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  ملخص تنفيذي
  

 مناطق في المرأة ضد العنفالمتعلقة ب انونية الدوليةالتطور الالفت في األدوات القالدراسة  تتبع  
لقضاء على جميع ل االتفاقية الدوليةتسلط الضوء على التقدم الذي شكله صدور ف ،المسلحة والنزاعات الحروب

واعتماد آلية دولية للتحقق من إبرام الدول لھذه االتفاقية ومن رفع  1979في عام  أشكال التمييز ضد المرأة
لمؤتمر العالمي الرابع إلى اوتشير في ھذا السياق   .عليھا وتطبيق أحكامھا على المستوى المحلي التحفظات
 بشأن 2000 لعام 1325وصوالً إلى قرار مجلس األمن  1995عام  بيجينلمرأة الذي عقد في المعني با
في الذي يبحث  2008 املع 1820ومن ثم القرارات الالحقة ذات الصلة ومنھا القرار  واألمن، والسالم المرأة

وتبين  . وما تبعه من قرارات ذات صلة 1325القرار أحكام بآليات المتابعة للتحقق من التزام الدول كافة 
وعي المجتمع الدولي لتزايد المخاطر على المرأة جراء الحروب الدراسة أن ھذه التطورات تعود إلى 

لما ارتكب من عنف ضد م تابياً بالرغم من المشھد القامؤشراً إيج، وتعتبر الدراسة ذلك والنزاعات المسلحة
   .األخيرينفي العقدين  المرأة في الحروب والنزاعات

  
وتبحث الدراسة في الدور الذي لعبته كل من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومدى   

خر، وتبين ضعف التزام الدولة التزام كل منھما من جانب والتزام الدولة بتوفير الحماية للنساء من جانب آ
  .وتقصيرھا في توفير الحماية للنساء، عدا تھميشھا لدور النساء في مجال المشاركة وصنع القرار

  
وتلفت الدراسة النظر إلى أن المنظمات الدولية لم تقدم البرامج الكافية على صعيد محاور القرار   

وتخلص في ھذا السياق إلى ضرورة   .وبعد النزاعاتمن مشاركة أو حماية النساء أو وقايتھن أثناء  1325
ورفع وعي كافة شرائح المجتمع له، إضافة إلى وضع خطة عمل لتفعيله، بالتزام من  1325تفعيل القرار 

الدول ودعم المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات الوطنية التي 
  .اركة المرأة وتوفير الحماية القانونية لھا واإلسھام في وصولھا إلى مناصب صنع القرارمن شأنھا تعزيز مش

  
وتبحث الدراسة في الدور الذي لعبته كل من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومدى   

زام الدولة التزام كل منھما من جانب والتزام الدولة بتوفير الحماية للنساء من جانب آخر، وتبين ضعف الت
  .وتقصيرھا في توفير الحماية للنساء، عدا تھميشھا لدور النساء في مجال المشاركة وصنع القرار

  
التي عانت العربية كعينة عن البلدان  فلسطين ولبنان والعراقوتبحث الدراسة حاالت كل من   

رأة، التي تعرضت ألعمال ما ترك آثاراً نفسية وجسدية على الم ،لنزاعات المسلحة والحروب فترات طويلةا
 .العنف

  
  .أخرى خاصة بكل من البلدان موضع البحثتوصيات عامة واستنتاجات والدراسة وتقدم 

  
  

  
  



ة ـ   مقدم
  

معاناة النساء، عن االحتالل العسكري و المسلحة والنزاعاتالحروب بسبب  قد ال تقل معاناة الرجال  
وبثقافة المجتمع ونظرته  النساءومسؤوليات  دور باختالفحيث النوعية والتأثير  من تختلف ألخيرةاذه ھ لكن
 ،شكال عديدة من العنف المباشرألنتيجة تعرضھن في مثل تلك الظروف تشتد معاناة النساء و  .لمرأةإلى ا

بفعل األعباء والمسؤوليات اإلضافية الملقاة على عاتقھن ، ومثل االغتصاب والتھجير والقتل واالعتقال
أو االحتالل العسكري المباشر إلى /ما تؤدي الحروب والنزاعات المسلحة و غالباًكذلك  . كزوجات وأمھات

ويجبر عشرات وأحيانا مئات ، تدھور وانھيار مرافق الحياة الصحية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية
 البرامج على النزاعات تؤثركما ، من القصف والقتال اًاآلالف من المدنيين على مغادرة منازلھم بالقوة أو ھرب

 المرأة، منھا تعاني التي المساواة عدم ظل يفو . اإلنسانية المساعدات في الدولة قدرات دتستنفإذ  اإلنمائية
وتعود سطوة النظام األبوي وقيم وعادات المجتمعات التي تعيش   .الرجل من أكثرذلك كله  من النساء تتأثر

كبديل عن بنى السلطة التي  يةبنى المجتمعالالل للفعل من جديد داخل النزاع المسلح وتلك الواقعة تحت االحت
من جھة، وعنف النظام األبوي من جھة ثانية،  لنزاع المسلحتقع النساء فريسة لعنف ا، فھدمت خالل الحرب

  .ءنساالعلى  ونهالحصول على لقمة العيش بعنف يمارسعن ينفس الذكور غضبھم وإحباطھم لعجزھم إذ 
  

 على خطراً النزاعات آثار أشد ،مباشر غير مأ مباشراً كان سواء ،النساء ضد العنف ناميت ويمثل  
 شھدتھا التي المريرة التجاربف . جميعاً األطراف من المباشر التدخل ستوجبما ي وأكثر ،والمجتمع المرأة
 . عالقاتھن االجتماعيةمن حياتھن وصحتھن البدنية والنفسية و اًباھظ اًثمن دفعن النساء أنبين تعدة  بلدان

 كإعادة إلحاحاً، أكثر يعدونھا بقضايا السياسيين والزعماء القادة اھتمام تثير النزاع بعد ما مرحلة أن والمشكلة
إذا كان ھناك و، ھتمامما تستحق من اال المرأة قضايافال تولى  ،وتقاسم المزايا وإعادة توزيع السلطة اإلعمار

ال يمس جوھر المرجعية الثقافية للسلوك  ،شكلياً وقانونياً مؤسسياً طابعاً يأخذحيان فأنه في غالب األ اھتماممن 
  .والمواقف

  
فإن درجته وطبيعته في سياق ، )1(بالرغم من االعتراف بوجود العنف ضد المرأة في كل مكانو  

إلى تھميش ذلك أدى و  .العسكرة قوبال بتجاھل كبير من المؤرخين وصناع السالم وحتى الجمھور العام
ناھيك عن  ،النزاع أوقاتالطوارئ وفي  أوقاتالسياسي والحقوقي في  األعمالتجارب المرأة في جدول 

وثمة سبب آخر لتجاھل معاناة المرأة من   .بناء السالم أومفاوضات حل النزاعات  أوقرارات الحرب 
لدولية السياسية والعسكرية التي المرأة لم تحظ بتمثيل كاف في المؤسسات ا إنالحروب والنزاع، يتمثل في 
  .تتخذ قرارات الحرب والسلم

  
سياق ھو من قضايا  أيلقد كان المجتمع الدولي بطيئاً في االعتراف بأن العنف ضد المرأة في و  
في مبادرات  أوالمرأة في عمليات حفظ السالم وصنع السالم،  إشراكتباطأ كثيراً في  هأن، كما اإلنسانحقوق 
  .بعد انتھاء الحرب إدماجھم وإعادةوتسريح المجندين  األسلحةنزع 

                                                 
، الجمعية 2007اغسطس /آب 3، "تكثيف الجھود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة"تقرير األمين العام عن )  1(

 .امة، األمم المتحدة، نيويوركالع
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  صلةالذات  اتسرااإلقليمية والدولية والدمؤتمرات اللقرارات ولاستعراض   -أوالً
  

 أسس إيجادالمتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى  األممسعت الدول التي تنادت لتأسيس منظمة   
 اإلعالنمنظمة من الانطلقت و . م العالمي ھدفاً ممكن التحقيقالسال وإحاللتجعل من تسوية النزاعات  فكرية

 األساسيةالذي يجسد الحقوق  اإلعالنوھو  ،كأساس مرجعي لنشاطھا ومساعيھا )2(نساناإلالعالمي لحقوق 
بصرف النظر  ،ومتساوين في الحقوق والكرامة اإلنسانية وينطلق من مبدأ أن البشر يولدون أحراراً ،لإلنسان
  .نس أو الطبقة أو العرق أو الدينعن الج

  
لدول، انكبت المنظمة على إعداد اتفاقيات للزم مغير  هلكن ،بعد معنوي االعالمي ذ اإلعالنولما كان   

، كانت الدول تبرمھا تباعاً فتصبح ملزمة لھا على الصعيد اإلنسانمتالحقة حول جوانب مختلفة من حقوق 
معھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعھد الدولي الخاص الونذكر من ھذه االتفاقيات   .الوطني

 أشكال جميع على القضاء واتفاقية ،1964وقد صدرا في العام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ي ف األساس حجرتعتبر  والتي 1979ديسمبر /كانون األول 18في  تاعتُمد التي ،)سيداو( المرأة ضد التمييز

الفكري للمؤتمرات الدولية وخطط العمل الدولية  السندأنھا  امك ،المرأة بأوضاعالبناء الحقوقي الدولي الخاص 
  .)3(الالحقة

  
بلورة مفاھيم ومنھجيات عمل إلى اتجھت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة   

بشكل  العنف القائم على الجنس سيداو اتفاقيةج لم تعال وفيما . خاصة انطالقاً من منظور النوع االجتماعي
 مفھوم بموجبھا وسع�ت توصية االتفاقية عن المنبثقةمباشر، اتخذت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 

 على القضاء إعالناعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة  إلىذلك بدوره  وأدى . العنفھذا  ليشمل التمييز
 ھذان لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة مندوباً خاصاً لمتابعة يعيت إلىو ،1993 معا المرأة ضد العنف

  .)4(الموضوع
  

 البدني العنفعلى سبيل المثال  وعد�د العنف، ھذا المرأة ضد العنف على القضاء إعالن عر�ف  
دعا إلى منع ، كما كبه الدولةالعام والعنف الذي قد ترت المجتمع إطار وفي األسرة إطار في والنفسي والجنسي

التي دعا إليھا عقوبات جزائية ات وشملت العقوب  .أفعال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيھا في حال حدوثھا
إلى تعميم و دعا إلى تأمين تعويضات وآليات مراجعة للنساء ضحايا أي شكل من إشكال العنفكما  ،ومدنية

دعوة إلى وضع خطط عمل  أيضاً اإلعالنتضمن و  .وآليات حمايةالمعرفة لدى النساء بما لھن من حقوق 
  .لحماية المرأة من جميع أشكال العنف

  

                                                 
  .1948ديسمبر /تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في العاشر من كانون األول)  2(

  ، لكنه، كما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 1967صدر اإلعالن العالمي إللغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في العام )  3(
بإعداد االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  1972فبوشر منذ العام .  كن ملزماً للدول األعضاء في األمم المتحدةلم ي

.  1975وجرى التأكيد على ضرورة صدور ھذه االتفاقية في خطة عمل مؤتمر مكسيكو خالل السنة الدولية للمرأة في عام .  المرأة
  . ، بعد أن صادقت عليھا عشرون دولة حسب األصول1981ودخلت حي�ز التنفيذ عام  1979ديسمبر /كانون األولوصدرت االتفاقية في 

 الثانية، الطبعة، "حقوق المرأة اإلنسان في لبنان، في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"لور مغيزل  ) 4(
  .مغيزل ولور جوزيف ومؤسسة المرأة لشؤون الوطنية اللجنة ،2000
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 1995 ،سبتمبر/أيلول 15و 4 بين بيجين في انعقد الذي ،بالمرأة المعني الرابع العالمي المؤتمر جاء  
آثار  أيضاً ل مباشروبشك ،ليعطي قوة دفع للعمل المباشر في مجال معالجة العنف الموجه ضد المرأة

النزاعات المسلحة وغيرھا من أنواع النزاعات على النساء، بمن فيھن النساء اللواتي يعشن تحت وطأة 
 مؤتمرالمحددة في استراتيجيات  األھدافمعظم بأن إعالن ومنھاج عمل بيجين أقر� و . )5(األجنبياالحتالل 
 تمكين دون تحول التي العراقيل بسبب تتحقق لم ،1985 عام المعتمدة ،بالمرأة للنھوض التطلعية نيروبي
يكولوجية إسياسية واقتصادية و أزماتكثيرة من العالم  أنحاء في تسود إذ المبذولة، الجھود من بالرغم المرأة،

والسيطرة االستعمارية أو غيرھا من  ،والنزاعات المسلحة ،الحروب العدوانية ذلك في بما ،واسعة النطاق
إعالن ومنھاج عمل  قر�أو . واإلرھاب األھلية،والحروب  األجنبي،أو االحتالل  األجنبية السيطرة أشكال
 كأولوياتذات طابع ملح للغاية  مجاالت يبرزبان استعراض التقدم المحرز منذ مؤتمر نيروبي  أيضاً بيجين
إعالن  ويعدد . بھاتصلة الم اإلستراتيجيةاألھداف  وعلى عليھا تركز أنالفاعلة  اإلطرافلجميع  ينبغيللعمل 

 فيھن بمن ،النزاعات على النساء أنواعالنزاعات المسلحة وغيرھا من  آثار ھذهبين  من ومنھاج عمل بيجين
  . األجنبي االحتالل تحت يعشن اللواتي

  
للمرأة  يةحقوق اإلنسانال انتھاكات اإلستراتيجيةفصل األھداف  في إعالن ومنھاج عمل بيجين ويعدد  

  .والرق الجنسي والحمل القسري المنظّمالقتل واالغتصاب  عمالأ بخاصةو ،النزاعات المسلحةفي حاالت 
أن حقوق اإلنسان غالباً ما تنتھك في حاالت  فيذكر ،والنزاع المسلح للمرأة قسماً التقرير ويخصص

 ويشير.  المعوقينوكبار السن و واألطفالالنساء  خاصةو ،ما يؤثر على السكان المدنيين ،المنازعات المسلحة
، "العرقي التطھير"و األجناس إبادة شكل منھا يتخذ ما وخاصة ،اإلنسان لحقوق الجماعية االنتھاكاتإلى 

بما في ذلك  ،لنساءا اغتصاب منھاو ،نتائج من عليھا يترتب وما الحرب استراتيجيات من كإستراتيجية
جرائم  الممارسات ھذه أنينص على و . ردينيؤدي إلى نزوح جماعي لالجئين والمشما  ،االغتصاب المنظم

  . يجب وقفھا فوراً وإدانتھا ومعاقبة مرتكبيھا
  

 المدنيينالمتعلقة بحماية  ،1949 للعام الرابعة جنيف اتفاقية إلى إعالن ومنھاج عمل بيجين ويشير  
من االعتداء  وھي تنص على حماية النساء بصفة خاصة ،1977 للعام اإلضافيةوبروتوكوالتھا  الحرب، وقت

ن م نوع أي أو القسري والبغاء واالغتصاب والمذلة المھينة المعاملة من األخصوعلى  ،على شرفھن
 اللذين ،1993عمل مؤتمر فيينا حول حقوق اإلنسان  وبرنامجإلى إعالن  أيضاً يشير كما . المشين االعتداء
للمرأة في حاالت  يةاإلنسان الحقوق انتھاكات" أنينصان  واللذان اإلنسان، لحقوق العالمي المؤتمر اعتمدھما

  . "الدولي اإلنسانيللقانون الدولي لحقوق اإلنسان وللقانون  األساسيةالنزاع المسلح تشكل انتھاكات للمبادئ 
  

عدم االستقرار وبالعنف، ثمة بعالم يتسم باستمرار  وفي" أنه إعالن ومنھاج عمل بيجين ويضيف  
 الكاملة ومشاركتھا السلطة ھياكل إلى المرأة ووصول . واألمنعاوني تجاه السلم حاجة ملحة إلى تنفيذ نھج ت

منع المنازعات وتسويتھا،  أجلومشاركتھا الكاملة في جميع الجھود التي تُبذَل من  المساواة، قدم على فيھا
دي دوراً ھاماً المرأة بدأت تؤ أنمن  بالرغم" أنه ويضيف  .واألمنكلھا أمور أساسية لصون وتعزيز السالم 

فإنھا ما زالت ممثلة تمثيالً ناقصاً في  ،الخارجية والشؤونفي حل النزاعات وحفظ السالم وفي آليات الدفاع 
 سياسياً تمكينھا فيجب وصيانته السلم تأمين في متساو بدور تقوم أن للمرأة أريد وإذا . القرار مناصب صنع
   .)134 الفقرة( "كافياً تمثيالً القرار صنع توياتمس جميع على ممثلة تكون أن ويجب واقتصادياً،

                                                 
الفصل الثالث، مجاالت االھتمام  1995، سبتمبر/أيلول 15- 4تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين  ) 5(
  . نيويورك األمم المتحدة، . 20- 19 صالحاسمة، 
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 خاص بشكل يعرضھن� المجتمع في والفتياتالنساء  موقع أنإلى  إعالن ومنھاج عمل بيجين ؤكدوي  
أحياناً  وتستخدم ،في النزاع باغتصاب النساء بال عقاب إطرافتقوم  ماغالباً ..." . المسلحة النزاعات لعواقب

 األعمار،آثار العنف في ھذه الحاالت النساء من كل  فتتحمل.  "وإرھابيلوب حربي كأس المنظّماالغتصاب 
القسري ومن الفقر  مأو اختفائھ األقارب أقربوالممتلكات وفقدان  المنازل وفقدان التشريد من فيعانين"

 بوالتعذي واإلرھاب القتل أعمال" ضحية خاصة بصورة يقعن وھن.  "وتشتتھم األسرة أفرادوانفصال 
 النزاع حاالت في القسري والحمل الجنسي واالعتداء واالغتصاب الجنسي واالسترقاق القسري واالختفاء
في المائة من ماليين الالجئين وغيرھم  80يشكلون قرابة  واألطفال النساء أن" ويضيف) 135 الفقرة( "المسلح

  ).136 الفقرة(" من المشردين في العالم
  

النزاعات المسلحة وانھيار  أوقاتدور المرأة في  أنعلى  يجينإعالن ومنھاج عمل ب ويركز  
 وھي . النزاع خضم في االجتماعي النظام على الحفاظ أجل من تعمل ما غالباً فھي . حاسم دورالمجتمعات 

 أسرتھاإلى السلم في كل من  تدعوبوصفھا مرب�ية  األحيان أكثرتقدم مساھمة كبيرة ولكن غير معترف بھا في 
 النوعمنظور  إلدماجسياسة فعالة وملحوظة  إتباع تشجيع"إلى  الدعوة إلى ويخلص ). 139 الفقرة(عھا ومجتم

ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات العامة والبرامج بحيث يجري قبل اتخاذ القرارات تحليل  االجتماعي
  ).141 الفقرة( "والرجلآثارھا على كل من المرأة 

  
مر بيجين في مجال تسليط الضوء على دور ضروري للمرأة في مجال حل لمؤت األھمالخطوة  لكن  

مشاركة المرأة في حل النزاعات  زيادة"إلى  يدعو الذي 1- ھاء اإلستراتيجي الھدف في وردتالنزاعات 
يعشن  اللواتي أووصنع القرارات وإلى حماية النساء اللواتي يعشن تحت ظروف النزاعات المسلحة وغيرھا 

ـ واإلقليميةوالمؤسسات الدولية  الحكوماتالمؤتمر  طالب وقد . "األجنبيل تحت االحتال   :ب
  

في كافة  لإلسھاموالفرص المتساوية لھن  للنساءلتشجيع المشاركة المنصفة  اإلجراءات اتخاذ  )أ(  
  ؛وال سيما على صعيد صنع القرار األصعدةعلى جميع  السلم وأنشطةالمحافل 

  
فالة تمثيلھا على قدم المساواة على جميع مستويات صنع القرار في دور المرأة وك تعزيز  )ب(  

المؤسسات الدولية والوطنية التي قد تصنع السياسة أو تؤثر عليھا فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السالم 
  بالسالم؛ المتعلقة والمفاوضات الوساطة مراحل جميع وفي الصلة، ذات واألنشطةوالدبلوماسية الوقائية 

  
 األجنبيتسوية النزاعات المسلحة أو غيرھا واالحتالل  فياالجتماعي  النوع منظور إدماج  )ج(  

واستھداف تحقيق التوازن بين الجنسين عند تعيين أو ترقية المرشحين للمناصب القضائية وغيرھا في جميع 
يوغوسالفيا السابقة ورواندا ب تينالھيئات الدولية ذات الصلة، كالمحكمتين الدوليتين لألمم المتحدة المتعلق

  ).142 الفقرة( السلمية بالوسائل المنازعات بتسوية المتصلة الھيئات من غيرھا وكذلك الدولية العدل ومحكمة
  

تطوير  ومواصلة سالم،ثقافة  إيجادمساھمة المرأة في  تشجيع إلى 4- ھاء االستراتيجي الھدف ودعا  
المسلحة على المرأة والطفل  النزاعات أثردراسة  أجلة من بحوث السالم التي تنطوي على مشاركة المرأ

إلى تطوير ونشر  دعا كما ،والدولية واإلقليميةمشاركة المرأة في حركات السالم الوطنية  مساھمةوطبيعة 
البحوث حول اآلثار المادية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية المترتبة على النزاعات المسلحة بالنسبة 

 وشدد.  التصدي لعواقب النزاعات أجلبغية وضع سياسات وبرامج من  ،ال سيما الشابات والفتياتو ،للمرأة
والمشردات اللواتي ھن بحاجة  لالجئاتالحماية والمساعدة والتدريب  كفالة" على 5-ھاءالھدف االستراتيجي 
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في المستعمرات  للمرأةاعدة المس تقديم" إلى 6-ھاالھدف  ودعا . "إلى حماية دولية وكذلك المشردات داخلياً
  ."الذاتي بالحكمغير المتمتعة  واألقاليم

  
 شكل 2000 عامالصادر عن مجلس األمن الدولي  )6(واألمن والسالم المرأة بشأن 1325 القرار لكن  
 نأ بعد القرارھذا  وصدر . المسلحة النزاعات في المرأة ودور موقع على التأكيد مجال في النوعية النقلة

 عام المرأة"قد انعقدت تحت عنوان  2000للعام  23الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتھا االستثنائية كانت 
 الكاملة المشاركة إلى ودعت ،"والعشرين الواحدالقرن  فيوالسالم  التنميةو الجنسين بين المساواة: 2000
  .السلم وبناء السلم على المحافظةو السالم إحالل مسارات في المستويات كل على القرار صنع في للمرأة

أحكام بفي آليات المتابعة للتحقق من التزام الدول كافة الذي يبحث  )7(2008م عا 1820القرار كما صدر 
   .ھذين القرارين

  
باإلضافة إلى  المرأة، لھا تتعرض التي االنتھاكاتالواضح أن النزاعات المسلحة تزيد بل وتفاقم  من  

 مثلھي في الغالب األكثر عرضة ل واإلقصاء للتمييز وتعرضھا المرأة أوضاع بترديميز المناطق التي تت أن
 أنحاءفي  اًمسلح اًنزاع 118وحدھا، كان ھناك  2000و 1990ففي الحقبة الواقعة بين   .النزاعات ھذه

 قتلواشخص يزيد عن ستة ماليين  ما أنالتقديرات إلى  وتشير . الجنوبي الكرة نصفالعالم، وأغلبيتھا في 
جاء  ،في ھذا المناخ العامو  .الًوأطفا بصورة رئيسية نساء�، أي نومدنيمنھم  في المائة 75النزاعات،  ھذه في

ليؤكد على حقوق المرأة في ظل النزاعات المسلحة وعلى ضرورة مشاركتھا في  1325قرار مجلس األمن 
مساھمة  دعا القرار إلىو  .ء بعد الحربحل النزاعات وفي مفاوضات السالم كما في مرحلة إعادة البنا

من جديد  كد�أ، وفي كل الجھود الھادفة إلى حفظ وتعزيز السالم واألمنالمتكافئة ومشاركتھا الكاملة المرأة 
على ودعا للعمل  ،بما فيھا العنف على أساس الجنس ،اإلنسانحماية النساء والفتيات من انتھاكات حقوق على 

جتماعي في الوقاية من النزاعات وفي مفاوضات السالم وفي مرحلة ما بعد حل إدماج منظور النوع اال
  .النزاعات

  
 ومجلس العامة للجمعية الستين للدورة 2005 عام سبتمبر/أيلول في انعقدت التي العالمية القمة أما  
 على التأكيد توأعاد السالم بناء وفي وتسويتھا الصراعات نشوب منع في المرأة دور أھمية أكدت فقد ،األمن
   .1325 األمن مجلس لقرار والفعال الكامل بالتطبيق االلتزام

  
أوضاع المرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة باھتمام حظيت ، على المستوى العربي  
.  نوعاً ما عن موضوع العنف الجسدي والمادي والمعنوي ضد المرأة في األسرة والمجتمعالل استق، بخاص
، بعضھا إقليمي وبعضھا نزاعات مسلحة داخلية ،ن الشعوب العربية تعرضت لحروب عدةذلك إلى أ ويعود

  .إلى جانب سائر المدنيين من أطفال ورجال ومسنين ا،كانت المرأة دائماً ضحية رئيسية لھ
  

بمبادرة من اإلسكوا  )8(2005عام  حتىالعربية  بالمرأة للنھوضالعمل العربية  خطةتناولت  وقد  
موضوع التغلب على آثار الحروب واالحتالل والنزاعات  )اليونيفم(نمائي للمرأة إلصندوق األمم المتحدة او

   .بيجينومنھاج عمل  إعالن اعتمدھا التي الحاسمة االھتمام مجاالت ضمن من ،المسلحة على المرأة العربية
  

                                                 
  . 2000أكتوبر /تشرين األول 31المعقودة في  4213، عن مجلس األمن الدولي في جلسته 1325قرار الصدر   )6(

  .2008يونيو /حزيران 19المعقودة في  5916، عن مجلس األمن الدولي في جلسته 1820صدر القرار   )7(

 ،"2005م عا حتى العربية المرأةب لنھوضل العربية العمل خطة"، )اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة ) 8(
  .1994المتحدة، نيويورك  األمم
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أكثر ارتباطاً باألدوات القانونية إلى طرح أكثر عقالنية و االجتماعي انتقلواالقتصادي  المجلسلكن   
بموجب وضح أقد ف  .والشرعية الدولية في التعاطي مع أوضاع المرأة في ظل الحروب والنزاعات المسلحة

وحث على استمرار الجھود  1325العمل الذي اضطلع به بالفعل لتنفيذ قرار مجلس األمن  4/2004قرار ال
بما  ،المتحدة األممودعا القرار جميع المؤسسات التابعة لمنظومة   .)9(تنفيذ ھذا القرار بصورة كاملةلالمبذولة 

ن تضمن إلى أفي برامجھا وأنشطتھا التنفيذية والنوع االجتماعي  ج منظورادرإلى إ ،فيھا الصناديق والبرامج
 والرصد في عمليات التقييملتحقيق ذلك في إطار واليتھا تقديم تقارير منھجية متكاملة عن جھودھا المبذولة 

 المسلحة للنزاعاتعلى تقديم العون والمساعدة للنساء كضحايا  يقتصرالمجلس  اھتماميعد  لمھكذا  . القائمة
على زيادة  العمل ومنھا ،1325 القرار جوانبعلى تنفيذ مختلف  بالعمل أيضاً تعھد إنهبل  والحروب،

  .لبناء التي تلي النزاعات المسلحةا إعادةمشاركة النساء في آليات صنع قرار حل النزاعات وعملية 
  

العربية العامة من ھذا الموضوع كانت في الفترة السابقة لھذا التعھد  المواقفن أوتجدر اإلشارة إلى   
تقوم على الدعوة إلى مساندة المرأة المقيمة في ظل االحتالل وتخفيف األعباء الناتجة عن االعتداءات 

إلفراج عن إلى اوالسعي ، )10(ة المقاومة وتعزيز قدراتھا وصمودھادعم المرأ وعلى ،المتكررة والتھجير
 2004في العام  صدرولكن   .وتطبيق القانون الدولي اإلنساني ،المعتقالت والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية

 10- 8المنعقد في بيروت في  ،"دعوة إلى السالم: عشر سنوات بعد بيجين" من المؤتمر اإلقليمي العربي
على ھذا الموقف أكد فقد   .دون إن يسميه ،1325قريب من روحية القرار  وقفم )11(2004 يوليو/تموز

  المساواة والتنمية أن  ظاً، مالحدور المرأة في تعزيز مفاھيم السالم والحوار الذي تصبو إليه الدول العربية
الم واألمن واالستقرار، إذ إن العقبة حاجة المرأة العربية إلى الس أيضاً اًكدمؤال يتحققان في انعدام السالم و

  .األساسية أمامھا تتمثل في االحتالل واالستيطان والتھديد
  

المرأة العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة واالحتالل إلى  أوضاعالتركيز على رصد  تطور  
لى معاقبة مرتكبي والنزاعات والحروب وكذلك إ األمناختالل  أوقاتدعوة لوضع قوانين تحمي المرأة في 

والقوانين  اإلنسانيعليھا في القانون الدولي  المنصوصاالعتداءات على النساء وجميع الجرائم ضد النساء 
لجنة المرأة لدى المجلس االقتصادي  توصيات إطارذلك في  جاء . )12(الجنائية الدولية وتقديمھم إلى المحاكمة

 على إطالعھا بعد ،2007مارس /آذار 15- 14 في ظبي أبو في المنعقدة الثالثة دورتھافي  ،االجتماعيو
 ظبي أبو في المنعقد المسلحة والنزاعات الحروب ظل في العربية المرأة تنمية حول الخبراء اجتماعتوصيات 

 اإلقليميبإعداد دراسة بالتعاون مع المكتب  أيضاً اللجنة أوصتكما  . المرأة للجنة الثالثة الدورة عشية
المرأة في  بحمايةحول التوعية القانونية المتعلقة  واليونيفمم المتحدة لحقوق اإلنسان في بيروت لمفوضية األم

  .)13(المحاكمةالحروب والمتابعة القانونية لتقديم مرتكبي جرائم الحرب في حق النساء إلى  أوقات
                                                 

االقتصادية  اللجنة في الجنسيناستراتيجية لتعميم مراعاة قضايا "وارد في  4/2004ر المجلس االقتصادي واالجتماعي قرا)  9(
  .24-25ص  ،2006، األمم المتحدة، نيويورك، )"اإلسكوا(لغربي آسيا  واالجتماعية

التقرير الوطني اللبناني "أة، المجلس النسائي اللبناني الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الھيئة األھلية لمتابعة قضايا المر )10(
 .85إلى  82ص  1999، "تنفيذ منھاج عمل بيجين فيالموح�د 

دعوة إلى : المؤتمر اإلقليمي العربي عشر سنوات بعد بيجين"، في تقرير "العربية للمرأة بيروت إعالن: "انظر المرفق) 11(
  ).اإلسكوا(، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 2004 يوليو/تموز 10-8، المنعقد في بيروت في "السالم

 15-14أبو ظبي . تقرير لجنة المرأة عن دورتھا الثالثة).  اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )12(
  .E/ESCWA/ECW/2007/IG.1/7 4. ، ص2007مارس، /آذار

  . 6 ص السابق،المصدر ) 13(
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 مرأةال منظمةموضوع آثار الحروب والنزاعات المسلحة محوراً رئيسياً الھتمامات  وشكّل  
 في بيروت في الموضوع ھذا حول، "المرأة والنزاعات المسلحة"، عربياً منتدى نظمت فقد.  )14(العربية
من ة، والدولي ةالعربي ةواإلقليمي ةالوطنيالمجاالت  على موزعة توصيات إلى انتھى ،2004 عاممارس /آذار

وضع برامج خاصة لرفع ، إلى باالشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني ،أھمھا دعوة الحكومات العربية
  .)15(الوعي االجتماعي حول اآلثار المدمرة للنزاعات المسلحة واالحتالل تجاه المرأة والطفل

  
" االنجازات والتحديات: ست سنوات بعد القمة األولى للمرأة العربية" للمنظمة األولالمؤتمر وفي   

راجعة ما تم انجازه من توصيات منتدى م جرت ،2006نوفمبر /المنعقد في البحرين في تشرين الثاني
ورقة تحليلية ت عدأوعن المعوقات؛ و زنجأعما  وطنيبإعداد تقرير  األعضاءالدول كل من  وقام  .بيروت
أشارت إلى أنماط مختلفة من الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمدنية في و ،الوطنيةمختلف التقارير غطت 

  .اء مؤسسات مستقلة مختلطة من القطاعين العام والخاصإنشوإلى  مجال تنفيذ تلك التوصيات
  

 في خاصة ،التوصيات من متواضع عدداقتصر على  تقدمال نأ على الوطنية التقارير ركزتو  
 الدولية المعاھدات ابرز على المصادقة خالل ومن المسلحة النزاعات لضحايا المباشرة المساعدات مجاالت
 الوطنية الجھات طورتما ك، بشأنھا النساء وتوعية الدولية المعايير ذهبھ المتعلقة المعلومات ونشر وبث

   .األلغام نزع بشأن وفاعلة خاصة برامج المعنية
  

وضع اآلليات  إلى )16(نفسه المؤتمر في المسلحة والنزاعات العربية المرأة حول العمل ورشة ودعت  
شراكات مع المنظمات  إطاروذلك في  المسلحة، والنزاعات االحتالل ظل في العربية المرأة لحمايةالالزمة 

  .إلى المجتمع المدني إضافةسواء الحكومية أو غير الحكومية  واإلقليمية،الخارجية الدولية 
  

وال حتى تم تسليط الضوء على  ،في التوصيات أبداً 1325لقرار للم يرد ذكر  هوتجدر اإلشارة إلى إن  
فجاءت التوصيات على  ،حل النزاعات وفي مرحلة ما بعد النزاع ضرورة تمكين المرأة وتأمين مشاركتھا في

دعوة إلى توفير المساعدات والنزاعات المسلحة للضحية كواقتصر الحديث على المرأة  ،شيء من العمومية
  . لھا
  

اتجھت منظمة المرأة العربية إلى إعطاء أھمية خاصة لجمع المعلومات حول أوضاع المرأة وقد   
وذلك ضمن مشروع قاعدة البيانات  ،حتالل أو في ظل الحروب والنزاعات المسلحةالعربية تحت اال

كذلك تخصص المنظمة منحة من المنح الخمس التي تقدمھا سنوياً ألفضل مقترح .  ي أطلقتهذالجغرافية ال
الدول وتعطى ھذه المنح لباحثين وباحثات من  ،لبحث ميداني عن واقع المرأة العربية في الصراعات المسلحة

                                                 
  .ومية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربيةحك منظمة) 14(

أوصى منتدى بيروت بإعداد برامج خاصة لتدريب العسكريين وقوى األمن الداخلي والدفاع المدني على مبادئ حماية  )15(
الت ومبعوثات للقيام المرأة التي نصت عليھا االتفاقيات الدولية، ودعا الدول إلى تقديم مرشحات لألمين العام لألمم المتحدة لتعيينھن كممث

على الصعيد اإلقليمي، . كما طالب وسائل اإلعالم بإبراز الدور الذي تضطلع به النساء في ظل النزاعات المسلحة. بالمساعي الحميدة باسمه
خالية من  دعا المنتدى المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل إلزالة جدار الفصل العنصري، كما دعا إلى جعل منطقة الشرق األوسط

  . أسلحة الدمار الشامل والضغط على إسرائيل لتوقيع معاھدة حظر انتشار األسلحة النووية

 15-1".  االنجازات والتحديات: ست سنوات بعد القمة األولى للمرأة العربية"المؤتمر األول لمنظمة المرأة العربية، ) 16(
   .، مملكة البحرين2006نوفمبر /تشرين الثاني
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طروحات ماجستير أو دكتوراه عن أوضاع المرأة العربية بصورة أاألعضاء في المنظمة الراغبين في كتابة 
   .وفي مناطق الحروب والنزاعات المسلحة بصورة خاصة ،عامة

  
الذي تنفذّه المنظمة رصد بيانات عن الخبراء العرب والمنظمات  دليل المرأة العربية مشروعن أكما   

البحثية والبرامج األكاديمية العربية المعنية بقضايا المرأة والسالم والمرأة والنزاعات المسلحة في والمراكز 
واحدة من جوائز العلوم االجتماعية التي تعلن عنھا كل ثالث  أيضاً وخصصت المنظمة  .المنطقة العربية

  .سنوات ألفضل دراسة نظرية أجريت في مجال المرأة والسالم
  

 حركةللمرأة والسالم التي تنظمھا  اإلقليميةالمشاركة في فعاليات المنتديات  إلى المنظمة بادرت كذلك  
 اإلشارة وتجدر . كوثر ومركزسكو يونوذلك بالتعاون مع اليونيفم واأل السالم، أجلمن  الدولية مبارك سوزان

واتخذ  2006نوفمبر من العام /الثاني تشرين في القاھرة في عقد الذيالثاني للمرأة والسالم  المنتدى أنإلى 
التي  األولى المرةكانت تلك  ،"1325 رقم األمن مجلس قرار تفعيل أجل من اإلقليمي المنتدى" : عنواناً ملفتاً

ـ  ،1325قرار الوضع نشاط عربي إقليمي تحت مظلة  يتم فيھا مبادرة السيدة "وقد ارتبط ذلك بما ع�رف ب
  ."األولى سوزان مبارك للسالم

  
للقيام بمشاريع ميدانية  2007ھت منظمة المرأة العربية إلى تخصيص جزء من موازنتھا للعام واتج  

تدعم المرأة العربية التي تعاني من آثار العدوان واالحتالل والحروب والنزاعات المسلحة وتشمل تلك 
  .المشاريع كل من فلسطين ولبنان ومنطقة دارفور في السودان

  
الدراسات الخاصة بأوضاع المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، على صعيد األبحاث و أما  

، لجنسينالمساواة بين ا" حول (UNRISD) لدراسة معھد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية كانفقد 
النوع االجتماعي "قسماً خاصاً حول  أفردتإذ  ،أھمية خاصة" العدالة في عالم غير متساوٍ أجلكفاح من 

 ،القسم تأثير النزاع على المرأةمن ھذا فصل األول اليبحث  . )17("لنزاعات المسلحة والبحث عن السالموا
تستند الدراسة على حاالت حية مدع�مة و  .المرأة وبناء السالم والتنمية: ويعالج الثاني مرحلة ما بعد النزاع

تسھب في الحديث عن و  .عات على المرأةللداللة على التأثير الخاص للنزا ،بالروايات أحياناًوباألرقام 
الحروب والنزاعات المسلحة في رواندا  ھاومن بين ،نزاعات انتھت وتتوقف عند تبعاتھا وانعكاساتھا

وتتوقف طويالً عند ظاھرة تعتبرھا مؤشراً على تعزيز   .اويوغوسالفيا السابقة وسواھ وسيراليونوبوروندي 
محاكم الجنائية الدولية التي تشكلت لمحاكمة جرائم الحرب وبخاصة جرائم ال وھي الأ ،النظام الجنائي الدولي

