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فـــــــاخــــــــتـــــــارنـي ألنـه أدرك أنه
سـيخـسـر ابنـته أيـضاً".وتـشرح
مـوقفهـا بقولهـا: "لو كان زوجي
هـــو مـن أصـــيب بـــالـــســـرطــان
لـــدعـــمـــته حـــتى آخـــر يـــوم في
حـيـاتـي فـالـزواج وعـد بـالـبـقاء
ســويـــة في الــســـراء والــضــراء
ولــيس فـي الــســراء فــقط عــلى
الـرجال أن يـتـعلـموا الـتـضحـية
والـتــخــلي عن أنــانــيــتـهـم".لـكن
مـيـتـرا تنـاقض نـفـسهـا وتـقول:
"أعـلم أنــني ال أسـتـطـيـع تـلـبـيـة
حــاجـاتـه الـطــبـيــعــيـة وأشــعـر
بالذنب أحيـاناً لكنني في نفس
الــوقت ال أتـقــبل فـكــرة تـخــلـيه
عـني وأنا كأي أنـثى ال أقبل أن
أكــون غـيــر مــرغــوبـة بــهــا".أمـا
زوجـها رسـتم أصـبـحت الـكتب
ه تقريباً وبالكاد يساهم كل عا
بـأي نشـاط خارج عـمله ويـبقى
طــوال الــوقت هــادئـاً وصــامــتـاً
حـسب وصف الـزوجـة وتصـفه
ــــراهـــــقــــة بــــأنه "أب ابــــنـــــته ا
ل".ويـــجــمع األخـــصــائـــيــون
النفـسيـون واالجتـماعـيون على
ضـرورة تــفـكــيــر األزواج الـذين
ثل هـذه األوضاع في ـرون 
زيارة أخصائي نفسي إلنقاذ
حـيــاتــهم الــزوجـيــة قــبل فـوات
األوان.إال أن ثــقـافــة اســتــشـارة
أخــــصـــــائــــيـــــ نـــــفــــســـــيــــ
واجــتـمــاعـيــ في اجملـتــمـعـات
العربية واإلسالمية ال تزال غير
شــــائــــعـــة. ويــــعـــلـق الـــبــــاحث
االجــتــمـاعي عــلى حــالــة رسـتم
بــــأنـه "لــــيـس عــــلـى مــــا يــــرام
ومعرض لالكتـئاب احلاد بشكل
كـبــيـر".وقـالت سـمـر ( 29عـامـاً)
الـــتي نــــزحت من ســــوريـــا إلى
تركـيا مـنذ عام  2015وتزوجت
من رجل تركي "إن الـسبب الذي
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ـكن احلــديث بـسـهـولـة عن ال 
االنـــفـــصــــال الـــعـــاطــــفي بـــ
الــــزوجــــ في اجملــــتـــمــــعـــات
الـعــربـيــة واإلسالمـيــة إذ يـظل
حـبيـس غرف الـنـوم رغم أنه ال
يـــقل ضـــررأ عــــلى األســـرة من
الــطالق.بال شك يـتــضـرر أحـد
ـا فــيـهم أو جـمــيع األطــراف 
األطــفـال مـن الـطـالق الـرســمي
.وصــلت حــاالت بــ الــزوجــ
الــطـالق في الــســعــوديــة مــثالً
ـــــــــــاضـي خـالل الـــــــــــعـــــــــــام ا
(يــــونـــيــــو/حـــزيـــران  2018و
يــونــيــو/حــزيــران  (2018إلى
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لـوزارة الـعدل الـسعـودية. وفي
مـصـر ارتـفـعـت نـسـبـة الـطالق
إلى  23حــالـة طالق كل ســاعـة
تقريبـاً. وفي تركيا زادت نسبة
ـــئــة خالل الـــطالق 10. 9في ا
عــــام  2018حــــسـب هــــيـــــئــــة
اإلحـصـاء التـركيـة وفي إيران
هـنـاك عـشـرون حـالـة طالق في
الـــــســــــاعـــــة بـــــحــــــسب وزارة
الــعـدل.ويــعــتــقــد اخلـبــراء في
مـجـال عـلم الـنـفس واالجـتـماع
أن نـسبة "االنـفصال الـسريري"
تـفـوق نـسـبـة الـطالق الـرسـمي
رغم عـــدم وجــــود إحـــصـــاءات
رسـمية عـنها بـسبب حسـاسية
وضـوع. وبات يجـتاح جميع ا
فئات اجملتـمع بغض النظر عن
ديـــانـــتـــهم أو قــــومـــيـــتـــهم أو
أعمارهم أوخلفياتهم الثقافية.
يقول كمال إنه ال يعرف إن كان
مـتزوجـاً أو مـطـلـقـاً "حـقـيـقة ال
ــكــنــنـي حتــديــد ذلك".يــعــمل
كمـال (اسم مـستـعار) مـهنـدساً
في شـركـة اتـصـاالت في لـنـدن
تـزوج من ثـريا في الـعراق مـنذ
عـشـريـن عـامـاً ولـديـهـمـا ولدان
في الـــــــعــــــــشـــــــريـــــــنـــــــات من
أعــمـارهـمــا.وكـمـال ( 46عـامـاً)
نــاشط ســيــاسي واجــتــمــاعي
يــطـرح الــعــديـد مـن الـقــضــايـا
الـسياسيـة واالجتمـاعية ولديه
ــتـــابـــعــ فـي مــوقع مــئـــات ا
الـــــتــــــواصل االجــــــتـــــمــــــاعي
فـيـسـبـوك.يـصف كـمـال عالقـته
بـــــزوجــــــته قــــــائال: "حتــــــولت
عالقـتي بـهـا من عالقـة مـفـعـمة
بــاحلـب إلى شــكل مـن أشــكــال
ـتبـادل مـثل زميـل االحتـرام ا
في العمل إذ اختفى االجنذاب
الـعاطفـي واجلنسي بـيننـا منذ
سنـوات عـديـدة وحتديـداً بـعد
إجنـابهـا لطـفلـنا األول"."لم أكن
ألـومهـا على هـجـرها لـسريـرنا
ـشتـرك حتى بـعد عـدة أشهر ا
من الوالدة وكنت أبرر ذلك لها
بــأنه قـد يــكــون بــسـبب تــغــيـر
مزاجهـا ونفسيتهـا بحكم تغير
هـــرمـــونـــاتــهـــا بـــعـــد الــوالدة

