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مقدمةاال  
لسالمم دداائم - قوىى متساوويیة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟ ال يیوجد االسالممكيیف يیتم االتحولل من حالة االحربب إإلى حالة االسالمم؟ وومن االذيي يیمتلك سلطة بناء االسالمم؟ وومن االذيي يیقررر ما يیجب أأنن يیقتضيیهھ مفهھومم 
االسالمم؟هھھھذاا  االذيي يیقررر ما يینبغي أأنن يیقتضيیهھفمن  االنزااعاتت في مناططق كل فردد يیعيیش يیهھم االسالممشك في أأنن   

 
يیقدمم تقريیر "قوىى متساوويیة  لنوعع من منظورر اا متساووٍ  سالمم ببناءاالتحديیاتت االخاصة عمليیاتت االسالمم وو مشارركة االمرأأةة في لسالمم دداائم" ددررااسة عن -

ما بعد االنزااعاتت خاصة االنزااعاتت االعنيیفة. مرحلة ااالجتماعي في  
 

االنزااعاتت  االمناططق االمتضرررةة من فياالديیمقرااططيیة االسالمم ووإإحاللل بناء  عمليیاتت مشارركة االمرأأةة في االتقريیر االعقباتت االتي تحولل ددوونن يیستكشفوو
في  لسالممناشطة من ناشطاتت اا 79 خبرااتت وومعاررفف من خاللل جمع االسالمم في مجالل بناء وواالمماررسة االفجوةة بيین االخطابب وويیتناوولل كذلك٬، االمسلحة
ووليیبيیريیا. حيیث تمتلك  وواالعرااقق ووجمهھورريیة االكونغو االديیمقرااططيیةلبوسنة وواالهھرسك ٬، ووااكاررااباخخ أأذذرربيیجانن/ناغوررنو: أأررميینيیا/سيیاقاتت مختلفة للنزااعع خمس

ووكذلك االفرصص االسانحة االتي يیمكن على أأررضض االوااقع  تحدثثاالتي ئهھن عن االمشارركة إإقصا آليیاتتفيیما يیتعلق ب االعمليیة االناشطاتت ثرووةة من االخبرةة
. ااقتناصهھا  

 
"قوىى متساوويیة تقريیر  يیهھدفف ززيیاددةة االفهھم حولل  ااإلسهھامم في وواالسالمم ووكذلك وواالنوعع ااالجتماعي بيین االسلطةاالوثيیقة  ااستكشافف االصلةإإلى  لسالمم دداائم" -

عمليیاتت االسالمم. من االمشارركة في تمنع االمرأأةة االتياالفجوااتت االمتعلقة بآليیاتت االسلطة   
 

ريیر"قوىى متساوويیة تقااستناددااً إإلى االمذكوررةة أأعالهه االنزااعع ووما بعد االنزااعع خمس ملخصاتت حولل مناططق  ووقد تم إإصداارر هھھھذاا وويیتناوولل  لسالمم دداائم" -
وواالسالمم". بيین االحربباالعرااقق موضوعع " االملخص  

 
www.equalpowerlastingpeace.orgموقع:  يیرجى ززيیاررةةاالتقريیر وولإلططالعع على االنسخة االكاملة من   

 
تقريیر"قوىى متساوويیة  تم إإصداارر ضمن  ووحل االنزااعاتت" االذيي تم تمويیلهھ االمرأأةة" كجزء من مشرووعع مؤسسة "كفيینا تل كفيینا" لسالمم دداائم" من قبل -

االتابع للمفوضيیة ااألووررووبيیة. رر"ارر برنامج "أأددووااتت تحقيیق ااالستقرااإإطط  
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االعرااقق  
بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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تجارربب في االسلطة وواالمشارركة  
في مديینة أأرربيیل  مجموعة االبحث. ووقد االتقت 2012نتائج االبحث االميیدااني االذيي تم أأجرااؤؤهه في االعرااقق في يینايیر/كانونن االثاني عامم  االجزءيیعرضض هھھھذاا 

االناشطيین مع سبع عضوااتت من االمنظماتت االرئيیسيیة االعاملة في مجالل االمرأأةة من مختلف مناططق االعرااقق. كما تم عقد بعض االمقابالتت االفردديیة مع بعض 
االرئيیسيیيین من االمجتمع االمدني ووكذلك بعض االفاعليین وواالفاعالتت االرئيیسيیيین على االمستويي االرسمي محليیاً ووددووليیاً.وواالناشطاتت   

 
  مفاووضة االمخاططر. اانعداامم ااألمن: أأحد عواامل ااإلقصاء

نهھم يیتحرشونن بالفتيیاتت إإ"عندما أأغاددرر منزلي أأضطر لتغطيیة نفسى ووااررتدااء االحجابب. كما أأنن نقاطط االتفتيیش كذلك تعتبر من ااألماكن شديیدةة االخطوررةة. 
ك يیحد من قدررتى على االعمل. أأنا ااستخدمم ااألنترنت من االمنزلل وويیرددددنن االبذااءااتت. ال ااستطيیع االسيیر في أأيي مكانن٬، يیمكنني فقط االركوبب مع سائق ووذذل

ووأأذذهھھھب إإلى االمكتب مرةة ووااحدةة فقط في ااألسبوعع. عندما كنت أأددررسس بالجامعة كنت ااستغرقق ساعتيین للوصولل ووكنت أأمر على ثمانن نقاطط تفتيیش حيیث 
صعب هھھھو أأنهھ في بعض ااألحيیانن٬، كنت أأررىى جثث االموتى في يیقومونن بتفتيیش مالبسي ووحقائبي. أأصبحت االدررااسة بالنسبة لي صعبة للغايیة. لكن ااأل

سنة. كنا نجلس معاً للتحضيیر المتحاناتت االقبولل بالجامعة.  17ططريیقي إإلى االمدررسة... سوفف أأحكى لكم قصة صديیقتي مورروودد. كانن عمرهھھھا ال يیتجاووزز 
ب االطريیق ووددخلت بعض االشظايیا في جنبهھا. قضت مورروودد ررجعت أأنا إإلى منزلي بيینما بقيیت هھھھي عند صديیقة أأخرىى لنا حيینما اانفجرتت قنبلة على جان

ىى. وولكن خمسة عشر يیوماً في االمستشفى إإلى أأنن وواافتهھا االمنيیة. حدثث ذذلك قبل أأرربع سنوااتت ووال نزاالل نحتفل بعيید ميیالددهھھھا كل عامم أأنا ووصديیقتنا ااألخر
صديیقتي هھھھذهه مسيیحيیة ااضطرتت إإلى تركك االعرااقق ووسافرتت إإلي أأمريیكا".  

 
االعنف ددااخل االمنزلل ووفى  أأحدىى االمشارركاتت من االشاباتت االقاططناتت ببغداادد ووهھھھى توضح لنا االحيیاةة االيیوميیة للمرأأةة االعرااقيیة. وويیعتبرووكانت هھھھذهه رروواايیة 

االمجالل االعامم أأحد االعقباتت االرئيیسيیة وواالمباشرةة االتي تعيیق إإمكانيیة االمرأأةة في االمشارركة.  
نن االطائفيیة ووززيیاددةة االجماعاتت ااألصوليیة االديینيیة قد ساهھھھما في ااررتفاعع مستويیاتت ووعلى االرغم من اانخفاضض أأعمالل االعنف في االعرااقق بوجهھ عامم٬، إإال أأ

عع على اانعداامم ااألمن وواالعنف ضد االمرأأةة. ووبعد اانسحابب االقوااتت ااألمريیكيیة٬، ااززدداادد حجم االعنف االطائفي بشكل حادد٬، ووهھھھذاا يیعني أأنهھ عندما يیحتد االصراا
قق االمرأأةة. ووأأكدتت االمشارركاتت على إإحساسهھن بالخطر بمجردد خرووجهھن من مناززلهھن حيیث االسيیطرةة االسيیاسيیة ووااإلقليیميیة٬، يیترااجع معدلل ااالحتراامم لحقو

يیضطرررنن التخاذذ ااالحتيیاططاتت لتأميین أأجساددهھھھن ووحركاتهھن من أأجل تجنب إإثاررةة االغضب ووتعريیضأنفسهھن للمخاططر٬، خوفاً من االخطف ووااالغتصابب 
ماعع االنساء بانتظامم أأوو مشارركتهھم في ااألنشطة االسيیاسيیة. وولقد أأكدتت االعديید من وواالقتل. ووقد أأددىى هھھھذاا االخطر االناجم عن ززيیاددةة االعنف إإلى ااستحالة ااجت

ريیض االمشارركاتت أأنهھ قد تم ااستهھداافهھن على ووجهھ االتحديید لكونهھن أأعضاء في منظماتت نسائيیة٬، كما أأنهھن قد تلقيین إإساءااتت ووتهھديیدااتت بالموتت٬، ووتم تع
مكاتبهھن للتخريیب.  

ث فإنن االداافع ووررااء االعنف االذيي يیتم ااررتكابهھ ضد االمرأأةة في االمجالل االعامم هھھھو نفس االمنطق ووررااء اانتشارر ووططبقاً لشهھاددةة االمشارركاتت في مجموعة االبح
ااء حدووثث ااالعتدااءااتت ضد االمرأأةة في االمنزلل ووفى نطاقق االحيیاةة االخاصة٬، حيیث يینظر إإلى االمرأأةة باعتباررهھھھا حاملة لشرفف ااألسرةة٬، ووهھھھذاا هھھھو االسبب وورر

االالتي يیلوثن شرفف ااألسرةة على نطاقق ووااسع. وونتيیجة لذلك يیؤمن االكثيیروونن بضرووررةة االسيیطرةة على االمرأأةة من تقبل فكرةة ااالعتدااء على ووقتل االنساء 
أأجل حمايیة شرفف ااألسرةة ووهھھھي االمهھمة االتي يیقومم ااألقارربب االذكورر بأدداائهھا:  

 
ألسرةة  في حيیاةة االمرأأةة "."كل أأفراادد عائلتهھا من االذكورر يیتحكمونن فيیهھا وويیقومونن بمرااقبتهھا بشكل مستمر.  يیتحكم االعديید من أأفراادد اا  

 
ة. وويیتم ااستخداامم نفس االمنطق من قبل االجماعاتت االمسلحة٬، فالمرأأةة ليیست فقط حاملة لشرفف أأسرتهھا بل هھھھي ررمزااً يیمثل كذلك شرفف االجماعة أأوو ااألم

رةة٬، أأوو معاقبتهھا بالضربب بل وواالقتل. ووووفقاً لهھذاا االمنطق فإنن أأيي فتاةة أأوو اامرأأةة يیتم أأسرهھھھا من قبل االعدوو يیتم ااعتباررهھھھا "مدنسة" وويیتم ططرددهھھھا من ااألس
ووكما تقولل أأحدىى االمشارركاتت:  

 
الي شرفف "عندما تسقط اامرأأةة في قبضة االعدوو٬، يیعلم هللا ووحدهه ما قد يینتهھى بهھا ااألمر. فقد يیحدثث شيء بجسمهھا. ووجسم االمرأأةة يیحمل شرفف ااألسرةة ووبالت

االمجتمع بأسرهه".  
 

