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مقدمة
لم تكن العقود الماضية سهلة على النساء العراقيات، وال سيما منذ الغزو االميركي 
النساء  »أصبحت  كالتالي  النساء  أوضاع  عراقية  باحثة  تلخص  حيث   ،2003 للعراق 
يبدأ  القاسية.  الحرب والهيمنة  للنجاة من وقائع  بيوتهن، وهن يسعين  محتجزات في 
يوم المرأة العراقية العادية بالكدح للحصول على الحاجات االساسية –الكهرباء والغاز 
والماء والطعام والدواء- لنفسها وألسرتها، وينتهي بتنفسها الصعداء ألنها نجت مما 

تخلله من تهديدات بالموت وهجمات عنيفة ومحاوال أختطاف«)1).
وقد كان الوضع شاقا بشكل خاص على نساء األقليات مع تحملهن ضغوطا مضافة 
ضدهن  المركب  التمييز  وضغوط  الداخلي،  األثني  والصراع  والهجرة  النزوح  بسبب 
سواء  التمييز  الى  يتعرضن  األقليات  فنساء  ثانيا.  االقليات  ومن  أوال،  نساء  بوصفهن 
في حياتهن الخاصة واالسرية او فيما يتعلق بمركزهن داخل المجتمع، ويقوم عدد من 
أشكال وضروب هذا التمييز على الثقافة األبوية السائدة، وفي غالب األحيان يجري 
سياساتها؛  خالل  من  الدولة  به  تسمح  عديدة  أحيان  وفي  ديني،  أساس  على  تبريره 

وتكرسه بتشريعاتها.
ومن شأن استمرار الثقافة االبوية واالهمية التي ما زالت تسند لدور المراة التقليدي 
كأم وزوجة مكلفة بتعليم االطفال ودور االب كعائل لالسرة، ان يضفي شرعية على 
النماذج النمطية السائدة عن المرأة ويعززها. لذا، كثيرا ما يجري تقييد حقوق النساء 
االساسية مثل الحق في التنقل والعمل وتحرم من المساواة مع الرجل في حقوق أخرى 

مثل الحق في األرث، كما قد تحرمها بعض التقاليد من الحق في اختيار الزوج.

)1)  هيفاء زنكنة، مدينة األرامل، املرأة العراقية يف مسرية التحرير، مركز دراسات الوحدة العربية، 
بريوت، 2008، ص22
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 ولدى التصدي لحقوق المرأة بشكل عام ونساء األقليات بشكل خاص، تتداخل 
االنسان  حقوق  من  كجزء  االقليات  نساء  حقوق  تناول  تجعل  اعتبارات،  مجموعة 
للمرأة، واختالط  الرجل  وأزاحة  تشابك  في ظل  التعقيد،  غاية  في  االقليات  وحقوق 
المقدس بالوضعي، واختالط ما هو ديني متعلق بالنصوص المقدسة بما هو اجتماعي 
له عالقة باألعراف والعادات السائدة، ويتم في هذا السياق تبرير تدني مركز المرأة في 

العديد من المجتمعات بسبل وطرق شتى. 

استراتيجيات لتعزيز دور النساء 
أتبعت بعض االستراتيجيات لتعزيز مشاركة النساء في الشأن العام والعملية السياسية 
وتعظيم مشاركتهن في مؤسسات الدولة وسلطاتها مثل »الكوتا« التي ألزمت تخصيص 
نسبة معينة من المقاعد في البرلمان للنساء او الزام االحزاب بضم نسبة محددة للنساء 
ضمن قوائمها االنتخابية، إال إن تطبيق هذه اإلستراتيجية لم ينعكس أيجابيا على تعزيز 
تابعات لتوجهات االحزاب  الحاالت  النساء في غالب  تبقى  إذ  النساء فعليا،  مشاركة 
والتيارات السياسية، التي ال تكون حقوق النساء ضمن أولويات برامجها، وهي، في 
على  ترتب  ثانية  جهة  من  الرجال.  سيطرة  الهيكلية  تركيبتها  تضمن  أحزاب  األصل، 
تبقى  حين  في  فحسب  التشريعية  السلطة  في  النساء  حضور  تعزيز  الكوتا  استراتيجية 

السلطة التنفيذية شبه مقفلة على دائرة الرجال.

على  الرجال  وسيطرة  واحتكار  التعليم  في  حقهن  من  النساء  حرمان  ويؤدي 
قطاعات اقتصادية مهمة، ومحددات الثقافة الذكورية السائدة إلى حصر النساء بمهن 
دون  حائال  يقف  الذي  األمر  المثال،  سبيل  على  والصحة(  )التعليم  اجتماعيا  مقبولة 
من  ويحرمها  الرجال  من  فقرا  أشد  وضع  في  ويجعلها  االقتصادي  المرأة  دور  تعزيز 
االستقاللية االقتصادية والمالية الالزمة لممارسة حرياتها والتمتع بحقوقها االخرى. 
لدى  التعليم  مستوى  بين  حتمي  ارتباط  هناك  ليس  الدراسات،  بعض  الحظت  وكما 
النساء والحصول على حقوق، ففي دول الخليج المعروفة بانتهاكاتها الواسعة لحقوق 
النساء تعد فيها نسب تعليم الفتيات عالية جدا، واحرزت النساء في بلدان عربية أخرى 



9

مكاسب في الحصول على مراكز ادارية وسياسية مرموقة، لكن لم ينعكس ذلك على 
الحقوق االساسية االجتماعية واالقتصادية واالنسانية للنساء في تلك البلدان)1).

سطوة التقاليد الدينية والعشائرية
اإلثني  باالنتماء  المتعلقة  الفقر، واألضرار  من  مركبة  أعباء  األقليات  نساء  تتحمل 
أو الديني، والقيود الجنسانية، التي كثيًرا ما تؤدي إلى مزيد من التحديات فيما يخص 
ممارسة حقوقهن، وقد تتركها األدوار الجنسانية المترسخة في المجتمع في حالة من 
الضعف الشديد، ال سيما فيما يتعلق بحقها في ملكية األراضي أو العقار، أو حقها في 

الميراث وسائر حقوقها األخرى.

الطرف  وهي  الدولة،  هو  اساسي  بطرف  االقليات  نساء  حقوق  إعاقة  تتعلق  وال 
ضمنهن  ومن  النساء،  فيها  بما  كافة  للمواطنين  الحقوق  هذه  ضمان  عن  المسؤول 
نساء االقليات، لكن هناك قوى اجتماعية أخرى غير حكومية مثل العشيرة وتقاليدها 
ثانوية، والمؤسسة  أو  مرتبة ملحقة  او تضعها في  النساء  التي تهمش حقوق  الراسخة 
الدينية وتفسيراتها للنصوص الدينية التي قد يفهم منها تعزيز تبعية المرأة للرجل، وال 
يقتصر هذا التأثير على حقوق المرأة على تقاليد دينية محددة، بل يشمل معظم التقاليد 

الدينية والعشائرية في العراق وسائر دول المنطقة.

المنهجية 
اعتمد التقرير على جمع حاالت من التمييز ضد النساء من خالل اجراء مقابالت 
مع نساء من أقليات دينية وإثنية مختلفة من العراق، وتم التركيز على إجراء مقابالت 
معمقة مع ناشطات بارزات من نساء االقليات قمن بالتصدي لتمثيل األقلية على صعد 
مختلفة: سياسية واجتماعية وثقافية وإعالمية، واعطاء صورة عن المساهمة األيجابية 
لنساء االقليات والتحديات التي تواجه النساء في تمثيل األقلية وقواعد المنافسة بين 

العراق  مركز   ،5 العدد  الديمقراطية،  اوراق  ديمقراطية، سلسلة  اوراق  والديمقراطية،  النساء    (1(
ملعلومات الديمقراطية، ايلول 2005، ص6
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النساء والرجال، التي غالبا ما تحسم لصالح الرجال وإزاحة المرأة الى لعب دور ثانوي 
وملحق بدور الرجل.

كما إن عرض حاالت التمييز ضد نساء االقليات أعتمد على أختيار نماذج معبرة 
من القصص عن حاالت التمييز بحيث يمكن تعميمها على غيرها من الحاالت.

و كانت المقابالت مع الزعامات الدينية لألقليات األيزيدية والمسيحية والمندائية 
الدينية، وليس فقط تقديم قراءة تحتكم  التقاليد  المرأة في  التعرف على مركز  بغرض 
للنصوص الدينية او تفسيرها فحسب، وعلى نحو يخدم فكرة اساسية مفادها، إن هذه 
النصوص ال يعتمد تطبيقها على تفسير رجال الدين فحسب بل ايضا يؤخذ بنظر االعتبار 
العادات والتقاليد االجتماعية السائدة التي تصبغ تفسيرا معينا على النص الديني يؤكد 

أولوية مكانة الرجل وحضوره على حساب مركز المرأة.

اإلطار القانوني الوطني 
يعترف الدستور العراقي للعام 2005 ببعض االقليات الدينية دون عداها )المسيحيون 
واأليزيديون والمندائيون المادة2/2( وأشار الى بعض األقليات القومية األخرى في 
المادة 125. وقد فتح عدم ذكر بعض األقليات الدينية والقومية مثل البهائيين والشبك 
ثم  ومن  األعتراف،  حدود  حول  جدال  افريقية  أصول  من  والعراقيين  والكاكائيين 
نطاق التمتع بالحقوق بالنسبة إلقليات لم تذكر في الدستور. ويحد مثل هذا التحديد 
الحصري لألقليات المعترف بها من سقف مطالبة نساء بعض األقليات في ضوء عدم 

ذكرها بالدستور او األعتراف بها.
التمييز،  على الرغم من ذلك، فإن هناك مواد دستورية تنص على المساواة وعدم 
تضمن حماية لنساء االقليات، إذ تنص المادة )14( منه على أنه »يكون جميع العراقيين 
سواسية أمام القانون دون تمييز قائم على الجنس او اللون او العرق او الجنسية او المنشأ 
او الدين او الطائفة او المعتقدات او اآلراء او الوضع األجتماعي او األقتصادي«. كما 
إن حظر المادة )29( جميع أشكال العنف واإلساءة بين أفراد األسرة وبالمدارس وفي 
المجتمع، يوفر حماية لنساء األقليات من العنف، فضال عن الحماية التي توفرها المادة 

)37( التي تمنع الُسخرة والعبودية واإلتجار في النساء واألطفال وتجارة الجنس.
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ولكن مثل هذه الحقوق الواردة في الدستور إذا لم تتحول الى تشريعات، ال يمكن 
لم يصدر تشريع ينص  المثال،  فعلى سبيل  االقليات،  لنساء  فعال  نظام حماية  ضمان 
التمييز ومن ثم يتم كفالة محاكمة ومحاسبة من يرتبكون تمييزا  المساواة وعدم  على 
األقليات  حقوق  يضمن  االقليات  حقوق  لحماية  تشريع  وال  االقليات،  نساء  ضد 
االساسية مثل الحق في الوجود والحق في الهوية والحق في عدم التمييز والحق في 

المشاركة في الحياة العامة.

وحتى وقت قريب، لم يصدر تشريع ُيجرم اإلتجار للبشر، ومن ثمة لم يتسَن محاسبة 
المتاجرين بالنساء ومحاكمة من يسيئون لكرامة المرأة وحقوقها في هذا السياق. كما 
»الشرف«  وجرائم  االسري  للعنف  تتصدى  تشريعات  ألية  التشريعية  المنظومة  تفتقر 
التي تقع النساء ضحية لها، وغيرها من اشكال العنف ضد المرأة، فضال عن مواجهة 
تقاليد يترتب عليها تشوية االعضاء التناسلية االنثوية )ختان اإلناث( والتي هي ممارسة 
مجتمعات  فيها  بما  االوسط،  والشرق  العراق  في  المجتمعات  من  العديد  في  مقبولة 

األقليات العراقية.

حقوق  بضمان  العراق  التزام  فإن  الدولية،  االتفاقيات  من  العراق  موقف  عن  أما 
النساء يحده عدم مصادقة العراق على البروتوكول االختياري الخاص بأتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي يؤسس آللية دولية تتيح تلقي الشكاوى 
الفردية، وبالتالي تحرم النساء من المطالبة بالمساواة ومناهضة التمييز في حال شلل او 

عدم فعالية اآلليات الوطنية ونقصها البين في مراعاة وضمان حقوق النساء.

اإلطار المؤسسي الوطني 
األطر  من  بمجموعة  المرأة،  حقوق  لضمان  الوطني  المؤسسي  اإلطار  يتجسد 
المؤسسية التي تعكس جهدا أيجابيا من الدولة العراقية مثل انشاء وزارة شؤون المرأة 

االتحادية والمجلس األعلى لشؤون المرأة في أقليم كردستان.

