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◄ص3 الثورة على غرار 
مقاتالت كوباني واملقاتالت 

الكرديات  

◄ص 2 مطالبنا يف 
التشريعات لغرض حتسني 

اوضاع املرأة

العراقية

◄ ص 7 

اعتصام طالبات جامعة بغداد من أجل إلغاء 
قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

بفصل كلياتهن 
◄ ص3 كلمة منظمة حرية املرأة يف مؤمتر 

التضامن يف اوسلو

◄ ص2 صور توزيع املساعدات من قبل منظمة 
حرية املرأة يف العراق على االطفال والنساء 
الناجني اثر هجمة داعش على غرب ومشال 

العراق

منذ العاشر من حزيران تتسمم مسامعنا بقصص استعباد النساء وسوقهن الى 
سوق الجواري في الموصل وفي العمق السوري الى عاصمتهم مدينة الرقة. 
ويدرك العالم بكل وضوح اآلن معنى ان يتولي نظام اسالمي حكم دولة دون اي 
رقيب، ويدرك ما معنى ان تتحكم بنا قوانين زمن الرق واالقطاع، حيث كان 

االنسان يُشترى ويُباع دون اي اعتراض.
منذ احتالل الموصل، اصبحت ممارسة سبي المرأة حسب هويتها الدينية امراً 
واقعاً. واصبح نصف سكان المناطق المحتلة عرضة لإلهانة والعبودية الجنسية 
حسبما يرتأيه هذا الداعشي او ذاك؛ بحيث امتأل سوق الجواري في الموصل 

بنساء يزيديات وتركمانيات شيعة ومسيحيات وشبك.
والمطالبة  داعش  بادانة  هنا،  االفتتاحية  تنتهي  ان  ومريحاً  مناسبا  يكون  وقد 
العراقية  الحكومة  ان  اذ  بكثير.  ذلك  من  أسوأ  الحقيقة  ولكن  النساء،  بتحرير 
والمسؤولة حسب المواثيق الدولية عن مواطنيها، ال ترى في موضوع احتجاز 
النساء موضوعا يستحق االكتراث والمتابعة، اذ ان المرأة ال تزال في نظرهم 
عبدا مملوكاً للرجل والعشيرة واللذان ال يطالبان بها وال يريدان رؤيتها بعد ان 
واعالمها  بقوانينها  المفاهيم  هذه  الدولة  كّرست  وقد  جنسي.  العتداء  تتعرض 
مما جعل المرأة المختطفة من قبل داعش  ضحية مزدوجة: في المرة االولى 
لالغتصاب من قبل الوجوش البشرية لداعش، وفي المرة الثانية صحية لرفض 
اهلها وعشيرتها لها بعد عودتها من التعذيب والعبودية واالغتصاب المتكّرر 

والمزمن.
براثن  من  العراقيات(  )المواطنات  النساء  لتحرير  العسكرية  الخطط  هي  اين 
تبنّي  الى  لدعوتهم  لألهالي  الدولة  خطاب  هو  واين  واالحتجاز؟  العبودية 
يتناسب  بما  وحمايتهن  لرعايتهن  داعش  عبودية  براثن  من  الهاربات  بناتهن 
بحماية حرية  الدولة  التزام  واين هو  داعش؟  اوكار وحوش  في  معاناتهن  مع 
تحّول  نشهد  ومتى  الدستور.  في  عباراتهم  ُخّطت  حسبما  وكرامتهم  مواطنيها 
دولة العراق الى كيان يحترم المرأة كإنسان ومواطن كامل، وال يعتبرها ملكية 
صرف للرجل والعشيرة، ال تستحق الدفاع عنها طالما ال يريدها الرجل بعد ان 

»استعملها« اآلخرون.
ان عبودية المرأة وحصارها ليس فقط بسبب وحشية داعش، بل ويساهم بها 
كل رؤوس دولة العراق ممن يشرعون القوانين لدونية المرأة، ويسعون إلبقاء 
بنفس  المرأة  تملّك  يريدون  كامال.  انساناً  يتقبلها  وال  للمرأة  معاديا  المجتمع 
طرق ملكيتهم لوسائل االنتاج، ويرون فيها أداة النجاب اطفالهم وأداة مملوكة 
المتاعهم، واي ظرف آخر لوضعها االجتماعي يجعلها من اشباه المواطنين او 
الدولة مسؤولية حريتهن،  الثانية ممن ال تتحمل  الدرجة  باالحرى مواطنا من 

حياتهن، او كرامتهن.
الفساد  جذور  كل  تقتلع  عارمة  ثورة  بعد  اال  بنا  يليق  آخرا  عراقاً  نرى  لن 
االجتماعي ممن يفرضون الالمساواة على اساس الجنس او الدين او القومية. 
ولن تنتهي مشاكلنا بالقضاء على داعش، اذ ان ُحّكامنا هم سادة تكريس الطبقات 

والجشع والكراهية والتخلف.
يوم 15  المساواة  اذاعة  اذاعتنا  بغلق  واالتصاالت  االعالم  هيئة  قامت  عندما 
حزيران وبعد احتالل الموصل مباشرةً، ادركنا ان الهجمة الداعشية قادمة من 
اصوات   ... والمساواة  الحرية  اصوات  هم  منهم  تقتص  من  واول  الصوبين، 
لسبي  الجعفري  القانون  لمشروع  بالمرصاد  وقفوا  ممن  المرأة  حرية  منظمة 

اطفال ونساء العراق.
مهما استمرت هجماتهم علينا، لن تسكت اصواتنا ولن تثنى مساعينا ... ويظل 

صوت الحرية اعلى االصوات واقواها.

                           
فتوحات الدولة 

االسالمية وعبودية 
املرأة 

● ينار حممد

رئيسة التحرير

◄ص 6

بالصور: جانب من وقفة المرأة الهندية ضد 
التحرش

احلرية بالنسبة للعراقي : أن تتحرر كل نساء العامل 
عدا أخته و ابنته و بنت عمه

 ● املساواة

على  الصمت  تفرض  لكي  الحالية  األزمة  الدولة  اطراف  بعض  تستغّل 
باغالق  امر  رسالة  لنا  وجّهوا  اذ  والمســاواتية؛  التحــّررية  األصوات 
الموصل،  سقوط  من  قليلة  ايام  بعد   )103,8 ام  )اف  المساواة  اذاعة 
مهددين بمصادرة ممتلكات االذاعة وبالذات اجهزة البث الى جانب فرض 
عقوبات مالية تصل الى خمسين مليون دينار فيما لو قمنا بالبث خالف 

اوامرهم.
تضمن كتابهم الموجه لنا بطلب الستكمال بعض المعلومات التقنية التي 
بتكملة كل طلباتهم خالل ثالثة  ادّعوا عدم استالمها منا. وبعد ان قمنا 
اسابيع من الزمن، ووصل ملف االذاعة الى الخطوة االخيرة الستحصال 
كتابا  لنا  ووجهوا  بالبث،  لنا  السماح  بعدم  بموقفهم  تمسكوا  الموافقة، 
قرارهم  بان  لنا  ذلك  ويوضح  الزمن.  من  سنة  بعد  بالمراجعة  رسميا 
بغلق اذاعتنا مدعم بموقف سياسي، اال وهو اسكات الصوت التحرري 
المساواتي للمرأة والذي مأل اجواء العاصمة بالشعارات الرافضة لقمعهم 

للمرأة ولسياساتهم المعادية لالنسانية. 
شديدة  بحملة  لعام 2014  االولى  االشهر  ومنذ  المساواة  اذاعة  قامت 
بالضد من القانون الجعفري، حيث جنّدت عددا غير قليل من الناشطات 
الرافضات لمسودة القانون الجعفري ولممارسات المؤسسات الحكومية 
المهينة بالضد من المرأة. وقد توقع جمع غير قليل من االصدقاء والداعمين 
لموقفنا بان تتوجه بعض اطراف الدولة بشكل او آخر السكاتنا وسحب 

الشرعية من منابرنا، ولعل هيئة االعالم واالتصال افضل مؤسسة قمعية 
للحد من حرية التعبير والتجاوز على حقوقنا الدستورية بحرية التعبير.

ومن الحّري بالذكر ان مراجعتنا لهيئة االعالم واالتصال استمرت لعدة 
افراد  قبل  من  لكادرنا  مخابرتان  باالحرى  او  حادثتان  تخللتها  اشهر، 
طلبوا منا رشوة بمقدار 30,000 دوالر و25,000 دوالر تباعا كشرط 
لـ«...فتح االذاعة خالل ايام قليلة«. ويصعب علينا ادراك سواء ان هذه 
بشكل  يتصرفون  كانوا  انهم  ام  رؤسائهم  قبل  من  مكلفونـ-ات  االفراد 
فردي ومحاولة للربح غير المشروع، كما اصبح معتادا في دوائر الدولة. 
ولكننا نعرف وبشكل اكيد بانهم جعلونا ضحية الرهابهم وسوء استغاللهم 

للسطلة الموكلة باياديهم.
تطلق منظمة حرية المرأة في العراق نداًء للتحرريين الذين يستطيعون 
الدفاع عنا امام قمع هيئة االعالم واالتصاالت، ويفضحون االرهاب الذي 
يسمحون النفسهم ان يعّرضونا له، دون اي رقيب او عقاب. نحتاج الى 
التحررية، ونأمل سماع  المرأة  اذاعة  اذاعتنا،  ببث  لكي نستمر  عونكم 
واستالم رسائل الدعم والرفض للمارسات الدكتاتورية الداعشية الجديدة.

منظمة حرية المرأة في العراق
 2014-12-1

◄ص 5

جولة أنشطة وحوارات يف مدن 
اوربية لرئيسة منظمة حرية املراة 

يف العراق ينار حممد

◄ص 4

جرائم داعش : ما يفعله

التنظيم االرهابي حبق

النساء

إغــالق اذاعـــة املساواة بأمر من هيئة االعالم واالتصاالت
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وقفه تضامنية مع المرأة العراقية الصامدة في المناطق المحتلة من قبل داعش

● حيدر الجاسم

بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٠ قامت منظمه حريه المرأة في العراق فرع البصرة وبالتعاون مع اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق 
فرع البصرة وقفه تضامنيه مع المرأة العراقية الصامدة في المناطق المحتلة من قبل داعش وتضمن اللقاء عده كلمات تدعم موقف 

المرآه ضد زمر داعش والجهادين مثل داعش.
منظمه حريه المرأة في العراق   /فرع البصرة

صور توزيع املساعدات من قبل منظمة حرية املرأة يف العراق على االطفال والنساء الناجني اثر هجمة داعش على غرب ومشال العراق 

◄ ماجد حميد

داعش والمرأة
بشكل  والمرأة  عام  بشكل  اإلنسانية  ضد  داعش  تنظيم  يمارسه  ما  ان 
والقتل  واالجرام  والفاشية  الجماعية  اإلبادة  اطار  في  يدخل  خاص 
االنسانية  الن  الحيوانية  دون  ما  وهو  ومرفوض  مدان  وهو  وتغيب 
التنظيم. هذا  ممارسات  من  منزلة  اعلى  تعتبر  .والحيوانات  براء  منه 
وهو  المرأة  تجاه  الداعشي  والفكر  داعش  ممارسات  هو  اليوم  يهمنا  ما 
مجرد نموذج من نماذج الحركات االرهابيه التي تدعي االسالم وتطبيق 
و. و  و  وبوكوحرام  وطالبان  القاعده  مثل  الخالفه  وعودة  الشريعه 

وبيعهم  النساء  واغتصاب  وعبودية  سبي  ممارسة  ان 
جواري هو فكر سادي وحشي اجرامي ال اخالقي ويريد 
اسقاط حياة البداوه والتصحر والظروف التي مورست 
قبل ١٤٠٠ عام على حياتنا اليوم. فاالنسان قطع اشواطا 
طويله جدا بعيدا عن هذه الممارسات واعادتها يعتبر 
انتهاكا لحقوقه ومبادئه وقيمه واخالقه واالهم انسانيته. 
فهو يرفضها وحتى يحاربها بضراوه لقلعها من جذورها.
والعشرين  الواحد  القرن  في  واننا  المعقول  من  هل 
السبي  ويمارسون  يجيزون  اناس  هناك  والزال 
كالجواري  النساء  وبيع  والقتل  واالغتصاب 
ديني  غطاء  تحت  االفعال  لهذه  مبررات  وايجاد 
ترجم  نساء  واهيه  بحجج  يقتلن  نساء  طبيبات 
الزنا  بفعل  قاموا  الذين  و   , الزنا  ذريعة  تحت 
رجمهم. نشاهد  لم  االن  حتى  الرجال  من 
ان  بعد  الزنا  بتهمة  امرأه  رجمت  القريب  فباالمس 
االولى  الحاله  ليست  وهي  برجمها  والدها  شارك 
مختلفة. ومناطق  مدن  وفي  كثيره  حاالت  سبقها  اذ 
كيف يتجرد اب من ابوته وانسانيته ويشارك في رجم ابنته ؟
والمتحجر  والمتجذر  المتأصل  الفكر  هو  الجواب 
الذين  الذكور  من  المالين  لدى  والمغيب  والمتخلف 
تربوا وبرمجوا على ان المرأة هي عار وتنتهك الشرف  
الوسائل  بأبشع  منها  االقتصاص  حالل  بل  ال  فيجوز 
والطرق. هذا هو الموروث الديني والعادات والتقاليد.

