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�أو�سع  متنوعة مب�ساركة  فعاليات  �مل��وؤمت��ر  �سهد 
متثيل لن�ساء �لقليات يف �لعر�ق من �لقليات �لآتية: 
)كركوك(،  �لرتكمان  و�لب�سرة(  )بغد�د  �لأرم��ن 
نينوى(،  )�سهل  �ل�سبك  )ب��غ��د�د(،  �لفيليون  �لكرد 
�لعر�قيون من �أ�سول �فريقية )�لب�سرة(، �ل�سرك�س 
و�ل�سليمانية(،  )ك��رك��وك  و�لد�غ�ستان  و�ل�سي�سان 
�لكاكائيون  و�رب��ي��ل(،  )�ل�سليمانية  �لزر�د�ستيون 
)ك���رك���وك و�ل�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة(، �لأي���زي���دي���ون )ده���وك 
و�ربيل(،  و�لب�سرة  )ب��غ��د�د  �لبهائيون  و�رب��ي��ل(، 
)�لكلدو  �مل�سيحيون  ومي�سان(،  )بغد�د  �ملند�ئيون 

�آ�سوريني �ل�سريان( يف بغد�د و�ربيل.
ملوؤ�س�سة  �لعام  "�ملن�سق  �سلوم  �سعد  خل�س   وقد 
�ملوؤمتر  "يهدف  بقوله:  �ملوؤمتر،  �أه��د�ف  م�سار�ت" 
�ىل جذب �لنتباه �ىل �أو�ساع ن�ساء �لأقليات من خالل 
ك�سف �لتمييز متعدد �جلو�نب جتاههن، وعرب عك�س 
�سبيل  يف  ون�سالهن  وق�س�سهن  �لقليات  ن�ساء  و�قع 
�سريحا  �سعيا  ويت�سمن  �لعامة،  �حلياة  يف  �مل�ساركة 
�لدينية  �لتقاليد  يف  �مل��ر�أة  مركز  ملناق�سة  و�سجاعا 
م�ساركتهن  مب��دى  ذل��ك  و�سلة  �لعر�قية  لالقليات 
يف  لالفر�ط  يت�سدى  نحو  وعلى  �لعامة  �حلياة  يف 
�لتف�سري �ملتطرف �لذي ي�سر مبركز  �ملر�أة  �ل�سيا�سي 

و�لقت�سادي و�لجتماعي."
لكن �لأهم وكما ��سار �سلوم �ىل �ن �ملوؤمتر ي�سعى 
ن�ساء  �و�ساع  �ساأنها حت�سني  �ىل تقدمي تو�سيات من 
�سيما  ول  ع��ام  ب�سكل  �لعر�قيات  و�لن�ساء  �لقليات 
��سرت�تيجية  و�إطالق  �ل�سيا�سية.  �مل�ساركة  جمال  يف 
�ملوؤ�س�سة  بني  بال�سر�كة  �لقليات  ن�ساء  دور  لتعزيز 
�ملجتمع  ومنظمات  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  و�حل��ك��وم��ة  �لدينية 
�ملدين بهدف حت�سني مركز �ملر�أة �لديني و�لجتماعي 

و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي.
�فتتح �ملوؤمتر �لذي عقد ببغد�د يوم 2017/1/27، 
�لأوىل  متميزتني:  بفعاليتني  فل�سطني،  ف��ن��دق  يف 
�لعر�قية  �لأق��ل��ي��ات  ملختلف  �أزي���اء  عر�س  ت�سمنت 
��سول  من  للعر�قيات  ورق�س  غناء  فعالية  تبعتها 
�فريقية �أثارت بهجة �حلا�سرين، وتخللت �جلل�سات 
يف  �لر��سد  فرقة  من  وغنائية  مو�سيقية  ��سرت�حات 