دفـعها إلى الـزواج في تركـيا هو
صـعـوبـة حـيـاة الالجـئـ هـنـاك
ـرأة بسـبب تـعرضـها وخاصـة ا
للمضايقات باستمرار".فاختارت
ــة الــزواج "من أجل حــيــاة كــر
تــصــون كــرامــتـــهــا" لــكــنــهــمــا
تـــفـــاجــــأت الحـــقـــاً بـــالـــفـــوارق
االجـتـمـاعيـة بـينـهـما وبـأسـلوب
حياة مختلفة تماماً عما اعتادت
عـلــيه.وتـقـول سـمــر إن حـيـاتـهـا
"مــحــصــورة بــتــربــيــة األطــفـال
والتنظيف وتـلبية طلبات الزوج
ـا "الـذي ال يـأبه بـرغـبـتـهـا بل 
يريده حـتى ولو كان ذلك عنوة".
وتـقول إن الـسبب الـوحيـد الذي
يــجــعـلــهــا تـســتـمــر مع زوجــهـا
نع عـنها نغـلق اجتـماعيـاً و "ا
أبـــــــسط األمــــــور مـــــــثل زيــــــارة
اجلــــــارات إال بـــــإذنـه" هــــــو أنه
ــالي الـوحــيــد لـلــمـال ـصــدر ا ا
الـــــــذي حتــــــــتـــــــاجه إلعـــــــالـــــــة
طـفليهـا.وتضيف: "لـو كنت أملك
ــا بـقــيت مـعه خـيــارات أخـرى 
يــومــاً إضـافــيـاً ألنــني لم أعــتـد
على هكذا مـعاملة من أسرتي ال
قـيمة لـكلـمتي وكرامـتي هنا وال
حتى لعواطفي إنه اجلنس عند
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أمــا روج من أربــيل فــتــقــول إن
والــدهــا ( 60عــامــاً) ال يــعــاشــر
والـدتـها ( 47عـامـاً) مـنـذ عـقود
وإن والــدتــهــا ورغم مــعــرفــتــهـا
بـزواج والدهـا الـسـري ال تـبوح
بــذلك ألحــد "صـونــاً لــكـرامــتــهـا
هانة لو وكبريائها" وستشعر با
"بدأ اجملـتمع بالـثرثرة عن سبب
ترك زوجها لها".وتضيف االبنة:
"والـدي ثــري جـداً وهـذا الـثـراء
هـو الـذي جـعـل شابـة ثـالثـيـنـية
تــــتـــزوجـه وأمي امــــرأة قـــويـــة