واذا كان دور كل من هذين األطارين يتمثل بمراجعة القوانين التي تميز ضد النساء، 
ورصد السياسات والتشريعات الوطنية واإلقليمية الخاصة بعدم التمييز والمساواة بين 
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ومواجهة  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  جميع  في  والنساء  الرجال 
وزارة  كون  ضوء  في  محدودا  يبقى  الدور  هذا  ان  إال  المرأة،  ضد  المرتكب  العنف 
رسمي  أطار  مجرد  إنها  بمعنى  دولة(  )وزارة  كونها  تعدو  ال  االتحادية  المرأة  شؤون 
فريق محترف وكاف  الى  وافتقاره  المحدودة من جهة،  ميزانيته  الموارد بسبب  تعوقه 

إلداء دوره بسبب محدودية المواظفين العاملين في الوزارة. 

لكن مع ذلك، شهدت البالد تطورا في اإلطار المؤسسي والقانوني عكس سياسات 
 ،2007-2013 بين  الفترة ما  المرأة وضمان حقوقها في  العنف ضد  أيجابية لمواجهة 
2014، وما ترتب عليه من  وذلك لحين أزمة احتالل تنظيم داعش لمناطق من البالد 
أزمة سياسية وأمنية، رافقتها أزمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط، ترتب عليها الغاء 
عدد من الوزارات لترشيد االنفاق ومنها وزارة المرأة 2015، لتنتهي هذه التطورات الى 

عتبة مؤسفة. 

المحافظات  االسرة في كل  انشاء وحدات حماية  األيجابية:  التطورات  ومن هذه 
قانون  إصدار   ،2007 النساء  بالعنف من  الخاصة  الشكاوى  تلقي  لتكون مسؤولة عن 
وغرامة  الحياة  مدى  السجن  تتضمن  قصوى  عقوبات  يفرض  بالبشر  اإلتجار  ضد 
تصل الى 25 مليون دينار على جريمة اإلتجار بالنساء والُقصر والمعاقين 2012، تبني 
استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، تهدف الى اصالح التشريعات الحالية 
تلعبه  الذي  الدور  وتعزيز  االسرة  حماية  قانون  واقرار  النساء  ضد  بالعنف  الخاصة 
وحدات حماية االسرة، وتأسيس دور ايواء وحماية ومحاكم االسرة وزيادة الخدمات 

المتاحة لضحايا العنف 2013.

توقفت   2014 أخرى  ومحافظات  نينوى  محافظة  داعش  تنظيم  احتالل  مع  لكن 
عجلة السياسات في مجال حماية المرأة، على الرغم من تعرض مجتمعات االقليات، 
وال سيما نساء االقليات الى أفظع هجوم في تاريخها، وما واجهته النساء األيزيديات 
لحماية  أكبر  حافزا  يصبح  أن  الالزم  من  كان  جماعي  واغتصاب  واسترقاق  سبي  من 

النساء بوصفهن الفئة األشد تعرضا لالنتهاكات.

وبدال من بذل المزيد من الجهود في هذا المجال تم التضحية باالطار المؤسسي 
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الوطني الوحيد الضامن لحقوق المرأة وأطر أخرى ضامنة لحقوق االنسان، إذ أعلن 
رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي في شهر آب 2015 عن حل وزارة الدولة 
العراقية لمواجهة  الحكومة  المرأة، ووزارة حقوق االنسان، كجزء من جهود  لشؤون 
مواجهة  في  االنفاق  ترشيد  وبغية  النفط،  اسعار  انخفاض  عن  الناجمة  المالية  االزمة 
النفقات المتصاعدة للحرب ضد داعش ولتأمين رواتب المواظفين في الدولة العراقية 
والذين يعدون بالماليين، وتركت هذه السياسات التقشفية الدولة العراقية خالية من أية 

جهة وطنية مسؤولة عن تعزيز حقوق المرأة. 

تعزيز حقوق نساء األقليات 
األقليات من خالل  نساء  أوضاع  الى  االنتباه  بجذبه  رهنا  التقرير  نجاح هذا  يظل 
حاول  الجوانب  متعدد  تحليل  خالل  ومن  تجاههن،  الجوانب  متعدد  التمييز  كشف 
النقاش  تعميق  شأنه  من  معلومات  أطار  وتقديم  االقليات  نساء  واقع  عكس  التقرير 
حقوق  تنتهك  التي  السياسات  وتصحيح  الممارسات  لتعديل  السبل  افضل  حول 
والنساء  االقليات  نساء  اوضاع  تحسين  شأنها  من  توصيات  وتقديم  االقليات  نساء 

العراقيات بشكل عام.

أحد  يعد  لألقليات،  الدينية  التقاليد  في  المرأة  مكانة  تعزيز  أن  الى  نشير  وأخيرا، 
االهداف االساسية لكتابة هذا التقرير، لذا، يبقى من المهم من وجهة نظر التقرير الدفع 
في سلطة رجال  التدخل  ذلك  يعني  ديني، وال  منظور  من  التمييز  ومقاومة  بالمساواة 
الدين في تفسير النصوص الدينية، بل التشجيع على تحليل المعرفة الدينية التي ينتجها 
المرأة  صورة  وتحسين  المرأة،  مكانة  تعزيز  في  يسهم  بما  الدين  او  العقيدة  أصحاب 
في الخطاب الديني، وأجراء تحليل معمق لظاهرة العنف ضد المرأة من ناحية عالقته 
بالمنظومة الدينية ككل، وعالقتها بالنصوص المقدسة وتفسيراتها، على نحو يعكس 

المفاهيم الثقافية والتقاليد االجتماعية للمجتمع العراقي. 

ينتمون  »رجال«  ويشكلها  ينتجها  يزال  وما  انتجها  الدينية  المعرفة  وان  سيما،  ال 
لمجتمع تقليدي، فعكسوا ثقافة هذا المجتمع الذكوري، فجاء التفسير متحيزا وذكوريا 
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مؤسسا لما يمكن ان نطلق عليه )المنظور الفقهي الذكوري(. ودعت توصيات التقرير 
والحكومة  الدينية  المؤسسة  بين  بالشراكة  الهدف  هذا  لتعزيز  استراتيجية  إطالق  الى 
والتقاليد،  الدين  منظور  من  المرأة  مركز  تحسين  بهدف  المدني  المجتمع  ومنظمات 

ومكافحة االفراط في التفسير المتطرف الذي يضر بمركز المرأة وتنوع المجتمع.

سعد سلوم- بغداد- أيار 2016
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)1(
مركز المرأة في التقاليد الدينية 

لمجتمعات األقليات في العراق
يعد تناول حقوق النساء ومركز المرأة في التقاليد الدينية، وصلة الدين )أو تفسيره( 
اإلعتقاد  بسبب  ربما،  الحساسة،  االمور  من  المرأة  ضد  الممارس  والتمييز  بالعنف 
و«الوعي  الديني«  »االلتزام  وبين  و»المساواة«  »الدين«  بين  افتراقا  هناك  إن  الخاطىء 
المرأة دون اخر، او بسبب  بتفسير معين للدين يضطهد  النسوي«، مع إن االمر يتعلق 

هيمنة التقاليد واالعراف التي تعد في جوهرها مخالفة للتعاليم الدينية.

وكما الحظت دراسة أعدها المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في 
االمم المتحدة الى انه على الرغم من أن صنوف التمييز ضد المرأة تنسب الى إتباع 
تقاليد دينية، فقد ترى بعض االراء »إن االديان ليست هي التي اخترعت التمييز ضد 
منها  اكثر  وثقافي  اجتماعي  سلوك  بمشكلة  المرأة  مركز  مسالة  ترتبط  وانما  المرأة؛ 
الرئيسية  المسؤولية  الدين  نحمل  ان  لنا  يمكن  ال  وبالتالي  مفجعة،  دينية  باعتبارات 
االول  المقام  في  هو  للمرأة  الثانوي  فالوضع  المرأة.  تجاه  االزدرائي  الموقف  عن 
كثيرا  الزمنية،  الناحية  من  او  الجغرافية  الناحية  من  سواء  تتجاوز،  ثقافية  حقيقة 
االديان، او على االقل تلك التي تتهم تقليديا بانها تحتفظ بالمرأة في مركز متدن«)1).
تنطبق  فإنها  االستثناءات،  بعض  تقبل  عامة  حقيقة  عن  التعليق  هذا  يكشف  ومثلما 

)1)  عبد الفتاح عمر، احلقوق املدنية والسياسية بام يف ذلك: التعصب، تقرير مقدم من املقرر اخلاص 
 Add.2/ 73 / 2002 وفقا لقرار اللجنة املعنية بحقوق االنسان 2001/42 وثيقة االمم املتحدة

/ CN.4/E
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الى حد بعيد على أوضاع ومكانة نساء االقليات في ظل التقاليد الدينية لمجتمعات 
األقليات في العراق.

المرأة في التقاليد الدينية اإليزيدية

ليس لإليزيديين شريعة محّتمة تتضمن أحكام شرعية كالمسلمين، ولذا من الصعب 
جدًا أن يسند موقف رسمي للديانة اإليزيدية بخصوص مكانة المرأة، إذ ال يوجد نص 
ديني بسبب اعتماد األيزيدين على التراث الشفاهي غير المدون وعلى ما يسمى عندهم 

بعلم الصدر)1). 

أول صعوبة تواجه المرأة األيزيدية تتعلق بتحريم الزواج بين الطبقات، والتي تجعل 
غير  من  فإنه  دينيا،  أساسا  له  يجد  التحريم  هذا  دام  وما  محدودة،  المرأة  خيارات  من 
المتصور تحديه من قبل النساء دون الخروج عن الجماعة الدينية التي تعتنق دينا غير 
تبشيري يحرم الزواج الخارجي من افراد بقية األديان من جهة، ويحدد الزواج الداخلي 

بتحريم الزواج بين الطبقات من جهة ثانية.

المرأة  حرمان  لموضوع  نقدا  اإليزيديين  والمثقفين  الباحثين  من  العديد  ويوجه 
»مهور«  من  األيزيديون  فيه  يغالي  الذي  الوقت  في  األيزيدية  الديانة  في  اإلرث  من 
النساء الى حد حرم العديد من النساء من فرص الزواج، ورفع من مستوى العنوسة 

في المجتمع األيزيدي)2). 

منها  يستشف  االيزيدية  الديانة  إن  لأليزيديين،  الديني  الزعيم  شيخ«  »بابا  ويرى 
الدعوة للمساواة بين المرأة والرجل، ففي األدعية والقصائد الدينية اإليزيدية، غالبًا ما 
يخاطب الفرد االيزيدي - رجال كان ام امرأة - بـ)أيها االنسان(، او )انتم بنو البشر( في 

)1)  للمزيد: سعد سلوم، اإليزيديون يف العراق، منشورات منظمة Un ponte per األيطالية، بغداد، 
2016، ص27-28.

)2)  عىل سبيل املثال ينظر: خليل جندي، اإليزيدية واالمتحان الصعب، دار ئاراس، اربيل، 2008، 
ص268-276.
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طلبها تأدية الواجبات أو االدعية والقيام بالمهمات الدينية دون تفريق بين اإلثنين)1). كما 
يؤشر مصدر أخر على ان المجلس الروحاني لاليزيدية أعّد تعديال لضمان التساوي بين 
المرأة مع الرجل في االرث على ان ال ينفذ ذلك القانون بأثر رجعي)2). لكن المحامية 
»عالية بايزيد« ترى ان األيزيديين بسبب عدم وجود حكم شرعي إيزيدي يخص هذه 
الخاصة  الشخصية  الشريعة االسالمية في قضايا االحوال  تطبيق  الى  يميلون  المسألة 
باإلرث، بما إنها ستضمن لهم مضاعفة حصصهم في االرث في مقابل النساء، وتروي 
األيزيديين  قضايا  عن  مدافعة  كمحامية  خبرتها  من  الجانب  هذا  تتناول  قصصا  عالية 

واالقليات في محافظة نينوى)3).

المرأة في التقاليد الدينية البهائية
تعد المساواة بين المرأة والرجل من المبادىء االساسية في الدين البهائي، والموجه 
االساسي لكل المواقف والتصرفات والممارسات بين الشريكين في الزواج وفيما بين 

اوالدهما وكل شخص أخر. 

يتميز البهائيون في العراق بإنحدارهم من أديان وقوميات عراقية مختلفة، سواء من 
األقليات أو االغلبية بمختلف مذاهبها)4). إذ إن للبهائيين الحرية الكاملة للزواج بمن 
يختارون، أكان بهائيا ام ال، وبذلك ينفرد الدين البهائي انه يقر بالزواج الخارجي حتى 
بين جماعات  زواج مختلط  بهائية من  تنحدر عائالت  لذا  االخرى،  األديان  اتباع  مع 

ذات تراث إثني، ديني، لغوي مختلف وغاية في االتساع)5). 