االغتصاب واالعتداءات الجنسية والتشويه والقتل التي تعرضت لھا النساء والفتيات في العديد من المناطق 
العنف الالحق بالمرأة من جراء النزاعات حجم تركز الدراسة على و  .والدول التي شھدت نزاعات مسلحة

وتتوقف عند ارتباط االعتداءات الجنسية بتفشي مرض ، المسلحة في أفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص
  .نقص المناعة لدى الضحايا في بعض الحاالت

  
 ،المتحدة لألممن تمركز الجيوش، حتى تلك التابعة أوباالستناد إلى حاالت محددة  بدقة الدراسة تذكرو  

وضاع النساء وتعرض الدراسة أل . المعنوي لفئات واسعة من النساءشكّل مصدر تھديد بالعنف الجنسي و
من االعتداءات الجنسية إلى االبتزاز والحفز على الدعارة واإلھانات تعرضن له، النازحات والالجئات وعما ي

                                                 
كفاح من أجل العدالة في عالم غير : بين الجنسين المساواة" ،(UNRISD)ألمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية معھد ا) 17(

 ).254-205ص ( 2007إلى العربية  MERIC، ترجمة 2006 "متساو
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مسؤوليات المرأة تزداد في مثل ھذه على أن  سلطت الدراسة الضوءو  .عيشالالمرافقة للبحث عن وسائل 
مھددة بفعل ، بينما ھي طفال والمسنين والمعوقيناأل ال سيماو ،حماية أسرتھالتشمل تتسع أدوارھا إذ  ،الاألحو

  .كذلك غياب الرجل الذي يحميھا تقليدياًوغياب حماية القانون وسيادة السالح والقوة المستبدة 
  

ففي   .لى المرأةتركز الدراسة على نوعين من االنعكاسات في مرحلة ما بعد النزاع المسلح عو  
فيساعدھا ذلك في  ،بعض الحاالت تكون المرأة قد حققت مكاسب ميدانية عبر القيام بمھام غير نسوية تقليدياً

لكن و  .في اتجاه المزيد من المساواة في الحقوق مع الرجل في المجتمع ،ترسيخ االعتراف باتساع أدوراھا
بين  اتتجري التسويوالمفاوضات  عنب فتغي�، دھافي العديد من الحاالت، تقلص أدوارھا ومساحة وجو

  . حساب الحقوق واألدوار والمصالح دوتقصى المرأة كلياً عن ،وبحسب مصالحھم الرجال
  

كذلك من خالل و ،المخاطر المحدقة بالمرأة أوجهمن خالل التوصيف الدقيق والحي لمختلف ويتضح   
 ذاته بحد ھو 1325 القرار نأ كمت المسلحةً وبعدھا، في إطار النزاعا أوجه الفرص المتاحة لھا موضوعياً

 السالم تحقيق فرص مضاعفة بھدفكذلك و حمايتھا تعزيز بھدف المرأة دعم على للعمل كاملة ألجندة عنوان
  .البشرية المجتمعات بين وفيما المجتمع في والتنمية
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  على وضع المرأة المسلحة والنزاعات الحروب أثر عن لمحة  -ثانياً
  بلدان مختارة في

  
لحروب القاسية المرأة اظروف فيھا في العالم العربي كما في العالم، يمكن رصد حاالت عدة دفعت   

وكما كان الحال   .بعدھام أثناء النزاعات المسلحة أ، إن إلى عقد العزم على زيادة حضورھا في المجال العام
حيث اضطرت ظروف الحرب  ،الميتين األولى والثانيةفي العديد من الدول األوروبية الغربية بعد الحربين الع

المرأة إلى الخروج من المنزل واالنخراط بشكل واسع في العمل االقتصادي وتحمل مسؤوليات وأعباء غير 
تقليدية بسبب غياب الرجل عن األسرة، كذلك اشتد ساعد المرأة في مناطق أخرى نتيجة الحروب والنزاعات 

ظ أن المرأة تتحمل مسؤوليات أكبر في زمن الحروب والنزاعات المسلحة وتلعب ويالح  .المسلحة ومآسيھا
بعد النزاع، أي  "الردة"على أن المرأة كثيراً ما تواجه  . أدواراً غير تقليدية، ھي في العادة حكر على الذكور

كما كانت عليه قبل  التعرض مجدداً لضغط المجتمع المحلي، وال سيما األسرة أو العائلة نفسھا، إلعادة األمور
تفقد المرأة أحياناً بعضاً من المكتسبات التي حازت عليھا  "الردة"وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه  . نشوب النزاع
  .وإللقاء بعض الضوء على ھذه المسائل، نقدم فيما يلي لمحة عن بعض مثل ھذه التجارب . زمن الحرب

  
  )18(اليمن

  
 فمع  .بالنزاعات المسلحة واالضطراب ومن ثم الحروب بمراحل تاريخية عدة اتسمت اليمن مر  

واقعاً  الجنوبيبدايات القرن العشرين سيطرت أسرة حميد الدين على الشطر الشمالي من اليمن وكان الشطر 
ة مستبد ألنظمةوإن اختلفا في طبيعتھما،  ،اليمن شطرا فخضع  .1839تحت االحتالل البريطاني منذ العام 

بدايات عقد  ومع . مباشرة استعماريةالشمال كانت السلطة إمامية وفي الجنوب كانت  فيف اليمني؛ لشعببا
أسقط النظام االستعماري في ثم  ،1962 عام الشمال في مامياإل النظام إسقاطالستينات من القرن العشرين تم 

لى شطرين يحكمھما لكن اليمن بقيت منقسمة إ ،البالد من الشطر ذلك البريطانيون ىأجلو 1967 عامالجنوب 
  . توجھاتھما اإليديولوجيةفي مختلفان تماماً  اننظام

  
ذو  نظام يجنوبال اليمن كمح 1990، مايو/أيار 22 فياليمن  شطري بين الوحدة دولة قيامحتى   
في ذلك الشطر من  يديولوجية أملت عليه اتخاذ قرارات متتالية أدت إلى تطوير حياة المرأة اليمنيةإأھداف 
 يشمالالحكم اليمن وفي ذلك الوقت،  . ، على المستويات األسرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسيةدالبال

وكان للنزاعات   .االجتماعية وأدوارھانظام تقليدي ذو توجھات إيديولوجية محافظة إزاء حقوق المرأة 
لدى الوحدة  الجمھورية اليمنية يامقلكن   .اليمنية المرأة حياة على مباشرة سلبيةالمسلحة بين الشطرين آثار 

اإلنسان، فوضع دستور نص على  بحقوقنخراط في إطار األدوات القانونية الدولية المتصلة لالشكل قوة دفع 
 حرية ومنھا الديمقراطيةقر الدستور الحريات أ وقد  .1991جري استفتاء عليه في العام أحقوق المواطنة و

  .والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ كذلك قرأو ونقابات، وجمعيات سياسة بأحزا تشكيل وحرية والتعبير الرأي
  

وتيرة عمل المنظمات غير الحكومية  تتصاعد، والسياسية واألحزاب القوى من العديد بسرعة ظھر  
تحويل المبادئ الديمقراطية التي استند  أجلبعد النوع االجتماعي على وجه الخصوص، من  المتضمنةوتلك 
أن الثقافة التقليدية التي سادت  ذلك ،لحكم من مجرد شعارات شكلية إلى توجھات حقيقية ملموسةعليھا ا

                                                 
 بلدان في الحكومية غير المنظمات ودور والمواطنة االجتماعي النوع" ،الشرجبي عادلدراسة ھذا الجزء على  يستند) 18(

 .2002 نيويورك، المتحدة، األمم ،)اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ،"اليمن حالة دراسة: بالنزاعات المتأثرة اإلسكوا
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خاصة في  مني،يتميز بھا المجتمع الياالجتماعية القبلية التي  ىوھي ثقافة مرتبطة بالبن ،جمھورية الوحدة
 وساھم . ألدوار والمواقع بين األفرادالتوزيع التقليدي لوعادت فعم�قت التراتبية االجتماعية التقليدية  ،األرياف

  .وتداخلھا والثقافية والسياسية االجتماعيةو االقتصادية األزمات تراكم الديمقراطية التجربة تعثر في
  

البرلمانية في العام  اباتوكانت االنتخ ،استقرار عدمحالة  إلىانطالق النظام الديمقراطي  تعثر أدىو  
من جديد الزعامات  وتعززت.  مييز وعززت المطالبة بالمساواة وبالمواطنةة الشعور بالتقد زادت حد� 1993

 .الجنوبي اليمن يفالقبلية وتراجعت بسرعة المكاسب التي كانت قد حققتھا المرأة 
  

ردة فعل  أحدث 1993ح لالنتخابات في العام يمبادرة بعض النساء إلى الترش نأاإلشارة إلى  وتجدر  
فظھر من خالل ھذه السلوكيات انه بصرف   .شديدة العدائية تجاه النساء أجواءع سلبية قوية واظھر المجتم

وبالرغم من اتجاھھا إلى  ،النظر عن الشعارات الرنانة التي أطلقتھا النخبة السياسية التي قادت دولة الوحدة
السنوات األولى  يف ظلتالمرأة، فإنھا  وبحقوق اإلنسان بحقوق الخاصة الدولية االتفاقيات من العديد إبرام

ھذا الوضع إلى اتساع عمل  أدىو  .لذكوري السائد في المجتمع القبلي تقليدياًاالتأثر بالمنطق  شديدةللوحدة 
تسع عدد اف ،ومنھا الجمعيات النسائية وتلك المبنية على بعد النوع االجتماعي ،المنظمات غير الحكومية

  .جمعية 2700 ليصل إلى 1990من عام عقد واحد  خاللالجمعيات 
  

تطور االھتمام بقضايا المرأة في اليمن من خالل وثبات عدة متتالية، كان أولھا اھتمام منظمات   
المجتمع المدني التي تأسست خالل العقود األولى من القرن العشرين بخدمات التعليم والصحة لألطفال 

ثم بدأت منظمات المجتمع المدني   .ن عضوية تلك الجمعيات كانت محصورة بالرجالأواإلغاثة والنساء مع 
 مقدمة في للنقابات عدن مؤتمر وكان، القرن العشرينتبدي تعاطفاً مع قضايا المرأة في الخمسينات من 

   .والمرأة الرجل بين الحقوق في المساواة بمبدأ اإلقرار إلى دعت التي الحكومية غير المنظمات
  

 نفس وفي . "العربية المرأة جمعية"نسائية ھي  تأسست أول منظمة غير حكومية 1960في العام   
 واألوضاعالمفاھيم العامة  لكن . السياسية المنظمات في االنخراط نحو عدن مدينة في المرأة اتجھت الفترة

 الحياة في اإلناث وعالم ذكورالعامة للمرأة لم تتغير كثيراً خاصة وانه كان يطبق مبدأ الفصل بين عالم ال
واتجھت النساء إلى تأسيس جمعيات نسائية التركيب  ذكورية، تصبح الحكومية غير بالمنظمات فإذا.  اليومية
وھما الجبھة القومية لتحرير جنوب اليمن وكانت تضم  ،ا نساءتضمجنوبيتين جھتين سياسيتين  لكن.  الصرف
  .النساءومنظمة تحرير جنوب اليمن وكانت تضم عشرات من  ،امرأة 200حوالي 

  
في جنوب اليمن ومنح المرأة حق  1968ثبة التالية عبر تأسيس اتحاد نساء اليمن في العام جاءت الوو  

من ، واليمن، كذلك صدرت إصالحات متقدمة جداً أفادت منھا المرأة في جنوب 1970التصويت في العام 
ى لسن الزواج الزواج وتحديد الحد األدن عقد علىھذه اإلصالحات قانون األسرة وفيه اشتراط موافقة البنت 

وحظر تعدد الزوجات إال في حاالت استثنائية مثل العقم والمرض العضال، وإقرار المسؤولية المشتركة 
  .للزوجين عن األسرة

  
 إلى األول العامل يعود.  المرأة في اليمن الجنوبية قدماً بأحوالعاملين اثنين دفعا  أنالواضح  من  
تقدمي تحرري، ويعود الثاني إلى المنافسة التي قامت بين نظامي  السياسي وھو للنظام اإليديولوجي التوجه

اعتمد النظام  ،وبينما اعتمد النظام في الشمال مبدأ تقليدياً محافظاً  .الشمال والجنوب لجھة تبني قضايا المرأة
 ىالبن ىعل ثرتؤ اليمن جنوب في الثورة أحدثتھابالتغييرات التي  فإذا  .في الجنوب مبدأ منفتحاً تحررياً
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 وعلى المرأة، على ايجابية بصورة ذلك نعكسيو للمجتمع والسياسية واالقتصادية والثقافية اإليديولوجية
  .الرجل لدى المرأة صورة

تزايد عدد النساء المنخرطات في منظمات المجتمع حيث أما الوثبة األخرى فكانت مع دولة الوحدة   
وفي ھذه الحقبة صدرت تشريعات أقرت بالمساواة بين الرجل  . المدني التي زادت اھتمامھا بقضايا المرأة

وعقد المؤتمر الوطني األول  للمرأة الوطنية اللجنةت أنشأحين  1994 عام تالحقت االنجازات بعدو  .والمرأة
وعينت أول امرأة يمنية ، 2000عام المجلس األعلى لشؤون المرأة  أنشأو ،1996المعني بالمرأة في العام 

 أنوأظھرت دراسة ميدانية أجريت في اليمن .  وأسندت إليھا حقيبة حقوق اإلنسان 2001العام  وزيرة في
بتنمية المجتمعات  ةمھتم كانتفي اليمن  2000جمعية موجودة في العام  2776من مجموع  في المائة 46

المرأة ھدفاً من  عتبر تحسين أوضاعا 1994من الجمعيات التي تأسست قبل العام  في المائة 52ن أالمحلية و
 1994 د عاممن إجمالي المنظمات التي تأسست بع في المائة 71بينما ترتفع ھذه النسبة لتصل إلى  ،أھدافھا

  . والتي تھتم بقضايا النوع االجتماعي مباشرة
  

فيما ، أثرت سلباً على الحقوق السياسية 1993ن حرب صيف أبعض المنظمات غير الحكومية  ىوير  
.  نھا أثرت سلباً على حق النساء في المشاركة السياسية وعلى حرية تأسيس الجمعياتيرى بعض آخر أ

، 1997في العام  في المائة 14.2إلى  1993في العام  في المائة 18.6بالفعل تراجعت مشاركة المرأة من و
 لكن نشاط  .1997مرشحة في العام  12إلى  1993مرشحة حزبية عام  18وتراجع ترشيح النساء من 

المنظمات غير الحكومية عاد وتصاعد بعد ذلك في مجال مراجعة األطر القانونية المتعلقة بحقوق النساء في 
على مشاركة المرأة في المجال  تاحاًفانواتخذت الدولة اليمنية موقفاً أكثر   .المساواة في المواطنةبالمواطنة و

جاء ذلك في ضوء و . ينات في مختلف المجاالتوأدخلت معيار النوع االجتماعي في الحسبان في تعي ،العام
الضغط المتزايد الذي راحت تمارسه منظمات المجتمع المدني المھتمة بقضايا المرأة من خالل أنشطة متعددة 

  . نفذتھا في مختلف مناطق اليمن بالتعاون مع منظمات دولية ووكاالت األمم المتحدة
  

ال سيما في مجتمع نسيجه  ،واحدة تقليدية: حيث تتواجه ثقافتان تبين حالة اليمن مأزق العديد من المجتمعات
حالة اتجاه الدولة تدريجياً إلى ضم ال ھذهوإذ تظھر  . تحديثية أخرىو ،االجتماعي قبلي التركيب في الغالب

ھو أول ھذه األمور .  كذلك ثالثة أمور ملفتة تبينبعد النوع االجتماعي ضمن اھتماماتھا وفي استراتيجياتھا، 
المرأة أتى نتيجة تصاعد الوعي النسوي وتعزيز فعالية عمل منظمات  قضاياالتعاطف التدريجي مع  نأ

حد ما  إلىاالنفتاح التدريجي على قضايا النوع االجتماعي جاء وثانيھا أن   .التوجه نسويةالمجتمع المدني 
 القوانين نا األمر الثالث فھو أأم  .نتيجة ضغط منظمات األمم المتحدة وتعاونھا مع المنظمات المدنية

 إن بل ،العامة المسؤولية مواقع إلى دخولھا وتيسير المرأة بحق اإلجحاف إلزالة تكفي ال الرسمية والقرارات
 كما الرجال تطالالتي  المتعاونة غير االجتماعية الذھنيات تغيير على الصبور للعمل وأكيدة ملحة حاجة ھناك
  .اليمني المجتمع في النساء

  
  الكويت

  
في دائرة  أيضاً حالة مميزة لمجتمع عربي كان عرضة للحرب وكان ىخراآل يالكويت ھدولة شكل ت  

ن المرأة الكويتية واكبت بروح أالواضح ومن   .التجاذب بين التقليد والتحديث قبل حرب الكويت وبعدھا
حضور إنساني كان لھا ا، ووطنية عالية األحداث األليمة التي رافقت احتالل الكويت ومن ثم تحريرھ

المرأة الكويتية نظمت نفسھا في جمعيات ولجان ضغط سعياً النتزاع ، كما أن المجتمع الكويتيفي  واجتماعي
  .حقوقھا السياسية التي لم تكن قد حصلت عليھا مع بداية األلفية الثالثة
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.  المرأة الكويتيةفي خلق تعاطف تدريجي مع قضايا بشكل إيجابي ساھمت ظروف تحرير الكويت   

لكن ھذا المرسوم واجه رفضاً من  ،وأصدر أمير الكويت مرسوماً بإعطاء المرأة الكويتية حقوقھا السياسية
مبدأ إقرار حقوق  تعارضالتي ن األوساط ألى إوتجدر اإلشارة   .أوساط محافظة في مجلس األمة الكويتي

ثل بيئة قبلية تتسم بالتراتبية الصارمة وبالتمييز السافر وھي تم ،عناوين دينيةحت تفعلت ذلك المرأة السياسية 
  .بين الرجل والمرأة في األدوار والمكانة وفي اإلدراك والمخيلة االجتماعية

  
بقيت النساء الكويتيات على تصميمھن وزادت المنظمات غير الحكومية من وتيرة الضغط والمفاوضة   

وتم تعيين ، 2005د جھد طويل على اإلقرار بحقوقھا في العام وحصلت المرأة بع  .في أوساط النخبة الحاكمة
فمن الواضح إن   .بين النصوص والممارساتفتراق يالحظ اال أيضاً ھنالكن و  .هنفس أول وزيرة في العام

وكذلك في  ،2006ففي انتخابات .  إقرار الحقوق لم يكن كافياً إلحداث تحول في السلوكيات االجتماعية
ويظھر بوضوح إن نيل ثقة   .امرأة كويتية من الفوز بمقعد في مجلس األمة ةلم تتمكن أي ،2008انتخابات 

ولكن يظھر   .ثقافة تقليدية متزمتة ھاالنخبة الحاكمة أسھل من نيل ثقة شرائح واسعة من الشعب تسود
ن قت الحق، إذ أأن نيل ثقة النخبة الحاكمة يمكن إن يشكل مدخالً لنيل ثقة شعبية أوسع في و أيضاً بوضوح
على القيام المرأة الكويتية الحكومة كوزيرة أعطاھا فرصة لتأكيد قدرتھا على تبوء مراكز قيادية ودخول 

  .)19(بمھام عامة على أكمل وجه أسوة بالرجل
  

التخاذ قرارات وسن تشريعات  مدخلركزت المرأة الكويتية على مسألة المشاركة السياسية ألنھا   
االنتخابات العامة الكويتية في وكان من الملفت تأكيد الفائزات األربع   .صديقة للمرأةووضع سياسات عامة 

بعدما نالت  ،الحصول على الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة أجلالتزامھن بالعمل من  2009في العام 
الكويتية في العام صرحت بذلك النساء الكويتيات الثالثة اللواتي عي�ن في الحكومة ، كما حقوقھا السياسية

، إذ قالت كل منھن ما معناه أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تسليط الضوء على قضايا المرأة في 2009
  . مختلف الميادين

  
احتلت لعدة سنوات المرتبة األولى عالمياً في الترتيب الدولي لمعدل الدخل  ، التيبالطبع تبقى الكويت  
عطي الدولة والمجتمع على حد� سواء إمكانات يطبيعي وافر بمورد إلى تميزھا حالة استثنائية بالنظر  ،الفردي

إبان  ،وبخاصة على الدول الغربية ،نفتاح الكويت على العالمالكان كذلك ال شك أنه .  واسعة غير عادية
حرب تحرير الكويت تأثير مباشر على التطور النوعي الذي طرأ على أوضاع المرأة الكويتية في العقد 

  .األخير
  

  وتيمور الشرقية سريالنكا
  

 أكيدت فيبحثھا عن تجارب النساء في سريالنكا وتيمور الشرقية  فيتوقفت سونيال ابيسيكيرا   
رأت أوجه لكنھا ونتائجه،  وأسبابهالصراع العسكري من حيث  نحالتيالاالختالف الواسع بين  عند )20(الحقوق

                                                 
 واليوم أمراء ثالثة بثقة فزتلقد " 2009 عام الكويت في العامة االنتخابات في فوزھا بعد المبارك معصومة. د صرحت) 19(

 .2009مايو /أيار 18 ،النھار صحيفة، "الشعب بثقة فزت

)20(Sunila Abeysekera “Seeking affirmation and rights in processes of transition and conflict Transformation: 

Experiences of Women in Srilanka and Timor Leste (East Timor)” in “Engendering human security, feminist perspectives” Edited 

byThanh – Dam Truong, Saska Wieringa, Amrita Chhachhi Zed Books, London and New York, 2006.                                                   
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ففي البلدين ساد خالل فترة  . ت التي واجھتھا في كال البلدينوالتحديا وأدوارھاالمرأة  أوضاعتشابه بين 
النزاع المسلح مناخ عسكري ذكوري غابت معه الظروف التي تضمن الممارسات الديمقراطية واحترام أمن 

تحول استعمال العنف إلى تكتيك بل وإلى  ،كما دائماً أثناء النزاعات المسلحة ،وفي الحالتين . اإلنسان
وتذكر الكاتبة  . ارتكاب األعمال الالأخالقية والالإنسانية والبربرية أحياناً دون عقاب ذلك بما في ،إستراتيجية

كية ودورھا في إنتاج وإعادة يردراسات عدة توقفت جميعھا عند تأثير العسكرة على إعادة إحياء البنية البطر
دوار االجتماعية التقليدية في حالة الغلو كذلك تتوقف الكاتبة عند توزيع األ . الذكورية تيديولوجيااإلإنتاج 
من جھة أخرى، تذكر راديھكا  . مثل دور اإلنجاب المناط بالمرأة ودور الحماية المناط بالرجل ،القومي

لألمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في تقريرھا  المقررة الخاصة ،كوماراسوامي
كما المليشيات المحلية في تيمور  اإلندونيسيةأن القوى العسكرية  2001في العام  ناإلنساإلى لجنة حقوق 

أن النساء من أقارب كما  . وللضغط على المجتمع المحليالشرقية كانت تغتصب النساء كأداة للتعذيب 
من كشكل من أشكال االنتقام ولدفع الرجال الفارين للخروج  نغتصبيالمعارضين السياسيين للنظام كن 

ونساء عديدات حول اً عام 18وتذكر كوماراسوامي في المرجع نفسه شھادات فتيات دون  . مخابئھم
  .اغتصابھن وتعذيبھن

  
خاصة بالنسبة  ،من اإلنسانأ أزمةوالنزاعات الداخلية تفاقم  األھليةالحروب  أنكد ابيسيكيرا بداية وتؤ  

المنھجي  التمييزخالل النزاع  فيتزايد ،جرينالمشردين والمھ وأولئكللمدنيين المحاصرين تحت النار 
العوامل االجتماعية والسياسية التي  أنكما  . للمجتمع كيةيرالبطر البنية على المبنيوالتاريخي بحق المرأة 

في  حقھا وتنكرتؤدي إلى تبعية المرأة اقتصادياً، وتدفع إلى لجم تحركھا، وتقييد مشاركتھا في الحياة العامة 
من  واسع لطيف عرضة وأكثر ھشاشة أكثرتجعل من وضع المرأة  إنما، األسرةالقرار داخل  المشاركة في

محورية عند  قضايا أصبحتمن اإلنسان أ قضاياأن  وبما . حاالت الظلم واالنتھاكات خالل النزاعات المسلحة
 النزاع حاالت في المرأة ضد عنف أي وأنالبحث عن االنعكاسات الخاصة للنزاعات على المرأة والفتاة، 

 حاالت توصيف في دقة أكثر أصبحت قد الحديثة والدراسات األبحاث نفإ اإلنسانية، للكرامة إساءة المسلح
  .المسلحة النزاعات خالل المرأة لھا تتعرض التي االنتھاكات

  
الظروف  لكن تعرضاً، األكثرخالل النزاع المسلح ھو  للمرأةالشخصي  األمن نأالكاتبة إلى  وتلفت  

تخلق فرصاً لتعزيز بعض أوجه التغيير في األدوار  نأاالستثنائية خالل الحرب أو النزاع المسلح من شأنھا 
فتصبح المسألة الرئيسية في مرحلة ما بعد النزاع كيفية تعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار  . االجتماعية

   .في فترة النزاع إليھاتكون قد انتقلت  إن التي يمكن لألدوارعلى كل المستويات وكيفية توفير االستدامة 
  

الوقت  فيالحالتين، اندلع النزاع المسلح  فيف  .للتغيير إطاراً يشكل قد النزاع أن الكاتبة اعتبرتوقد   
تعرضت و  .المستويات كل على والحرمان واإلقصاء التمييز من تشكوفي كال البلدين  المرأةالذي كانت فيه 

النتھاكات  على يد القوى العسكرية النظامية أيضاً على يد المليشيات المتحاربة وأحياناً النساء أثناء النزاع
الحالتين، اضطرت النساء إلى  وفي . )21(إلزام بالدعارة من اغتصاب إلى تعذيب إلى استعباد إلى منھجية
 إلى رناضطر كما ،في غياب الزوج والمعوقين والمسنين األطفال رعايةاألسرة، من  مسؤوليات أعباءتحمل 

 ضحيةاألحيان  غالبفي  نفوقع . معادية عسكرية قوى مع التعامل إلىالعمل لتأمين مورد الرزق وكذلك 
 المجتمعلالغتصاب واالرتھان الجنسي من القوى المعادية وكذلك لالنتقاد واإلقصاء من  نتعرض إذ مزدوجة،
  . المحلي

                                                 
 .المصدر السابق )21(
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 بعد ما مرحلة في المرأة لمشاركةلجھة توفر فرص عديدة أبيسيكيرا على التشابه بين الحالتين  تشددو  
فتذكر أنه في .  وكذلك في مسارات المعالجة ،التأھيل إعادة وفيفي إعادة البناء وفي التسوية  المسلح؛ النزاع

سريالنكا، انتقلت النساء المقاتالت في حركة التحرر التاميلية إلى أدوار من فترة التھادن في السنوات األولى 
النساء اللواتي عملن على مستويات رفيعة مع جبھة  بعض انتقلكذلك   .ومدنية على المستوى المحلي إدارية

فقد اكتسبت ھؤالء النساء خبرة غنية من خالل  . إلى مواقع حكومية رفيعة الشرقية تيمور فيفرتيلين 
 الحضور في بحقھننضال وبالتالي كما أنھن اكتسبن اعترافاً بمساھمتھن في ال ،النشاطات األمنية والعسكرية

  .القرار صنع دوائر في
  

 أن دائما يعني ال الحرب خالل األخرى االجتماعية األدوار إلى التقليدية األدوار من المرأة انتقال لكن  
بمعنى أن  ،كما أن فترة ما بعد الحرب قد تشھد حالة ردة . الجنسين بين العالقات طبيعة في اًتغيير ھناك

تجدر اإلشارة إلى  كذلك . حاول العودة بالمرأة إلى الوراء إلى األدوار التقليدية دون سواھايلتقليدي المجتمع ا
 والقسوة العنف يحولون والثوار نوالعسكريفكأنما  ،ازدياد العنف األسري في فترة ما بعد النزاع المسلح

  . أسرھم في النساء وسائر زوجاتھن ضد وقسوة عنف إلى المسلح النزاع خالل عرفوھما اللذين
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  فلسطين ولبنان والعراق دراسات حالة  -ثالثاً
  

تميز العقد األخير من القرن العشرين بظھور استراتيجيات عسكرية وحربية تستھدف المرأة مباشرة،   
ضرب معنويات الفئات القومية أو العرقية أو العشائرية أو الطائفية التي تكون ھدفاً للعمليات  أجلمن 

عات المسلحة والحروب أصبحت أكثر تعقيداً، فصار من الصعب فصل نوع من الكن طبيعة النز.  يةالعسكر
  األھلية أو النزاع العرقي، فھي غالباً  بالنزاعات عن األنواع األخرى، مثل الحرب التقليدية أو الحر

مال حربية وإشكال من أع 2009- 2008 الفترةوالمثل الحي على ذلك ما يجرى في العراق منذ   .ما تتداخل
من العنف تتشابك فيھا ممارسات االحتالل وأعمال المقاومة واألعمال اإلرھابية التي تستھدف المدنيين 

عناصر منتمية إلى أجھزة األمن في  أحياناًأو الطائفي وما تقوم به  مذھبيال أووممارسات التھجير العرقي 
  .الدولة نفسھا

  
النزاعات المسلحة والحروب كان لھا وما زال انعكاسات  كالأشمختلف  أن ذلككل  نلكن األھم م  

ولم تكن ھناك دراسات على أساس النوع االجتماعي لنتائج   .درامية على المرأة على وجه الخصوص
الحروب التي تالحقت قبل التسعينيات من القرن العشرين، ذلك أن مقاربة تلك النتائج كانت تركز أكثر على 

أما النزاعات المسلحة .  دنيين مقابل العسكريين أو المدنيين الراشدين مقابل األطفالفئات عامة، مثل الم
والحروب التي اندلعت منذ التسعينيات أو تواصلت منذ تلك الفترة فقد ترافقت مع دراسات مختلفة سلّطت 

ى والمعاقين تدريجياً الضوء على نتائج الحروب مباشرة على النساء، إن في مجال تعداد الضحايا والجرح
والمھجرين والنازحين واأليتام واألرامل؛ أم في مجال التبعات االقتصادية للحروب والنزاعات، مثل زيادة 
انخراط المرأة في العمل االقتصادي أو تحملّھا أعباء ُأسرية في غياب أو ضعف الرجل المعيل؛ أم في مجال 

نسبة اإلناث إلى الذكور أو نسبة الزواج والزواج  التبعات االجتماعية من التحول في الھرم السكاني، مثل
المتأخر والطالق أو الھجرة أو البطالة؛ أم في مجال الحاالت النفسية والصحية النفسية الناتجة عن األعمال 

  . الحربية أو عن العنف الذي يرافقھا أو ينتج عنھا
  

ھمة في ھذا الكم المتنامي من الثالث لفلسطين ولبنان والعراق إلى المسا ة الحاالتوتھدف دراس  
أن أشكال العنف  دراسة الحاالتوتبين .  الدراسات على أساس النوع االجتماعي لنتائج الحروب والنزاعات

ضد المرأة تتداخل وتختلط الجھات التي تمارسه في غياب حكم القانون وأشكال الوقاية والحماية والمحاسبة 
بھا أصال حماية المواطنين تكون عاجزة عن القيام بمھامھا، علماً أن فاألجھزة الرسمية المناط   .القانونية

وھناك خصوصية في الوضع الفلسطيني .  حماية أمن الناس الشخصي ھو المھمة األولى واألساسية للدولة
لكن شتى أنواع العنف التي تتعرض لھا المرأة ليست   .بالنظر إلى أن الدولة التي تمارس العنف دولة محتلة

وواضح أن المجتمع الذي يعبر حقبة من الحروب  . ماً ناتجة مباشرة عن ممارسات الدولة المحتلة نفسھادائ
فالمواجھة العسكرية وامتحان القمع .  والنزاعات المسلحة يصبح أكثر ميالً إلى العنف على كل المستويات

مع  سيما القاتھم الشخصية، الذي يواجھه الرجال في حاالت الحرب أو الثورة يجعلھم أكثر عنفاً في عال
اً، دائري المجتمع في العنفعائالتھم وفي حياتھم اأُلسرية والزوجية على وجه الخصوص، حيث يصبح 

فالزوج يتعرض للقمع في الخارج فيرتد على زوجته قمعاً وعنفاً، وتعود المرأة فتنتج ھذه الممارسات في 
  . نتاج عالقات العنف ھذه مع بعضھمعالقاتھا مع األوالد، واألوالد أنفسھم يعيدون إ

  
كذلك تضطر المرأة إلى تحمل أعباء إضافية ضمن عائلتھا وأسرتھا جراء االنعكاسات السلبية للحرب   

يزيد مسؤولياتھا وفي الوقت  على األسرة نفسھا، كما تضطر إلى العمل المنتج اقتصادياً إلعالة األسرة، ما
  . نفسه تزداد الضغوط عليھا
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، كما أن مخصوصة بأشكال الثالث الحاالت من حالة كل في تتجلى العامة االعتبارات ھذه أن على  
 أدناه أضواء� كاشفة ة الحاالتلكل منھا خصوصياتھا التي تلقي عليھا كل من دراس

  
  )22(فلسطينالة ح  -ألف

  
جرة الصھيونية لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على قرن من الزمان، أي منذ بداية الھ  

بعد االحتالل العسكري ھذه المعاناة وقد اشتدت .  إلى األراضي الفلسطينية في أوائل القرن العشرين
، وما رافق ھذين االحتاللين من 1967واحتالل ما تبقى منھا عام  1948الصھيوني لجزء من فلسطين عام 

 الضفة في الفلسطينيين على تقتصر دراسةال ھذهغير أن  . تھجير قسري لمئات اآلالف من السكان المدنيين
  .الفلسطينية السلطة ظل في وأ المباشر اإلسرائيلي االحتالل تحتالذين يعيشون  غزة وقطاع الغربية

  
  االجتماعيةو االقتصاديةو السياسية األوضاع  -1

  
لسطينية في مواجھة االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشكلت لجان ومؤسسات شعبية وأھلية ف  

وقد شھدت .  شملت فئات المجتمع المختلفة، من طالب وعمال وشباب ونساء، لتنظيم حياة الناس وصمودھم
نشاطاً ديمقراطياً موجھاً من الحركة الوطنية لخلق مجتمع  1987الفترة حتى اندالع االنتفاضة األولى عام 

  .مدني فلسطيني متطور
  

مباشرة مع االحتالل، ونشطت الحركة الوطنية الفلسطينية مع اندالع االنتفاضة عادت المواجھة ال  
بمكوناتھا المختلفة في مجاالت العمل الوطني والسياسي والجماھيري، وشاركت كافة فئات المجتمع في ھذه 

وتوجت المرأة الفلسطينية تصاعد دورھا التاريخي في النضال والعمل الوطني من خالل كسر .  االنتفاضة
ھي التي عملت جاھدة طوال عقود عدة من خالل الحركة الوطنية على ويقة لمشاركتھا، معظم الحدود المع

تجاوز القيم واألعراف التقليدية والدينية، وشاركت في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتطوير مؤسساته 
  .الوطني ، التي ساھمت بدورھا إلى حد معقول في ترسيخ مشاركة المرأة في النضال)23(السياسية واألھلية

  
وعودة معظم قيادة منظمة التحرير من الخارج إلى  1993انتھت ھذه الفترة بتوقيع اتفاق أوسلو عام   

األراضي الفلسطينية، وما تبع ذلك من تأسيس للسلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسة شبه كيانية، للمرة األولى 
إلى حلولھا مكان التكوينات والمؤسسات وأدى تثبيت مؤسسات السلطة .  منذ وقوع فلسطين تحت االحتالل

كما شھدت ھذه الفترة تشكيل  . الوطنية المختلفة التي قامت بدور تاريخي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني
، قامت جميعاً بالتأثير بشكل مستمر "الدولة"مجلس تشريعي وجھاز قضائي وسلطة تنفيذية وأجھزة أمنية لبناء 

جتمع الفلسطيني في مواجھة االحتالل، وكانت معنية بشكل أساسي بقضايا على آليات تكيف وصمود الم
كذلك تراجع العمل السياسي ودور  . إدارية وقانونية، على حساب العمل الجماعي والوطني الفلسطيني المقاوم

ياسية األحزاب السياسية نتيجة عدم انخراط معظمھا في عملية التسوية السياسية، ما حصر آليات المشاركة الس
وعلى المستوى األھلي، اتسمت ھذه الفترة بعمل نسوي .  الشعبية في قنوات رسمية وقننھا في أطر ضيقة

                                                 
لباحث فراس جابر لمساھمته في إعداد ھذا تتقدم الباحثة إيلين كتاب من مركز دراسات المرأة في جامعة بيرزيت بالشكر ل) 22(

 . الجزء من الدراسة

اط 27، "يـراك السياسـي الحـف. "راسـر، فـجاب )23( ـ ر /شب ـ ـع جريـموق.  2006فبراي ـدة األيـ    .يـام الفلسطينـ
                                                                     site/template/article.aspx?did=33955&Date=2/27/2006.ayyam.com/znews/-al.http://www  
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فأصبحت تتركز  )24(أدخل تغييرات جذرية على األجندة النسوية في مجتمع مرحلة ما بعد الصراع، نخبوي
  . والسيادة لغليب قضية االستقالعلى قضايا مثل إدماج النوع االجتماعي في التخطيط أو في القانون، دون ت

  
، وما رافقھا من اجتياح قوات االحتالل 2000واستمر ھذا الحال حتى اندالع االنتفاضة الثانية عام   

لمعظم مدن الضفة الغربية وتدمير البنية اإلدارية والعسكرية للسلطة الفلسطينية ما أدى إلى تراجع دور 
أدى االنسحاب القسري للسلطة إلى فراغ أمني وإداري أنتج ظاھرة  كما.  السلطة في تنظيم وإدارة المجتمع

وساھم تراجع دور السلطة في عودة مؤسسات العمل .  وانتشار السالح غير المنظم" عسكرة االنتفاضة"
ونتيجة تراجع الوضع  . األھلي لتلعب دوراً أكبر في تولي مسؤولية اإلغاثة وتقديم الخدمات للسكان

ار األجھزة األمنية وعدم وجود بديل مجتمعي ينظم األمور الحياتية زادت مستويات العنف االقتصادي وانھي
  . األسري في المجتمع

  
شھدت فترة السنوات القليلة ھذه تغيرات جذرية، منھا بدء بناء جدار الفصل العنصري، وغياب ياسر   
التي شاركت فيھا معظم فصائل العمل ، وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية )أبو عمار(عرفات 

الحركة اإلسالمية وما تبع ذلك من حصار دولي  ةحكوم لالوطني، وتحديداً اإلسالمية منھا، وأدت إلى تشكي
فرض على الشعب الفلسطيني نتيجة خياره االنتخابي الحر، وأخيراً عملية الحسم العسكري التي قامت بھا 

  .الحركة في قطاع غزة
  

، وذلك لعدم 1948ة الحالية من أخطر المراحل التي مر بھا المجتمع الفلسطيني منذ نكبة وتعد المرحل  
وجود رؤية وطنية سياسية واضحة ولتعزز االنقسام السياسي بين القوتين الفلسطينيتين األساسيتين وسيطرة 

الفلسطيني بشكل  قدرة المجتمع وتؤثر سلبيات ھذه المرحلة على.  كل منھما على بقعة جغرافية دون سواھا
عام على التكيف والصمود في مواجھة عنف االحتالل، بما يتضمنه من حواجز تحد من التنقل والمرور 

والحصار والعدوان المستمر  واالعتقال واألسر والتعذيب واقتحام البيوت وتدميرھا وجدار الفصل العنصري
  .على غزة

  
طة االحتالل مسؤولة بشكل مباشر بموجب اتفاقية بتشابك السلطات، ففي حين تعتبر سل لوضعا ويتميز  

 جنيف الرابعة وبروتوكوالتھا عن توفير الحماية واألمن للمواطنين تحت االحتالل، تعتبر السلطة الفلسطينية
مسؤولة عن توفير الحماية واألمن للمناطق الخاضعة لھا، باإلضافة إلى مسؤوليتھا عن توفير الخدمات  أيضاً

وتشير أحدث اإلحصاءات المتوفرة أن .  ، بينما تقوم األونروا بتأمين الخدمات لالجئين منھماألساسية للسكان
مليون الجئ يعيشون  1.68مليون في الضفة والقطاع، ومنھم  3.88مليون فلسطيني، يعيش  10.6من بين 

  .مخيماً 27في 
  

ية، من حيث العمالة والحصار جلية على األوضاع االقتصادية واالجتماع لآثار االحتال وتبرز  
أن النمو إلى إذ تشير دراسة أعدتھا األونروا .  والبطالة والفقر وتدني فرص التعليم والرعاية الصحية

 . 2006عن المعدل الذي وصل إليه عام  2007االقتصادي لألراضي الفلسطينية لم يتراجع بشكل كبير عام 
رجية بعد فوز حماس في االنتخابات وتشكيلھا ويعزى ھذا الجمود في النمو إلى غياب المساعدات الخا

كذلك انخفضت نسبة  . للحكومة، باإلضافة إلى اإلضرابات المختلفة التي قام بھا المعلمون مطالبين برواتبھم

                                                 
)24(Living  InKuttab, Eileen, “The Paradox of Women’s Work: Coping, Crisis, and Family Survival”. ed. Taraki L.  