الداعشي والذي ال يقتصر على تنظيم داعش وحده بل  الفكر  المرأة لدى 
كل التنظيمات اإلرهابية التي على شاكلته والتكفيرين والمتزمتين وو. هي 
التصرف  ويمكن  وتسبى  وتقتل  وتعار  وتشترى  تباع  وسلعه  تابع  مجرد 
لتفرغ شهوات  بها على اساس ملكيه خاصه. خادمه جاريه واالهم مكب 
بحقوقها  التفكير  ومجرد  صفر  من  اقل  القيمه  ان  اي  الرجال.  ونزوات 
والقتل. والرجم  الجلد  والتغيب  االقصاء  عاقبته  حلم  هو  مساواتها  ال 
من هنا ارى ان على جميع النساء محاربة ورفض هذا الفكر القذر وعلى 
من  االرهابي  التنظيم  هذا  مايمارسه  ضد  انسانيه  وقفة  يقفوا  ان  الجميع 
ممارسات وافعال بحق المرأة .واليوم وبعد احداث ١٠ من حزيران وماتبعه 
من فلتان امني فقد استغل هذا التنظيم االرهابي كل شئ من اجل بث سمومه 
واجنداته ففي مدينه بيجي شمال تكريت هناك جريمة حدثت حيث اغتصبوا 

احدى النساء واخرجوها من بيت اهلها بحجة انهم يريدون االستفسار منها 
حول موضوع ما وان االهل الحول لهم وال قوة بعد ان رأوا االسلحه موجهة 
اليهم وبعد ذلك تم اغتصابها من قبل ثالثة ارهابيين .وهناك العديد من هذه 
الجرائم تم التستر عليها او قتل الضحيه من قبل االرهابيين .واضافة الى ذلك 
فقد تم فرض النقاب على النساء وعدم الخروج من المنزل اال برفقة محرم 
وايضا منع المرأة من الذهاب الى العمل سواء كانت عامله او موظفه او 
معلمه وفرضوا عدم بيع المالبس النسائيه اال في البيوت والكثير الكثير من 
االمور المجحفة بحق المرأة .وسوف ننشر في االعداد القادمه امورا اخرى 
ليعرف القاصي والداني من هو تنظيم داعش االرهابي وما يفعله من جرائم

جريمة جديده الرهابيي داعش
القذر  داعش  تنظيم  في  االرهابيين  واجرام  وحشية  مدى  يعلم  كلنا 
الى  تضاف  .واليوم  االبرياء  بحق  ارتكبوها  الجرائم  من  وكم 
االخرى. جرائمهم  عن  بشاعه  التقل  اخرى  جريمة  القذر  سجلهم 
ففي يوم ١٠/٤/٢٠١٤ وفي الساعه السابعه مساءا ذهب 3 من ارهابيي 
بيجي  مدينة  في  يسكن  والذي  )أ.م(*  المدعو  بيت  الى  التنظيم  هذا 
تنظيم  نحن  لها  وقالوا  زوجته  عادل  ام  عليهم  ا  وخرجت  الباب  وطرقوا 
سمر  ابنتكم  مع  التحقيق  طلب  بيجي  في  اميرنا  وان  االسالميه  الدوله 
وبسرعه عليها ان ترتدي الحجاب والنقاب وتأتي معنا .وبعد نقاش معهم 
يتبعه  الذي  االرهاب  وبسبب  وبمفردها  معهم  سمر*  تأتي  ان  اصروا 

بشئ. امامهم  يتدخلوا  ان  اليستطيعون  الناس  ان  حتى  القذر  التنظيم  هذا 
وادخلوها  سنه   ٢١ وعمرها  جامعيه  طالبه  وهي  سمر  اليهم  وخرجت 
ان  عادل  ابو  سمع  وعندما  المجهول  الى  السياره  وانطلقت  سيارتهم  في 
مجموعه مسلحه اتوا الى بيته ذهب مسرعا وبقي وافراد اسرته ينتظرون 
رجوع ابنتهم من سمر من التحقيق وانتظروا الليل بأكمله والقلق يراوهم 
بيت  باب  طرق  صباحا  السادسه  الساعه  تمام  .وفي  سمر  مصير  حول 
والدها  دار  قرب  الى  بها  اتوا  وبعدها  بأبنتهم سمر وحاح  واذا  ابو عادل 
وانزلوها من السياره .التها يرثى لها ثيابها ممزقه وبوحشيه وعليها اثار 
لها. ماحدث  الهلها  روت  دخلت  وعندما  وجسدها  وجهها  في  ضرب 
فقد اخذوها الى بيت في اطراف بيجي واغتصبوها 
هم الثالثه واعتدوا عليها بالضرب ايضا وبقوا 
ذلك  وبعد  الصباح  الى  اغتصابها  يكررون 
اتوا بها الى منطقه قريبه من بيتها وانزلوها.
الحاله  بهذه  وهي  اهلها  الى  وصلت  وعندما 
روت الهلها ماحدث لها وكانت الفاجعه على 
رؤوس الجميع وقالت الهلها انها تعرف واحد 
وذهبت  االنجرس  جواد  محمد  واسمه  منهم 
تابعه  الى مفرزه قريبه منهم  امها  الفور  على 
افراد  من   3 ان  لهم  وقالت  داعش  الرهابيي 
اتى  ذلك  .بعد  ماحدث  وشرحت  اتوا  التنظيم 
احدهم ومعه عدة سيارات واخذ االبنت واالب 
واالم الى مقرهم الرئيسي في بيجي وبدأ يحقق 
مع سمر وشرحت ماحصل وقالت انها تعرف 
احدهم وهو محمد جواد النجرس وبعد ساعات 
تم القاء القبض على هذا المجرم واثناء التحقيق 
اعترف على االثنين االخرين الذين كانوا معه 
وقاص  و  الحديثي  سبع  المجرم  من  كال  وهم 
الثالثه  المجرمين  هؤالء  وان  الحديثي  سعد 
التحقوا بالتنظيم االرهابي بعد احتالل بيجي من 
قبل الدواعش وبعد ايام سمع االهالي في بيجي 
ان قيادة تنظيم داعش في بيجي سوف يقومون 
حدث  الذي  ولكن  وعلنا  الثالثه  هؤالء  برجم 
الموصل  مدينة  الى  الثالثه  هؤالء  نقلوا  انهم 
عائلة سمر  وان  والد سمر شخصيا  من  ماسمعه  هذا  القرفيقتي  غلق  وتم 
وبسبب تهديد اهالي الجناة لهم فقد تركوا بيجي الى جهة مجهوله .تصوري 
يتم االعتداء على ابنتهم ويفعلون هذا الفعل القبيح وبعدها اهل المجرمين 
القتل  واال  شكواها  عن  وتتنازل  تذهب  ان  عليها  المجني  اهل  يهددون 
مصيرهم .هذا ماحصل لهذه العائله. ونحن نعلم ان من انضم لالرهابيين هم 
جميعا من اراذل الناس وهم من المجرمين وارباب السوابق وان عوائلهم 
منحطه وهذا ما لمسناه الن االرهاب يبحث عن مثل هؤالء النهم مجرمين.

----------------------------
*تم تغيير االسم واالشارة اليه لمقتضيات حماية خصوصية المرأة 

وعائلتها.

جرائم داعـش

دورة تدريبية في تركيا
◄دالل الربيعي

دورة  في  العراق  في  المرأة   حرية  منظمة  ناشطات  من  مجموعة  اشتركت 
تدريبة للفترة من 13\10 لغاية 17\10 في تركيا وكانت الدورة في الحماية 
الشخصية والدفاع عن النفس والعمل في االسعاف االولي عند حدوث اي كارثة  
ان كانت طبيعية او حوادث عنف .المشاركات دالل الربيعي \ جنات الغزي \
وليلى رسول من فرع المنظمة في البصرة . تم توزيع اكثر من 118 هدية 
ومساعدة للنساء يوم االربعاء 2\9\2014في مقر المنظمة وبحضور ممثل 

من الشرطة المجتمعية.

يوميات ناشطة نسوية
◄دالل الربيعي

المستقبل  مخيفة  و  متعبة  االيام 
اي  وعن  ابدأالكتابة  اين  من 
المهم  كثيرة  الحوادث  موضوع 

انها تسير بنا.
رأيت فيها مالمح الطفولة وتحمل 
هموم العالم اتى بها احد اصدقاء 
المنظمة لديها طفلين وهي حامل 
الدنيا  كرهت  لقد  تقول  االن.  
خرجت من  بيت اهلي بعد معاناة 

معهم لقد زوجني ابي وعمري 13 سنة زوجي كبير السن، لم اذق طعم 
الحياة معه لقد كان يدفع راتبه الى والدي،  كنت اطلب منه المال لشراء 
والدتي  به.  عشت  الذي  االلم  من  بالضرب  علي  يعود  الحاجات   بعض 
كبرت  وعندما  المدرسة  ادخلتني  لوالدتي  جدتي  عند  تربيت  لذا  متوفية 
اخذني والدي عملت كخادمة له ولزوجته وكذلك لعمامي وزوجاتهم كان 

حلمي هو الخالص منهم.
لها  ليس  مشاكل  وكانت  زوجي   باهل  اصطمدت   على مضض  تزوجته 
حل، انتقلت الى سكن مستقل وعاش اخي معي اخذ زوجي يجلب الرجال 
لكي يمارسوا الجنس معي كنت ارفض وكان يرجع علي بالضرب. تحملت 
الكثير لم ارى اي حنان او عاطفة من والدي واخي الذي هو اصغر نفس 
)ال  ان اصرخ  قررت  واخيرا  والدي من ضرب.  مع  يواجهها  المواجهة  
للعنف( كفى تالعب بنا و بمصيرنا الى متى نبقى تائهين ال ملجأ لنا سوى 
القراءة والكتابة ال اعرف من  قليلة  بيوتنا اي مقابرنا دفنا ونحن احياء 
لمالبسي  اختياري  حتى  منه،  محرومين  التلفزيون  حتى  اي شيء  الدنيا 

ممنوع ممنوع ممنوع، الحب لم اذق طعمه اال من خالل حبي الطفالي .
من اين لالباء هذا الحقد  ؟ االب عاطفة وحب االبناء هم امتداد لحياتنا كيف 

نستطيع ان نؤذي هذه الزهرات  يا ايها االباء واالمهات ترفقوا بابنائكم.
لقد اشتقت اليك يا ابي الحنون ويا امي، ضحكاتكم ال تزال ترن في اذني، 

النوم في احضانكم كان اروع ما يكون .
ماذا جرى ويجري اليوم في العالم الذي فقد جميع معايير االنسانية حيث 

المال يسيطر على النفوس ؟

مطالبنا يف التشريعات لغرض حتسني اوضاع املرأة 
العراقية:

لكي  المستقبل  في   ١88 الشخصية  االحوال  قانون  تطوير  على  العمل   .١
يضمن مساواة المرأة بالرجل

رفض تدخل االحزاب االسالمية الشيعية في فرض قوانينها على نساء   .٢
العراق: سواء كان في القانون الجعفري للحوال الشخصية او في تشريع السماح 
للمحاكم االسالمية الشيعية لكي تحكم في العراق)كما اقترح وزير العدل حسن 

الشمري مؤخرا وبدفع من حزب الفضيلة(
3.  حماية االرامل وااليتام االناث من القمع االجتماعي المتأتي عن:

تعدد الزوجات لالرامل، مما حول ما يقارب من ٢٠% من نساء العراق   .a
الى زوجات مهجورات من قبل زوج منشغل مع زوجة اصغر بالعمر

بحرمان  نتج  مما  البلوغ  سن  يصلن  لم  اللواتي  للفتيات  المبكر  الزواج   .b
الطفلة االنثى من طفولتها ومعاناتها من اعباء جسدية واجتماعية ليست قادرة 
عليها، باالضافة الى ترملها او طالقها احيانا في سن مبكرة مما يجعل فرصتها 

بحياة طبيعية امرا مستحيال
الحماية االقتصادية الرامل العراق وبراتب رعاية اجتماعية يوفر لهن   .٤
للمرأة مع  دينار شهريا  يقل عن 3٠٠  )ال  الحياة  تقدم  عيشا الئقا مع مستوى 
توفير ما يقابل ايجارها بحيث تعيش دون مهانة وباالضافة الى 8٠ دينار شهريا 

لكل طفل لديها(

لالناث  وكذلك  الحرب  وارامل  اليتام  الجنسية  يمنح  جديد  قانون  سن   .5
لبيوتهن  تركهن  الى  والعشائر  الحروب  ظروف  دفعت  اللواتي  المشردات 

وعوائلهن
سن قانون لدعم بيوت حماية المرأة وبرامج حكومية لتأهيلهن وتعليمهن   .6

وتوفير دعم للمبادرات الموجودة على االرض 
للقتل  القانوني  الغطاء  العقوبات والتي تمنح  الغاء فقرة ٤١١ في قانون   .7
غسال للعار، وكذلك اية قوانين اخرى تتساهل بالتعمل مع قتل المرأة، والذي 

يصبح جريمة قتل كاملة دون اية عقوبة مخففة
تغيير قوانين الميراث بحيث تعتمد المساواة بين المرأة والرجل، وخاصة   .8
بسبب تواجد ماليين من االرامل المسؤوالت عن اطفالهن مما يضع على كاهل 

المرأة ثقال اكثر من الرجل القادر على العمل وعلى دعم نفسه

منظمة حرية المرأة في العراق

٢٠١3-١٠-١١
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الثورة على غرار مقاتالت 
كوباني واملقاتالت الكرديات

● هوزان محمود

● ترجمتها للعربية ايفان الدراجي

ّصورت دور المرأة في الحرب والسالم والثورة ولفترة طويلة بشكل متناقض 
في مناسبات متعددة. حيث هيمنت صور عديدة على النساء منها كونهن ضحايا، 
صانعات السالم، المتظاهرات، وربات البيوت.بالمقارنة نجد أنما يمثل الذكور 
هي صورة المقاتل، الذين يشاركون في الحرب للدفاع عن الوطن ضد العدو. 
الوطن هو بالتالي الجسد األنثوي والمحيط الجغرافي االعزل الذي يتطلب من 
الرجال الشجعان الدفاع عنه وحمايته. ومن هنا يمكننا القول بأن التاريخ يكتبه 
الرجال. وبالتالي فانهم يروونه بالطريقة التي تناسب الصورة النمطية المعتادة 
للجنسين. قد مثل كل من الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشعوبها هذه الصورة 
النمطية لالناث بطرق مختلفة، وفي أوقات مختلفة وفي سياقات مختلفة.اذ  نلقي 
األوسط  الشرق  منطقة  في  األخيرة  لالنتفاضات  اإلعالمية  التغطية  نظرة على 
»االنتفاضة  في  بالنساء  الجنسي  التحرش  أنباء عن  هناك  نجد  أفريقيا.  وشمال 
قد  للمتظاهرات  عذرية  واختبارات  والسجن  الوحشية،  االعتداءات  العربية«، 
سيطرت على الشاشات. بعد ان لعبت المرأة دورا هاما في هذه األحداث. بالنسبة 
لهم، وكانت االنتفاضة جزءا من تاريخ طويل من مقاومة القمع وغياب الحرية 
في بلدانهم. والحقيقة هي أن النساء كانوا يقاتلون وقد أثبتن وجودهن على الرغم 
المضادة  كالثورية  النسوة   هؤالء  طالت  التي  والمعاملة  االجراءات  هذه  من 
المعادية للنساء. اما اليوم فقد عكس هذا التصوير، حيث نرى اآلن صور، لقطات 
اللواتي  الكرديات  المقاتالت  عن  كتبت  عدة  ومواضيع  وثائقية  وتقارير  فيديو، 
يقاتلن أجل الحرية في كردستان. مثل مدينة كوباني، المدينة التي تقطنها أغلبية 
كردية في روجافا )كردستان سورية( التي تقع على الحدود السورية-التركية، 
هؤالء النسوة عكسن الصورة التي تهيمن على أفكارنا، ومفاهيمنا ونظرتنا تجاه 

دور المرأة في المجتمع والثورة.