يیحدثث ووتعتقد االمشارركاتت بأنن هھھھذاا قد يیكونن االسبب٬، في االكثيیر من ااألحيیانن٬، ووررااء عدمم ووضوحح االحدوودد االفاصلة بيین االعنف االمنزلي ووذذلك االعنف االذيي  
يیر من في االمجالل االعامم. وويیعتبر االعمل مع ضحايیا االعنف٬، سوااء االعنف االمنزلي أأوو ذذلك االذيي يیحدثث في االمجالل االعامم جزءااً أأساسيیاً من أأنشطة االكث

ء االمنظماتت االنسائيیة حيیث تقومم معظمهھن بإددااررةة االمالجئ للنساء االهھاررباتت من االعنف االمنزلي. ووتحكى ااحدىى االمشارركاتت من جنوبب االعرااقق عن نسا
لجأنن إإلى أأحد االمالجئ االتي يیقومونن بإددااررتهھا ووهھھھن يیعانيین من إإصاباتت جسديیة من جرااء ااغتصابهھن على أأيیديي أأفراادد من االمليیشيیاتت ووقد ررفض   
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بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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تمت صيیاغة االقانونن االوططني ضد  
.2012االعنف االمنزلي في عامم    
ووقد تم إإصداارر هھھھذاا االقانونن بالفعل   
في كرددستانن االعرااقق فى عامم    

ووهھھھو االقانونن االذيي يیجرمم كذلك مماررسة ختانن ااإلناثث٬، وواالزووااجج االقسريي٬، ووززووااجج 2010  
.ااألططفالل٬، وواالعنف االجنسي ووجراائم االشرفف  

 
 
 

تم تخصيیص كوتا للمرأأةة أأثناء ااالنتخاباتت االتى تمت إإجرااءهھھھا  
٬، ووتنص على أأنن تمثيیل االمرأأةة ال يیجب أأنن يیقل عن2005عامم   
% من جميیع االمقاعد في االبرلمانن ووبعض االهھيیئاتت ااألخرىى25  

االمختاررةة  وولكن تصلب االمناخخ االسيیاسي وواانعداامم ااألمن يیؤثراانن  
.فى االمشارركة تأثيیرااً مباشرااً على إإمكانيیاتت االمرأأةة   

 
 
 

تمت صيیاغة االقانونن االوططني ضد  
.2012االعنف االمنزلي في عامم    
ووقد تم إإصداارر هھھھذاا االقانونن بالفعل   
في كرددستانن االعرااقق فى عامم    

ووهھھھو االقانونن االذيي يیجرمم كذلك مماررسة ختانن ااإلناثث٬، وواالزووااجج االقسريي٬، ووززووااجج 2010  
.ااألططفالل٬، وواالعنف االجنسي ووجراائم االشرفف  

 
 
 

تم تخصيیص كوتا للمرأأةة أأثناء ااالنتخاباتت االتى تمت إإجرااءهھھھا  
٬، ووتنص على أأنن تمثيیل االمرأأةة ال يیجب أأنن يیقل عن2005عامم   
% من جميیع االمقاعد في االبرلمانن ووبعض االهھيیئاتت ااألخرىى25  

االمختاررةة  وولكن تصلب االمناخخ االسيیاسي وواانعداامم ااألمن يیؤثراانن  
.فى االمشارركة تأثيیرااً مباشرااً على إإمكانيیاتت االمرأأةة   
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أأقارربهھن ااصطحابهھم إإلى االمستشفى٬، حيیث قد يیؤددىى ااالعتراافف علناً بحدووثث ااعتدااء إإلى تدميیر شرفف ااألسرةة. ووفي االمالجئ  يیتم إإعطاء االفرصة 
للضحايیا للحديیث عن تجارربهھن ووكذلك يیتم تقديیم االمشوررةة االقانونيیة لهھن.  

 
رصة فإإعطائهھن   حاوولناووقد هھا على االرغم من خوفهھن من االمجيء. نقومم بإددااررتاالتي "بعدما أأنشأنا االخط االساخن٬، بدأأتت االنساء في ززيیاررةة االمالجئ 

للحديیث عن ما قد تعرضن لهھ رربما ألوولل مرةة! حتى بالنسبة لي كانن من االصعب كسر حاجز االصمت حولل تجربتي".  
 

للكثيیر من االعرااقيیل من جانب ااإلددااررااتت ووكانت إإددااررةة تلك االمالجئ هھھھي أأحد االمجاالتت االتي ااستطاعت منظماتت االمرأأةة االعمل فيیهھا٬، ددوونن االتعرضض 
. "االرسميیة ووعلى االرغم من ذذلك فقد قامم بعض االسيیاسيیيین االباررززيین باتهھامم بعض االناشطاتت بالقيیامم "بنشر االدعاررةة  

 
نكافح ضد هھھھذاا  "إإذذاا لمإإنن االعمل في هھھھذهه االقضايیا يیوفر حمايیة للمرأأةة باإلضافة إإلى أأنهھ يیساهھھھم في تعزيیز مشارركتهھا. ووكما علقت إإحدىى االمشارركاتت: 

االعنف لن نستطيیع أأبدااً ززيیاددةة مشارركة االمرأأةة".   
 

صبح من "أأنن االعمل ضد االعنف االمنزلي هھھھو االعمل من أأجل االسالمم ووأأنن ررفع مستوىى االوعي يیعني ززيیاددةة  االثقة بالنفس٬، وومن لديیهھ ثقة بنفسهھ يیمكنهھ أأنن يی
ددعاةة االسالمم".  

 
ليیة بدوونن مشارركة االمرأأةةاالجهھاتت االفاعلة االدووليیة. ااالحتاللل وواالمرحلة ااالنتقا  

نن ووعلى االرغم من االعنف االذيي نتج في أأغلب ااألحيیانن عن توااجد االقوااتت ااألمريیكيیة٬، إإال أأنن معظم االمشارركاتت  في مجموعة االبحث قد أأجمعن على أأ
 ً لل االتي دداامت حواالى عشر سنوااتت. خاللل فترةة ااالحتال االقوااتت ااألمريیكيیة قد غاددررتت االعرااقق في ووقت مبكر للغايیة٬، ووأأنهھم قد فشلواا في تحقيیق سالماً آآمنا

ة ووعبرتت االمشارركاتت كذلك عن مخاووفهھن من اانتشارر االمليیشيیاتت ووتهھديید نشوبب االحربب ااألهھھھليیة. ووظظنت االعديید من االنساء بأنن ووصولل االقوااتت ااألمريیكيی
للنساء في إإقليیم كرددستانن بالعرااقق٬، حيیث من شأنهھ أأنن يیفتح آآفاقاً جديیدةة للمطالبة بحقوقهھن االسيیاسيیة٬، ووقد حدثث ذذلك بالفعل إإلى حد كبيیر  2003في عامم 

كرددستانن وواالذيي ررأأيین في توااجد ااإلددااررةة ااألمريیكيیة تجربة إإيیجابيیة.  ووقد عبرتت االنساء االكردديیاتت عن قلقهھن االمتزاايید من اامتداادد االعنف االطائفي إإلي إإقليیم 
ي تتمتع بهھا االمرأأةة هھھھناكك.ااززدداادد منذ ررحيیل االقوااتت ااألميیركيیة٬، مما سيیكونن لهھ عوااقب سلبيیة على االحريیة االنسبيیة االت  

االدووليیيین قد وومن ناحيیة أأخرىى٬، فقد ررأأيین إإنن ااإلددااررةة ااألمريیكيیة لم تفعل ما يیكفي لتعزيیز إإشرااكك االمرأأةة. وولقد أأشاررتت جميیع االمشارركاتت إإلى إإنن االفاعليین 
عماء االطواائف على مائدةة االمفاووضاتت.قدمواا االكثيیر من االتناززالتت بشأنن قضايیا االنوعع ااالجتماعي خاللل االفترةة ااالنتقاليیة من أأجل ضمانن جمع  زز  

تت ووذذكرتت أأحدىى ناشطاتت حقوقق االمرأأةة االراائدااتت في االعرااقق في حديیث أأجريیناهه  ضمن هھھھذهه االدررااسة٬، أأنن ااإلددااررةة ااألمريیكيیة  فشلت في ددعم االمجموعا
في االدستورر االعرااقي (ووهھھھى االماددةة االتي تنص على االسماحح لكل جماعة  41ووهھھھما حظر إإددررااجج االماددةة ررقم  االنسائيیة في ااثنتيین من االقضايیا االمصيیريیة

أأنن دديینيیة في االعرااقق بالحكم في االمسائل االمتعلقة باألحواالل االشخصيیة االخاصة بهھا)٬، باإلضافة إإلى عدمم ددعمهھم للكوتا االنسائيیة. ووأأضافت كذلك 
ائيیة٬، وولكن عندما بدأأتت مرحلة االمفاووضاتت ررسميیاً تم ططرحح مطالبهھن جانباً: ااألمريیكيیيین كانواا في االبداايیة على ااستعداادد لالجتماعع مع االمجموعاتت االنس  

 
من االدستورر. ووقمنا بلقاء االسفيیر ااألمريیكي. لقد مرررنا بأووقاتت  41"لقد خرجنا في مظاهھھھرااتت عامة ووكذلك حاوولنا ددااخل االبرلمانن إإلغاء االماددةة ررقم 

االدستورر. ووكنت ااستشيیط غضبا٬ً، فهھم يیتحدثونن عن تحويیل االعرااقق إإلى ررمز لحقوقق عصيیبة بالفعل ووقد حاوولل االسفيیر ااألمريیكي تجنب أأيي تدخل في 
.ااإلنسانن وواالديیمقرااططيیة٬، وولكنهھم ال يیستمعونن إإليینا عندما نجاددلهھم  بأنن االدستورر االجديید يیخل باالتفاقيیاتت االدووليیة االخاصة بحقوقق ااإلنسانن"  