ومـستـقلـة مـادياً لـكنـها فـضلت
عـــــدم الــــبـــــوح بــــزواج والــــدي
الــــســـري وعـــدم طــــلب الـــطالق
حـفـاظاً عـلى سـمـعتـنـا من جـهة
وعـــلى كـــبـــريـــائـــهــا مـن جـــهــة
أخريوترى األخصـائية النفسية
أمـل احلـــــــــامــــــــــد أنه إذا أدرك
الــزوجـــان األســبــاب وامــتــلــكــا
إرادة احلل ســـيــــكـــون جتـــاوز
شكلة أمـراً في غاية السهولة ا
لــكن إذا هــمّـش أحــد الــطــرفــ
الـطرف اآلخـر وخـدش مـشـاعره
وغـابت لـغة احلـوار والصـراحة
ــشـكــلـة بــيـنــهـمــا سـتــتــفـاقم ا
وتــصــبح أكــثــر تــعــقــيــداً وفي
الـنـهـاية يـواجه الـطـرفـان طالقاً
عـاطـفيـاً ونـفـسيـاً وهـو أصعب
من الـطالق الــعـلـني.وفـي كـثـيـر
من األحـيان يـبذل أحـد الطـرف
جـهــده من أجل تـغـيـيـر الـوضع
والروت والرتـابة في حياتهما
بـيـنــمـا يـتــمـسك الــطـرف اآلخـر
بـذلك الروتـ فيـستـسلم اآلخر
بـــدوره لـــذلك بــــعـــد أن تـــفـــشل
مــــــــحـــــــاوالتـه حــــــــسـب قـــــــول
احلـامد.ولكي يـتجـاوز الزوجان
مشاكـلهـما ويـعيـدا احلياة إلى
عالقتـهما العـاطفية واجلـنسية
ـــشـــاكل يـــجب عـــدم تــــأجـــيل ا
وتــركــهــا تــتــراكم بل طــرحــهــا
لـلنقـاش مع انتقـاء األلفاظ التي
ال تـثيـر غضب واسـتيـاء الطرف
اآلخــر لــئال يــتــحــول األمــر إلى
حــقـد وكــراهــيـة .فــعــلى ســبـيل
ـثـال إذا لم يقـدم الزوج هـدية ا
لــزوجـته فـلــتـبـادر هي إلى ذلك
وتكرار األمر لتلفت انتباهه إلى
ما قد غاب عن ذهنه. ومع مرور
الوقت والتكرار ستنتقل عدوى
ـبـادرة اإليجـابـيـة إلى الـطرف ا
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ــمــلـكــة.في الــوقت نــفـسه بــا
ــــطـــاعم الـــوجـــبـــات تـــقـــدم ا
اخلالـية من الكـحوليات وسط
تـكـهــنـات بـإمـكـانـيـة الـسـمـاح
ـــــشـــــروبـــــات قـــــريـــــبــــــا بـــــا
الكـحولـيـة.مثل هـذا التـساهل
قـــــد يــــكـــــون مــــراوغـــــا وقــــد
يـــــســــتـــــعـــــصي عـــــلى قــــدرة
الـسلـطـات علـى السـيـطرة في
نهاية األمر. فقد أُحيلت امرأة
ــدعي تــرتـــدي الــنــقــاب إلى ا
الـعــام بـعــد انــتـشــار لـقــطـات
فـيــديـو لــهـا وهـي تـرقص في
مكـان مفتـوح للـعامـة.لكن في
لـقـطـات فــيـديـو أخـرى يـظـهـر
مـغـنـي الـراب األمـريـكي روس
وهــو يــلـــوح بــحــمــالــة صــدر
سرح في أُلقيت على خـشبة ا
حـفل مــوسـيـقي مـؤخـرا وفي
ـقاهي الـراقـيـة شـوهد أحـد ا
زوجــان ســعـوديــان يــســرقـان

قبلة عفيفة. 
وقـال أحد سـكان مـدينـة حائل
الـــشـــمــــالـــيـــة خـالل زيـــارته
لـــلـــريــــاض خالل الـــعــــطـــلـــة
األسـبـوعـيـة إن هـذه األشـياء
حــديـثــة جـدا في الــسـعــوديـة
وبـعـض الـنــاس يــحــبــونــهـا
والـبــعض اآلخـر يـقـفـون عـلى
الـــنــــقـــيـض مـــنــــهم.وأضـــاف
(الــــنـــاس بـــاخــــتالف.. نـــاس
يــحـبــون ونـاس مــا يـبــغـون..
الناس في اختالف.. كذا ناس
يــبــغــون ونــاس مــا يــحــبــون
األشـيـاء هـذي وأنـا أشوف إن
الــشي هـذه مــا عــهـدنــاهـا من
قبل ماعهـدناها من قبل الشي

هذه).

مــحــسن وهــو ســائق بــشــركــة
أوبر إن (الـتغيـير سريع لـلغاية.
نـحن شـعـب لـيس مـعــتـادا عـلى
التغيير). وشبه رجل أعمال هذا
الــوضع اجلـديـد بــاجلـلـوس في
ـقعد اخلـلفي لـسيارة مـسرعة ا
ـقــدمـة عـلى عـاجـزا عن رؤيــة ا
أمل أن يــكـــون الــســائـق عــارفــا
ـــــعـــــالم الـــــطـــــريـق وإلى أين
ظـاهر االحتفـالية في يـأخذك.وا
ــوقع الــسـابق لــتــنـفــيـذ نـفس ا
أحــــكــــام اإلعــــدام هي جــــزء من
حمـلـة التـرفيه احلـكـوميـة التي
تـسـتــهـدف االحـتــفـاظ بـاألمـوال
الـتي يـنـفــقـهـا الـسـعـوديـون في
اخلـــارج وتـــشــجـــيـع الــتـــرفـــيه
والــتــرويـح عن الــنــفس.وأغــرت
تأشيرات سياحية جديدة بعض
صـطـافـ واجـتذبت الـزوار وا
أنـشـطة ومـنـاطـق تـرفيـه مـؤقـتة

