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{ بـاريـس (أ ف ب) - شهـد الـعـديـد من
ــنـاسـبـة الـيـوم مــدن الـعـالم مـسـيـرات 
ي للقـضاء على العـنف ضد النساء الـعا
شـــــارك فـــــيــــــهـــــا عـــــشـــــرات اآلالف من
ـتـظاهـرين مـنذ الـسبـت خصـوصا في ا
فـرنـسـا وبـلـجـيـكـا وايـطـالـيـا واسـبـانـيا
وروسـيا وأميركا الالتيـنية وتركيا.ودعا
رئــيس الـوزراء الـفـرنــسي اداور فـيـلـيب
إلـى "احـــداث صــــدمـــة" من أجـل "كـــســـر
ســلـسـلــة الـصـمت" وأعــلن عن مـبـادرات
إلنـــهــاء "حـــاالت اخلــلـل الــتي لـم نــرغب
حـتى الـيـوم فـي إدراكـها".وكـان الـغـضب
تــصـاعـد في األســابـيع األخـيــرة بـسـبب
ارتـفـاع عـدد جـرائم الـقـتل ضـد الـنـساء
في ظـاهـرة  جتـاهـلـهـا أو الـتـقلـيل من
تحدة أن خـطورتها. وتفـيد أرقام األ ا
87 ألـف امـــرأة قــــتـــلت فـي الـــعــــالم في
2017 نـــــصـــــفـــــهن بـــــأيـــــدي أقـــــربــــاء
ــتـحــدة في لــهن.وطــلــبت بــعــثــة األ ا
أفـغـانـسـتـان اإلثـنـ من حـكـومـة كـابول
بــذل جــهـود لــوقف أعــمـال الــعــنف ضـد
ـنـتـشرة وتـشـهـد تـزايـدا في هذا ـرأة ا ا
الـبلد كما ورد في التقـرير األخير للجنة
األفـغـانيـة حلقـوق اإلنـسان.وقـالت أليـتا
ـتـحـدة لـلـنسـاء من ـثـلـة األ ا مـيـلـر 
أجل أفـغـانـستـان إن "الـنـساء والـفـتـيات
األفـغانـيات مـا زلن يتـعرضـن النتـهاكات
واسـعـة حلـقـوقـهن ولـعـنف مـسـتـمر".في

فـرنسـا قتلت  117 سـيدة على األقل في
 2019بــأيـدي شــركـائــهنّ أو شـركــائـهنّ
الـسـابـقـ حسب إحـصـاء أعـدته وكـالة
نع ذلك قررت احلكومة فـرانس برس .و
اتـخاذ سـلسـلة من اإلجـراءات القـانونـية
بـيـنـهـا تـبـني "ظـروف تـشـديـديـة جـديدة
ـرتكبي أعمال عـنف في حاالت التحرش
الـتي تؤدي إلى االنتحار" وإدراج مفهوم
هـد في كـثير "الـتسـلط" النـفسي الـذي "
من األحـيـان للـعنـف اجلسـدي" والسـرية
الـطـبـيـة في حـاالت وجـود "خـطـر شـديـد
من جتـدد الـعنف" وتـأم خـدمة تـنصت
لــــضـــحــــايـــا الــــعـــنـف الـــســــري طـــوال
الــيـوم.ووعــد رئـيس الــوزراء الـفــرنـسي
بــتـخــصـيص 360 مــلـيــون يـورو الــعـام
ـرأة.لـكن ـكـافـحـة الــعـنف ضـد ا ــقـبل  ا
هــذه اإلجــراءات الــتي كــانت مــنــتــظـرة
اعـتبرت غيـر كافية من قـبل ناشطات من
رأة الـلواتي تـمكن من أجـل الدفـاع عن ا
تظاهرين منذ حـشد عشرات االالف من ا
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ومـنـتـصف لـيل اإلثـنـ الـثالثـاء أطـفئت
ــا لــضــحــايــا أضــواء بــرج إيــفل تــكــر
الــعــنف ضــد الـنــســاء.ورحـبت رئــيــسـة
ـرأة آن سيسيل مـيلفـير بهذه مـؤسسة ا
اإلجــراءات مـعـتـبــرة أنـهـا "تــقـدم عـمـلي
جــدا" لـــكــنــهــا عــبـــرت عن أســفــهــا ألن