�لب�سرة.
"حتديات  مو�سوع  تناول  �لأوىل  �جلل�سة  ت�سمنت 
وحالة حقوق ن�ساء �لقليات �لدينية �ملعرتف بها ر�سميا 
و�لقليات  �ملند�ئيون(  �لأي��زي��دي��ون،  )�مل�سيحيون، 
�لكاكائيون،  )�لبهائيون،  بها  �ملعرتف  غري  �لدينية 
كل  بالتناوب  �جلل�سة  �أد�ر  وق��د  �ل��زر�د����س��ت��ي��ون(. 
�لوطنية  �مل�ساحلة  رئي�س جلنة  �ل�سهيل،  من  ه�سام 
يف �لربملان �لحتادي و�لنائب يونادم كنا، رئي�س كتلة 
�لر�فدين يف �لربملان. وكان �ملتحدثون كل من �لنائبة 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  عن  حتدثت  �لتي  دخيل  فيان 
�لن�ساء �ليزيديات، �عقبتها مديرة �أوقاف �ملند�ئيني 
وتناولت  مغام�س،  فا�سل  نادية  �ل�سيدة  �لعر�ق  يف 
 – �أدي�سو  مروكل  "�سمري�ن  �مل�سيحية  �مل��ر�أة  �أو�ساع 

رئي�س كتلة �لوركاء �لدميقر�طية".
غري  �لدينية  �لقليات  ممثالت  حتدثت  حني  يف 
�ملعرتف بها عن �و�ساع ن�ساء �لقليات �لبهائية �لتي 
مثلتها "��سيل �سالم" ومثلت �لباحثة "نازد�ر قدرت" 
�لن�ساء �لكاكائيات يف حني تعر�ست "فائزة حاجي" 
حالت  مع  �سيما  ل  �لزرد��ستيات  �لن�ساء  لو���س��اع 
�لزرد��ستية.   وقد  �ىل  �ل�سالم  من  �لديني  �لتحول 
"فوؤ�د علي �أكرب ، ع�سو جمل�س  �أد�ر �جلل�سة �لثانية 
حمافظة بغد�د عن كوتا �لفيليني، �لتي حملت عنو�ن 

مؤمتر لتعزيز دور نساء األقليات
 ظافر نوح

بالشراكة مع مؤسسة فردريش أيبرت فاونديشن عقدت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية االعالمية 
مؤتمرها الوطني »تعزيز المشاركة السياسية لنساء االقليات في العراق«. ويعد المؤتمر باكورة نشاط 
قسم نساء االقليات في هذه المؤسسة الذي تسعى الى اظهار التاريخ الحضاري والثقافي لالقليات التي 

تعرضت الى اقسى اشكال العنف من تهميش لحقوقهم واقصاء دورهم في ممارسة اإلدارة السياسية.
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حقوق  حت��دي��ات  و  "حالة 
�لثنية  �لأق���ل���ي���ات  ن�����س��اء 
�لرتكمان،  مثل:  و�للغوية" 
�ل���������س����ب����ك، �ل���ف���ي���ل���ي���ون، 
�ل���ع���ر�ق���ي���ون م���ن �أ����س���ول 
�لقفقا�س  قبائل  �فريقية، 
كل  فيها  حتدثت  �لعر�قية. 
ح����امت  ممثلة  ف����ريوز  م���ن 
يو�سف  �لفيلية  وث��ورة  عن 
�ل���ع���ر�ق���ي���ات  مم��ث��ل��ة   –
م����ن �أ�����س����ول �ف���ري���ق���ي���ة و 
عن  �ملفتي ممثلة  ء ن��رم��ني  لن�سا �

ن�ساء  �حت��اد  رئي�سة  �ل��ق��دو  �سورية  و  �لرتكمانيات 
�ل�سبك.