 
٬، ووعلى االرغم من ذذلك نن في االمطالبة بتطبيیق االكوتا االنسائيیة في االمجالل االسيیاسي٬،ررفضت ااإلددااررةة ااألميیركيیة كذلك االوقوفف بجانب االنساء عندما بدأأوو

.ووبفضل أأنشطة كسب االتأيیيید االناجحة من قبل االمنظماتت االنسائيیة٬، صوتت االغالبيیة في االبرلمانن لصالح نظامم االكوتا االمقترحح  
وولم تعطى أأوولويیة للقضايیا االمتعلقة بالنوعع ااالجتماعي حيیث ااعتقدوواا أأنن ا من أأمرهھھھووووفقاً لما ذذكرتهھ هھھھذهه االناشطة فإنن االقوااتت ااألمريیكيیة كانت في عجلة 

. تركك هھھھذهه االمسائل جانبًا كانت قرااررااً سريیعاً ذذاا عوااقب بعيیدةة االمدىى بالنسبة للعرااقيیيین  ووأأضافت االناشطة أأنن. ذذلك من شأنهھ إإبطاء االعمليیة  
ً االيیومم لم يیعد االعرااقق محتالً وولكن االوجودد االدوولي في االعرااقق ما زز يیقتصر على  تعتقد بأنن اانتداابهھا وولألسف فإنن بعثة ااألمم االمتحدةة في االعرااقق. االل مكثفا

ووأأضافت االناشطة: . االتعامل مع االمسائل االماليیة وواالتقنيیة٬، ووهھھھو االسبب ووررااء عدمم ااتخاذذهھھھا ددوورًراا قيیادديیاً في االدعوةة للمساووااةة فيیما يیتعلق بالنوعع ااالجتماعي
كذلك ضمانن اااللتزاامم بموااثيیق ووااتفاقيیاتت ااألمم االمتحدةة االمتعلقة بحقوقق ااإلنسانن ااألساسيیة٬، ووذذلك من أأجل  أأقولل لهھم إإنن اانتداابكم يیجب أأنن يیتضمن"

االمشارركاتت في مجموعة االبحث على أأنن االدليیل على إإمكانيیة  اانخرااطط ااألططراافف االدووليیة في قضايیا االمرأأةة هھھھو أأنن منظماتت أأخرىى ووأأكدتت ". مصلحتكم
. من االدستورر 41يیقفن ووررااء االمطالبة بإلغاء االماددةة ررقم  للمرأأةة٬، االمتحدةة ااألممهھھھيیئة ٬، ووااليیونيیسكو٬، ووتابعة ااألمم االمتحدةة مثل االيیونيیسيیف  
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االعرااقق  
بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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ي لهھ على االرغم من كل ما سبق فقد ااعترفت جميیع االمشارركاتت في مجموعة االبحث  بأنن ااالهھھھتمامم وواالدعم االعلني االذيي يیحصلن عليیهھ من االمجتمع االدوولوو
ااألططراافف االدووليیة سيیكونن من االصعب مجردد مناقشة قضايیا االمساووااةة في االنوعع االمشارركاتت بأنهھ في حالة غيیابب ووتعتقد . مرددوودد هھھھامم بالنسبة لهھم
االتمويیل االذيي تحصل عليیهھ االمنظماتت من االجهھاتت االدووليیة االفاعلة في االمجتمع االمدني٬، ووهھھھيیئاتت ااألمم االمتحدةة٬، كما أأنن  ٬،ااالجتماعي في االعرااقق

.سمة للتشبيیك ووبناء االقدررااتتوواالحكوماتت كانن كذلك من االعواامل االحا  
االتي  ووعلى االرغم من االتارريیخ االطويیل االذيي تتمتع بهھ منظماتت االمرأأةة في االعرااقق إإال أأنن االمجتمع االمدني حاليیًا يیتطورر في ااألغلب ددااخل ااإلططاررااتت

ووصانعي االسيیاساتت ددوورًراا ررئيیسيیًا في  االجهھاتت االمانحة االمختلفة ااألخرىىووتلعب . ووضعتهھا إإددااررةة ااألمم االمتحدةة وواالبنك االدوولي ووصندووقق االنقد االدوولي
ووفد ااالتحادد ااألووررووبي في بغداادد على سبيیل االمثالل ددووررااً قيیادديیًا في االتأكيید على أأهھھھميیة مشارركة االمرأأةة في عمليیة إإعاددةة حيیث أأتخذ تطورر االحركة االنسائيیة 

. يیتم تعميیم منظورر االنوعع ااالجتماعي في جميیع مشارريیع ااالتحادد ااألووررووبيكما  االبناء٬،  
لتي ذذلك فقد تحدثث االعديید من ممثلي ااالتحادد ااألووررووبي عن االصعوباتت االتي ووااجهھتهھم عند محاوولة االدفع بقضايیا االمساووااةة في االنوعع ااالجتماعي ووااوومع 

ط في نفس االوقت٬، أأعربت عددد من االمشارركاتت عن قلقهھن من تغيیيیر نم.  وواالعرااقق كثيیًراا ما يیتم ووصفهھا بأنهھا أأفكارر ددخيیلة٬، غيیر قابلة للتطبيیق في
في االدوولة  االتمويیل من قبل االعديید من االجهھاتت االمانحة ووتحولهھ من االتمويیل االمباشر االموجهھ للمنظماتت االغيیر حكوميیة إإلى تفضيیل تمويیل االجهھاتت االفاعلة

ووااعيیة ووسليیمة  ووال تثق االمشارركاتت في قدررةة مؤسساتت االدوولة االحديیثة االعهھد على ااتخاذذ قرااررااتت. وواالتي تقومم بدووررهھھھا بتمويیل االمنظماتت االغيیر حكوميیة
لحصولل على يیتعيین عليینا ااآلنن اا: "االتطوررااتت االجديیدةة تهھديیًداا الستقاللهھن وولدووررهھھھن كجهھاتت ررقابيیةووترىى االمشارركاتت في هھھھذهه . فيیما يیتعلق بالتمويیل

".هھھھذهه أأنباء سيیئة لمؤسساتت االمجتمع االمدنيوو ٬،االمواافقة من قبل االحكومة  
 

جرااء ااإلصالحاتت ددااخل ااإلططارر االديینيمن أأجل إإ أأنشطة كسب االتأيیيید. ااألعراافف وواالقواانيین  
مم ااالستقراارر "ليیست لديینا قواانيین تجرمم االعنف ضد االمرأأةة. لديینا ضحايیا من االنساء تم ااالتجارر بهھن وولكن ليیست لديینا قواانيین تجرمم ذذلك٬، كما أأنن حالة عد

  وواانعداامم ااألمن لهھا تأثيیرااً سيیئاَ على إإمكانيیة االمرأأةة في االعيیش وواالمشارركة في االمجتمع".
 

واانيین وولقد ااهھھھتمت منظماتت االمرأأةة بأنشطة كسب االتأيیيید من أأجل إإجرااء ااإلصالحاتت االقانونيیة٬، حيیث تحتل مركز االصدااررةة  لعبة االشد وواالجذبب بيین االق
في  االوضعيیة وواالديینيیة. ووظظهھرتت ااسترااتيیجيیاتت مختلفة أأثناء مناقشة أأفضل االسبل لضمانن حق االمرأأةة في االمشارركة. وولقد شارركت االعديید من االمنظماتت

يینص على توسيیع سلطة  االذيي( 137تعبئة بنجاحح ضد االقراارر ررقم بال أأنشطة كسب االتأيیيید من أأجل االتأثيیر على صيیاغة االدستورر االجديید. ووقامت االنساء
واافقة عليیهھ على االرغم من أأنن االدستورر االذيي تمت االم )االمحاكم ااإلسالميیة لتشمل جميیع االمناززعاتت بيین االمسلميین فيیما يیتعلق بمسائل االزووااجج وواالطالقق

االدستورر االجديید بأنهھ ددستورر  وولهھذاا االسبب تم ووصف. يیحتوىى بالفعل على إإططارر دديیني عامم حيیث يینص على أأنن ااإلسالمم هھھھو االمصدرر ااألساسي للتشريیع
".وررقنبلة تم ززررعهھا ددااخل االدست" بمثابة 41ووكانت االماددةة ررقم . فيیما يیتعلق بالمساووااةة في االنوعع ااالجتماعي" بالثغرااتت وواالفجوااتت مليء"  

ااتت من االسالمم ووتعطي لنا االمرأأةة االكردديیة  مثاالً رراائعاً على إإمكانيیة تحقيیق اانتصاررااتت كبيیرةة فيیما يیتعلق بالحقوقق االقانونيیة للمرأأةة فعلى مدىى عشر سنو
عاماً. وونتيیجة  16إإلى  14االنسبي ااستطاعت منظماتت االمرأأةة في إإقليیم كرددستانن تعديیل قانونن االزووااجج  وواالذيي ررفع االسن االقانونيیة لزووااجج االفتيیاتت من سن 

إإنجاززااً كبيیًراا في منطقة تتسم ٬، مما يیعتبر 2011يیونيیو/حزيیراانن  للحمالتت االناجحة لمنظماتت االمرأأةة تم ااعتمادد أأوولل قانونن ضد االعنف االمنزلي في
ررةة حملة ناجحة ووتشمل االعديید من ووتقدمم لنا إإحدىى االناشطاتت فيیما يیلي مسوددةة للخطوااتت االتنفيیذيیة إلدداا. بسيیطرةة ااآلليیاتت االتقليیديیة للرقابة على االشرفف

ةة مثل مسرحح ااألساليیب مثل أأعمالل كسب االتأيیيید ااالنتقائيیة٬، ووتحديید ووكالء االتغيیيیر وواالتحالف معهھم٬، وواالتشبيیك ددااخل االمجتمع االمدني٬، ووااألنشطة االمباشر
:االشاررعع ووأأخيیراا٬ً، توفيیر االخبرةة االقانونيیة في كتابة مسوددااتت االقواانيین  

 
لقد قمنا بإنشاء لجنة مشتركة تشمل جميیع ممثلي االمجتمع االمدني ووقمنا بالعمل على ثالثث محاوورر ررئيیسيیة . ل جديیدةة للنضالل"يیمكنك دداائماً إإيیجادد ووسائ

قمنا في االبداايیة بالحديیث . ووكانن من االصعب مجردد االبدء في االحديیث عن جراائم االشرفف. ووهھھھي االسيیاسيیيین٬، ووووسائل ااإلعالمم٬، وومنظماتت االمجتمع االمدني
االمرأأةة إإلى حد ما من االسيیاسيیيین وولم نذهھھھب إإلى هھھھؤالء ممن يیقفن ضد حقوقق االمرأأةة ووبدأأنا في مماررسة أأنشطة كسب االتأيیيید معهھم...  مع من يیؤيیدنن حقوقق