أماكن مثل  الموت في  أو ترجم حتى  المأل  أمام  تقمع، وتشنق  النساء  إذا كانت 
التي تصدت  الكرديات هي  المقاتالت  فان   ، السعودية  العربية  والمملكة  إيران 
لمثل هذا المصير على يد الدولة االسالمية في العراق وسوريا )داعش(. رغم 
كونهن لم يأخذن سوى جزء من المعركة الشرسة ضد داعش، اال انهن اتخذن 
العسكريين  القادة  دور  ممثلين  اإلسالميين  ضد  المعركة  هذه  في  قياديا  دورا 
به  يقمن  الذي  المقابالت والتصريحات والدور  الرجال والنساء. من خالل  من 
هؤالء النساء، فإنهن يظهرن شجاعة استثنائية، ووعيا ورفضا لألدوار التقليدية 
المعلبة للجنسين . رفضن أن تسند اليهن ادوار جندرية جاهزة كان يتخصصن 
أو فقط مشاركة في  الذكور،  للمقاتلين  اللوجستية  الخدمات  او  الرعاية،   بتقديم 
الواقع، في  االحتجاجات والذهاب بعد ذلك إلى ديارهم وأسرهم واألطفال. في 

نفس الوقت الذي يقاتلن فيه داعش فانهن يقاتلن من اجل المساواة بين الجنسين. 
ألولئك الذين يرغبون في رؤية النساء يعدن إلى أدوارهن النمطية كوسيطات او 
صانعات سالم، أود أن أسأل: مع من بالضبط ينبغي صنع السالم؟ مع داعش، 
الذين هم واحدة من اخطر المنظمات اإلرهابية واألكثر وحشية على وجه هذا 
إلى  الوراء  إلى  المجتمع  جر  هي  الرئيسية  مهمتهم  يغتبرون  الذين  الكوكب. 

جهاد  في  المشاركة  على  والنساء  اإلناث  األطفال  يجبر  الذي  الظالم.  عصور 
سيطرتهم؟  تحت  القابعة  الرقيق  أسواق  في  وبيعونهم  يغتصبونهم  الذين  نكاح، 
في  المناصب  أعلى  يشغلن  الالتي  النساء  من  الجديد  النموذج  هذا  أن  وأعتقد 
السياسة وكمقاتالت من اجل الحرية على خط الجبهة ضد داعش يشكل تحديات 
هامة للمنظرات باسم السالم. نحن بحاجة إلى دراسة السياق السياسي، ونتائج 
الكرديات، فان حمل  النساء  النساء ومستقبلهن. في حالة  هذه الصراعات على 
السالح والقتال على خط الجبهة ربما يكون الخيار األفضل لهن. اذ رفض ان 
يصبحن عبيدا لالغتصاب، او مصيرهن القتل أو ان تحكمهن الشريعة اإلسالمية 
تحت قيادة داعش  ال جدوى من الحياة إال من خالل المقاومة المسلحة. نحن ما 
زلنا ال نعرف عن مصير المئات من النساء اليزيديات اللواتي تم القبض عليهم 
من قبل داعش عندما غزوا شنكال في كردستان العراق. هذه الصورة الجديدة 
للمرأة، صورة المناضلة من اجل ثقافة الثورة تعطينا األمل. فنحن نسمع منهن 
معظم الوقت تكرار كونهن ال يردن أن يبقين منحصرات في العالقات األسرية 
التقليدية أو لمجرد تنشئة االطفال. انهن يريدن العيش بحرية، وان يكن مستقالت. 
هذه التصريحات هي في غاية األهمية من حيث رفض الزواج كشكل من أشكال 
تدجين النساء وحصر المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية في المجتمعات التقليدية. 

وهن يدركن جيدا أن هذه الطموحات ال يمكن الحصول عليها إذا كانت ال تزال 
تحت التهديد من داعش. وبالتالي، فإنهن سلحن أنفسهن واحتللن مناصب هامة 
في السياسة والحياة االجتماعية. وفزن بالثقة واإلعجاب واالحترام من الناس، 
ليس فقط في كردستان ولكن في جميع أنحاء العالم. الحقيقة انهن مسلحات وعلى 
اهبة االستعداد للتصدي للرجعية في جميع ارجاء العالم، الرجعية المعادية للمرأة 
والعقلية الجنسية للجماعة اإلرهابية اإلسالمية داعش. في الحقيقة فان نضالهم 
نيابة عنا جميعا. على الرغم من تهديدات  يقاتلن  داعش  اذ انهن  يعتبر عالميا 
داعش، نظام األسد وتركيا - الذين تحالفوا مع داعش – فان الناس في كوباني 
مصممون على هزيمتهم، كوباني والناس في راجوفا هم أملنا الوحيد في هزيمة 
شكل جديد من الجماعات االسالمية ذات الصبغة الفاشية المصابة بها منطقتنا 
والعبودية  واالغتصاب،  القتل،  معه  جاء  اإلسالم  جاء  أن  منذ  طويلة.  لفترة 
كغنائم  عليهم  واالستيالء  اسرهم  وكذلك  مقايضتهم  او  النساء  وبيع  الجنسية 
حرب، وهذا كله ما تميزت به هذه المنطقة. أكاد اجزم أنه ال يوجد إسالم معتدل. 
القديمة  التقنيات  من  مستفيدا  مختلفة  أقنعة  باستخدام  لإلسالم  واحد  شكل  هناك 
والحديثة للحفاظ على سلطته. حان الوقت للمسلمين العاديين ان يبدؤا التساؤل 
تجاه دينهم والتفكير في قرون كثيرة من المعاناة والتحمل بما اتى به هذا الدين 
من اضطهاد؟ دينهم نفسه هذا وشريعته التي اضطهدت وقمعت المرأة وانزلت 
والمشرقة  المهمة  الجوانب  احد  والمجتمع.  األسرة  في  أدنى  لمكانة  قدرها  من 
حقا من هذا النضال ضد اإلسالم السياسي هو أنه حتى النساء تسلحّن وتصدين 
لتعلمياته واوامره. ان مقاتالت الكرديات يقاتلن نيابة عن كل النساء في الشرق 
األوسط الذين عانوا لقرون عديدة وما زالوا يعانون في ظل األنظمة اإلسالمية 
والقوانين الشرعية الخاصة بهم. أود أن أقول أنه حان الوقت للمرأة في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم إظهار تضامنها ودعمها ومشاركتها 
لنضالهن. ينبغي التصدي لجرائم اإلبادة الجماعية التي يمارسها اإلسالم السياسي 
النساء والرجال ونجد ذلك متجليا في مقاومة كوباني، حيث ان دور هذه  ضد 
والحقوق  الكرامة  عن  الدفاع  دور  لعب  في  جدا  مهم  الباسلة  الكردية  المرأة 
والحريات وحماية مدنهن من هؤالء اإلرهابيين المتوحشين والذي يكون ممكنا 
فقط عن طريق حمل السالح. ال أحد يريد الحرب، ولكن هؤالء النسوة الكرديات 
ثم  باغتصابهن حالما  فانهم سيقومون  نقاتل هؤالء االرهابيون  لم  إذا  انه  علمن 
حالما يتم القبض، يأخذونهن على أنهن غنائم حرب، الغنائم التي تباع في أسواق 
الرقيق أو يتم تزوجيهن لإلرهابيين تحت مسمى جهاد النكاح. أملي الوحيد هو 
أن كوباني ونساءها الباسالت ورجالها سيتمكنون من هزيمة اإلسالم السياسي 
المتمثل والمتجسد في داعش. شعبها يقاتلون بأنفسهم متسلحين بقوة اإلرادة ومن 
خالل التطلع إلى الحرية بطريقة ثورية. كوباني سوف تكون دائما االرض التي 
ستعرف بانها واحدة من االماكن التي خاضت معارك ثورية األكثر استثنائية في 

عصرنا.

نشر المقال بتاريخ 2014/10/07 في الهافينغتون بوست

-----------------------------

لماذا تنخرط النساء في القتال ضد داعش؟

هوزان محمود: لقد أصبحت المرأة التي تنخرط في الحياة السياسية على مدى 
العقود الماضية ظاهرة جديرة بالمالحظة في الشرق األوسط. ينضم الناس إلى 
األحزاب السياسية كونها تعبر عن أيديولوجياتهم وتمثلها. بالطبع سيكون هناك 
رجال ونساء ينضمون الى داعش ألسباب مختلفة. العديد من األحزاب السياسية 
بما فيها األحزاب اإلسالمية، سواء من هم في السلطة وخارج السلطة، يضمون 
النساء الى صفوفهم. كذلك فان كل حزب سياسي ضخم  يحتاج الى اعضاء من 
الرجال أو النساء على حد سواء، طالما أنه يمكنهم اجتذاب اناس جدد وتجنيدهم 
للصراع  نتيجة  السياسية  العملية  في  النساء  مشاركة  كانت  لقد  صفوفهم.  في 
المستمر لتكون المرأة جزءا من صنع القرار في األحزاب السياسية والحكومة. 
فالنساء يشكلن نصف المجتمع ولسن فقط ربات منازل؛ هي موجودة كذلك في 
العمل، في الجامعة، وحتى في الجيش في بعض البلدان.األحزاب السياسية تحتاج 
لوضع المرأة في صفوفها لجعل أنفسهم »ذوي مصداقية«. قبل كل شيء، فان 
الجهادي اإلسالمي / االرهابيين يخصصون دور النساء  في ممارسة الجنس. 
وان جزءا كبيرا من الباروبيغندا الخاصة بهم عن الجنس والجهاد الجنسي المسى 
بجهاد النكاح. وقد يتجلى ذلك في وعد الرجال بـ 72 العذارى في السماء والجهاد 
قبل  من  اإلرهابيات  تستغل  حيث  األرض،  وجه  على  نكاح  جهاد  أو  الجنسي 
اإلرهابيين من اجل توفير خدمات جنسية. وان الفكرة كلها تنطلق من التشييء 
الجنسي للنساء وهو جزء ال يتجزأ من سياساتهم. فهو بالحقيقة يؤخذ من كتابهم 

المقدس والشريعة اإلسالمية.

من حوار مع هوزان محمود منشور في موقع الـ )ميالت( النسخة االنكليزية.

تجد المرأة العراقية نفسها حالياً امام تحديات غير مسبوقة خالل تاريخها الحديث. 
اذ ان السلطة والمعارضة في ايدي اطراف اسالمية تتسابق في ممارسات همجية 
إلهانة المرأة وتحقيرها. اذ تتعامل تنظيمات داعش مع نساء المدن المحتلة كسبايا 
تُباع وتشترى بشكل علني في اوساطها، ُملغية بذلك صفة االنسانية عن المرأة. 
بينما ترى بعض االحزاب االسالمية المشاِركة في السلطة ان أعلى انجاز لها 
هو في صياغة قانون اغتصاب الطفلة االنثى، ويصر هذا الحزب على االستيالء 
على وزارة العدل لكي يحّول نساء العراق برمتها الى عبيد داخل بيوتها. ويحدث 
الدولة.  مسؤولي  اعلى  وتبريكات  وبموافقة  الوزراء  مجلس  اروقة  داخل  ذلك 
وبالرغم من كل اعتراضات المنظمات والشخصيات واالفراد، لم يتم الغاء هذا 

المقترح، بل هو ينتظر اوضاعا صعبة ليتم فرضه على المجتمع.
القدرة على تحمل  بلد يعيش اوضاع سلم وله  التجاوزات في  وال تحصل هذه 
المتتالية، والتي خلّفت  الصعاب، بل هي تُفرض علينا بعد عقود من الحروب 
مليوني ارملة في مهب الريح وخمسة ماليين من اليتامى ممن اصبحوا وقودا 
نخاسة  اسواق  في  وتستغل جنسيا  وتشترى  تباع  او سلعة  الميليشيات  لحروب 

محلية لغرض متعة اصحاب النفوذ على حساب دم وسالمة وكرامة االنسان.
تدعمها  جديدة  ميليشيا  عن  اعالن  من  العاصمة  في  عامة  ساحة  اية  تخلو  ال 
السلطة الحاكمة وتجنّد فيها الذكور الشباب والصغار، كما وال تخلو اية محلة 
في بغداد من بيوت استغالل الفتيات والنساء من قبل تجار الحروب والسياسة 
في العراق. ومع استمرار تجنيد الذكور واستغالل الفتيات، يزداد فقر ومعاناة 
الحاكمة  الطبقة  ثراء  يزداد  ومعها  المستغالت،  والفتيات  المجندين  الشباب 
وامراء الحرب والذين تمكنوا من السيطرة على ثروات المجتمع. واصبح الفساد 
هو القاعدة في ادارتهم لهذه الثروات وبشكل ال يمكن تغييره او االعتراض عليه 
بشكل جدي، اذ ان الجيوش التي تم تشكيلها كانت وطيفتها قمع الشعب المعترض 

على سحق حقوقه.
العراقي ومن قبل  البرلمان  قبة  القرار تحت  ال يخفى على احد ان عملية اخذ 
افراد منتََخبين، ال تمت بصلة الى مصلحة االنسان المواطن، وال تهدف لتخفيف 
معاناته. وان العملية السياسية وكما ارادتها قوات االحتالل االمريكي قد نجحت 
الى شيعة وسنة وعرب وكرد وتركمان  العراقيين  بتشكيل نظام يضمن تقسيم 
والى جماعات دينية وعرقية واثنية اخرى. هذه التجمعات ال تقوم على اساس 
اجندة سياسية، اقتصادية او اجتماعية، ولكن فقط حول تمثيل مجموعة دينية او 
عرقية على حساب االخرى. وهكذا تطور االستقطاب الديني الطائفي والعرقي 
بحيث اصبح لكل حزب ديني ميليشيا ومساحات نفوذ تحدها حدود ادارية بمثابة 
ما  االن  يحدث  كما  متقاتلة  دويالت  الى  العراق  لتقسيم  موقوتة  قتبلة  او  خطة 
هوية  ذات  العاصمة  فقط  وتظل  والكردستانية  والجنوبية  الغربية  المناطق  بين 
على صدر  جثمت  والتي  االسالمية  للجماعات  األسد  وكانت حصة  عراقية.  
المجتمع وبدأت تقتص من مدنية المجتمع شيئا فشيئا الى ان اصبحت في موقع 
قوة، وبدأت تثبت هيمنتها بمحاولة فرض قانونها المشين المعادي للمرأة اال وهو 
القانون الجعفري.كما وان انجازها األكبر كان تحويل ثلث مساحة العراق الى 
مناطق تعاني من التمييز الطائفي، مما مّهد األرضية لخلق تنظيمات اسالمية 
ما  تحملت  التي  العراقية  المرأة  بجلد  هنا  نشيد  الوحشية.  في  موغلة  معاِرضة 
تحملته من مآٍس في العقد االخير؛ كل من فقدت احباءها للحرب الطائفية، لكل 
النساء التي بيعت وال تزال تًباع وتُشتَرى ما بين تجار داعش للحوم البشرية، 
ولكل من شهدت زوجها وابها يذبحان من قبلهم وبناتها تُخطف الى مصير بائس.
سياسات  لوال  النوع  هذا  من  اهلية  لحرب  عرضة  العراقي  المجتمع  يكن  لم 
اساس طائفي  البعض على  لبعشهم  اعداء  الى  العراقيين  التي حولت  االحتالل 
وديني وقومي. من القصور بمكان ان نقول بان جرائم االبادة الجماعية تحصل 
على العراقيين في مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، بل من األحرى القول بان 
المتحدة هي مسؤولة  للواليات  الداعمة  التحالف  الدولي وبالذات دول  المجتمع 
مسؤولية كاملة لما يحدث للعراقيين بسبب دعمها لسياسات االحتالل وتمكينها 

للجماعات االسالمية التي حولتنا الى اشد دول العالم ارهابا.