Palestine, Family Survival, Resistance, and Mobility under Occupation. Syracuse University Press.2006.                                                
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الالجئين والقطاع الخاص ولم يطل مخيمات العمالة بشكل بسيط للعام نفسه، وإن تركز ھذا االنخفاض في 
 36.4الحصار على غزة والنزاع الداخلي فيھا بزيادة نسب البطالة إلى  كما تسبب.  موظفي القطاع الحكومي

  .)25(في المائة في الضفة الغربية 25.5في المائة، مقابل 
  

 14.7لم تتجاوز  2007في كل األحوال، تبقى المشاركة االقتصادية للمرأة متدنية، إذ أنھا في العام   
أما من حيث التعليم، فبالمقارنة مع بعض الدول  . )26(65–15عمرية في المائة من مجمل اإلناث من الفئة ال

في المائة، منخفضة، كما أن معدالت االلتحاق  10.2النساء الفلسطينيات، التي تبلغ نسبتھا بين العربية، األمية 
اإلنسانية  لكن تعليم اإلناث يتركز في التخصصات . بالمراحل التعليمية المختلفة، بما فيھا الجامعية، مرتفعة

بعيداً عن الدراسات العلمية، ما ينعكس بدوره على مشاركة المرأة االقتصادية، إذ تبتعد دراستھا عن 
  .المجاالت التي تنسجم وسوق العمل

  
وتربط الدراسات بين الفقر في فلسطين وبين ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تھجير وتشريد   

لشعب الفلسطيني من التحكم بموارده الطبيعية والبشرية ومن تشكيل فقد م�نع ا . واحتالل عسكري واستيطان
كيانه المستقل، ما أدى إلى ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي وتوظيفه لخدمته، وتحول الضفة 
الغربية وقطاع غزة إلى مخزن لأليدي العاملة الرخيصة وسوق مفتوحة للمنتجات اإلسرائيلية، إضافة إلى 

  .يجراءات العديدة الھادفة إلى عدم خلق قاعدة إنتاجية فلسطينية تكون نواة القتصاد فلسطيني قواإل
  

  الفلسطينية المرأة علىوالحروب  االحتاللر اثآ  -2
  

تحملت النساء الفلسطينيات القسط األكبر من وزر مواجھة الحرب وما بعدھا من ظروف صعبة، فقد   
بعدھا إلى توفير المأكل والملبس والحماية ألسرھن، وتأمين طرق اضطررن لتغيب الرجال في الحرب و

التي لم ترحم النساء واألطفال مثل مجزرة دير ياسين التي (الھروب من مجازر االحتالل للقرى الفلسطينية 
منة إلى آسالكات طرقاً وعرة غير  )27()250قدر أن عدد النساء المقتوالت فيھا كان حوالي النصف من أصل 

  .ات مضيفة ال يعرفن عنھا شيئاً، وتحملن بعد ذلك مشاق االستقرار وتأمين الحياة اليومية ألسرھنمجتمع
  

 واجتماعياً سياسياً وعياً زودتھا بعدھا وما النكبة خالل الصعبة الفلسطينية المرأة تجربة أن غير  
تزايد وعي المجتمع  النتيجة األبرز لالحتالل تفعلى المستوى االجتماعي، كان.  المجتمع في لدورھا

ستقرار االل السلعة الوحيدة المتنقلة في مرحلة يشوبھا عدم مثّه صوصا أنخ ،ضرورة التعليملالفلسطيني 
على  أما . والجامعات بكثافةالنضمام إلى المدارس لفتح توسع التعليم المجال للمرأة و.  مستمرالصراع الو

ما عر�ضھا  ،، شاركت المرأة إلى جانب الرجل1987ة عام المستوى السياسي، فمع اندالع االنتفاضة الشعبي

                                                 
)25( UNRWA “Prolonged Crisis In The Occupied Palestinian Territory: Socio- Economic Developments in 2007”  

(July 2008).                                                                                                                                                                                                    

 :يعلى الموقع اإللكترون  .)2009(، وضع المرأة في فلسطين ،المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق مركز) 26(
ail&p=66http://www.pwrdc.ps/index.php?page=det. 

  :لكترونيإلا 48، موقع عرب 2008أبريل/نيسان 13 ،"نبش في الذاكرة: دير ياسين"نواف الزرو،  )27(
                         display.x?cid=11&sid=19&id=53388ttp://www.arabs48.com/h.
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ن عن قتل وجرح وضرب وإھانة، كما تعرضت النساء لألسر والمعتقل لمنعھمن لعنف االحتالل وجنوده، 
  .المشاركة في النضال الوطني

  
أن المرأة الفلسطينية أصبحت تشكل مصدراً مھماً من مصادر  إلىفي ھذا السياق  اإلشارة وتجدر  

حملت بذاكرتھا القوية تجارب ما قبل النكبة وخاللھا وبعدھا،  فقدالتاريخ االجتماعي للشعب الفلسطيني، 
المستوى  علىالشعب الفلسطيني الحديث  ولقصةاألول واألھم لرواية النكبة بمختلف زواياھا  المصدرلتصبح 

 معلمة أصبحت ،رواية التجربةعبء التذكر و ھاوبحمل . الشعبي وعلى مستوى البحث العلمي واألكاديمي
  .)28(النكبة بعد جاء جيل لكل لتجربةل وناقلة

  
  والتعذيب واالعتقال األسرو العنف  )أ(
  

فقد .  تصاعدت سياسات وممارسات االحتالل العدوانية والقمعية بشكل خاص بعد االنتفاضة الثانية  
ء والبيوت دون التفريق بين األطفال استخدم القوة العسكرية المفرطة ضد السكان المدنيين وقصف األحيا

حسب الذي أعده الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن أعداد القتلى  1ويبين الجدول .  والنساء والرجال
 2008 يوليو/تموز 31و 2000 سبتمبر/أيلول 29للفترة الواقعة بين  والجنس مكان اإلقامة والفئات العمرية

كما يتضح من الجدول أن .  في المائة 5.68، أي ما يعادل 312إلناث ، عدد ا5486أن العدد الكلي بلغ 
إلى  الشھداء زوجات من مئات اضطرتذلك ك . )29(عاماً 18في المائة من القتلى الذكور أقل من  16أعمار 
 االجتماعي الدعم مؤسساتتكن  ولم األسرة، معيل فقدن أن بعد أطفالھن ورعاية أسرھن إعالة مسؤولية تحمل
 العالقات شبكة على االعتماد أو الصدقة رحمة تحت يبقيھن ما احتياجاتھن، تلبية على قادرة ميةالرس

  . عليھن الذكور األقرباء سيطرة من يزيدوھذا بدوره  األسرية،
  

كما نتج عن العنف اإلسرائيلي أكثر من ثالثين ألف جريح، نسبة كبيرة منھم من النساء واألطفال،   
في المائة منھم دون  43حوالي  2003صيبوا بعاھات دائمة أو مؤقتة، كان في العام وبينھم العديد ممن ُأ

الثامنة عشرة، تحملت النساء عبء العناية بھم في ظل ضعف الخدمات الصحية في مناطقھن وصعوبة 
 وقد ضاعف ذلك من المھام الملقاة على عاتق النساء، . أو الفقر/الوصول إليھا في المدن بسبب الحصار و

  .)30(وساھم في إضعاف قدرتھن على المشاركة الفاعلة في سوق العمل والتنمية الفاعلة
  

وتشير إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شھيدات الحصار على قطاع غزة نتيجة عدم   
 257إناث من أصل  109بلغ  2008نوفمبر /تشرين الثاني 17القدرة على المغادرة لتلقي العالج لغاية 

  .)31(في المائة 42.4داً، أي بنسبة شھي
  

                                                 
االئتالف الفلسطيني لحق  . "دور المرأة الالجئة في حفظ الھوية :بين النكبة، النوع االجتماعي والذاكرة"ايزابيل ھمفريز،  )28(

 .http://www.rorcoalition.org/nakba48/008.htm: ، الموقع اإللكترونيالعودة

 /http://www.pcbs.gov.ps/Portals/pcbs/intifada: إللكتروني، الموقع ا2009المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجھاز) 29(
                .                                                                                                                            02ff5acaf079.htm-b407-4e1e-4474-359e074c 

  .www.pcbs.gov.ps  .2003الصحة،  وزارةعن  المركزي لإلحصاء الفلسطيني ورد في الجھاز) 30(

 17شھري عن شھداء حصار قطاع غزة حتى  تقرير ،وحدة نظم المعلومات الصحية الفلسطيني الفلسطينية، الصحة وزارة) 31(
 .2008ركزي لإلحصاء الفلسطيني، لم، ورد في الجھاز ا2008نوفمبر /تشرين الثاني
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 وحقوق األسير لرعاية الضمير لمؤسسة ووفقاً.  سبعمائة حوالي 2000 عام منذمن اعتقلن  عدد بلغ  
 . معتقلة 120 حوالي اإلسرائيلية السجون في 2006 نوفمبر/الثاني تشرين فيكان ھناك  اهللا رام فياإلنسان 
 مراقبة تحاول التي الحقوقية الجمعيات عمل عرقلةو القانوني تمثيلال منحرمانھن و األسيرات تعذيبويجري 
 إعالم األھل دون إلى آخر سجن من األسيرات نقل دائم لھن، كما يجري بشكل العون وتقديم أوضاعھن
  .)32(محاكمة أو إدانة دون معتقل منھن فإن العديد ذلك، إلى وباإلضافة.  والمحامين

  
  مفصالً حسب الجنس 2000منذ عام  نطينييعدد القتلى الفلس  -1الجدول 

  والفئة العمرية ومكان اإلقامة    
  

  مكان اإلقامة

  الجنس والفئات العمرية
  39-30  29-18  18أقل من 

  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر
  348  15  333  1134  25  1109  390  34  356  مجموع الضفة الغربية
  378  22  356  1895  23  1872  607  85  522  مجموع قطاع غزة
  726  37  689  3029  48  2981  997  119  878  الفلسطينية مجموع األراضي

  مكان اإلقامة
  المجموع الكلي  غير مبين  +50  40-49

  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر
  2144  122  2022  4  0  4  155  39  116  113  9  104  مجموع الضفة الغربية
  3342  190  3152  160  1  159  143  31  112  159  28  131  مجموع قطاع غزة

  5486  312  5174  164  1  163  298  70  228  272  37  235  مجموع األراضي الفلسطينية
  
  والمنشآت واإلحياء البيوت تدمير  )ب(
  

حياء وقصف ألالبيوت وامن اآلثار طويلة المدى على األسرة الفلسطينية تلك المتعلقة بتدمير   
 ،تدمير عدد كبير من المنشآت الفلسطينيةب 2000أثناء انتفاضة عام قوات االحتالل فقد قامت .  المنشآت

 . تدمير بيوت المقاومين الفلسطينيين، إضافة إلى ومنھا المستشفيات والعيادات والمدارس وأماكن العبادة
  .)33(2007أبريل /نيسان 30حتى  2000سبتمبر /أيلول 28 المباني المتضررة من ويوضح الجدول أدناه عدد

  

  
 رةضرالمت المباني

 اًجزئي
التي ھدمت أو  المباني

 كبير تضررت بشكل
 العامة المباني
 رةضرالمت

والمنشآت  المباني
 المجموع رةضرالمتاألمنية 

األراضي 
  77 759  83  243  8 103  69 330 الفلسطينية
  45 845  83  155  2 855  42 752 الضفة الغربية
  31 914  -  88  5 248  26 578 قطاع غزة

  
األسر الفلسطينية دون مأوى، باإلضافة إلى خسارة الذاكرة والقيمة العاطفية من عدد ھكذا أصبح   

من عدم استقرار معيشي ونفسي واجتماعي يه ذلك عنيواالجتماعية للبيت أو المسكن الذي تم ھدمه، بما 
تحمل المرأة عبء االنتقال إلى مكان مؤقت للعيش دون توفر مستلزمات لألطفال واألسرة بشكل عام، و

وفي مدينة القدس التي تخضع إلجراءات ضم وتھويد ال مثيل لھا، تتم سياسة ھدم المنازل  . العيش المعاصرة

                                                 
 اللجنة  ".دراسة عينية لمناطق مختارة في المنطقة العربية: تعزيز حقوق المرأة في مناطق النزاع" زعتري، زينة) 32(
  .16 ص، 2007األمم المتحدة، نيويورك ). اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

: الموقع اإللكتروني . ورد في الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2007األشغال العامة واإلسكان،  وزارة) 33(
.                                                                                                                         http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/intifada/30.04.07A  
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نازل ھدم الم يبين الجدول التاليو.  على تركھا تحت حجج مختلفة المقيمين فيھاجبار الفلسطينيين إلوالمساكن 
  :)34(2008مايو /ر أيارنھاية شھإلى  2001عام  من في القدس خالل السنوات

  األطفال  أفراد األسرة  2المساحة م  عدد الغرف  عدد المساكن  العام
2001  72  373  11333  500  270  
2002  69  315  8554  436  231  
2003  145  568  18830  845  456  
2004  183  518  16532  854  494  
2005  120  441  13322  531  270  
2006  78  326  8092  462  264  
2007  94  355  9535  516  302  

  114  210  3863  94  36  2008مايو /أيار –يناير /كانون الثاني
  2401  4354  90061  2990  797  المجموع الكلي

  
أكثر من  ،الف فلسطينيآ 4أكثر من ، فقد )المصادرة المنازلوذلك ال يشمل (البيوت  ھدملنتيجة و  
وكان .  بالضرورة مقومات المعيشة الصحيةبيئة بديلة ال تتوفر فيھا إلى انتقلوا بيوتھم وم من األطفال، نصفھ

اضطرت فقد .  وعلى النساء على وجه التحديد عموماً لتدمير آالف المنازل، وقع سلبي على أفراد األسرة
أعباء فاقمت ت ھكذا . العيش في خيمةاألسر الفقيرة التي ال يمكنھا استئجار منزل بديل للسكن مع أقارب أو 

وضاق حيز ، مكشوف ومباح لآلخرين في حيز صغير ةسراألبتنظيم جميع متطلبات ات ملزمتن ب ، إذالنساء
  .بالمنزل المرتبط أساساً نحركتھ

  

  المنازل وھدم مصادرة جراء من الفلسطينية المرأة ةامعان: كامل أم قصة
  

 عام المحتلة الشرقية القدس ضمن يقع حي وھو ،جراح الشيخ منطقة في تھاوعائل الكرد كامل أم السيدة تقطن  
 إجراءات تستكمل لم ولكن الماضي، القرن من الخمسينيات في األردنية الوصاية عھد في بني قد البيت وكان  .1967
 ملكيتھم تثبت لوثائق انالسك امتالك ورغم  .تھجيرھا أماكن من قادمة سكنته التي للعائالت الحي ھذا في المنازل تسجيل
 لذلك ونتيجة ،"غائبينكأمالك " لھا تعود البيوت أن اعتبرت المحتلة القدس في وبلديتھا االحتالل حكومة أن إال للمنازل
 التي العائالت وجميع الكرد عائلة قامت  .الكرد كامل أم السيدة بيت ضمنھا ومن البيوت، ھذه بمصادرة قراراً أصدرت
 لعائلة إخالء حكم نفذ وعليه الطعون، رفضت اإلسرائيلية المحاكم لكن ،القرار ھذا ضد قضايا برفع يالح ھذا في تقطن
 عملية خالل وكدمات برضوض وعائلتھا كامل أم وأصيبت  .2008نوفمبر /تشرين الثاني 9 بتاريخ منزلھا من الكرد

 ساءت الحادثة ھذه أثر وعلى  .مصيرھا تواجه لعراءا في العائلة وتركت االحتالل، أجھزة بھا قامت التي العنيفة اإلخالء
 قريبة أرض في تنصب كانت خيمة في العائلة وسكنت  .الصدمة تحمل مقدرته عدم نتيجة وتوفي ،كامل أبو الزوج حالة
 األجھزة قامت ذلك رغم  .الوحيد أقامتھا مكان سلبت أن بعد ،للعيش سليمة صحية شروط أي دون ،المصادر المنزل من
 أجل من تناضل كامل أم زالت ما اليوم ھذا وحتى كامل، أم السيدة لصمود منھا رفضاً مرة من أكثر الخيمة بھدم منيةاأل

  .)*(صودر الذي منزلھا استرداد
___________________  

  .www.qudsway.com: الموقع اإللكتروني  .2008شبكة نداء القدس،   (*)  

  
  والحواجز واإلغالق التجوال وحظر الحصار  )ج(
  

                                                 
 - 2001التقرير اإلحصائي للسنوات  –بحث ميداني مباشر . 2008. ألراضي، جمعية الدراسات العربيةمركز أبحاث ا )34(
  .http://www.lrcj.org/Arabic/APage.htm: الموقع اإللكتروني  .2008مايو /أيار نھاية شھر
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أدت عمليات الحصار وحظر التجوال واإلغالق التي فرضتھا قوات االحتالل إلى إلحاق أضرار   
حارمة بذلك الفلسطينيين من  ،واسعة وبعيدة المدى بكل قطاعات المجتمع، وإلى تقطيع أوصال المدن والقرى

ى عان، وباقي الخدماتحرية التنقل ومن الوصول إلى أماكن العمل والمرافق التعليمية والصحية و
  . ھمئمن التواصل مع أقرباانھم حرمل ،الفلسطينيون اجتماعياً

  
تقطيع أوصال حاجز و 600فمع وجود أكثر من .  وقد تكون النساء أكثر حرماناً في ھذا المجال  

إلى الضطرارھن  ،مشاركة النساء في الوظائف تتراجعكما  ،نسب تعلم الفتياتتراجعت  ،الضفة الغربية
حاالت  وازدادت . من جنود االحتالل الضربو ھانات والتحرشاتلإلتعرضن حيث يمرور على الحواجز ال

 قوات تأخير نتيجةحديثي الوالدة  واألطفال األمھاتما أدى إلى وفاة العديد من  ،الحواجز على الوالدة
 تأثيراتات اإلسعاف إلى كما أدت الوالدات على الحواجز أو في سيار . اإلسعاف لسيارات المتعمد االحتالل
  .وطفلھا األم على مستدامة صحية

  
ومع ، عن أسرتھا اًديعبللسكن في منزل الزوج  تنتقل المرأة المتزوجة تقليدياًمن ناحية أخرى،   

ووصل   .حتى في أصعب اللحظات كالمرض والموت ازيارة ذويھ ھااإلغالق وتفاقم الفقر لم يعد بإمكان
اع غزة المتزوجات في الضفة الغربية أنھن لم يزرن ذويھن ما يزيد على خمس الحال ببعض النساء من قط

  .أسرھنودعم ما يشعرھن بحالة من الحرمان والعزلة والبعد عن حماية ، سنوات
  

  فصل جديد من المعاناة 2009- 2008العدوان على قطاع غزة 
  

ني من تلقي االحتياجات األساسية شھراً حرم خاللھا أكثر من مليون ونصف فلسطي 18حوصر قطاع غزة مدة   
، قامت قوات االحتالل بالھجوم على القطاع وأوقعت 2008وقرب انتھاء عام .  ومن المياه النظيفة والكھرباء مدداً طويلة

ولم تسلم الطواقم الطبية والمستشفيات .  في السكان المدنيين قتالً وجرحاً واعتقاالً، وتدميراً للبيوت والمنشآت المختلفة
شھيد،  1300أكثر من  2009يناير /كانون الثاني 19وسيارات اإلسعاف من االستھداف والقصف، فوقع حتى تاريخ 

 1855جريحاً منھم  5340من النساء، ووقع أكثر من  110طفالً و 418غالبيتھم العظمى من السكان المدنيين، من بينھم 
عشرات آالف العائالت من بيوتھا نتيجة الخوف من الموت تحت ونتج عن ھذا العدوان تشريد  . )أ(من النساء 795طفالً و

  .سقوف البيوت المنھارة
  

وھناك تفاوت في أرقام المعاقين نتيجة العدوان وأنواع اإلعاقة التي تسبب بھا وبعضھا لم يعرف نوعيته وال كيفية   
غزة بشكل خاص، لمقومات اقتصاد الوضع الطبي والصحي في األراضي الفلسطينية بشكل عام، وقطاع  ويفتقد.  عالجه

الرعاية للجرحى والمعاقين، ما يلقي عبئاً إضافياً على النساء لرعايتھم من غير وجود مساندة أو حتى خبرة لديھن في ھذا 
  .النوع من الرعاية

  
منزل، فيما  4100وقد قدرت اإلحصائيات أن مجموع ما دمره القصف اإلسرائيلي من بيوت بشكل كامل بلغ   
، مما ترتب عليه استمرار عدد كبير من العائالت في العيش في العراء )ب(منزل بشكل جزئي 17000ر ما مجموعه تضر

وتعرضت نساء كثيرات لإلصابة أو الموت نتيجة استھداف   .أو في أماكن سكن غير مناسبة، مثل مدراس وكالة األنروا
  .األسر داخل البيوت

________________  

  .www. Palestinercs.org.  2009.  األحمر الفلسطيني، تقرير عن األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة جمعية الھالل  )أ(  
  .http://www.alquds.com/node/134943: الموقع اإللكتروني.  2009.  صحيفة القدس  )ب(  
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  )35(العنصري الفصل جدار  )د(
  

لبنية الصحية اتدمير ، ما أدى إلى السكانية تمن التجمعا 98ال يقل عن  ما ار على عزلعمل الجد  
فصل عائالت بأكملھا فقد .  السكانمن كبير لعدد واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية والنفسية 

راضي الزراعية قطع أرزاق اآلالف من العائالت التي تعتمد على األو، من التواصل فيما بينھا ھامنعو
العيش  أجلالقطاع الزراعي من  فيالنساء اللواتي يعملن وكان لذلك بالغ األثر على .  كمصدر لحياتھا

كما حرم الجدار النساء وتحديداً في   .وضعاً اقتصادياً واجتماعياً أأصبحن أفقر وأسو إذوإعاشة عائالتھن، 
ل المدارس والجامعات، والخدمات االجتماعية القرى من الوصول إلى الخدمات المختلفة في المدن مث

  .)36(والصحية
  

إلى قوات االحتالل سكان عدد من القرى القريبة من الجدار على ھجر منازلھم والتوجه كذلك أجبرت   
قرى ومدن أخرى في عمق الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعرضت آالف المنازل والممتلكات واألراضي 

 . مستويات عاليةإلى ة الفقر وارتفعت نسب البطالة تفاقمت حد�ذلك وبفعل   .الزراعية للتدمير والتجريف
وحرم التوسع المستمر للمستوطنات اإلسرائيلية والبنية األساسية المتعلقة بھا الفلسطينيين من موارد مھمة مثل 

  .)37(األرض والماء
  

مرأة فلسطينية وعلى بصورة سلبية على حياة ما يزيد على نصف مليون فتاة وا هانعكس ذلك كل  
منع األھالي بناتھم من السفر للعمل أو التعلم خوفاً إلى  كما أن إطالة السفر ومشقته أدى . أطفالھن وأسرھن

فعالً  نأصبح، فقريةاالنتقال إلى خارج النساء من  تمنعو . التعليمي نعليھن، ما أثر سلباً على وضعھ
قيام سلطات االحتالل بوقف منح بفعل لكن وفي القرية، قدم بعض النساء من األردن وتزوجن و . اتنيسج

يسمح خشية أال  القريةمن لم يعد بإمكانھن أن يخرجن إذ  ،معقدة للغاية ھؤالء النساء ةاأصبحت حية اإلقام
من المشاركة وصحية أو اجتماعية أو نفسية،  وأخدمات طبية  ةأيھكذا حرمن من   .)38(يھابالرجوع إلن لھ

  .بقين حبيسات قرية صغيرةليالجتماعية أو الوطنية، في المناسبات ا
  

ساھم بنسبة معمرة تبل عملت على اقتالع أشجار مثمرة  ،لم تكتف� قوات االحتالل بمصادرة األرضو  
خسرت األسرة الفلسطينية أحد ، فمصادر المياه الفلسطينيةوصادرت  الناتج المحلي الفلسطينيفي مھمة 

 ،في اإلنتاج الزراعي لالقتصاد المنزلي مھماً لعب دوراًالتي ت ،خسارة المرأة أما . مصادر رزقھا األساسية
محققة للدخل  وأمنزلتھا كمعيلة  أيضاً للدخل فقط، بل خسرت حيوياً فكانت أشد فداحة، فھي لم تخسر مورداً

  .)39(األسرة والمجتمعفي  اعلى مكانتھ ثر سلباً، ما أفي األسرة
  
  صحيةوال التعليمية اآلثار  )ھ(
  

                                                 
ى الفلسطينية بين العزل المدن والقر" الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، معاً،/العمل التنمويمركز ) 35(
 .2007 ،"والتھجير

 Institute of Women Studies, The Impact of the Separation Wall on theبيرزيت، جامعة المرأة، دراسات معھد) 36(

Palestinian Households, a Gender Perspective, March 2005.                                                                                                                        

  .2004أوقفوا العنف ضد المرأة،  -تكبة ضد المرأة أثناء الصراعات الجرائم المر: نفوس محطمة"منظمة العفو الدولية،  )37(

  .28 ص ذكره، سبق مصدرمعاً، /التنموي العملمركز  )38(

)39 (Kuttab, E. Bargouti, R. “Summary of report on Impact of Political Violence on Palestinian Women”, in Review of 

Women Studies, Vol. 1, 2003. Institute of Women Studies, Birzeit University.                                                                                           
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وبشكل خاص  لمؤسسات التعليمية،إلى االوصول في الحصار واإلغالق صعوبة بسبب واجه النساء ت  
ساعات طويلة على  امن غير المقبول لدى بعض األسر المحافظة تأخر بناتھقد أصبح ف.  التعليم الجامعي

من ناحية أخرى، تعطي  . للتحرش من جنود االحتاللھن تعرضواحتمال  ونقاط التفتيش العسكرية الحواجز
تراجع فرص حصول الفتيات ، ما يؤدي إلى األسرة في األزمات االقتصادية األولوية لتعليم األبناء الذكور

  .الخروج من دائرة الفقر نالحصول على فرص عمل تضمن لھمن ثم الفقيرات على التعليم الجامعي، و
  

منع سيارات اإلسعاف والمرضى وذوي عمدت قوات االحتالل إلى فقد أما على المستوى الصحي،   
حرمان المرضى من الوصول إلى إلى أفضى ما االحتياجات الخاصة من عبور الحواجز العسكرية المنتشرة، 

لنساء على ا ھذه الممارساتوقع وكان .  على الحواجز ھمالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ووفاة عدد من
في حين بلغ ، في المائة 70حصلن على رعاية صحية يمل اللواتي لم نسبة الحوا تبلغف فادحاً،الفلسطينيات 

كذلك   .وھي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة ،والدة حية 100000لكل  100معدل وفيات األمھات 
من يمكن أن يلدن بصورة طبيعية إلى الوالدة مأجبر العديد على الوالدة في المنازل، فيما تلجأ أعداد متزايدة 

 مؤسساتشار تقرير صادر عن وأ  .صطناعية أو القيصرية خشية عدم تمكنھن من الوصول إلى المستشفىاال
امرأة أنجبن على  52إلى أن  2004 مارس/آذار بداية في نشر الفلسطينية األراضي في العاملة المتحدة األمم

 سبتمبر/الفترة من أيلول توفوا على الحواجز اإلسرائيلية في مولوداً 29امرأة منھن و 19الحواجز وأن 
من األمھات يجدن  في المائة 37.9وأشار التقرير إلى أن  . 2003 ديسمبر/وحتى كانون األول 2000

منھن ذكرن أن الصعوبات تكمن  في المائة 44.3صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية وأن ما نسبته 
عت األوضاع الصحية للنساء بسبب الفقر من ناحية أخرى، تراج.  في الحصار ومنع التجول اإلسرائيلي

  .)40(من النساء الحوامل من فقر الدم في المائة 70عاني حوالي يوسوء التغذية، إذ 
  
  االجتماعية اآلثار  )و(
  

 اًأنتج االحتالل آثارفقد ال يقتصر أثر االحتالل على النساء الفلسطينيات على العنف المباشر،   
وقد خلصت دراسة أعدتھا باحثات في معھد .  المجتمع الفلسطيني فيلمرأة اجتماعية أثرت سلبياً على وضع ا

 بسببإلى أن الجدار تسبب في فقدان األسر مصدر دخلھا الرئيسي، إما في جامعة بير زيت دراسات المرأة 
ومن الواضح أن سوق العمل  . اإلغالقالناجمة عن  فرص العملبسبب تضاؤل أو  مصادرة األراضي

 وفي ھذا السياق يبقى الضغط مستمراً . يستوعب العمالة العاطلة عن العمل في مشاريع وطنية الفلسطيني لم
نه لم أوكان من الملفت لالنتباه  . ينالمعيل على النساء لتدبير أمور المنزل في ضوء البطالة العالية للذكور

  .)41(ھاسد بعض احتياجاتعلى تكن ھناك مشاريع إنتاجية بيتية يمكن أن تساعد األسر 
  

إلى أن نسب النساء اللواتي أشرن إلى  2005/2006يشير مسح العنف األسري من جھة أخرى،   
على  كانت متلكاتوممجتمع و ؛ كأفرادمن االحتالل 2005تعرض أسرھن للعنف السياسي لفترة ما قبل 

فلسطيني معزولة المجتمع الفي ليست ظاھرة العنف األسري و  .)42( في المائة 66.8و 76.9و 77.1التوالي 

                                                 
منظمة العفو الدولية  ورقة عمل مقدمة في حلقة دراسية نظمتھا". المسلحة النزاعات في المرأة ضد العنف"اعتدال سيف،  )40(

 ?www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php، 2004مارس /بمناسبة إطالق حملتھا للحد من العنف ضد المرأة، األردن آذار
                                                                                                                                                                            .                        artID=396  

  .، مصدر سبق ذكره2005مارس /آذار معھد دراسات المرأة، جامعة بيرزيت، )41(

 .37ص  . 2006 ة، دراسة تحليلي"العنف األسري في األراضي الفلسطينية"ركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجھاز الم )42(
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المجتمع بأكمله، حيث الحظ العديد من الدراسات تصاعد العنف الذي ھذا عن سياق العنف الممارس على 
يمارسه الذكور على اإلناث وزيادة سطوة النظام األبوي مع تصاعد عنف االحتالل وانھيار المستوى المعيشي 

ممارسة العنف إلى الذكور بعض يلجأ  ،رھمأو أسأنفسھم حماية عجزھم عن للتعويض عن ف، هبفعل سياسات
بار الفتيات على إجومن أشكال ھذا العنف الضرب والحرمان من الدراسة و  .على أسرھم، وبالذات النساء

  .)43(الزواج المبكر
المجتمع الفلسطيني، وتحديداً تجاه الفئات في منتشرة أصبحت ظاھرة العنف األسري والواقع أن   

تشير نتائج مسح أجراه جھاز اإلحصاء المركزي عام و . ل النساء واألطفال والمسنينمث ،الضعيفة مجتمعياً
من النساء المتزوجات يتعرضن إلى العنف  في المائة 61.7حول العنف األسري إلى أن  2005/2006

ن م في المائة 10.9منھن يتعرضن إلى العنف الجسدي، بينما تعاني ما نسبته  في المائة 23.3النفسي، وأن 
 النساء غير المتزوجات إلى تعرضھن الكبير للعنف النفسيمن  في المائة 52.7فيما أشار  . العنف الجنسي

  .)44(إلى تعرضھن للعنف الجسدي في المائة 25و
  

تقطيع أوصال المجتمع جغرافياً والحظ العديد من الدراسات التي أجريت في ھذا السياق أن   
جرائم القتل على وزيادة  في تعزيز سطوة النظام األبوي اساھمحتالل الذي يمارسه االالعنف وواجتماعياً 

منتدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لمحاربة العنف قام بھا دراسة  ترصدو.  "الشرف"خلفية ما يسمى 
عدد أكتوبر من العام ذاته، بلغ /تشرين األولإلى نھاية شھر  2007أنه في الفترة من بداية العام ضد المرأة 

على خلفية حالة وثقت على أنھا  26حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منھا  58النساء اللواتي قتلن 
  .)45("الشرف"
  

  )*(ثاره على المرأةآالحصار على غزة و
  

جاء الحصار على قطاع غزة بعد الحسم العسكري الذي قامت به الحركة اإلسالمية ليزيد الظروف الصعبة   
وتبين دراسة مسحية صدرت عن مركز الدراسات النسوية .  مع الفلسطيني وعلى المرأة الفلسطينيةصعوبةً على المجت

موزعات على قطاع غزة  امرأة 600على عينة عشوائية حجمھا  2008أغسطس /يوليو وآب/الفلسطينية نفذت بين تموز
  :النتائج التالية

  
  فُقد الدخل الرئيسي لألسرة، جراء الحصار؛في المائة أن معيل األسرة فقد عمله، وبالتالي  36.9ذكر 

في المائة منھن أن أسرھن تعاني من تراكم  43.5ب فھن، بينما أعريرافي المائة إلى تقليل مص 37.7اضطر 
  الديون؛

  في المائة من األسر إلى بيع بعض مقتنياتھا وأمالكھا بسبب الحصار؛ 45.8اضطر 

  حدى فتيات األسرة زواجاً مبكراً؛في المائة من األسر إلى تزويج إ 28.3اضطر 

  في المائة حدوث حاالت طالق داخل أسرھن بسبب الحصار؛ 20.5ذكر 

                                                 
 مركز . "المحتلة المناطق في الفلسطينيات للنساء النفسية الصحة: والفقدان المسلح والنزاع النساء"خولة أبو بكر وآخرون،  )43(
 المرأة على والنفسية االجتماعية اآلثار: الثانية الفلسطينية االنتفاضة"يه، أبو د مھافلسطين، و: ، القدس2004، النسوية الدراسات
  .، القدس، فلسطين2003، واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة مركز. "الفلسطينية

  .، مصدر سبق ذكره20و 19، ص 2006الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) 44(

: ، الموقع اإللكتروني2007يناير /، كانون الثاني"بأي ذنب قتلت: جرائم الشرف"في فلسطين "رنا خموس،  )45(
news/wmprint.php?ArtID=17270-http://www.amanjordan.org/a.  
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ب في المائة عن اعتقادھن أن معدل العنف ضد المرأة داخل أسرھن ازداد في فترة الحصار، بينما أعر 61أعرب 
  د في فترة الحصار؛في المائة منھن عن اعتقادھن أن العنف ضد األطفال داخل أسرھن ازدا 60.2

في المائة منھن عن اعتقادھن أن مستوى العصبية والتوتر والقلق داخل األسرة ازداد في فترة  85.2أعرب 
  .الحصار

__________________ 

  .2008 ،"المرأة نظر وجھة من الفلسطينية األسرة على الحصار أثر دراسة"الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية،  جمعية  (*)  
  .news/wmview.php?ArtID=24093-http://www.amanjordan.org/a: وقع اإللكترونيالم
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مة واستراتيجيات أدت حالة الصراع الدائرة منذ عقود إلى خلق وتطوير العديد من أشكال المقاو  

فقد .  الصمود، وكان للنساء مساھمتھن في ھذا المجال على المستويين الوطني العام واألسري والشخصي
توفرت للنساء فرصة الخروج من المجال المنزلي الخاص واالنخراط في المجال العام، وتحول الصراع 

روب تحمل في ثناياھا إمكانيات تعزيز الوطني إلى عامل منشط لتحريك المرأة وانطالقتھا، وإن كانت الح
السلطة األبوية وغيرھا من البنى االجتماعية والثقافية التقليدية وعودة االضطھاد والقھر المبني على النوع 

  .)46(االجتماعي
  

أبدعت النساء على الصعيد األسري والشخصي، فقد أفضت عمليات اإلغالق والحصار وفرض   
كذلك بناء جدار الفصل العنصري إلى انھيار شبه كامل لبنى المجتمع التجول والتوسع االستيطاني و

وكان على المرأة، بحكم دورھا كربة لألسرة، أن  . الفلسطيني، وتلقت األسرة الفلسطينية تبعات ھذا االنھيار
فقد معيل  تتدبر شؤون أسرتھا بعد انزالقھا إلى الفقر إن لم يكن الفقر المدقع بعد استشھاد أو اعتقال الزوج أو

ھكذا عملت المرأة على تقنين النفقات المنزلية من غذاء ومصروف .  األسرة لمصدر رزقه بسبب الحصار
وباإلضافة إلى ذلك، تقوم  . لتأمين ھذه النفقات) مصاغھا، ميراثھا(وفواتير، واستخدمت ممتلكاتھا الشخصية 

تھالك الثانوي ومصروف أبنائھا في المرأة بتقنين الزيارات االجتماعية والتقليل من مصروف االس
  .)47(المدارس

  
فمثالً، خرجت النساء للبحث عن العمل في .  تلعبھا من قبل أجبرت المرأة على لعب أدوار جديدة لم  

خدمة البيوت، فيما جھدت أخريات لتنظيم بعض األعمال الصغيرة المدرة للدخل مستعينات بمعونات األقارب 
في االقتصاد المنزلي، كتحضير المربى والمخلل  أيضاً ونشطت نساء.  واألصدقاء أو مؤسسات إقراض

كما قامت نساء كثيرات بتحقيق دخل إضافي لمساعدة العائلة .  وتجفيف وتخزين الخضار في مواسم الوفرة
وبحث البعض األخر عن مؤسسات الدعم االجتماعي والجمعيات الخيرية  . )48(مثل الخياطة والتطريز

اعدات تمكنھن وأطفالھن من البقاء على قيد الحياة، وتعلمن كيفية البحث عن مثل ھذه للحصول على مس

                                                 
)46 (Johnson, P. Kuttab Eileen “Where Have All the Women (and Men) Gone? Reflections on Gender and the Second 

.                                                                                               43-, No. 69, Winter 2001, pp. 21ist ReviewFeminPalestinian Intifada” in  

)47 (Kuttab, Eileen, “The Paradox of Women’s Work: Coping, Crisis, and Family Survival”. ed. Taraki L. in Living 

Palestine, Family Survival, Resistance, and Mobility under Occupation. Syracuse University Press.2006.                                                

 .، مصدر سبق ذكره 2005مارس /آذار معھد دراسات المرأة، جامعة بيرزيت، )48(
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وفي مواجھة الحصار واإلغالق، سلكت .  المؤسسات وسبل الوصول إليھا وأساليب التفاوض مع موظفيھا
  .النساء الطرق الفرعية والترابية للوصول إلى أماكن العمل والخدمات المختلفة

  
في ظروف ھدم  اات تكيف األسر عودة العائلة الممتدة كمصدر للحماية، وخصوصكما كان من آلي  

فقد قامت العائلة الممتدة بتوفير المسكن وتخفيف أعباء مصاريف فتح بيوت  . األراضي ةالمنازل ومصادر
 لكن ذلك كله فرض أعباء� جديدة على المرأة وأخضعھا لعالقات السلطة األبوية، فأصبحت مقيدة.  مستقلة

  . الحركة والحرية، تتم مساءلتھا من العائلة الممتدة وليس فقط من الزوج
  

غير أن اآلليات التي ابتدعتھا المرأة الفلسطينية لم تنعكس إيجاباً على مستوى مشاركتھا السياسية وفي   
ءات فاألرقام واإلحصا  .مجاالت صنع القرار سواء في منظمة التحرير أو في مؤسسات السلطة الفلسطينية

في المائة فقط في المجلس الوطني الفلسطيني،  7.5المتوفرة تشير إلى أن المرأة الفلسطينية تشارك بنسبة 
وقد تم تمثيلھا مؤخرا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  ،)49( في المائة في المجلس المركزي 4وبنسبة 

ى السلطة الفلسطينية، فتبلغ نسبة النساء أما على مستو . )50(عضواً 18الفلسطينية بامرأة واحدة من أصل 
أما في   .)51(في المائة 11.2في المائة، وتبلغ نسبة النساء القضاة  12.9المشاركات في المجلس التشريعي 

مجال المشاركة في المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فلم تشارك المرأة في مفاوضات 
في  18كت في الطواقم الفنية لمؤتمر مدريد للسالم، حيث بلغت نسبة مشاركتھا الوضع الدائم، وإن كانت شار

  .)52(المائة
  

  الدوليةواألھلية المنظمات دور و الفلسطينية والسلطة االحتالل سلطات التزامات  -4
  في حماية النساء

  
إلى القوانين التي تركھا القانونية السائدة في األراضي الفلسطينية المحتلة معقدة جداً، فباإلضافة  البيئة  

 لتترك غزة قطاععلى  ومصرعلى الضفة الغربية  األردناالنتداب البريطاني، جاءت فترة وصاية وسيطرة 
 بفرض االحتالل ساھم غزة وقطاع الغربية الضفة احتالل وبعد.  المختلفة اإلضافية القوانين من مجموعة
 يخضع االحتالل تحت وقوعه بحكم الفلسطيني المجتمع أن عن ناھيك . العسكرية األوامر من جديدة مجموعة
 جزء وتعد ،ةالثالث وبرتوكوالتھا بعةاالر جنيف اتفاقية أھمھا ومن الدولية والمواثيق القوانين من لمجموعة
  .الدولي اإلنساني القانون من أساسي

  
  احتالل كسلطةإسرائيل  التزامات  )أ(
  

                                                 
: لفلسطينية على الموقع اإللكترونيالمشاركة السياسية للمرأة ا) شمس(إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  مركز) 49(

pal.org/pages/arabic/researches/womenspartisipat.pdf-http://www.shams. 