مــثل رحالت الـسـفــاري ومـديـنـة
ماله ومـسـرح في الهـواء الـطلق
أكثر من ثمانية مالي زائر إلى
الــريــاض مــنــذ شـــهــر أكــتــوبــر
تـشرين األول.ويـقول مـعارضون
إن احلــكــومــة تــنــفق مــلــيــارات
الـريـاالت لــتـغـمض الــعـيـون في
و اقتصادي يسير الداخل عن 
ــــتــــوقع بــــخــــطى أبــــطـــــأ من ا
ولـــتــتــفــادى االنــتــقــاد الــغــربي
لـــســـجـل الـــريـــاض فـي مـــجـــال
ـــا في ذلك حـــقــوق اإلنـــســان 
مقتل الصحفي جمال خاشقجي
ـــاضي الــذي لم تــســلم الــعــام ا
صــــورة ولـي الــــعــــهــــد كــــرجل
إصالحـي من تـــبــعـــاته.وبـــرغم
الــــواجـــهـــة الــــبـــراقـــة ال تـــزال
عـمــلـيــات اإلعـدام مـســتـمـرة في
مــواقع أقل شــهــرة حـيـث قـالت
تـحدة إنه  تنـفيذ ما ال األ ا
يــقل عن  134حــكــمــا بــاإلعــدام
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وتــتـنــامى اخملــاوف من رد فـعل
عـنـيف بـعد أن طـعن رجـل ثالثة
فـنـانـ خالل عـرض في الـشـهـر
ــــــــاضـي. لم تــــــــكـن دوافــــــــعه ا
واضــحــة لــكن ســعــوديــ من
مـوقف التحـدي يلقون بـالالئمة
عـــــلـى ســـــنـــــوات من خـــــطـــــاب
ــتــمــسح بــالــدين. الــكــراهــيــة ا
وشـاركوا لـقطـات تعـود إلى عام
 2016 لألمــيـر مــحـمــد يـتــعـهـد
فـيـهـا بـأال يـدع الـتـطـرف يـضيع
 30 ســــنــــة أخــــرى من حــــيــــاة

 . السعودي
بـــالـــرغـم من ذلك قـــال شـــخص
لـــــرويــــــتــــــرز إن أصـــــدقــــــاء له

محـافظ أعربـوا عن سعادتهم
بـــالــهــجـــوم ولــكن فـي الــغــرف
ـــغــلـــقــة كــمـــا ال يــزال بــعض ا
ــســاجــد يــعــارضـون خــطــبـاء ا
الـــتـــحـــرر االجـــتـــمـــاعي. وقـــال
دبـــلــومـــاسي غـــربي كــبـــيــر عن
احلـادث (من احملـزن أنه كان من
ـمـكـن الـتـكـهن به. كـنت أتـوقع ا
دائــمــا رد فـعـل عـنــيــفــا... إنــهـا
خـطــوة أولى فــيــمــا يــبــدو وقـد
تـــــــكـــــــون مـــــــصـــــــدر إلـــــــهــــــام
لــــآلخـــرين).ويـــبــــدو أن بـــعض
االخـتـيارات قـد صـمـمت لـتـبعث
عارض احملتمل إشارة إلى ا
بـــــأن زمـــــنـــــهـم قـــــد ولى واآلن
ــيـاه فـي الـنــوافــيـر تــتــراقص ا
باخلـارج متـعانقـة مع إيـقاعات
ــوســيــقى والفـــتــة مــضــيــئــة ا
تـطـمس بـوهجـهـا شـعـارهم وقد
كـتب عـلــيـهـا (نــبض الـريـاض).
وقال فـيـصل اخللـيف الـبالغ من
العـمر  21عـاما أثـناء حـضوره
ـيدان (نـقطـة حتول عـرضا في ا
كبـيرة.. كان مثل مـا ذكرت نقطة
كان فيها قصاص وكان فيه شي
زي كــذا.. واحلــ حتـــول لــشي
ـية.. ثاني.. شي عـكسـي ميـة با
شــــوف الـــــفــــرح وشــــوف األمل
وشف إشـلـون تـغـيـر.. تـغـيـر كل
شي يـعـني رأيي بـالنـسـبـة لـهذا
الـشـي أشـوفه شـي نـاجح وشي
ــزيــد نــفــتــخــر فــيه ونــتــمــنى ا
وصــراحـــة إحــنـــا مــبـــســوطــ

بـشــوفه هـذا الــشي بــصـراحـة).
وفـي الــــــــدرعــــــــيــــــــة يــــــــرقص
الــســعــوديـون فـي حـفـالت قـرب
مسـجد مـحـمد بن عـبد الـوهاب
ـــــذهـب الـــــوهـــــابي مـــــؤسـس ا

األفــــضـل له أن يــــنــــاقش تــــلك
الـتفـاصيل الـدقيـقة مع زوجته
ــا يــجــول في ويــصــارحـــهــا 
خــــاطـــره ومـــا قــــد يـــفــــعل في
ستقبل فيما لو استمرت هي ا
ــعــامــلـــته بــتــلك الــطــريــقــة
لــــلـــــوصـــــول إلى حل يـــــرضي
الـطرف ويـنقذهمـا من ارتكاب
األخـطــاء بــحق بــعـضــهــمـا أو
الـوقـوع في حـالــة الـعـزلـة كـمـا
فـعل كمـال".ويـضـيف: "الـزوجة
مخطئة أيضاً إلهمالها اجلانب
الــــعـــــاطــــفـي واجلــــنـــــسي في
عالقـتهمـا الزوجيـة ألنها بذلك
تطلب منه كبت حاجة إنسانية
طـبــيـعــيـة خـارجــة عن قـدراته
وهي ضروريـة الستمرار احلب
".أمـا األخصـائـية ب الـزوجـ
الـنـفـسيـة أمل احلـامـد فتـشـير
إلـى ضــــرورة الــــتــــخــــلص من
مــقــولـة "بــذلت مــا في وســعي"
ألن ذلك يــــوقـع الـــطــــرفــــ في
الـشـعـور بـالـيـأس وبـإحـسـاس
كل طـــرف أنه الــضـــحـــيــة وأن