انواع التجاوزات على المرأة
في الموصل: شهد المجتمع العراقي يوم العاشر من حزيران الدليل األكبر لفشل 
داعش  تنظيمات  الى  العراق  مدن  اكبر  ثاني  تسليم  تم  حيث  السياسية  العملية 
تعريض  السقوط  هذا  نتيجة  وكانت  مقاومة.  اية  دون  آنذاك،  الحجم  الصغيرة 
مليونين من المدنيين الى احكام الشريعة، حيث تعتبر عملية قطع اليد او الرأس 
من  المسيحيين  وسرقة  اضطهاد  وان  كما  المسؤولين.  قبل  من  مقبولة  عقوبة 
ممتلكاتهم اعتبر ممارسة سياسية مقبولة. وألول مرة في تاريخ العراق، تم فتح 
من  او  التركمان،  الشيعيات  من  المسبية  المرأة  تُباع  حيث  الجواري«  »سوق 
الدين اليزيدي، او من المسيحيات. وبذلك رجع نظام العبودية الى العراق وتم 
تطبيقه على مئات من النساء ممن عوملن كبضائع او غنائم حرب. وفي الوقت 
الذي كانت تنظيمات داعش تذبح وتسبي وتقطع األيادي واألعناق في العراق، 
المنطقة وتُقيم  الحليفة المريكا في  الدول  ظلت تستلم دعما ماليا ولوجستيا من 
اجتماعاتها في دول أوروبية، وتُعامل معاملة كيان ذو شرعية ومصداقية. وفي 
ذلك تكرار وشبه لتعامل المجتمع الدولي مع دولة اسرائيل بكل احترام اثناء وبعد 

ارتكابه المجازر ضد آالف من الفلسطينيين في غزة.
من  النساء  عشرات  شهدت  الموصل،  سقوط  من  اسبوع  وبعد  تلعفر:  في   
الذين  داعش  محاربي  قبل  من  وابنائهن  ازواجهن  قتل  الشيعة«  »التركمان 
تم  كثيرة  حاالت  وفي  الشيعية،  الطائفة  من  والجيش  الشرطة  افراد  استهدفوا 
اختطاف بناتهن الى مصير مجهول بعد احتجازهن في المدارس، بينما اختطفت 
العامة.  االبنية  وفي  المطار  في  بشرية  كدروع  الستعمالهن  المسنّات  النساء 
وانتهى القتال والقصف المكثّف لتلعفر بنزوح ما ال يقل عن مائة وخمسين ألف 
من االهالي من بيوتهم في حالة يُرثى لها، وتحملوا المصاعب اثناء مرورهن من 

نقطة تفتيش خازر خالل كردستان وفي طريقهم للنزوح الى الجنوب. 
ولقد اعلن مقاتلو داعشبين اهالي تلعفر ممن بقوا، بان على كل عشيرة ان تهب 
المقاتلين خمسة من بناتها للزواج من المقاتلين، وذلك ثمن لبقائهم في المدينة. 
وهكذا تمت فرض اوضاع االغتصاب واالهانة على الكثير من النساء في تلعفر 

وفي الموصل.
في سنجار: اتضحت مدى وحشية داعش بما ال يمت بصلة الى اي تطور انساني 
في التعامل مع من يعتبرهم بـ«غير التوحيديين«؛ اذ انهم امهلوهم ايام قليلة لتبني 
االسالم، ومن ثم ذبحوا الرجال وسبوا مئات من النساء الى اسواق الجواري في 
الموصل والرقة وغيرها، بعد ان وهبوا البعض منهن الى امراء داعش. ولقد 
استعرضت الوحوش البشرية لداعش مدى اجرامها بنحر رؤوس مجاميع من 
االطفال والجلوس فيما بينها وبشكل صعق الضمير البشري في العالم اجمع، كما 
ونشر جوا من اليأس والخجل والعار على المجتمع العراقي اجمع، والذي ظل 

يتبرأ من هذه الممارسات الوحشية بحق االقليات االثنية والدينية. 
الرمادي،  العلم  )تكريت،  داعش  قبل  من  المحتلة  الغربية  المنطقة  مدن  في 
الفلوجة...الخ( تم التوجه الى من خدموا سابقا في اجهزة الشرطة والمؤسسات 
األمنية وتنفيذ االعدام بحقهم دون تريث او نقاش. في قرية الزالية على دجلة، 
شهدت السيدة سناء سعيد هجوم مقاتلي داعش على بيتها وجّرهم لزوجها وابنها 
السيدة سناء  امام  تم قطع رؤوسهم ووضعها على اجسادهم  الحديقة حيث  الى 
وبناتها الثالثة المصعوقات، اللواتي صرخن من الرعب، اال ان المنطقة كانت 
خالية من السكان بسبب هرب الجميع من ظلم داعش وتحّول المنطقة الى مدينة 
اشباح. ظلت سناء وبناتها الثالثة جالسات يبكين حول جثث األب واإلبن حتى 
الصباح عندما تدارك لهم بعض االقارب في اليوم التالي. ليست سناء الوحيدة 
التجربة، اال ان عشرات من نساء المنطقة الغربية مّرت وال  التي مرت بهذه 

تزال تمر بنفس الرعب والمعاناة. 
عن  األهالي  دافع  ان  بعد  )سامراء(:  المحتلة  غير  الغربية  المنطقة  مدن  في 
مدينتهم بالضد من عشرات الهجمات الداعشية وحافظوا عليها، يعانون حاليا من 
هجمات الميليشيات الشيعية المرسلة من قبل الدولة وعلى رأسها الحشد الشعبي 
وعصائب الحق وبدر ممن يتعاملون مع األهالي تعامالً طائفيا يقتصون منهم 

بحرق بيوتهم واعتقال شبابهم بحجة الثأر من مجزرة سبايكر المرتكبة من قبل 
موالي داعش، اي من »الّسنة«. بالرغم من سقوط ثلث اراضي العراق لوحوش 
داعش، ال تزال الحكومة العراقية وميليشياتها تتعامل بنفس السياسات الطائفية 

التي جعلت العراق لقمة سائغة لالحتالل من قبل داعش.
في الجنوب: انتشرت اجواء الرعب بعد سقوط الموصل واكتشاف اكذوبة كون 
الجيش المليوني قادرا على اية حماية للمدن. واتضح ان من يحكمون العراق هي 
المؤسسات الدينية التي اطلقت دعوة للـ«جهاد« ودون ان يخلو التنفيذ من احتقان 
طائفي. وهذا فان كل بيت في الوسط والجنوب شهد ارسال الذكور الشباب من 
الى حرب ميليشياتية طاحنة ومن دون اي تدريب يذكر. وفي كثير من  جديد 
االحيان انتهى الشباب ضمن جمع ممن مورست عليهم االبادة الجماعية على 
سبايكر  قاعدة  مجزرة  وكانت  هوادة،  اية  ودون  االجتماعي  التواصل  شاشات 

اشنع تلك الحمالت.
في بغداد: يسود الرعب بسبب الحرب االعالمية النفسية في الداخل والخارج 
حول امكانية سقوط بغداد امام داعش. وتنتشر الميليشياتاالسالمية الشعية التي 
لكي  اياديهم  واطلقت  ميليشيا،  عشرة  اثني  عن  يزيد  ما  الى  مضاعفتها  تمت 
يعبثوا بالمجتمع كيفما يشاؤون، ولعل اقوى مثال على ذلك هو قتلهم لـ32 امراة 
ورجل بعد االعتداء الجنسي عليهم في عمارات الزيونة في بغداد في وسط تموز 

الماضي.
مقاومة المرأة لداعش 

هجمات  من  بالضد  العسكرية  النسوية  للمقاومة  كوباني  بنموذج  العالم  يشيد 
والتنظيم، وعلى  المقاومة  في  البككة  تقاليد  استندت جزئيا على  والتي  داعش، 
ارادة جماهيرية موحدة في عدم السماح لحضارة وحشية بالقضاء على االنسان.  
وما لم يتم االعالم عنه او التركيز عليه هو مقاومة النساء في المدن العراقية 
وبالذات حول نموذج آمرلي حيث رفعت النساء الفالحات االسلحة والرشاشات 
بوجه هجمة داعش السابيع عديدة ودحرتهم؛ او النساء التي قاومت في الضلوعية 
وفي ناحية العلم كالمقاتلة أمية ناجي التي استبسلت في حماية مدينتها واسقطت 

ثالثة من مقاتلي داعش قبل ان تفقد حياتها. 
بالضد من داعش مختلفا في كوباني عنه في  المقاومة  اطار  بالرغم من كون 
مدن المنطقة الغربية، اال انه دليل لكون المرأة العراقية قيادية ومقتدرة، بالرغم 
القمع  من  وبالرغم  وتهمشها.  تحّجمها  ان  حاولت  التي  القمع  انواع  كافة  من 
ان  اال  الغربية  المنطقة  نساء  منه  عانت  التي  والطائفي  الجندري  المضاعف 
لم يقل عمن تمتع بثروات المجتمع  للدفاع عن مجتمعاتهن  القيادي  استعدادهن 
بقوانينها  الدولة  قدرة  فيدل على عدم  دّل على شيء  ان  القيادية. هذا  ومواقعه 
التمييزية وممارساتها وجيوشها ان تكبح عزم المرأة العراقية ورغبتها في الدفاع 
عن حرية مجتمعها. وسوف يظل نموذج اميمة ناجي باالقتتال والدفاع دليال على 

ذلك. 
مقاومة المرأة والمنظمات النسوية لتجاوزات المشرعين من حزب الفضيلة 

وغيرهم: القانون الجعفري

لعل اهم االخطار المحيطة بالمرأة - فيما عدا هجمات داعش - القانون المسّمى 
للعدل في  الفضيلة واثناء كونه وزيرا  قياديي حزب  الذي كتبه احد  بالجعفري 
الدورة الماضية. لم تأخذ مؤسسات المجتمع المدني هذا الموضوع على محمل 
الجد في بدء العام لكونه موغال في القدم وفي الهمجية، مما لم يستوعبه احد. اذ 
انه يتطرق الى زواج الطفلة صاحبة التسعة سنوات وعلى طالقها، كما وتُذكر 
المرأة فيه كجسد يصلح او ال يصلح المتاع الرجل، دون اي اكتراث النسانيتها 
او حقها بالحماية من االغتصاب والتجاوزات البدنية والمعنوية. ومع ذلك، تجّرأ 
مجلس الوزراء واثناء تواجد رئيس الوزراء السابق بالموافقة عليه وتحويله الى 

البرلمان.
اختيار  ان  يتجاهلون  انهم  بيد  الجديدة،  للحكومة  الكثيرين  تطبيل  من  وبالرغم 
رئيس الوزراء الجديد للشخص المكلف بوزارة العدل هو ايضا من قياديي حزب 

الفضيلة، مما يدل على ان اولويات الحكومة ال تكمن في احترام حقوق المرأة، 
بل ترى في تحقيرها ثمناً مقبوالً للموازنات والمحاصصات السياسية.

القانون  هذا  من  بالضد  الوقوف  في  واقتدار  جدارة  النسوية  المنظمات  اثبتت 
المشين، والذي ال يزال على الطاولة ولم يستبعد كليا من التنفيذ. ومن الجدير 
المنظماتغير الحكومية  الدولة ترى ان من حقها ان تحاسب رؤساء  بالذكر ان 
يجيز  والذي  الحكومية  غير  المنظمات  قانون  وحسب  لالرهابيين  كمحاسبتها 

للدولة سجن مسؤولي المنظمات التي تخالف التعليمات. 
محاربة حرية الرأي وغلق اذاعة المساواة بعد سقوط الموصل:

بعد ان شنت منظمة حرية المرأة حملة بالضد من القانون الجعفري وبدءا من 
الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، كنا نتوقع النقد او التعّرض لنا باجراءات 
حكومية لغرض اسكاتنا. ولم يتأخر التنفيذ كثيرا، بل واستغلت اطراف حكومية 
ظرف سقوط الموصل لغرض التحجج به، وارسلت مباشرة رسائل طلب اغالق 
للعديد من الفضائيات واالذاعات ومن ضمنها اذاعتنا اذاعة المساواة 103.8 
التسجيل كحجج  اوراق  كإكمال  اجرائية  لجوئهم السباب  من  وبالرغم  ام.  اف 
بل  المتطلبات،  لكل  اكمالنا  بعد  البث  نعيد  ان  يقبلوا  لم  انهم  اال  اذاعتنا،  لغلق 

وهددونا بغرامات تعجيزية وبمصادرة اجهزة البث فيما لو طلعنا على الهواء.
ومن المعروف ان هيئة االعالم واالتصاالت هي احدى االجهزة القمعية لهذه 
الحقبة السياسية وتعمل على دعم الجهات االسالمية والميليشياتية وتقف بالضد 

من الحريات وبالذات بالضد من المرأة.
دور المجتمع الدولي 

لوال  داعش  وحشية  في  موغلة  حركة  لتنشئة  اجتماعية  ارضيةٌ  هناك  تكن  لم 
منه  عانى  الذي  المزمن  التعذيب  ولوال  العراقية  للحكومة  الطائفية  السياسات 
عشرات اآلالف من الشباب في سجون الدولة التي ادارتها الميليشيات الشيعية، 
كنتيجة  اتى  داعش  توحشية  تنظيم  تشكيل  وان  االمريكية.  الحكومة  من  وبعلم 
الحكومة  قبل  من  الحكم  مقادير  الشيعية  االسالمية  االحزاب  لتسليم  طبيعية 
االستمرار  العراقية  الحكومة  بمقدور  يكن  ولم  الدولي.  والتحالف  االمريكية 
شركاء  وتبنى  منها  بالضد  الدولي  المجتمع  وقف  لو  فيما  الطائفية  بالسياسات 