لمجلس الوطني الفلسطيني يعيد تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا ،)2009أغسطس /آب 27(بيروت  صدى) 50(
  .http://www.echobeirut.com/news.php?action=show&id=2923 :ع اإللكترونيالفلسطينية على الموق

  .، مصدر سبق ذكرهوضع المرأة في فلسطين) 2009(المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق  مركز) 51(

  .مصدر سبق ذكره ،المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ،)شمس(إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  مركز) 52(
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حماية الشعب بوالقوانين الدولية إسرائيل كدولة احتالل لزم الكثير من المعاھدات واالتفاقيات ي  
 تنص والتي الرابعة جنيف اتفاقيةالفلسطيني وضمان حقوقه، وقد سبق ذكر بعض ھذه المعاھدات، ومن أھمھا 

  :أنه فيھا الثالثة المادة
  

لتزم كل في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، ي"  
  :طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية

  
األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيھم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا   -1

عنھم أسلحتھم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، 
جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو  يعاملون في

  .المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر
  

ولھذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في   
االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، ) أ: (نجميع األوقات واألماك

االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص ) ج( ؛أخذ الرھائن) ب( ؛والمعاملة القاسية، والتعذيب
مة سابقة أمام إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاك) د( ؛بالكرامة خاصةالمعاملة المھينة وال

  .محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة
  
  .)53("يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بھم  -2
  

 المدنيين خصوصاً والنساء األطفال من والجرحى والشھيدات، الشھداء أعداد مراجعة خالل من ونرى  
 المعاھدة ھذه تطبق ال إسرائيل بأنومنع التنقل،  والقصف البيوت وھدم والتعذيب، الاالعتق وحاالت ،عموماً
  .االحتالل ھذا واقع على المعاھدة انطباق رغم المحتلة فلسطين على

  
حيث انتھاكه  من، 1949 عامباإلضافة إلى انتھاك االحتالل اإلسرائيلي التفاقية جنيف الرابعة لو  

قات الدولية التي حرصت على وضع الضمانات والقواعد التي تقوم عليھا أحكام تفتيش للقوانين الجنائية واالتفا
على الحقوق والحريات الشخصية وحرمة المسكن من  للمحافظةاإلجراءات التعسفية و لمنع"المنازل 

في  االنتھاكات واالعتداءات وصيانة مستودع السر من اإلفشاء، فتعتبر حرمة المسكن من ابرز معالم الحقوق
الحياة الخاصة فال قيمة لحرمة حياة الفرد إن لم تشمل سكنه، ويعد التفتيش أحد المواضيع التي تشكل مساساً 

  .)54("بحريات وحقوق األفراد واعتداء على مستودع أسرارھم
  

، اعتبرت دولة االحتالل أنھا لم تعد مسؤولة 2005االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة في عام  بعد  
ة محاصرين داخل /مليون فلسطيني 1.5عنه، بما عنى من إخالء مسؤوليتھا عن حياة أكثر من  قانونياً

قانونياً عن القطاع  مسؤوالً زال ما االحتالل أن اعتبرت اإلنسان حقوق مؤسسات فإن ذلك ورغمالقطاع، 
                                                 

، الموقع 1949 ،الحرب وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأنالدولية للصليب ألحمر، اتفاقية جنيف الرابعة  اللجنة )53(
  .http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NSLA8?OpenDocument: اإللكتروني

  ، 2000 ،فلسطين ،رام اهللا ،لمستقلة لحقوق المواطنالھيئة الفلسطينية ا ،"تقرير حول تفتيش المساكن"موسى أبو ادھيم،  )54(
  .1ص 
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 في" االرتباطفك " الاستكم بعد حتى –ووفق القانون الدولي� فإن� غزة ال زالت خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي "
ألن� إسرائيل ال زالت تملك سيطرة فع�الة على حياة سكان غزة وعلى المعابر الحدودية  - 2005سبتمبر /أيلول

للواجبات الملقاة عليه  إسرائيلياً انتھاكاً كارني معبر إغالق ي�شكل عليه، وبناء�.  التي تربط غزة بسائر العالم
االلتماس المشترك الذي قُد�م إلى المحكمة العليا في  وفي.  غزة سكّان وسالمة أمن حماية فيكقوة احتالل 

المركز "و" الميزان"و" الحق"و" عدالة"بطلب فتح المعبر م�جد�د�ا وفور�ا، اد�عى مركز  2007يونيو /حزيران
أن إغالق معبر كارني وعدم السماح بنقل المواد الغذائية األساسية " غزة-الفلسطيني لحقوق اإلنسان

الطبيعية والمستوى  الحياة فيواالحتياجات الحيوية األخرى إلى سكّان غزة، يشكّل مس�ا بحقّ سكان القطاع 
 عقاب بمثابة ھي اإلسرائيلية األفعال بأن� المؤسسات ھذه اد�عت كما  .الصح�ي الذي يليق بحياة إنسانية كريمة

 2007أكتوبر /وفي تشرين األول غزة، في نيةإنسا أزمة ھنالك بأن� المحكمة تقتنع لم ذلك، ورغم جماعي�،
  .)55("االلتماسنصحت الملتمسين بسحب 

  
  الفلسطينية السلطة دور  )ب(
  

 الفلسطينية التحرير منظمة بين 1993 عام أوسلو اتفاقية توقيع بعد الفلسطينية السلطة تأسست  
 جزء على السلطة مؤسسات تأسيس توبدأبرعاية دولية، وتحديداً من الواليات المتحدة األمريكية،  وإسرائيل

 السلطة لرئاسة انتخابات أول أجريت ذلك أثر وعلى، 1994 عام من ابتداء� الفلسطينية األراضي من
 مكان تحل القوانين من كبيرة مجموعة إصدار على عمل بدوره والذي الفلسطيني، التشريعي وللمجلس
 والذي األساسي القانون كذلك وأصدر، )اإلسرائيلية المصرية، األردنية،البريطانية، ( السائدة المختلفة القوانين
 من الرجل مع ومساواتھا المرأة قضية على بالتأكيد استمر والذي االنتقالية، للمرحلة الفلسطيني الدستور يعادل
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء " 9في المادة  2002نون األساسي الذي أقر عام القا عليه نص ما خالل
استمر  وقد، )56("واء ال تمييز بينھم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقةس

 وقانونھذا التأكيد في جملة القوانين المختلفة التي أصدرھا المجلس التشريعي ومن أھمھا قانون العمل، 
 وجاء . نظرياً للرجل مساوية للمرأة حقوق جملة على جميعھاأكدت  التيالخدمة المدنية  وقانوناالنتخابات، 

  .الرسمية المؤسسات في ودمجھا المرأة، تقوية شأنھا من سياسات لوضع المرأة شؤون وزارة تشكيل
  

 التمييز وبطالن والمرأة الرجل مساواة ھو الفلسطيني والقانوني الدستوري االتجاه كان وبالتالي  
 كوتا األولى التشريعية االنتخابات في فرضت حيثصالح المرأة أحياناً تمييز ايجابي ل مورس كما بينھما،
 ضرورة االنتخابية القوائم على فرض خالل من الثانية التشريعية االنتخابات في حددت كما للنساء، خاصة
  .طبق ما وھذا ،مضمونة بمقاعد القوائم في امرأة وجود

  
دة في دورته الثانية والستون عبرت الممثلة تقرير قدم للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتح وفي  

ثقافة اإلفالت من العقوبة التي  إزاء ھاقلق عنالخاصة لألمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان 
 الخاص المقرر تقرير إلى الخاصة الممثلة وتشير . ال سيما النساءوتمس أمن المدافعين عن حقوق اإلنسان 

 القانونية النساء بحقوق المتعلقة القضايا على الضوء يلقي الذي ونتائجه وبأسبابه النساء دض بالعنف المعني
أشارت النساء المدافعات  وقد.  المحتلة الفلسطينية األرض في النساء ضد العنف حدوث وبنسبة واالجتماعية

 حقوق وحماية تعزيز في يواجھنھا التي العديدة الصعوبات إلى المسائل بھذه المعنيات اإلنسان حقوق عن

                                                 
  .2007 لعامعدالة، المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل، التقرير السنوي  )55(

  .2002 لعام الفلسطيني األساسي القانون الفلسطيني، التشريعي المجلس) 56(
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 من المدافعات تلك حرمت قد القانوني العمل نظام ونواقص القضائي النظام في الضعف فمواطن.  النساء
 للدولة تابعة لھيئات ھدفاً اإلنسان حقوق عن المدافعات وظلت . للنساء العدالة لتحقيق المناسبة األدوات
  .)57(العنف لضحايا ومؤازرتھن ومساعدتھن انينالقو بإصالح مناداتھن بسبب لھا تابعة غير وأخرى

  
المؤسسات الحكومية الفلسطينية بشكل عام غير فاعلة بشكل جدي في محاربة العنف ضد النساء  إن  

فيما عدا الجسم التشريعي الذي قام بإصدار قوانين وتشريعات تساوي المرأة بالرجل، حيث تقف المؤسسات 
كظاھرة داخل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي ضد النساء باألساس ألنھا الحكومية موقف الحياد تجاه العنف 

 الشرطة وجھاز العامة والنيابة القضائي الجھاز يشمل والذي القضائي الجسم أن كما.  الفئة األكثر تعرضاً لھا
 السلطة جانب من السياسية التدخالت نتيجة أصالً فاعل غير كان أن بعد تماماً الثانية االنتفاضة بعد ما تعطل

 المختلفة التقسيمات ذلك في وساھم حسم، أو حل دون أمامه القضايا تراكمتعطله يعود إلى  وسبب . التنفيذية
مما أدى إلى زيادة وتكثيف اللجوء إلى  ،)58(التحقيق في الشرطة وفشل الوطنية، للسلطة الخاضعة لألراضي

 صعود إلى أدى ھذا كل.  األبوية تركيبته بحكم رجلال إلى ينحاز ما غالباً الذيالحكم العشائري والعرفي 
 انتشار أبرزھا من عديدة سلبية ظواھر من رافقھا وما الثانية االنتفاضة أحداث نتيجة األسري العنف حالة

  .العام والقانون النظام وغياب المسلحين
  

 ضد الموجه العنف ظاھرة محاربة في اًايجابي اًدور تلعب فلم والخاصة منھا العامة اإلعالم وسائل أما  
 على اآلن حتى يجرؤ لم الفلسطينيفاإلعالم " ،األسري العنف زيادة على االحتالل عنف وتأثير النساء،
 أو اإلخوة، قبل من اإلرث في المرأة حق اقتناص أو الشرف خلفية على والقتل االغتصاب قضايا عرض
 المرأة بحق اإلعالم قبل من جلياً قصوراً يعتبر ھذاو.  منھجي بشكل ذلك شابه ما أو األقارب أو البدل تزويج

 إال المختلفة اإلعالمية الوسائل عبر النسوية المؤسسات بعض ھاتبث خاصة برامج وجود رغمف ،)59("الفلسطينية
 اإلعالم وسائل لدى توجه وجود غيابفي  وخصوصاً الرسمية، البرامج بحر في محدوداً يبقى تأثيرھا أن

  .جدي بشكل ھرةالظا ھذه لمحاربة
  

قلما تملك األدوات  1325تعتبر الجھة األولى المعنية في تنفيذ القرار  والتيأن السلطة الفلسطينية  إال  
 السلطة أن كما . والوسائل الكفيلة بتنفيذ القرار وحماية النساء من االنتھاكات التي تصدر عن سلطة االحتالل

 أن كما.  المرأة وتمثيل بإشراك تلتزم الغالبا  ،مفاوضاتوعلى مستوى تشكيل الوفود في ال الفلسطينية،
 وقت واألطفال النساء وتحديداً المدنيين ورعاية لحماية فلسطيني قانون أي تصدر لم الفلسطينية السلطة
  .واحتالل حرب حالة في قرن منذ يعيش زال ما الفلسطيني المجتمع أن رغم والنزاعات، الحروب

  
 من المرأة حماية أمام مھماً قانونياً عائقاً لألسرة وقانون فلسطيني قوباتع قانون غياب يشكل كما  
 أن أفادوا القانونيين من اًعدد أن إال واألسرة، العقوبات لقانون مسودة وجود رغم ضدھا، الموجه العنف
مبدئي تجاه قضايا منصفين تماماً للمرأة الفلسطينية، نتيجة عدم حسم المجلس التشريعي لموقفه ال ليسا ينونَالقانُ

                                                 
االقتصادي  المجلسإلى  مقدم تقرير ،سانافعون عن حقوق اإلنالمد: تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،جيالني ھينا) 57(

  . 2006مارس /آذار 10 المتحدة، األممحقوق اإلنسان،  لجنةواالجتماعي، 

)58 (Johnson, P. Kuttab Eileen “Where Have All the Women (and Men) Gone? Reflections on Gender and the Second 

                                                                                               43.-, No. 69, Winter 2001, pp. 21eminist ReviewFPalestinian Intifada” in   

: حملة مناھضة العنف ضد المرأة، الموقع اإللكتروني بالعنف، معنونة حياة: الفلسطينية المرأةشاھين،  سمر) 59(
womandream. ps/esdar/book/1227619726.dochttp://www.. 
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 والقضايا المشاكل لمعالجة أسرية محاكم توجد ال كما . عام بشكل المستقبلي الفلسطيني المجتمع وشكلالمرأة 
  .النساء نحو الموجه العنف وتحديدا األسرة، داخل العنف مثل حديثة اجتماعية بطريقة األسرية

  
  األھلية المنظمات  )ج(
  

 خالل من الفلسطيني المجتمع صمود تعزيز في حيوياً دوراً تزال وما األھلي العمل منظمات لعبت  
 واإلقراض الزراعية، التنمية أو والنفسية، والتعليمية الصحية الخدمات تقديم سواء المختلفة أدوارھا

 والديمقراطية اإلنسان حقوق مجال في والعمل القانونية، والمرافعة والتشبيك والمناصرة التنموية، والمشاريع
  .القدرات وبناء السياسية مشاركةوال
  

العديد من  نشأ الفلسطينية السلطة وقدوم أوسلو اتفاقية توقيع بعد وتحديداً التسعينيات، بداية ومع  
المنظمات األھلية الفلسطينية والمؤسسات النسوية التخصصية التي توجھت للعمل االجتماعي ولقضية المرأة 

 وبدأت . تيجة التركيز على المجال الوطني العام والنضال ضد االحتاللبعد تھميش ھذا البعد لسنوات طويلة ن
 واالقتصادية واالجتماعية السياسية الحقوق حول المختلفة البرامج وتنفيذ الدراسات بإجراء المؤسسات ھذه

  .)60(الفلسطينية المرأة ضد العنف مواجھة في المؤسسات من مجموعة نشطت كما الفلسطينية، للمرأة
  

 حقوقيةھي منظمات  1325كانت معظم المؤسسات التي تقود النشاطات الخاصة بالقرار  وإن  
السنوات  خاللمجال تعزيز وبناء السالم  في الفلسطينيةعدد من المنظمات األھلية  أيضاً نشط فقد إسرائيلية،

 فية لبناء السالم في مشاريع مشترك اإلسرائيلية الحقوقية المنظماتكان من خالل التعاون مع  سواءالسابقة 
أو من خالل برامج تنفذ في األراضي الفلسطينية  القدرات بناء أو التدريب أو التعليم أوإطار األبحاث 

 أين" عنوانتحت  2003 عام مؤتمر بتنظيم يتانإسرائيل اننسويت مؤسستان قامت المثال سبيل فعلى.  المحتلة
شاركت فيه " الفلسطيني- تماعي في الصراع اإلسرائيليالجمنظور النوع ا: 1325النساء؟ قرار مجلس األمن 

 إلى تنظر أوراق وقدمنالسلطة الفلسطينية وإسرائيل  منمجموعة من النساء الناشطات في المجال النسوي 
- صراع على وضع المرأة االقتصاديتتناول نتائج ال أو المحتلة األراضي في كالجئة الفلسطينية المرأة وضع

  .)61(االجتماعي
  

 الذيفرع فلسطين  –والحرية  السالم أجلالعالمي للنساء من  االتحادھذا اإلطار تجربة  في برزوت  
 االجتماعي النوع أخذ على الشرطة كوادر وتدريب تدريبية، ورشات تنظيم تتضمنمن األنشطة  عدداً قدم
المجتمع المدني بالنسبة لمؤسسات  1325باإلضافة إلى زيادة الوعي في أھمية القرار  االعتبار، بعين

  .)62(المحلية
  

                                                 
موقع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة  ،"الحديث والمعاصرتاريخه : المرأة الفلسطينيةدور "غازي الصوراني، ) 60(

  .www.pncecs.org/ar/mn/st/role: والفنون

)61( Editors Sarai Aharoni and Rula Deep, “Where are all the women? UN Security Council Resolution 1325: Gender 

perspectivies of the Israeli – Palestinian Conflict , Isha L’Isha and Kayan (2003) Haifa, Israel.                                                                

)62( Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) United Nations Security Resolution 1325: Action 

.                                                     http://www.wilpf.int.ch/middleeast/palestine1325.htmlfor Change in Palestine accessed on website   



 -33 -  

  

 أدواراً عدة عقود مدار على النسوية والمؤسسات األھلية المنظمات ھذه من مھم جزءعمل  وقد  
 واقع تحسين محاولة على العملو ،إلى تقديم الخدمات المختلفة ،مھمة، من المشاركة في النضال الوطني

وتثقيف النساء من خالل  توعية ھما؛ شكالن اتخذ الذيضدھا  لموجهمن العنف ا وحمايتھا وتمكينھا المرأة
 العنف بإطار يتعلق فيما وبالتحديد بحقوقھن المختلفة والمنشورات العمل وورش والمؤتمرات الدورات
 أجلتجمعات وتحالفات من  وإقامة عليه؛ المترتبة القانونية بالحقوق التوعيةو معه التعامل وكيفية وأشكاله

 السلطة على والضغطريعية إلقرار قوانين وتشريعات تلغي التمييز ضد المرأة، الضغط على السلطة التش
 وقانون العقوبات قانون إقرار في نجاح يسجل لم أنة إال الجھد ھذا ورغم . الظاھرة ھذه لمحاربة التنفيذية
  .وموضوعية ذاتية ألسباب للمؤسسات الشخصية األحوال
لحماية ورعاية المرأة واألسرة الفلسطينية في بيت لحم، مركز محور  إنشاء أناإلشارة إلى  وتجدر  

 على يخشين اللواتي للنساء إقامة مكان وتوفير األسري، العنف ظاھرة ومحاربة المعنفات لحماية يھدف الذي
 الشؤون وزارة المركز على ويشرف.  في محاربة ھذه الظاھرة اًمھم اًيمثل تطور العنف، ھذا بسبب أنفسھن

  .رسمية ومسؤولية صبغة يعطيه مما واالجتماعي القانوني لإلرشاد المرأة مركز كذلكو االجتماعية
  

 حماية في تنجح لم النسوية واألطر المؤسسات أن نرى العمل من المستويات ھذه عن بمعزل لكن  
 والسبب له، المؤدية الظواھر معالجة خالل من أو المباشر العنف من ذلك كان سواء الفلسطينية المرأة

 والوطنية، المجتمعية النسوية األجندة بشأن موحدة رؤية المؤسسات ھذه امتالك عدم ھو ذلك في لرئيسيا
 أن المالحظ فمن.  المرصودة األھداف لتحقيق تؤدي عمل برامج/برنامج في واألجندة الرؤية انعكاس وعدم
مع الواقع المحلي كما ھو  أو التعاطي التمويل أجندة أطار في تنصب المنظمات ھذه ومشاريع برامج معظم

  .دون محاولة تغييره
  
  المنظمات الدولية  )د(
  

فيما يتعلق بالمنظمات الدولية العاملة في ھذا المجال على المستوى الفلسطيني فيبرز صندوق  أما  
 ھائھاانت بعد أو النزاعات خالل والنساء الفتيات الحتياجات االستجابة"األمم المتحدة اإلنمائي للسكان من خالل 

كما قام الصندوق  ". االجتماعي النوع على المبني العنف من لحمايتھن األھلية المنظمات مع بالتعاون
عدھا تعتمد على أربع دمج النوع االجتماعي خالل النزاعات وب� ستراتيجيةامع شركائه بتطوير  بالتعاون
 غير المنظمات ودورع االجتماعي، المبني على النو والعنفالصحة اإلنجابية، بما فيھا اإليدز، : محاور

  .)63(المرأة تمكين مجال في السالم حفظ قوات ودور الحكومية
  

  حالة لبنان  -باء
  

وامتدت سبعة عشر عاماً، أولويات الحركات السياسية  1975بدلت الحرب اللبنانية، التي بدأت عام   
لحرب إلى تغيير في اھتمامات واالجتماعية كلھا، وأدى انصراف الجھود إلى العمل العسكري خالل ا

فقد أعادت ضرورات الحفاظ على الحياة والمساعدة في تخفيف اآلالم،  . المنظمات النسائية تواختيارا
وتحمل مسؤوليات األسر في ظل غياب الزوج، الحركة النسائية إلى وظائف رعوية كانت قد بدأت تتخلى 

ھذه الحركات ورؤيتھا وخطابھا في مقارنة بسيطة ونستطيع أن نرى مدى الخراب الذي أصاب عمل .  عنھا

                                                 
)63(  United Nations Population Fund (UNFPA), UNFPA Response accessed on the website: 

.                     http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/implementation_review_30Oct2006/UNFPA%20Response.pdf 
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لة المشاركة السياسية، إذ استطاعت باكراً أن تفرض حقھا في ھذه المشاركة أبين ما حققته النساء في مس
  .، وبين ما خضعت له عملياً من استبعاد وتھميش في تخطيط السياسات وتنفيذھا)1953(
  

بما أحدثته الحروب من خراب في مسيرتھا، فتخطت لكن الحركات النسائية كانت على وعي تام   
الحواجز الطائفية والمذھبية والمناطقية، وكانت سباقة في إطالق المبادرات لوقف الحرب والعودة إلى 

ھكذا استطاعت ھذه الحركات أن تتكيف سريعاً مع النداءات واألفكار التي عممتھا المؤتمرات .  االستقرار
 .التي غابت عنھا المرأة اللبنانية بسبب الحرب الطويلة العالمية، تلك المؤتمرات

  
الخطاب السائد القائم على حق  وزواستعادت ھذه الحركات المبادرة بتغيير خطابھا نحو رؤية تتجا  

المرأة باالستفادة من التنمية، أي حقھا في التعليم والعمل والصحة، وھو ما حققته المرأة اللبنانية بقدر كبير، 
على أن تنامي ھذا الخطاب لم يستطع أن يخرق جدار المجتمع  . في المشاركة في صنع القرار إلى حقھا

األبوي الذي يتقدم في لبنان تحت عباءة تحديثية شكلية، فظل دور المرأة ھامشياً في كل تدبير داخل البنى 
  .الطائفية، ولم تستطع حتى اآلن أن تلعب دورھا الموعود في األمن والسالم

  
.  اآليلة لھا اتتشارك المرأة في رسم السياسات أو تنفيذھا أو في قرارات السالم، وال في المفاوضولم   

كما أن المرأة اللبنانية لم  . وقد يكون الفتاً أن نسبة البرلمانيات اللبنانيات ھي من أدنى النسب في العالم
لذي يرعى مشاركتھا السياسية يعود إلى ، بالرغم من أن القانون ا2004تشارك في السلطة التنفيذية قبل عام 

ھكذا لم يتغير دور المرأة كثيراً، وبقي ھامشياً، إذ لم تكن غائبة في الحرب أو السلم شھادة النساء  . 1953
  .اللواتي شاركن في الحرب أو اللواتي كن ضحايا لھا

  
ت غير الحكومية، كما لقد بينت المعلومات التي جمعت في إطار تقارير الظل التي أنجزتھا المنظما  

في التقرير الرسمي الثاني الذي أنجزته الھيئة الوطنية لشؤون المرأة، أن وضع المرأة اللبنانية ال يختلف عن 
فالتمييز .  فھو ال يزال مرتھناً ألعراف وتقاليد تفرضھا الثقافة األبوية.  وضع النساء في العالم العربي

  . ظومة القيم الثقافية السائدة في المجتمعوالعنف ضد المرأة جزء ال يتجزأ من من
  

، وھو كدولة كان قد شارك، عبر اةلقد أبرم لبنان الكثير من االتفاقيات الدولية التي تعنى بالمساو  
ت اتفاقية القضاء على كذلك أبرم . ممثله الدكتور شارل مالك، في صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

رأة، لكنه أبرمھا مع تحفظات كثيرة على مواد تعطل موضوعياً أھداف الوثيقة جميع أشكال التمييز ضد الم
ھكذا لم يتغير وضع المرأة كثيراً، فظلت من .  بين الرجل والمرأة اةوتسلبھا روحھا بالذات، أي روح المساو

ييز الذي يعاد الدرجة الثانية، يمنع قانون الجنسية عنھا حقھا في إعطاء جنسيتھا لزوجھا وأوالدھا، وظل التم
إنتاجه قانونياً عبر قوانين األحوال الشخصية واجتماعياً عبر نظام تعليمي لم يستطع تنقية نفسه من شوائب 

العنف  وزظل سائداً وظلت المرأة بعيدة عن المشاركة في القرار، بل إنھا لم تستطع أن تتجاالذي  التمييز
  .الممارس عليھا في األسرة والمجتمع

  
  االجتماعي والسياسي- القتصاديلوضع اا  -1

  
االجتماعية للبنان الفجوات التي ال تزال تؤثر على –تبرز المؤشرات التي ترصد األوضاع االقتصادية  

 ما نسبته 2007وما فوق في العام  15وضع المرأة بشكل عام، إذ تبلغ نسبة األمية عند اإلناث من عمر 

وإذا كان معدل .  في المائة 6.7لفئة العمرية ذاتھا لتصل إلى في المائة بينما تنخفض عند الذكور من ا 16.1
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إجمالي االلتحاق الموحد بالتعليم األساسي والثانوي والعالي لإلناث مرتفعاً قليالً عنه لدى الذكور، حيث وصل 
في المائة للذكور، فإن ھذا االرتفاع ال ينسجم  72.6في المائة مقابل  74.2إلى  2007/2008 السنةفي 
، بحيث 2005–2004في المائة بناء على إحصاءات  9.5عدل مشاركة المرأة االقتصادية، التي بلغت وم

   . في المائة من النشاط االقتصادي للذكور 41عاماً وما فوق  15يصبح معدل النشاط االقتصادي لدى اإلناث 
 

السنة معيين في في المائة من إجمالي عدد المتخرجين الجا 54في حين تبلغ نسبة المتخرجات و  
في  31 وزلم تتجا 2005، إال أن نسبة دخل األنثى المقدر إلى دخل الذكر المقدر في العام 2005/2006
وينسحب واقع المشاركة االقتصادية للمرأة اللبنانية على مشاركتھا السياسية ومشاركتھا في مراكز  . )64(المائة

في  3.1، أي ما ال يتعدى )65(نائباً 128من أصل  4خير صنع القرار، فقد بلغ عدد النائبات في البرلمان األ
 18.75في المائة من اإلجمالي، وترتفع إلى  6.5وتبلغ نسبة مشاركة اإلناث في وظائف الفئة األولى  . المائة

في  37في لبنان وفي مجمل الدول العربية، إذ تصل نسبة مشاركة اإلناث فيه إلى  في وظائف الفئة الثانية
مجمل في في لبنان و ويشكل ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في القطاع القضائي استثناء�.  االجمالي المائة من

  .في المائة من اإلجمالي 37الدول العربية، إذ تصل إلى 
  

فالجمھورية اللبنانية ال تزال .  أما حياة لبنان السياسية فتؤثر عليھا جغرافيته وتركيبته الديمغرافية  
ھا موقعھا الجغرافي على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط بلعب دور مميز، وخاصة في دولة فتية، سمح ل

وقد تفرد لبنان منذ تأسيسه ببعض الخصائص التي ميزته عن بقية دول المنطقة، حتى .  مجال التبادل الثقافي
قع اإلستراتيجي ومنحه ھذا المو . اعتبر بوابة الشرق وطريقاً مفضالً من الغرب للعبور نحو الداخل العربي

عند مفترق العالمين من القوة بقدر ما تسبب له من الضعف، فھو يعزز دور لبنان، لكنه يترك الجماعات التي 
  .تعيش على أرضه ممزقة بين االنتماء إلى الغرب واالنتماء إلى الشرق

  
 . لتالي السياسيالطوائفي، وبا/عن بلدان المنطقة على مستوى التركيب االجتماعي أيضاً واختلف لبنان  

ونستطيع القول .  وكان عليه دائماً أن يدير ھذا التنوع وسط ظروف داخلية وخارجية صعبة تتبدل باستمرار
كان منذ البدء سبباً " توافقية"أن ممارسة النظام السياسي المبني على التوازن الطائفي للسلطة وعلى ديمقراطية 

  .للتفرد وسبباً للنزاع
  

بين الجماعات المحلية  ةداخلي ،عدة اًعلى مدى سنوات استقالله القصير حروبقد اجتاز لبنان و  
  .إسرائيلخارجية مع دولة أخرى و
  

حروب "التعبير الشھير ف.  في لبنان أيضاً وھذا ھو الحاليوماً داخلية فقط،  األھليةلم تكن الحروب و  
تؤثر فھي ، ات اللبنانيةنزاعالفي  يعبر بالفعل عن موقع العناصر الخارجية ،"اآلخرين على ارض لبنان

 أي ،معتمدة على ركائز من صلب التكوينات االجتماعية في لبنان ،أيضاً مباشرة في طبيعة النزاع وفي نتائجه
تجعل الخالفات الداخلية بينما في الوقت نفسه تعقيداً،  أكثرالطوائف والمذاھب، ما يجعل الخالفات الداخلية 

  .كناً ومرغوباً في آنمم مراًأالتدخل الخارجي 
  

                                                 
 ).2009(نحو دولة المواطن : ة، التقرير الوطني للتنمية البشري2009- 2008مم المتحدة اإلنمائي، لبنان برنامج األ) 64(

)65( Inter-Parliamentary Union, National Assembly, Lebanon http://www.ipu.org/parline-e/reports/2179_A.htm accessed 

16 November 2009.                                                                                                                                                                                        
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تأثيرات ايجابية على استمرار الحياة  أفعالھمتحميل الخارج وزر إلى نزوع اللبنانيين لوقد يكون   
.  ھمالتي تخلفھا حروب واألحزانبالرغم من اآلالم  ،العيش معاً دةمعاوتيح لھم ي أنه إذ ،المشتركة في لبنان

لعنة  ،كريم بقرادوني(السياسية  ون لألحزابممثلھا صدرأنقرأ ذلك في الكتب الكثيرة التي  أنونستطيع 
ر في كتب ومقاالت عب�كما  )قصة الموارنة في الحرب ،خليل أبوالياس  ؛الرھان الممنوع ،حبيب حرب ؛وطن

  .ھاعن معاناتھم خالل الحرب وعن نزوعھم للسالم بعد فيھا أفراد
  

.  كبير في تأجيج الصراعات الداخلية أثرلسطين الجغرافي على الكتف الشمالي لفلبنان  قد كان لموقعو  
 بأعدادلبنان إلى  كمقاتلين نالفلسطينييخاصة بعد دخول ، اإلسرائيلينه كان في قلب الصراع العربي أكما 

اشتداد  أن إال ،على لبنان سبقت بكثير النزاعات الداخلية اإلسرائيليةاالعتداءات  أنومع   .1968 عامكبيرة 
على تكثيف عدوانھا على  إسرائيلغير مباشر أو بين الجماعات اللبنانية ساعد بشكل مباشر  الصراع الداخلي

تطورت كثيراً في ، وإن بدأت باجتياحات صغيرة ،وھي  .انتظاماً أكثراالعتداءات  أصبحتف ،لبنان
سميت آنذاك  ،1978 عامباحتالل مباشر لمنطقة واسعة من الجنوب  اإلسرائيليقد ابتدأ العدو ف.  السبعينات

ليعود تحت ضربات  ،1982 عامعدوانه باجتياح واسع للبنان وصل حتى بيروت  وأكملبالشريط الحدودي، 
  .تاريخ تحرير الجنوب ،2000تى عام ويستقر في المنطقة الحدودية ح مةاوالمق

  

على المرأة 2006أثر حرب   
  

انعكاسات "كمال حمدان تحت عنوان  ، التي أجراھا2006تشير دراسة مؤسسة البحوث واالستشارات عام   
التمييز  أشكالتشكوان من بعض "كمجموعتين  واألطفالالنساء ، إلى أن "العدوان اإلسرائيلي على أوضاع النساء واألطفال

 أنويشير التقرير إلى  ". ا من الفئات االجتماعيةم، من غيرھاألزماتلمفاعيل  تعرضاً بصورة عامة أكثروتبدوان 
  .  إلى ضاحية بيروت الجنوبية القريبة باإلضافة ،ھي المناطق الطرفية في لبنان اإلسرائيليتعرضت للعدوان  المناطق التي

  
ثلثي ضحايا  واشكل واألطفالالنساء  أنوفي وصف� لآلثار التي خلفھا العدوان على النساء، تظھر الدراسة   

أما   .واألطفالھم من النساء الضرر بمليون نازح جلّ ألحقتالنزوح التي  آثارالعدوان، عدا الجرحى والمعوقين وعدا 
صعوبات متعلقة بالشروط  أن أبرزھاتشير الدراسة إلى ف ،الصعوبات التي واجھتھا النساء خالل فترة العدوان والنزوح

صعوبات تكيف مع و )غياب الخصوصية النسائية( صعوبات نفسية اجتماعيةو) األدويةنقص المياه، نقص ( الصحية
  . األھلدات الحرب والخوف على مستج

  
وفي الحديث عن الصعوبات لم .  نواع البرامج التي كانت مخصصة للنساءألكن الدراسة لم تشر إلى أي نوع من   

 أكدواكان المھجرون في دراسات سابقة قد  ،تشر إلى صعوبات تتعلق بالنساء والفتيات بصورة خاصة في مراكز النزوح
  .النوع االجتماعي أساسمعلومات حول العنف على  أيةراسة إلى لم تتطرق الدكما  عليھا،