سؤول".  الطرف اآلخر هو ا
وتــــضــــيف: "عـــلـى الـــطــــرفـــ
الـتفـكـير بـاجلـوانب اإليـجابـية
وتـــذكّـــر األوقـــات اجلــــمـــيـــلـــة
والـصـعبـة الـتي عـاشاهـا مـعاً
ــبـــادرة إلى نــقل الـــســلــوك وا
عـايـشة اإليجـابي عن طـريق ا
ــكن ـــثـــال  فــعـــلى ســـبــيل ا
لـلـزوج أن يـبـادر إلى االهـتـمـام
بـالـزوجـة ومـغـازلـتـهـا وتـقـدير
ـعامـلة جـهودهـا لـنقل عـدوى ا
احلـسنـة إلـيـها وعـلى الـزوجة
ـبـادرات لـلفت انـتـباه الـقـيام 
زوجـــهـــا أيــضـــاً".أمـــا مــيـــتــرا
وزوجـهـا رسـتم فـهـمـا زوجـان
إيــــرانـــــيـــــان في مـــــنــــتـــــصف
األربــعــيــنــات من أعــمــارهــمــا.
انـــتــقـال لــلـــعــيـش في مــديـــنــة
بــرمـــنــغـــهــام بـــريــطــانـــيــا مع
ـراهقـتـ منـذ عام ابـنـتيـهمـا ا
2005.أصيبت ميترا بسرطان
الــــثــــدي ثم الــــرحـم مــــنـــذ 10
سنوات و استئصال ثدييها
ـبايـض والرحم األمـر الذي وا
حــوّل شــخـصــيـتــهــا من امـرأة
نـشـيـطـة ومـقـبـلـة عـلى احلـيـاة
ومـــنــتـــجـــة إلى أخـــرى قــلـــقــة
ـــة الــرغــبــة ومــنـــعــزلــة وعــد
باحلياة حـسب وصفها.وتشير
مــيـتــرا إلى فــقـدانــهـا لــلـرغــبـة
اجلـنسـيـة منـذ إجـراء عمـلـيات
االسـتئـصـال وتـراجع رغبـتـها
فـي مــــــــعـــــــاشـــــــرة اآلخــــــــرين
وبـزوجها و" نـافذتي الـوحيدة