يعتقد البهائيون أن منح النساء حقوقهن االنسانية والعمل على تقدم المرأة يعد من 

بابا شيخ، الزعيم الديني لأليزيديني يف العراق والعامل، شيخان اب2012. )مقابلة خاصة من    (1(
أرشيف مؤسسة مسارات(

 ،.2012 اب  شيخان  لاليزيدية،  الروحاين  للمجلس  االستشارية  اهليئة  عضو  سليامن،  كريم    (2(
)مقابلة خاصة من أرشيف مؤسسة مسارات(

)3)  مراسالت مع املحامية عالية بايزيد اسامعيل، مقيمة يف هانوفر-املانيا، نيسان 2016.

)4)  مقابلة مع عبد الرزاق العباجيي، ممثل عن البهائيني يف العراق، بغداد، نيسان 2016.

)5)  وندي مؤمن وموجان مؤمن، فهم الدين البهائي، تعريب رمزي زين، بريوت، 2009، ص75 - 76
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السالم كقيمة عالمية مرتبط  بأن  يعتقدون  البشرية، كما  المقومات األساسية الزدهار 
المرأة والرجل، وعلى تطبيق هذا االدراك في جميع  بين  أدراك عميق للمساواة  على 
يتسنى  الذي سوف  والنفسي  الخلقي  المناخ  يستقر  فـ»لن  االجتماعية،  الحياة  نواحي 
للسالم العالمي النمو فيه، إال عندما تدخل المرأة بكل ترحاب الى سائر ميادين النشاط 

االنساني كشريكة كاملة للرجل)1)«.

تتحمل  المرأة  ان  اإل  البهائي،  الدين  في  اكليروس  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
مسؤولية استثنائية في تعليم القيم والمبادىء االساسية للدين البهائي، ولذا يعطي الدين 
البهائي أولوية للبنات على البنين في ممارسة الحق في التعليم في حال لم تكن ظروف 
العائلة االقتصادية تسمح بتعليم جميع االطفال، فالدين البهائي يعد المرأة ذات منزلة 
الدين االساسية  المقبل ونظرا لمسؤوليتها في تعليم قيم  الجيل  معتبرة بوصفها مربية 

لألطفال ضمن المحيط العائلي)2).

للترشح  السياسية  المشاركة  في  الحق  من  البهائيات  النساء  تحرم  دينية  وإلسباب 
البهائي يمنع االنخراط في االحزاب  الدين  او الحكومة، ويرجع ذلك، إلن  للبرلمان 
النساء  يمنع  ال  ذلك  لكن  والسياسية،  الحزبية  الشؤون  في  والمشاركة  السياسية 
البهائيات من التصويت للمرشحين وانتخاب المناسبين ممن يخدمون المجتمع الذي 
يعيشون فيه، والمشاركة في االجتماعات العامة التي ال تتطرق الى الشؤون السياسية، 
البهائيات خالل سبعينيات  المعتقالت  التحريم كان سببا في عدم مطالبة  كما ان هذا 
القرن الماضي بحقوقهن بسبب تسمية المؤسسة المعنية بمتابعة هذه الحقوق »مؤسسة 
السجناء السياسيين«، إن البهائيين يؤمنون بإن التهمة التي وجهت لهم من قبل حكومة 
البعث العراقية والتي صنفتهم كتيار سياسي، ال تعكس جوهر عقيدتهم كدين ذا توجه 

انساني عالمي يحرم االنخراط في الشؤون السياسية في األصل)3). 

ه إىل شعوب العامل،  اِدِر عن َبْيِت الَعْدِل األْعَظِم واملوجَّ ُة الَبَياِن الصَّ : َتْرَجَ )1)  الّسالُم الَعامليُّ َوْعٌد َحقٌّ
من منشورات دار الّنرش البهائّية يف الربازيل، ط2 1996، ص 25.

)2)  وندي مؤمن، فهم الدين البهائي، مصدر سبق ذكره، ص80.

نيسان،  بغداد،   ،1973-1979 من  للفرتة  البعث  حزب  حكم  فرتة  يف  هبائية  معتقلة  مع  مقابلة    (3(
.2016
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القضايا  في  عملوا  من  مقدمة  في  البهائيون  كان  التحريم،  هذا  من  الرغم  وعلى 
للنساء  يمكن  كما  الجنسين،  بين  والمساواة  العنصرية  نبذ  تخص  التي  االجتماعية 
السياسية شرط عدم االنضمام  الحكومية غير  بالوظائف  القبول  البهائيين  ببقية  أسوة 
ايديولوجي  اتجاه  او  سياسية  لحركة  بالترويج  يقوموا  او  سياسي  حزب  أي  الى 
سياسي، فالدين البهائي يرى ان التحدي االساسي الذي يواجه البشرية هو الوصول 

الى وحدة الجنس البشري)1).

المرأة في التقاليد الدينية الكاكائية
فإنها تسهم  لذا،  والكتمان،  والخلوة  الخالصة  العبادة  الكاكائية على  العقيدة  تقوم 
في عزلة المرأة الكاكائية، فالعالقات الخارجية محددة مع افراد الجماعات األخرى، 
ويجعل ذلك من اختالط المرأة الكاكائية مسيجا بحدود ونواه وصعوبات في التواصل 

واالنفتاح على األخر.

الزواج  على  تؤكد  الكاكائية  فإن  والمندائية،  األيزيدية  الديانة  في  بالتقاليد  وأسوة 
الداخلي بين الرجل والمرأة التى تنتمي الى نفس جماعته ومرتبته الروحية، فالعقيدة 
اليها  ينتمي  التي  الدينية  الفئة  او  المرتبة  الكاكائية ال تفسح المجال للزواج من خارج 
التنظيم  هذا  مثل  على  خروج  الكاكائيين  قبل  من  هناك  كان  ذلك  مع  لكن  الشخص. 
الدقيق للزواج، إذ، خرجت عائالت تنتمي الى مرتبات دينية عالية وتزوجوا من مراتب 
أدنى، وهو ما يعد أمر مخالفا للمعتقدات او الشرع الكاكائي)2). ونتيجة للزواج الداخلي 
بين الكاكائيين يصبح الزواج ببنت العم هو الخيار المفضل، ويستطيع ابن العم ان يمنع 

بنت العم من الزواج بأخر، لكن مع ذلك بأمكانها ان ترفض الزواج به.)3) 

المرأة  على  الداخلي  الزواج  تأثير  نسوية  ناشطة  وهي  كريمات«  »سميرة  وتشرح 

–بحث ودراسة، ترجة عبد احلسني فكري، من  )1)  دوغالس مارتن وليام هاترش، الدين البهائي 
منشورات دار النرش البهائية يف الربازيل، 2002، ص236-237.

الرتاث  معهد  االجتامعية،  للحياة  انثربولوجية  دراسة   – يية  الكاكه  اهلرزاين،  ياسني  نوري    (2(
الكردي، دار ئاراس، اربيل، 2007، ص108

)3)  املصدر نفسه.
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ال  فهي  الدينية،  واألوامر  النواهي  تجاوز  للكاكائية  يمكن  »ال  بالقول  الكاكائية، 
ويترتب  الدينية،  الناحية  من  جريمة  ذلك  عد  واإل  الكاكائي  غير  من  الزواج  تستطيع 
عليه تهميشها اجتماعيا، بل تتبرأ منها العشيرة«)1). وتضيف »كريمات« الى ان االمر 
ال يتوقف على أجبار المرأة على الزواج من داخل دينها وجماعتها، بل ال بد من أن 
تختار من نفس طبقتها الدينية، وتضيق الدوائر أكثر فأكثر حتى بسبب وجود تصنيف 
أخر داخل الطبقة نفسها، وعلى المرأة االلتزام بذلك تماما)2). نتيجة لما تقدم يتصف 
الزواج الخارجي بين الكاكائيين وغيرهم من الجماعات الدينية من حولهم بالندرة، 
ويمنع الزواج الداخلي بين الفئات االجتماعية الكاكائية نفسها، أذ تنقسم هذه الفئات 
الدرويش،  الناس،  عامة  االعلى:  الى  االسفل  من  هي  مختلفة،  هرمية  مراتب  الى 
حق  على  واضح  ذلك  وأثر  )السيد()3).  البير  الباوة،  الدلي)المام(،  الكالمخوان، 
في حدود  عالمها  الكاكائية، ويضيق  المرأة  تنحصر خيارات  إذ  االختيار،  في  المرأة 

الجماعة وتقسيم فئاتها االجتماعي. 

وقد ولد الزواج الداخلي بين الفئات الكاكائية مشكلتين: االولى تتضح سماتها داخل 
األسرة الكاكائية حسبما توضح الناشطة الكاكائية »سميرة كريمات«، أذ نرى »المئات 
من الفتيات الكاكائيات عانسات تجاوزن سن األربعين، أما المشكلة الثانية، فتتمثل في 
أن الزواج بين األقارب، لو استمر لعدة أجيال، سوف يؤدي الى تراكم الصفات الوراثية 
الوراثية  للعديد من األمراض  النسل، وأيضا يؤدي  الجيدة مما يؤدي إلى ضعف  غير 
الشائعة«)4). وعلى الرغم من المساواة بين الرجل والمرأة التي يأمر بها الدين الكاكائي، 
إال ان الرجال كثيرا ما يستسلمون أمام سطوة التأثر بالعادات والتقاليد الذكورية السائدة 
الناشطة  وتضرب  لمصلحتهم،  ذلك  كان  متى  بالكاكائية،  المحيطة  المجتمعات  في 
الدين الكاكائي  الزواج في  الكاكائية »نازدار قدرت عباس« مثاال لذلك بتحريم تعدد 

)1)  مقابلة خاصة مع الناشطة الكاكائية سمرية كريامت، كركوك، أيار 2016.

)2)  املصدر نفسه.

 ،2006 – اربيل،  الرتبية  وزارة  كركوك،  يف  والديني  االثني  التنوع  شواين،  حممد  حسني  حممد    (3(
ص183-184

)4)  مقابلة خاصة مع الناشطة الكاكائية سمرية كريامت، كركوك، ايار 2016. 
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من جهة والطالق من جهة ثانية، لكننا نجد العديد من الكاكائيين من تزوج بأكثر من 
واحدة، كما نجد أخرين يطلقون زوجاتهم دون مراعاة التعاليم الدينية)1).

المرأة في التقاليد الدينية المندائية 
مثل اإليزيدية والكاكائية تؤكد المندائية على الزواج الداخلي، وبذلك تسلب المرأة 
حقها في االختيار من خارج جماعتها الدينية. فالمندائية دين غير تبشيري يحرم الزواج 
الخارجي، أما عقوبات من يتجاوز ذلك من النساء فتصل الى الموت، إذ تعامل المرأة 
تهرب مع عشيقها،  التي  أي  )الناهبة(،  المرأة  معاملة  الجماعة  تتزوج من خارج  التي 
رأي  حد  على  المندائية  الديانة  لكن  العراقي)2).  الجنوب  مناطق  في  للقتل  وتتعرض 
المساواة في عملية  والمرأة؛ وتتجلى هذه  الرجل  بين  المساواة  تؤكد  الدينية  زعامتها 
رئيس  ويشدد   .(3( الوقت  نفس  في  وحواء  آدم  خلق  تم  حيث  األول  المندائي  الخلق 
الطائفة المندائية »ستار جبار الحلو« على إن حضور المرأة في الديانة المندائية واضح 
ومكانتها عالية من حيث التكريم الذي يجعل نسبة األبن الى أمه وليس ابيه، فيذكر اسم 

الشخص ثم أسم أمه وكذلك بالنسبة لإلنثى)4).

 وللمرأة المندائية الحق بالقيام بكافة الطقوس والممارسات الدينية مثل رجل الدين 
تماما، منها  على  سبيل المثال  ممارسة  طقس  التعميد، فتقوم بتعميد  االخرين  اسوة 
برجال  الدين، ويعد التعميد الطقس  المركزي  واالساسي  والمميز  بالنسبة للمندائيين 
من  واحدة  المندائية  فتعد  اإلرث،  في  الحق  مثل  األخرى،  الحقوق  ناحية  من  اما   (5(.

)1)  مقابلة خاصة مع الناشطة الكاكائية »نازدار قدرت عباس«، السليامنية، أيار 2016.

)2)  سعد سلوم، األقليات يف العراق – الذاكرة، اهلوية، التحديات، مؤسسة مسارات، بغداد، 2013، 
ص245.

)3)  مقابلة خاصة مع الريش أمة ستار جبار احللو، رئيس الطائفة املندائية يف العراق والعامل، مقابلة 
خاصة، بغداد، نيسان 2016.

)4)  فيقال  مثال زهرن بر ) بمعنى أبن( مدلل للذكر، ولألنثى مليحة بث )بمعنى بنت( أهنر. 