____________________  

  2006انعكاسات العدوان اإلسرائيلي على أوضاع النساء واألطفال، مؤسسة البحوث واالستشارات : كمال حمدان: المصدر

  
  أثر الحروب الداخلية والخارجية على المرأة اللبنانية  -2

  
ل لما سمي بالشريط واأل إسرائيلاحتالل ( إقليميةعة عشر عاماً تخللتھا حروب في حرب دامت سب  

سلسلة من المعاناة إلى  قد تحولت حياتھنفلم تكن حياة النساء سھلة،   ).1982 عامالحدودي، ثم اجتياح لبنان 
م النساء عن الحرب حولت اھتما أننقالً عن شامي،  ،منى خلف .وتشير د.  لقسريانتيجة للنزوح والتھجير 

  . وخططھن للترقي اجتماعياً نحو اھتمامات متعلقة بسالمتھن وراحة عائالتھن عمالھنأ
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كانت و ،محاربات منھن فعال قليالتكانت ال ،بالميليشيات نلتحقابعض النساء  أنوبالرغم من   
بتھن في الحرب النساء اللواتي تحدثن عن تجرولم يكن عدد  . )66(ضحية ھذه الحروب بطرق كثيرة األغلبية

في الحروب ال لم تذكر دور النساء ال في الحروب الداخلية وف ،الكتب القليلة التي كتبھا رجالأما ، بيراك
رصداً لبعض الشھادات الخاصة بالنساء اللواتي " مشاركة المرأة اللبنانية كمقاتلة"ويقدم اإلطار .  الخارجية

  .شاركن في الحرب
عليھن،  يتھجرن ورحلن واعتدفقد وتأثرن بنتائجھا،  لنساء للحربامن  الساحقة األكثرية تخضع  

التي تحدثت عن  اإلحصاءاتجميع  إليهھذا ما تشير .  وتحملن مسؤولية العائالت في غياب الرجال القسري
بالحروب  تأثروان الذين يمتكاملة حول المدني إحصاءات وبالرغم من عدم وجود  .)67(الحروب الداخلية

فخالل عشر سنوات من ھذه   .النساء بشكل كبير تأثرالجزئية بوضوح  اإلحصاءاتھر بعض تظ ،الداخلية
 في المائة 90 ،استشھدوا خالل الحرب 180000رت، ج�ھ�عائلة  626000: ت النتيجة كاآلتيالحروب، كان

تھا حول مقال ھزاز، في مي� يروتو.  والمسنين واألطفالالنساء من بالطبع  ون منھمالكثير ين،يمن المدنمنھم 
 ترحيل قسري، :نتائج الحربتكبدن مأساة النساء اللواتي " ة الحرب في مجتمع دونيشھاد: الحرب يتحد"

  .وضياع في بيئات مختلفة ،متھجير تحت تأثير الخوف واآلال
  

  مشاركة المرأة اللبنانية كمقاتلة
  

  ھل شاركن بقرار الحرب؟و كيف شاركت النساء
  

، ھكذا بدأت جوسلين خويري "يشكلون خطراً على الكيان اللبناني أنھمألنني اعتقدت  نالفلسطينيي أحاربكنت "  
لم يكن شعورنا المسيحي واضحاً في "قصتھا مع الحرب، ھذه المرة لم تكن المرأة ضحية للحرب بل كانت فاعلة فيھا، 

الذين تخطوا الحدود " ينيالفلسطين"كنا نحارب .  كان يجب انتظار الثمانينات حتى يتضح ذلك الشعور  ."بداية الحرب
وتھجير  ركيسنج مشروعيترافق مع ما كان يسمى  نالفلسطينييكان الكالم عن توطين .  يھددون وجود لبنان وأصبحوا

.  كنت مسؤولة عن محور عسكري: ")أ(واستفاضت جوسلين خويري في رسم حدود مساھمتھا في الحرب.  حيينيالمس
: كما تقول ،فجوسلين مرت بثالث مراحل.  ة األولىمرحلالوھذه ھي   ."عشر فتاة ياثنتفريقاً مؤلفاً من  أقودكنت 

إلى ترك العمل  نيالتي دفعت األسئلةالمرحلة الثانية ھي مرحلة "، "مرحلة االلتزام الوطني والسياسي" األولىالمرحلة 
 نفتاة، شارك 500مسؤولة عن  أصبحت إذتجذراً  األكثرالمرحلة "المرحلة الثالثة فھي  أما ". العسكري والتوجه نحو الدين

  ."بآخر أوبالقتال بشكل  نجميعھ
  

لم يكن "حضر اللقاءات السياسية التي يتخذ فيھا القرار، ولكن أكنت .  عليھا جوسلين بكل صراحة أجابت أسئلة  
 :ي تأثير في القضايا الصغيرةكان لد"، "خذ القرارأأي في  ،الكافي للتدخل في القضايا والسياسات الكبيرة اإلطالعلدي 

وعن السؤال، ھل النساء اللواتي شاركن في الحرب شاركن في .  "الحرب إدارة أوالماكينة االنتخابية  إدارةحول كيفية 
ھذا  . "لماذا قضية المرأة ليست قضيتي اآلن أتساءلمن كوني امرأة، ودائماً  أبداًنطلق ألم : "جوسلين أجابتصنع السالم؟ 

ن صنع السالم أو ،أي عندما تكون في العشرين ،للحرب عمراً ھو عمر الحرب أن"ه جوسلين خويري منطلقة من ما قالت
عليه توصلت  أناآخر وما  شيء أنا واآلن، شيءللحرب  األولىأي في المرحلة  ،لذلك فأنا قبل الثمانينات.  أيضاً له عمر

  ".له بفعل النضوج الشخصي
  

، حيث تروي )ب("امرأة في خضم الحرب اللبنانية :السالح ألقيت"ا صنيفر في كتابھا ريجين أيضاً ھذا ما قالته  
 13 ـلقد اندلعت الحرب ولم تكن قد تجاوزت ال.  ريجينا تجربتھا في الحرب، كيف حملت السالح، ولماذا حملت السالح

واتجه لبنان نحو السالم، لم  اأوزارھوعندما وضعت الحرب .  ، وھي خاضت حرباً لم تشارك في قرار البدء بھاعاماً

                                                 
) اليونيفيم( للمرأة اإلنمائيصندوق األمم المتحدة  ،"تقييم وضع المرأة اللبنانية في ضوء منھاج عمل بيجين"منى خلف، . د ) 66(

  .2002 ،للدول العربية اإلقليميالمكتب 

، بعثة جامعة 1987أكتوبر /تشرين األول" المرأة اللبنانية شاھدة على الحرب"في كتاب ) بالفرنسية(مي ھزاز  مقالة انظر) 67(
  .الدول العربية في باريس
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 تتحدث ريجينا صنيفر عن نفسھا وعن رفيقاتھا  .غيرھا مشاركة في صنع السالم وال في التخطيط للمستقبل أوتكن ھي 
وتذكر جوسلين خويري رقماً كبيراً لھؤالء النسوة اللواتي كن   .مقاتلة بين نساء مقاتالت نفسھا كامرأةوتقدم  ،"المحاربات"

في المشاركة كقوة دعم  األخرى األعدادبالطبع لم تذكر جوسلين   ."فتاة 500كنت مسؤولة عن " . المقاتلينفي عداد 
بلغة تلك المرحلة التي قسمت الجبھات إلى يمين  ،ھذا في حزب واحد، كان ھو مركز جبھة اليمين !فتاة 500.  الخلفية
  .ويسار

  
كتابات تؤرخ لنساء ومقاتالت  أوليس من وثائق  بھة اليسار؟شكل جتالتي كانت  األخرى األحزابعن  إذنوماذا   

أن الكثيرات من الشابات يفيد منھم،  وأنالذين عاصروا تلك المرحلة من ا األخبارتواتر  أنومع  . على ھذه الجبھة
وقد  . توثيقاً باءت بالفشل أكثرمحاوالتنا للحصول على معلومات  أن إالالحزبيات انخرطن بشكل عملي في الحرب، 

الحرب، وھي عاصرت في التي شاركت  األساسية األحزاب ألحدوھي عضو في المكتب السياسي  ،د.لي السيدة م أكدت
امرأة حملت السالح وقاتلت على جبھة  أيةلم تكن مقاتلة، وال تعرف  أنھالي  أكدتبآخر،  أوالحرب وشاركت فيھا بشكل 

  ."فرضاً نافرض علي"بل  اً،ھدف أوولم يكن القتال وسيلة  ،ضر للحربلم تكن تح األحزابوقد بررت ذلك بأن .  القتال
بحماية الجبھات  نلحقأو نلكنھا تستدرك قائلة ان ھناك مجموعة من الشابات اللواتي شاركن في الحرب وتم تدريبھ

في قرار  نشارك األحزابفي نساء ال أند ترى .عن قرار الحرب فالسيدة م أما  .الداخلية، ومنھن من استشھدن بالفعل
على  اإلسرائيليكقرار المقاومة ضد العدو  ،ناقشن قرارات الحرب أنھن إال ،أعدادھنالرغم من ضآلة  فعلى.  الحرب

  .)ج(سبيل المثال
  

شاركت  أيضاً ، فھياألھليةمختلفاً عن موقعھا في الحروب الخارجية لم يكن موقع المرأة اللبنانية في الحروب و  
 أسماءلقد كان لبعضھن شرف مقاومة االحتالل تماماً كالرجال، ونذكر ھنا .  في ھذه الحروب كمقاتلةقليلة  بأعدادوان 

كبيرة من المقاومات داخل  أعداداً .د .اللواتي استشھدن كسناء محيدلي ولوال عبود ووفاء نور الدين، وتذكر لنا السيدة م
 أسمتهالذي  ،وكلھن في عمر الشباب ،المقاومات إليهتسعى  لقد كان االلتحاق بجبھة المقاومة شرفاً.  جبھة المقاومة

ن توقھا الشديد الذي رافق سني ع )د(نشير إلى ما كتبته المقاومة سھى بشارة أنويكفي   .جوسلين خويري عمر الحرب
في المقاومة وقد استكملت النساء  . ذلكصباھا إلى االلتحاق بجبھة المقاومة، وعن السعادة التي غمرتھا عندما استطاعت 

  .مدداً طويلة األسرمنھن في  أعداداليسارية والقومية، وقد بقيت  األحزابما بدأته النساء في  اإلسالمية
  

عام االجتياح  ،1982حتى عام  األقوىالجبھة التي قاتل معھا اليساريون كانت  أنربما جاز لنا القول ھنا   
تحالف واسع من الشيوعيين تتشكل من الجبھة ھذه فقد كانت   .، ولم يكونوا بحاجة لمساعدة من النساءاإلسرائيلي
قوة دعم للمقاتلين، كولكن  ،قد شاركت النساء في الحرب على ھذه الجبھةو . نوالفلسطينييالقومية والتقدمية  واألحزاب

كموقع  مرأةالتجربة  إنھا  .شاركت في تضميد الجراح وفي توزيع المساعدات وفي تأمين الخطوط الخلفية للمقاتلين
  . حدث في لبنانما وھذا ، حدث في الجزائرما ھذا   .األصلياحتياطي يطلب عند الحاجة ثم يعاد إلى مكانه 

________________________  

  .2009يناير /كانون الثاني 2مقابلة جوسلين خويري، بتاريخ   )أ(  
  .2008 ، دار الفارابي،"امرأة في خضم الحرب اللبنانية :القيت السالح: "ريجينا صنيفر  )ب(  
  .2009يناير /كانون الثاني 12، بتاريخ .د. مقابلة مع م  )ج(  
  .2002، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، طبعة ثالثة، بيروت، "مقاومة: "سھى بشارة  )د(  

  
وساط التھجير وأثره على دور المرأة في األ" مقالتھافي  األمينوجه آخر لمعاناة النساء ترويه نزيھة   
 وكتبت التحقيقات عن معاناة المھجرين والمرحلين األخبار أوردتتستعين بالصحف التي ھي و.  "الشعبية

النفسي  اإلذاللتتحدث عن االختفاء القسري الذي تواصل طوال الحرب، تتحدث عن  :بالقوة بين المناطق
حتى حاالت خطف  ،ھايعين مامأ اأسرتھ أفرادعلى ى المرأة أو حدته من االعتداء عل حتاوتروالجسدي الذي 

وتنقل الباحثة عن   .)68(تتمكن من القيام بشيء إلنقاذھم أنھا دون يعين أمامالعائلة التي كانت تتم  فرادأ
                                                 

يناير /كانون الثاني 24تعتمد نزيھة األمين في النقطة األولى على جريدة النھار في مقابالت مع مھجري المسلخ بتاريخ  )68(
شاھدة على اللبنانية المرأة "كتاب في " التھجير وأثره على دور المرأة في األوساط الشعبية" لثانية، نزيھة األمينوفي النقطة ا . 1976
  ".الحرب
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 . حيز خاصإلى كالمھا عن صعوبة التھجير، والمشكالت التي يرتبھا عليھا كونھا امرأة بحاجة دائمة  إحداھن
االختالل الحاصل فيما إلى  أيضاً هتتعد، بل ذلكقتصر على تھا النساء لم ضريبة التھجير التي دفعت أن إال

فقد روت النساء .  على كل ما كان يعتقد انه من المحرمات أتتالحرب  أنتحمله من قيم، وھي ترى 
نفسي  إذاللمن  أحدثتهالتھجير، واآلثار التي خلفتھا المعاناة على قيمھن وما  أثناءالمھجرات معاناتھن 

 الدواألالتھجير وعذاب فقدان  وةقسكما عاشت المرأة .  كثيرة أحيانحد االغتصاب في إلى  دي، وصلتوجس
  .)69(والزوج
الطويلة ما بين اإلسرائيلي ففي فترة االحتالل   .أيضاً كانت المرأة ضحية في الحروب الخارجيةو  

ة على جنوب رات المتكر، تعرضت المرأة في الجنوب بشكل خاص للقتل نتيجة لالعتداء2000و 1978
 األشدوكان .  لبنان، وتعرضت للتھجير وللترحيل القسري وتدمير الممتلكات، كما تعرضت لالعتقال واألسر

  .السجونفي الدھا منھا وزجھم أوالنفسي نتيجة النتزاع  لإليذاءتعرضھا  إيالما
  

 ،"ي ضوء منھاج عمل بيجينم وضع المرأة اللبنانية فيتقي"منى الشمالي في دراستھا حول  .تذكر دو  
 النساء أغلبية أن أظھرتم تأثير الحرب في جنوب لبنان على النساء يتقي لتاوحالدراسة الميدانية التي  أن
على اآلثار السلبية ھن ديشدتإلى  إضافةوصفت الحرب كظلم فرض عليھم وعلى عائالتھن، ) في المائة 85(

  .)70(تھجير ومرضوھجرة من التي نجمت عن الحرب، 
  

أو مباحثات  أيةكذلك في الحروب الخارجية، لم تشارك النساء في  ،وكما في الحروب الداخلية  
ضحية، /كمدنيةو في الحروب الداخلية والخارجية، كمقاتلة المرأةلقد شاركت .  إليقاف الحرب اتضاومف

شاركن في  حزاباألحكم موقعھن السياسي داخل بكان بعضھن  إنو ،لكنھا لم تشارك في قرارات الحروب
جرت كذلك .  وھي حالة ربما كانت فريدة ،)الوطنية اللبنانية مةاوالمقجبھة ( إسرائيلقرارات الحرب على 

وجرت ، وقف القتال أجلمن  ةالمتنازعألطراف حوارات وطنية متعددة خالل فترة الحرب الداخلية بين ا
، لكن النساء )لوزان وجنيف والطائففي ( الحرب إيقاف أجلالرسمية من  اتضاوالمفمن  أخرىجوالت 

  .غياباً تاماً اتضاوالمفعن جميع ھذه  نغب
  

رغم  ،اإلسرائيليقبل العدوان أي ، 2006 عام األخيرالحوار  لةاوط غي�بن عن النساء أن الفتمن الو  
طراف بين األ اتالمفاوض أن أيضاً وكان ملفتاً.  وجود النساء في الندوة البرلمانية ودخولھن السلطة التنفيذية

  .من النساء األخرىفي الدوحة خلت ھي  )آذار 8و آذار 14( ةالمتنازع
  

قد شاركت النساء في كل التظاھرات التي كانت ف.  في صنع ھذا السالممع ذلك لكن النساء ساھمن   
وقف  أجلوشاركت في توقيع البيانات من  ،سبعة عشرة عاماً دتتماالتي  األھليةإبان الحرب  تدعو للسالم

ترفع  أن لتاوحوالتي  1988عام  األخضرتلك التظاھرات تلك التي حدثت على الخط  أشھرولعل   .الحرب
  . الحواجز الفاصلة بين المنطقتين المتنازعتين آنذاك

  
  والدولية في حماية النساء والمنظمات غير الحكومية دور الحكومة  -3

  

                                                 
  .المصدر نفسه) 69(

، صندوق األمم المتحدة "تقييم وضع المرأة اللبنانية في ضوء منھاج عمل بيجين"من أجل مزيد من التفصيل انظر،  )70(
 .2002، المكتب اإلقليمي للدول العربية، )ليونيفيما(اإلنمائي للمرأة 
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  دور الحكومات  )أ(
  

تفعل الكثير في ظل النزاعات التي بلغت نقطة  أنمتعاقبة في لبنان لحكومات الا بمستطاع لم يكن  
 وأنتجتين، ينيوبين اللبنانيين والفلسط أنفسھمقد اندلعت الحرب بين اللبنانيين ف  .1975 عام عودةالال

.  واإلداريةمراتب السلطات التنفيذية والتشريعية  انعكست داخل أنما لبثت  ،استقطابات شديدة في المجتمع
ھكذا لم تستطع الحكومات خالل الحرب   .الدولة الخاصة بالمجتمع أعمالتعطيل إلى  ھذه االنقسامات أدتو

الحرب على  أجبرتھمالمھجرين والمرحلين الذين  إيواءتساھم في  أن ،وعلى امتداد خمسة عشر عاماً ،األھلية
 . حقوقھمالحفاظ على أو ممتلكاتھم أو  األفرادولم تستطع حماية  ،إقامتھمترك منازلھم واالنتقال من مناطق 

مرأة التي واجھتھا ال واألحزانعن اآلالم صورة  األيامردتھا صحف تلك أووتقدم شھادات النساء التي 
تتعلق بجنسھا وعدم  ألسبابومرات  ة،في غياب اھتمام الحكوم األسرةتولت مسؤوليات  ألنھامنفردة، مرة 

  .)71(فلتة من كل القوانيننفرضھا النزاعات المسلحة المقدرتھا على مجابھة التحديات التي ت
  

  2006دور الحكومة خالل الحرب اإلسرائيلية على لبنان 
  

ففي دراسة   .من المنظمات غير الحكومية أوالتدخالت من الحكومة  ألشكالنموذجاً  2006تقدم تجربة حرب   
نفذتھا مؤسسة  ،2006 أغسطس/آب –يوليو /في تموز" لواألطفاالنساء  أوضاععلى  اإلسرائيليانعكاسات العدوان "حول 

 ،ال سيما المكتوبة منھا اإلعالم،انطلق الباحثون من معطيات جزئية كانت قد نشرتھا بعض وسائل ، البحوث واالستشارات
ثار آوعدا  ،عدا الجرحى والمعوقينواألطفال، النساء من  ھمحوالي ثلثي ،قتيل 1100تحدثت عن عدد من القتلى تجاوز 

ھو منھج  ،وقد اتخذت الدراسة منھجاً محدداً.  واألطفالمن النساء  أيضاً جلھم ،الضرر بمليون نازح ألحقتالنزوح التي 
  . ومنطقتي البقاع، والضاحية الجنوبية ،واختارت ثالث مناطق جنوبية تم تدميرھا بالكامل تقريباً، المجموعات المركزة

  
فيما يخص الصعوبات والشروط الصحية والنفسية واالجتماعية التي لحقت  يةأساسوقد خلصت الدراسة إلى نتائج   
قد ركز معظم و.  الدعم والجھات الداعمة وھل ھناك دعم خاص للنساء ھا ھو بحثھا في أشكالفي األھملكن  . بالنازحين

دوراً التي لعبت ات الدولية والھيئ لإلغاثةالھيئة العليا ، بينما برز دور "ھاتقصير"و المجموعات على مسؤولية الدولة
 األحزابعلى دور  وكان ھناك تأكيد.  األھليةفي توفير المساعدات عبر البلديات والقوى السياسية والجمعيات  أساسيا

المستقلة في الحصول على المساعدات بغية  األھليةواجھت المنظمات التي صعوبات الإلى ارة شإو األھلية،والمنظمات 
  .الستثمار السياسي للحرب وللمساعدات دون ذلكحال ا إذ ،توزيعھا

________________________  

  .، مؤسسة البحوث واالستشارات2006انعكاسات العدوان اإلسرائيلي على أوضاع النساء واألطفال، : كمال حمدان: المصدر

  
.  المھجرين ادةعإلالحكومة برامج حقيقية انتظار دخول لبنان مرحلة السالم حتى تبدأ ال بد من وكان   

 ،مشروع عائدونورد ت "م وضع المرأة اللبنانيةيتقي"دراسة ، لكن البرامجھذه وال تتوفر الئحة رسمية ب
 حدأوھو  ،وبرنامج الحقوق ،المتحدة لدمج المھجرين وتأھيلھم اجتماعياً واقتصادياًاألمم  المعروف ببرنامج

الئحة  أيةغياب إلى الدراسة  تشيرو.  ين والمھجرينعلى تقديم مساعدة لالجئ تالبرامج القليلة التي عمل
بعض يبدي وان كان بعض البرامج المتفرقة  ،حماية المھجراتإلى  تتضمن معلومات عن البرامج التي تسعى

  .بشكل خاص إدماجھا وبإعادةاالھتمام بالمرأة 
  

                                                 
   ".المرأة اللبنانية شاھدة على الحرب"في كتاب  مصدر مذكور سابقاً، انظر مقاالت مي ھزاز ونزيھة األمين )71(
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2006اإلغاثة خالل الحرب اإلسرائيلية على لبنان   
  

التي حصلت خالل  اإلغاثة أن إلشارةاال بد من   
حرب تموز تعتبر قصة نجاح حقيقية لتضافر جھود 

التي  األھليةمع المنظمات  ،اإلغاثةعبر ھيئة  ،الدولة
في مساعدة المھجرين ودعمھم في  أساسياًلعبت دوراً 
برامج  أيةغياب إلى ويجب النظر  .كافة المجاالت

 اًالفتيات النازحات باعتباره امتداد أوخاصة بالنساء 
فالمستوى التشريعي  .لتغييب القضايا الخاصة بالنساء

 األحوالوخاصة فيما يخص  ،المعمول به في لبنان
ال يزال يحول دون النظر  ،الشخصية وقانون الجنسية

ي دائماً عضو في بل ھ ،المرأة ككائن مستقلإلى 
 .أخا مأزوجاً  مأكان  أباًيرأسھا رجل،  أسرة

 أنشأتالحكومة  أنومع .  الحكومات عمالأھموم العناية بالنساء غياباً شبه كلي عن جدول لقد غابت   
  .ولم يكن للمرأة فيھا من نصيب ،األسراالھتمام كان منصباً على  أن إال ،اللجنة الوطنية المركزية للمھجرين

ـ  اإلجماليعدد المھجرين نوع االجتماعي، فھي تقدر اللجنة من عامل ال إحصاءاتخلت  فقد  لفأ 800ب
أو كالمعوقين  ،المھمشة األخرىالفئات أو  األطفالأو تتضمن تفصيالت حول النساء  ال ھاأن إال ،نسمة

دراسة ميدانية إلى  الذي استند" إلغاثةلليا الھيئة الع"في  واإلحصاءاتكذلك فإن جھاز المعلومات .  المسنين
 أعدھاالدراسة التي حال  أيضاً وھذا.  المھجرين أعدادعن  إال، لم يتحدث 1988للدكتور جان مراد عام 

إلى  اإلشارةلم تكن ، ولكن كبيرة أعدادتحدثت عن فقد ، 1983 عام سطواأل الشرق وأبحاث مركز دراسات
 األسر أعدادإلى  لقد كان الھدف من الدراسات بمجملھا ھو التعرف.  النساء فيھا واضحة تماماً أعداد

السياسي بصورة تقاطع فيھا الطائفي مع  ،ھويتھا الدينية والطائفية في ظل حرب داخليةإلى واحتياجاتھا و
  .)72(واضحة

  
التي اتبعتھا الحكومة اللبنانية  اإلجراءاتكل عن لنساء ، فھناك غياب ل2006أما في حالة حرب عام   

  .التي تلت الحرب اتضاووالمف تالاوالمدوفي جميع ، فيما يخص التعويضات على المتضررين
  
  دور المنظمات غير الحكومية  )ب(
  

دورھا المنوط بھا، انبرت منظمات غير حكومية للمساعدة في  في غياب الحكومة والتخلي عن  
للتنظيم  أشكالأنھا يتأتى التركيز على ھذه المنظمات من و.  لحروبمن االتخفيف من معاناة المدنيين 

 أنما يتيح لھا  ،ھا في الواقع االجتماعي، وھي لصيقة بتقاليد وثقافة المجتمعات المحليةتاالجتماعي لھا مكان
  .شرعية كافية لتمثيل احتياجات ومصالح المجتمعله  ديالًبتكون 

  
امت المنظمات غير الحكومية بدور الفت وقد ق  

السالم عن طريق التظاھر وتوقيع إلى  في الدعوة
المسيرات واالحتجاج العلني، إلى  العرائض والدعوة

لكن دورھا األساسي كان مساعدة األسر المھجرة 
وتؤكد الدراسة التي نفذتھا   .والمعوقين األيتامورعاية 

العاملين في ية أكثرشكلن النساء  نأ )73(فاديا كيوان .د
نصب في مجمله على ا انشاطھأن و، ھذه المنظمات

في المائة  90بنسبة ، )74(واإلنسانيةالمجاالت الرعائية 
وفي كل المجاالت  ،على التوالي في المائة 75و
المقابل، ب.  )75("تقصيراًأو ھناك نقصاً  أنوحيثما بدا "

حكومية الغير  تشير دراسات إلى عدد من المنظمات
                                                 

 ,1988ة ، منتدى الفكر العربي، سن"األبعاد االجتماعية واالقتصادية/الھجرة والتھجير في األزمة اللبنانية"جان مراد،  )72(

 ،فريدريش ايبرت والمجلس النسائي اللبناني، بيروتمؤسسة ، "بحث ميداني: األھليةعمل النساء في الھيئات ": فاديا كيوان) 73(
1994.  

نساء في مناطق مختارة من اإلسكوا التي تعاني  ترأسھاالتي  األسر"، )اإلسكوا(آسيا  ياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب) 74(
 .2001 ،نيويوركاألمم المتحدة ، "مسح استطالعي لصياغة سياسات لتخفيف حدة الفقر: اتالنزاعمن 

)75( Ghassan Sleibe, Les actions collectives de la résistance civile a la guerre, Cermoc, CNRS, Paris, p. 18. 
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اھتم بالنساء وقدم مساعدات وفي ھذا المجال نشط ) سطواألمجلس كنائس الشرق و كاريتاسمثل ( محليةالو
جزءاً يسيراً من النساء اللواتي  إالھذه الحاالت ظلت مفردة لم تطل  أن إال.  مالية على شكل قروض صغيرة

إلى  ھذه البرامج لم تتعد حدود المساعدة ولم ترق نإقول يمكن الو  .النزوح والتھجير أنواعألقسى  تعرضن
  .الوقاية من الحروبأو برامج للحماية 

  
وتبرز التقارير المتوفرة أن بعض منظمات المجتمع المدني نشط، منذ انتھاء الحرب في التسعينات   

فعلى سبيل المثال، تشكلت الشبكة اللبنانية لحل النزاعات وقامت  . من القرن السابق، في مجال حل النزاعات
مع الشباب ومن خالل المدارس بتطبيق برنامج تدريبي من ثالث مراحل، تضمنت تحديد االحتياجات وبناء 

كما تشكلت عدة حركات اجتماعية أخرى، كحركة .  القدرات ومتابعة تقييمية للمھارات التي تم التدريب عليھا
م الدائم، التي عملت على زيادة الوعي المجتمعي باآلثار السلبية للحروب وأھمية السالم، وحركة الحوار السال

التي مارستھا المنظمات غير معظم التدخالت تضمن يلم لكن، بشكل عام، و . )76(المسيحي- اإلسالمي
على أنھا المرأة إلى  نظرل يظما عداه، و غالباًقد ظل مفھوم األسرة ف ،الحكومية برامج خاصة بحماية المرأة

  .فرد بعين االعتباركالناظمة والمنظمة لھا في غياب الزوج، ولم تؤخذ حالتھا أو  األسرةالمسؤولة عن 
  

كذلك برزت في السنوات العشر األخيرة اللجنة اللبنانية للسالم والحرية التي عملت، من خالل عدة   
لسالم والحرية وجمعية إنعاش القرية، على توفير برامج مع االتحاد الدولي النسائي ل ونمشاريع بالتعا

متخصصة لتمكين المرأة االقتصادي والسياسي، شملت مواضيع تتعلق بحقوق المرأة والتعريف بالقرار 
وقد تم تنفيذ ھذا  . والمواطنة، باإلضافة إلى مشروع تعزيز قدرات المرأة اللبنانية لبناء ثقافة السالم 1325

وشمل أنشطة مختلفة، منھا ما اختص بزيادة وعي النساء  2008–2006خالل األعوام  المشروع األخير
غير أن  . بأھمية ثقافة السالم ومنھا ما انطوى على إجراء دراسات وأبحاث حول المرأة والحرب والسلم

تقييماً أجرته إحدى المؤسسات لنتائج ھذه البرامج حدد مجموعة من المعيقات، لعل أبرزھا ضعف الخبرات 
  .)77(البشرية واألدوات المتوفرة للتعريف والتدريب حول حل النزاعات وثقافة السالم

  
 أثناء أساسياً المنظمات غير الحكومية لعبت وال تزال دوراً أنالدراسات المختلفة تلخيصاً، تظھر   

تخفيف من اآلالم المتمثل بال اإلنسانيالموقف إلى  لكن ھذا الدور مشدود، )78(الحروب الداخلية والخارجية
كان بعض  وإذا.  خاصة بحماية النساء أجندةتملك ھذه المنظمات وال الحروب، سبب بھا تتالتي  واألحزان

، فإن )رواندا، كولومبيا( يما يخص تشجيع وبناء السالمكبيرة ف أشواطاًالمنظمات النسائية في العالم قد قطع 
لويات التي واأل، وھي تعتبر أن ھذا الموضوع أھميةالمنظمات النسائية في لبنان لم تلحظ في برامجھا 

ن كانت نسب النساء إو ،فالضحايا مدنيون ،الحروب أثناءتفرضھا الوقائع ال تتضمن حماية النساء فقط 
 أجلمن  اتالمفاوضادھا من لكن ھذه المنظمات تعي تماماً ما يعنيه استبع  .ة جداًرتفعبينھم م واألطفال
، وقد أصدرت الھيئات األھلية بياناً واضحاً عندما أقصيت عن المحادثات التي أجريت في فرنسا مع السالم

 1325لقرار لى ھي التعريف باووقد تكون الخطوة األ.  المجتمع المدني الذي غابت عنه الحركات النسائية
  .في قرارات انتھاء النزاعات وبناء السلم وإشراكھنالقصوى لحماية النساء  األھميةوتسليط الضوء على 

                                                 
)76( Oussama Safa for Berghof Research Center for Constructive Conflict Management (2007) Conflict Resolution and 

Reconciliation in the Arab World: The Work of Civil Society Organizations in Lebanon and Morocco.                                                   

)77 (Women’s International League for Peace and Freedom with support from FOKUS and Norad, Final Report on 

External Review of WILPF Organisational Model in Lebanon 2001-2008.                                                                                                

 .، مصدر مذكور سابقا2006ًعلى أوضاع النساء، انعكاسات العدوان اإلسرائيلي ، 2006كمال حمدان،  )78(
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  دور المنظمات الدولية  )ج(
  

يفرض وجود و.  منھا وخاصة الخارجية ،للمؤسسات الدولية دور في لبنان متصل مباشرة بالنزاعات  
على ھذه  وإنسانية أمنيةالتزامات  )اليونيفيل(في جنوب لبنان المتحدة األمم  جندي من قوات لفأ 15000
حفظ السالم على حماية  أفرادالمتحدة بتدريب متخصص لجميع األمم  طالب 1325القرار إذ أن  ،القوات

  .اإلنسانالمرأة والطفل في حاالت الصراع ومراعاة احتياجاتھما الخاصة وما لھما من حقوق 
 أن اإلشارةتجدر و.  تتخذھا القوات الدولية في جنوب لبنان إجراءات تطالعنا الصحف يومياً عن  

معلومات  تتضمن) 79(موجھة للنساء العامالت في صفوف قوات حفظ السالم،وثيقة  أصدرتالمتحدة األمم 
حماية المرأة من التحرش الجنسي، ومعلومات  أجلھامة تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذھا في الميدان من 

تتعاطى النساء مع ھذه المشكلة في حال  أنشرات التحرش الجنسي وعالماته، وكيف يجب تتصل بمؤ
ويؤدي الحذر الذي   .مساعدات إنمائية وإنسانيةأو لدى تقديم الشارع أو العمل أو تعرضھا لھا في الحرب 

في  ،خاصة بھن إجراءات أيةتمارسه القوات الدولية في المواضيع المتصلة بالنساء في الجنوب إلى استبعاد 
 .التقليدية للنساء والرجال األدوار إنتاجظل ثقافة ال تزال تعيد 

 
من ناحية أخرى، تعمل منظمات األمم المتحدة األخرى كاإلسكوا وصندوق األمم المتحدة للسكان على   

فتقدم  . مالتوعية بالقرارات واالتفاقيات الدولية الخاصة بتمكين المرأة في مجال حل النزاعات وبناء السال
تمكين "اإلسكوا دراسات مخصصة لھذا الموضوع، في حين يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بتنفيذ برنامج 

مع اللجنة الوطنية للنساء اللبنانيات، وھو يھدف  ون، بالتعا"األمن واالستقرار أجلالعمل السلمي من : المرأة
والمواطنة، والحد من العنف، ونشر ثقافة بناء السالم إلى بناء قدرات صنع القرار، والتنمية االقتصادية، 

والمحافظة عليه، باإلضافة إلى بناء الشراكات وشبكات التضامن بين النساء من خالل لجان المرأة التي كانت 
  .)80(موجودة في عشرين قرية 2009-2008خالل الفترة 

  
  حالة العراق  -جيم

  
 واالقتصاديةرات جذرية على المستويات السياسية غييتعرض العراق على مدى ثالثة عقود إلى ت  

 عام منذ شھد فقد.  في الحياة العامة ھادور إلىالنظرة  وفي المرأة أوضاع في تغيير رافقھا واالجتماعية،
   2003أبريل /نيسان 9 بعد ما أحداث وكانت  .عاماً 13 دام اًاقتصادي اًوحصار حروب ثالث 1980

تراجع النشاط االقتصادي وتصدع الھياكل و انھيار السلطات وانتشار العنفووما رافقھا من تحول سياسي 
 ،التنمية التي تخلق الفرص للنھوض بالمرأة يلهعطبتاالجتماعية، إيذانا بتحول يترك آثاراً شديدة على النساء 

  .في المجتمع فاقم ذلك أوضاعھن المتدنية أصالًف
  

ر دور النساء التقليدي في يتغيف ،بمزيد من الجدية أن تؤخذيرة بجد في العراق المرأةن قضايا إ  
 من وكان.  سياساتة ھذه الالمجتمع مھمة معقدة تتطلب صياغة سياسات خاصة في مجال المساواة ومتابع

                                                 
)79 (“Be Secure, Be Safe, Security Guidelines For Women, United Nations- Department of Safety and Security, 2006”.  