ووقمنا بتكويین مجموعتيین من  ووتنظيیم مسيیرةة في ووسط االمديینة. ماررسس قمنا بعمل تمثيیليیة مسرحيیة 8ووفي . ثم أأتبعنا نفس ااألسلوبب مع ووسائل ااإلعالمم
. مالبس بيیضاء مخضبة بالدماء٬، بيینما كانت االمشارركاتت في االمجموعة االثانيیة مقيیدااتت٬، وويیقومم أأحد االرجالل بجذبهھن لمجموعة ااألوولى ترتدىىاالنساء٬، اا

 كنا نعرفف كيیفيیة إإجرااء أأنشطة. ووقمنا بتقديیم االتماسس إإلى ررئيیس االوززررااء وواالمطالبة بإقامة ملجأ للنساء ووتم إإصداارر قراارر بذلك ووكانت تلك هھھھي االبداايیة
ووقمنا بكتابة مسوددةة للبند . كسب االتأيیيید مع حكومة٬، ووااستمريینا في االضغط علي االمسئوليین في االحكومة ووكذلك على االمحاميین وواالمدعيین االعاميین

تم ررفض هھھھذهه االمسوددةة وولكننا ووااصلنا االنضالل ووأأخيیرااً في  2005ووفي عامم . االخاصص بالعنف االمنزلي ووتم االتصديیق عليیهھا في االبرلمانن ااإلقليیمي
حتى أأعضاء االحزبب ااإلسالمي . قامم بالتصديیق علي االمسوددةة جميیع أأعضاء مجلس االنواابب فيیما عداا عضو ووااحد قامم بالتصويیت ضدهھھھا  2011ممعا

ووهھھھكذاا ااستطعنا إإصداارر قانونن لمكافحة االعنف االمنزلي. وولقد نجحنا في ذذلك بالتعاوونن مع جهھاتت أأخرىى فاعلة في االمجتمع . قامواا بالمواافقة عليیهھا
  .عاماً من االنضالل انت هھھھذهه إإحدىى إإنجاززااتت عشريیناالمدني٬، ووك

 
االمشارركة االسيیاسيیة  ووااسترااتيیجيیاتت صنع االقراارر  

بالمئة من االترشيیحاتت للمرأأةة في قانونن ااالنتخاباتت اانتصاررااً ساحقاً حققتهھ منظماتت االمرأأةة خاللل االمرحلة ااالنتقاليیة.   25وويیعد االبند االخاصص بتخصيیص 
االمنظماتت االنسائيیة كذلك بتنظيیم حملة  لتشجيیع االنساء على ووقامت  وولقد عملت االحركة االنسائيیة بشكل مكثف في جمع االتوقيیعاتت ووأأنشطة كسب االتأيیيید. 

إإقباالً كبيیرااً من االناخبيین وواالناخباتت  2005ووقد شهھدتت اانتخاباتت عامم . حمالتت ااالنتخابيیةرركن في تدرريیب االمرشحاتت على إإددااررةة االاالتصويیت٬، ووشا
على االرغم من أأنن ااالنتخاباتت ااألخيیرةة لم تحقق نفس االنجاحح االذيي حققتهھ ااالنتخاباتت االسابقة إإال أأنن االمرأأةة وو. أأكثر من ثلث االمقاعدووحصلت االمرأأةة على 
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االعرااقق  
بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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إإحدىى االمشارركاتت على أأنهھ  ووأأكدتت. االيیومم ال تزاالل متوااجدةة في االبرلمانن ووكذلك إإلى حد ما عضوااتت في االمجالس ووااللجانن االتي تعمل على قضايیا محدددةة
.على االرغم من توااجد االمرأأةة في االحكومة إإال أأنهھ ال يیتم إإعطائهھا مساحة للتروويیج ألفكاررهھھھا االخاصة  

 
االجلوسس بجانبي بسبب كونى اامرأأةة. كانواا يیتركونن مسافة بيیني ووبيینهھم معلليین ذذلك بعدمم ااستطاعتهھم ااالقتراابب "في االبداايیة ررفض االعديید من االرجالل 

٬، منى٬، وولكن االوضع تحسن عندما ااجتمعنا عدةة مرااتت ووبعد أأنن تحدثنا عن حقوقق االمرأأةة. حاوولت من جانبي أأنن أأغيیر من ططريیقة تفكيیرهھھھم حولل االمرأأةة
االمواارردد ووفى االمجالل االسيیاسي. ووكنت أأقولل لهھم: أأنا إإنسانهھ متعلمة٬، أأنا مهھندسة".   فالمرأأةة بإمكانهھا مشارركة االرجل في  

 
مشاكل على االرغم من أأنن جميیع االمشارركاتت قد أأعتبرنن نظامم االكوتا خطوةة حاسمة نحو تحطيیم هھھھذهه االحوااجز االهھائلة إإال أأنهھا قد أأددتت كذلك إإلى بعض االوو

تي تم اانتخابهھن كن يیتمتعن بخبرةة سيیاسيیة محدووددةة كما أأنهھن لم يیدخلن في االمجالل االسيیاسي من أأجل على سبيیل االمثالل فإنن االنساء االالوو. االغيیر متوقعة
في االدستورر على االرغم   41غالبيیة االسيیاسيیاتت في صالح إإددررااجج االماددةة ررقم فقد صوتت  لهھذهه االفجوةةوومثالل  .لل في سبيیل نيیل االمرأأةة كامل حقوقهھااالنضا

.من أأنشطة كسب االتأيیيید االمكثفة االتي تم إإنجاززهھھھا  
 ووقد ززعمت. ألنن كل حزبب يیسيیطر على قواائم مرشحيیهھ٬، لم تهھتم بعض ااألحزاابب بترشيیح نساء قويیاتت ووناشطاتت سيیاسيیاً في موااقع االسلطةوو

ووقد أأددىى هھھھذاا . االمشارركاتت بأنهھ لم يیتم إإددررااجج  بعض االنساء ذذووااتت االتأثيیر في مجتمعاتهھم وواالالتي يیعملن بقضايیا االنوعع ااالجتماعي في االقواائم عن قصد
معظم االمشارركاتت بأنهھ ال يیجب توجيیهھ ووتعتقد ". التصويیت وواالطاعةب"وااجد نساء ليیس لديیهھن قاعدةة قويیة في االبرلمانن٬، هھھھؤالء االالتي تتم مطالبتهھم إإلى ت

االلومم للمرأأةة لهھذاا االوضع٬، بل يیجب توجيیهھهھ باألحرىى إإلى ااألحزاابب االسيیاسيیة االتي قامت بإددخالل هھھھذاا االنظامم.  
 

جتماعيیة ووااالقتصادديیة لمسألة االمشارركةاالجواانب ااال. االفقر وواالتهھميیش  
.أأغلبيیة االمشارركاتت ووجودد عالقة قويیة بيین االفقر وواالسالمم ترىى  

 
ووتحت تأثيیر هھھھذهه . االغضب وواالخوففكما يیزدداادد  عندما يیضعف ااالقتصادد تضعف االصالتت ااالجتماعيیة في االمجتمع ووتتأثر نفسيیة االموااططنيین وواالدوولة٬،"

".يیعم االسالمم ووااالستقراارر يینشط ااالقتصادد عندماصحيیح٬، االظرووفف يینشأ االعنف. وواالعكس   
 

نساء أأميیاتت ال يیمتلكن أأيي مهھاررااتت ووال يیعلمن  لديینا": ووفي نفس االوقت  يیعتبر نقص االتعليیم من االعواامل االتي تساهھھھم إإلى حد كبيیر في ااضطهھادد االمرأأةة
ً  14شيیئاً.  يیتم تزوويیجهھن في سن االثانيیة عشرةة٬، وويیقمن بوضع ططفلهھن ااألوولل عند بلوغهھن سن ".عاما  

 
وولكن في حقيیقة ااألمر فإنن االقضايیا ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة هھھھي في غايیة ااألهھھھميیة ووبوااسطتهھا يیمكن  ٬،"ال يیتم إإعطاء أأيي أأوولويیة للقضايیا ااالجتماعيیة

االمرأأةة على أأنن تصبح نقومم بمساعدةة فعندما  هھھھذاا ليیس في صالح االدوولة بشكل عامم٬،وو االنساء أأميیاتت ووال يیملكن أأيي مهھاررااتتفمعظم . تغيیيیر االمجتمع  بأكملهھ
.مستقلة٬، ووأأنن تكونن قاددررةة على إإعالة أأططفالهھا٬، ال نقومم فقط بمساعدةة االنساء٬، وولكننا نعمل على تحسيین االمجتمع بأكملهھ"  

 
بالتنديید  االفقر هھھھو جوهھھھر االمشكلة. ال يیمكننا أأنن نبدأأ: "وومن أأجل االهھرووبب من االتقاليید ووااألفكارر االقمعيیة٬، البد من معالجة مشاكل نقص االنمو وواالتعليیم

ااقتصادديیة أأكبر ووبذلل االمشارركاتت في أأنهھ بمجردد ززيیاددةة مستويیاتت االتعليیم٬، سوفف يیتاحح للموااططنيین مساحة ووتأمل  ."بجراائم االشرفف. ال يیمكننا أأنن نبدأأ بذلك
يیمثل كذلك عالمة على االمساحة  االمزيید من االجهھد لتغيیيیر االطريیقة االقمعيیة في االتفكيیر. ووبيینما يیوجد بالتأكيید تراابط بيین االفقر وواالعنف إإال أأنن هھھھذاا االفهھم

االمحدووددةة االمتاحة للمرأأةة لتحدىى االهھيیاكل االسلطويیة.  
مليیونن أأررملة  يیعشن أأووضاعاً هھھھشة. بسبب موتت أأززووااجهھن ددفاعاً عن االوططن٬، تكونن لديیهھن مكانة مزددووجة في   2 إإلي  1يیوجد االيیومم في االعرااقق حواالي

محكوماتت من االتقاليید االتي تمنعهھم من االعمل  هھھھن في االوقت نفسهھ سجيیناتت ووضع يیائس٬،االمجتمع٬، فيیتم ااعتبرااهھھھن بطالتت مضحيیاتت من أأجل االوططن٬، وو
ووكما . نفس االتقاليید االتي تمنع ااألرراامل من االعمل وواالزووااجج مرةة أأخرىى٬، متجاهھھھلة تماماً ااحتيیاجاتت االمرأأةة االجنسيیة وواالنفسيیةووهھھھى  ووإإعالة أأسرهھھھن٬،