احتاد  موقع  وحديثا،  قديام  املندائيه  املرأة  حلالة  واستعراض  دراسة  اخلمييس،  فرحان  عريب    (5(
http://www.mandaeanunion.org/ar/ :اجلمعيات املندائية يف املهجر، متوفر عىل الرابط

.views/item/349
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هذا  في  كثيرة  خالفات  ان  اال  االرث،ا  في  والرجل  المرأة  بين  ساوت  التي  االديان 
الموضوع يشهدها المجتمع المندائي حيث يشير رئيس الطائفة المندائية »ستار جبار 
الحلو« الى ان طمع البعض من الرجال يدفع بهم لتحكيم الشريعة االسالمية وتقسيم 
اإلرث وفقا للمذهب الحنفي الذي يمنح الذكر ضعف ما ترث االنثى، وبذلك يغبن 

حق المرأة في االرث)1). 

المرأة في التقاليد الدينية المسيحية
تخضع حقوق المرأة المسيحية في العراق للتقاليد الدينية المسيحية ايضا، مع بعض 
التحديات التي يفرضها الواقع االجتماعي العراقي، فقد يصل االمر الى حرمان المرأة 

من الحق في الطالق لدى بعض الطوائف المسيحية. 

وتتفق ممارسات دينية مسيحية على حظر تصدي المرأة لمسؤولية الوظيفة الدينية، 
على سبيل المثال تقصر الكنيسة الكاثوليكية السيامة على الرجال. وأذا كان ال يجوز 
في  مطارين  او  قساوسة  نساء  نجد  ولهذا ال  اإللهي،  القداس  خدمة  المسيحية  للمرأة 
الكنائس االرثوذكسية او الكاثوليكية، بينما قد تجد ذلك في الكنائس البروتستانتية او 
غيرها. فإن ذلك قد يرسم صورة مختلفة لتمييز الرجل عن المرأة داخل أماكن العبادة. 
كما ان اختالف الرجل عن المرأة من الناحية الدينية والطقسية يرسخ تباينا في المكانة 
بينهما ال تستطيع االديان التحرر منه كليا، بحيث يتم معاملة المرأة دوما على انها »انثى«، 
داخل  لذاتها ومكانتها  نظرتها  ذلك على  تأثير  مقدار  عراقية  ارثوذكسية  وتروي سيدة 
العائلة والمجتمع، إذ تقول »تمنع المرأة في الكنائس االرثوذكسية الصعود الى المذبح 
حتى عندما تكون مولودة جديدة، إذ اليمكن لهم الطواف بها داخل المذبح )اثناء اداء 
طقس المعموذية( النها انثى، بينما يباح عمل ذلك للطفل الذكر، ذلك يرسخ تمييزا، 

)1)  مقابلة خاصة مع الريش أمة ستار جبار احللو، رئيس الطائفة املندائية يف العراق والعامل، مقابلة 
خاصة، بغداد، نيسان 2016. جيري ذلك بحكم االمر الواقع بالرغم من نص الدستور العراقي 
يف املادة 21 عىل كون العراقيني احرارا يف االلتزام باحوهلم الشخصية، حسب ديانتهم او مذاهبهم 
او معتقداهتم او اختياراهتم، وهو ما يعد ابلغ دليل عىل تفضيل الذكور خمالفة التعاليم الدينية التي 

ختص معتقداهتم وحتكيم أحكام ختص أديانا أخرى تضمن مهينتهم وتغبن حقوق املرأة. 
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وقد تتوفر مبررات دينية لذلك، تكون مقنعة الى حد ما، إال انها تساهم في ترسيخ صور 
ذهنية في داخل عقول الفتيات الصغيرات والصبيان وهم يعاينون هذه االحداث، ولن 

يتمكنوا في ذلك العمر المبكر من تمييز شئ اخر غير ان الذكر ذكر واالنثى انثى«)1).

وفي  أخر،  جانب  من  فإنه  وطقسيا،  دينيا  الرجل  عن  المرأة  اختالف  برغم  لكن 
النساء  تعامل  الترتيل  وجوقات  االخويات  وفي  للكنائس  التابعة  المسيحية  المدارس 
معاملة مماثلة للرجال، او ربما يتم تفضيلهن بالعمل على الرجال في هذا المجال. أو 
تكون لهن األولوية، ال سيما بكل ما له عالقة باألطفال وتدريبهم على بعض الطقوس 
مثل )عيد السعانين( وغيرها)2). وعلى الرغم من ان التعاليم المسيحية مثل تعاليم أديان 
تعتنقها اقليات دينية أخرى مثل المندائية تؤكد على المساواة بين االناث والذكور في 
انه عمليا يتم تقسيم األرث بطريقة بعيدة عن المساواة حيث تحرم  اقتسام االرث اال 
التي توزع  البالد  المرأة من حقها الشرعي في االرث، الن العمل يجري وفق قوانين 
االرث حسب الشريعة االسالمية، وال يعترض الذكور عادة على ذلك ما دام يضمن 

لهم حصة اكبر.)3) 

)1)  مقابلة مع سيدة ارثوذكسية، بغداد، نيسان 2016.

)2)  مقابلة مع املاسري )أ، د( بغداد، أيار 2016.

)3)  املطران يوسف توما، )مطران كركوك والسليامنية للكلدان الكاثوليك( مقابلة خاصة، كركوك، 
أيار 2016.
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)2(
المشاركة السياسية الفّعالة لنساء االقليات

تضمن المشاركة السياسية الفعالة لنساء األقليات وتمثيلهن على قدم المساواة مع 
الرجال )على مستوى عام( او داخل االقلية نفسها، ومع النساء من االغلبية، مشاركتهن 
التي تتعلق  او تتعلق بشواغلهن، أو  تؤثر فيهن  التي  القضايا  القرارات بشأن  اتخاذ  في 

بشؤون األقلية والمجتمع ايضا.

وهناك نتائج أيجابية تعود بالفائدة على المجتمع ككل من خالل مساهمة المرأة في 
التصدي للشأن العام وتجسيد التنوع الذي يضفي قوة وغنى على المجتمع، بل وبالنسبة 
للمجتمعات التي تنتمي لها نساء االقليات جادلت نساء االقليات )التي أجريت معهن 
مقابالت لصالح هذا التقرير( حول أهمية مشاركتهن السياسية، وإن تمثيلهن لشواغل 

وقضايا االقليات افضل كثيرا من تمثيل الرجال.

لكن من الواضح ان نساء األقليات يواجهن عقبات تحول دون المشاركة الفعالة في 
الحياة السياسية منها ما يعود الى الحواجز الثقافية، وال سيما في المجتمعات التقليدية 
القرارات، وبالتالي يقع عبء أكبر  اتخاذ  تحرم النساء من لعب دور في  التي  المحلية 
وتمييز اعمق تجاه نساء االقليات يحرمهن من إبداء الرأي في قرارات السياسة الوطنية، 

ألنهن نساء أوال وألنهن ينتمين الى أقليات ثانيا. 
وقد تتعرض النساء الى تهميش داخل مجتمعات االقليات التي ينتمين اليها، وهو 
ما تم رصده من خالل المقابالت التي أجريت في هذا التقرير، ما يضع عبئا على الدولة 
والمجتمع المدني في تحسين تمثيل نساء االقليات داخل مجتمعات االقلية. وإذا كانت 
مشاركة االقليات غير فعالة في كثير من االحيان وذات طابع رمزي في الهيئات الوطنية 
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والتنمية  االقتصادية،  بالحياة  يتعلق  ما  ذلك  في  بما  السياسة،  عن  المسؤولة  والمحلية 
الوطنية ووضع الميزانية، فإن األمر يصبح أشد قساوة بالنسبة لنساء األقليات، لذا ُتهمل 

عادة قضايا نساء األقليات وال ُتعطى لها األولوية الضرورية لتحقيق تغيير هادف .
التركمان،  التقرير مثل  التي شملها هذا  االقليات  السابقة على  المالحظات  تنطبق 
التنفيذية  المناصب  في  المرأة  تعزيز مشاركة  أهمية  الى  التركمانيات  النساء  إذ أشرت 
إلن مشاركة المرأة في المؤسسة التشريعية كان بحكم االمر الواقع بسبب الكوتا التي 
التركمانية  الناشطة  البرلمان االتحادي. وتؤشر  25 % من مقاعد  للنساء حصة  أعطت 
النساء في  »هيمان رمزي محمود« الى ان احزاب االقليات كانت مجبرة على أدخال 
االحزاب أسوة بغيرها من االحزاب األخرى، ومنها االحزاب التركمانية، ولكن هذه 
في  تهميشهن  حساب  على  كانت  التشريعية  السلطة  في  المرأة  تمثيل  لزيادة  النتيجة 
التمثيل في السلطة التنفيذية، وهو مؤشر واضح على ان تمثيل النساء ال يتعدى دورا 

مرسوما كواجهة شكلية الضفاء التنوع على تمثيل االحزاب من ناحية الجندر)1)«.
وترى »هيمن« أخيرا ان تمثيل النساء ضروري داخل االحزاب التركمانية لتجاوز 
داخل  انقسام  عامل  التركمانية  االحزاب  تمثيل  طبيعة  اصبحت  أذ  االنقسام،  عوامل 
التركمان ال سيما في المناطق التي فيها تنوع مذهبي، أي تركمان سنة وشيعة. وحسب 
ممثلون  رشح  أذ  التركمان،  اصوات  شتت  االنتخابية  المنافسة  فإن  نظرها،  وجهة 
سياسيون للتركمان على قوائم متفرقة ومختلفة، ولو كان هناك سعي لتوحيد القوائم في 
قائمة قومية واحدة لكان التركمان يمثلون كتلة تصويتية واحدة ولكان االداء التمثيلي 
أكثر فعالية، وهو ما يمكن ان تضطلع به المرأة التركمانية التي تتجاوز خطوط االنقسام 
»نرمين  التركمان  عن  الدفاع  مجال  في  والناشطة  التركمانية  الصحفية  وتؤيد  هذه. 
لنساء  السياسية  المشاركة  حول  اراء  من  اليه  ذهبت  ما  معظم  ما  في  زميلتها  المفتي« 
التركمان، أذ توشر المفتي الى اهمية تعزيز دور المرأة التركمانية، فـ»المرأة التركمانية 
بطبيعتها وبسبب خوفها على اوالدها وزوجها وأخيها تحملت مسؤولية مضاعفة عن 

مسؤولية الرجل، وأتصفت بصالبة وشجاعة تفوقت فيها على الرجال«)2).

)1)  مقابلة مع الناشطة الرتكامنية »هيامن رمزي حممود«، اربيل، نيسان، 2016.

)2)  مقابلة مع الصحفية الرتكامنية والناشطة يف جمال الدفاع عن الرتكامن »نرمني املفتي«، كركوك، ايار 2016.
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هوية  على  وأثره  والرجال  النساء  تمثيل  بين  مقارنة  تجري  ان  المفتي  وتحاول 
التركمان، إذ تقول »أذا تابعنا تمثيل الرجال للتركمان سوف نجد مقدار التشظي الذي 
حل بتمثيل المكون التركماني، ولو اتيح للمرأة الفرصة المناسبة لمثيل التركمان لكان 
المرأة  تتصدى  ان  االوان  آن  لقد  بمراحل،  وافضل  فعالية  واكثر  أجدى  التمثيل  هذا 
لتمثيل التركمان، حفاظا على الهوية التركمانية التي تشظت بين والءات طائفية بسبب 

التسييس الطائفي للهويات على يد الرجال«.

عملها  في  أمنية  تحديات  عن  القدو«  »سورية  الشبك  نساء  رابطة  رئيس  تتحدث 
لكن  الشبك،  بحقوق  للمطالبة  التظاهرات  من  عددا  وقادت  حيث شاركت  السياسي 
تجاه  الشكلية  السياسية  االحزاب  سياسة  الى  القدو  تؤشر  نشطاتها  كل  من  بالرغم 
النساء، على نحو مماثل لما ذكرته زميالتها من بقية االقليات، ونتيجة لذلك يضعف 
النساء ودورهن السياسي، فـاالحزاب السياسية برأيها »تعمل على كسب ود  حضور 
قانون  بسبب  بل  النساء،  دور  بأهمية  قناعة  ذلك  يعكس  وال  االنتخابات،  اثناء  النساء 
االنتخابات الذي الزمهم بان تكون هناك امرأة من كل ثالثة اسماء مرشحين في القوائم 
الى  أنفسهم  الشبك  رجال  قبل  من  الشبك  نساء  تهميش  القدو  وترجع  االنتخابية«. 
طبيعة المجتمع الشبكي وانصياع المرأة الى التقاليد بحيث تصبح المرأة احيانا، وبحد 
ذاتها، مساهمة في تهميش مكانتها ازاء الرجال، وهذا ينطبق برأيها على اكثر من نصف 
النساء الشبكيات، على الرغم من محاولة قلة منهن البروز في شتى المجاالت التربوية 

والدينية واالجتماعية واالقتصادية. 