�أما �جلل�سة �لثالثة فقد كانت عامة تناولت تعزيز 
م�ساركة ن�ساء �لقليات يف �حلياة �لعامة، �لتي �د�رها 
كوتا  بغد�د )عن  رعد جبار، ع�سو جمل�س حمافظة 
�ملند�ئيني(. و�أ�سهب �ملد�خلون فيها يف �سرح وتقييم 
م�ساركة ن�ساء �لقليات يف �حلياة �لعامة وموؤ�س�سات 
�لعامة  �حل��ي��اة  يف  م�ساركتها  ع��ن  ف�سال  �ل��دول��ة، 
�لقت�سادية و�لجتماعية. مب�ساركة كل من: �لباحثة 
�لدكتورة نهلة �لند�وي �لتي حتدثت عن متكني �ملر�أة 
�سيا�سيا من خالل �حل�سور �لقت�سادي و�لجتماعي 
زيا  ر�سو  جانيت  ورك��زت  �حلياة،  قطاعات  كافة  يف 
�لن�ساء  م�ساهمة  على  �لآ�سوريات  �لن�ساء  �حتاد   –
�ملدين  �لعمل  يف  و�لن�ساء  خا�س  ب�سكل  �لآ�سوريات 
ب�سكل عام، وتناولت �سهيلة �لع�سم من جمعية فرح 
�لعطاء جتربتها للعمل على جتاوز �لنق�سام �لطائفي 
فيه.  �لن�ساء  ودور  �ملدين  �لعمل  خالل  من  و�لديني 
�جلمعية  م��ن  ملكونيان  نو�سيك  تطرقت  و�خ���ري� 
يف  �لرم��ن��ي��ات  �لن�ساء  دور  �ىل  �خل��ريي��ة  �لرم��ن��ي��ة 
�لتاريخ �لعر�قي �ملعا�سر و�سرورة ��ستلهامه يف �لعمل 
�لقليات  ون�ساء  �لعر�قيات  �لن�ساء  حقوق  �جل  من 

ب�سكل خا�س.
جندي  خليل  تر�أ�سها  فقد  �خلتامية  �جلل�سة  �أما 
)�لوزير �ملفو�س يف �خلارجية �لعر�قية( وحتدث عن 

��سرت�تيجية  �جلل�سة  بقوله، �أطلقت  �جلل�سة  �همية 
�لأقليات من خالل خريطة طريق  ن�ساء  دور  لتعزيز 
تت�سمن �لعديد من �لتو�سيات، و�سكلت  جلنة متابعة 
تنفيذ �ل�سرت�تيجية من نا�سطات من ن�ساء �لقليات 
مع  �لتو�سيات  تنفيذ  متابعة  مهمتها  م��ن  �سيكون 
�جلهات �ملعنية و�لتخطيط لعقد موؤمتر �سنوي يعالج 
ن�ساء  حقوق  تعزيز  ب�ساأن  متخ�س�سة  مو�سوعات 

�لأقليات.
ج��اء يف ظل ظروف  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �ن  ويذكر  ه��ذ� 
ب�سكل  �لقليات  ولن�ساء  لالقليات  بالن�سبة  ��ستثنائية 
�أفظع  ن�ساء �لقليات �ىل  خا�س ول �سيما مع تعر�س 
�لن�ساء  و�جهته  وم��ا  �ملعا�سر،  �ل��ت��اري��خ  يف  ه��ج��وم 
�لأيزيديات من �سبي و��سرتقاق و�غت�ساب جماعي، 
وتقول �لدكتورة نهلة �لند�وي �ن هذ� "كان من �لالزم 
�أن ي�سبح حافز� �أكرب حلماية �لن�ساء بو�سفهن �لفئة 
�لأ�سد تعر�سا لالنتهاكات. بينما يف �لوقت نف�سه مت 
�لغاء وحل وز�رة �لدولة ل�سوؤون �ملر�أة، ووز�رة حقوق 
�لن�سان، وهو وقت ع�سيب بالن�سبة حلقوق �لن�سان 
جزًء�  جاء  �لإلغاء  هذ�  �ن  ويذكر  �لقليات.  وحقوق 
�ملالية  �لأزم��ة  ملو�جهة  �لعر�قية  �حلكومة  جهود  من 
تر�سيد  وبغية  �لنفط،  �أ�سعار  �نخفا�س  عن  �لناجمة 
للحرب  �ملت�ساعدة  �لنفقات  مو�جهة  يف  �لإن��ف��اق 
�لدولة  يف  �ملو�ظفني  رو�ت��ب  ولتاأمني  د�ع�����س  �سد 