نرىى أأططفاالً تتسولل في سن االسابعة٬، يیتم : "ووتضيیف قائلة". في االوقت نفسهھ يیتم تدميیرهھھھنااألرراامل هھھھم أأبطالل ااألمة٬، ووإإنن : "أأووضحت إإحدىى االمشارركاتت
."ااستدررااجهھم في ااالتجارر بالبشر. ووهھھھم في االغالب أأططفالل ااألرراامل ممن يیضطرنن إإلى االعمل لرعايیة أأمهھاتهھم  

ووقد قامم عدددااً منهھن بإددااررةة . ال يیتجزأأ من بناء االسالمم ووتعتقد عددد من االمشارركاتت بأنن توفيیر االدعم ااالجتماعي ووااالقتصادديي لألرراامل في االعرااقق جزءااً 
وومع ذذلك تعتقد بعضهھن في ووجودد حاجة للعمل على عدةة مستويیاتت إلحدااثث . االقرووضض االصغيیرةة االتي تستهھدفف ااألرراامل على ووجهھ االتحديید مشرووعاتت
كما توجد االحاجة كذلك لوضع . مجابهھة تأنيیث االفقر على سبيیل االمثالل فقد ااعترفن بوجوبب حدووثث تحولل أأكثر عمقاً في االمجتمع من أأجلوو. االتغيیيیر

ووأأشاررتت االمشارركاتت إإلى أأنهھ لم يیتم إإشرااكك االمرأأةة في . على مستوىى االدوولة ووااإلقليیم على حد سوااء ااالجتماعي االنوععاالمرااعيیة لمنظورر  االميیزاانيیاتت
ن االتي تم إإصدااررهھھھا بالفعل على سبيیل االمثالل االقواانيین االخاصة اانتقدنن كذلك عدمم تطبيیق االقواانيیكما  ااعتمادد االخطة االخمسيیة االحاليیة لالقتصادد االوططني٬،

ال توجد أأيي متابعة عندما تغيیب أأحدىى االتلميیذااتت عن االدررااسة٬،ووليیس لديینا أأيي علم بما بالدررااسة ااإللزااميیة للفتيیاتت وواالفتيیانن على حد سوااء٬، وولكن "
أأنهھ: ووأأشاررتت االمشارركاتت إإلى ووااحدةة من أأكبر االمشكالتت االتي توااجهھهھن ووهھھھى. يیجريي"  

 
"ال تتوفر لديینا أأيي إإحصاءااتت عن ووضع االمرأأةة في االعرااقق. في االسنوااتت ااألرربع عشر االماضيیة كنت أأقضى كل أأيیامى في االمحكمة فقط للعمل في 

تى قضايیا تتعلق بالمرأأةة. لذلك فأنني أأنبهھ على ضرووررةة تواافر هھھھذهه ااإلحصاءااتت فنحن بحاجة لوجودد إإحصاءااتت عن ووضع ااألرراامل وواالمرأأةة بشكل عامم ح
يیتسنى للحكومة وواالمنظماتت االدووليیة أأنن تستهھدفف االمجموعاتت ووااألعداادد االصحيیحة".   
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االعرااقق  
بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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االمفاووضة بيین االفصيیليین االعلماني وواالديین على االمعايیيیر وواالقيیم  
ااسترااتيیجيیة  أأحد ااألسئلة االتي تطرقق إإليیهھا االعديید من االناشطاتت في االمجتمع االمدني هھھھي إإلى أأيي مدىى يیمكن االتعاوونن مع االقاددةة االديینيین؟ ووما هھھھي أأفضل

لذلك٬، االموااجهھة أأمم االحواارر؟   
 االقرآآنن االكريیم االمذكوررةة في معاملة االمرأأةة قوااعد ااستخداامم وونظرااً ألنن االعديید من االناشطاتت وواالسيیاسيیاتت االعرااقيیاتت متديیناتت بطبيیعتهھن٬، فيیريین ضرووررةة

قع دديین تسامح٬، يیحث على حسن معاملة االنساء. ووما يیحدثث نظرتم إإلى ططبيیعة ااإلسالمم ستجدوونن أأنهھ في االواا : "إإذذاااالزعماء االديینيیيین القتراابب منل أأددااةة
. "ااآلنن ما هھھھو إإال تطبيیق سيیئ لقوااعد االديین  

ووتحدثت إإحدىى . ووتتمثل ااسترااتيیجيیتهھم في االبدء في االتعاوونن مع ووااحد من ااألئمة االذيین تجمع بيینهھم أأررضيیة مشتركة ثم االقيیامم بزيیاددةة هھھھذاا االتعاوونن
بعد ثالثة : "ررددوودد االفعل االتي تلقاهھھھا بعد أأنن بدء تناوولل حقوقق االمرأأةة خاللل خطبة صالةة االجمعة في االمسجد االمشارركاتت عن أأحد ااألئمة ووتعليیقهھ على

وونرجو أأنن  تكررر هھھھذهه االخطبة من . لهھ أأنهھ بسبب االخطبة االتي أألقيیتهھا بدء أأززووااجنا في معاملتنا معاملة ططيیبة ووقالواا أأسابيیع٬، جاءتت االنساء إإلى االمسجد
ووأأووضحت نفس االمشارركة أأنن االتعاوونن مع ااألئمة قد ساعد على فتح ااألبواابب أأمامم تقبل قضايیا أأخرىى تتعلق بحقوقق االمرأأةة٬، مثل االتعاوونن ". ووقت آلخر

االنفورر من االتعاوونن مع منظماتت االمرأأةة. مع ووززااررةة االشئونن االديینيیة٬، االتي ااعتاددتت   
 

٬، ما حقوقق االمرأأةة إإلى حدممن يیناصرنن  هھھھؤالء االساسةبدأأنا أأووالً االعمل مع  . وولقدجراائم االشرفف حتى عن االتحدثثللغايیة  "في االبداايیة كانن من االصعب
حقوقق االمرأأةة". ضد من يیقف لم نتعامل معوو  

 
ئمة ما بيین ووقد أأكد أأحد ممثلي ااتحادد االدعاةة ااإلسالميیيین على االعالقة االمتناميیة بيین ااألئمة وواالمنظماتت االنسائيیة في كرددستانن االعرااقق. وويیصل عددد ااأل

في كرددستانن االعرااقق ووهھھھذاا يیعنى أأنهھم يیتوااصلونن مع أأكثر من مليیونن شخص كل يیومم جمعة:  7000إإلى  5000  
 

ذذلك إإلي االديین. "من االجانب ااإلنساني ال يیمكننا االسكوتت على جراائم قتل االمرأأةة. االمشكلة ااألكبر هھھھنا هھھھي في االتقاليید االتي يیماررسهھا االناسس٬، لكنهھم يیحيیلن 
ء وويیعتقد أأنن هھھھذاا أأمر جيید. نحن نؤمن أأنهھ ال يیمكن تطويیر االمجتمع إإذذاا لم نتخلص من هھھھذاا االعنف. وونحاوولل عرضض فمثالً قد يیقتل أأحد االرجالل أأحدىى االنسا

  .نماذذجج من ااآليیاتت االقرآآنيیة االتي تظهھر ااالحتراامم االذيي كانن يیعامل بهھ االرسولل صلعم ززووجاتهھ ووبناتهھ"
 

نحن ال نريید أأنن نجعل من ااألئمة أأصدقاء لنا ووال "ووبيینما تحمست بعض االمشارركاتت للتعاوونن مع ااألئمة٬، شككت االمشارركاتت ااألخريیاتت في جدووىى ذذلك: 
نطلب منهھم ااألذذنن ووهھھھكذاا نعمل معهھم باستمراارر خطوةة بخطوةة".  

 تعتبر أأوو االميیرااثث وواالطالققإإال أأنن قضايیا االزووااجج  نف االمنزليحولل قضيیة االع فهھم مشتركك إإيیجادد أأنهھ من االممكن أأنهھ في حيینعلى ووأأصرتت االمشارركاتت 
من  تغيیيیرهھھھامحاوولة االسائدةة وو ااألططر تقبلأأوو  بأنهھ عليیهھن ااالختيیارر بيین ااإلقصاءفإنهھم يیعتقدنن  وومع ذذلك االتعاوونن.هھھھذاا  نهھايیة تعنيقد أأكثر حساسيیة وو

:ألنفسهھن االحريیة االمزيید من للحصولل على ااسترااتيیجيیاتت مبتكرةة ااستخداامموو االثغرااتت متمرساتت في إإيیجادد وولقد أأصبحت االنساء االدااخل.  
 

االمسئوليین: ماذذاا تريیدنن أأيیهھا االنساء؟هھھھل تريیدنن االمساووااةة مع االرجل؟ ووأأجابب بنفسهھ على االسؤاالل قائالً: ال٬، لن يیحدثث ذذلك! ووقامت االمنظماتت  "قالل لنا أأحد
من تحقيیق أأيي نجاحح. ووهھھھذاا نوعع من االحيیل متطورر للغايیة. لقد أأخبرنا هھھھذاا االمسئولل عندئذ باستخداامم بعض االحيیل  للوصولل إإلى أأهھھھداافهھن ووإإال فلن يیتمكنا 

ووجاتت بأنن كل ما نريیدهه هھھھو أأنن نصبح سيیدااتت أأعمالل. نحن ال نريید االمساووااةة٬، بل كل ما نريیدهه هھھھو أأنن نعمل بالتجاررةة. وونحن نقولل لهھم أأنن ووااحدةة من زز
شتغالل بالتجاررةة فلماذذاا ال أأستطيیع أأنا أأيیضاً االعمل بهھا؟"االرسولل صلعم كانت تعمل بالتجاررةة٬، فإذذاا كانن بإمكانهھا ااال  

 
وواالتي يیسمح للنساء االمشارركة  ااآلمنةووقدمت االمشارركاتت مثاالً آآخر على مشرووعع يیهھدفف لتوعيیة االمرأأةة حولل قضايیا االصحة٬، وويیعتبر من االمشرووعاتت 

االوقت االذيي يیتلقيین فيیهھ االمحاضرااتت حولل  صحة٬، وولكن في نفسبهھا ووحضورر ووررشش االعمل ووغيیرهھھھا من ااألنشطة لمعرفة االمزيید عن ااألمورر االمتعلقة بال
وولكن من خاللل  االصحة٬،  يیتلقيین كذلك معلوماتت حولل ااألمورر االقانونيیة: "هھھھكذاا يیمكننا تحقيیق أأهھھھداافنا بطريیقة غيیر مباشرةة فنقومم بتقديیم االتوعيیة االقانونيیة