على احلياة هي ابنتَي".
وعـلى صعيـد عالقتهـا بزوجها
تــقــول: "هــذا الـــوضع ال يــبــرر
لــــزوجي الـــــبــــحـث عن امــــرأة
أخـرى إال أنـه فـعـلـهـا وكـشـفتُ
أمـره فـخـيـرته بـيـنـها وبـيـني
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فاسـتشرت أخـصائي نـفسي
إلحـــيــاء عـالقــتـــنــا لـــكن األمــر
ا اسـتغرق لـديها فـترة أطول 
تـصـورت ومع مـرور الوقت لم
تـعـد تـولي أي أهــمـيـة لـلـعالقـة
الـعــاطـفـيـة واجلــنـسـيـة بــيـنـنـا
وخـــاصــة بـــعــد إجنـــاب الــولــد
الــثـانـي".ووصل بـهــا األمـر إلى
درجـة أن طــلـبت مــنه الـكف عن
ــراهــقــ وعــدم الــتــصــرف كــا
االهـــتـــمـــام بـــالـــرومـــانـــســـيـــة
واجلـــنس ألنه "أصـــبـح أبــاً إذا
حــاول دغـــدغــة مــشـــاعــرهــا أو
االقـــتـــراب مـــنـــهــا".ويـــضـــيف:
"تعتـقد ثريـا أنهـا زوجة مثـالية
الهتمامها باألطفال والواجبات
ــنـزلـيـة واالجـتـمــاعـيـة لـكـني ا
أراهــا مـثــالــيــة فــقط كــأمٍ وربـة
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ومـرَّ كــمـال بــحـالــة مـلل وكــآبـة
بـســبب عـدم رغـبـة زوجـته فـيه
فـانغـلق على نـفسه وانزوى في
غــــــــرفـــــــــتـه مع أصـــــــــدقـــــــــائه
االفــــتـــراضــــيــــ الــــذين وصل
ــئـــات في مـــوقع عـــددهم إلـى ا
فــيــســبـــوك.ومع مــرور الــوقت
ـــــــعـــــــجـــــــبــــــات ازداد عـــــــدد ا
االفــتـراضــيــات الــلــواتـي بـدأن
يـثـنـ عـلى أفـكـاره تـارة وعـلى
ــــبـــــاشــــر عــــلـى آلــــته عـــــزفه ا
وسـيقيـة في صفحة فـيسبوك ا
تـارة أخــرى فـعـادت إلـيه ثـقـته
.وأعــادت تــلك بــنــفـــسه ثــانــيـــةً
ـديـح له ثــقـته الــتــعـلــيــقــات وا
بــــنــــفــــسه من جــــديــــد حــــسب
قوله.كـان كمـال يسـعد بـاإلطراء
ــديح والــرسـائـل الـغــرامــيـة وا
اخلاصة وطلب بعض معجباته
اللـقاء به وحتـول بـعضـها إلى
"لـقـاءات غـرامـيـة وجـنـسـية"."لم
أسـتـطع مـقـاومـة اإلغـراءات من
قــبل شـابــات مـثــيـرات في وقت
كـنت أشعـر أنـني مـيت عاطـفـياً
وال روح فـي عـالقـــــــــــتـــــــــــنــــــــــا
الـزوجــيــة".ويـعــتـقــد كــمـال أنه
لـيس الوحـيد الـذي يعـيش مثل
هــذا الــوضع ويــقــول: "أعـلم أن
الناس يطلقون تسميات سلبية
على رجل مثلي ويلقون باللوم
علي لكنـني لست الوحيد الذي
يـــعــيش وضــعـــاً كــهــذا هــنــاك
الـعــشـرات أمــثـالي فـي الـدائـرة
: ـقــربـة مـني".لـكــمـال حـيـاتـ ا
الــظـــاهــريــة إلرضـــاء اجملــتــمع
ــــــــثل دور األب واألســـــــرة و "
ـــثــالـي" واخلـــاصــة والـــزوج ا
حيـاته مع حبـيبتـه التي يـلتقي
بــــــــــهــــــــــا أيـــــــــام الــــــــــعــــــــــطل
األســبـــوعـــيــة.ويـــرى الـــبــاحث
االجتماعي حـميد الهاشمي أن
أمـثال كمـال كثيـرون "ولكن بدالً
من تــقــد تـبــريــرات ألخــطـائه
وضــعـفـه أمـام نــزواته كــان من
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العدوان الوحـشي الذي تعـرض له  ثوار التحـرير والسنك واخلالني
نفذة لـلهجوم بعـلم السلطة  يكشف عن حالـت  أولهما إن اجلـهة ا
أو بــالـرغم مــنــهـا  تــعــبـر بــشــكل واضح واكــيـد عن ضــعف ادائــهـا
السياسي وافالسها في مـواجهة مطالب اجلماهـير  وثانيهما إن أي
سلح ضد سلطة أو جماعات مؤيدة للسلطة عندما تمارس االغتيال ا
ة وعـمـلـيـات االغـتيـال واالخـتـطـاف والـتحـايل  هي ـسـا اجلـمـاهـيـر ا
بالضرورة  سـلطة التمـتلك قاعدة شعـبية وتخـشى من مطالب الشعب
فـهـي بـالـنــتـيــجـة زائــلـة حــتـمـاً قــرب الـزمن أو تــقـدم بــعض الـشيء .
سلح  ضد شبان صغار  نائم خلف جدران فالهجوم الوحشي ا
ـطـالـبـات  االسـمـنت ووسط الـسـاحـات بـعـد عــنـاء اربـعـ يـومـا من ا
بحقوق سـرقت وشعارات وطنيـة  هو بالضرورة هـجوم اخلائف من
ـصيبة األكبر إن السلطة بكل هؤالء الشباب والشابات واالمهات  وا
اجهزتها العسكرية واالمنيـة واخملابراتية تزعم بأنها التعرف مصادر
ـعطيات سلـح . إن هذا الوضع وعلى وفق ا القائـم بهذا الـعدوان ا
الـتي اشرنـا اليـها  بـأن هؤالء شـبان االنـتفـاضة الـسلـميـ يتـقدمون
الى امـام  في الـوقت الـذي تـتـراجع فـيه الـسـلـطـة بـكل مـؤسـسـاتـها
ا الشك فـية  عـندما وهذا االمـر مايـقرب حتـقيق مطـالب الشـعب . 
ـمـارسـات والسـيـاسات ـواقف واالهداف وا يـصـبح التـنـاقض  في ا
ـخـتلف والـشـعارات بـ الـسلـطـات احلاكـمـة من جهـة   وا لـشعب 
ــتـوسـطـة  يـتـحـول هـذا ــثـقـفـة والـفـقـيـرة وا طـبـقـاتـه السـيـمـا مـنـهـا ا
الـتــنــاقض الى صـراع  ســيــمـا إذا لم حتــسن الـســلــطـة اســتـيــعـابه
واالستجابة للمطالب الشـعبية  وهذا الصراع قد يستغل من اطراف
ـا مـتــعـددة هـي بـاالســاس لـيــست لـصــالح الـشــعب أو الـســلـطــة وإ
قر تستهدف الوطن برمته . على كل حال إن الهجوم بطائرة مسيرة 
السـيـد مـقـتـدى الـصـدر في مـنـطقـة احلـنـانـة بـالـنـجف االشـرف  هو
واحـدا من تـلك االسـتهـدافـات الـتي تـريد خـلط األوراق لـصـراع اكـبر
في البالد  فاجلهـة التي نفذت هذا الـهجحوم تعـرف جيدا ماذا تريد
 وهـذه اجلـهـة إن كانت اسـتـعـماريـة أوصـهـيونـيـة أو تـتحـرك داخـلـيا
بــارشـادات خـارجــيـة  هي في كل حـال تــريـد الـذهــاب بـالـعـراق الى
دوامـة الـصراعـات الـسـياسـيـة واجملـتمـعـية  والنـريـد هـنا ان نـسـتبق
االحداث  فـالتحـقيـقات حتـما ستـكتـشف من أين جاءت هذه الـطائرة
ـفتـرضة  أن هم مـايتـطلـبه االمر وبـالسـرعة ا ـنفـذة . ا ومن اجلـهة ا
ـانيـة والـتـنفـيـذيـة والرئـاسـية  إن تعي الـسـلـطة بـكـافـة هيـاكـلـها الـبـر
طالب اجلـماهير وتـنفيذها وفق العراق مسـتهدف والبد من االنـحياز 
صـلحـة الوطـنيـة الضـامنـة للـجمـيع . إن العـراق اليتـحمل مـتطـلبـات ا
تربصـ بهذا الوطن مـنذ زمنً يريدون خلق زيد من الدمـاء  وان ا ا
نتفض يـريد وطناً امـناً جامعاً الف   ولـيعلم اجلمـيع بأن الشبـاب ا
لكـل فصـائل اجملـتـمع  وطـنـاً تـسـوده الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة والـوحدة
ـذهـبــيـة والـعــرقـيـة  الــوطـنـيــة  طـارداً بـكل تــأكـيــد لـلـمــحـاصـصــة ا
ـتالعب ومحـاسبـا وفق القـانون وعـدالة الـقضـاء لكل الـنهـاب وا