)80( UNFPA (2009), Progress report on “Women Empowerment: Peaceful Action for Security and Stability”. On website 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fmdtf%

12.doc&rct=j&q=LBN2G102&ei=9uQaS_7UD8GTlAfz3dDyCQ&usg=AFQjCNE2WfHIPTKeKcFSl -2Flebanon%2Fdocs%2FLRF

                                                                        .                                                          2009accessed on 16 November  Z0FpPtyDwRRwA 
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ا يقضا إدخال، 2003 عام بعدإعادة بناء األطر المؤسسية واإلدارية في العراق  إطارفي  يتم أن المتوقع
 التمكين أسس وإرساء ھالمعالجة التھميش االجتماعي ل ،يرية لعموم الوزاراتالمرأة ضمن الخطط التطو

التمايز وعدم  استمرارالوضع األمني عزز  سوءلكن   .ومقاومة محاوالت تغييب دورھا االيجابي المؤسسي
كملة يمنع معظم النساء من العمل أو البحث عن الرعاية الطبية أو ت اًحاجز شكل إذ ،المساواة بين الجنسين

 أدوار بتعزيز االھتمام يتطلبو كبيرة تحديات يفرض الذي األمر ،تعليمھن أو تفعيل مشاركتھن السياسية
  . والتنمية السالم بناءو النزاع بعد ما فيالمرأة 

  
ولكن في أوضاع النزاع وبسبب .  الدولة مسؤولية حماية النساء، فھذا ما تنص عليه تشريعاتھا تتحمل  
، فير األمن الشخصي والحماية القانونية، أصبحت المرأة تلوذ بالجماعة والطائفة والعشيرةعن توالدولة  عجز

الدولة المدنية، مع كل ما يعنيه ذلك من تخل عن مكتسبات الحداثة التي حظيت بھا المرأة العراقية  دالً منب
 آثارھا أكثر كان بالية، تقليدية بقيم مرتبطة ظواھر جديد من برزت قدو.  من الزمن منذ ما يقارب قرناً

مع  الدولة دور تراجعو.  تشجيعھاأو  عنھا السكوت بسبب بعضھا تفاقمأو  الممارسات بعض عودة خطورة
 تمكين تجاه والمدنية وريةما يثير الخشية من تخليھا عن التزاماتھا وواجباتھا الدست ،األوضاع األمنية يترد

  .والثقافية واالقتصادية واالجتماعية القانونية والحقوق مناأل وضمان والصحة والتدريب التعليم: المرأة
  

 تركن أال فيجب البرلماني، التمثيل مثل مؤسسية، مزايا االنتقالية من المرحلة خالل اكتسابه تم ما أما  
 ةنسوي حركة وترعه تحمه لم ما مضمونه سيفقد تشريعي مكتسب أنهذلك  نھائيا، إنجازاً باعتباره له النساء
  . العراق عليھا صادق التي الدولية بالعھود ومجتمعي حكومي والتزام ،واعية

  
 العراق دخول ومع.  محدودة ظلت تطبيقاته إن إال ،1325مجلس األمن  قرار على العراق صادق  

 واإلنسانية العملية األھمية تضاعفت ،الخصوص وجه على األخيرة الخمس السنوات في العنف دوامة في
  . 1994 متطلبات خطة عمل بيجينذا القرار وكذلك ھمتطلبات  لتحقيق

  
  والسياسي واالجتماعي االقتصادي الوضع  -1

  
 الخليج حرب ثم) 1988- 1980(بالحرب مع إيران اء� ابتد العراق، تاريخ من عقدين مراجعة إن  

تمر بفرض حصار دولي شامل اس 1990بعد اجتياح الكويت وصدور قرار مجلس األمن في ) 1991( لثانيةا
 المدرسة في يومياً مظھراً العنف وجعلت المجتمع، عسكرة إلى أدت النزاع ثقافة إن تظھر، 2003حتى 
 الجنسية وإسقاط القسري كالتھجير قاسية ممارسات إلىأفضت أنھا  كما . الشارع وفي بل ،الدولة ودوائر
 حياته وأثقل بالغاً ضرراً لعراقيا باإلنسان الحق مما األطفال، وتجنيد الخصوصية وانتھاك الجماعي والقتل
 ترافقحيث  ،2003أبريل /نيسان بعد ما أحداث مع مآسيھذه ال تواصلتو . تراكمية آثار ذات بمآسي

انھيار تام  معوالعمليات اإلرھابية والجرائم التي اتخذت طابعاً منظماً  والصراع الطائفي والمناطقي االحتالل
 المجتمع ووحدة االجتماعي النسيج وتعرض . القانون وھيبة لضبطا سلطة ذلك في بما ،لمؤسسات الدولة

 عن فضالً ،االنقسامي المضمون ذات الفرعية االنتماءات لحساب المواطنة قيم توتراجع ،التمزق لخطر
وتغليب المصالح  المستقبلية، الرؤية وغموض الديمقراطية، التجربة لحكمة الجديدة السياسية النخب افتقار

بناء دولة المؤسسات والقانون على قاعدة التسامح عيق ما ي، لفئوية على مصالح المجتمع العلياالشخصية وا
  . والعدالة واحترام الحقوق
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ي عام ف الحديثة العراقية الدولة تأسيس مع العراق في المعاصرة النسوية الحركة ةدوالت تزامن  
أسماء صدقي ، التي أسستھا "النساء نھضة"ھي جمعية  ،جمعية نسائية أول 1923عام  فظھرت، 1921

شھد ذلك العام إصدار  كما . )81(الذي كان أول ناد� نسائي "النسائية النھضة نادي"الزھاوي والتي انبثق عنھا 
 الفتاة"و "الحديثة المرأة"تبعتھا في الثالثينات مجالت  ،أول مجلة نسائية لصاحبتھا بولينا حسون ،"ليلى"مجلة 
التي أصدرتھا جمعية  "1943المرأة  صوت"لصاحبتھا مريم نرمة و "1937 العرب اةفت"و "1935 العراقية
  . "1946 والطفل األم"ولصاحبتھا قدس عبد الحميد  "1946 الرحاب"و "الرافدين فتاة"و المرأةتحرير 
وذلك بصدور  ،الثالثينات تمكنت الحركة النسائية من الحصول على مكاسب مھمة للمرأة العاملة وفي  

الذي ساوى بين الرجال والنساء في ميدان العمل، وخصصت بعض مواده  1936 عامل 72ون العمل رقم قان
 الوالدة، تلي التي الثالثة األسابيع في النساء تشغيل منع على نصت، فلتعالج األوضاع الخاصة بالمرأة العاملة

 العمل ساعات خالل طفلال ضاعبإر لھن والسماح أسابيع، بثالثة الوضع قبل األجر مدفوعة إجازة ومنحھن
  . )82(محددة لمدة

  
 اتحاد" مثل ،فاعلة نسائية تنظيمات تأسيس عبر مطالبھن تعزيز في العراقيات النساء استمرت وقد  
 "والنازية الفاشية مكافحة جمعية"و) 1980- 1901(برئاسة آسيا توفيق وھبي  1945عام  "العراقيات النساء

 رابطة"و 1951التي أسسھا األخوان المسلمون عام  "المسلمة األخت"وجمعية  التي تحولت إلى جمعية نسائية،
 الوطنية الحركة في النسوية التنظيمات ھذه شاركت وقد.  1952عام  "العراقية المرأة حقوق عن الدفاع

 إنصاف المرأة ومساواتھا بالرجل في الحقوق السياسية واالقتصاديةإلى عن الدعوة  فضالً ،والديمقراطية
تحققت للمرأة العراقية إنجازات ھامة على  ،1958وإعالن الجمھورية عام  وبعد سقوط الملكية . واالجتماعية

   .صعيد المساواة
  

في العھد الجمھوري دالالت  1959لحقيبة وزارية عام  ، ھي نزيھة الدليمي،امرأة أولم لحمل تس  
كتھا في المسؤوليات القيادية، لكنه لم يعبر عن رمزية على تمتع المرأة العراقية بحقوقھا السياسية ومشار

تبدالت جذرية في نظرة المجتمع وخيارات النخب الحاكمة في السماح بالمزيد من مشاركة المرأة في العمل 
 التقليدية المبادئ من لجملة تحدياً 1959 عامل 188 رقم الشخصية األحوال قانون إقرار ع�د� كما.  السياسي

 العائلة إطار في والمرأة الرجل حقوق تعالج قانونية وثيقة أول مثل أنهو خاصة المجتمع، في سائدة كانت التي
  . العربي العالم في رائدة تعتبر تزال ال حقوقاً للمرأة فمنح المساواة، قاعدة على واإلرث والزواج

  
طتھا دخلت الحركات النسوية مرحلة جديدة أصبحت فيه أنش ،خمس سنوات من عمر الثورة وبعد  

ما عرض قضايا المرأة  ،وأھدافھا امتدادا أليديولوجيات الحركات السياسية المتصارعة آنذاك على السلطة
بعد وصول  1963تم عام ھكذا  . )83(تراجع أولويتھا أمام القضايا السياسيةلإللحاق ببرامج تلك األحزاب ول

نقطة خالف مع تلك كانت ، ول الشخصيةقانون األحوافي حزب البعث إلى الحكم تعديل آليات توزيع اإلرث 
، وضياع المكاسب عموماً في تراجع السياسة المدنية كان الوضع التالي وطغيان العسكر سبباًو . اإلسالميين

بمثابة انتكاسة على أنھا ، يمكن النظر إلى ھيمنة العسكر ومن ھنا . التي كانت المرأة قد حققتھا في السابق

                                                 
واقع وتحديات وآفاق مستقبلية، : المرأة في المنطقة العربية"، )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )81(
 .30، ص 2005، األمم المتحدة، نيويورك "نظرة مستقبلية: النسائية في الوطن العربي الحركات

 .47المصدر السابق، ص  )82(

 .107 المصدر السابق، )83(
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تشكل المجتمع ات إمكانيال قفتھا إكانت نتيجقد ف  .شت في بداية العھد الجمھوريلحركة النسوية التي انتعل
مثلما  ،بما في ذلك تطور حركة نسوية تناصر حقوق المرأة ومشاركتھا في الحياة العامة ،المدني وتطوره

خارج  قاءواالرتكقيم راسخة في ثقافة المجتمع العراقي تمتلك مقومات البقاء  لحقوقاذه ھ تعمل على تجذير
  .أطر الدولة

  
زج المرأة في خططھا  إلى االشتراكي النھج انتھاج نحو بسعيھا مدفوعة الدولةبادرت  ،في السبعينات  
إصدار  فجاء  .المرأة في حدود ما سمحت به الدولة مشاركةفي  تلك المرحلة صعوداً توشھد ،السياسية

وأعطى  ،1936العاملة التي جاء بھا قانون عام ليثبت مكتسبات المرأة  1970 عامل 151قانون العمل رقم 
 حددمتساوية للنساء والرجال، و حقوقاً النساء 1971 عامل 29 رقمللعمال  االجتماعي والضمانقانون التقاعد 

ـ سن في التقاعد ـ  55 ال مشاركة المرأة في مجاالت العمل  ازدادت ،اتنثمانيال فيو  .للرجال 60للنساء وال
 عمل الرجل الذي انشغل قسراًلبديل على أنه نظرت الدولة إلى عملھا إذ سسات العامة، والتوظيف في المؤ

، الحكومة أجھزةوبالفعل زادت نسبة النساء العامالت في   .1988- 1980اإليرانية - بمھام الحرب العراقية
كاسب بمنح المرأة كما استفدن من حمالت محو األمية اإللزامية، وقد توجت ھذه الم ،التعليم منوزاد نصيبھن 

 1990 عامي ففي.  حق التصويت والترشيح في االنتخابات النيابية ألول مرة في تاريخ العراق الحديث
، لكن )البرلمان(المجلس الوطني من مقاعد في المائة على التوالي  7و في المائة 5.13 مرأةال شغلت 1997و

  .صالحياتلاذه لھ الثورة قيادة مجلس احتكار ظل في تشريعية صالحيات يملكلم يكن المجلس ھذا 
  

 من األخرى السياسية القوى حرم واحتكارھا، السلطة مقاليد على الواحد الحزب ھيمنة إن إال  
كبيرة على  مما فرض بدوره قيوداً دائرته، خارج والنقابي السياسي العمل حق وألغى الحكم في المشاركة

ن الظروف االستثنائية التي عصفت بالبلد بعد عام أجال؛ كما المشاركة السياسية والمدنية للنساء كما الر
في ظل العقوبات  ،تحملن تبعات التدھور االقتصادي الالتيكانت شديدة الوطأة على أوضاع النساء  1991

مساھمة النساء في سوق العمل خالل التسعينات  تدھورتو  .التي فرضھا مجلس األمن عقب غزو الكويت
  . األجور أدى إلى تزايد انسحابات النساء من العمل انخفاض حاد في بسبب

  
 بشكل الرجال مساھمة معدالت عن العاملة القوى في النساء مساھمة معدالت تقل العموم، في  
ـ  79 الرجال يشكل إذ ملحوظ؛ أن  غريباً ليسو  .في المائة للنساء 21في المائة من القوى العاملة مقارنة ب

ء في القوى العاملة في المناطق الريفية أعلى من تلك السائدة في المناطق تكون معدالت مساھمة النسا
 عمل على يعتمد الريفية المناطق في االقتصادي النشاط أن أولھما ،بعاملين ذلك تفسير ويمكن.  الحضرية
 سھلاأل يكون قد أنه ھوف الثانيأما العامل .  باحتياجاتھا تفي لكي ضروري األسرة تعاون أن كما النساء،
 مقبول أمر ذلكو منازلھن، في الزراعي باإلنتاج المتعلقة األعمال من الكثير زانجإ الريف في النساء على

 علىما م أكثر اجتماعياً المتوارثة الخبرة على يعتمد الزراعي العملوباإلضافة إلى ذلك فإن .  اجتماعياً
  . النظامي التدريبأو  التعليم

  
كما ال تزال  ،في المائة من الدخل المكتسب للرجال 11 عن للنساء سبالمكت الدخل نسبة تزيد وال  

في المائة  22في المائة من إجمالي وقت العمل األسبوعي للنساء مقابل  60نسبة العمل الزراعي تمثل 
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 إنه ذوما غير مدفوع األجر أو إالعمل الزراعي ، إذ أن وھذه الحقيقة تفسر انخفاض دخل المرأة.  للرجال
  . )84(في المائة من سكان العراق 30يستوعب الريف  ،وعموماً  .ية متدنيةإنتاج

  
أعداد  باستيعاب المعروفة النظاميمشتتة في القطاع غير الانتشرت أنماط العمل ، عقد التسعينات منذ  
من أغذية ومالبس وحرف تقليدية  ،صناعة المنتجات في المنزل مثل مختلفة،من النساء في أعمال  كثيرة
 األعمال فيوذلك لتدني الفرص المتاحة أمام المرأة ، الخدمة المنزلية وتجارة األرصفة كذلكو ،ويقھاوتس

 ومھاراتعال  تعليم بمستوىمن كن  حتى للنساء، النظامي غير القطاع استيعاب واتسع . إنتاجية األكثر
تعيلھا إلى أن  األسرةوحاجة  نيالمھفي حاالت البطالة والعزل  ذا القطاعھ ذ تلجأ المرأة للعمل فيإ عالية،
  .أو نفسياً للمرأة ھامشية استقراراً مادياً أو اجتماعياًال األعمالال توفر و.  ضافيإمصدر دخل  إلىأو امرأة 

القطاع نتيجة حرمانھن من المكاسب  ھذاتزايد حجم المخاطر التي تتعرض لھا النساء العامالت في يو
 االجتماعي الضمانقانون (  .والخاص الحكومي النظامي القطاع في املينللعوالحقوق التي يكفلھا القانون 

  ). 1969 عامل للعمال
  

أن معدل البطالة  إلىمعدالت البطالة بين النساء بدرجة ملفتة للنظر، حيث تشير البيانات  ترتفع  
، في حين 2005 عامفي المائة في  14.1بعد ان كان  2006 عامفي المائة في  22.7لإلناث ارتفع إلى 

 عامفي المائة في  19.2كان أن بعد  2006 عامفي المائة في  16.2 إلىانخفض معدل البطالة للذكور 
2005.   

  
 العام القطاع فيفرص العمل وأن من المفيد أن نالحظ ھنا إن العراق يتجه نحو اقتصاد السوق  ولعّل  
فيھا فرص مختلفة بيئة في  ھنوھو ما يضع ،المجال الرئيسي لعمل النساء الخاص القطاع، ما سيجعل تتراجع
 إلىأدت  2003وضاع األمنية المتردية بعد األ نأ غير . التنافس في الحصول على العمل ھايسودو وتحديات

مجموع  منفي المائة  38 إلى 32تمثل النساء ما نسبته و ،ضعف مستوى التشغيل في القطاع الخاص
ن النساء في إكذلك ف.  القطاعفي ھذا  األخرىاالجتماعية  ألنشطةواوالصحة  لصناعةالعاملين في مجاالت ا

على  والمؤسساتالشركات  األمنيعندما يجبر الوضع  ،القطاع الخاص أكثر عرضة لفقدان وظائفھن
تواجه و.  ل أعدادا كبيرة من النساءالعديد من المصانع التي كانت تشغِّبسبب ذلك  غلقوبالفعل، أ.  نكماشاال

  . مصاعب النقص في خدمات البنية التحتيةقية الباالقلة 
  

 والكتابة بالقراءة اإللمام معدل يبلغإذ  واعدة، غير المرأة أوضاععن  لبياناتأما بالنسبة للتعليم فإن ا  
نسبة االلتحاق اإلجمالية بالمدارس أما لرجال، بين افي المائة  86في المائة بين النساء مقابل  70 البالغين بين

 كانتو . في المائة للذكور 68في المائة لإلناث و 55ما نسبته  2007عام  تبلغفقد ) ا الثالثبمراحلھ(
السابقة مستويات متقدمة من التعليم، ارتبطت طوال عقود ة المرأة العراقية قد اكتسبت خالل العقود الثالث

والحاجة إلى مھارات من جھة الحاجة إلى عمل النساء في وظائف وبالتنمية بالتوجھات التحديثية لالقتصاد، و
وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك تفضيالً واضحاً لدى النساء .  من جھة أخرى تعبئة الرجال في القطاع العسكري

للمرأة دور كبير ف.  االجتماعيمھن مقبولة وفقاً للموروث  وھي ،للعمل في مجال التعليم وفي المجال الصحي
القطاع  فيتعمل المرأة كذلك .  نساءال من ھمفي المائة من المعلمين  68أن  إذعلى مداه،  في مجال التعليم

   .التمريضو طب االختصاص والمھن الصحيةوالطب والصيدلة و األسنانطب ، في الصحي

                                                 
الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي العراقية، المجموعة اإلحصائية  )84(

 .2007 - 2006 السنوية
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في مجاالت  االنخراط وفيالتحصيل العلمي  فية يحققته المرأة العراق الذيعلى الرغم من التقدم و  
 ھامةالمشاركة في القرارات ال إلىتفتقد  األخرى،النساء في البلدان العربية  شأنھا شأن ،ظلت فإنھا ،العمل

المرأة في  مشاركةحد من توظل المجتمع يعاني من وجود العادات والتقاليد االجتماعية التي  . ضمن األسرة
لقرار تخاذ اامواقع في عب النساء وستلتاألطر المؤسسية  تتطورلم و العامة، الحياةالكثير من أوجه 

المرأة العراقية والنجاحات التي حققتھا تكبدتھا يوازي الجھود والتضحيات التي ، بما والسياسي االقتصادي
   .المنصرمة دالمستوى الشخصي خالل العقو على

  
 ،لم يكن للنساء رأي على مستوى صنع القرار فقد لجأن إلى المجاالت المھنية واألدبية والثقافية وإذ  

وألنھن أصبحن روائيات   .لة الوحيدة المتاحة لھن للتأثير في األوضاع االجتماعية والسياسيةباعتبارھا الوسي
فقد فرضن أنفسھن على  ،وشاعرات وصحفيات وطبيبات ومھندسات ومحاميات وفنانات وأستاذات جامعيات

غياب الحركات اھتمام المجتمع، واستخدمن مجاالت عملھن كأدوات للتغيير في غياب حرية العمل السياسية و
  . لھن تجاھلھاأو  السياسية األحزابأو 

  العراقية المرأة علىوالحروب  االحتاللأثر   -2
  

 مصدرھا العراق في التنازع ثقافة أن إلى الوردي، علي كالدكتور العراقيون، االجتماع علماء أشار  
من االزدواج يمكن أن يصبح  ؤدي إلى حالةيما  الحضرية، والقيم البدوية القيم ھما للقيم، نظامين وجود

 الطاھر، الجليل عبد الدكتور ھو آخر، اجتماع عالم ويرى  .اآلخر مع للتعامل إجراءاتھاحد آلياتھا أو أالعنف 
تتحول فيما بعد إلى قواقع  وعرقية، ومحلية وعشائرية أسرية متعددة قواقع أسيرة العراقية الشخصية أن

 على كثيراً تركز والريفية البدوية القيم وألن . اآلخر قبول وعدم الذات على قحزبية وسياسية تتميز باالنغال
 وقوداً تصبح المرأة فإن األبوية، العائلة في ويتواصل الحضر إلى ينتقل تركيز وھو والعشيرة، األسرة سمعة

 تحمل لتيا ھي العشائرية الصراعات في المرأة إن بل.  جذوته إلطفاء يبذل الذي الثمنمن  جزءاًأو  للصراع
 أن إذ أخرى، دولة مع حرب تنشب حين حتى واضحة الوظيفة ھذه وتظل المقاتلين، وتحرض الحرب راية

  . الحرب أجندة من جزءاً يصبح المقاتلين وخدمة اإلنجاب على وحثھا المرأة وشرف كرامة على الحفاظ
  

 ودوائر المدرسة في اًيومي مظھراً العنف وجعلت المجتمع، عسكرة إلى أدت النزاع ثقافة نأ كما  
وعلى نحو  – يتماھى وفيھا الشمولية، النظم إيديولوجيا محاور أھم أحد ثقافةال ھذهو.  الشارع وفي بل ،الدولة

ال تبرر ثقافة النزاع الموت وانتھاك و  .الدفاع عن الذات مع الدفاع عن األمة أو الوطن أو الدين –مضلل 
كذلك .  ل ھي تعد كل آليات منع النزاع نوعاً من التخاذل واالنصياعالحقوق والتجاوز على المحرمات فقط، ب

.  ن مصالحھا في خطرأتزداد السلطة شراسة وتتضح مظاھر عسكرة المجتمع أكثر كلما وجدت تلك السلطة 
 الكامنة البنيوية البذور بدأت إذ أخرى، نزاعات مالمح ظھرت الدولة، مؤسسات وانھيار 2003 عام وبعد

لقد تشظت   .دمويتھا من التخفيفأو  وانتشارھا النزاعات تلك وقوع دون تحول قوة ھناك تكن ولم ،باإلنبات
 ھاوأكثر الضحايا أول المرأة كانت الدوامة ھذه وفي.  ثقافة النزاع إلى ثقافات نزاع عرقية وطائفية ودينية

   .تضرراً
  
  القسري التھجير  )أ(
  

ترك مسكنھا واالنتقال إلى  إلى ،اقية، وعلى رأسھا المرأةظاھرة دفعت األسرة العر القسري التھجير  
 للعالقات خسارة من ذلك يعنيه ما بكل ،آخر بلدأو ) حتى في العراء وم أمخي أو محلة(منطقة أخرى 
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 األسر عدد أنإلى  الالجئين لشؤون السامية المفوضية وتشير  .المحلية والمصالح الملكية وحقوق االجتماعية
  .يومياً العراق ونيغادر شخص 50 000 وان 2006 نھاية حتى أسرة 940 000 بلغ قسرا المھجرة
 مليونين من أكثر ، باإلضافة إلىمليون مھجر داخل العراق 1.7ھناك  أندراسة نشرت في بغداد  وذكرت
 مليون 2.3 بلغ النازحين عدد أن 2006 عام نھايةصدر  للمفوضية آخر تقرير وتوصل . خارجإلى ال سافروا
 امأعبائھ من كثيراً المرأة وتحملت ،األمنية األوضاع بسبب احدثت لھجرةوا التھجير أن الواضح ومن . شخص

كانت في كثير من األحيان تفقد عملھا وفرص  أخرى إلىن األسرة المھجرة من منطقة أ ذلك، امومخاطرھ
حين يتحول  األمريكيةت الحكومية أو الذي قد تفجره القوا بيتھاوربما  ممتلكاتھا تخسربل وقد  ،دراسة أبنائھا

 الثمانينات، مطلع منذ العراقي المجتمع شھدھا التي التھجير مشكلة أنوالواقع .  نرھابييإلل ملجأخلية أو  إلى
  . )85(ھوار، تمخضت عن آثار خطيرة مازالت شاخصة حتى اليوملألكراد وسكان األ وخصوصاً

  
  
  بالنساء تجارواإل البغاء  )ب(
  

دوره في الحد من ظواھر كالبغاء  2003أبريل /نيسان في النظام سقوط قبل العراقي نونللقا كان  
جانب انتشار العنف  إلى ،انھيار مؤسسات الدولة أن غير  .والسمسرة واالتجار بجسد الغير وتجارة الرقيق

 ،ط النظام السابقمن سقو أيامبعد ف  .فسحت المجال من جديد لتلك الظواھر ،والفقر والرغبة بمغادرة العراق
 لأليتامفتيات من دور الدولة  تكما خطف ،العقلية األمراضحدثت اعتداءات على نساء نزيالت في مستشفى 

لغياب الرقابة  ونظراً.  للعمل كبغايا أخرياتجندت  فيما ،)86(ساحات بغداد إحدىفي  وبيع عدد منھن علناً
رغم أن القانون العراقي يعد ھذا الفعل جريمة و أن رغم ،القانونية ظھرت في بغداد بيوت لممارسة البغاء

للنساء الخاطئات وباعة الخمور  تھديداً العراقية الصحف ونشرت.  عقوبة السمسرة تصل إلى حد اإلعدام
 والسماسرة النساء ذرنح: وتابع أسبوعإذا لم يتخلوا عن ممارساتھم في غضون  ،وخيمةودور السينما بعواقب 

 حذرت فقد.  أخرىترافقت مع ھذه الظواھر مشكالت و . )87(فان قتلھن حالل وإال سبوعأ مھلة ونعطيھم
 أعمالفي  ايستخدمولالعراقيين عبر الحدود من شركات دولية  باألطفالتجار ياد اإلدزامن  اليونيسيف منظمة

ويذكر تقرير  . تتوقف فلم بالنساء االتجار عمليات أما.  لالعتداءات الجنسية ايتعرضوأو  آخرصعبة في بلد 
 وھمية عروضأو  الزواجيستغلون حاالت البؤس والبطالة في العراق تحت غطاء  األبيضإن تجار الرقيق 

في الفنادق  أجسادھنبعد سفرھن على بيع  جبرني ثم ،أھليةفي شركات  موظفاتأو  منازل مدبرات للعمل
 آالفالتي تتبعت حركة تھريب ) ريناي( لألنباء اإلقليميةتقرير للشبكة االتحادية  وبحسب.  والمالھي

  . )88(اتسجلن كمفقود 1500بينھن  أنالعراقيات 
  
  القيادية المواقع في النساء تھديد  )ج(
  

                                                 
 المرحلون - خاص بحث -تانر وفيكتور فاوستجون ( - العراق في التھجير مشكلة من جانباً بروكنز لمعھد دراسة وثقت )85(

  .2002أكتوبر، /األول تشرين - بغداد -الحكمة بيت نشرھا وقد - بروكنز معھد - العراق في داخليا

 . 2003مايو /أيار 17في ) 4(وثقت جريدة المنار البغدادية ھذه الحادثة في عددھا  )86(

 .2003مايو /أيار 17 في) 1506( العدد ،الزمان التھديد نشرت التي الصحف من )87(

فتيات تستعد العصابة لتھريبھن وقد  5ألقت الشرطة القبض على عصابة تقوم بتھريب الفتيات إلى دول الجوار وتم ضبط  )88(
 . ھذا الموضوع جانبا من 2007أكتوبر /تشرين األول 17الصادر في  تالعراقيااجتماع الھيئة العمومية لشبكة النساء  تقريروثق 
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اغتيلت  كذلك . أولى ضحايا النزاع من النساء عضو في مجلس الحكم اغتيلت قرب دارھا كانت  
تفرغ لرعاية لت منياًأ استھدافھالبرلمان بعد واستقالت نائبة في ا العامة، شغالواأل البلديات وزارةمستشارة 
 قتل عملياتجرت  كذلك . أصبحت المعيل الوحيد لھم بعد مقتل زوجھا وأخيھا وشقيق زوجھاذين أبنائھا ال

عن الصحفيات  فضالً ،وموظفات بدرجات متقدمة وأكاديميات ومدرسات لوزيراتاغتيال  ومحاوالت
 كذلك . لتفجير مرات عديدةلمية التي تقل الموظفين والموظفات وتعرضت السيارات الحكو . واإلعالميات

 ،رئيسات منظمات نسوية تاغتيلو ،الجمھورية رئيس نائب شقيقة منھن ،مسؤولين وأخوات زوجات قتلت
وھددت رئيسة  ،مثل رئيسة منظمة نساء وأطفال بال حدود في كركوك ورئيسة جمعية األرامل في العمارة

إحدى  2006يونيو /حزيران في خطفت كما ،الجمعية إلغالق اضطرھا مما صرةالب فيجمعية مسيحية 
  . البرلمانيات مع عدد من عناصر حمايتھا ولم يطلق سراحھا إال بعد شھور

  
  األقليات نساء على المضاعف العنف  )د(
  

ه ال يتجزأ من ثقافة العراق وتاريخ جزءاً تشكل مندائية وصابئة مسيحية أقليات أن من بالرغم  
 واألھداف لألطماع ضحيةو، معينة أماكن الديني في للتطرف ضحية قليات، كانت ھذه األالحضاري العريق

فيھا منذ سنوات طويلة والتي نشطت فيھا وا باستثناء بعض المناطق التي وجدو.  أخرى أماكن في السياسية
 بدأت وتھديدھم إليھم اإلساءة ظاھرم نأ إال، كان المسيحيون خارج لعبة النزاع الطائفي ،الجماعات األصولية

تھديد المئات من األسر  مع 2008عام  الموصل في ثم ،2004 صيف في الكنائس تفجير مع حاضتباال
 إلى أن دلةوتشير األ.  تتنازع فيھا مجموعات عرقية ودينية وطائفيةالتي مدينة ھذه الودفعھا لمغادرة 

الثقافية وعالقاتھم االجتماعية على امتداد العقود الماضية،  وتأثيراتھم خسروا حضورھم الجغرافي المسيحيين
بعض أدبيات الجماعات األصولية حسب (فھم مسالمون في مواجھة جماعات متطرفة مسلحة ترى فيھم كفرة 

ن أ المسيحيين حالة يعقد مماو.  معينة انتخابية واختيارات والءات على إجبارھا يمكن اًأصواتأو ) المسلحة
 مسلحة جماعاتنھم ال يملكون ميليشيات أو أكما  ،ي البرلمان العراقي ومجالس المحافظات محدودتمثيلھم ف
ھم من العديد اغتيل كما ة،عمليات اعتداء متكرر خصوصاً والموصل بغداد في كنائسھم شھدت وقد.  لدعمھم

 العراقية الصحف تهعرض منشور عبر دينيا المتشددة الجماعات إحدى وطالبتھم ،الشارع فيأو  بيوتھم في
 إرھابية ضربات لصابئة فيتلقونوا األيزيديينو كالشبك األخرى األقليات ماأ.  رجعة دون العراق بمغادرة
إضافة  ،نساء نله كونھ نلما تعرض ،عانت نساء األقليات معاناة مضاعفة قدو.  مجھولة ألسباب متواصلة

  . إلى أقلية نانتمائھإلى 
  
  ةرألعنف األسري ضد الما  )ھ(
  

قائم على نوع الجنس يترتب  ييعرف العنف ضد المرأة بأنه أي عمل عنف ،لمنھاج عمل بيجين طبقاً  
 بالقيامفي ذلك التھديد  بما، للمرأة معاناةأو نفسي أو  جنسيأو  بدنيأذى  عليه، يترتب أن يحتملعليه، أو 
  . سواء ذلك في الحياة العامة أو الخاصةالتعسفي من الحرية،  الحرمانأو  اإلكراهأو  القبيل، ھذا من بأعمال

  
ضن لشكل أو آخر تعر� جميعھن� أن ،امرأة 250 أفرادھانة من النساء بلغ مجموع ظھرت دراسة لعي�أ  

ھم وكيل التُّ اآلخرين أمام واإلحراجتم والتھديد والتحقير وتراوح العنف الرمزي بين الشَّ.  شكال العنفأمن 
آثار تراوحت بين الكدمات والجروح  إلىفي المائة من النساء  62.6الجسدي لدى دى العنف أوقد .  الباطلة

ضن لتھديدات بالطالق أو الھجر أو الطرد أو الزواج من في المائة تعر� 24 أنكما .  والعاھات والكسور
بحوثات الم منفي المائة  65.2 أنھي  ،الدراسة إليھاوثمة مالحظة مھمة تشير .  منع من العملالأو  أخرى
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 أكدوقد .  لة أو مبذرة أو متمردةن تكون مھم�كأتكون سبباً للعنف الواقع عليھا،  قدن الزوجة ذاتھا أيعتقدن 
 84مقابل  ،نه ليس من حق الرجل ممارسة العنف ضد النساءأفي المائة فقط من مجموع المبحوثات  15.6

ن للبعد الثقافي أيظھر  ھكذاو . )89(أو دائماً أحياناًأن يمارس العنف ضد زوجته  هن من حقأفي المائة ذكرن 
  . ما تتعرض لهلظھر عجز المرأة ورضوخھا ھميته بوصفه مرجعية سلوكية للمجتمع، كما انه ي�أ
  

للمجتمع العراقي كغيره من المجتمعات الشرقية سمات تجعل من اإلفصاح عن بعض الحاالت التي تقيسھا   
لذا ينبغي اللجوء إلى و . األسر، سواء في التعداد السكاني أو المسوحعليه تتكتم  مؤشرات العنف ضد المرأة أمراً

  . ال توجد إحصاءات موثوقة لحاالت العنف ضد المرأة ،وعموماً . تناسب مع تقاليد المجتمعتمؤشرات أخرى 

  
أو  الخطف سيما ال ،مباشر غيرعلى نحو مباشر أو  عنف لعمليات والفتيات األطفال تعرضكذلك   

 أجھزة فيه كانت وقت في خصوصاً، واألمھات عموماً األسرة أوضاع على ذلك عكسانو ،االنتقام بدافع تلالق
 لھجرةاألخرى إلى ا األسر آالف اضطرو الدراسة عن أبنائھا لمنع اًأسر ضطرما ا غائبةأو  ضعيفة األمن
  . الدراسة في استمرارھم وتأمين أبنائھاة لحماي الجوار دول إلى
  

  للنزاعات االجتماعي النوع أبعاد  -2 الجدول
  

  المحتملة األبعاد  النزاع عناصر
   الجارية النزاعات أثناء المتحققة األبعاد

  العراقفي 
  

  المرأة بحقوق االعتراف عدم  اإلنسان حقوق انتھاكات تزايد
  المرأة ضد العنف تزايد

  المرأة سلوك على اجتماعية ضغوط
  المرأة ضد العنف تزايد
  األقليات نساء ضد لعنفا تزايد

  
  واإلصابات القتل

  النفسي والعنف النفسية الصدمة
  الجنسي للعنف النساء تعرض
  المسلحة النشاطات في النساء إشراك

  الجنسي للعنف النساء تعرض
  المسلحة النشاطات في النساء إشراك
  األرامل عدد زيادة

  
  االجتماعية الشبكات تھديم
 ةالعائل ھياكل في تغير

  وأفرادھا

  المرأة على شديدة ضغوط
  للعائلة المرأة إعالة

  المرأة على شديدة ضغوط
  للعائلة المرأة إعالة

  
  الناس للنزاع  تعبئة
  اليومية والحياة العمل تعطيل

  العمل في الرجال محل النساء إحالل
 المنزل في تقليدية غير بأدوار النساء قيام

  اليومية والحياة

 الرجال محل النساء إحالل عيمن العنف انتشار
  العمل في
 المنزل في تقليدية غير بأدوار النساء قيام

  اليومية والحياة
  

  
  المادية االحتياجات نقص

 مستلزمات لتوفير تزداد النساء معاناة
  اليومية المعيشة
  الصغيرات البنات على العمل عبء يزداد
الضغوط النفسية على الرجال  تزايد

 توفير عن جزھمعالعاطلين بسبب 
  العائلة احتياجات

 المعيشة مستلزمات لتوفير تزداد النساء معاناة
  اليومية
  الصغيرات البنات على العمل عبء يزداد
الضغوط النفسية على الرجال العاطلين  تزايد

  العائلة احتياجات توفير عن عجزھمبسبب 

  

                                                 
، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم "دراسة ميدانية في مدينة بغداد –العنف األسري ضد الزوجة "أفراح جاسم محمد،  )89(

 . ، صفحات متفرقة2007االجتماع، كلية اآلداب، جامعة بغداد 
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 الالجئين مشكلة ظھور
  قسراً والمرحلين

لطوارئ تختلف بين ا لحاالت االستجابة
  الرجال والنساء

  تلبيتھا تمت ال النساء احتياجات

الطوارئ تختلف بين  لحاالت االستجابة
  الرجال والنساء

  تلبيتھا تمت ال النساء احتياجات
  
   ةاألسري ضد المرأ غيرلعنف ا  )و(
  

بين  حرباًم أ لياًسواء كان داخ المسلح النزاع فترات خالل النساء لحقوق الخطيرة االنتھاكات تتزايد  
 في فالمرأة.  وتتواصل بفعل جذور ثقافية ممتدة في تاريخ المجتمع االنتھاكاتھذه تحدث و.  أطراف دولية

) التعويض(من الدية  جزءكما أنھا  االنتقامي، للعنف ھدف، ولذا فإنھا والعشيرة األسرة لشرف رمز العراق
النوازع الغريزية التي تأخذ شكل ذلك، فإن عن  فضالً.  وخصوصا القتل ،الذي يقدم في حاالت النزاع
 بعد تستمرسو النزاع قبل االنتھاكات ھذه وجدتولقد .  انھيار سلطة القانونلدى االغتصاب والتعذيب تنطلق 

 ھمإعالنبسبب  أو المزايا وتقاسم والقادة بتوزيع السلطة نبل قد تزداد بسبب انشغال السياسيي جذوته، خمود
للحقوق  التي ترى في المرأة كائنا فاقداً الجماھيربعض  كسب بھدف التقليدية الثقافة ومعايير مبقي تمسكھم عن

  . خارج نطاق األسرة األبوية
  

 االحتالل قوات كانت كثيرة أحيان فيف ،من طرف آخر والحقوق للحريات انتھاكغير أنه كان ھناك   
كذلك .  اب في أماكن عديدة من المدن العراقيةغتصالقتل واالن بعض جنودھا ارتكب إبل  المدنيين، تروع

وقد  العراقية، األمن قوات منتسبي أيدي على للعنف النساء تعرض إلى النسوية المنظمات تقارير بعض شيري
رفع إفراد ومنظمات مجتمع مدني تقارير إلى بعثة األمم المتحدة في العراق مشيرين إلى استخدام النساء 

 النساء تعرض إلى أخرى تقارير وتشير  .)90(ر من أفراد العائلة لتسليم أنفسھمكوسيلة للضغط على الذكو
  . سجون مثل أبوغريب في ذلك عن شائعة قصصاً اإلعالم وتداول والمعتقالت، السجون في للتعذيب

  
اغتصبت حوالي فقد ، 2003الت االعتداء الجنسي المبلغ عنھا في العراق منذ عام اح تتزايدوقد   

امرأة  80، في حين تعرضت حوالي 2006يونيو /فبراير وحزيران/ي بغداد وحدھا ما بين شباطامرأة ف 60
كما ذكرت وزارة الدولة لشؤون المرأة .  الحاالت غير المبلغ عنھا اإلحصائياتھذه  تشمل الو.  إلى اإلساءة
تل نصف الضحايا ق ،2006وحتى أواخر عام  2003بريل أ/حالة اغتصاب موثقة منذ نيسان 400أنه من بين 

، لعارا غسلأو  جرائم الشرفومن الصعب تقدير مدى انتشار ما يدعى .  فيما بات يعرف بجرائم الشرف
 تناول أوضاع المرأة في جنوب العراق يشير تقرير لألمم المتحدةو.  العراق في معروف سلوكرغم أن ذلك 

ما تترك جثث النساء في المشرحة يراً فكث ،ن الحصول على معلومات دقيقة حول وفيات النساء صعبأإلى 
  . ضرار بسمعة العائلةحد بسبب الخوف من اإلأيطالب بھا  أندون 

  
 ،مشدداً لقتل ظرفاًفي جريمة االشرف عامل كردستان يعتبر  إقليمالقانون في  نأوعلى الرغم من   

في ظروف تتطابق مع  ثاإلنا تايشھد زيادة نسبة وف 2006النصف األول من عام  إنأشارت التقارير إلى 
تقرير  أشارو.  امرأة في أربيل والسليمانية 275فخالل األشھر الستة من ذلك العام قتلت .  جرائم الشرف

الى تقرير أصدرته وزارة حقوق اإلنسان في  2006 نوفمبر/الثانيتشرين في المتحدة  األممبعثة أصدرته 
وسجلت ھذه  ،2006ألشھر الثماني األولى من عام قمن بحرق أنفسھن خالل ا امرأة 239 أنكردستان ذكر 
رجعوا أن في منظمات المجتمع المدني ين أطباء مستشفى السليمانية ومسؤولأإال  ،نھا انتحارأالحوادث على 

                                                 
 .45 ص ق،الساب المصدر - اجتماع وثائق )90(



 -53 -  

  

 اللواتي النساء غلبأ أعمار أن ولوحظ.  ھذه الحوادث إلى التقاليد العشائرية والتفسيرات المتعصبة لإلسالم
  . )91(عاماً 18- 13 بين تراوحت الريفية المناطق في للعنف تعرضن