�لعر�قية. 
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الإطار الوطني حلرية املعتقد
�ذ  وحمايتها  �ملعتقد  حرية   )43( �مل��ادة  �أك��دت 

ن�ست �ملادة )43( على ما ياأتي :
�أوًل: �أتباع كل دين �و مذهب �حر�ٌر يف:

�ل�سعائر  فيها  مبا  �لدينية  �ل�سعائر  ممار�سة  �أ- 
�حل�سينية.

�لدينية  وموؤ�س�ساتها  و�سوؤونها  �لأوقاف  �إد�رة  ب- 
وينظم ذلك �لقانون.

ثانيًا: تكفل �لدولة حرية �لعبادة وحماية �أماكنها. 
�سمل �لعرت�ف �لر�سمي يف ظل �لد�ستور �لتعددية 
�لدينية و�لقومية و�ملذهبية، �إذ �أ�سارت �ملادة �لثالثة 
�لقوميات  متعدد  بلد  �ل��ع��ر�ق  �أن  �ىل  �لد�ستور  من 
ثانًيا  �لثانية  �مل��ادة  �أ�سارت  وقد  و�ملذ�هب  و�لأدي��ان 
هذ�  "ي�سمن  بقولها:  �لدينية  �لأقليات  حقوق  �ىل 
لغالبية  �لإ�سالمية  �لهوية  على  �حلفاظ  �لد�ستور 
�لدينية  �حلقوق  كامل  وي�سمن  كما  �لعر�قي  �ل�سعب 
جلميع �لأفر�د يف حرية �لعقيدة و�ملمار�سة �لدينية، 

كامل�سيحيني و�لأيزديني، و�ل�سابئة �ملند�ئيني".
هل ذكر �لد�ستور �لحتادي بع�س �لأقليات �لدينية 

بالإ�سم، �أورد ذلك على �سبيل �حل�سر �أم �ملثال؟
لالأقليات  ح�سريا  حت��دي��ًد�  ذل��ك  ع��د  ميكن   -
�لدينية �لتي يعرتف بها �لد�ستور من خالل �ل�سارة 
�ليها بال�سم �و ذكرها �سر�حة و�ل ملا كان �لد�ستور 

قد ذكرها �و خ�س�س مادة للتعريف 
ب��ال��ت��ع��ددي��ة �ل��دي��ن��ي��ة �مل���وج���ودة يف 

�لبالد.
هذه  ����س��م  ورود  ي��ك��ون  ق���د   -
�لق���ل���ي���ات ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل �مل���ث���ال ل 
�لأمر مفتوحا ح�سب  �حل�سر ويظل 
يتم فيها  �لتي  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت 
ح�سب  دي��ن��ي��ة  ج��م��اع��ات  ت�سجيل 

�حلقوق �لتي كفلها �لد�ستور. 
بال�سم  �لأق��ل��ي��ات  ذك��ر  ع��دم   -
يرد  مل  �لتي  �لأقليات  خماوف  �أث��ار 
�لبهائيني  مثل:  �لد�ستور  يف  ذكرها 
و�ليهود  و�لزر�د�ستيني  و�لكاكائيني 
�لدينية  بالأقليات  �لع��رت�ف  يبدو  �خ��رى.  و�أقليات 
يف �قليم كرد�ستان، ��سمل نطاقا، �سو�ء يف �لد�ستور 
بال�سم،  ذكرها  مع  �لدينية  بالأقليات  �عرتف  �لذي 
 2015 ل�سنة   5 رق��م  قانون  يف  ذكرها  ناحية  من  �أو 
كورد�ستان- �أقليم  يف  �ملكونات  حقوق  حماية  حول 
على  ثانيا  �لفقرة   1 �مل���ادة  يف  ن�س  �ل��ذي  �ل��ع��ر�ق 
�لعرت�ف باملجموعات �لدينية و�لطائفية )�مل�سيحية 
و�ل�سبك  و�لكاكائية  �ملند�ئية  و�ل�سابئة  و�لأيزيدية 
و�لفيلية و�لزر�د�ستية وغريها( بو�سفهم من مو�طني 