."االتوعيیة االصحيیة  
 
 

  ووضع حجر ااألساسس للمصالحة نساء ضد االطائفيیة.
االمدني وواالديیني٬،  االقطاعيینتتصف ااالنقساماتت في االعرااقق بكونهھا عميیقة ووذذااتت أأووجهھ متعدددةة٬، اانقساماتت بيین االجماعاتت االديینيیة ووبعضهھا االبعض٬، ووبيین 

ووبيین ااألقاليیم االمختلفة٬، ووبيین االرجالل وواالنساء٬، ووكذلك بيین االمليیشيیاتت االمترددددةة.   
إإليیهھا ااألمورر في بعض ااألحيیانن: "حتى لو أأررددتت أأنن  تنشد االمصالحة٬، االسؤاالل هھھھو مع من ووتصورر لنا أأحدىى االمشارركاتت حالة االفوضى االتي قد تصل 

نوعع عليیك أأنن تتحدثث؟" ووتؤمن االمشارركاتت بقدررتهھن على لعب ددووررااً ررئيیسيیاً في إإصالحح االنسيیج االمجتمعي.  ووحولل االصلة بيین اانعداامم االمساووااةة في اال
وواالتي تعطى ااألسبقيیة لديیانة االشخص ووهھھھويیتهھ االعرقيیة على ووضعهھ كموااططن عرااقي لن  41ررقمااالجتماعي وواالطائفيیة تقولل إإحدىى االمشارركاتت أأنن االماددةة 

  .بأكملهھ"تلحق ضرررااً بالنساء فقط٬، بل ستؤددىى إإلى تفكيیك ااألسرةة ووبالتالي إإلى هھھھدمم االمجتمع 
 

م معاملة االموااططنيین على قدمم االمساووااةة٬، ووبالتالي "ووهھھھذاا يیعني أأنهھ سيیكونن لديینا محكمة للشيیعة٬، ووأأخرىى للمسيیحيیيین٬، ووثالثة للسنيیيین٬، إإلخ...ووهھھھكذاا لن يیت
.سيیتم تغليیب هھھھويیاتهھم االديینيیة"  
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االعرااقق  
بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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االتابعة لهھا  عالووةة على ذذلك٬، تعتقد االمشارركاتت أأنن االطائفيیة ما هھھھي إإال نتيیجة للصرااعاتت االسيیاسيیة بيین االحكومة وواالفصائل االمختلفة وواالمليیشيیاتت االعنيیفة
لمجاووررةة. فالموااططنونن على مستوىى االقاعدةة ال يیفرقونن بيین االسنة وواالشيیعة وواالعربب ووااألكراادد ووتكونن وواالتي تحصل على ااألسلحة ووااألمواالل من االدوولل اا

ااألفضل حيیث أأسبابب ااالنحيیازز مع جماعة ضد ااألخرىى بالنسبة لعامة االناسس أأسبابب تافهھة في معظم ااألحيیانن: "يیعتقد االناسس أأحيیاناً بأنن تنظيیم االقاعدةة هھھھو 
. هھھھذاا هھھھو االسبب ببساططة شديیدةة".يیقومم بحمايیتهھم  من مليیشيیاتت االمهھديي  

تمت ااإلشاررةة كذلك إإلى أأنهھ خاللل ااالحتاللل ااألمريیكي تم تغليیب االمصالح االطائفيیة٬، في حيین تم تهھميیش من يیعمل من أأجل هھھھويیة عرااقيیة موحدةة.   
 

د في يیومم من ااأليیامم إإذذاا كنت مسيیحيیة. "قبل مجيء ااألمريیكيیيین لم نكن نستخدمم مسميیاتت مثل ااألكراادد أأوواالشيیعة. لقد عملت لسنوااتت ططويیلة وولم يیسألني أأح
يیز على ووكانن لي االعديید من ااألصدقاء وولم أأكن أأعرفف عنهھم إإذذاا ما كانواا من االسنة أأوو االشيیعة أأوو مسيیحيیيین أأوو غيیر ذذلك. وولكن ااآلنن٬، ووبعد هھھھذاا االترك

جج عليینا ووكانن إإحدىى ااألسئلة االتي ااحتوىى عليیهھا االطائفيیة أأعلم أأنني كنت محظوظظة النتخابي عضوااً في أأحد االمجالس.  ووقامم ااألمريیكيیونن بتوززيیع نماذذ
  االنموذذجج: هھھھل أأنت من االسنة٬، االشيیعيیة٬، مسيیحيیة٬، االخ ... وولقد كتبت: أأنا عرااقيیة".

 
 لتعزيیز شرعيیتهھ االمترااجعة. للحصولل على ددعمهھم ووذذلك  ااألصوليیيین االزعماء االديینيیيین إإلى االتقربب منخاللل فترةة االتسعيیناتت  ووقد ااضطر صداامم حسيین

سترااتيیجيیة قد توططيید االسالمم٬، وولكن على االرغم من أأنن هھھھذهه ااالكمفتاحح ل وواالعرقي االتمثيیل االديیني االتركيیز على رتت قوااتت ااالحتاللل ااألمريیكيیة فيااستمووقد 
.االعرااقيیيین االعادديیيین قد أأددتت إإلى اانقسامم االموااططنيین أأعالهه االرأأيي يیوضح٬، وولكنهھا ووكما االمصالح االطائفيیة تنفع لتلبيیة  

عن ما أأددتت إإليیهھ ززيیاددةة ااالنقسامم ووضعف االتوااصل بيین االمجموعاتت االمختلفة االهھويیة من ززيیاددةة صعوبة اااللتقاء عبر االحدوودد  ووتحدثت االمشارركاتت كذلك
وواالعمل في أأنشطة االسالمم وواالمصالحة. ووكما ذذكرتت إإحدىى االمشارركاتت: "إإنن االتعصب يیزدداادد نموااً في مناخخ من االخوفف". ووحرصت االمشارركاتت على 

لذيي تستطيیع االمرأأةة االقيیامم بهھ في أأنشطة االمصالحة لميیلهھا للسلم أأكثر من االرجل٬، كما أأكدنن أأنهھ "إإذذاا ما ووصلت االمرأأةة لمرااكز االتأكيید على االدوورر االهھامم اا
ررةة على صنع االقراارر٬، فإنن االسالمم سوفف يیسودد في االعالم". ووفى حيین يیكونن االقاددةة االرجالل مدفوعيین بالرغبة في االسلطة وواالنفوذذ٬، تكونن االنساء أأكثر قد

االحدوودد االديینيیة وواالعرقيیة مما يیعززز من هھھھويیتهھن كدعاةة للسالمم.االعمل عبر   
اوولة وولكن في نفس االوقت٬، ووبسبب ااستمراارر االعنف بيین االفصائل االمختلفة٬، تعتقد االمشارركاتت بأنهھ ليیس من االممكن  االتوجهھ االمليیشيیاتت االعنيیفة وومح

رااكهھا في االمفاووضاتت كانن في االوااقع أأحد نقاطط االخالفف. وومع ذذلك االعمل على مد جسورر االتعاوونن معهھم٬، ووخاصة أأنن توااجد االمرأأةة في االسيیاسة ووااشت
يیة ااشتركت بعض االمنظماتت االنسائيیة في كرددستانن االعرااقق في لجنة االمصالحة االتي تم تشكيیلهھا مؤخرااً من أأجل تقليیص االهھوةة بيین االحكومة ااإلقليیم

حيیاةة االسيیاسيیة في االمنطقة االشماليیة بالشلل لبعض االوقت. ووجماعاتت االمعاررضة٬، وواالتي كانت٬، حتى ووقت كتابة هھھھذاا االتقريیر٬، ووررااء إإصابة اال  
ووأأشاررتت االمشارركاتت إإلى أأنن تضيیيیق هھھھذهه االفجوةة هھھھو جزءااً  االنساء.االرجالل وو االفجوةة بيین هھھھي تلك عمقاً في االعرااقق االيیومم أأكثر االفجوااتت فإننووفى االنهھايیة 

وواالمستقرةة ااستفاددةة جمة من االمساووااةة بيین االجنسيین وواالمشارركة االفعالة  أأساسي من أأجل إإحاللل االسالمم وواالمصالحة٬، حيیث تستفادد االمجتمعاتت االمتماسكة
فضالً عن محاوولة إإنهھاء االعنف االداائر بطريیقة مباشرةة  فإنن االحواارر بيین من جانب االرجالل وواالنساء على حد سوااء. ووأأشاررتت إإحدىى االمشارركاتت إإلى أأنهھ 

يیعضد بناء االسالمم في االمجتمع.االمنظماتت االنسائيیة وواالقاددةة االديینيیيین لهھ آآثارر ططويیلة االمدىى ووأأنهھ   
 

ما "نحن في حاجة إإلى تنظيیم االعديید من االدووررااتت يیحضرهھھھا االرجالل وواالنساء معاً للعمل على االتقريیب بيینهھم وومساعدتهھم على تقبل بعضهھم االبعض. ك
لى االمصالحة بيین االرجل وواالمرأأةة". يیمكننا لعب ددوورر االوسيیط  بيین االرجل وواالمرأأةة وواالعمل على كيیفيیة حل االمشكالتت بيینهھم وويیمكننا أأنن نعمل كذلك ع  

 
ثقة إإنن جميیع مشرووعاتت ززيیاددةة االوعى لدىى االنساء وواالرجالل تخدمم أأنشطة إإحاللل االسالمم على االمدىى االبعيید٬، ووكما أأضافت إإحدىى االمشارركاتت: "من لديیهھ 

بالنفس٬، يیمكن أأنن يیصبح من ددعاةة االسالمم".   
 

  االتحليیل
االتهھميیش   

رسمي على إإحاللل االسالمم. ووتتأثر االمرأأةة بدررجة كبيیرةة من آآثارر االعنف االيیعتبر االعرااقق مثاالً على كيیفيیة ااستمراارر االعنف بعد فترةة ططويیلة من ااالتفاقق 
وواانعداامم ااألمن في االمجاليین االخاصص وواالعامم٬، مما يیحد من إإمكانيیتهھا في االمشارركة.  