ـال العـام  وبعـدالة هـذه الشـروط حتـما صـادر ا
ســيـبــني الـشـبــاب بالدهم بـاحــسن مـاكــان ويـعـود
نـظومة الـدوليـة والعـربية البـلد امـيراً وفـاعال في ا

واالقليمية .

بغداد

يعد االبتـزاز احد الظواهـر التي تهدد امن اجملـتمع وباتت مـستشرية
بـطـرق مـتعـددة لـتـشمل كال اجلـنـسـ من بـعض ضعـاف الـنـفوس اذ
يستغلون بعض الثغرات للحصول على أموال وعندما ال تخضع لهم
فـأنـهم يـهـددون بـنـشـر صـور اباحـيـة لـلـضـحـيـة وفي الـغـالب تـخـضع
ساومة نتـيجة اخلوف من فضـيحة اجملتمع بعض النسـاء للتهديـد وا
ـرأة وال يرحـمها في هـذه القـضايـا وتشيـر الكـثير من الذي يـهمش ا
النساء عن تـعرضهن لالبتزاز من اطـراف مختلفـة منها اشخاص في
الـعـمل او أصـدقــاء او طـلـيق مـتـربــصـ فـيـمـا تـشــيـر اخـريـات انـهن
تـعرضن لالبـتزاز والـتهـديد نـتيـجة كـشفـهن قضـايا فـساد  وبالـتالي
فهـناك نسـاء قتـلت على اثر نـشر صورهـن واخريات تـعرضن القسى
حـاالت الـعــدوان والـعـنف اجلـسـدي وفي االغـلب التـلـجـأ الـنـسـاء الى
ـرأة للـجهات القـانون لـتقـد شكوى السـباب اجـتمـاعية تـرى ذهاب ا
األمنية امرا مرفوضا فيتم حله بالطرق اخلفية لتنهتي بعض القضايا
بـالـقــتل من ذويـهـا اواحلــرمـان من احلـقــوق واحلـريـات الــعـامـة. وفي
الـسيـاق ذاته يالحظ تـعرض بـعض الرجـال حلـاالت ابتـزاز ولكن من
نـوع اخـر اذ يـتـم اسـتـدراجــهم عن طـريق بــعض بـائـعــات الـهـوى من
جنـسيات مـختلـفة عبـر مواقع التـواصل االجتمـاعي وتطلب مـنهم فتح
الكـاميـرا القامة عالقـات جنـسيـة عبر الـهاتف ثم تـقوم بتـسجـيل فديو
ـال لــلــرجل ويــتم مــسـاومــته امــا بــنــشـر الــفــديــو او دفع مــبـلـغ من ا
ـقاطع وبـالغـالب اليـخضع الـرجل حلاالت االبـتـزاز ويتم نـشـر بعض ا
ــر يـوم او يــومـ حـتـى يـتم تــبـلـيغ الـتي تــشـهــر بـهم ومــا يـلـبث ان 
وضـوع بطـرق قانـونية. قـد يخـطئان اجلهـات األمنـية بذلـك ويتم حل ا
شكـلة واحـدة ولكن معـاجلتـها تتم بـأزدواجية في ـرأة  وا الرجل أو ا
التعامل مـعها فاجملتـمع يتقبل ويـساند الرجل التي يـتعرض لالبتزاز
ــرأة فـتـتـعـرض لـلــظـلم االجـتـمـاعـي الـذي اليـقـبـله أي دين واليـتـقـبل ا
ومذهب الذي ينتهي اما تعرضها للقتل على يد احد افراد عائلتها او
ـة االخالق  رغم ان الـفعل الـنـظـرة االجـتـماعـيـة الـسـلـبـية بـأنـهـا عـد
ـرأة ولكـن حتاسب هي ـارسه اجملـتـمع ضـد ا واحـد فـالـعنف الـذي 
فـقط بـدون سـبب مـنـطـقي يــذكـر جملـرد تـصـنـيف لـلـدور الـذي يـحـدده
اجملتمع للـمرأة   وهذا نتاج عـادات وتقاليـد لتمثل ثقـافة مجتمع وفي
ـارســة الــســلــطـة الــوقت ذاته يــشــجع الــذكــور من اجملــرمــ عـلـى 
تعرضـات لالبتزاز من الرجال الذين والهيمنـة لتزداد اعداد النـساء ا
يـزداد تـنـمـرهم وسـطـوتـهم البـراز شـخـصـيـاتـهم عـلى الـنـسـاء وبـدون
مـحاسـبـة او عقـاب.  وزارة الداخـليـة ومـنذ  لـيست بـالـقصـيرة أعـلنت
عن حمالتها لـلتصدي لـظاهرة االبتـزاز عن طريق تبلـيغ الضحايا عن
اهـيـة االبـتزاز ـدارس واجلامـعـات  لـلتـوعـيـة  ـبـتـزين واستـهـدفت ا ا
وخطورته على اجملتمع وحذرت من الوقـوع فيه وبينت عن استعدادها
واد الـقانونية هم للـقضاء وفق ا بتزين وتـقد لتلـقي الشكاوى ضـد ا
ادة اخلاصة بقـانون العقـوبات العراقي رقم  111 لسنة  1969وهي ا
رضى 431   432 . ومن جانب يـقف بعض ضعـاف النـفوس وا 430 