األيزيديات  النساء  تمثيل  ان  أسماعيل«  بايزيد  »عروبة  االميرة  ترى  ترى  حين  في 
إن  إذ  الذكورية،  العشائرية  األيزيدي  المجتمع  بطبيعة  يتعلق  االول  لمحددين  خاضع 
للرجال دورا بارزا ومهيمنا في كافة مجاالت الحياة فيه. والثاني يتمثل بهيمنة التيارات 
السياسية الكردية على توجهات وممثلي األيزيديين، أذ حسبما تقول »ال يوجد تمثيل 
توجهات  تمثل  ولكنها  االتحادي  البرلمان  في  أيزيدية  هناك  فأوال  لأليزيديين،  فعلي 
اقليم  لنفوذ  تابعة  اماكن  في  انتشارهم  وبسبب  األيزيديون  الكردستاني،  التحالف 
تابعين  يكونوا  ان  لضغط  يخضعون  والرجال(  النساء  )من  ممثليهم  فإن  كردستان، 
لتوجهات احد الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد 
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النساء االيزيديات المستقالت  الوطني الكردستاني(، لذا يبدو صعبا جدا ان تتصدى 
للعمل السياسي دون مواجهة هذا الخيار المجحف«)1). لكن مع ذلك، تثق »عروبة« 
بقدرة النساء األيزيديات على القيادة والعمل اذا ما اتيح لهن المجال، فقد برزت بين 
االيزيديين نساء كن شجاعات وقدن المرحلة، وانا كلي ثقه بان النساء اذا ما اتيحت لها 

فرص الحياة والقيادة فانهن قادرات على االبداع والثبات والصمود«. 

السابقة  األيزيدية  البرلمانية  ترى  بايزيد«  »عروبة  االميرة  لرأي  مماثل  نحو  وعلى 
او  االتحادي،  البرلمان  في  االيزديات  للنساء  أصال  تمثيل  يوجد  ال  انه  سعيد«  »أمينة 
اما في  الكوتا،  نتاج  فقد كان  بـفيان دخيل،  المتمثل  أما االستثناء  برلمان كوردستان، 
واحدة  موظفة  توجد  ال  أذ  ايضا،  إيزيدي  نسوي  لتمثيل  وجود  فال  التنفيذية  السلطة 
إيزيدية في الحكومتين على الرغم من توفر من هن جديرات بذلك«. وترى »امينة« ان 
األيزديات يتعرضن لتهميش مزدوج، ألنهن نساء وإلنهن ايزيديات اوال، كما ان هذا 
التهميش جزء من تهميش أوسع لأليزيديين بشكل عام، أما داخل المجتمع األيزيدي 
ثقافة  سيادة  ظل  في  النساء  الرجال  يهمش  ان  الطبيعي  من  فإنه  األيزيدية،  والتيارات 

ذكورية تشمل كافة مكونات المجتمع، وليس األيزيديين فحسب«)2) 

وترى »أمينة« ان من المهم على النساء الخروج من مقصورة االنتظار والدخول الى 
ساحة النضال من اجل حقوق المرأة وحقوق نساء االقليات، الن نساء االقليات يمثلن 
نساء المجتمع ككل، ومن دون ذلك ال يمكن تحسين اوضاع النساء وتمثيلهن في كافة 
مؤسسات الدولة، على نساء االقليات البدء بتحرك فعلي إلصالح الثقافة والممارسات 

التي تضطهد النساء. 

)1)  مراسالت مع االمرية "عروبة بايزيد اسامعيل، املقيمة يف املانيا. ايار 2016.

)2)  مقابلة مع النائبة السابقة "أمينة سعيد"، اربيل، ايار 2016.
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)3(

حق نساء االقليات في التعليم

الثقافية  ومحدداتها  األقليات،  نساء  فيها  تنشأ  التي  التقليدية  االجتماعية  البيئة  تعد 
عقبات تحول حصول الفتيات على قدر كاف من التعليم، أو حرمانهن نهائيا من هذا 
األبوية  الهياكل  وترسخ  المبكر  والزواج  الثقافية،  الممارسات  ذلك  في  بما  الحق، 
لذا،  والنساء.  البنات  تنقل  حرية  من  المثال  سبيل  على  تحد  التي  الجنسانية  واألدوار 
على الدولة أن تكفل تهيئة بيئة تعليمية تضمن حصول نساء األقليات على التعليم على 
قدم المساواة مع غيرهن من النساء من افراد االغلبية وبالمساواة مع الرجال، لكن يزداد 
تعقيد هذا االلتزام على الدولة في البيئات التقليدية، حيث تكون العقبات التي تحول 

دون الوصول إلى التعليم أكبر بالنسبة إلى البنات.

ولكن إذا كانت هذه العقبات تشكل تحديا ازاء تفعيل حق النساء في التعليم وينبغي 
تجاوزها، فإنه ينبغي المضي أبعد من ذلك في اتخاذ تدابير أخرى للتصدي للحواجز 
نساء  مباشرة دون حصول بعض  غير  أو  مباشرة  أن تحول بصورة  يمكن  التي  القائمة 

األقليات على التعليم الجامعي أيضا.

فتخطي النساء المراحل االولية للتعليم الكفيلة بالقضاء على االمية الكتابية )تعلم 
لوحده،  كافيا  ليس  للدولة  الرسمية  باللغات  او  االقليات  بلغة  والكتابة( سواء  القراءة 
األدوار  تزال  ال  حيث  األبوية  النزعة  ذات  والمجتمعية  األسرية  الهياكل  في  سيما  ال 

المجتمعية الجنسانية راسخة.

النساء  التقاليد االجتماعية والثقافية حائال دون أكمال  وفي الوقت الذي تقف فيه 
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لتعليم  األولوية  تعطي  التي  السائدة  الثقافة  وطبيعة  الذكورية  الهيمنة  بسبب  تعليمهن 
اآلسرة  وفضاء  المنزل  محيط  في  ومكانتها  المرأة  دور  أختزال  من  وتنطلق  البنين، 
فحسب، ينال الحق في التعليم أهتمام استثنائيا لكونه -من وجة نظرنا- المدخل االهم 

لتعزيز استقاللية نساء األقليات االقتصادية وفرض المساواة مع الرجال. 

محافظة  في  افريقية  أصول  من  العراقيين  من  الفتيات  احدى  وهي  »أيمان«  تروي 
الجامعي،  التعليم  على  الحصول  في  النساء  تواجه  التي  الصعوبات  هذه  مثل  البصرة 
تقول »أكملت دراستي في االعدادية لكن كنت دائما اواجه صعوبات في اقناع عائلتي 
في اكمال دراستي الجامعية، واذا كنت قد نجحت في ذلك، فإن هناك نساء لم ينجحن 
في تخطي عتبة الدراسة االعدادية، ومثال ذلك فتاة كنت اراها منزعجة حين نخوض 
عن  يتحدثن  الفتيات  كانت  حين  ففي  االعدادية،  في  النهائية  االمتحانات  في  نقاشا 
على  والحصول  االمتحان  اجتياز  بعد  جامعات  من  له  بالتقدم  يرغبن  وما  طموحهن 
معدالت مختلفة، كانت هذه الفتاة عازفة عن خوض النقاش ويبدو عليها الحزن، وحن 
سألتها عن سبب ذلك كانت تقول »أشعر ان هذا النقاش ال يعنيني، فقد بلغت خاتمة 
المطاف في تعليمي، فأخوتي من الذكور وابناء عمومتي يمنعون اكمال دراستي على 

الرغم من تفوقي، هم يرون ان مكان النساء المنزل، وأن مصيرنا ينتهي بالزواج«)1). 

التعليم  النساء  نيل  امام  عائقا  الذكور  سلطة  فيها  تقف  التي  الحاالت  هذه  تمثل 
من  المتواصل  العمل  على  حافزا  تقاليد،  من  يمثلونه  وما  الذكور  وسلطة  الجامعي 
المرأة، واألخيرة مطالبة أيضا  الدفاع عن حقوق  النسائية والعاملة في  قبل المنظمات 
نطاق  في  األمية  وانتشار  المزدوج  التمييز  بسبب  االقليات  نساء  احتياجات  تراعي  ان 

اقليات بعينها. 

وعلى الرغم من تغير التقاليد التي تحكم المجتمع األيزيدي خالل العقود الثالث 
الماضية، فما تزال النساء ولوقت قريب يواجهن صعوبة في نيل حقهن في التعليم دون 
صعوبات. تشرح »نسرين سيدو« وهي ناشطة أيزيدية من طبقة الشيوخ، كانت تعمل 
موظفة في المفوضية العليا لالنتخابات في سنجار، عن ثقل التقاليد التي تضع عقبات 

)1)  مقابلة خاصة مع ايامن ف، البرصة، ايار 2016.
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أقراني،  على  ومتفوقة  بالدراسة،  متعلقة  »كنت  تقول  اإليزيديات،  النساء  تعلم  امام 
ذهابي  فكرة  تحمل  وجدتي  جدي  على  الصعب  من  وكان  قرية،  في  نسكن  كنا  لكننا 
مع  للمدرسة  الشيوخ  بنت  تذهب  )كيف  بعبارة  يحاصرونهم  الناس  كان  للمدرسة، 
القرية،  أنهيت االبتدائية، لم تكن هناك مدرسة متوسطة في  االطفال الذكور؟(. حين 
وتعين على أبي ان يرضح للضغوط ولم استطع أكمال دراستي، في حين أبيح الخي 
ان يذهب الى منزل اقرباء لنا في المدينة لكي يكمل دراسته، وتعين علي ان اظل في 
المنزل ست سنوات كاملة لحين أفتتاح مدرسة متوسطة في القرية، وكانت عبارة عن 
صف دراسي واحد هو الصف االخير في المرحلة المتوسطة، االمر الذي حتم دخولي 
أخيرا  استطعت  ثم  الدراسة،  وأجتزت  فعلت  وقد  الدراسة،  الكمال  خارجيا  امتحانا 

اكمال دراستي«)1). 

تشرح االميرة »عالية بايزيد اسماعيل« الظروف التي أدت بالمجتمع األيزيدي الى 
المجتمع  في  والعشائرية  الدينية  التقاليد  كانت  فقد  النساء،  تعلم  تجاه  نظرته  يغير  ان 
»أستغرق  تقول  بالتعلم،  حقهن  األيزيديات  النساء  ممارسة  دون  تحول  األيزيدي 
للمدارس  الذهاب  األيزيديات  النساء  على  الطبيعي  من  يصبح  ان  قبل  عقودا  االمر 
»سورية  الشبك  نساء  اتحاد  ورئيس  الشبكية  الناشطة  وتؤشر  للتعلم«)2).  والجامعات 
القدو« أثر انخفاض مستويات التعليم على نطاق المطالبة بحقوق النساء من االقليات، 
المرأة  مكان  ترى  التي  التقليدية  المجتمعات  في  الثقافية  الحواجز  الى  تضاف  والتي 
وتأثير  هيمنة  ذلك  الى  يضاف  الزوج،  او  االهل  منزل  كان  سواء  المنزل  في  الطبيعي 
رجال الدين. تقول القدو » ال يمكن لمعظم نساء الشبك ان يؤدين دورا بارزا في تمثيل 
المتعلمة  النسائية  الطبقة  الى  األغلب  على  الشبكي  المجتمع  إفتقار  بسبب  الشبك، 
الشبك  انتشار  مناطق  معظم  ان  وبما  قياديا،  دورا  تؤدي  ان  تستطيع  والتي  »المثقفة« 
بطبيعته  القروي  الشبكي  المجتمع  لدى  والتقاليد  العادات  أثر  برز  فقد  المدن،  خارج 
11 سنة، حتى  الى عمر  الفتاة  أن تصل  فما  الدين،  تأثير رجال  اليه  يضاف  الذكورية، 
يصبح شاغل األسرة التفكير بتزويجها، ونسمع عادة عبارة شائعة تقول )البنت كبرت 

)1)  مراسالت مع الناشطة االيزيدية نرسين سيدو )مقيمة يف فرنسا( آيار 2016.

)2)  مراسالت مع االمرية عالية بايزيد اسامعيل )مقيمة يف املانيا-هانوفر(، آيار 2016.
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عيب تروح الى المدرسة(، جمع هذه عوامل تسلطية تمنع المرأة من المطالبة بإبسط 
حقوقها مثل الحق في التعليم، ففي الغالب وال سيما في القرى ال يمكن للفتيات اكمال 
الدراسة االبتدائية دون موافقة اآلسرة، وقبل العام 2003 كانت الظروف أشد نظرا لعدم 
واالفتقار  الشبك،  انتشار  مناطق  في  واالبتدائية  المتوسطة  للمراحل  المدارس  وجود 
الى مدراس تتضمن التعليم المختلط بين الذكور واإلناث«)1). وبعد العام 2003 برزت 
مشاكل تتعلق بوقوع مناطق الشبك في سهل نينوى ضمن رقعة المناطق المتنازع عليها 
بين العرب واالكراد، وتعرضها لمخاطر االرهاب والهجمات التي طالت قرى الشبك، 
وما تبعها من حوادث قتل على الهوية والتهجير القسري من الموصل جعل من النساء 
الشبكيات يفكرن طويال قبل االقدام على االنخراط في عمل يمكن ان يعرضهن للخطر 

او يعرض افراد األسرة.