"احلــكـومـة ال تـعي أن حــمالت الـتـوعـيـة
هــذه بـأعـمــال الـعــنف تـدفع الــعـديـد من
النساء إلى اللجوء إلى اجلمعيات وهذه
اجلــمـــعــيــات لم تــعــد تـــمــلك الــوســائل
ـــــســــاعــــدتـــــهن".وكــــتـب الــــنـــــائب عن
) أوريـلـيـان بـرادييه ـ اجلـمـهـوريـ (
اذا حتقق اسـبانيـا جناحا في تـغريـدة "
في مــكــافـحــة الــعـنـف الـســري? ألن هـذا
الــبـلــد ال يــكـتــفي بــعـمــلــيـات الــعالقـات
ـزيـد من الــعـامـة" مـطــالـبـا احلـكــومـة 
اإلجـراءات.انتـهزت دول عـدة فرصـة هذا
ي لـــتـــأكـــيـــد أو جتـــديــد الـــيـــوم الـــعـــا
تـصـمـيـمـهـا عـلى مـكـافـحـة الـعنـف الذي
تـتعـرض له النـساء.فـفي جنـوب إفريـقيا
حـيث تـقـتل امرأة كل ثالث سـاعـات دعا
الــرئــيس ســيــريل رامــابـوزا الــرجل إلى
ـواقف الـتي تـنطـوي على الـتـخلي "عن ا
تـمـييـز جنـسي" وأطـلق خطـة عاجـلة في
هـذا اجملـال تـبـلغ قـيـمـتـهـا أكـثـر من 1,5

مليار راند (مئة مليون يورو).
وفي مـواجهة العنف السري الذي "اتخذ
أبــعـادا مـقــلـقــة في الـسـنــوات األخـيـرة"
ئـة ب مـسجـال زيادة نـسبـتها  34,5بـا
2014 و2018 أعـلنت الشرطة اليونانية
عـن إطالق خــدمــة خـــاصــة تــضم رجــال
قـــانـــون وعـــلـــمـــاء اجـــتـــمـــاع وأطـــبـــاء
.في اسـبـانـيـا تـظـاهـر عـشرات نـفـسـيـ
اآلالف مـن األشــــــخــــــاص فـي مــــــدريــــــد

وبــرشــلــونــة وفــالـنــســيــا وســرقــســطـة
وبـيـلـبـاو.وتـعد اسـبـانـيـا بـلـدا رائدا في

مكافحة اجلرائم ضد النساء. 
وقــد تـبـنت في 2004 قــانـونــا ضـد هـذا
ـبادرة من احلكومة الـشكل من العنف 
االشـتــراكـيـة خـوسـيه لـويس رودريـغـيـز
ثــابـاتــيـرو تـاله مـيــثـاق وطــني أقـر في
2017 عـــنــدمــا كــان احملـــافظ مــاريــانــو

راخوي ينرأس احلكومة.
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في األرجـنـتـ الـتـي يبـلـغ عـدد سـكـانـها
 44 مــلـيـون نـسـمــة وعـدد اجلـرائم ضـد
الـنـساء فـيـها 229 مـن كانـون الثـانـيإلى
تـشـرين األول تـظـاهـرت مـئـات الـنـسـوة
في بـوينـوس يرس.وقد انـتهزن الـفرصة
إلدانـة التـميـيز ضـد النـساء في بـوليـفيا
اجملـــاورة.كــمــا جــمـــعت تــظــاهــرة آالف
الــنـســوة في مــكـســيـكــو حـيث انــدلـعت

صدامات مع الشرطة.
أمـا في روسيا حيث ألغي جتر العنف
األســري في 2017  تــظــاهــر نــحــو ألف
شـــخص مــســاء اإلثــنـــ في مــوســكــو.
وكـــانت احملـــكــمـــة األوروبـــيــة حلـــقــوق
ـاضي القـانون اإلنـسـان دانت الصـيف ا
الـروسـي الـذي "ال يـعـتـرف" بـهـذا الـنـوع
من أعـــمــال الــعــنف والـــســلــطــات الــتي
"تـــتـــحــفـظ عــلـى االعـــتــراف بـــخـــطــورة

شكلة". ا