آخرين غير اسالمية لبناء الدولة.
االكبر  الدعم  هم  المنطقة  في  امريكا  حلفاء  يكون  ان  الصدفة  قبيل  من  وليس 
ان  كما  التركية،  المدن  داخل  مداواتهم  يتم  داعش  قتال  ان جرحى  اذ  لداعش: 
تنظيماتهم تجتمع وبشكل طبيعي داخل االراضي التركية. كما وال يخفى على 
أحد بان الدولة التركية ال تستطيع مخالفة امر الحلفاء االوروبيين او االمريكان 
بسبب تبعية اقتصادهم وسياساتهم لهم. وقد آن األوان للمجتمع الدولي ان يكف 
عن المعايير المزدوجة في التعامل مع الدول؛ اذ انهم يذّمون ممارسات داعش 
في الوقت الذي ال يقفون وقفة جدية بالضد منه. وبعد تعدد وقوع االبادة الجماعية 
وقلع المجتمعات من جذورها، يقرر االمريكان بانهم يحترمون استقالل العراق 
وانهم لن يتدخلوا في اوضاع دول مستقلة، اال عن طريق القصف الجوي. اآلن 
وبعد ان سمحوا بتعملق موارد داعش، يقطفون ثمار خططهم االستعمارية والتي 
سعت لسحق شعب بان جعلت نصفه عدوا للنصف اآلخر. هذا النهج االستعماري 
الذي سعى لخراب المنطقة يجب ان يتوقف؛ والتفرج على حرب طائفية تأكل 
بان  السماح لالحزاب االسالمية  نهج غير مقبول، كما وان  واليابس  االخضر 
تقتص من اوضاع المجتمع والمرأة بممارساتها وقوانينها مسألة ال تخرج عن 
اطار النهج االستعماري والتي يجب ان تتوقف وان يتوقف دعم التيار االسالمي 

وفسح المجال امام التيارات المدنية والتحررية لمسك زمام األمور بيدها.
ينار محمد

رئيسة منظمة حرية المرأة
اوكتوبر 2014

كلمة منظمة حرية املرأة يف مؤمتر التضامن يف اوسلو 



  11th Year/ Issue 26/ December  2014 هر املســاواة   4 السنة الحادية عشر- العدد 26 /كانون االول 2014  مجِ

■ مرتضى طالب
انهار األب في ردهة المستشفى حينما أخبرته الطبيبة إن أبنته التي قتلها قبل ساعات في جريمة شرف 

كانت باكر ولم ترتكب أية خطيئة.
بدأت القصة حينما سمع الرجل عبارات غير الئقة من شاب تقدّم لخطبة ابنته وأّصر هو على رفضه إتمام 

المنزل  إلى  فوره  من  فتوجه  عمها،  ابن  من  بتزويجها  لرغبته  الزواج 
أن  معتبراً  الفتاة  باتجاه  رصاصتين  وأطلق  الشخصي  سالحه  وأخرج 
الكلمات التي رددها الشاب تدل على عدم عفة إبنته. الشاب الذي أسمع 
األب عبارات السخرية من ابته كان يظن أنه سيكون قادراً على إجباره 
معكوس  بشكل  جاءت  النتائج  لكن  الفضيحة  من  خوفاً  له  ابنته  تزويج 
نفسه  مع  يتحدث  فبات  األب  أما  أحمق،  بتصرف  حبيبته  حياة  وانتهى 
طوال الوقت حتى نعته الناس بالجنون. ثالثة رصاصات أردت الزوجة 
شابة في الخامسة والعشرين من عمرها وأنهت حياتها مثلما انتهت معها 
التاكسي  سائق  جبار  محمد  مع  جمعتها  التي  الشرعية  غير  الحب  قصة 
الذي تعرفت عليه بالصدفة. فعندما عاد زوجها ذات يوم في غير موعده 
لدفع  التاكسي  قتلها وأضطر سائق  فأقدم على  حبيبها  في حضن  وجدها 
فصل عشائري وتغيير محل سكنه، أما الزوج فسلم نفسه للشرطة وُحكم 
عليه بالسجن ثالث سنوات، وهي العقوبة المقّررة لما يسمى بجرائم غسل 
العار. ويبرر محمد القصة بأنها اخبرته انها أُجبرت على الزواج بعدما 

تركت الدراسة وأنها ال تحب زوجها وطلبت منه الطالق مراراً.
 يتحدث سالم علي عن حادثة مماثلة جرت ألحد معارفه حيث قال »قتل 
صديقي طليقته بعدما طلقها بدعوى وجود عالقة بينها وبين شخص آخر، 
وبعد يومين على الحادث عثرت الشرطة على جثة الزوجة في منطقة الشعيبة الصحراوية في قضاء الزبير 
)20كلم غرب البصرة( إذ غالباً ما يتم رمي جثث النساء المغدورات في المناطق النائية. يقول النقيب في 
الشرطة المجتمعية حسام فاضل خلف أن »ظاهرة قتل النساء غسالً للعار أو للشبهة بممارسة الدعارة من قبل 
أقربائهن أو من جهات مجهولة تتفاقم في مركز محافظة البصرة، ويأتي قضاء الزبير و قضاء شط العرب في 
المرتبة الثانية«.  ويتلخص عمل الشرطة المجتمعية التي تأسست كمديرية في شباط من عام 2012 وباشرت 

في  ذاته  العام  نيسان من  فعلي خالل شهر  بشكل  بالعمل 
خلف  النقيب  ويعترف  المجتمعية.  والنزاعات  القضايا  حل 
بصعوبة المشكلة وتجذّرها ويؤكد »ال يمكن الحد من ظاهرة 
القتل غسالً للعار برغم من أن العديد من منتسبينا ينتشرون في 

إنحاء المحافظة ويعملون على التدخل لمنع هذه الجرائم ضد النساء وغيرها من الحاالت قبل حدوثها«. لكنه 
المجتمع  البصرة ومؤسسات  بالتعاون مع جامعة  الجرائم  تثقيفية مكثّفة حول هذه  يؤكد على إجراء ندوات 
المدني. وتتسبب العالقات غير الشرعية بين نساء متزوجات ورجال آخرين  في ارتكاب الكثير من جرائم 
الشرف في مدينة البصرة. ويعزو الباحث االجتماعي ياسر جاسم أسباب ذلك إلى أرغام الفتاة من قبل ذويها 
على الزواج المبكر ويقول إن »إرغام المرأة على الزواج في سن مبكر وارتباطها بشخص ال تجمعها به 
أية عاطفة يدفع بالكثيرات من النساء إلى سلوك يدينه المجتمع بصورة قاسية«. وتعود جذور جريمة غسل 
العار إلى التشريعات العشائرية والقبلية القديمة المتوارثة، ويقول الشيخ محمد ياسر أحد شيوخ العشائر في 
محافظة البصرة إن شيوخ العشائر يحاولون تسوية األمور بطريقة مناسبة لجميع األطراف بعيداً عن سفك 
الدماء. ويضيف »في حال خيانة الزوجة للزوج تكون هناك ديّة فصل بمبلغ ماليمن قبل الزاني معها يدفع إلى 
الزوج كما تدفع ديّة ثانية ألهل الزوجة، ويجري تطليق الزوجة إن اكتفى الزوج  بهذا«.  لكنه يعترف بأن 
قانون العشائر يجيز للزوج قتل الزوجة الخائنة كما يجيز ذلك لذوي الزوجة ويضيف إن »كانت المرأة غير 
متزوجة فيتم إجبار الزاني على الزواج منها إذا كان شخصاً معلوماً و إن كان غير معلوم وإذا رفض الزواج 
العراق عدد ضحايا جرائم الشرف بـ)160(  قتلها .وفي حين أحصت وزارة حقوق اإلنسان في  فيتم  منها 
إمرأة في العامين الماضيين في عموم البالد، ال تتوفر إحصائيات دقيقة في محافظة البصرة حول هذه الجرائم 
المتكررة. وتطالب الناشطة في منظمات المجتمع المدني هناء أدور بإنصاف النساء وتغيير القوانين السارية 
مؤكدة على أن القانون متسامح مع مرتكب جريمة قتل المرأة رغم انها جريمة مثل أي جريمة أخرى. لكن مع 
ت بعض الجهات الدينية، إضافة إلى تفشي األمية بصورة كبيرة تغدو  تصاعد وتيرة النعرة العشائرية وتزمُّ

قصص الحب والخيانات الزوجية مكلفة جداً لنساء البصرة.

الشرق يضطهد النساء بكل الطرق وحتت اية ذرائع

ف العدد
مل

داعش 'يبيع' 700 امرأة يزيدية 
بالمزاد العلني وسط الموصل

■ باريس: سعد المسعودي

عراقيين  مسيحيين  لسان  على  باريس  في  داعش  عن  كشفت  مرعبة  حقائق 
وصلوا مؤخراً إلى فرنسا، وناشدوا المجتمع الدولي بالتحرك سريعا إلجالء 
نينوى.  في سهول  أخرى عالقين  وأقليات  واليزيديين  المسيحيين  اآلالف من 
وختان  اليزيديات،  النساء  بيع  هناك  تحصل  التي  المهولة  األمور  بين  فمن 
تهين  التي  التصرفات  من  الكثير  وغيرها  التلفاز،  مشاهدة  ومنع  الفتيان، 
خطر«،  في  الشرق  »مسيحيو  منظمة  رئيس  وتحدث  وتضطهده.  اإلنسان 
باتريك كرم، عن الجهود الفرنسية في المجالين السياسي واإلنساني، فقد قامت 
فرنسا بإرسال المساعدات العاجلة كأول بلد أوروبي. وأضاف كرم: »نعتقد أن 
األولوية في الوقت الحاضر هي كيفية العمل على كسر الطوق الذي تحكمه 
بقوة السالح والترهيب قوات داعش في سهل نينوى، وفي نفس الوقت إنزال 

المساعدات جوا.
شهادات مباشرة من سهل نينوى المحاصر

ولالطالع على أوضاع المسيحيين واليزيديين المحاصرين في سهل نينوى، 
اتصل المشرف على المؤتمر، أليش ياقو، عبر الهاتف بأحد المسيحيين العالقين 
هناك، وهو األب أنيس حنا الدمنيكي، وتحدث بلغة فرنسية لإلعالم الفرنسي عن 
معاناة المسيحيين واألقليات األخرى، وعن نومهم في العراء، وحالة الوفيات 
التي تجاوزت المئات، ثم سألته »العربية« عن األوضاع هناك، وهل مازالت 
األقليات،  بقية  وعلى  عليهم  خطراً  تشكل  »داعش«  اإلسالمية  الدولة  قوات 
والسيما اليزيديين؟ فأجاب األب أنيس حنا مؤكداً أن الخطر موجود في سهل 
نينوى، وهناك عائالت نزحت بالقوة من القرى واألرياف والمدن. وأكد أن 
الخطر الداعشي رهيب وكبير. وتابع قائالً: »هم يفرضون علينا اإلسالم بالقوة 
وبشكل إجباري أو ندفع الجزية وأخذ النساء وختان الفتيات، وفي الحقيقة هذا 
ال يحصل مع المسيحيين فقط، وإنما مع اإلخوة اليزيديين, حيث اقتاد داعش 
العلني في مركز  المزاد  لبيعهن في  يوم أول من أمس أكثر من 700 امرأة 
مدينة الموصل »المحافظة«، وأصبح سعر الفتاة يساوي 150 دوالراً، إضافة 
إلى فرض ختان النساء بالقوة والكثير من القوانين والقواعد الداعشية، وهناك 
في  التركمان  كثيرا، وكذلك  أهينوا  فاليزيديون  اإلنسانية،  الكرامة  تذل  أرقام 
مدينة طوزخورماتو، وهناك قوانيين وقواعد داعشية تفرض بالقوة على الحياة 
اليومية تمنع فيها مشاهدة التلفزيون وعمل المرأة ولعب الكرة وغير ذلك«. 
وفي نهاية المؤتمر وجهت إحدى العائالت المسيحية التي استطاعت الهرب 
إلى فرنسا نداء عاجالً إلى المجتمع الدولي دعت فيه إلى مساعدة من بقي في 
سهول نينوى محاصرا من قبل قوات داعش. وقالت إن نساءنا تباع، فهل يقبل 
ضمير العالم أن تباع نساؤه؟ األبرياء من المسيحيين واليزيديين وغيرهم من 
بشؤون  المكلفة  المحامية  وختمت  داعش.  تخلف  بضربات  يموتون  األقليات 
المنظمة والمعروفة بدفاعها عن الالجئين، سامية مكتوف، قائلة »إن مؤتمرا 
دوليا سيعقد قريبا في جنيف لمعالجة أوضاع المسيحيين واألقليات في الشرق 
في  اإلسالمية  الدولة  تمدد  على  للقضاء  الجهود  بتكثيف  وطالبت  األوسط«. 

العراق وسوريا وفي كل مكان.

جرائم الشرف يف البصرة حتصد الربيئات

جرائم داعش : ما يفعله 
التنظيم االرهابي حبق 

النساء 
◄ ماجد حميد 

تحاصر المرأة العراقيه نيران كثيرة، نار الحرب وفقدان األهل أو الزوج 
ونار التعرض لالغتصاب  او الزواج القسري من افراد التنظيم االرهابي  
داعش حيث مارس االرهابيون شتى انواع القسوه  واالرهاب ضد النساء 
باالسحواذ  االرهابي  التنظيم  هذا  قام  تكريت  شمال  الكيارة  منطقة  .ففي 
بيان  المواطنين وخصوصا  بأمور  مايتعلق  كل  واخذ  الدوائر  جميع  على 
المعلومات حول البطاقه التموينيه وعدد االسر وعدد افراد كل اسره .وقد 
قام مؤخرا بارسال أربعة من النساء اللواتي لهن ازواج من ضمن التنظيم 
االرهابي بالذهاب الى بعض البيوت ولديهن معلومات كامله عن االسر التي 
يذهبن اليها وكم هو عدد االناث ويقمن بخطبة البنات العضاء من التنظيم 
واذا لم يوافق االب او االخ يقوم االرهابيون بأعتقاله ويساومونه اما القتل 
النساء االربعه وهن  او اخته الحدهم .ووصلتنا اسماء  ابنته  او ان يزوج 
.1- رسميه حسن مصطفى 2- ايمان عبدالوهاب كمر 3- واجده محمود 
عبد 4- سعديه خلف مضحي ...ومن خالل هذه االفعال االجراميه وصلتنا 
ان احى النساء رفضت ان تتزوج من ارهابي بالقوه مما جعلها تقدم على 
أمال محمد نجم وعمرها 22 سنه .ان هاجس  االنتحار حرقا وان اسمها 
النهج  هذا  اتبعوا  االرهابيين  الن  وذوهن  النساء  تخفيف  القسري  الزواج 
الذي  قرارها ومستقبلها  لها  المرأة وان اليكون  يذلوا  ان  اجل  الحقير من 
تريد وايضا لبث الرعب بين الناس وان يوصلوا رساله لجميع العوائل بأنهم 
الناس وعلى االخرين ان يقبلوا بهذا  أي االرهابيين هم من بيدهم مصير 