فرص  األقليات  لنساء  تمييزية،  وغير  منفتحة  تعليمية  بيئة  لتوفر  الدولة  كفالة  يتيح 
التعلم عن/من األخر، وتنفيذ سياسات تعليمية شاملة للجميع وهادفة تتيح أيضا لجميع 
أفراد األقليات ولنساء االقليات بشكل خاص الوصول إلى بيئات تعلم جيدة النوعية 
المجتمعية  أدوراهن  حول  رؤية  وتطوير  االقليات  نساء  قدرات  بناء  امام  أفاقا  ستفتح 

وداخل مجتمع االقلية ذاته. 

ومن الواضح أن هذه الحواجز الثقافية التي تقصي النساء من نيل حقهن في التعليم 
تؤدي الى تضاؤل فرص النساء بشكل عام ونساء االقليات بشكل خاص في المشاركة 
فإن  لذلك،  ونتيجة  والسياسية.  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  في  الكاملة 
داخل  أخر  اقصاء  من  يعانين  سوف  التعليم  من  أقصين  اللواتي  األقليات  نساء  بعض 
دور  ايالء  أو  فقط،  الذكور  الرجال  قبل  من  االقلية  تمثيل  افساح  خالل  من  االقلية 
لنساء تابعات للرجال ومذعنات لطبيعة الثقافة التي تضع اولوية لدور وتمثيل الرجال 

ودورهم في الحياة العامة. 

)1)  مقابلة مع الناشطة الشبكية، سورية القدو، بغداد، ايار 2016.
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)4(

مشاركة نساء االقليات في الحياة العامة

العمل  في  متساوية  بحقوق  المرأة  تتمتع   2005 للعام  العراقي  الدستور  بموجب 
دون تمييز، ولكن االفتراضات العامة التي تعززها بعض العناصر التمييزية في القانون 
بيت  وربة  كأم  المرأة  دور  تعزز  للمرأة،  االقتصادية  الخيارات  تحدد  والتي  العراقي، 

ويحول دون ممارستها الكاملة لالختيار واالستقالل االقتصادي)1). 

وحتى لو كانت القوانين ال تظهر تمييزا، فإن طبيعة األسرة العراقية أألبوية، والثقافة 
اساس  على  المرأة  منزلة  الحياة،  جوانب  معظم  في  التمييز  تفترض  السائدة  التقليدية 
الجنس )زوجة، أم، اخت( تظل تمثل االدوار االهم واألكثر وضوحا للمرأة التي تنال 
رضا المجتمع: المرأة الولود، الزوجة المطيعة للزوج وتخدمه الخ)2)، وقد تسهم في 
تقييد حقوق نساء األقليات التقاليد الدينية التي غالبا ما يستخدمها الرجال لمصلحتهم.

هذه الصور النمطية عن مكانة المرأة في مجتمع تقليدي تعمل على تفريغ حقوق 
القانون من مضمونها، ويجعل من السهل عليها او على المجتمع تقبل ان  المرأة في 
وحتى  االخ،  الزوج،  )األب،  األسرة  في  الرجل  سبيل  في  الحقوق  هذه  عن  تتخلى 
االبن(، فحتى لو كان لها الحق في التملك، واالنخراط في األعمال التجارية، والعمل، 

العراق،  يف  السكانية  للسياسات  الوطنية  اللجنة  لالحصاء،  املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة    (1(
للسكان-مكتب  املتحدة  االمم  صندوق  من  بدعم  داعمة،  وثقافة  مساعدة  بيئة  املرأة  متكني 

العراق، بغداد، ص4. 
)2)  االمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب اسيا )اإلسكوا(، السياسات االجتامعية يف 

العراق، نيويورك، 2006، ص66.
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لكن  القانون،  حسب  أمرها  ولي  أو  زوجها  موافقة  إلى  الحاجة  دون  بدخلها  والتمتع 
سطوة التقاليد تجعل من السهل او من المتوقع عادة أن تتخلى المرأة عن دخلها او جزء 
منه على االقل، الحد افراد األسرة من الذكور )األب او الزوج عادة(، وفي هذا السياق 
تذكر فتاة جامعية تخرجت وحصلت على عمل في القطاع الخاص »التخلي عن جزء 
من راتبي وأحيانا الراتب كله، جزء مهم لممارسة حقي في العمل، انه اشبه بشراء حقي، 
فأنا امتلك الحق في الخروج ومارسة العمل مقابل ان ادفع ضريبة للعائلة لكي تسمح 

لي بذلك«)1)، وينطبق ذلك على ممارسة النساء لحقوقهن االساسية االخرى. 

وتتحدث ناشطة في الدفاع عن حقوق العراقيين من أصول افريقية عن المصاعب 
التي تواجه النساء في ظل بيئة تقليدية حتى لو كن مستقالت أقتصاديا، وتروي في هذا 
السياق، قصة فتاة من أصول افريقية تعيش بين اربع اخوة من الذكور، وبعد وفاة رب 
أطفال  ولديهم  متزوجين  الذكور  من  أخوتها  وكان  العائلة،  ممتلكات  بيعت  األسرة 
بمنزل مع وجود  االستقالل  تستطيع  تكن  فلم  أما هي  منزل مستقل،  منهم  ولدى كل 
لكن  منزل.  في  زوجها  مع  واستقاللها  زواجها  حالة  في  اال  الحياة،  قيد  على  والدها 
من  احد  يقبل  لم  أذ  طرق،  مفترق  على  وضعها  العائلة  منزل  بيع  مع  الجديد  الوضع 
عليها  الصعب  من  وكان  الزوجات،  رفض  بسبب  منزل  في  استقبالها  الذكور  اخوتها 
فتاة  سكن  تستهجن  التي  المجتمع  عادات  طبيعة  ضوء  في  مستقل  منزل  في  السكن 
لوحدها، فبقيت تنتقل من مكان الى أخر، حتى عطف عليها شخص كبير السن، وقام 
أمرأة  انها  من  الرغم  على  هذا  حمايته،  وتحت  منه  شخصي  بضمان  لها  منزل  بتأجير 
عاملة ولديها راتب، لكن من الصعب ان تعيش امرأة وحيدة بدون حماية الرجال، وقد 

تتعرض لصنوف االستغالل بسبب ذلك)2).

وتشرح امرأة مسيحية مصاعب االستقالل المالي واالقتصادي للمرأة في ظل تقاليد 
تقوم على هيمنة الذكور واستيالءهم على ما تحصل عليه المرأة، تقول »لم اتوقف يومًا 
عن العمل منذ ان تخرجت من الدراسة الجامعية األولية )البكلوريوس( الى أن شرعت 

)1)  مقابلة مع ف ق )موظفة يف مرصف( بغداد، ايار 2016.

)2)  مقابلة مع ناشطة عراقية من اصول افريقية، البرصة، أيار 2016.



35

بدراسة الدكتوراه، وعلى الرغم من ذلك لم اشعر يومًا بكوني مستقلة اقتصاديًا، ليس 
لدي الحرية بالتصرف في ما املكه، وكأني استجدي ما هو ملكي. وقد سمعت وكنت 

شاهدة على حاالت مماثلة مما يجلعها حالة غير استثنائية«)1)

واذا كانت هذه القصص تشرح التحديات التي تواجه نساء االقليات داخل األقلية 
نفسها، فإن من الواضح ان عبئا مضاعفا يقع على عاتق نساء االقليات، بسب هويتهن 
الدينية أو اإلثنية المختلفة في التعامل مع المحيط االجتماعي االوسع لالغلبية، ال سيما 
اذا كن يتبعن ممارسات ثقافية ودينية مختلفة، لذا يسهل ذلك من عزلهن واقصائهن من 
مختلف الدوائر االجتماعية واالقتصادية، وهناك حوادث تتعلق بالتمييز في العمل ضد 
نساء االقليات حتى لو كن حاصالت على درجات تعليم عالية ومجدات في عملهن، 
على  حصولها  فرص  لتحسين  عامال  بالضرورة  يكون  لن  لمؤهالت  النساء  فأمتالك 
عمل او االستمرار فيه، وفي هذه السياق ذكرت فتاة من أصول افريقية كانت قد اكملت 
دراستها الثانوية وتخرجت من كلية الزراعة، وشعرت بفخر كونها قد أصبحت مهندسة 
زراعية، وعينت في كلية الزرعة بعقد عمل مؤقت، وبقيت ما يقرب من مدة عامين دون 
فتاة أخرى متخرجة  تعينت  بفترة  دائمية، بعدها  الى وظيفة  المؤقت  يتحول عملها  ان 
حديثا وحصلت على عقد عمل مماثل، وبعد ستة اشهر من ذلك تم تحويل عقدها الى 
دائمي، اعترضت الفتاة من أصول افريقية امام االدارة على هذه المعاملة التمييزية، فقال 
لها المسؤول عن العمل بكل بوضوح »انت لست منا« فردت ما المقصود بذلك؟ وبين 

لها »ان بشرتك سوداء ومذهبك الديني مختلف عنا، انت لست من جماعتنا)2)

وقد أشارت نساء االقليات التي تم اجراء مقابالت معهن لصالح هذا التقرير، انه في 
المناطق التي تنتشر فيها األمية وال تتزود فيها نساء االقليات بأمكانيات تعليمية وثقافية 
مثل التكلم باللغة الرسمية او معرفة العمليات الحسابية، فإن النساء الالتي ال يتكلمن 
ما  في  حتى  وتمييزا  تخيلها  يمكن  ال  صعوبات  يواجهن  سوف  االصلية  لغتهن  سوى 
دوائرهن  على  لالنطواء  يدفعن  الذي  االمر  االساسية،  العيش  متطلبات  تلبية  يخص 

)1)  مقابلة مع سيدة مسيحية تعمل مدرسة جامعية، بغداد، ايار 2016

)2)  مقابلة مع فتاة من اصول افريقية، البرصة، أيار 2016. 
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الخبرات وتوسيع  لتبادل  الضيقة ويحرمن من االختالط الضروري  الثقافية واألسرية 
افقهن في سوق العمل او تطوير المهارة الذاتية.

العالقات  من  معقدة  شبكة  قرارتها  اتخاذ  في  المرأة  استقالل  تعقيد  من  ويزيد 
الشخصية التي تقيمها المرأة مع الوالدين، واالخوة، والزوج، واالوالد، والجيران. ففي 
نواح كثيرة، يتم تعليم المرأة العراقية ان خياراتها محدودة او يمكن ان تكون محدودة 
من  االبنة  االسرة  تحرم  قد  الصغر،  فمنذ  المجتمع.  في  نفوذا  االكثر  الرجل  بواسطة 
المدرسة لعدد من االسباب، منها االعتقاد بانها ليست بحاجة الى تعليم لتكون زوجة 
او ربة منزل. وكبالغة، قد يتحرش بها الجيران او ينشرون حولها االشاعات النهم ال 
يوافقون على عملها خارج المنزل. وكأرملة او مطلقة، وقد يجبرها الفقر وعدم وجود 
خبرة عمل على العودة الى منزل والديها حيث تصبح مرة اخرى تحت جناح اكبر رجل 
او الشخص المسؤول في االسرة)1). كما تحرم الهيمنة الذكورية على قطاعات اعمال 
بعينها مثل التجارة والصناعة النساء من الدخول في منافسات، فكثيرا ما تحدد التقاليد 
لمهنتها  المرأة  اختيار  يعتمد  لذا  مزاولتها،  للنساء  يمكن  التي  المهن  السائدة  والثقافة 
التعليم )وظائف  بالنسبة لها، وهي عادة تشمل قطاع  آمنة  أو  مناسبة  ُيعد مهنا  ما  على 

التدريس تحظى بأحترام وتقدير من المجتمع( وقطاع الصحة ايضا. 

نقص  مثل:  العمل  سوق  إلى  األقليات  نساء  وصول  دون  تحول  عقبات  وهناك 
المهني والحصول على تدريب أو شهادات جامعية بسبب القيود األجتماعية  التعليم 
في  سيما  ال  الرسمية،  باللغة  المحدودة  والمعرفة  النساء،  على  المفروضة  واألسرية 
عن  فضال  المتاحة،  العمل  وسق  المدن  مراكز  عن  البعيدة  لألقليات  النائية  المناطق 
تدني اإللمام بفرص العمل المتاحة، وحتى لو كانت مثل هذه الفرص معلنة في القطاع 
العام على سبيل المثال، لكنها تخضع للتسييس او متطلبات االنتماء لجهات سياسية 
تسيطر على قطاعات من الوظائف العامة. وهناك عامل جغرافي يتعلق ببعد الوظائف 
عن مكان اإلقامة، حيث تميل النساء عادة الى التقدم بطلب الى وظائف قريبة من محل 

سكناها، حتى لو كانت هذه الوظائف حكومية. 