كرد�ستان �لعر�ق.

مفهوم حرية الدين واملعتقد
حلرية  و��سًعا  مفهوًما  م�سار�ت  موؤ�س�سة  تبنت 
�لن�سان،  حقوق  منظومة  �إط��ار  يف  �ملعتقد  �أو  �لدين 
ت�سمل حرية �لفرد يف �عتناق ما ي�ساء من �أفكار دينية 
�و غري دينية، ومبا �ن �لفهم �لذ�تي للب�سر لذ�تهم يف 
جمال �لدين و�ملعتقد يكون متنوًعا جدً�، لذ� ينبغي �أن 
ُتف�سر حرية �لدين و�ملعتقد على نحو و��سع يف مقابل 
�و �ملعتقد،  �لو��سع للحق يف حرية �لدين  �لفهم  هذ� 
حلرية  ح�سري  مفهوم  بتبني  �لعر�قي  �لو�قع  ي�سري 
�ل�سائدة  �لأديان  بع�س  �ملعتقد يح�سره يف  �و  �لدين 
بو�سفه  �لإ�سالم   2005 �لعر�قي  �لد�ستور  تبنى  كما 
وجهة  ومن  �لأ�سا�سي  �لت�سريع  وم�سدر  �لدولة  دين 
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�لو��سع  �ملفهوم  تاأييد  ف��اإن  م�سار�ت  موؤ�س�سة  نظر 
يعك�س  حمايته  على  و�لعمل  �ملعتقد  �أو  �لدين  حلرية 
على نحو منا�سب �حرت�م و�سع جميع �لب�سر بو�سفهم 

��سحاب حقوق مبوجب كر�متهم �لن�سانية.
�ملعتقد  �أو  �ل��دي��ن  ح��ري��ة  �أن  تاأكيد  ينبغي  ل��ذ�   
ت�ستمل على نحو مت�ساو �تباع �لديانات �و �ملعتقد�ت 
�لتقليدية وغري �لتقليدية، و�أع�ساء �لطو�ئف �لكبرية 
و�لأ�سخا�س  �لأقليات  د�خل  و�لأقليات  �ل�سغرية  �و 
�لذين يغريون دينهم �و يعيدون تغيريه و�ملن�سقني �و 
�أل  �أي�سًا  �ملرء  وعلى  �لناقدة  �لأ�سو�ت  من  غريهم 
ين�سى حقوق �ملر�أة �لتي ماز�لت ل حتتل �سوى مر�كز 

مهم�سة د�خل كثري من �لتقاليد �لدينية. 

خلق اإن�ضجام و�ضمان احلرية
حرية  �سمان  يف  �لأب���رز  ب��ال��دور  �ل��دول��ة  ت�سطلع 
�لدولة وطريقة  فهياكل  تهديدها،  �و  و�ملعتقد  �لدين 
�د�رتها للتنوع �لديني و�سيا�ساتها �لتعليمية من ناحية 
�لت�سميم و�لتنفيذ �ما �ن تلعب دوًر� �يجابًيا ي�ساعد 
يف خلق �ن�سجام ديني وي�سمن حرية �ملعتقد لالأفر�د 
�لتوتر  م��ع��دلت  �رت��ف��اع  يف  ت�سهم  �أو  و�جل��م��اع��ات 
وما يرتجمه عنه  وقائي  لنهج  تبّنيها  �ن  كما  �لديني 
ي�سهم  �ن  �ملمكن  من  وقائية  و�سيا�سات  �ن�سطة  من 
يف مو�جهة خماطر �لتوتر�ت �لدينية و�حليلولة دون 
حلقوق  �نتهاكات  عنها  ينجم  مو�جهات  �ىل  حتولها 