حيیث يیميیل االرجالل إإلى ااستخداامم أأجسادد االنساء للتنفيیس عن إإحباططاتهھم في االحربب ووكذلك في االسلم.  وويیرتبطا االعنف االمنزلي وواالعسكريي ااررتباططاً ووثيیقا٬،ً
جتمع وويیتم ااستخداامم االعنف ضد االمرأأةة في االعرااقق إللحاقق االعارر بالعدوو حيیث ال يیرتبط شرفف االمرأأةة بشرفف عائلتهھا فقط وولكنهھ يیرتبط كذلك بشرفف االم

بأكملهھ.   
دد قواانيین بشأنن االعنف االمنزلي في كرددستانن االعرااقق٬، ووهھھھي في ططريیقهھا إإلى االتطبيیق في بقيیة أأنحاء االعرااقق٬، فهھناكك االعديید ووعلى االرغم من أأنهھ قد تم ااعتما

حلى إإلى من االقواانيین االتميیزيیة وواالمماررساتت ااألخرىى االتي ال تزاالل تكبل حريیة االمرأأةة ووتحد من حقوقهھا. وولتأكيید كيیف تتحولل االقضايیا ذذااتت االطابع االم
لنسبة للمرأأةة االعرااقيیة٬، يیكفى أأنن نذكر أأنفسنا بأنن االعديید من االقواانيین االتي عاررضتهھا االمرأأةة تتعلق بالتعديي على حقوقهھن االشخصيیة قضايیا سيیاسيیة با

كأفراادد.   
ذلك ن كووتعانى معظم االنساء االعرااقيیاتت من االفقر وواالتهھميیش حيیث ال يیستطعن االعمل ووتكونن قدررتهھم على االتنقل محدووددةة٬،  ووغالباً ما تكونن إإمكانيیاتهھ

محدووددةة للتأثيیر على ااقتصادد ااألسرةة.  
نثيیا إإيینلو٬، ووفيیما يیتعلق بالتهھميیش االدوولي للمرأأةة وولقضايیا االمساووااةة في االنوعع ااالجتماعي في مرحلة إإعاددةة بناء االمجتمع االعرااقي٬، توضح لنا كلماتت سيی

ائم االحربب". فمن أأجل تجنب ااستعدااء أأيي من ااألططراافف االباحثة وواالكاتبة في شؤوونن االمرأأةة٬، كيیف: "أأصبح االوضع االقانوني للمرأأةة االعرااقيیة أأحد غن

1 
 

االعرااقق  
بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.
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لألسف االمشارركة في االمفاووضاتت يیتم إإخفاء قضايیا االنوعع ااالجتماعي تحت االطاوولة٬، مع االوعد بأنن يیتم إإظظهھاررهھھھا مرةة أأخرىى عند ااستقراارر االوضع. وولكن 
ضيیة االنوعع ااالجتماعي في مرحلة الحقة.فإنهھ عندما تمر االلحظة االحاسمة بيین االحربب وواالسلم٬، يیصعب االرجوعع إإلى االخلف ووإإضافة ق  

 

إلنجاززااتتاا  
ووضض على االرغم من االمساحة االضئيیلة االمتاحة لمنظماتت االمرأأةة للمشارركة  فقد ااستطعن تحقيیق إإنجاززااتت باهھھھرةة٬، كما أأظظهھرنن مهھاررااتت عاليیة في االتفا

ضمن االسيیاقيین االديیني وواالسيیاسي وومعالجة بعض االقضايیا ااألكثر حساسيیة بالنسبة للمرأأةة.    
االمالجئ على االرغم من أأنن هھھھذهه االجمعيیاتت ال تستطيیع االوصولل إإال إإلى عددد محدوودد من االماليیيین من ضحايیا االعنف٬، إإال أأنهھن قد بدأأنن في بناء شبكة من 

وواابتكارر مناهھھھج للجمع بيین االحمايیة االجسديیة وواالقانونيیة ووتقديیم االمساعدااتت االنفسيیة ووااالجتماعيیة.  
تغيیيیر بعض االتشريیعاتت ااألكثر تميیيیزااً ضد االمرأأةة. وويیعتبر تطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة للمقاعد ااالنتخابيیة إإحدىى وولقد نجحت االمرأأةة االعرااقيیة كذلك في 

نسائيیة. هھھھذهه االنجاحاتت٬، بعد أأنن قمن بالعمل مع االمنظماتت االدووليیة وواالتعاوونن مع ناشطاتت من بلداانن أأخرىى لهھن تجارربب مماثلة في تطبيیق نظامم االكوتا اال
لعرااقق أأنن نظامم االكوتا في خطر االتعرضض لالختطافف من قبل االمسئوليین عن االتخطيیط في ااألحزاابب االسيیاسيیة٬، ووهھھھو االسبب ووررااء ووتدرركك االناشطاتت في اا

قيیامهھن بصيیاغة ااسترااتيیجيیاتت لمساندةة االناشطاتت قي االمجالل االسيیاسي على صيیاغة االسيیاساتت االخاصة بهھن.   
ف االمنزلي في االبرلمانن ااإلقليیمي في كرددستانن االعرااقق مثاالً آآخر على االجهھودد االحاسمة وويیعد نجاحح منظماتت االمرأأةة في تمريیر االقواانيین االخاصة بالعن 

لديینيیيین وواالتخطيیط االجيید االذيي قامت بهھ منظماتت االمرأأةة٬، كما تعمل االمنظماتت بخطوااتت متأنيیة على تغيیيیر االتقاليید االخاصة بمفهھومم االشرفف مع االقاددةة اا
ا مثل االعنف االمنزلي أأوو جراائم االشرفف. ممن يیشتركونن معهھن في نفس االفهھم حولل بعض االقضايی  

فقونن في كما تمكنت االناشطاتت كذلك من اانتقاء بعض "االعناصر االفاعلة من أأجل االتغيیيیر" ضمن االهھيیئاتت االديینيیة وواالتعاوونن معهھم في االقضايیا االتي يیتواا
فهھمهھا مثل االعنف االمنزلي أأوو االقتل ددفاعاً عن االشرفف.  

صعب االعمل بشكل مباشر ووعلني بسبب بشكل غيیر مباشر عندما  ي تمكنهھن من االدفع بجدوولل أأعمالهھمكذلك االوسائل االت كما اابتكرتت االناشطاتت
تم وولكن  حولل قضايیا االصحةللنساء  بريیئة"" االمنظماتت بتنظيیم ندووةةووعلى سبيیل االمثالل٬، قامت إإحدىى  االمعادديیة. االبيیئة االسيیاسيیةاالمعوقاتت االتي تسببهھا 
  حقوقهھن االقانونيیة.عندهھھھن حولل رفع مستوىى االوعي ااستغاللل تلك االفرصة ل

 
االتحديیاتت  

جوةة على االرغم من أأنن منظماتت االمرأأةة االعرااقيیة قد تمكنت من صيیاغة االسيیاساتت االتي ساعدتت على تطويیر االمجتمع االمدني٬، إإال أأنهھ ال تزاالل هھھھناكك ف
لقراارر ال تزاالل في ططورر االصيیاغة. ووأأشاررتت عميیقة بيین االهھيیاكل االرسميیة ووغيیر االرسميیة للسلطة٬، كما أأنن ااسترااتيیجيیاتت االوصولل إإلى موااقع صنع اا

قوةة االمشارركاتت في مجموعاتت االبحث إإلى أأنن االعقباتت ما ززاالت كبيیرةة. ووعلى االجانب ااإليیجابي فقد حصلت االحركة االنسائيیة في كرددستانن االعرااقق علي 
لديینيیة وواالتعاوونن معهھم في قضايیا مشتركة٬، ددفع كبيیرةة وولكن إإذذاا ااستطاعت االمنظماتت تحديید عددد أأكبر من "عناصر االتغيیيیر" ددااخل ووخاررجج االهھيیئاتت اا

ددىى ذذلك إإلى تعظيیم ااآلثارر االمتوقعة.سيیؤ  
لنساء. ووعلى وومع ااستمراارر ززيیاددةة االطائفيیة ووظظاهھھھرةة االعوددةة إإلى االتقاليید في االعرااقق٬، سيیمثل االعمل من خاللل هھھھذاا االسيیاقق االديیني إإحدىى االتحديیاتت االكبرىى ل

انونن االديیني ال تتواافق مع االحقوقق ااألساسيیة للمرأأةة٬، فإنن هھھھناكك االعديید من االناشطاتت االسيیاساتت في االعرااقق غم من أأنن االعديید من ااألحكامم االوااررددةة في االقراال
ممن يیعتقدنن في إإمكانيیة تعزيیز حقوقق االمرأأةة ووتلبيیة ااحتيیاجاتهھا من خاللل نظامم غيیر علماني.   

نظامم االكوتا٬، ووهھھھذاا يیعنى تفاددىى ااستغاللل االمرأأةة كوسيیلة لتقنيین وويیوجد تٍحد آآخر يیتعلق بنظامم االكوتا ووكيیفيیة  تجنب االسيیاساتت االوصفيیة وواالتمثيیليیة ل
لسيیاسي٬، االقرااررااتت االتي ترغب ااألحزاابب في تمريیرهھھھا. ووفى االغالب ال تتصدرر االقضايیا االمتعلقة بالنوعع ااالجتماعي قائمة أأعمالل االناشطاتت في االمجالل اا

لقليیل من االنفوذذ االذيي يیحتكمونن إإليیهھ. وولذلك فإنهھ من االضروورريي أأنن تستكمل بل وورربما يیهھددد ااهھھھتمامهھن بتلك االقضايیا موقفهھم ددااخل ااألحزاابب وويیفقدهھھھن اا
كاء منظماتت االمرأأةة عملهھا مع االناشطاتت في االمجالل االسيیاسي ووأأنن توفر لهھن فرصص االتدرريیب حولل االقضايیا االمتعلقة بالنوعع ااالجتماعي ووأأنن يیصبحن شر

للسيیاسيیاتت االالتي ال يیزلن في بداايیة ططريیقهھن االسيیاسي.  
يیرتبط بالمصالحة يیمثل تحديیاً ووخاصة في االعرااقق٬، حيیث تتوااجد ااالنقساماتت على مستوىى االطواائف٬، ووكذلك بيین االليیبرااليیيین وواالعلمانيیيین  إإنن أأيي نشاطط

ركيیز من جهھة٬، ووبيین االمحافظيین وواالمتديینيین من جهھة أأخرىى.وويیكونن تأثيیر االعنف بيین هھھھذهه االجماعاتت على االنساء أأكثر منهھ على االرجالل٬، ووقد يیكونن االت
 أأكبر على ظظاهھھھرةة تأنيیث االفقر٬، ووهھھھو آآثر من آآثارر االعنف ووأأحد االوسائل االهھامة لتوحيید االجبهھاتت. كذلك يیمكن ألرراامل االحربب٬، ممن يیعتبرنن فخرااً بشكل 

االتقاليید لمن تلك للعرااقق٬، أأنن يیلعبن ددووررااً هھھھاماً في بناء االوحدةة االوططنيیة في مرحلة ما بعد االحربب. ووقد تنجح االتعبئة حولل االتميیيیز ووااألضراارر االتي تسببهھا 
من االمفترضض أأنن يیكن "بطالتت ااألمة" في أأنن تصبح جهھة محتملة للمطالبة بالسلطة.  