)1)  املصدر نفسه. 
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أما نساء االقليات في المناطق الريفية فيواجهن عزلة شديدة لعوامل مختلفة عدة، 
منها حدود البيت، ونقص التعليم وعقبات اللغة، وينطبق ذلك بشكل خاص على نساء 
الشبك في قرى سهل نينوى والنساء األيزيديات في قرى قضاء سنجار ومناطق أخرى 
والنساء  كركوك  شرق  جنوب  في  والقرى  نينوى  سهل  قرى  في  الكاكائيات  والنساء 

الفيليات على شريط القرى الحدودية الشرقية مع ايران.



38



39

)5(
نماذج وقصص إيجابية عن نساء االقليات

عرض التقرير بعض إنتهاكات حقوق نساء األقليات وقدم نماذج عن التمييز، لكن 
تقدم  والتي  األقليات،  نساء  نضال  يعكسها  التي  اإليجابية  بالجوانب  التذكير  ينبغي 

نماذج يحتفى بها وتشكل قدوة لغيرهن من النساء.

»سورما  اآلشورية  االميرة  شخصية  تبرز  العراق  لمسيحيي  المعاصر  التاريخ  في 
لقيادته. وبرزت  المسيحي األشوري وتصدت  دافعت عن حقوق شعبها  التي  خانم« 
1873-1956، من ساللة امراء األيزيديين  في االقلية األيزيدية االميرة »ميان خانون« 
التي استطاعت أن تلعب دورًا هامًا في إدارة شؤون أقليتها الدينية بعد أغتيال زوجها 
علي بك عام 1913م. وكانت »قرة العين« رمزا نسويا بهائيا نادرا، وتعد في نظر العديد 
والدعوة  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  زمنها  سبقت  قد  والباحثين  الكتاب  من 
للمساواة التامة بين الرجل والمرأة، كما كسرت التقليد الذكوري بتصدي الرجال للشأن 
الديني والهيمنة على تفسير النصوص المقدسة. كما يذكر الكاكائيون المكانة المتميزة 
للسيدة »رزبار« التي قامت بتربية السلطان اسحاق )الشخصية المركزية المقدسة عند 

الكاكائيين(، وجعلته مثال أعلى للمجتمع الكاكائي. 

ويتناول المندائيون بالتوقير شخصية استثنائية هي »هيونه«، وهو اسم إلمرأة مندائية 
كانت بدرجة )ريش أمة(، ولها الفضل في إستنساخ الكتب المندائية في القرون االولى 
للميالد، أما في المجتمع الشبكي، فقد ظهرت للعيان »زينب سليمان« الزوجة الرابعة 
للزعيم الشبكي« رشيد اغا بن حسن اغا بن احمد اغا«، وكانت أول امرأة شبكية تساهم 
بقوة وحزم في الحمالت االنتخابية للمجلس النيابي في العهد الملكي النتخاب من 
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بالنسبة  أمثلة أخرى يمكن ذكرها  انذاك. وهناك  السياسية  الزعامات  الشبك من  يمثل 
لجميع األقليات في العراق. وعندما تواجه نساء األقليات واقعا ينبغي تغييره علينا ان 
نتذكر ونذكر بالجوانب األيجابية والمشرقة لنضال نساء األقليات على نحو يلهم بقية 
النساء ويدفعهن للعمل الجاد والمتواصل من اجل تحسين الواقع االجتماعي والثقافي 

واالقتصادي للنساء نحو األفضل.

وكيفية  البهائيات  النساء  بمحنة  التذكير  المناسب  من  يكون  قد  السياق  هذا  وفي 
بقانون  والمعروف   105 رقم  القانون  صدر   1970 العام  ففي  المحنة.  هذه  تجاوزهن 
تحريم النشاط البهائي والذي حكم بالسجن على من يروج للبهائية، أو االنتساب ألي 
محفل أو جهة تعمل على نشر البهائية أو الدعوة إليها بأي شكل من األشكال، ويعاقب 
المخالف بالحبس مدة ال تقل عن عشر سنوات. وبناء على هذا القانون دخلت العديد 
الماضي، وذلك حتى  القرن  السبعينيات من  السجن خالل عقد  البهائيات  النساء  من 
الى  السجن  من  الحكم  حول  جديد  قرار  وصدر  سراحهن  أطلق  حيث   ،1979 العام 
الرغم من قسوة ما  العود لممارسة اي نشاط بهائي. وعلى  الحكم باالعدام في حالة 
القدرة والوضوح في اهمية االنعتاق  البهائيات دليال على  النساء  مررن به، يبقى مثال 
من الماضي والتفكير بأيجابية. تقول احدى النساء البهائيات من مدينة بغداد لقد حرمنا 
االوراق الرسمية التي تثبت هويتنا وجميع مايترتب عليها من آثار قانونية من تسجيل 

عقد الزواج وشهادات الميالد لألطفال وقبول أطفالنا في المدارس والجامعات«)1)

ولكن على الرغم من هذا القرار دخلت فتيات بهائيات المدارس واكملن الدراسة 
على الرغم من صعوبتها، تقص طبيبة بهائية قصة اكمالها دراستها على الرغم من عدم 
وجود هوية ثبوتية لها، تقول »كان هناك دائما من يتقدم لمساعدتنا، ولم نفقد األمل، 
كان أبي يجد طريقة دائما لكي اكمل مرحلة دراسية أخرى، الى ان تخرجت من كلية 
الى   1979  -1973 من  للفترة  السجن  دخلت  بهائية  معتقلة  تشير  حين  في  الطب«)2). 
ظروف اعتقالها بالقول »تم انتزاعي من الجامعة وأودعوني السجن، وحين خرجنا من 

)1)  مقابلة مع هبائية من بغداد، نيسان 2016

)2)  مقابلة مع هبائية من دهوك، نيسان 2016
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كمهندسة  وتخرجت  الدراسة  واكملت  حياتي  لممارسة  عدت  سنوات،  بعد  السجن 
نستعد  ولم  البهائية  بتجريم  القاضية  التشريعات  تلغى  لم   ،2003 العام  وبعد  زراعية، 
المنازل  في  نمارسها  لكننا  علنا،  شعائرنا  ممارسة  نستطيع  وال  رسميا،  الدينية  هويتنا 

والبيوت، لكننا لم نسمح لليأس اطالقا أن يدخل الى قلوبنا«)1). 

التعبير  تجاوزن  األقليات  من  نساء  دور  الى  األشارة  يمكن  متصل،  وعلى صعيد 
عن مجتمعن االضيق لكي يصبحن رمزا على نضال النساء في نيل الحقوق والتعبير 
األمل  ادور« سكرتيرة جمعية  »هناء  مثل  بشكل عام.  العراقيات  النساء  تطلعات  عن 
إنها تنحدر  الرغم من  العراق، وعلى  أيقونة المجتمع المدني في  العراقية والتي تعد 
ناشطة  بوصفة  اليها  ينظرن  ال  النساء  ان  اإل  الالتين  من  بصرية  مسيحية  عائلة  من 
اختالفهن. وكرست حياتها  النساء على  لتحرر  الدوام رمزا  بل كانت على  مسيحية، 

للدفاع عن قضية المرأة)2). 

للتصدي  الرجال  احتكار  كسر  في  نجحت  نسائية  بنماذج  ايضا  اإلشادة  ويمكن 
للشأن العام، مثل »نادية فاضل« مديرة أوقاف المندائيين في ديوان أوقاف المسيحيين 
تتولى  التي  العراق  تاريخ  المرأة االولى في  تعد  التي  المندائية،  واأليزيديين والصابئة 
منصب مدير عام وقف دينّي في أّي من الطوائف بكّل أنواعها اإلسالمّية أو المسيحّية 

أو اإليزيدّية أو غيرها، إذ أّن هذا المنصب كان حكرًا على الرجال فقط)3).

بالدكتورة »ثورة  يتمثل  افريقية  العراقيين من أصول  ومثال أخر نذكره على صعيد 
يوسف« التي نشأت في وسط فني شعبي لصيق بثقافة العراقيين من أصول افريقية في 
البصرة، والتي اكملت دراستها االكاديمية لتنال درجة الدكتوراه في الطقوس الشعبية 
في البصرة ملقية الضوء على ثقافة لم تدرس من قبل على نحو جاد واكاديمي، ومن 
خالل معرفتها بالثقافة الفريدة للعراقيين من اصول افريقية تحاول ما تعجز عنه الدولة 
او وزارة الثقافة العراقية، وهو ما تصفه بـ«العمل على تجميع أطراف هذه الثقافة من 

)1)  مقابلة مع معتقلة سابقة من البهائيني، البرصة، نيسان 2016. 

)2)  مقابلة مع هناء ادور، بغداد، ايار 2016.

)3)  مقابلة مع نادية فاضل مغامس، مديرة اوقاف املندائيني، بغداد، نيسان 2016.
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خالل زيادة أعداد المجاميع التي تمارس أنشطة فنية تتعلق بهذه الثقافة، وفتح قنوات 
الحوار الثقافي والفني مع ثقافات آخرى عبر إقامة ورش عمل«، وبعملها هذا ال تحاول 
»ثورة« الحفاظ على ثقافة العراقين من اصول افريقية فحسب، بل االحتفاء بها بوصفها 
»ثقافة تجسد إرادة البقاء للجماعة، فهي تدل على حب الحياة والتمسك بالبقاء بالرغم 
من صنوف التمييز واالهمال، لذا من المهم ان تصبح قابلة لإلنتشار والتأثير على نحو 

أيجابي في المجتمع بصورة عامة«)1).

من  الهرب  في  نجحت  التي  مراد«  »نادية  األيزيدية  بالشابة  اإلشادة  ينبغي  أخيرا، 
تنظيم داعش بعد اختطافها وقتل عائلتها واغتصابها مرات عديدة، تحولت »نادية« الى 
أيقونة للشجاعة تلهم النساء، وبقدرتها على تجاوزمحنتها وتحولها الى متحدثة بأسم 
المختطفات األيزيديات واضطهاد النساء في كل مكان أصبحت رمزا على قدرة النساء 

الخالقة على مواجهة التحديات والصعب في ظل النزاعات اإلثنية.

)1)  مقابلة مع ثورة يوسف، البرصة، نيسان، 2016.
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التوصـيات

الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان
• لضمان 	 تشريعات  مثل  األقليات،  نساء  حقوق  تضمن  تشريعات  وجود  كفالة 

نحو  على  والمرأة  الرجل  بين  والمساواة  التمييز  ومكافحة  االقليات  حقوق 
يتصدى إلشكال التمييز المختلفة التي تتعرض لها نساء االقليات. 

• وحرية 	 العمل  )في  النساء  على  قيود  فرض  شأنها  من  التي  السياسات  تعديل 
التنقل والمالبس واختيار الزوج والحق في حرية الدين والمعتقد الخ(.

• الغاء تحفظات العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 	
إذ يحول أستمرار هذه التحفظات دون إتخاذ الحكومة العراقية لخطوات من 

شأنها تحقيق األهداف المرجوة من هذه االتفاقية بالكامل.

• على 	 القضاء  بأتفاقية  الخاص  االختياري  البروتوكول  على  العراق  مصادقة 
تلقي  تتيح  دولية  آللية  يؤسس  والذي  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 

الشكاوى الفردية.

• خالل 	 من  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  عدم  تتضمن  التي  التشريعات  تعديل 
اجراء عملية مراجعة شاملة لهذه التشريعات وتحليلها على نحو من شأنه رفع 

التعارض مع التزامات العراقية الدولية بحقوق المرأة.

• ينبغي للحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان التصدي للممارسات التقليدية 	
التي تضر بحقوق نساء األقليات مثل الزواج المبكر، وختان األناث، أو سياسات 

االنتقام من النساء في حال أرتباطهن بزواج من خارج الجماعة او الدين 
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• االقليات 	 نساء  ضد  التمييز  عن  المسؤولين  العموميين  الموظفين  معاقبة 
االقليات  نساء  حقوق  بشأن  لتدريب  الحكوميين  الموظفين  جميع  واخضاع 
يسهل من  نحو  المرأة، على  ترتكب ضد  التي  العنف  التمييز وحاالت  وعدم 
لجوء نساء االقليات الى العدالة ويضمن عدم التمييز ضدهن في الدوائر العامة 

او الحكومية

• بغية 	 االقليات  نساء  بأحتياجات  يتعلق  ما  في  األسري  العنف  مراكز  تطوير 
الوصول الى حالة من االنصاف لضحايا العنف األسري من نساء االقليات.

