
  أوقفوا العنف ضد المرأة
  نعيمة رجب

  
كان اليوم هو الخامس والعشرين من 

نوفمبر من سنة / تشرين الثاني
األخوات  حين ُأغتيلت ١٩٦٠

ميرابال، هؤالء السياسيات 
الناشطات، في قمعٍ وحشي في 

حيث سجل  جمهورية الدومنيكان،
مقتلهن كأعتى أنواع العنف الموجه 

  .للمرأة
التاريخ، صرخةً وقد ُأعتبر هذا 

عالمية تندد بالعنف ضد النساء، فقد 
الجمعية العامة لألمم المتحدة  أعلنت

أن الخامس والعشرين  ١٩٩٩في عام 
نوفمبر اليوم الدولي /الثاني من تشرين

رغم  .للقضاء على العنف ضد المرأة
المرأة في عالمنا المعاصر  أن قضايا

قد حظيت بتسليط إعالمي ال بأس به 
إالّ أن وتيرة  ثيرٍ من البقاع،في ك

 ازديادالعنف الممارس ضدها في 
مستمر، شامالً كل مراحل حياتها 

  .قبل أن تولد وحتى
فماليين األجنة المؤنثة تُجهض  

 وتُحرم من حق الحياة، فقط ألنهن
سيكلفن أهلهن نفقات أكبر من نفقات 

كما تُقتل ماليين الصغيرات . الذكور
  .تهالألسباب ذا في مهدهن

وتبقى عجلة العنف ضدها تدور  
 بتزويجها صغيرة واستبدال كراستها

بزوج يمتهن روحها وجسدها، لتعيش 
بعدها وتتحمل أعباءاً مضنية لتخدم 

أفراد أسرتها  وتُرضي جميع
 .باستثنائها

وفي مواقع أخرى، المرأة تُستغل  
اإلتجار بجسدها، لتحقيق  بشراسة في

ة في هذه أرباح طائلة لمافيا متخصص
وفي مواقع  وعلى جانب آخر. الجرائم

مختلفة تُذبح المرأة لشُبهة زنا أو حتى 
حين تكون ضحية إغتصاب بحجة 

 .عن الشرف الدفاع
وهي كذلك الضحية األضعف في  

النزاعات المسلحة، كما أنها ضمن 
المستهدفة في عمليات التطهير  الدائرة
 .العرقي

 إننا في هذا اليوم، والذي يصادف 
ضد  اليوم العالمي للقضاء على العنف

ونتسائل متأملين، حال  المرأة نقف
المرأة في عالمنا، السيما في دولنا 

العنف  العربية واإلسالمية، ما هو
الممارس ضدها؟ وما هي تحدياتها في 

 سبيل رفعه عنها؟
المرأة عندنا  في حقيقة األمر إن 

ليست بأفضل حاالً من قرينتها في 
ى، فدائرة العنف الدول األخر

ضدها في اتساع يوماً بعد  الممارس
يوم مع تنوع أشكاله، بل قد يأخذ 

األحيان،  صبغة شرعية في كثير من
مثل حق الزوج في تقويم وتأديب 

  .زوجته
وتتعدد أشكال العنف ضد المرأة في  

دولنا إبتداءاً من الجسدي وهو 
وكل إيذاء بدني  الضرب والجرح

وقي وهو منع آخر، إلى العنف الحق
 وحرمان المرأة من حقوقها التي أقرها

القانون والشرع لها، إنتهاءاً بالعنف 
النفسي، والذي يندرج تحته ما يسمى 

المنزلي، وهو الذي يأخذ  بالعنف
أشكاالً متعددة ومتنوعة كالشتم 

المستمر  والصراخ والتهديد واإلنتقاد
والتحقير، وكذلك إجبار الزوجه على 

نسية، والذي يعتبر في المعاشرة الج
الدول جريمة يعاقب عليها  بعض
 .القانون

إن تشريعاتنا لألسف مازالت قاصرة  
كثير من األحوال عن إنصاف  في

المرأة ووقف العنف ضدها، وإن 
 أنصفتها التشريعات لم ينصفها

القضاة، وإن أنصفها القضاة ظلمها 
  .المجتمع

 نحن بحاجة الى وقفة جادة، والى 
عملية تصحيحية كبرى تنال كل 
المواقع التي تتعرض لها المرأة 

عملها أو  للعنف، سواء في بيتها أو
في الشارع، نحن بحاجة الى 
تشريعات رادعة لكل من يمارس 

 .ضدها العنف
واألهم من ذلك نحن بحاجة لتحرير  

مجتمعاتنا وثقافاتنا من إرث مغلوط، 
ويشرع ممارسة العنف ضدها،  يسوغ
بيل أنها ناقصة عقل ودين، أو من ق

أنها من  إنها من ضلع أعوج، أو
   .مرتبة أدنى من الرجل

في اليوم العالمي للقضاء على العنف  
ضد المرأة نتمنى ونُطالب، بعالمٍ خاٍل 

العنف ضد أي إنسان، بعالمٍ  من
تسوده العدالة والحب، بعالمٍ تكون فيه 

شركاء في صناعة  المرأة والرجل
  .الصالحة والمتحضرةاإلنسانية 

 كردستان إقليمالعنف ضد المرأة في 
  شهد انخفاظا ملحوظا

PNA قال نيجيرفان البارزاني : هولير
 إقليمرئيس الوزراء في حكومة 

ان العنف ضد المرأة في  كردستان
ملحوظا بعد  انخفاضاشهد  اإلقليم

 اإلقليمالتي اتخذتها حكومة  اإلجراءات
  . في هذا الجانب

ارزاني خالل مشاركته في وقال الب
مراسيم اختتام أسبوع العنف ضد 

بدأنا في : المرأة في إقليم كردستان
حكومة إقليم كردستان بحملة العنف 
ضد المرأة ألننا نعلم انه لدينا مشكلة 
في هذا الجانب وهي مشكلة سياسية 

  .واجتماعية وتراثية 
وأكد انخفاض العنف ضد المرأة وقال 

ان العنف ضد  بحسب اإلحصائيات: 
المرأة في كردستان في انخفاض ألنه 

  .اآلن لدينا مديريات لمتابعة العنف
وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان 
ان لحكومة اإلقليم لجنة تراجع كل 
  .ثالثة أشهر مسالة العنف ضد المرأة

وكانت حكومة اقليم كردستان شكلت   
في العام الماضي لجنة عليا يشرف 

ة االقليم بنفسه عليها رئيس حكوم
وتضم في عضويتها مجموعة من 
الوزارات المعنية والناشطات في 
مجال حقوق المرأة للقضاء على 

  .العنف ضد المرأة
وعبر البارزاني عن سروره ان لغة   

الحوار بدأ يستخدم بدال من العنف 
سعيد ان مجتمعنا بدأ :  وأضاف

يستخدم لغة الحوار ويضعه على 
إثبات  للمجتمع وهذا .طاولة الحوار

الدولي ان مجتعمنا يتمتع 
  .بالديمقراطية

كما اكد نيجيرفان البارزاني ان   
حكومة إقليم كردستان مصرة على سد 

النواقص والدفاع عن حقوق المرأة  
ومشاركتهم الفعالة في جميع 

  .المجاالت
وكانت حكومة اقليم كردستان   

العراق أعلنت في األسبوع الماضي 
بحملة العنف ضد  عن حملة سميت

المرأة بمناسبة اليوم العالمي للعنف 
ضد المرأة وشهد األسبوع العديد من 
األنشطة والفعاليات سلطت الضوء 
على كيفية مواجهة العنف ضد المرأة 

 .في إقليم كردستان
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