  
خرى ربما تكون قد تفاقمت في ظل عدم توفر ضوابط أأشارت تقارير إلى ممارسات تقليدية  كذلك  
، ھذه الممارسة في كردستانوجود لماني أدلة على أقدم فريق إسعافات ، فقد ختان اإلناث ذهھ ومن.  رادعة
قد و.  )92(العملية لھذه خضعن الفريق تقاھنلا سيدات 907 بين منالمائة في  60 نأ خرآ طبي فريق بين كما

 إلىإقليم كردستان إصدار قانون يتضمن عقوبة تصل  برلمانحاولت رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في 
 . عشر سنوات لمن يمارس ھذه العادة

  
متطرفة  المجال لتفسيرات تفسح ظروف النزاع وتراجع دور وسائل الضبط أنيمكن  ،جانب آخر من  

تعرضت المرأة النتھاكات فظيعة  التفسيرات، تلك مثل تعاظم حيث ،البصرة مدينة ففي.  قضايا حقوق المرأةل
وتقدم إحدى .  على ما يراملحريات الشخصية ليست ان أواضح من الو.  طالت كرامتھا وحرمة جسدھا

ن المرأة غير أمكتوب على جدار في حرم جامعي مفاده شعار ھو  ،على ذلك وبسيطاً واضحاً الدراسات دليالً
 ظروف في يتعاظمو.  )93(بيئة ترھيب وخوف قيخل ةالدراس وھذا كما تضيف ،المحجبة امرأة فاسقة

أھمھا الحفاظ على المرأة  سوغات متعددة،طبقا لم المرأة، ضد للعنف المبررةالثقافة التقليدية  النزاعات تأثير
  . )94(األسرة شرف حمايةأو 
  

تفشي  واالنتقامية العقالنية غير السلوكيات وانتشار الضبط لياتآو القوانين تعطيلوكان من شأن   
 وثقت قد لدوليةا العفو منظمة وكانت.  مرأةال أسرة إلى لإلساءةأو  فدية على للحصول اختطاف النساء، إما

 كما . )95(واالغتصاب للخطف تعرضن امرأة 25 من مؤلفة عينة تناولت مبكرة دراسة في ةالظاھر ھذه
 16.6و جنسية، إلغراض اختطفن للخطف تعرضنامرأة  18 منفي المائة  66.6 إن أخرى دراسة أظھرت

المتوسط الحسابي ألعمار المخطوفات  وبلغ.  من أسرة الفتاة في المائة انتقاماً 11و للفدية طلباًفي المائة 
أو  شرطة أجھزةرة التي أجريت فيھا الدراستان المذكورتان الفتفي  ھناك كنت لم هنأ ويالحظ . عاماً 19.7

  . )96(2003 يوليو/تموز 16الشرطة الجديدة تخرجت في  منإذ إن أول دفعة  ،جيشأو  منأ
  
   للمرأة الميليشيات اضطھاد  )ز(
  

                                                 
مؤتمر  إلىدراسة قدمت  "مراجعة استطالعية :العراقية بين عجز السلطة وتخلف المجتمع المرأة"، محمد حمزة كريم )91(

  .2007أبريل /نيسان، عمان ،جامعة فيالدلفيا، الدراسات العراقية المعاصرة

 .16 ص، 2005) 11( العدد - المستقل قيالعرا النسائي التجمع عن الصادرة النسوية) نون( مجلة في تفاصيلال راجع )92(

 .86 ص. 2003سبتمبر، /، تقرير رقم واحد عن الوضع في العراق، أيلول"مراقبة الديمقراطية في العراق"رند فرناكي،  )93(

إلى االنقطاع عن الدراسة والعمل  –بسبب ضغوطات أسرية  –أظھرت المالحظات الميدانية أن المرأة العراقية اضطرت  )94(
 حمزة، محمد كريم :وقد وثقت بعض الدراسات ذلك ومنھا  .2003أبريل /زاور وغيرھا من األنشطة في األشھر التي أعقبت نيسانوالت

  .2003يوليو /تموز لليونيفيم، قدمت دراسة ،"األخيرة الحرب بعد ما عراق مجتمع في للمرأة اإلنساني األمن"

)95( Human Right Watch, “Climate of Fear: Sexual violence and Abduction of women and girls in Baghdad”, Vol. 15, 

No. 7 (E) - July 2003.                                                                                                                                                                                    

 .كريم محمد حمزة، المصدر السابق )96(



 -54 -  

  

إلى  هتقف الميليشيات التي دخلت حومة النزاع في العراق عند حدود الفعل السياسي، بل تعدت لم  
 شبابال على وتفرض ،سكانال على اإلتاوات تفرض فھي.  لى التأثير في مجمل الحياة االجتماعيةإتصاد واالق
ثقل  للعو . والسياسي اإلداري لنفوذھا نظراً عمل بفرص وتغريھم ةكالحراس واجباتال بعض يمارسوا نأ

 ،المرأة على فرض والبصرة ىديال مثل العراق من عديدة مناطق ففي.  المرأة على وطأة شدأ كانالميليشيات 
 في الظھور من النساء ومنعت ،النسائية الحالقة صالونات أغلقت كما ،الحجاب ارتداء ،المسلمة غير حتى

ان على .  )97(البصرة في ذروتھا الممارسات ھذه وبلغت  .والمدارس العمل إلى الذھابمن و بل ،األسواق
  . د من الفتيات كانتحارياتإذ تم تجنيد عد ،الصورة أكثر ظالمية في ديالى

  
 تمثلو.  من العنف وضحية له في الوقت ذاتهاً جزءيمكن أن تكون  المرأةويجدر االلتفات إلى أن   

 2008نوفمبر /الثاني تشرين فيالمرأة  شؤونالدولة لفسره مؤتمر لوزارة  ،لذلك ظاھرة االنتحاريات نموذجاً
 . )98(مية واالكتئاب واليأس والغضب وغسيل الدماغ واإلكراهبأسباب مثل فقدان األقارب والفقر الشديد واأل

جبرن على الزواج من أن عدة فتيات صغيرات في المحافظة أإلى في مجلس محافظة ديالى  ةعضو تشيرو
 وتذكر.  على االنخراط في التنظيمات المسلحة التي جندتھن كانتحاريات أيضاً جبرنأأمراء تنظيم القاعدة و

  . ونصف عام خالل عملية 25 نفذن االنتحاريات نإ البيانات بعض
  

  السالم ومفاوضات النزاعات حل في المرأة مشاركة  -3
  
  المصالحة  )أ(
  

 المفاوضات من سلسلة العراق شھدللثقة المتبادلة، المتنازعة األطراف  افتقارالرغم من  على  
 التسامح ثقافة لنشر المدني المجتمع منظمات من ؤوبد عمل جانب لىإ ،الحوار وجلسات والمؤتمرات
  . والمصالحة

  
 ،عدة مؤتمرات دولية وعربية للمصالحة وإرساء السالم 2006فبراير /شباط بعد خصوصاً، عقدت  

 ،ومنھا ما عقد برعاية سياسية من دولة عربية اإلسالمي،رعته منظمة المؤتمر الذي  2007منھا مؤتمر مكة 
قامت و . أوروبيةوفي دول  األردنضال عن مؤتمرات عقدت في مثل مؤتمر شرم الشيخ في العام ذاته، ف

  . دور ھام في إنجاح ھذه المساعيبمنظمات األمم المتحدة 
  

جانب تلك المؤتمرات، عقدت مؤتمرات عشائرية عديدة على امتداد محافظات الوسط والجنوب،  إلى  
 الصراع في الداخلة المناطق سكان بين مصالحة ولقاءات تجمعات تعقد، كما على الوحدة الوطنية للتأكيد
لم  لقاءاتالو تجمعاتوال المؤتمراتغير أن ھذه .  الملكية لحقوق وانتھاك وتھجير قتل عمليات شھدت والتي

  . ومشاركة تنظيماًعنھا  تماماً غائبة المرأة كانت، وتحقق الكثير ألسباب عديدة

                                                 
لما  نظراً 2007أكتوبر /تشرين األول 29مدير شرطة البصرة في  إلىرسالة شكر  العراقيات النساء تنسيق لجنة وجھت )97(

 تعرضن البصرة جامعة تطالبا أن العراقية الصحف نشرتھا لتقارير وطبقا المعلوم ومن. بذله من جھد في سبيل حماية النساء من العنف
 عدم بسبب القتل وربماواإلھانة  للضرب تعرضن والدوائر األسواق في النسوة إن بل الحجاب، ارتداء على حملھنل شديدة لضغوط
 .تحجبھن

ة كراس ظاھرة النساء االنتحاريات، أصدره المؤتمر الوطني الرابع للمرأة العراقية الذي عقدته وزارة الدولة لشؤون المرأ )98(
 .2008أكتوبر /في بغداد تشرين األول
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 بناء معوقات بعض نأ إالّ ،قادم أھلي سالمل ايجابية مؤشرات األفق في بدأت 2007 عام أواخر ومنذ  
 مشروع تطلع مع ،النزاعات صفحة لطي القادمة االنتخابات إلى العراقيون ويتطلع ،قائماً مازال حقيقي سالم
 المجتمع وتنظيمات المؤسسية األطرذلك ل تھيأت وقد سيما ال، السالم بناء في المرأة مشاركة تعزيز إلى

  . الداعمة المدني
  

  السالم ومفاوضات حوار: النزاعات بعد ما  -3 لالجدو
  

  العراق في المتحققة األبعاد  المحتملة األبعاد  النزاع بعد ما عناصر
 

  سياسية مفاوضات
  السالم بناء

 المفاوضات في ضعيفة النساء مساھمة
  السالم إستراتيجيات وضع فيو

 لھا ليسو السالم، حوار من النساء تستثنى
  مؤسساتأو  كجماعات ضينالمتفاو بين مكان

 
 إليصال اإلعالم وسائل استخدام
  األفكار

النساء على الوصول إلى  قدرة عدم
 مصالحھن نأ عنيي عالموسائل اإل

 مطروحة وغير ممثلة غير وتصوراتھن
  للنقاش

  اإلعالم وسائل وتعدد حرية
  مطروحة المرأة قضايا

  متزايدة واإلعالم الصحافة في المرأة مشاركة

 
خارجيين مفاوضين استخدام
  السالم حفظ قوات

 النوع قضايا علىمدربين /مؤھلين غير
 حقوق ينتھكون أحياناً. االجتماعي

  المرأة

  األجنبية األمنية الحماية شركات كذلك
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  )تابع( 3 الجدول
  

  العراق في المتحققة األبعاد  المحتملة األبعاد  النزاع بعد ما عناصر

  االنتخابات  إجراء

  

أو  التصويت في اتصعوب
  الترشيح

 في المرأة قضايا إدخال عدم
  االنتخابات وشعارات برامج

  والتصويت الترشيح على النساء تشجيع

  الكوتاب يلزم االنتخابات قانون

  المرأة صوت وصول  الكوتا/البرلماني التمثيل
  التشريعات ضمان

  األحزاب قيادات في نساء توجد ال
  الناخبين وليس األحزاب تمثل المرأة

  البرلمان في المرأة قضايا تمثل ال

  والتأھيل عمارإلا إعادة
  عمل فرص خلق في االستثمار

 عمارإلا إعادة عمليات تمنح ال
أو  العمل، فرص في للنساء أولوية
  القدرات وبناء التدريب
  التحتية البنية إصالح أولوية

  :القدرات بناء فرص توفر
  

  دولية منظمات
  محلية وميةحك غير منظمات

 فرص كانت سواء ،معينة مزايا  ليشيات يالم حل
 منحأو  أراضي توزيعأو  عمل

 الرجال عليھا يحصل ،قروض
   النساء منھا تستفيد فال ،المقاتلون

  

  عموماً ضعيفة فيھا النساء مشاركة  المدني المجتمع لتقوية إجراءات
 لقضايا أھمية تعطي ال المنظمات

  االجتماعي النوع

  واسعة نسوية مشاركة
  كثيرة نسوية منظمات
  االجتماعي النوع بقضايا المنظمات جميع اھتمام
  السالم وبناء النزاعات بمنع كبير اھتمام

  
  والمجتمع للدولة القيادية المؤسسات في المرأة شاركةم  )ب(
  

 أنھا فتراضاال يمكن مؤسسات ظھور الديمقراطية نحو التحول سياق في 2003 عام منذ العراق شھد  
ة كتبر وصول النساء إلى المشاريع ،1994 بيجين عمل لمنھاج وفقاًو  .والتأثير للتصرف فرصاً للمرأة توفر

  . ليات إدماج النوع االجتماعيآل النھائي الھدفالحقيقية في صنع القرار 
  

 عام قرأ الذي الدائم الدستوروحتى  1925بالقانون األساسي  اًبدء ،نصت الدساتير العراقية جميعاً  
 . )99(بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو القومية ،على المساواة بين المواطنين، 2005

  يستھدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء "الدستور الدائم على أن  من ابعاًر 49نصت المادة و
للمرأة العراقية وخطوة مھمة في  ه الكوتا مكسباًواعتبرت ھذ.  "ال تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب

التي  20وھو أمر تعزز بالمادة ، اتجاه حصولھا على المشاركة الفعلية في السلطات ودوائر صناعة القرار
للمواطنين رجاال ونساء� حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيھا حق "نصت 

في  12، 9، 6، 3مواقع حصل المرأة على الت ،وبفضل قانون االنتخابات.  "ترشيحالتصويت واالنتخاب وال
  . يمكن أن يؤمن لھا نسبة تقترب من الثلث ما ،القائمة االنتخابية

                                                 
 .11، ص "تطوير وتعديل القوانين الخاصة بتشريعات المرأة: المرأة والدستور"، نفائزة بابا خا) 99(
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شكل ھذا التغيير فرصة تاريخية لصعود دور المرأة السياسي في المجتمع، فألول مرة في تاريخ البلد   

في مجلس الحكم  احتلت المرأة موقعاً أخرى، جھة من.  ؤسسات التشريعيةتحظى المرأة بحصة كبيرة في الم
االنتقالي، كما حصلت على حقائب وزارية في الوزارات األربع التي شكلت عقب االحتالل، وكذلك في 

في أدناه  وسنبين.  )، الجمعية الوطنية، مجلس النواب الحاليحكممجلس ال( ةالمجالس التشريعية الثالث
  . المؤسسات ھذهفي  مشاركتھا

  
 275 من امرأة 87 الوطنية الجمعية، كان ھناك في 2005 عام في :النواب مجلس في المرأة تمثيل  
ھما لجنة  ،المرأة ترأس في مجلس النواب لجنتين فقطغير أن .  امرأة 73البرلمان الحالي فيضم  أما، عضواً

 في المرأة تشارك ال، ف23 وعددھا ،األخرى للجانا ماأ ،المرأة واألسرة والطفولة ولجنة المجتمع المدني
  .)4أنظر الجدول (أبداً  بعضھا

  
  الحالي النواب مجلس لجان بعض في النساء تمثيل  -4 الجدول

  
  النساء عدد  األعضاء عدد  اللجنة
  0  15  والدفاع األمن
  0  9  والغاز النفط

  1  13  القانونية
  1  7  المالية

  2  15  الخارجية العالقات
  2  12  عمارإلوا واالستثمار قتصاداال

  4  12  والبيئة الصحة
  7  15  والتعليم التربية
  7  7  المرأة لجنة

  
  .2007أكتوبر /تشرين األول 21، 2075 العدد المتمدن لحوارا – 2006رصد حقوق وحريات المرأة في العراق عام : المصدر

  
 من نائبة 26 يبلغ إذ جداً متبايناً يبدو العراقية المحافظات على البرلمانيات توزيع أن يالحظكذلك   
 المحافظات في 3- 1 العدد ويتراوح البصرة في 6و قار ذي في 4و ربيلإ في ومثلھا نينوى من 5و بغداد

.  اآلن حتى مؤثرة كتلة يشكلن أنالنواب  مجلس اتعضو، لم تستطع الكوتا نظامة ايجابيورغم .  األخرى
لة بواجبات وأھداف تتعلق بالطفولة واألسرة وذوي االحتياجات الخاصة ن لجنة المرأة مثقإف ،جانب أخر من

  . )100(لتنظيم نشاطاتھا بخصوص تلك القضايا مؤخراً ةاستراتيجيوقد أطلقت  ،والمسنين
  

 لحل جھداً فيھا تقدم أن للمرأة يمكن أخرى ساحة المجالس ھذه :المحافظات مجالس في المرأة تمثيل  
كان عدد النساء في ھذه المجالس ، 2007عام  في.  والسالم والمصالحة تسامحال قيم وتكريس المنازعات

.  في المائة 25التي تبلغ  المقررة الكوتا تتجاوز نسبة وھي ،في المائة 26 بنسبة أي، 744 أصلمن  194
 من مجموع عدامق 110عن حصول النساء على يناير /الثاني كانون نھايةفي  جرت التي االنتخاباتأسفرت و

                                                 
خطة عمل إستراتيجية لعملية التغير االجتماعي في مجال المرأة واألسرة "مجلس النواب العراقي، الدائرة اإلعالمية،  )100(

 . 2008، بغداد، "لمقبلةوالطفولة للمرحلة ا
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على العكس إنھا بل  النزاعات، حل في لإلسھام فرصاً للمرأة توفر ال العشائرية األعراف أن ومع.  440
إسھام المرأة في أنشطة مجالس إال أن  ،وكبش فداء للمصالحات العشائرية تتجعل منھا ضحية للتوافقا

مثال مفيد في محافظة  وھناك  .المحافظات سيكون مؤثراً بال شك في عملية إعادة بناء مجتمع ما بعد النزاع
 االنتخابات في المجالس لعضوية رشحت حتى نسبياً األمن استتب نأ ما إذ ،نبار التي سادھا العنف طويالًاأل

  . ى النساءعل االجتماعية الضغوط من بالرغم ،مرشح 500 أصل من امرأة 131 الثانية
  

.  متقدم قرار صنعمركز  453ن المرأة تشغل أ المتاحة البيانات تظھر :القيادية المراكز في المرأة  
كان بمثابة فرصة تاريخية  2003التغير الذي حصل عام  أن المرأة شؤونلدولة الوزارة ويشير تقرير ل

ثمة تراجع في أعداد غير أن .  حصلت على مقاعد وزارية وبرلمانية إذلصعود دور المرأة السياسي، 
كان  الحالية للوزارة السابقتين الوزارتين وفي.  )في البرلمان 75قابل في الجمعية الوطنية م 86(البرلمانيات 

 توجد ال واليوم.  وزارياً منصبا 36 من وزيرات 4تضم سوى  الوزارة الحالية فال، أما وزيرات 6 ھناك
 المحافظين بين امرأة توجد ال كما) النواب مجلسو الوزراءومجلس  الجمھورية( الثالث الرئاسات في امرأة

.  وزارة الخارجية بدرجة سفير في نساء ثالث عينت ومؤخراً.  رؤساء مجالس المحافظات بينأو  ونوابھم
 صياغة لجنة في دورھا تراجع كما ،عضوا 55نساء من أصل  9ولم تسھم في لجنة كتابة الدستور سوى 

  . عضواً 27 بين من فقط امرأتين إلى الدستور
  

 في النسوية فالنخب.  السياسي دوره في للرجل ةتابع ستمرتا المرأة أن الوزارة تقرير ويضيف  
 قريباتأو  أخواتأو  زوجات األغلب األعم في ھن المدني المجتمع ومنظمات السياسية المؤسسات

 اتخاذ حول ج/8 الفقرة في 1325أكد عليه القرار  ما إنذلك يمكن القول  على وبناءً�.  لشخصيات سياسية
 االنتخابي والنظام بالدستور منھا يتعلق ما وخاصة والفتاة، للمرأة اإلنسان حقوق رامواحت حماية تضمن تدابير

نه يعيق أكما  ،ن التطبيق يخضع العتبارات سياسية وحزبية ضيقةأيصطدم بحقيقة  والقضاء، والشرطة
  . خروج المرأة من قوقعة السلوك التقليدي التابع للرجل حتى حين تكون في موقع اتخاذ القرار

  
  السالم بناء في المرأة مشاركة لتعزيز الوطنية اآلليات  -4

  
 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية إلى 1986أغسطس /آب 13 في العراق انضم  

 البروتوكول على يصادق لم أنه إال، )29(، و)16(، )9(، )ح/2(، )ز/2( المواد على تحفظه مع، )سيداو(
 في عليھا المنصوص الحقوق لتقوية كوسيلة 2000ديسمبر /األول كانون 22 في يانهسر بدأ الذي االختياري

 العليا الوطنية اللجنةھي  وطنية آلية 1997 عام في العراق، أنشأ بيجين مقررات تنفيذ لمتابعةو.  )101(سيداو
  . 2003 عام انتھت مھامھا إن إال بالمرأة، للنھوض

  
 الدولي المجتمع من وتقنياً مادياً دعماً 2003 عامي أنشأت الت المرأة لشؤون دولةال وزارة نالت  
 قضايا إدماجعلى  للعمل وطنية إستراتيجية 2004 عام تبنتقد ف.  مھم هلكن ،متواضع تقدم بتحقيق وقامت
 زيادة على الدولة موظفي تدريب وتشمل ،الحكومية للمؤسسات التابعة والبرامج الخطط في االجتماعي النوع
 ممثل بتعيين الوزارة قامت األھداف لتلك وتحقيقا.  المرأة وحقوق االجتماعي النوع قضايا عاةومرا الوعي

                                                 
تحديث لتقييم امتثال العراق القانوني والواقعي للمعايير القانونية : وضع المرأة في العراق"، )وآخرون(ألين متي : نظرا )101(

 . 15- 13، ص 2007، جمعية المحامين والقضاة األمريكية، مشروع تطوير القانون في العراق، "الدولية
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 الوعي لزيادة والوطنية الدولية النسوية المنظمات مع الوزارة تعمل كما وزارة، كل في االجتماعي للنوع
 وزارةال تجربة لتزا الو.  )102(الدستورية والعملية االنتخابات سياق في وخصوصا المرأة حقوق حول

 قضايا األخرى الوزارات وتجاھل لھا، المتاحة الموارد قلة من تشكو وأنھا خاصة واألثر، الثمار محدودة
  . المرأة شؤون وزارة اختصاص من ھي القضايا تلك أن بحجة المرأة

  
 بأھمية علةالفا االجتماعية والقوى السلطة إقناع على بعد قادرة العراق في النسوية الحركة تبدو الو  
 األمن مجلس وقرار لمرأةالمعني با الرابع العالمي المؤتمر عمل ومنھاج سيداو اتفاقية نصت التي اآلليات
  . إنشائھا على 1325 الدولي

  

  االجتماعي النوع مأسسة في الحكومية المؤسسات دور
  

 المركزي الجھاز/نمائياإل والتعاون التخطيط وزارة في 2007 عام االجتماعي النوع إحصاءات وحدة تأسست  
 اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة مع بالتعاون المعلومات وتكنولوجيا لإلحصاء
  . العراق في االجتماعي النوع إحصاءات تطوير مشروع ضمن

  
 األدلة على القائمة العامة لسياساتا صنع بغية ،االجتماعي النوع قضايال الوعي مستوى رفع ھو األساسي الھدف  

  . العراقية المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق إلى الھادفة والمؤشرات
  

  :ھي المشروع نتائج أبرز  
  

  االجتماعي؛ النوع بإحصاءات خاصة وطنية بيانات قاعدة إعداد •
  االجتماعي؛ النوع إحصاءات عن وطني تقرير إعداد •
  .االجتماعي النوع بإحصاءات اصخ الكتروني موقع إطالق •

  
  آليات وإجراءات الحماية والتعويض  )أ(
  

وتعويضھن  للنساء حماية توفر أن يمكن التي واإلجراءات اآلليات من مجموعة 1325 القرار تضمن  
ولين عن عمليات اإلبادة وجرائم الحرب وإشراك المرأة في مراكز صنع القرار وفي ؤومعاقبة المس

 التي اآلليات إن إلى ھنا نشيرو.  وحلھا وإدارتھا الصراعات لمنع يةية واإلقليمية والدولالمؤسسات الوطن
التي تتسع لتشمل العدالة الجنائية وإصالح الضرر  االنتقالية، العدالة نظريةتستند إلى  1325 القرار اقترحھا

بعد الحرب العالمية الثانية على اً يقد حاز مفھوم العدالة الجنائية تدريجو.  والعدالة االجتماعية واالقتصادية
 الشروط من نإف ظروفه مجتمع لكل أن ومع.  لجان المصالحة والمحاكم الجنائية الدولية لمث ،بنى مؤسسية
وفيما .  عتراف بالضحايا واستثمار دروس الماضياالو ديمقراطي نظام وجود العدالة لتطبيق الضرورية

بعض المناھج الحديثة سلطت الضوء على  أنللعدالة االنتقالية إلى يشير المركز العالمي  ،يتعلق بالنساء
وقد وقع .  )103(مظاھر القمع التي تستھدف النوع االجتماعي كاالغتصاب وانتھاك الحقوق ألغراض سياسية

                                                 
 .34المصدر السابق، ص  )102(

نشرت الدراسة في ملحق ديمقراطية . للعدالة االنتقالية، نيويوركتاريخ العدالة االنتقالية ونظريتھا، المركز العالمي  )103(
 . 2008أغسطس، /آب 26ومجتمع مدني، جريدة الصباح في 
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وعلى اتفاقية حقوق  1986عام ) سيداو ( العراق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
  . 1994ام الطفل ع

  
  
  
  المرأة حقوق وحماية الحترام التشريعية التدابير  )ب(
  

 مبادئ على ركز قد، فالدائم الدستور ھو 2003 ذ عاممن المرأة حقوق يضمن قانوني تطور أھم لعل  
  :، فيما يتعلق بالمرأةأھمھا حيوية

  
   ؛)39المادة ( العدل قاعدة على واإلناث الذكور بين المساواة على التأكيد •

  السياسية بالحقوق والتمتع العامة الشؤون في المشاركة في ونساء رجاالً المواطنين حق •
  ؛)20المادة (

  ؛)14المادة (التمييز بين المواطنين على أساس الجنس  منع •

ن الدولة تكفل حقوق أفرادھا وتعمل على منع استخدام العنف فيھا أاألسرة أساس المجتمع وأن  •
للعيش بما في ذلك الضمان االجتماعي في حاالت الشيخوخة وتضمن المقومات األساسية 

  ). 32المادة (عن رعاية المعاقين  فضالً) 29 المادة(والعجز والمرض والتشرد واليتم، 
  

  :الدستور تضمنوباإلضافة إلى ذلك،   
  

 ؛)ثالثاً/49 لمادةا( النواب مجلس أعضاء من الربع عن تقل ال للنساء تمثيل نسبةتحقيق  •

  ؛)18المادة ( ألبنائھا العراقية الجنسية منح في أةلمرا حق •

تجار بالنساء إلالعمل القسري وتجارة الرقيق واو والجسدي النفسي التعذيب أنواع جميع ميحرت •
  ). 35 المادة(تجار بالجنس إلواألطفال وا

  
 سبيل ىعل ومنھا ،للدستور توجه أن يمكن عديدة انتقادات ھناك نأ إلى اإلشارة المھم من نأ على  
 مذاھبھمو دياناتھم حسب الشخصية بأحوالھم االلتزام في العراقيين حرية تناولت التي 41 المادة المثال

 المنظمات زالت ماو.  )104(وھي مادة ال تأخذ في االعتبار ضرورة وحدة التعامل القانوني، ومعتقداتھم
 لالختالفات عرضة الشخصية األحوال لتجعالتي  المادةعديل ھذه لت حثيثة جھوداً تبذل العراقيةالنسائية 
 ھا أنھامن يفھم إذ، للحقوق المدنية الوطنية والرؤية االنتماء وحدة حساب على والعقائدية والدينية المذھبية
 الخمسة اإلسالمية المذاھب أحكام توحيد إلى ھدف الذي 1959 لعام 188 رقم الشخصية األحوال قانون ألغت
من  41ج المادة ادربالفعل من إ تمكنت المنظمات النسائية قدو.  )105(العصر روحو يتناسب بما العراق في

  . الدستور كأحد القضايا الخالفية الرئيسية المعروضة على لجنة التعديالت الدستورية

                                                 
على تعدد مع تعديالت فرضت شروطاً  1959لعام  188في كردستان تواصل االلتزام بقانون األحوال الشخصية رقم  )104(

 .الزوجات ومنعت ختان اإلناث وجعلت من القتل بدوافع الشرف شرطاً مشدداً

 . 8، ص 2006بيروت /بغداد" معھد الدراسات اإلستراتيجية، الدستور والمرأة،" رشيد الخيون وبدور زكي محمد، )105(
لى أن يجري القضاء الشرعي وفقاً ألحكام كل الذي ينص ع 1925وضع األحوال الشخصية في العراق إلى دستور عام  137أعادت المادة 
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) 45المادة (ن الدستور بتأكيده على حرص الدولة على النھوض بالعشائر والقبائل إجانب آخر ف من  
رى قانون العشائر الذي جاء به البريطانيون وعملوا على تطبيقه في العراق في يعيد إلى األذھان ذك

 ونفوذ قوة استثمار دائما تحاول العراق على توالت التي الحكومات كانتوقد .  الثالثينات من القرن الماضي
 أھم أحد النساء ضد مييزتدفع باتجاه تغيير ثقافتھا التقليدية التي يعد الت أندون  لصالحھا، العشائر شيوخ
  . أنماطھا

  
يشر  لم ،)29/4المادة ( والمجتمعفي األسرة والمدرسة  العنف منعن الدستور حين أشار إلى إف كذلك  

  . النساء ضد العنف جرائمل عقوبات إلى يتطرق لم كما ،إلى العنف ضد المرأة على نحو محدد
  

 العراقي الشخصية األحوال قانون على ةھام تعديالت إجراء على وافق فقد الكردستاني البرلمان أما  
جملة من  على 2008لعام  15ضمن قانون رقم  صدرت التي التعديالت وشملت 1959 لعام 188 رقم

نصوص القانون بدءاً من تعريف عقد الزواج القائم على التراضي بين رجل وامرأة غايته تكوين األسرة على 
 السادسة أكمل لمن الزواج سن وتحديد والمرأة، الرجل نبي المشتركة والمسؤولية والرحمة المودة أسس
واشترط الحصول على موافقة الزوجة للزوج للزواج  ،ووضع قيوداً على تعدد الزوجات العمر، من عشرة

بامرأة ثانية مع تعھد الزوج بتحقيق العدالة بينھن وتقديم كشف حسابي يحدد قدرته على الصرف وإدارة 
 الزوج على وفرض.  للزوجة األولى طلب التفريق اذا تزوج زوجھا بزوجة ثانية وأجاز.  شؤون العائلتين

 القانون وكان سنوات، خمس على تزيد وال سنوات ثالث لمدة النفقة بدفع زوجته طالق في تعسفه حالة في
يحل محله من األعمام، ولكن التعديل  منأو  األب وھو األمر ولي بوجود البنات تزويج وجوب على ينص

على تعريف جديد للنشوز بتعالي أحد  ونص.  لجديد أجاز للوالدة أن تقوم مقام ولي األمر بتزويج البناتا
 المطلقة برعاية اإلقليم حكومة التزام التعديل تضمن كما.  بعدد من الحاالت إياهالزوجين على األخر محدداً 

فرصة عمل لھا  إيجاد لحين االجتماعية ةالرعاي قبل من لھا شھري مبلغ بتخصيص شھرياً دخالً تملك ال التي
 الالزوجة  أنتبين للقاضي عن طريق التحكيم  إذاالزوج في الخلع  اولم يشترط التعديل رض.  زواجھاأو 

 اإلنصافإلى قضايا أخرى تناولھا التعديل حاول فيھا المشرع جاھداً تحقيق  ضافةإ.  تطيق العيش معه
  . الشخصيةوالعدالة للمرأة في قضايا األحوال 

  
لذكوري للغة اوقد انعكس ذلك على الطابع  ،يتسم موقف الدستور من المرأة بطابع محافظ، عموماً  

ن وجود الدستور كقاعدة لكل القوانين ال يلغي حقيقة الثغرة العميقة بين ما يكتب على إف كذلك.  التي كتب بھا
 للثقافة يتنحن ما غالباً الوضعية فالقوانين.  واقعال يتطابق دائما مع ال، حتى حين يأخذ صيغة اإللزام ،الورق
... وعشائريةدينية ( المجتمع في المؤثرة القوى مع صراع في الدخول الحكومات تتجنب ما وغالباً ،التقليدية

لم يحقق نجاحات  ،بوصفه خارطة طريق لتنظيم حياة المجتمع ،ن الدستورأوھناك أمثلة عديدة على .  )الخ
  . الواقع االجتماعي والسياسيغلب فيھا  في مجاالت مھمة

  
  للنساء االجتماعي األمان شبكات  )ج(
  

                                                                                                                                                                  
وقد صوت  . 1959لسنة  188أما في إقليم كردستان فإن النقاشات مازالت مستمرة حول القانون رقم . مذھب من المذاھب اإلسالمية

ألھلية القانونية في الزواج على إجراء تعديالت مھمة على المواد المتعلقة بتعدد الزوجات وا 2008البرلمان خالل جلستين في أواخر العام 
لعام  15لقانون رقم لونالت التعديالت موافقة رئاسة اإلقليم حيث صدرت التعديالت وفقاً . ومساواة امتيازات شھادة المرأة بامتيازات الرجل

ر في جريدة وقائع المعدل في إقليم كردستان العراق، المنشو 1959لعام  188بشأن تعديل تطبيق قانون األحوال الشخصية رقم  2008
 ونجحت لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان اإلقليم بجعل القتل بدافع . 2008ديسمبر /في شھر كانون األول 95كردستان في عددھا 

  . الشرف ظرفاً مشدداً، غير أن ھذه التعديالت تظل غير نافذة حتى تنتھي المناقشات ويتم إصدار قانون جديد
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 ،ظروف الفقر والترمل واليتم والبطالة والتھجير القسري متراكم، نحو وعلى العراقية المرأة واجھت  
  :يلي فيما أھمھا إلى اإلشارة يمكنوقد سعت الدولة إلى إيجاد آليات للحماية  ،وفقدان الوظيفة

  
 للفقراء رواتب اًقانون لھا حالياً البرلمان يشرع التي التعليمات توفر :االجتماعية الحماية شبكة  
يزيد و.  وأسرة السجين المعوقين من لضعافاو ولأليتام القاصرين نوأوالدھ والمطلقات ألراملوا والعاطلين
 صدركذلك أ.  العراق كل أنحاءفي  حالياً أسرة مليون علىشبكة الحماية االجتماعية  من فيدينعدد المست

 ترملن اللواتي النساء آالفترعى  األرامل لرعاية خاصة إدارة بتشكيل أمراً 2008في عام  الوزراء رئيس
بحسب  ،تبلغ نسبة األسر التي تقودھا نساءو.  الماضية السنوات مدى على الداخلية والنزاعات الحرب بسبب

 تقدم الدينية األوقافويجدر الذكر أن .  العراقية األسر منلمائة في ا 11حوالي  ،الجھاز المركزي لإلحصاء
  . متقطعةلألسر الفقيرة مساعدات مادية شبة منتظمة أو 

  
 والعمليات اإلرھاب ضحايا من لألسر التعويضات بعض تقدم جھات ھناك :والمساعدات التعويضات  
 والمھجرين الھجرة وزارة مثل لنزاعاتا عن نجمت معينة بمشكالت المعنية الوزارات وأھمھا ،العسكرية

 ،بالمواطنين تلحق التي األضرار عن تعويضات التحالف قوات وتقدم.  اإلعانات من متعددة اًأنواع تقدمالتي 
  . )106(الحادث الضرر مع تتناسب ال بسيطة تعويضات الغالب فيجراء عملياتھا إال إنھا 

  
  العادل العقابلجان   )د(
  

 عن ولينؤالمس ومقاضاة العقاب من لإلفالت نھاية وضع على 11 الفقرة في 1325 رقم القرار شدد  
إجراءات  2003أبريل /نيسان بعد العراق شھد وقد.  الحرب وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة
 . العليا الجنائيةالمحكمة  وإنشاء البعث اجتثاث قانون إصدار في تمثلت ،الشأن ھذا فيمھمة 

  
عليه تعديالت ليصبح لت دخأوقد ، البعث محل خالفات عميقة بين الكتل السياسية اجتثاثن قانون كا  
ونسيان ما  الماضي عن التغاضي تطبيق مبدأ إلى عمد كردستان إقليم إن يالحظو.  لة والعدالةءللمسا قانوناً

  . كراد في تعاونھم مع النظام السابقألفعله بعض ا
  

فقد ركزت اھتماماتھا على محاسبة  2003أبريل /نيسان بعد تأأنش التي العليا الجنائية المحكمة أما  
 اإلشارة األھمية منو.  اإلرھاب جرائم مرتكبي من اًأي تعاقبأنصار ورموز النظام السابق ولم تحاسب أو 

 ضد ارتكبت الخصوص بھذا حية شھادات وقدمت حرب جريمة االغتصاب اعتبر المحكمة ھذه قانون أن إلى
 لم وبالمقابل.  الجرائم ھذه بمثل المتھمون وأدين األنفال جرائم محاكمة في وخاصة ونساء مدنيين واطنينم

المناسب  التعويضأو  1325 قرارال إليھا يشير التي والنفسية الصحية المطلوبة بالرعاية الضحايا تحظ
  . والحماية الالزمة

  
  أدوار فعالة للمرأة في عملية بناء السالم  -5

  
  :مؤثر انه إال محدوداً، بعدھا وما النزاعات أثناء المرأة دور كان  

                                                 
تقريراً موجزاً حول ھذه  2007أبريل /نيسان 4في ) 2669(في عددھا المرقم  -طبعة العراق –ان نشرت جريدة الزم )106(

وقال أحد المشتكين أنه فقد والدته . التعويضات، فذكرت أن أسرة ولد دھسته شاحنة أمريكية لم تحصل إال على تعويض قدره ألف دوالر
دوالر وكانت الجمعية األمريكية للدفاع  7500روح ولم تحصل العائلة إال على وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأصيبت شقيقته بج

 . تقريراً عن ھذه المآسي عن الحريات قد نشرت
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 القتل جرائم مرتكبي ضد العليا الجنائية المحكمة في للشھادة) أميات بعضھن(نساء  تتقدم  )أ(  
  ؛تتھددھن التي المخاطر رغم الحرب وجرائم الجماعي

  
 النظامأخفاھم  الذين وأوالدھن وإخوانھن أزواجھن عن بحث بطلبات النساء من آالف تتقدم  )ب(  
  ؛الجناة لمعاقبة وطلبات فرديةأو  جماعية مقابر في السابق

  
 أعمال ضدأو  االحتالل ضد سواء العلنية الجماعية ظاھراتتال من العديد في النساء تشارك  )ج(  
  ؛معينة بحقوق للمطالبةأو  العنف

  
 واالستفتاء المحافظات ومجالس البرلمان انتخابات في المشاركة على المرأة وإصرار استمرار  )د(  

  ؛لألحزاب والحركات السياسية واالنضمام الدستور على
  

 يعزز نحو وعلى ،أنشطتھا في والمشاركة النسوية المدني المجتمع لمنظمات االنتماء مواصلة  )ھ(  
   .ولين عن ذلكؤويفضح إجراءات وأساليب العنف ضد النساء ويشخص المس الحكومة على الرقابة