الوضع رغما عنهم .وهناك الكثير من العوائل ترفض ان تتكلم بهذا الموضوع 
وما جرى لهم ويعتبر توثيق هذه االنتهاكات والجرائم من االمور الصعبه وتحيط 
هذه االعمال الكتمان وان العوائل التي اجبرت على تزويج بناتهم العضاء التنظيم 
لحقتهم جراء  الذي  العار  االرهاب ووصمة  نار  نارين  بين  االرهابي  اصبحوا 
ذلك .وفي اتصال لنا مع احد الذين كان معتقل لدى االرهابيين قال انهم ساوموه 
وافقت  ان  بعد  ويقول  االرهابيين  اخواته الحد  احدى  يزوج  ان  او  يقتل  ان  اما 
على ان ازوج اختي اطلقوا سراحي وكان موعد مجيئهم في اليوم الثاني .ويقول 
فور خروجي من السجن اتصلت بأهلي واخبرتهم ان يتركوا كل شئ ويذهبون 
الى كركوك وفعال تم وصول العائله الى كركوك وحين علم االرهابيون بذلك تم 
عليها مصادر  مكتوب  البيت  الفته على  يوم ووضعوا  لمدة 20  بيتهم  مصادرة 

للدولة االسالميه وبعد ذلك قاموا بتفجيره 
لم يقف الحد عند ذلك من انتهاك لحقوق النساء بل امتد ليشمل أشكال جديدة مع 
الدين بشكل تام  سيطرة مقاتلي داعش على مدن في محافظة الموصل وصالح 
وفرضهم النقاب والحجاب على النساء والفتيات، مترافقاً ذلك مع إعالنات بأحجام 

كبيرة مفادها أن "الحجاب سترة النساء".
العراق  اليوم في  النساء كسالح حرب خالل الصراعات سيناريو يعاد  استخدام 

بعد ان استخدمه االرهابيين في عدد من المدن السوريه .حيث تم اغتصاب عدد 
من النساء على يد ارهابيي داعش وكان اخرها في مدينة بيجي وكانت الضحيه) 
سحر( وان هذه االفعال االجراميه المشينه هي رسالة زرع الخوف بين  الناس 
وعلى شكل ممنهج .ان من كان يتبجح بالعشيره واعرافها اصبح الشئ امام سطوة 
داعش وارهابها حيث كانوا يتنافخون شرفا وعزة وكانوا يعاملون المرأة على انها 
سلعة تباع وتشترى اصبحوا اليوم يتباكون على المرأة .اين كانوا عندما ظلموا 
المرأة على مدى عقود من الزمن واين كانوا عندما جعلوا من المرأة مجرد حاجه 
المنزل .ان ما اقدمت عليه )امال محمد نجم ( وانتحرت من اجل  من حاجيات 
ان التكون زوجة بالقوه الحد اتباع داعش هو عمل كبير اطاح بما يسمى شموخ 
النساء  القسري ال لسطوة االرهاب على  للزواج  قالت ال  العشيره وعزتها فهي 
.نحن اليوم نوثق الكثير من االعمال الوحشيه الرهابيي داعش ومن يساندهم لكي 
ال يكون هناك في المستقبل اي طمس للحقائق او تزييفها .المرأة اليوم في مدن 
صالح الدين والموصل هي في اشد الحاجه ان نقف معها ونناصرها الن الهجمه 

كبيره واالرهاب وصل به الحد ان يستبيح كل شئ .

جرائم التنظيم االرهابي يف صالح الدين

ارتكب تنظيم داعش االرهابي جريمة اخرى تضاف الى جرائمه القذره ففي يوم 
11/9 /2014 أخذ االرهابيون بترويع النساء النساء واالطفال في منطقة العلم 
شمال شرق سامراء من خالل االيعاز بمكبرات الصوت على ان يترك اهالي هذه 
المنطقه منازلهم وخالل اربعة ساعات واال فسوف يقومون بقتلهم جميعا وان على 
االهالي ترك كل شئ واخالء المنطقه .وفعال بدأ االهالي بترك كل شئ والهروب 
المنطقه  شباب  من   150 بأعتقال  قام  االرهابي  التنظيم  وان  امنه  مناطق  الى 
.ووصلنا الخبر الساعه الخامسه عصرا وتم وبمساعدة بعض االصدقاء وجماهير 
منظمتنا ممن لديهم سيارات بالتوجه الى اماكن قريبه من منطقة العلم وتم اجالء 
74 أمرأة وطفل وتم جلبهم الى سامراء بتلك السيارات وكانت المخاطره كبيره 
تلك  الى  توجهت  التي  السيارات  عدد  وكان  السيارات  سائقي  وعلى  علينا  جدا 

المنطقه كأالتي 

1- 5 سيارات صالون مختلفه 

2- 2 سياره ستاركس 

3- 6- سيارات كيا حمل 

وعند وصولهم الى سامراء تم وبمساعدة الناس المتواجدين في مدخل المدينه من 
ايواء هذه العوائل في منازل المواطنين وفي بعض الجوامع وتم تأمين مايحتاجونه 
ونحن نقوم على خدمتهم وبمساعدة السيد قائممقام سامراء والمجلس المحلي .وان 
التنظيم االرهابي القذر اخذ الشباب ال 150 الى مناطق مجهوله وال احد يعلم اين 

هم االن .

دجله  منطقة  في  امرأة   11/6 يوم  توفيت  فقد  اخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا 
اشتد  او مستوصف طبي وقد  لعدم وجود سيارة اسعاف  اطراف سامراء وذلك 
عليها المرض وبقيت تنازع المرض من الساعه السابعه مساءا حتى توفيت في 
الساعه الخامسه فجرا وان هذه المرأة تبلغ من العمر 20 عاما وكانت مريضه 
بالكلى ولكن ارتفاع اليوريا في الدم وعدم وجود اسعاف او مشفى توفيت علما ان 
منطقة دجله تشهد معارك بين االونه واالخرى وتبعد عن سامراء مسافة 20 كم .

الحي  في  العوائل  من  عدد  يحتجزون  االرهابيين  مساءاان  اليوم  خبر  ووصلنا 
السكني لمنشأة صالح الدين وان هذه العوائل هي من عشيرة الجبور ولكن 
لم نتأكد من الخبر لحد االن .نحن نتابع امور العوائل النازحه ونعمل من 
داعش  اثناء عبورنا سيطرات  بها  نمر  التي  المخاطر  وان  اجل سالمتهم 
كبيره ولكن عملنا االنساني هو االهم .حيث توجد 8 سيطرات لداعش مابين 
معلومات  منظومة  ولديهم  الحاسوب  اجهزة  ويحملون  وتكريت  سامراء 
كامله عن مواطني صالح الدين وايضا اسلوبهم االستفزازي لمن يمر بهذه 

السيطرات .

وعلى صعيد آخر...

النساء وبالقوه وابلغ  الخمار على  التنظيم االرهابي داعش  بعد ان فرض 
ان ممنوع على المرأة ان تخرج من البيت اال ان يكون معها محرم . ففي 
يوم االربعاء 12 /11 كانت هناك جريمة نكراء ارتكبها االرهابيين بحق 
ذهب  حيث  تكريت  سمره شرق  منطقة  وفي  محمد  طه  ادريس  المواطن 
ذلك حدث قصف  اثناء  وفي  السوق  من  مايحتاجونه  لشراء  وزوجته  هو 
على المنطقه فتفرق الناس جراء هذا القصف وبعد دقائق اخذ يبحث عن 
زوجته فلم يجدها حيث ان النساء جميعهن مخمرات ولم يستطيع التعرف 
عليها الن جميعهن مخمرات وهي ايضا تبحث عن زوجها وسط الزحام 
اتى عليها  االثناء  تلك  باالتصال بزوجها وفي  فقامت  والفوضى  والدخان 
له اتصل بزوجي وال اعرف  فقالت  احد االرهابيين وسألها بمن تتصلين 
الرقم  اطلبي  لها  فقال  يصدقها  ولم  والفوضى  القصف  بسبب  ذهب  اين 
زوجتك  ان  له  فقال  زوجها  عليه  ورد  الموبايل  منها  واخذ  الرقم  فطلبت 
واخذ  اليها  اتي  انا  ارجوك  الزوج  له  فقال  الفالني  المكان  قرب  موجوده 
الزوج بسب داعش وافعالهم القذره وال يعلم ان الذي تكلم معه هو احد افراد 
داعش وبعد لحظات وصل الزوج الى المكان فقال له االرهابي لماذا تتكلم 
علينا وتسب دولة الخالفه واخذ بالغلط والسب والضرب على هذا الزوج 
المسكين فما كان من الزوج اال ان يدافع عن نفسه وماهي الى لحظات حتى 
وصلت مجموعه من االرهابيين واوقفوا الناس الذين كانوا متواجدين في 
الشارع وقالوا بأن هذا الرجل مرتد وهو عو من اعداء االسالم وقرروا 
فورا اعدامه وسط السوق وفعال نفذوا به االعدام رميا بالرصاص . هذه 
الجريمه النكراء واحد ه من االالف الجرائم الذي يرتكبها االرهابيين بحق 
المواطنين وبال رادع يردعهم فمجرد ان يتكلم احد عنهم او ينتقدهم يكون 
مصيره االعدام .نحن رأينا ما يكون في المناطق التي يسيطر عليها داعش رأينا 
الى اخمص قدميها وهي مغلوب على  المرأة البسه السواء من رأسها  كيف ان 
امرها وهناك البعض من النساء تمردن على اوامر داعش وقررن عدم الخروج 
من البيت او انهن يخرجن وقت اليكون اليكون فيه سيطرات لالرهابيين وكل هذا 
الوضع السئ وعدم االمان نرى ان المرأة هي المتضرر االكبر جراء مايحدث 
واليوم هناك موجة نزوح كبيره من منطقة العلم حيث اصبحت هذه المدينه خاليه 
تماما من سكانها فقط االرهابيين ومجموعه من المعتقلين االبرياء جعلوهم دروع 
بشريه وهؤالء بعض منهم عوائل منتسبين في الشرطه ومن قبيلة الجبور واالن 
يمنعونهم من الخروج من المنطقه . ان ابقاء االرهابيين على بعض العوائل في 
منطقة العلم كمحتجزين في بيوتهم معناها ان القوات االمنيه اذا اقتحمت المدينه 
سيكونون ضحايا الن القصف والقتال سيقضي على هذه العوائل نرجو ان تكون 
كي  العوائل  بهذه  علم  على  المسؤولين  يكون  وان  العوائل  هذه  مع  وقفه  هناك 
اليكون هناك قصف عشوائي او انتقام من اهالي المنطقه من قبل الجيش والقوات 
التي ستهاجم المنطقه هناك نساء واطفال وكبار السن واالرهابيين يريدون بفعلتهم 

هذه ان ينتقموا من هذه العوائل النها عوائل منتسبين في االجهزه االمنيه .

بيان من ارهابيي داعش

لقد وصل  االمر بارهابيي داعش ان يغلقوا ابواب محالت المواطنين وبالقوه 
من اجل اقامة الصالة وقد تم الحصول على هذا البيان في منطقة الدور شمال 
شرق سامراء وكان االرهابيين يوزعونه على السيارات الماره بسيطراتهم 
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◄المساوة
قامت ينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق بجولة من الفعاليات والحوارات في مدن وعواصم 
اوروبية وضمن تجمعات متنوعة خالل شهري تشرين االول والثاني الماضيين. بدأت الجولة بالمشاركة 
في مؤتمر التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني العراقية في اوسلو أليام 27 - 30 تشرين االول. علما 
بان مؤتمر التضامن تم تنظيمه من قبل منظمة اون بونت بير )جسر الى( االيطالية اليسارية. وتلتها زيارة 

الى جنيف لجلسة االمم المتحدة لالستعراض الدوري، ومن ثم لقاء في بروكسل مع عضو برلمان االتحاد 
االوروبي، واخيرا جولة في مدن فرنسية مع حلقات حليفة من اليسار الفرنسي برفقة مؤيد احمد سكرتير 

الحزب الشيوعي العمالي العراقي.

حوارات في مؤتمر التضامن في اوسلو

قامت المنظمة االيطالية اون بونت بير بتنظيم مؤتمر دعت اليه اثني عشر منظمة من العراق، 
من المنظمات النسوية واليسارية والشبابية واالعالمية ومن ضمنها منظمة حرية المرأة ممثلة 
برئيستها ينار محمد والتي كانت لها المساهمة االولى في ندوة يوم 28 تشرين االول. وكان ذلك 
ضمن مجموعة ترأستها الناشطة اليسارية تيري روكفللر ومعها احد منظّمي المؤتمر الناشط 
اليساري العراقي اسماعيل داوود وكذلك ينار محمد. كان موضوع الندوة حول اوضاع المجتمع 
العراقي بعد العاشر من حزيران اي بعد سقوط الموصل بيد داعش، مع التركيز على اوضاع 

المرأة في الموصل وتلعفر وسنجار ومدن الغربية.

النساء  واختطاف  اليزيدية  االقلية  اوضاع  حول  متعددة  وحورات  ندوات  المؤتمر  هذا  تخللت 
اليزيديات. ترأس الندوة الناشط اليزيدي حسام سليم. كما ودارت نقاشات حول االعالم والنساء 
وكان  ضمد.  محسن  واالعالمي  المعموري  نبراس  االعالمية  الناشطة  ادارتها  االعالميات 
للناشطين العماليين الهام الجاسم والناشط وسام جاسب مساهمات حول اوضاع العمال وحول 

قانون العمل والمسودات المتتالية التي تم نقاشها مع الدولة. 

محاضرة ضمن المنتدى االجتماعي النرويجي حول 

مواجهة المنظمات غير الحكومية للدول ضمن مظلة وآليات االمم المتحدة

بالتعاون مع  ديفيس  ليزا  الدولي  االنسان  قانون حقوق  المحامية والخبيرة في  الناشطة  قامت 
الناشطة ينار محمد بشرح مقدرة المنظمات الغير حكومية بمواجهة الدولة ضمن آليات ومنابر 
االمم المتحدة. ودار استعراضها حول استغالل المنظمات لالستعراض الدوري لحكومة العراق  
Universal Periodic Reporting لتقديم التقارير حول انتهاكات الدولة لحقوق االنسان 
مما يضع ممثلي الدولة تحت المساءلة امام اسئلة مئات الدول االعضاء في االمم المتحدة. كما 
وشرحت ليزا ديفيس امكانية استغالل المواثيق الدولية واللجان الممثلة لها في االمم المتحدة 
لكتابة تقارير الظل لهذه اللجان التي عادة ما يتراسها قضاة ذوي باع في القانون الدولي ومحاسبة 

الدول على االنتهاكات.

فعاليات جنيف 

ندوة على هامش االستعراض الدوري لدولة العراق   قام تجمع التضامن بتنظيم جلسة للنشطاء   .1
العراقيين يوم 3 تشرين الثاني في احدى قاعات مبنى االمم المتحدة في جنيف في صباح يوم جلسة االمم 

المتحدة لالستعراض الدوري لحكومة العراق.

