املا�سي  الذي يتحدث عن  حني ين�سز عن املجتمع اجلاهل 
ويتح�سر عليه وال اعني ان املا�سي غري جيد بل هو زمن 
اىل  ونرتجمها  اخطاءنا  من  ن�ستفاد  حينما  ومذهل  رائع 
ففر�سة  مل�ستقبلنا  وتطورات  حا�سرنا  يف  ت�سحيحات 
لنم�سك يد اجلاهل  العلى لي�ست حمرمة لكن  التغيري نحو 
ال�سعيف االختيار وبكل حنان لعبور املنعطفات املكيدة مع 
التقليل من التكلم عن زمن عدى ويتح�سر على ايامه التي 
مل يع�س اغلبها فهو ي�سمع من جيل �سبقه حت�سر اي�سا على 
األ�سن ع�سقت يوم وكرهت ل�سنوات لتتذكر  ما مت نقله عن 
يوم النجاح الذي تلته ع�سرات االيام من التاألق لو �ساحلت 

م�ستقبلها .

مبدعون
من العراق

قانوني يعود بالتأريخ إلى أول تمثيل دبلوماسي روسي في بغداد بمستوى قنصلية 

ألبير شفو 

كنا وكنا 

بقلم : بسام القزويني                                                                                    

أقالم حرة

فيديو  مقطع  انت�رس  الجتماعي,  التوا�سل  مواقع  عرب 
التحّر�ض  حاول  رجل  من  انتقمن  الن�ساء  من  ملجموعة 
العام  للنقل  ركاب  حافلة  منت  على  ال�سابات  باإحدى 
داخل  املراقبة  كامريا  التقطته  الذي  الفيديو  تركيا.  يف 
الثالثيني,  الرجل  تواجه  وهي  ال�سابة  اأظهر  احلافلة, 
ب�رسب  ال�سابة  بداأت  حيث  بها,  التحر�ض  حاول  اأن  بعد 
ال�رسب  من  ن�سيبه  فنال  عال,  ب�سوت  وال�رساخ,  الرجل 
توّقف  وبعد  احلافلة.  داخل  املتواجدات  الن�ساء  يّد  على 
ال�رسطة  لكن  منه,  اخلروج  جاهداً  الرجل  حاول  البا�ض, 
ل�ستجوابه. الرجل  واعتقلت  املكان  اإىل  �رسيعًا  ح�رست 
كانت  الت�سعينيات,  منت�سف  حتى  ال�ستينيات  نهاية  يف 
الن�ساء تتجول يف ال�سوارع بكل حرية, وهن يرتدين اجمل 
املالب�ض املتحررة, ومل ي�سمع اأحد عن ظاهرة حتر�ض يف 
تعّد  التحر�ض  ن�سبة  كانت  الثمانينات  وحتى  الفرتة,  تلك 
والقيم  التدّين  انت�سار  اليوم ويف ظل  لكن  الأ�سابع,  على 
اأ�سبح  البالد,  على  الدينية  الأحزاب  و�سيطرة  املذهبية 
مكان  يخلو  ل  يكاد  طبيعية  اجتماعية  حالة  التحر�ض 
الباحث  يقول  زيادتها  عوامل  ب�ساأن  وتتزايد.  تنمو  منها 
الجتماعي معد هادي الكبت وعدم الختالط وتدين قيم 
من  واخلوف  املت�سّبب  يحمي  قانوين  وتواطوؤ  املجتمع 
والأرامل  املطلقات  وزيادة  عنها  للك�سف  ال�سحايا  قبل 
وانت�سار  ال�ستقرار  و�سعف  العمل  عن  والعاطلني 
زيادة  يف  �ساعدت  عوامل  املنظمة  واجلرمية  املخدرات 
جزء  هي  املمار�سات  هذه  اأن  معتقداً:  التحر�ض.  حالت 
املراأة  ار�ض على  من ت�سييق خطري وممار�سة منهجية متمُ
وحقها يف العمل والعي�ض باأمان والدفع بهن تدريجيًا اآىل 

ال�ست�سالم واملكوث يف البيت.
واأ�ساف هادي: �سخ�سيًا اعرف عوائل عراقية ت�سغط على 
و�سعها القت�سادي لتوفري و�سائط نقل اآمنة لتقل بناتهن, 
حماية  لتوفر  العمل  مكان  اأو  للجامعات  وايابًا  ذهابًا 
التحجب  عليهن  ي�سغط  من  ومنهم  متابعًا:  لهن.  جزاأية 
لكن   م�ستدركًا:  التحر�ض  �رسيبة  لتتفادى  كامل,  ب�سكل 
والتحر�ض,  امل�سايقات  من  ي�سلمن  مل  املحجبات  حتى 
فال زال الوجه املك�سوف يثري حفيظة الكثري من ا�سحاب 

الأفكار الذكورية املنفلتة.

ال للتحرش

المواطن و المسؤول
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