  
 المصالحة نحو الطريق.... نجاح قصة

  
 أشعلته الذي الطائفي العنف من ،بغداد غربي أحياء من وھي ،والخضراء والعدل الجامعة حي منطقة عانت  
 والتقوقع الصمت األخرى الطائفة وعلى الجسدية التصفية أو الھجرة طائفة على فرضت المنطقة عن غريبة جھات

 الحياة أنواع كل وتوقفت ،متعذراً البيت من الخروج وأصبح ،والقتل كالخطف ،التنكيل واعأن كل معھا ومارست واالختباء
 والسيارات الھاون قذائف وضربات الشوارع في المرمية الجثث وأصبحت.  2007 أواسط وحتى 2006 عام خالل

 جعلني وشعبا، أرضا الموحد بالعراق يمانىإ لكن  .مألوفاً أمراً تمييز بال يصطاد الذي والقناص الناسفة والعبوات المفخخة
 تطھير تم األمنية القوات مع والتعاون ىالغيار المنطقة أھل من الشرفاء الناس وبجھود.  منطقتي من الخروج ارفض
  :الطرفين بين المصالحة على للعمل كأساس التالية اآلليات واعتمدت ،المھجرين إعادة مرحلة وبدأت المنطقة

  
 وشرح لنا العائد المقر في الطرفين بين لقاءات تحقيق ثم ومن معاناتھا ومعرفة طائفة كل مع دانفرا على اللقاء  -1

  . األخر وتقبل التسامح أھمية

 على وبال نهأو منه حدأ يستفد لم حدث ما نأو ةمشترك اًأھداف ھناك نأ تضحا المشتركة اللقاءات خالل من  -2
  . الطرفين

 عودة سالمة على حرصي الموقف ھذا ثبتأو آخر على طرف مصلحة غليبت وعدم الطرفين كال سالمة ضمان  -3
  . منطقتھم إلى الحرية مدينة مھجري

 في إسناد مجلس أول وكان الطرفين كال من المھجرين عودة عينيه نصب يضع إسناد مجلس تشكيل على العمل  -4
  . بغداد

  . المنطقة ووجھاء مساجدال وأئمة شيوخ مع المستمرة اللقاءات  -5
  

  . وازدھارھا المنطقة إعمار إعادة على نعمل واآلن  
  

  الغطاء كاشف آمال. د
  سابقاً الوطنية الجمعية عضو
  والطفل المرأة منظمة
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في  2003أبريل /نيسان بعد انطلقت، فقد المدني المجتمع منظمات في المرأة دورب أما فيما يتعلق  
 نھاية حتى بلغوقد .  ائلة من منظمات المجتمع المدنياألعداد الھ ھاأھم ثماركان من  العراق حركة ھائلة

إضافة إلى  النسوي، بالشأن معنيةمنظمة نسوية أو  280منھا  ،5334 رسمياً المسجلة المنظمات عدد 2007
  . حقوقھا عن الدفاعمنظمة تنطوي برامجھا على االھتمام بقضايا تمكين المرأة أو  400

  
 الكثيرلكن  ،الشعبية المناطق في وخصوصاً ،واضح نشاط اتذ نسوية منظماتال شك في أن ھناك   

 المنظماتظواھر تضعف قدرة وھناك .  واجھات سوى أحيانا تكون ال وقد ضيقة، حدود في إال عملي ال منھا
  :منھا المطلوب دورھا داءأ علىنسوية ال

كان  كما ؛)107(أةمارس نشاطات تذكر لخدمة قضايا المريولم  ،اًوھمي المنظمات ھذه بعض كان  )أ(  
 التقليدية؛ الثقافية التوجھات ذات المسيطرة والطوائف لألحزاب والءاته عن يعبر وبرامجه سلوكه فيبعضھا 

  
دوائر الدولة  من الصاغية األذن دائما المؤثرة بنشاطاتھا تتميز التي المنظمات تجد ال  )ب(  

 مرتكبي شخصيات عن اإلعالنالدستور أو ويبدو ذلك واضحاً في مطالبتھا المتكررة بتعديل ، ومؤسساتھا
 جرائم اإلرھاب والعنف ضد النساء؛

  
في المحافظات من نقص التمويل واالفتقار الى  وخصوصاً الفاعلة المنظمات من كثيرعاني ي  )ج(  

 برامجھا؛ وتنفيذ تخطيط من مكنھاالكفاءات التي ت
  

 والعضوات النسوية المنظمات ھذه ئيساتر لحماية الجھد من يكفي ما األمنية األجھزة تبذل لم  )د(  
  أسرھن؛ أعضاء وعلى أنفسھن على اترك العمل حفاظإلى مما اضطر بعضھن  فيھا، الفاعالت

  
 عن للدفاع متضامنة شبكة تشكيل في نجح النسوية المدني المجتمع منظمات من العديد نأ مع  )ھ(  
 مواقع في النساء وبين بينھاأو  البرلمانيات وبين ھابين ضغط قوة تشكيل تحاولأنھا ال تزال  الإ ،المرأة حقوق
  . )108(القرار اتخاذ

  
 حول ونقاش عمل وورش ندوات تنظيم على بجد العراق امتداد على النسوية المنظمات عملتوقد   

  .التي تھم المرأة حساسةالو ھامةال قضاياال

                                                 
وتناولت البحوث  2004يناير /نظمت وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مؤتمراً حول ھذه المنظمات في كانون األول )107(

  .معظم ھذه المشكالت

حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ومع أن ذلك تناغم ) 45(ستور اقر في المادة مع أن الد )108(
وانسجم مع حرية العراقيين في تكوين الجمعيات واألحزاب، ھناك بعض الخالفات العميقة حول الدور الذي يمكن أن تؤديه وزارة مختصة 

ستحول دون أداء ھذه المنظمات لدورھا الرقابي على الحكومة وأنھا سوف تدجن بشؤون ھذه المنظمات، إذ يرى البعض أن وزارة كھذه 
كي تغض النظر عن انتھاكات حقوق اإلنسان وسوء اإلدارة والفساد، بينما يرى آخرون أن وجود ھذه الوزارة ضروري لتحقيق درجة من 

 . التوازن بين المنظمات والدولة
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  وتوصيات استنتاجات  -رابعاً
  

  عامةاستنتاجات   -ألف
  

من العنف  كبيراً جد�اً ن البلدان الثالث تختزن كم�اًأالثالث  ة الحاالتراسدتعراض من اس يتضح  
قع على المرأة، بين يالتأثيرات المباشرة للعنف من  قسطاً كبيراًن أالمتأتي من الحروب والنزاعات المسلحة و

  :التالية االستنتاجاتص الخاستمكن يو.  عنف مباشر وأشكال غير مباشرة للعنف عديدة
  
 مھامھا أداء في ضعفھا أو الدولة بغياب ه،تزايد وخاصة ،العنف ارتباط الملفت من: الدولة غياب  -1

لبنان ( وممتلكاتھم أرزاقھم حماية وبالطبع كراماتھم وحماية الشخصي الناس أمن على المحافظة وھي ،األولى
تلة ھي مصدر العنف والتھديد في حالة ، أو كون الدولة المح)الدولة انھيارلدى  خالل الحرب األھلية، العراق

 ).فلسطين(االحتالل 
 
من  المؤسسية العامة الحماية وأنظمة الدولة وغياب السائد لعنفمع سيادة ا: للعائلة المزدوج الدور  -2

العراق، ( والعشائري العائلي الحماية نظامدور و ،الممتدة العائلة خاصة ،دور العائلة تعززي وقضاء، أمن
 لسلطة خضعأنھا يجب أن تو حماية إلى بحاجة المرأةعتبر أن ي يذكور نمط العشائري النمطو . )فلسطين
عامل شكل التضامن العائلي يوإذا كان .  تھاحماي مقابل مهقي عليھا يفرض الذي العشائري وللنظام الرجل

د العشيرة أو العائلة النظام العشائري يشكل عامل تسلط واستبداد بأفرافإن العائلة،  ألفراداستقرار نفسي 
من أخطر نتائج و.  والسلوك ومنھا حرية الرأي وحرية التعبير ،الممتدة وتھديداً دائماً للحريات الشخصية

ما يسمى بجرائم الشرف، التي يبدو أنھا تتفاقم خالل فترات الحروب  العشائريوتسلط العائلي استشراء ال
  . والنزاع

  
، بسبب للعيش في بيت واحد العائلة نفس إلى تنتمي كثيرة أسرظاھرة عودة جھة أخرى ھناك من   
 مورد األسرة فقدت إذا اقتصادية سبابأثناء الحرب والنزاع أو ألللضرر  ھاتعرضوالمنازل أو ھدم التھجير 
 الذي االستقاللية ھامش المرأة تفقدھكذا .  األسر في الوقوع أو اإلعاقة أو الموت بسبب معيلھا أو رزقھا
  .والمعنوية والنفسية منھا المادية ،العائلية للضغوط فتخضع وتعود بهتع تتم كانت

  
لخضوع للتقاليد أو تصبح في حاالت الحرب والنزاع أكثر اضطراراً لالمرأة وبشكل عام، يبدو أن   

   .لعقائد المستبدةا
  
لنيل من ل يستھدف التجاذب والتناحر والتقاتل العشائري النساءقد : لعنفل مباشر ھدفك المرأة  -3

  .)العراق( والطائفية والمذھبية العنصرية مع العنفية باألعمال المرأة استھداف يترافقوقد .  الجماعة األخرى
  
 وأھلھا وزوجھا أطفالھا تعرض جراء جد�اً وعميقة خاصة بصورة تعاني: المرأة على النفسي الضغط  -4

المرأة  تلتحق ال ، وبسبب العنف،ير من األحيانكث فيو.  المسلحة والنزاعات الحروب تسببھا التي للمخاطر
  .اإلى زيادة ضعفھا ومعاناتھ إمكاناتھافيؤدي فقر  باكراً ھامن تسحب إنھا أو بالمدرسة

  
االنتحارية واألعمال  "االستشھادية” العملياتساھمت نساء عديدات في : للعنف أحياناً أداة المرأة  -5

  .وليس فقط ھدفاً لهللعنف الھشة أداة  كانت المرأة ،وفي الحالتيناإلرھابية، 
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 كان، 1325صدور القرار  في الفترة التي سبقت: في تدخالت المجتمع الدولي االجتماعي النوع عدب�  -6
 جراء المرأة تصيب التي الخاصة بالمعاناة المباشر االھتمام عن الدولي للمجتمع كامل شبه غياب ھناك

كذلك كانت .  االھتمامات الدولية تنصب على البعد السياسيكانت ، إذ المسلحة والنزاعات الحروب
كما على مستوى على مستوى السلطة في الدولة  ،المساعدات اإلنسانية واالجتماعية تأتي مباشرة إلى الرجل

 التفاوت إنتاج تعيد القوة عالقات كانت ،اإلنساني التدخل وفي المساعدات توزيع في فحتى.  الجماعة المحلية
  .المرأة على أقوى وسلطة جديداً نفوذاً الرجل وتعطي والرجل مرأةال بين
  
مواجھة ما يتعلق بنقلة نوعية في 1820والقرار  1325القرار يشكل  :الدولي�ةاألدوات القانوني�ة   -7

على  التركيزركزا على ظاھرة استھداف المرأة، عبر ھما الحروب والنزاعات المسلحة، بالنظر إلى أنّ
 أن واعتبرا والسيطرة، لإلھانة كأداة البغاء إلى القسري والدفع المنظم االغتصاب ومنھا ،الجنسية االعتداءات

توفير المساعدة المباشرة اً، وأكدا على ضرورة مشدد اًوعقاب خاصة إجراءات تستوجب خطيرة ظاھرةتلك 
  .تسوية وإعادة البناءوتعزيز مشاركة المرأة في مسارات ال ،المادية والنفسية للضحايا وللنساء بعامة

  
وقد تراوحت حاالت االعتداءات المشار إليھا في الحاالت الثالث موضع البحث من االعتداء على   

المرأة في حالتي لبنان وفلسطين إلى اعتماد االعتداء الجنسي المنظم كجزء من اإلستراتيجية العسكرية في 
لم تتوفر  أيضاً ي محدودة في لبنان وفلسطين، ولكن ربماولربما كانت حاالت االعتداء الجنس.  الحالة العراقية

الذي يرافق ھذا الموضوع في المجتمعات العربية  محرماتللدراستين المعنيتين معلومات، بالنظر إلى ال
  .عامة

  
ت الثالث انعدام ة الحاالمن الملفت في دراس: بعد النوع االجتماعي لدى مؤسسات المجتمع المدني  -8

جتماعي أو ضعفه لدى مؤسسات المجتمع المدني وحتى في صفوف النساء المنخرطات في عد النوع االب�
الحروب أو النزاعات المسلحة، باستثناء العراق الذي أسھبت دراسة حالته في وصف المبادرات المتكررة من 

أما في .  باشراًاتخذت من االھتمام بالمرأة وبمعاناتھا محوراً م التيالھيئات والجمعيات األھلية والمدنية 
  .عد النوع االجتماعيالحالتين اللبنانية والفلسطينية فقد غلب االھتمام الوطني أو اإلنساني على حساب ب�

  
عد النوع االجتماعي المباشر في استراتيجيات الھيئات األھلية النسائية ولم يأت التحول في لبنان إلى ب�  

لم تأت� الكتابات والشھادات المختلفة عن التجربة اللبنانية على و.  1995نفسھا إال بعد مؤتمر بيجين في العام 
كذلك في الحالة .  ذكر المعاناة الخاصة للمرأة أو استھدافھا استھدافاً مباشراً ومنظماً في العمليات العسكرية

لفة المرأة الفلسطينية، باستثناء األوضاع المقلقة لألسيرات، ال تستھدف الكتابات والروايات واألدبيات المخت
  .مباشرة وتخلو األجندات من االھتمام المباشر بھا من وجھة نظر النوع االجتماعي

  
تؤدي ظروف الحرب : اتساع أدوار المرأة ومسؤولياتھا خالل الحرب والنزاعات المسلحة  -9

عن موارد  والنزاعات المسلحة إلى تجاوز المرأة ألدوارھا التقليدية لتقوم بالعمل داخل وخارج المنزل بحثاً
وذلك دليل على أن .  إلعالة األسرة ولتنخرط في أعمال المقاومة أو الخدمة المدنية واإلنسانية واالجتماعية

  .التقسيم التقليدي لألدوار االجتماعية على أساس النوع االجتماعي نتاج ثقافي قابل للتطور والتبدل
  

في الماضي على تأثير الحروب والنزاعات  فيما ركزت أغلبية الدراسات: التھدئة فيالمرأة  دور  10
في التھدئة وفي بناء جسور التواصل بين رھا المسلحة على أوضاع النساء، من األكيد أن للمرأة دو

فقد بادر بعض النساء إلى الدعوة إلى وقف األعمال العسكرية .  المتنازعين في النزاعات المسلحة الداخلية
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بان النزاع األھلي، وكما في إإلى التسوية، كما في تجربة النساء اللبنانيات واعتماد الحوار والتفاوض وصوالً 
انخراط الھيئات النسائية العراقية في المبادرات السياسية المدنية الساعية إلى التھدئة وتعزيز السلم األھلي 

  .واعتماد آليات العمل السياسي الديمقراطي في الحياة العامة
  

تلعب المرأة دوراً في الغوث والخدمة اإلنسانية واالجتماعية خالل النزاع : دئةالتھ بعدالمرأة  دور  - 11
المسلح، وأحيانا دوراً متميزاً في الدعوة إلى وقف الحرب أو النزاع، لكنھا تُغي�ب في مرحلة إنھاء النزاع 

  . عمارإلوإعادة البناء وا
  

  توصيات عامة  -باء
  

بالبلدان الثالثة فحسب  ليسضع توصيات عامة ذات صلة الثالث و ة الحاالتيمكن على أساس دراس  
  . كلھا، بالنظر إلى التشابه الكبير في سماتھا االجتماعية والثقافية العامة اإلسكوابل ببلدان منطقة 

  
  الجھات الدولية  -1

  
في تعاملھا مع الدول  1820و 1325يتوجب على منظومة األمم المتحدة االستناد إلى القرارين   -1
تحاربة ومع الجماعات المتنازعة، واعتبار اإلقرار بأحكام ھذين القرارين والعمل بھما شرطاً للتعاطي الم

وربما كان من المفيد وضع آلية للتعامل تعتمد على إقرار مبدئي رسمي والتزام بأحكام .  الدولي مع أي فريق
برامھا ومراقبة تنفيذھا من الدول السيداو التي يجري العمل على إ ةھذين القرارين أسوة بأحكام اتفاقي

 .األعضاء
 
وضع خطة عمل خاصة لمواجھة العنف الذي تتعرض له المرأة مباشرة أثناء الحروب والنزاعات   -2

 .المسلحة وتوفير الموارد المادية والبشرية الالزمة لتنفيذھا
 
اب المنظم واالعتداء إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة جرائم الحرب ضد المرأة، من مثل االغتص  -3

وفي الوقت (الجنسي المنظم واإلكراه على البغاء، على أن تتناول حاالت من مناطق مختلفة من العالم 
 ).الحاضر، أفريقيا والدول العربية التي تشھد حروباً ونزاعات مسلحة متواصلة حتى اآلن

 
 العنف إزاء متشددة خاصة وقوانين تشريعات وضع بضرورة الوطنية الحكومات إقناع على العمل  -4

 .والحروب المسلحة النزاعات أثناء المرأة ضد المنظم
 
في أجندات التدخل المباشر في المناطق والدول  1820و 1325العمل على إدخال مضمون القرارين   -5

التي تكون مسرحاً للحروب والنزاعات المسلحة، وإقناع الحكومات بالقيام بالشيء عينه، أي وضع وتنفيذ 
 .برامج وآليات خاصة في ضوء أحكام القرارين المذكورين

 
 في والطفل المرأة حماية ىعل) مثل اليونيفيل( السالم حفظقوات  أفراد لجميع المتخصص التدريب  -6

  .العربية المجتمعاتات ولخصوصي االجتماعي النوع لمنظورين حساس ھمجعلعلى  العمل، والصراع حاالت
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الداعمة والمتدخلة عبر برامج إنسانية وإنمائية أن تساھم في الضغط الدولي على الدول المانحة و  -7
 .لتسليط الضوء على أعمال العنف ضد المرأة والعمل على الحد من انتشارھا ومعالجة آثارھا على ضحاياھا

على المنظمات والوكاالت الدولية كافة أن تضم�ن خطة عملھا في مناطق الحروب والنزاعات   -8
برامج خاصة ومباشرة لمساعدة المرأة ضحية العنف العشوائي والمنظم على حد� سواء تشمل الدعم  المسلحة

 .اإلنساني المباشر والتوعية والتمكين
 
على المنظمات الدولية وضع برامج خاصة ومباشرة للدعم النفسي واالجتماعي للنساء ضحايا   -9

وعلى ھذه المنظمات تشجيع .  واإلكراه على البغاءاالعتداءات، ال سيما االغتصاب واالغتصاب الجماعي 
 .األطراف الوطنية والمحلية على اعتماد خطط وبرامج خاصة لمساعدة النساء الضحايا

 
توثيق المعطيات النوعية والكمية الدقيقة حول أوضاع المرأة في بعلى المنظمات الدولية المباشرة   - 10

ز على أشكال العنف التي تطال المرأة من جھة، وعلى األدوار مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، والتركي
  .المتعددة، وبصورة خاصة غير التقليدية، التي تقوم بھا المرأة

 
للوقوف على أوضاع النساء  ث المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة على زيارة فلسطين والعراقح  - 11

 .االحتاللتحت 
  

  الحكومات الوطنية  -2
  
واالعتراف  ،الصراعات المسلحة وفي المراحل التي تليھا أثناءتشريعات لحماية النساء سن قوانين و  -1

تشريعات خاصة وقوانين وكذلك سن .  في حاالت الصراع نوع االجتماعيال أساسبالعنف القائم على 
بحاالت العنف ضد المرأة جراء الحروب والنزاعات المسلحة، واعتبار ھذه األعمال جرائم حرب ال 

لھا العفو بعد نھاية الحرب والنزاع، وتنقية التشريعات وإضافة ما يلزم من آليات لجعل المعاقبة يشم
 . ممكنة وسھلة وفعالة

  
 تخصيص موارد مادية وإنسانية ومؤسساتية للعمل المباشر في مجال دعم النساء الضحايا  - 2

م بالمراجعات القانونية الالزمة ، وتوفير الخدمات المباشرة لھن ومساعدتھن على القياھنتأھيل وإعادة
 . لمعاقبة المعتدين وتمكينھن وإعطاؤھن تسھيالت عبر تدابير خاصة واستثنائية

  
  وضع برامج توعية بالعنف ضد المرأة وباألدوات القانونية الدولية والقرارات الدولية الخاصة،  -3

  .1820و 1325ال سيما اتفاقية السيداو والقراران 
 
اصة وموثقة حول حاالت العنف ضد المرأة ونشر ھذه التقارير للتشھير بالمرتكبين وضع تقارير خ  -4

 .وتكوين رأي عام ضاغط ضد ھذه الممارسات
 
تطبيق مبدأ الكوتا في جميع المراكز الحكومية لتسھيل مشاركة المرأة في جميع القرارات التي تتصل   -5

والمفاوضات التي ترافق السالم، وذلك عن طريق  مبإدارة المجتمع والدولة، وخاصة قرارات الحرب والسال
 .إصالح وتعديل نظام االنتخاب بما يضمن وصول المرأة
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التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة مع الھيئات النسائية، في مجال اإلعداد واالستعداد   -6
 .ب والنزاعات المسلحةلحروضد المرأة خالل امواجھة حاالت العنف و لوقف النزاعات ومعالجة آثارھا

 
وتدريب أجھزة األمن لتكون  الميادين مختلف في برامجالو خططال في االجتماعي النوع عدب� جادمإ  -7

وتدريب القوات العسكرية على .  وبخاصة مع المرأة ،في تعاطيھا مع السكان المدنيين واحترافاأكثر قدرة 
 .األخرى إليذاء الجنسيا وأشكالسيما االغتصاب  ال ،الحروب أثناءكيفية التعامل مع التدابير الحمائية للنساء 

  
  مؤسسات المجتمع المدني  -3

  
مجتمع مدني قوي، ومؤسسات قاعدية حيوية، لتطوير  المدني المجتمع مؤسسات وتقوية تفعيل  -1

 قاتالعالتنمية ، ما يخدم ومجتمعات محلية ونشطاء وفاعلين مجتمعيين وسياسيين داعمين لقضايا المرأة
 .للنساء وتمكين االجتماعية

 
عد النوع االجتماعي في أجنداتھا أي�اً إدماج مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات النسائية، لب�  -2

   .كانت اھتماماتھا العامة، حتى مع اإلقرار بقدسية التحرير ومواجھة االحتالل
 
الجمعيات النسائية خطط عمل خاصة  في إطار تركيزھا على بعد النوع االجتماعي، يجب أن تضع  -3

وبرامج خاصة وترصد موارد خاصة لمعالجة آثار العنف على المرأة جراء الحروب والنزاعات المسلحة، 
 .رفع الوعي بأھمية المطالبة بالتعويض وعدم اإلفالت من العقابو
 
إلنساني والنفسي ببرامج على المنظمات والھيئات األھلية، ال سيما النسائية منھا، أن ترفق تدخلھا ا  -4

 .تمكين للنساء الضحايا
 
على المنظمات والھيئات األھلية، ال سيما النسائية منھا، تنظيم حمالت توعية تتناول مخاطر الحروب   -5

، وتطال النساء والرجال 1820و 1325والنزاعات وتعمم اإلطالع على أحكام اتفاقية السيداو والقرارين 
 أجلسين بھدف تجذير القيم اإلنسانية وتعزيز المناعة ضد اإلنجرار وراء العنف ومن والفئات الشابة من الجن

على دريب المرأة ترسيخ آليات للحوار وتسوية النزاعات في ضوء األدوات القانونية الدولية، باإلضافة إلى ت
  .منع النزاعات وحلھاآليات 

 
عاون في ما بينھا ومع المؤسسات العامة على المنظمات والھيئات األھلية ال سيما النسائية الت  -6

والرسمية في المھام الواردة أعاله لزيادة فعالية أشكال التدخل المختلفة وإحداث تراكم مفيد وتجنب التشابك 
والھدر وزيادة قدرة مؤسسات المجتمع المدني على التأثير على رسم وتنفيذ السياسات العامة وكذلك زيادة 

  .ن خالل التخفيف من النزعة البيروقراطيةفعالية التدخل الرسمي م
 
على مؤسسات المجتمع المدني كافة، وال سيما الجمعيات األھلية والنسائية منھا، أن تضع في أساس   -7

 .1820و 1325استراتيجياتھا وخطط عملھا األدوات القانونية الدولية ومنھا اتفاقية السيداو والقرارين 
 

 بفلسطين خاصة توصياتو تاستنتاجا  -جيم
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 لحقوق فاضحاً خرقاً ذاته بحد يمثل الذي اإلسرائيلي، االحتالل ھي األساسية المشكلةال شك في أن   
  .الفلسطينية المرأة واقع على إيجاباً ينعكسسالدولة الفلسطينية المستقلة  في أن قيام أيضاً وال شك.  اإلنسان

  
األعوام لمؤسسات الدولية ألعماله اإلجرامية في االحتالل من خالل ا محاسبة تتمأن  أيضاً المھم منو  
من أخذ مواقف  االسياسي الذي يمنعھ اتحيزھ وعدمما يتطلب تفعيل ھذه المؤسسات  ،الماضية الستين

التعامل مع العنف الداخلي لحملھا على لضغط على السلطة الفلسطينية لأھمية بالغة  أيضاً ھناكو.  موضوعية
  . ھذه الظاھرة وردع مرتكبيھاالقضاء على ى يتم حت ،جدي وفعالوبشكل جريء 

  
تتوالھا  إجراءاتستدعي ي مما ،واضح تقصير فھناك، 1325القرار  ةومتابعبالنسبة لتطبيق  أما  
 المرأة وجود يستدعي كما ،واألطفال النساء وتحديداً ،لمدنيينل حماية القرار ھذا لتطبيق فاعلة دولية مؤسسات

  .ةاألزم اتفتر في القرارات على أثيرتال تطيعلتس القرار سلم أعلى في
  

  :باإلضافة إلى التوصيات العامة التي وردت أعاله، يمكن إجمال التوصيات الخاصة بفلسطين بما يلي  
  
 الحروب تأثيرات لفحص متعمقة كيفية دراسات إجراء، ووتحليل المعلومات والبيانات النوعية جمع  -1

مع  انسجاماً ،واألوضاع االقتصادية والسياسية والتعليم الصحةمجاالت  في ،النساء وتحديداً ،األسر على
عدد من التقارير يه، على العكس من عل التحليل وبناء االجتماعي النوع مفھوم استخداموب ،1325القرار 

مثل مسح العنف  ،وصفيةبال أتسمتالتي  الدولية والمؤسسات المحلية الرسمية المنظماتوالدراسات من 
والذي لم يطرح أو يعالج القضية بشكل  2005ي الذي أجراه جھاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني في األسر

  .صريح وعلمي
  
 النساء تمثيل وزيادة الداخلي السلم على الحفاظ في المرأة دور تطويرل متنوعة واسعة برامج وضع  -2
  .واإلقليمية المحلية المؤسسات في
  
بالعمل  النسوية المؤسساتوقيام اإلعالم  وسائل في المحليين مھنيينال قدرات لتطوير أكبر جھد بذل  -3

 .النسوية القضايا طرح على التركيز، مع صوتھا إيصال للمرأة يتاح حتى ،اإلعالم في النساء دور تفعيلعلى 
  
 .لغيرھمفيكونون عبرة  الجنائيينتم محاسبة تحتى  ،الفلسطيني العقوبات قانون إقرار  -4
 
وعات كبيرة من المتطوعين نساء� ورجاالً عبر مساعدة ومساندة المجتمعات المحلية على تفعيل مجم  -5

تطوير مشاريع محلية إلصالح المنازل وتعبيد الطرق وزراعة األشجار وتنظيم زيارات للعائالت المتأثرة من 
 األسري العنف من للتخفيف مھمة وسيلةاالعتبار للعمل التطوعي  فإعادة ،الحروب وعمل فعاليات لألطفال

 العمل في وطاقاتھم الطويلة وقتھم ساعات الستغالل البيوت من العمل عن العاطلين الرجال إخراج عبر
  .والقيام بعمل مجتمعي فاعل البناء التطوعي

  
  .مدني بشكل الشخصية األحوال ينظم فلسطيني قانون إقرار  -6
  

  استنتاجات وتوصيات خاصة بلبنان  -دال
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 ،لم يستطعوالحروب الداخلية والخارجية ويتأثر بنتائجھا،  أزماتع اللبناني يعاني ال يزال المجتم  
وفي جو التشنج   ".مجتمع الحرب" وزتجاألسباب تتصل بنظامه السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، 

 ودون أي ھكذا مثالً . وخاصة مطالب النساء المھشمة،السياسي بين الطوائف ھذا تغيب كلياً مطالب الفئات 
الھيئة الذي وضعته قانون البالرغم من وجوده في مشروع  ،نقاش حذف بند الكوتا النسائية في اتفاق الدوحة

والطفل  المرأةمع لجنة  ونبالتعا ،الوطنية لقانون االنتخاب، ولم تنفع التحركات التي قامت بھا الھيئات النسائية
: ويعود ھذا الفشل في رأينا إلى سببين اثنين.  حول الموضوع النقاش إلى إعادةالبرلمان لدفع  ،البرلمانية
يؤثر بشكل واضح على قدرة ، ما ھو استمرار االنقسام العامودي للمجتمع بين الطوائف المتنازعة األول

 ال تزال المرأةإذ تعلق بالثقافة السائدة، فيالسبب الثاني أما   .النساء والمجتمع المدني على المطالبة بالتغيير
حتى  ،فيما يخص وجودھا االجتماعي، وھذا يجعل من موقعھا خالل فترات الحروب موقعاً ھشاً ،تابعة للذكر

  .وان كانت في صفوف المقاتلين
  

يعيد مجتمع ما بعد  ،والتسويات اتللمساومحين تضع الحروب أوزارھا ويكون السالم نتيجة و  
موقعھن المعروف في إلى ء اللبنانيات بعد الحرب ھكذا عادت النسا  .مجتمع ما قبل الحرب إنتاجالحرب 
الحكومات المتعاقبة  أنومع .  توزيع السلطة بين المتحاربين أعادتمن التغيرات التي  نستفديولم  األسرة،

فال تزال المرأة مواطنة من  ،القوانين المتصلة بالمرأة ظلت على حالھا أن إالافتتحت ورشة تحديث القوانين، 
 األحوالتمنح أوالدھا وزوجھا جنسيتھا، وال تزال قوانين  أنال تستطيع  ،ية في قانون الجنسيةالدرجة الثان

على تربية  واإلشراف أسرتھاشؤون  إدارةالشخصية تنظر إلى المرأة باعتبارھا قاصرة عن المشاركة في 
  .هوفاتأو اختفائه أو  األبحق الوصاية عليھم في حال غياب ، وال تزال تحرمھا أوالدھا

  
 أن إال ،في المشاركة السياسية المرأةكقانون حق  ،المرأة باكراً أنصفكان بعض القوانين قد  وإذا  

الشخصية لم تتح للنساء المشاركة  األحوالقانون ضعھا التي يوالعوائق التي تنتجھا آليات التمييز االجتماعي 
 ،في المائة 4.7 وزتتجاعاماً ال  50من  أكثرفظلت نسبة المشاركة السياسية بعد  ،بشكل متوازن مع الرجال

  .النسب في العالم أدنىوھي من 
  

التي تمت من  تالمداوالغيابھا عن جميع  ھايز ضدھا في بعضيالتموويفسر موقع المرأة في القوانين   
غيابھا عن االتفاقات والتسويات التي ال تزال تتكرر في ظل النزاعات المتجددة داخل والحرب،  إيقاف أجل
في  ھاحماية المرأة وتحسين موقع أجلمن  واألدواتالوسائل ومن ھنا تبرز أھمية توفير .  لمجتمع اللبنانيا

  .اتخاذ القرار في النزاعات وفي حلھا وفي بناء ثقافة السالم
  

تيح تغلبة السياسي على ما عداه ال فمراً سھالً في لبنان، أتعديل المقاربات السياسية ليس  أن على  
ھذه الحركات من انقسامات طائفية ومذھبية في تراجع  أصابساھم ما  إذبيراً للحركات االجتماعية، ھامشاً ك
وقد يفسر ھذا الواقع فشل الحركات النسائية في .  وفي تكريس المقاربات المذھبية للقضايا االجتماعية أدوارھا

الشخصية،  األحوالقوانين ( بنانتحقيق بعض المطالب المتصلة بالموقع القانوني والتشريعي للنساء في ل
ليس لھا  أخرى،في بلدان عربية  أخرىفي حين استطاعت حركات نسائية  ،)قانون الجنسية، قانون العقوبات
  . )يل المثالبعلى س، الجزائرو المغرب(ق بعض مطالبھا يتحق ،تاريخ الحركة النسائية اللبنانية

  
.  النزاعات في بدايتھا أثناءة للنساء يانين الحمافيما يخص تطبيق قوة لبنان ھكذا ال تزال تجرب  

  بالمواثيق الدولية، بالرغم من توقيعه عليھا، عائد إلى الموقع المتدني الذي  هعدم التزام أنزعم يمكن الو
  . ال تزال النساء تشغله في مواقع صنع القرار
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لمسؤولين عن جرائم الحرب ضرورة محاسبة ا أيضاً يتطلب ه، فإن تطبيق1325القرار ما يتعلق بوفي  

 ألية، وھذا يتوقف بالدرجة األولى على نشاط المنظمات غير الحكومية في التصدي اإلنسانيةوالجرائم ضد 
يتطلب النزاعات المسلحة  أثناءز الحماية الفعلية للمرأة يعزكذلك فإن ت.  من العقوبة إلى اإلفالتوسائل تؤدي 

الفعلية للرجل في حاالت السلم وعلى  ھامساواتعمل على الضحية، بل نظر إلى المرأة فقط باعتبارھا يال أ
  . تمكينھا من المشاركة الفعالة في حياة المجتمع

  
  :بما يليبلبنان وباإلضافة إلى التوصيات العامة التي وردت أعاله، يمكن إجمال التوصيات الخاصة   

  
كي يصبح ، هعية على مستوى التعريف بفي سياسات الدولة القانونية والتشري 1325إدماج القرار   -1

ن اثم الجمعيات والھيئات المدنية واإلعالمية، وعلى مستوى تعديل التشريعات لضم ةاھتمام الحكوم محط
اإلعالن واإلعالم ، وعلى كافة المستويات سواء في حاالت السلم أو الحرب إشراك المرأة في صنع القرار

إدارة التوجيه (بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية  عن القرار ضمن خطة إستراتيجية مشتركة
 ).وزارات الشؤون االجتماعية والصحة العامة ،في الجيش، وزارة الداخلية

 
إلبراز قدرة المرأة على المواجھة  ،توثيق التجارب الفردية والجماعية للنساء اللواتي عاصرن الحرب  -2

التأكيد على و.  ضحيةك لھاصورة النمطية الصورة لھا في الحرب غير وإبراز  ،في سبيل استدامة العائلة
أھمية الدراسات واإلحصاءات كمرجعية أساسية لوضع برامج حماية النساء في ظروف االحتالل والنزاع 

  . األھليةالمسلح والحروب 
  

  استنتاجات وتوصيات خاصة بالعراق  - ھاء
  

 خطوة أولى لوضعويشكل ذلك  والنزاعات والسالم إطالق خطة عمل عن المرأةمن بالغ األھمية   
وعلى .  بمضامينه األساسية وھي المشاركة والوقاية والحماية والعقاب محل التطبيق 1325قرار ال

.  للسلم وإعادة صياغة مفھوم السالم في المجتمع العراقي أن تتبنى مفھوما واسعاًھذه  خطة العمل
الحالة التي ھو السلم ف بسالم، تعيش الناس أن بالضرورة تعني ال الحرب حالة غيابفانتھاء الحرب أو 

 كبيرة مساحة للسلم، األوسع الفھم ھذا يمنحو.  كامنةيعيش فيھا الناس آمنين دون نزاعات ظاھرة أو 
 وأمن السلم بينيربط  فھو، 1325 القرار يميز ما وھذا اإلنساني باألمن يقترن ألنه المرأة لمشاركة
  . اإلنسان

  
  :اإلضافة إلى التوصيات العامة التي وردت أعاله، يمكن إجمال التوصيات الخاصة بالعراق بما يليب  

 
ضرورة تعديل الدستور ليتضمن نصاً صريحاً واضحا على التزام العراق باالتفاقيات والمواثيق   -1

تحفظات على بعض الدولية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بحقوق اإلنسان، وخصوصا المرأة، ورفع ال
بنود القرارات الدولية، وخصوصاً فيما يتعلق باتفاقية سيداو، مع أخذ خصوصية المجتمع العراقي بعين 

 . االعتبار
 
تلك التي  ترجمة ونشر االتفاقيات األساسية التي تشكل جوھر القانون الدولي اإلنساني، وخصوصاً  -2

 .تتعلق بالنساء واألطفال واألقليات
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قارير الدولية التي تصدرھا المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة أو غيرھا على أوسع نشر الت  -3

  . نطاق، حتى إذا كانت تتعارض مع رؤية الحكومة أو الوزارات المعنية فيھا
 
تقديم تقرير العراق الرسمي حول اتفاقية سيداو، وكذلك تقرير الظل الذي وضعته منظمات المجتمع   -4

 . المدني
  
من الدستور التي تثير حفيظة النساء وتھدد ھويتھن كمواطنات يتمتعن بكامل الحقوق  41رفع المادة   -5

 . المكفولة بالدستور
  
خصوصاً، من ذلك مثال  يتعميم بعض التجارب الناجحة لحماية المرأة وأطفالھا من العنف األسر  -6

 . يوائھن وحل مشاكلھنتجربة المأوى أو مراكز الحماية للنساء المتعرضات للعنف إل
  
وضع تشريعات جديدة وفاعلة للحد� من العنف ومن تجارة الرقيق األبيض والزيجات التي تعقد بھدف   -7

  .استغالل المرأة
 
 . إنشاء مركز متخصص لألطفال والنساء المصابين بصدمة الحرب  -8
  
تي أثبتت قصورھا الشديد وإنشاء تفعيل وزارة المرأة، أو، في حالة تعذر ذلك، إلغاء ھذه الوزارة ال  -9

 . ھيكلية أخرى، كمفوضية تقدم المرأة، تمثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني
  

 . اإلسراع بإطالق سراح المعتقالت اللواتي لم تثبت إدانتھن وإحالة المتھمات إلى المحاكم  - 10
  

 .منتوسيع نطاق توظيف النساء في قوى األ  - 11
  

 . تطبيق تجربة الخط الساخن لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي  - 12
  

  . تشديد العقوبة على ما يسمى جرائم الشرف  - 13
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