�لأقليات �لدينية.
 يف هذ� �ل�سياق نالت �قليات دينية �لعرت�ف يف 

�مل�سيحيني  مثل  �لحت���ادي  �لد�ستور 
و�لي���زي���دي���ني يف حني  و�مل��ن��د�ئ��ي��ني 
حتديات  �خ�����رى  �أق���ل���ي���ات  و�ج���ه���ت 
ذلك  يف  مب���ا  �لع������رت�ف  جم����ال  يف 
ت�سبو  �و  بها  م��ع��رتف  غ��ري  �ق��ل��ي��ات 
�ىل �لعرت�ف بها مثل �لزر�د�ستيني، 

�لكاكائيني، �لبهائيني، �ليهود.
�لآثار  من  �لأقليات  ممثلو  وي�سكو   
�حل�سا�سية  بالغة  ق�سايا  عن  �ملرتتبة 
مثل �لتحول �لديني و�آثاره �لجتماعية 

حتول  لدى  �لقا�سرين  �أ�سلمة  ومو�سوع  و�لقانونية، 
�أحد �لو�لدين �إىل �لإ�سالم �لذي ُيعد �أكرث �ملو�سوعات 
�لأقليات  ممثلي  قبل  من  و�لع��رت����س  للجدل  �إث��ارة 

�لدينية غري �مل�سلمة. 

م�ضروع مناه�ض للتمييز
�أ�سكال  م��ن  يحدث  م��ا  جميع  �إن��ه��اء  على  �لعمل 
ب�سورة  �لت�سدي  يتم  و�أن  دينية  �أ�س�س  على  �لتمييز 
عن  �لنظر  ب�سرف  �ملعتقد  حرية  لنتهاكات  كافية 
�لذي  و�لطرف  بالنتهاك  يقوم  ملن  �لديني  �لنتماء 

ُتنتهك حقوقه �لدينية.
ملناه�سة  م��ب��ادىء  �إع���الن  وثيقة  �ىل  �لتو�سل   
�أ�سباب �أخرى، ملنع  �أو لأي  �أ�سا�س ديني  �لتمييز على 
�لإنق�سام على �أ�سا�س ديني �و طائفي د�خل �ملجتمع، 
و�لتغلب على هذه �لنق�سامات وتعزيز �ل�سعور �لفردي 
و�جلماعي مبمار�سة �حلريات �لدينية باأمان بالن�سبة 

جلميع �تباع �لأديان و�ملذ�هب �لدينية يف �لعر�ق.
 تعزيز ت�سدي �لدولة ملظاهر �لتع�سب �لديني عن 
طريق �تخاذ �لإجر�ء�ت �ل�سرورية و�ملالئمة ملكافحة 
و�لإكر�ه  و�لرتويع  �لعنف  و�أعمال  و�لتمييز  �لكر�هية 
�لتع�سب  دو�فع  تنطلق من  �لتي  عليها  �لتحري�س  �و 

�لديني.
غري  �لدينية  بالقليات  �لع���رت�ف  على  �لعمل 
�ملعرتف بها و�إلغاء �لت�سريعات �لتي جتعل وجود بع�س 
�ل�سعائر  حتظر  �سرعي" �و  "غري  �لدينية  �لطو�ئف 

و�ملعتقد�ت �لدينية. 



10

521-522 كانون الثاني - شباط 2017



11

521-522 كانون الثاني - شباط 2017



12

521-522 كانون الثاني - شباط 2017



13

521-522 كانون الثاني - شباط 2017



14

521-522 كانون الثاني - شباط 2017



15

521-522 كانون الثاني - شباط 2017