• االقليات، ال سيما 	 نساء  االمنية على وضع  القوات  وافراد  الموظفين  تدريب 
وانهن يشكلن الفئة االكثر تعرضا للعنف الجنسي بسبب النزاع األثني، وان يتم 
ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء، ال سيما جرائم االغتصاب 
النساء  تقع  الذي  بالبشر  واألتجار  الجنسي  واالستغالل  والخطف  الجماعي 

ضحية له.

• مناطق 	 سيما  ال  منها،  تهجيرهم  تم  التي  للمناطق  النازحين  عودة  تراعي  ان 
االقليات، احتياجات نساء االقليات، وأن يكون هذا جزء من عملية اعادة بناء 

السالم في المناطق المحررة من داعش.

مفوضية حقوق االنسان 
قبل  ذي  من  اهمية  أكثر  العراق  في  االنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  دور  أصبح 
في ضوء الغاء االطر الوطنية األخرى لضمان حقوق المرأة مثل وزارة المرأة ووزارة 

حقوق االنسان، لذا يوصي التقرير بما يلي:

• البحث عن سبل تعزيز االطر المؤسسية لحقوق االنسان لضمان حقوق نساء 	
األقليات مثل المفوضية العليا لحقوق االنسان التي تفتقر لدائرة خاصة تعنى 
بشواغل نساء االقليات، وقد يكون انشاء هذه الدائرة داخل المفوضية خطوة 

أولى على هذا الصعيد.
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• تشجيع المفوضية على ان تدرج انتهاكات حقوق نساء األقليات ضمن تقاريرها 	
وزارات  من  المفوضية  تطلب  وأن  العراق،  في  االنسان  حقوق  عن  السنوية 
الدولة كافة ومنظمات المجتمع المدني معلومات بشأن أوضاع نساء األقليات 

وأن تقدم توصيات للحكومة العراقية لضمان حقوق نساء األقليات. 

المؤسسة الدينية
ومنظمات  الحكومة  مع  بالشراكة  الدينية  المؤسسة  بين  موحدة  استراتيجية  وضع 
ومكافحة  والتقاليد،  الدين  منظور  من  المرأة  مركز  تحسين  بهدف  المدني  المجتمع 
االفراط في التفسير المتطرف الذي يضر بمركز المرأة وتنوع المجتمع، تتضمن ما يلي: 

• أجل 	 من  األقليات  مجتمعات  في  التقليدية  والزعامات  الدين  رجال  تشجيع 
التصدي للممارسات التقليدية التي تضر بنساء االقليات أو تصحيحها، وأتخاذ 
تدابير لحماية نساء األقليات من هذه الممارسات قديمة العهد او المترسخة في 
الثقافات التقليدية ومراجعتها على أسس عقالنية وموضوعية تراعي المساواة 
بين الجنسين امام القانون وعدم التمييز، ومن هذه الممارسات: الزواج المبكر، 

حرمان المرأة من األرث، ختان النساء الخ. 

• تحرير النصوص الدينية من التفسير التعسفي او المتحيز ذكوريا، والذي يؤدي 	
ابسط  من  ويحرمها  المرأة  مركز  على  للسيطرة  اجتماعيـة  آليات  ترسيخ  الى 
حقوقها مثل حرية السفر او حرية المرور او حرية العمل او الدراسة في اماكن 

مختلطة، أو حرية اختيار الزوج ..الخ. 

• للمجتمع 	 واالجتماعي  االقتصادي  بالسياق  السابقة  التحرير  عملية  ربط 
النصوص  بمحتوى  ترتبط  كانت  اذا  للمرأة  التحريرية  فالدينامية  المحلي، 
مجتمعات  في  المرأة  مركز  اختالف  يفسر  ال  ذلك  فإن  وتفسيرها،  المقدسة 
ايضا،  النصوص  تحرير  ربط  من  بد  ال  لذا،  الدينية،  المعتقدات  نفس  تحمل 
بتطوير اوضاع المرأة االقتصادية واالجتماعية على نحو يخفف من اتسام هذه 

المجتمعات باالبوية وهياكل السلطة الذكورية والقمع المرتبط بها. 
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• يعد 	 والذي  والرجل،  المرأة  بين  التساوي  تؤكد على  التي  التفسيرات  تشجيع 
االديان  بين  للقاء  فرصة  توفير  في  يسهم  ان  الممكن  من  األديان  بين  مشتركا 
حول قضية مركزية، هي مكانة المرأة ودورها في العالم المعاصر، االمر الذي 
يستلزم –على االقل- ان التفسيرات المتبناة تكشف جانبا اصالحيا من منظور 
النص  استخدام  ترفض  اصالحية«  دينية  »رؤية  تقدم  اي  االجتماعي،  النوع 

المقدس لتبرير التمييز، وتطرح، في المقابل، تفسيرات بديلة. 

• ان ال يستبعد الحوار والتواصل بين اتباع األديان »النساء« بوصفهن الفئة األكثر 	
أية  من  المستهدفة  الفئة  توسيع  ينبغي  لذا،  الدينية،  التقاليد  معظم  في  تهميشا 
من  تحويلها  خالل  من  المختلفة  الدينية  الطوائف  اتباع  بين  للتواصل  عملية 
حوار وتواصل بين نخب دينية دينية فحسب، الى مبادرات للتواصل والتعاون 
بين ممثلي االديان باألشتراك مع النساء من اجل تحقيق غايات عديدة، ومنها 

تعزيز مركز المرأة في التقاليد الدينية المختلفة.

المنظمات غير الحكومية
• تشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق االقليات على أدراج 	

منظور جنساني )جندري( في عملها، وان تنظر في وضع برامج ومشاريع تسلط 
الضوء على قضايا نساء االقليات، ومثال ذلك تأسيس قسم نساء االقليات في 
مؤسسة مسارات )MCMD( التي يعد مثاال على إيالء دور لنساء االقليات في 

العمل من اجل المساواة مع الرجال داخل مجتمعات االقليات العراقية.

• حول 	 الدراسات  من  المزيد  اجراء  على  الحكومية  غير  المنظمات  تشجيع 
النساء،  الحتياجات  الحكومة  قدرات  لتعزيز  اوال  األقليات:  نساء  اوضاع 
وثانيا لترتيب اولويات المنظمات العاملة في مجال حقوق االقليات بما يكفل 

مواجهة التحديات التي تواجه نساء االقليات 

• تصميم برنامج لمساعدة نساء االقليات في تعزيز دورهن ومشاركتهن في شتى 	
نواحي الحياة العامة، عن طريق توفير المساعدة القانونية لنساء األقليات لتيسير 
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األقليات  بنساء  خاصة  تدريبية  دورات  وتنظيم  بيسر،  حقهن  على  حصولهن 
واالقصاء  التمييز  لحاالت  تتصدى  وبرامج  والتفاوض  القيادة  مهارات  حول 
الرعاية االجتماعية والصحية، ال سيما في  لها وتوفير خدمات  يتعرضن  التي 

المناطق النائية وكشف العوائق التي تحول دون نيلهن الرعاية او الحقوق. 

وسائل االعالم
• وتقديم 	 االقليات  نساء  عن  النمطية  للصور  االعالم  وسائل  تتصدى  ان  ينبغي 

صورة أيجابية عن نساء األقليات في البرامج التي تبثها أو تنتجها هذه الوسائل 
من صحافة مطبوعة وأذاعة وتلفزيون

• ان تعمل وسائل االعالم على دعم ظهور النساء في برامجها لدعم قضاياهن 	
المجتمع،  أو  االعالم  وسائل  قبل  من  اهتمام  او  باولوية  تحظى  ال  عادة  التي 
وال سيما تصوير اوضاع نساء االقليات في ظل النزوح وأثر النزاع األثني على 

أوضاعهن وتمثيل رأيهن الذي غالبا ما يتم أهماله.

تعزيز الحق في التعليم 
• ينبغي إيالء اهتمام خاص الحتياجات البنات المنتميات إلى أقليات في مجال 	

مع  المساواة  قدم  على  التعليم  على  حصولهن  ضمان  يقتضي  وقد  التعليم. 
والعوائل  العشائر  مثل  المجتمع  في  التقليدية  القوى  مع  حوار  إقامة  غيرهن 
في  االقليات  نساء  فرص  يشجعوا  ان  ينبغي  الذين  الدينية  الطوائف  وممثلي 
الحصول على التعليم لغرض تجاوز الحواجز الثقافية التي تحول دون وصول 

البنات إلى التعليم على قدم المساواة مع غيرهن. 
• اذا كان هناك اهمية في المناهج التعليمية للتصدي للقوالب النمطية واألفكار 	

موازية  اهمية  هناك  فإن  ومعتقداتها،  االقليات  بعقائد  المتعلقة  المغلوطة 
لمواجهة االفكار النمطية عن دور المرأة االيجابي في تطوير المجتمع واهمية 
فرض المساواة بين النساء والرجال في جميع المجاالت، لذا ينبغي العمل في 

مجال التعليم في خطين متوازيين:
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اهتمامًا  وتولي  األقليات  تراعي  الثقافات  بين  مشتركة  تعليمية  نهج  اعتماد  أوال- 
خاصًا إلبراز تعددية المجتمع ومساهمة االقليات اإليجابية في المجتمع

ثانيا- ابراز مساهمة النساء بشكل خاص بسبب القيود االجتماعية الذكورية وسيادة 
الحواجز الثقافية التي تضع النساء في مرحلة متدنية، وهو امر له انعكاسات على تفعيل 
حقوق المرأة االخرى مثل حقها في المشاركة السياسية وتفعيل دورها في الحياة العامة 

بشكل عام. 

• بلغاتهن 	 وألطفالهن  لهن  التعليم  في  االقليات  لنساء  متكافئة  فرصة  توفير 
واللغات الرسمية للدولة.

تعزيز المشاركة في الحياة العامة 
• ان تكفل الدولة تمكين نساء االقليات من نيل حقوقهن االقتصادية واالجتماعية 	

والسياسية، لكي يصبحن عنصرا فاعال في التغيير وجزء من عملية أتخاذ القرار 

• النمطية 	 الصورة  يكسر  نحو  على  اقتصاديا  النساء  تمكين  المهم  من  فأوال، 
حلقة  تكسر  بمهن  العمل  على  قدرتهن  وبناء  معينة،  بمهن  النساء  تربط  التي 
األمنية  القوات  في  العمل  على  تشجيعهن  مثل  للمرأة  والتنميط  التهميش 
وتصديهن لصناعة القرار في قطاعات مهمة وسيادية، وبذلك تكون الحكومة 
قدوة لتشجيع االحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وقطاع االعمال 
الخاص إلحداث تغيير حقيقي في المفاهيم والممارسات التقليدية التي تميز 

ضد النساء.

• الشكلية 	 تحد من مشاركتهن  بطرق  األقليات  لنساء  السياسية  المشاركة  تعزيز 
والرمزية، وتحديد العوامل التي تحد من عدم مشاركتهن بفعالية ورصد هذه 
العوامل بغية السيطرة عليها وتحجيم أثرها السلبي في الحد من مشاركة النساء، 
العامة ومن  الحياة  النساء في  التي تستبعد مشاركة  الثقافية  الممارسات  ومنها 

المشاركة في مراكز القرارات.
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• مستوى 	 وزيادة  لتعزيز  المنشأة  والمؤسسات  واإلجراءات  اآلليات  تكفل  أن 
االحتياجات  مراعاة  أقليات،  إلى  المنتمين  لألشخاص  السياسية  المشاركة 
إلى  الرامية  والتدابير  الملموسة  الخطوات  وتمثل  األقليات،  لنساء  المحددة 
زيادة المشاركة السياسية لنساء األقليات وبناء قدرتهن على المشاركة بفعالية 
مدخال اساسيا للوصول الى تمثيل هادف ومتساو بين النساء والرجال في اتخاذ 

القرار ات، وبين االغلبية واالقليات من ناحية ثانية.

توصيات أخرى
أصبح من الضروري انشاء مؤسسة اقليمية تتصدي للمتاجرة بالنساء )ال سيما نساء 
األقليات( الالتي وقعن ضحية للنزاع اإلثني، ال سيما بعد تأسيس تنظيم داعش لبنية 
تحتية للرق والمتاجرة بالنساء، وسيكون من مهام هذه المؤسسة توفير الحماية للنساء 
وضمان عودة من تم المتاجرة بهن الى مناطقهن االصلية وأسرهن، وأن تقدم حكومات 
المنطقة بالتنسيق من خالل هذه المؤسسة على الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها 
نساء  اوضاع  يستغل  من  كل  المستقبل  في  تردع  بحيث  عليها  العقوبات  تشديد  أو 

االقليات لألتجار بهن، في أوقات السلم والنزاع على حد سواء.
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