المتحدة  باالمم  االعضاء  الدول  خاللها  تقوم  العراق.  لدولة  الدوري  االستعراض  جلسة  حضور   .2
االسئلة  وتكون هذه  العراق.  في  االنسان  لحقوق  احترامها  العراق حول  لممثلي حكومة  االسئلة  بطرح 
وبالتعاون مع  المرأة  كانت منظمة حرية  الدول في جنيف.  لممثلي هذه  التي تصل  التقارير  مبنية على 
منظمة مادري النسوية قد كلفت المحامية ليزا ديفيس بكتابة تقرير االنتهاكات لحقوق المرأة في العراق 
ومسؤولية الدولة في ذلك، وتم ايصال الوثيقة الى جميع ممثلي الدول االعضاء والموجودين في االمم 
المتحدة في جنيف حسب الموعد المحدد لتقارير المنظمات مما يعطي الممثلين وقتا كافيا لدراسة الوثيقة. 
وتمت كتابتها بناًء على سجالت منظمة حرية المرأة وخبرتها خالل عمل اكثر من عقد في العراق. لوحظ 
خالل جلسة االستعراض والتي حضرها النشطاء واستمعوا لمجرياتها بان اكثر من خمسين دولة وجهت 
اسئلة مختصة باوضاع المرأة في العراق- مما يدل على ان تقرير حرية المرأة كان له تأثير على مسار 

الجلسة.

WILPF , -Madre-واجتماع  العالمية للمراة في السلم والحرية  الرابطة  لقاءات هامشية مع   .3
حضره ممثلو الدول المانحة حول الضرر الذي لحق المرأة العراقية وحول االصالح المطلوب في وزارات 
الدولة العراقية. تقرر على اساسه عقد مؤتمر يجمع الناشطات النسوية العراقية والسورية حول الضرر 

الناتج من الهجمة الداعشية على العراق وسوريا

فعاليات بروكسل - لقاءات في االتحاد االوروبي

لقاء مع عضو البرلمان االوروبي باربارة سبينيلي من حزب اليسار وعضو لجنة الحريات المدنية والعدالة 
والشؤون الداخلية، وتالها لقاء مع منظمة سوليدار لدعم المنظمات العمالية، حيث صار الكالم على امكانية 
دعم المنظمات العمالية في العراق. وبما ان العراق لم يكن على الئحة الدول التي يدعمون النشاط العمالي 
فيها تم اقتراح دعوة النشطاء العماليين الى مؤتمر قادم. انتهزت ينار محمد الفرصة لتمثيل اتحاد المجالس 
والنقابات العمالية في العراق في هذا اللقاء. كما وتم اللقاء مع المنظمة المانحة لالتحاد االوروبي لدعم 

شؤون الالجئين في العراق.

فعاليات فرنسا

كانت ندوات مع حلقات من اليسار الشيوعي الفرنسي، والتي قاموا بها مؤيد احمد سكرتير الحزب الشيوعي 
العمالي العراقي وينار محمد رئيسة منظمة حرية المرأة بشكل مشترك، وبالتركيز على ما يجري في عراق 
وسوريا في ظل داعش؛ حيث كانت النقاشات تجري حول ما يدور في مدينة كوباني من مقاومة الفصائل 
الكردية. وكانت خالل االيام اآلتية: ندوة في مرسيليا يوم 6 تشرين الثاني بتنظيم ماري ويسن من تجمع 
الشيوعيين في ليون ومرسيليا وندوة اخرى يوم 7 تشرين الثاني في باريس وندوة اخيرة يوم 8 تشرين 
الثاني في مدينة ليون بتنظيم من الناشط الشيوعي العمالي نيكوال ديسو. حضر الندوات جمع من اليسار 

الفرنسي من االناركيين والشيوعيين والنقابيين.

جولة أنشطة وحوارات يف مدن اوربية
لرئيسة منظمة حرية املراة يف العراق ينار حممد

من اليمين: المحامية ليزا ديفيس، الناشطة ينار محمد، الناشط اسماعيل داود، الناشط االيطالي لوران 
واالعالمية نبراس المعموري

ينار محمد في اروقة قاعة االمم المتحدة

 من اليمين مؤيد احمد، نيكو ديسو وينار محمد في مدينة ليون يوم 8 تشرين الثاني

مئات من العراقيات الرتكمانيات إىل جانب اإليزيديات 
سبايا عند)داعش(

مل يعرف الرأي العام واإلعالم، غري االيزيديات سبايا عند تنظيم 
"الدولة اإلسالمية" )داعش(، حتى ظهرت مئات العراقيات 

الرتكمانيات مسبيات عند التنظيم.
◄نازك حممد خضري – بغداد

اللواتي  التركمانيات  من  عددا  التنظيم،  نقل 
حيث  سوريا  إلى  بالمئات،  أعدادهن  قُدرت 
العشرات  قتل  بعد  "الرقة"،  هيمنته  عاصمة 
، منذ ثالثة أشهر في الموصل واألراضي  منهنَّ
الُمحاذية لها، شمال العراق. وانفردت "روسيا 
سيغودنيا" بمعلومات كاملة، من مؤسسة إنقاذ 
التركمان، تُشير إلى أن هناك نحو 500 شخص 
تركماني مفقود نصفهم من النساء والفتيات، مع 
120 طفالً، عند تنظيم "داعش". وكشف علي 
البياتي، رئيس المؤسسة، أن عدد الُمختطفات 

العراقيات التركمانيات، كسبايا عند "داعش"، أكثر من 250 امرأة وفتاة من الموصل )مركز محافظة نينوى، شمالي 
تركمانية  امرأة  أكثر من 160  أيضا  اختطف  التنظيم  أن  لـ"روسيا سيغودنيا"،  البياتي، في حديث  بغداد(. وأضاف 
من قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، وقتل عناصر "داعش" نحو 12 امرأة بعد اغتصابهن، وقاموا بتعليقهن على 
األعمدة في قرية بشير. وتابع قائال أن هناك أيضا 11 امرأة وفتاة من بين التركمانيات المختطفات عند "داعش" من 
قرى قره ناز، بير آوجلي، ذات الغالبية التركمانية، في محافظة صالح الدين شمالي، بغداد. ونقل عناصر "داعش" 
عددا من التركمانيات إلى سوريا مع االيزيديات الُمختطفات لديه بحدود ثالثة آالف امرأة وفتاة، كما يروم نقل 120 
طفالً من المدن الُمسيطر عليها في نينوى، إلى سوريا، حسبما ألمح البياتي. من جهتها نددت هيمان رمزي محمود، 
ناشطة تركمانية، بالصمت التركماني على سبي نساء المكون من قبل "داعش" منذ أشهر، دون تحرك أو فتح تحقيق 
استقصائي يكشف أعدادهن ومعاناتهن للعالم. واستنكرت محمود تجاهل األحزاب التركمانية وأعضاء برلمان العراق 
الفائزات،  النائبات  تزر  لم  "لماذا  ُمتسائلةً  "داعش"،  عند  المسبيات  التركمانيات  والفتيات  النساء  لكارثة  التركمان، 
ُمخيمات النازحين التركمان لتوثيق أعداد المختطفات حتى اآلن؟". ونوهت إلى أن ذوي الُمختطفات ممنوعون من 
، تحت ذريعة أنهنَّ "وصمة عار" لكونهن ُمغتصبات وفق األعراف االجتماعية العراقية، ُمتجاهلين أنهنَّ  الحديث عنهنَّ
ضحايا. والتركمانيات الهاربات من عصمة "داعش" الذي استخدمهن مع آالف االيزيديات العراقيات والسوريات، 
العراقية  الحكومة  الناشطة،  التركمانية. وطالبت  الناشطة  ، مثلما ذكرت  لم تستقبلهنَّ عوائلهنَّ للنكاح،  سبايا جاريات 

. بتشكيل لجنة تقصي حقائق توصي بتوفير أجواء مالئمة وتحرير التركمانيات مع تقديم المساعدات اإلنسانية لهنَّ

نداء للنساء العراقيات من ضحايا داعش
ُصعق الضمير العراقي والعالمي اجمع ومنذ احتالل داعش للموصل، بممارساتهم االجرامية 
ضد النساء بشكل عام، وباالخص ضد نساء اليزيديات والمسيحيات والشيعة الشبك والتركمان.
اذ اختطفت النساء بالجملة وبالمفرد من بيوتها ورغم انف الجميع لكي يصبحن زوجات متعة 
لمحاربي داعش، بحيث يغتصبوهن باستمرار ويفرضون على النساء حياة العبيد الجنسي تحت 
مسمى "جهاد النكاح". وتطورت هذه التجاوزات خالل شهر آب لتتماشى مع ارتكابهم االبادة 
الجماعية لمجتمعات االقليات. اذ ان المجازر التي ارتكبت بحق المجتمعات اليزيدية والشيعي 
والمسيحيةة، تالها اقتياد النساء بالمئات الى سوق الجواري في الموصل، الى مبنى السينما في 
تلعفر، والى العمق السوري للدولة االسالمية، لغرض بيعهن كالعبيد الجواري. بحيث يكون 
سعرهن واطئا للمحاربين القادمين من دول بعيدة، واغلى بعض الشيء في حال بيعهن الى تجار 
الحرب المحليين وشيوخ العشائر. وفي اتعس االحوال، تم استعمالهن كدروع بشرية لغرض 
حماية منشآتهم من القصف الجوي كما في تلعفر. ان تنظيمات داعش قد وضعت العراقيين امام 
الفتوحات االسالمية  للنساء على غرار  اوضاع كارثية غير مسبوقة؛ وذلك من خالل سبيهم 
التي كانت تجري قبل آالف السنين، موجهين ضربات موجعة تقلع بعض هذه المجتمعات من 
اساسها، وتلغي لها اية امكانية لحياة آمنة في المستقبل القريب. وال تتردد هذه التنظيمات من 
ارتكاب اية جرائم مريعة حتى تجاه االطفال من قبيل قطع الرؤوس او بيع االعضاء البشرية؛ 
اذ انهم يستغلون بيع النساء والمتاجرة باعضاء االطفال لغرض تمويل دولتهم االسالمية في 

العراق والشام.
توجه منظمة حرية المرأة في العراق نداًء الى كل امرأة مختطفة ومعتقلة ومستغلّة من قبل 
منظمة  في  نحن  الغربية.  والمدن  وسنجار  وتلعفر  الموصل  في  االجرامية  داعش  تنظيمات 
حرية المرأة نقف معك ونقدم لك الدعم العملي والمالي لكي تهربي من معتقلك وتصلي الى 

بيوتنا اآلمنة في بغداد، حيث نحيطك بكل رعاية وآمان واطمئنان.
  -   07800036317 العراق:   في  المرأة  حرية  منظمة  االرقام:  هذه  على  بنا  اتصلي 

07700036317
الى المرأة المقيدة بسالسل تجار داعش، الى امرأة السجينة في بيوتهم ومبانيهم، الى الفتيات 
اللواتي يتطلعن لعيش كريم يحافظ على كرامتهن، الى النساء اليزيديات ونساء تلعفر، اتصلوا 
بنا على هذه االرقام المدونة ادناه، ونحن نجد طريقة اليصال الدعم اليِك لكي تهربي من واقع 
العبودية واالستغالل، وتصلي الى بيوتنا حيث تعيشي بكل كرامة وأمان. نرجوك ونترجى منِك 
ان ال تستهيني بحياتك وان ال تنهيها بسبب تعذيب يومي يعرضك له مجرمو داعش. ان الغد 

ناظره لقريب، ال تفقدي األمل؛ ولن يكون المستقبل سوى مشرقاً بعد العواصف الهوجاء.
عاشت المرأة اليزيدية والمسيحية والتلعفرية واآلمرلية والشبكية حرة أبية

ولتسقط الوحوش البشرية لتنظيمات داعش

منظمة حرية المرأة في العراق
28 آب  2014 

حترير النساء احملتجزات من قبل داعش مطلب فوري
في العاشر من حزيران،  ومع احتالل مدينة الموصل بدأ  فصل جديد من معاناة المرأة في العراق. اذ ايقظ تنظيم 
داعش العادات القبلية الوحشية الموغلة في القدم المنادية باعتبار النساء غنائم حرب. وبالرغم من كون معظم آالف 
من النساء المعتقالت من اليزيديات، اال ان نساء االقليات االخرى لم يتم استثناؤها ومنهن مئات من التركمان الشيعة 
والشبك والمسيحيين. ان الحملة الدولية ضد داعش ال تتجاوز كونها مفاوضات تهدف المزيد من عسكرة المجتمع 
وبالذات تسليح بعض أمراء الحرب في العراق، متزامنة مع القصف العشوائي على المدن العراقية. وال يخفى على 
احد ان كال من الحكومتين العراقية والكردية غير مهتمتين او معنيتيني باستعباد أكثر من خمسة آالف امرأة يجري 
شراؤها وبيعها في وضح النهار في مدن الموصل و الرقة وغيرها من المدن "الدولة اإلسالمية". لقد تم تحرير 
حوالي مائة امرأة عن طريق دفع اموال الى مقاتلي تنظيم داعش عن طريق افراد متطوعين لهذا الهدف. وتكمن 
المأساة بان رجوع النساء الى بيت ذويهن لم يكن مرّحباً به، اذ طغت  العادات العشائرية الذكورية المتخلفة مصنّفة 
الحكومة  في  المسؤولين  ان  ويبدو  االجتماعي.  برؤيتهن ضمن وسطهن  الغير مرغوب  االشخاص  اياهن ضمن 
العراقية ال يعتبرون مصير اآلالف من هؤالء المختطفات من ضمن أولوياتهم، و ال يصنفون حماية هؤالء النساء 
كأمر ملّح وضروري وغير قابل للتأجيل. ولقد استمروا في التمسك بالمواقف الذكورية والتي تعتبر النساء ملكية 
خاصة تم "استعمالها" من قبل رجال عشيرة اخرى، مما يجعلهن غير صالحات للتملك من جديد. ان المسؤولين 
في الدولة العراقية لم يقوموا بأية خطوة جادة نحو اعتبار النساء مواطنات، وواجب حمايتهن هو مسئولية الدولة 
الدولي  المجتمع  ان  يبدو  انه  كما  المواطنات.  للنساء  الجماعي  الجنسي  التعذيب  لقضية  اهتمام  اي  يمنحوا  ولم   ،
يحكم بمنهج ذكوري شبيه ممن اختاروا الوقوف الى جانب الحكومة العراقية من خالل توفير المزيد من األسلحة 
العسكرية والقيام بهجمات جوية فقط؛ متناسين بان حمالت سابقة من التسليح العسكرة لم تجلب لنا سوى الويالت، 
ولم تكن اي مبعث للسالم. نحن في منظمة حرية المرأة في العراق قد اتخذنا موقفا صارما ضد االتجار بالنساء 
لسنين طوال، ولكن  تمر علينا هذه األيام ونحن نشاهد أخواتنا يعانين االستعباد واالغتصاب دون ان نرى حال في 
متناول اليد بخالف المبادرات الفردية التي قام بها البعض لشراء النساء من اجل العتق من نيرالعبودية. يأتي ذلك 
اليوم والتفاوض مع الوحوش البشرية نحو تحرير اآلالف من النساء من االستعباد واالغتصاب ، ونحن ال يمكن أن 
ننتظر سنوات عديدة حتى يحين موعد القضاء على داعش بينما أخواتنا يعانين االستعباد واالغتصاب.  أن منظمة 
حرية المرأة في العراق بدأت البحث عن سبل من اجل تحرير النساء من عبودية تنظيم داعش وبكافة الوسائل 
الممكنة، وتخطط الفتتاح مأوى ألولئك النساء الالئى تم رفضهن من قبل مجتمعاتهن العشائرية البغيضة. أحد عشر 
عاما من بناء الدولة الهزيلة والجيش الهزيل في العراق ترك النساء بال حماية، يعانين االذالل دون اية مساعدة من 
الدولة. ستواصل منظمة حرية المرأة في العراق جهودها إلنشاء نموذج للحماية والتمكين ورعاية ضحايا الحروب 
على العراق، دون االنتظار لرخصة او سماح او اذن من الدولة. وبمساعدة من محبي الحرية في جميع أنحاء العالم 
سوف نستمر بالنضال  صامدين امام الهجمات المتواصلة على مجتمعنا، و سوف نسعى جاهدين لنكون نموذجا 
لإلنسانية والمساواة وبديال لممستقبل مشرق. الخزي لكل من ساهم بدعم حكومات خلقت ظروف تمكين داعش، 