وولكن ووكما هھھھو االحالل في ددوولل أأخرىى تمر بمرحلة ما بعد االحربب فقد تمكن االمجتمع االمدني في االعرااقق من ااالززددهھھھارر بفضل االتمويیل االدوولي االمباشر. 
ق أأخرىى ساخنة حولل االعالم٬، فإنن االمجتمع االمدني سوفف يیشهھد تقلصاً في مصاددرر االتمويیل وواالدعم حيینما تتجهھ االجهھاتت االمانحة بدعمهھا إإلي مناطط

ووستصبح ططرقق موااجهھة هھھھذاا االوضع تحديیاً كبيیرااً خاللل االسنوااتت االمقبلة.  
امم عقبة أأساسيیة أأمامم تحقيیق ووأأخيیرااً تجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنهھ يیمكن ااعتبارر االفجوةة االعميیقة بيین االرجل وواالمرأأةة٬، وواالتي تميیز االمجتمع االعرااقي بشكل ع

جتماعي االمساووااةة قي االنوعع ااالجتماعي. وورربما يیمثل االبدء في بناء االجسورر بيین االرجالل وواالنساء٬، ممن يیشتركونن في ااإليیمانن بالمساووااةة في االنوعع ااال
ووحقوقق ااإلنسانن٬، االتحديي ااألكبر على ااإلططالقق.  
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االعرااقق  
بيین االحربب وواالسالمم  

 
 

ً في حالة حربب مستمرةة. مئاتت ااآلالفف من االقتلى وواالعديید من االناززحيین  خلفتهھم االحربب مع على مدىى االسنوااتت ااألرربعيین االماضيیة كانن االعرااقق تقريیبا
إإيیراانن ووحملة ااألنفالل االتي شنهھا صداامم حسيین لتدميیر حركة االنضالل االكردديیة من أأجل االحريیة في شمالل االعرااقق٬،  ووحربب االخليیج وومؤخرااً االغزوو 

د شهھدتت ااألمريیكي. وولقد عانت االمرأأةة االعرااقيیة على ووجهھ االخصوصص عبر هھھھذهه االسنيین من ووططأةة االعيیش تحت هھھھذهه االظرووفف. ووعلى االرغم من أأنهھا ق
ااالجتماعي خاللل االسنوااتت ااألوولى من االحكم االمدني لصداامم حسيین٬، إإال  بعض االحرااكك نحو مجتمع أأكثر عداالة من منظورر االنوعع 
عندما سعى صداامم حسيین إإلى االحصولل على ددعم  أأنن االوضع بدأأ في االتدهھھھورر في بداايیة االتسعيیناتت 

تمع االعرااقي٬، باستثناء ذذلك االحيین شهھد االمج االزعماء االديینيیيین للبقاء في االسلطة. وومنذ 
االعوددةة إإلى االتقاليید أأخذتت تطغى شئ فشئ  االمنطقة االكردديیة في االشمالل٬، حركة من 
وومنذ االغزوو االذيي قاددتهھ االواليیاتت االمتحدةة  على جميیع نوااحي االحيیاةة.  
بصداامم حسيین أأخذ االعنف االطائفي في  ووااإلططاحة  2003على االعرااقق في عامم 

لرغم من أأنن اانسحابب االقوااتت ووعلى اا االعرااقق في االتصاعد بشكل مستمر. 
يیؤددىى إإلى اانخفاضض أأعمالل االعنف٬، إإال  ااألميیركيیة كانن من االمفترضض أأنن 
سيیما االنساء٬، ال تزاالل من أأكبر االمشاكل  أأنن سالمة ووأأمن االموااططنيین ووال 
تناضل االجماعاتت االديینيیة وواالطائفيیة  االتي تحتاجج إإلى حلولل٬، حيیث 

فيیهھم تنظيیم االقاعدةة  إإلى االسلطة٬، بما االمختلفة من أأجل االسيیاددةة وواالوصولل 
االعالمي وواالقائم على أأساسس دديیني.  

وواالديیني صعوباتت خاصة بالنسبة للمرأأةة االتي  وويیمثل االصرااعع بيین االتيیارريین االعلماني 
يیومم. كما يیعتبر عدمم ووضوحح االخطوطط االفاصلة  ً بعد  يیزدداادد تعرضض حقوقهھا للخطر يیوما

االعواامل االتي تحد بشدةة من ااألماكن االعامة أأحد  بيین االعنف وواانعداامم ااألمن في االمنزلل ووفى 
يیحد من قدررتهھا على االتحركك بحريیة٬، كما تقيید االقواانيین  إإمكانيیاتت االمرأأةة في االمشارركة في بناء االسالمم٬، حيیث 

هھديیدهھھھن وواالمماررساتت االتميیيیزيیة حيیاةة االمرأأةة بطرقق ال تعد ووال تحصى. ووتصبح ناشطاتت حقوقق االمرأأةة هھھھدفاً مباشرااً ألعمالل االعنف حيیث يیتم إإررهھھھابهھن ووت
القتل بصفة تكادد تكونن يیوميیة.ب  

 ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االقيیودد فقد ساهھھھمت ناشطاتت حقوقق االمرأأةة في تحقيیق بعض ااإلنجاززااتت االهھامة٬، على سبيیل االمثالل فيیما يیتعلق بالتشريیعاتت
لضحايیا االعنف٬، ووددعم االتعددديیة في االمجتمع. االخاصة بالعنف االمنزلي٬، ووتطبيیق نظامم االكوتا االنسائيیة في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة٬، ووتوفيیر االدعم االعيیني 

ويیر ووقامت االمنظماتت االنسائيیة في االعرااقق باستخداامم مزيیج من ااالسترااتيیجيیاتت االرسميیة ووغيیر االرسميیة لزيیاددةة نفوذذهھھھن في االمجتمع كما نجحن في تط
  عدددااً من االمهھاررااتت تمكنهھن من االتفاووضض في االسيیاقيین االسيیاسي وواالديیني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



منظمة  130االنساء في االحرووبب وواالنزااعاتت بهھدفف ززيیاددةة قوتهھن وونفوذذهھھھن في االمجتمع٬، ووتتعاوونن االمؤسسة مع أأكثر من  "كفيینا تل كفيینا"تدعم مؤسسة 
.تعمل على تمكيین االمرأأةة من االمشارركة من أأجل تحقيیق االسالمم االمستداامم ووإإعاددةة االبناء  

 
وواالنزااعاتت كوسيیلة من ووسائل االحربب٬، حيیث تتعرضض االنساء لالغتصابب االجماعي وواالتشويیهھ وواالقتل يیتم ااستخداامم االعنف ضد االمرأأةة خاللل االحرووبب 

.اعرهھھھاوويیتم حبس االنساء في مناززلهھم وومنع االفتيیاتت من اااللتحاقق بالمدااررسس٬،  كما يیتم إإسكاتت صوتت االمرأأةة إإذذاا ما أأررااددتت االتعبيیر عن أأفكاررهھھھا أأوو مش  
 

ووقد شهھد االعالم على هھھھذاا االدوورر في منطقة .  إإحدىى االجهھاتت االفاعلة وواالهھامة في االنضالل من أأجل االسالمم وولكن ووكما يیؤكد لنا االتارريیخ فإنن االمرأأةة هھھھي
ووهھھھذاا هھھھو . ااططيیةاالبلقانن٬، ووفي ليیبيیريیا٬، ووكذلك خاللل االربيیع االعربي وولكنهھ ناددررااً ما يیسمح للمرأأةة بمماررسة ددووررااً في تحديید كيیفيیة إإحاللل االسالمم وواالديیمقر

لمنظماتت االشريیكة للمؤسسة في مجاالتت االتوعيیة حولل حقوقق االمرأأةة٬، ووكذلك حيیث تعمل اا" كفيینا تل كفيینا"ت مؤسسة االسبب االذيي  من أأجلهھ أأنشئ
بيین االنساء في االمناططق االتي يیصعب فيیهھا توفيیر هھھھذهه  كما تهھيیئ االمؤسسة أأماكن لاللتقاء.  االقضايیا االخاصة بصحة االمرأأةة وومكافحة االعنف االموجهھ ضدهھھھا

.لسيیاسي ووتخلق فرصص للحواارر بيین أأططراافف االنزااععااألماكن ووتماررسس االضغط اا  
 

هھھھي مؤسسة سويیديیة تدعم االمنظماتت االنسائيیة في مناططق ووسط ووغربب أأفريیقيیا٬، وواالشرقق ااألووسط ووجنوبب االقوقازز ووغربب " كفيینا تل كفيینا"مؤسسة 
مهھمتنا هھھھي . ك بالتعاوونن مع االمنظماتت االشريیكةووتعمل االمؤسسة على توفيیر االدعم االمالي ووفرصص االتشبيیك بيین االمنظماتت االمختلفة للمرأأةة ووذذل. االبلقانن

االوعي  االمشارركة في تمكيین االحركاتت االنسائيیة في مناططق االنزااعع وواالتأثيیر على سيیاساتت االمساعدااتت ااإلنمائيیة ووااألمنيیة من خاللل االمساهھھھمة في ززيیاددةة
ى نشر االمعلوماتت حولل ووضع االمرأأةة في االنزااعاتت لدىى تعمل االمؤسسة عل.  بوضع االمرأأةة في مناططق االنزااعع ووأأهھھھميیة تمثيیل االمرأأةة في عمليیاتت االسالمم

ااء االرأأيي االعامم وواالهھيیئاتت االحكوميیة وواالمنظماتت االمختلفة في االسويید٬، ووعلى مستوىى ااالتحادد ااألووررووبي ووااألمم االمتحدةة٬، كما تقومم االمؤسسة بإجر
.االمرأأةة في مباددررااتت االسالمماالدررااساتت وواالبحوثث االمتعلقة بأووضاعع االمرأأةة أأثناء االنزااعاتت ووااآلثارر ااإليیجابيیة لمشارركة   
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