الـنـفـســيـ الى جـانب اجملـرم اسـتـغالال لـسـطـوة الـرجل في اجملـتـمع
ـرأة بابشع االتهامـات  ويسيئون لهـا بل حتى تكون هناك ويتهمون ا
ـا يؤشـر انتـصاراً لـلبـاطل وقسوة خطـابات كـراهيـة وعنف ضـدها  
والـذي اصبح رأة الـضحـية  وهـتكـاًً لالعراض لـيؤدي غـياب حـقـوق ا
ـرأة وتصـنفـها كـأخر جـزءاً من منـظومـة اجـتمـاعيـة تصـادر حقـوق وا
ضعـيف اجتمـاعيا رغم انـهن أكثـرية عدديـة ليكـون حاجزا امـام تطور
ـسـاوة ومرة رأة ونـهـضـتـها االجـتـمـاعـيـة مرة تـتـعـرض لـلـتهـديـد وا ا
أخرى تـتعـرض للـعنف اجلـسدي ونـظرة اجملـتمع في الـوقت الذي من
راكـز صنع قرار وتأخذ مكانـتها كحال النساء رأة  فترض تصل ا ا
تـقـدمة وهـذا اليـحدث مـا ال يـنضج وعي اجـتـماعي في دول الـعالـم ا

حقـيقي شامل يـنظر لـلفـعل الللجـنس لترسخ الـعدالة
اجـتــمـاعـيــة حـقـيــقـيــة وسـلم اجـتــمـاعي ومــجـتـمع
رأة ويـقف مـعـها ضـد أي جـهـة حتاول يـنصـف ا
الــتـــقــلــيـل من مــكــانـــتــهــا ودورهــــا الــريــادي في

اجملتمع. 
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 عـلى مدى عـشـرات الـسـن
كان اجملـرمون في السـعودية
يصطفون بعد صالة اجلمعة
في ســاحــة بـوسـط الــريـاض
لتُقطع رؤوسهم بحد السيف
في مـشـهـد عـام حتت إشراف
عروف والنهي هيئة األمر با
ـــنــكـــر.واآلن تــتـــجــول عن ا
األســـــر يــــحـــــمل أفـــــرادهــــا
فــــنــــاجــــ الــــقــــهــــوة عــــلى
صـفـحتـهـا تـصامـيم بـأشـكال
ــكــان الــذي مـــخــتــلــفـــة في ا
يـــــطـــــلـق األجـــــانـب عـــــلـــــيه
(تــشـــوب-تـــشــوب) بـــنــفس
سـاحــة قــطع الــرؤوس الــتي
كـانت تتفـجر فيهـا الدماء في
السـابق.وعندمـا يرخي الليل
ستـائر العتمـة يدفع الزبائن
 5000 ريال ( 1333دوالرا)

في مــطــعم جــاء خـصــيــصـا من
إيـبـيـزا لـتـقـد خـدماتـه التي ال
ــــشــــروبـــات حتـــتــــوي عــــلـى ا
الـــــكــــحــــولــــيــــة.تــــخــــرج هــــذه
الـــتــنــاقــضـــات الــصــارخــة إلى
احلــيـاة تـتـرافق مع الـتـغـيـرات
االجتـمـاعـيـة الـسـريـعـة عـلى يد
ولـي الـعــهــد األمـيــر مــحــمـد بن
سـلمـان ومن بيـنهـا رفع احلظر
عـلى قـيـادة الـنسـاء لـلـسـيارات
واالخــــتـالط بــــ اجلــــنــــســــ

والترفيه العام.
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ويـتـقـبل كـثـيـر من الـسـعـوديـ
االنـفـتـاح لـكن سـحـائب الـقـلق
تــخــيم فــوق الــرؤوس حــتى أن
ـؤيـدين له تـسـاورهم اخملاوف ا
والــــــشـــــكـــــوك مـن أن خـــــطـــــاه
ــا تـثــيــر رد فـعل الـســريــعـة ر
.وقـال أبـو قـويـا مـن احملـافـظــ
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