والحق الويالت والمجازر الطائفية على المجتمع العراقي.
عاشت المرأة حرةً في العراق

ويسقط داعش وكل أوجده ودعمه
ينار محمد

منظمة حرية المرأة في العراق   -  4 كانون االول 2014
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بالصور: جانب من وقفة املرأة اهلندية ضد التحرش

ترمجة: يوسف التميمي

ال أؤمن باألدب النسوي
◄ ايفان الدراجي

نجد في عالمنا الشرقي انه حتى في مجالي 
االدب والكتابة هناك محاوالت عزل للمرأة 
وادب  نسوي  ادب  الى  تبويبه  خالل  من 
ذكوري انا شخصيا ال اعترف بذلك. رجوعا 
الى قاعدة هرم التقسيم والتمييز بين الرجل 
والمرأة نجد ان هناك من يغذي هذه الفكرة 

حتى قمة الهرم الذي يعتليه هذا التقسيم.
يبدع  التي  الحياة  مجاالت  احد  هو  االدب 
شغفه  او  شفافيته  عن  معبرا  االنسان  فيها 
ذلك  الثقافي،  ومخزونة  فكره  او  وعاطفته 

كله ينبع من فكر االنسان ووجدانه أي من عقله، تشريحيا من دماغه، وألن العلم 
اثبت ان دماغ المرأة اكثر فاعلية من دماغ الرجل رغم المقارن بالحجم، لكن المزحة 
االكثر سذاجة حين نتكلم على افضلية الرجل فقط الن حجم دماغه اكبر من المرأة، 
فهل هذا يعني ان المرأة الضخمة اكثر ذكاء وصاحبة افضلية على زوجها القزم –
على سبيل المثال-؟ او ان النساء االفريقيات والالتينيات المعروفات بحجمهن الكبير 

قياسيا هن افضل من الرجال الصينيين؟
فلنناقش االمر علميا؛ اكدت االبحاث والدراسات ان حجم دماغ الرجل الكبير قياسا 
الى المرأة لكن دماغ المرأة اكثر كفاءة. حيث ان المرأة تعمل بكفاءة اكثر من الرجل 
باستهالك طاقة اقل اذ تحرق خاليا دماغية اقل مما يحرق الرجل مع الخروج بنتائج 
ممتازة. فبينما ان الرجل يملك خاليا عصبية اكثر عددا اال ان خاليا المرأة العصبية 
اكثر اتصاال فيما بينها مما يتيح لها التفكير بصورة اسرع. هناك بحث جديد قام بها 
مدريد  في  زمالءهم  من  عصبة  بمساعدة  كاليفورنيا  جامعة  في  االعصاب  علماء 
طرح السؤال اآلتي: اذا كان حجم دماغ المرأة اصغر من الرجل بمعدل 8% فلماذا 
ذلك  على  البحث  ركز  حيث  المخابراتية؟  االجهزة  افراد  دماغ  مع  متساويا  يكون 
الجزء من الدماغ الذي يدعى بقرن آمون وهو المسؤول عن العواطف والذاكرة، 
بينما تتميز ادمغة الرجال بان جزء الُحصين هو اكبر حجما ولديهم خاليا عصبية 
اكثر عددا من المرأة. كما واكد البحث ان صغر حجم الُحصين لدى النساء مقارنة 

بالرجل ال يؤثر على معدل الذكاء بل ان ذلك افضل نسبة لتشريح دماغها. 
في تجربة فريدة من نوعها قام العلماء بإجراء اختبارات نفسية على 59 امرأة و 45 
رجال تتراوح أعمارهم بين 18- 27 عاما، تماشيا مع الدراسات السابقة التي وجدت 
فان النتائج اظهرت بان النساء أفضل في المنطق االستقرائي وتتبع حالة تغيير، في 

حين أظهرت ان الرجال أكثر براعة في التفكير المكاني. 
 Daily Male: Women have smaller brains... but they use( المصدر

.)them more efficiently than men
من هنا يمكنني القول بان االبداع ال جنس له، بل انه يعتمد على ماهيّة االنسان من 
حيث حسه الفني وجهوده الذاتية في بناء اسس ثقافية غنية متنوعة ينهل منها حين 

يود التعبير او طرح فكرة او رأي ما من خالل كتاباته وادبه.
لعل هناك من يقفز قائال ان قلم المرأة هو اكثر )استهالكا( لقضايا تخصها كالمناداة 
بالمساواة و نيل حقوقها وبناءا على ذلك يصنف االدب الى نسوي والى ذكوري. لكن 
تجدر اإلشارة الى ان األقالم المنادية من الذكور بقضايا مثل تلك اكثر من النساء فهل 
هذا يدرجهم ضمن االدب النسوي أيضا؟ من ناحية أخرى هل انه حين ينشر طبيبا 
مختص باالمراض النسائية مقاال او تقريرا او كتابا علميا ما ضمن اختصاصه يجعله 
من كتاب العلم او الطب النسوي؟ هل سمعتم من قبل بطب نسوي؟ او سياسة نسوية؟ 
خاصة وان هناك الكثير من الدول الكبرى التي تتربع على عرش قيادتها النساء. 
ان السبب في تبويب االدب الى نسوي والى ذكوري من وجهة نظري يعود الى ان 
السياسات  تمارسها  التي  العقول  وبرمجة  االدلجة  أدوات  احد  هي  والكتابة  الثقافة 
خدمة  على  المبنية  السياسة  أي  المباشر  تدخلها  من  تخلو  ال  وهي  المجتمع،  على 
مصالحها مستغلة عادات وتقاليد المجتمع البالية الرجعية وأيدولوجياته المستعصية 

على االندماج في نمط الحياة بالقرن الواحد والعشرين.

أنا بنت, وعلي أن اعرف كيف اطبخ. 
صدك تحجي؟

أذا ما كان البنت واقعة في الحب. 
فهذا أمر طبيعي. 

وال يعني أنها عديمة الشخصية.

ال تحكم علي من خالل ما ارتديه من مالبس. 
أنا مختلفة. 

ولي ستايلي الخاص.

هل انت عذراء؟
هل سبق لك وسألَت هذا السؤال ألي رجل سابقاً؟

اذاً, توقف عن أستجواب أخالق البنت.

أذا ما أرسلت لك البنت طلباً على الفيس بوك.
هذا ال يعني أنها مهتمة بك.

عندما تكون البنت لوحدها.. 
فهي ليست فرصة. 

أنما مسؤولية.

التحديق بنا. 
لن يقودك الى أي مكان. 

التحديق بالطريق 

الجنس, أمر طبيعي. 
أقبل به.

أذا ما َصفر لك الرجل.
ال تستجيبي له.
أنت سيدة. 

التنقل وحيداً ليالً ليس أمناً للنساء. 
أحميها,, فهذا ما يقوم به الرجال الحقيقيون.
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◄علي عبد الخالق/ جريدة “طريق الشعب”
علي  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  السابق  الوزير  ترك 
االيام  في  صدرت   – قرارات،  جملة  وراءه  االديب 
االخيرة لشغله المنصب- لم تنل رضا شريحة واسعة من 
قطاع الطلبة، الذين اكدوا مراراً ان الوزارة لم تستشرهم 
في االمر، كونهم المعني االول بقرارات الوزير. وانهالت 
نقل  ابتداًء من قرار  الوزارة،  لقرارات  الرافضة  الردود 
التكنولوجية،  الجامعة  التطبيقية وفصلها عن  العلوم  كلية 
كليات  فصل  قرار  عن  بالكشف  الثالثاء  امس  وانتهت 
العلوم للبنات وكلية التربية الرياضية للبنات وكلية تربية 
البنات من جامعة بغداد، وإلحاقها بجامعة حديثة التأسيس، 
“للبنات فقط” تسمى جامعة بغداد للبنات. واحتجاجا على 
القرار االخير تظاهر العشرات من الطالبات في جامعة 

الثالثاء،  امس  بغداد، 
هذا  بالغاء  مطالبين 
»طريق  القرار. 
أطلعت  الشعب”، 
لتظاهرة  بيان  على 
ان  فيه،  جاء  الطالبات 
القرار  رفض  “اسباب 
هي جعلنا تحت رعاية 
ما  وهو  جديدة،  جامعة 
الطلبة  حرمان  يعني 
العليا  الدراسات  من 
اي  سنوات   10 لمدة 
على  دورتين  تخرج 

يعني  استشارة،  دون  القرار  تطبيق  فأن  ولهذا  االقل، 
لضمان  استفتاء  بـ”تنظيم  مطالباً  للطالب”،  احترام  عدم 
اآلراء  أغلب  للقرار”.  والمؤيدين  المعارضين  حقوق 
الجديدة،  الجامعة  تصنيف  عن  تتحدث  المعارضة، 
ومقارنته بالجامعة العريقة وكلية التربية التي تأسست في 

الرياضية  التربية  كلية  طالبة  احمد  الثمانينيات، غصون 
اعتبرت القرار “استهانة بعقولنا وتضييع لما درسناه في 
لعشر  العليا  الدراسات  من  الماضية وسيحرمنا  السنوات 
سنوات مقبلة، اذا ما قبلنا تطبيقه”. باالضافة لهذا، تجتمع 
اسباب عدة لرفض قرار النقل، اولها بعد المسافة، وتحمل 
طريق التنقل ذهاباً واياباً. احدى المشاركات في التظاهرة 
قالت ان “رفض القرار لم يكن فقط بسبب صعوبة التنقل 
للجامعة الجديدة في منطقة الزعفرانية، رغم سوء الوضع 
وبالتالي  العليا،  الدراسات  من  الستبعادنا  بل  االمني، 
حلم  وضياع  البكالوريوس  بشهادتنا  االعتراف  ضعف 
الوظيفة ايضاً”. الطالبات لم يتظاهرن لوحدهن، منتسبات 
االستمرار  دعوات  وسط  التظاهر،  شاركنهن  الجامعة 
باالعتصام او االضراب عن الدراسة اذا ما تم االصرار 

تسريبات  لكن  الوزارة.  قبل  من  القرار  تطبيق  على 
مع  النسبي  الوزارة  بتجاوب  تفيد  الطالبات،  الى  نُقلت 
اتصال  بعد  القرار، خاصة  تنفيذ  تعليق  مطالبهن، وربما 
عمادة كلية التربية ورئيس جامعة بغداد بشأن التظاهرة، 
اخرى،  طالبة  وتشرح  للطالبات.  النسبي  االضراب  بعد 
“جامعة بغداد “للبنات” المؤسسة حديثاً، لن تمتلك الحق 

البالد، من يعرف جامعة اسمها  بابتعاث طالباتها خارج 
بها  يعترف  ومن  2014؟،  في  تأسست  للبنات”  “بغداد 
دولياً”. قرار الوزير السابق علي االديب، لم يشمل فصل 
االناث عن الذكور بجامعة جديدة، بل نص على ان يكون 
الكادر التدريسي والوظيفي من االناث حصراً! قرار تقسيم 
جامعه بغداد وجعلها جامعه بغداد للبنات التي تضم تربية 
وعلوم للبنات ويكون سنة التأسيس 
بها  معترف  غير  والشهادة   2014
اال بعد 10سنــــوات ودراسات عليا 
ال توجد، وبُعد موقع الجامعة الجديد 
يعني  هذا  كل  بالزعفرانية،  الكائن 
هديل  تقول  كما  مجهوال.  مستقبال 
بكلية  الثالثة  المرحلة  في  الطالبة 
الى هذا  تنتهي  المشاكل ال  التربية. 
للطالبات، فان كليات  فحسب، طبقاً 
حال  في  الرياضية  والتربية  العلوم 
بغداد،  جامعة  عن  فصلهما  تطبيق 
ان االفضلية ستكون لكليات الشباب 
ما  والوظيفة،  التعيين  مسائل  في 

في  التشابه  رغم  بالمساواة،  يخل 
ان  يذكر  والمعدل.  االختصاص 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
التربية  كلية  فصل  قررت  السابقة، 
للبنات وكلية التربية الرياضية للبنات 
وكلية العلوم للبنات من جامعة بغداد، 
تأسيس  نصاب  الستكمال  وذلك 
جامــعة جديدة تلحق بها هذه الكليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على لسان المتظاهرات:
من  كبير  وحشد  وبتجمع  اليوم 
توجهنا  للبنات  والتربيه  للبنات  العلوم  كليه  طالبات 
صوب مكتب وزير التعليم العالي وبالرغم من اعتراض 
استمر  الوزاره  امن  عن  المسؤلة  االمنيه  الجهات 
تفرقت  ساعة  نص  من  الكثر  الوزاره  بشارع  التظاهر 
الى  التظاهرة  ممثلي  دخول  على  االتفاق  بعد  الحشود 
مع  الموضوع  ومناقشة  الدخول  وبعد   ، الوزير  مكتب 
على  حصلنا  والتضلم  المطالب  وتسليمهم  المسؤولين 
وعود بحصول تريث بعد مناقشه الموضوع مع الوزير
رش  تم  بغداد  جامعة  رئاسة  امام  المظاهرة  اثناء  اليوم 
الطالبات والتدريسين بالماء من قبل موظفين البرج، وال 
وسائل  منع  وبعد  بالمظاهرة  االستهزاء  هذا  لماذا  افهم 
االعالم من دخول الجامعة من اجل تصوير المظاهرة ..تم 
ابالغ المتظاهرات بالخروج من الجامعة والتجمع بالبارك 
الخارجي ، وبعد التجمع حضرت د.مها المعاون االداري 
لرئيسة الجامعة الجديدة وقالت وبأستهزاء للطالبات... هل 
ان  العلم  ومع  برلماني!!!؟؟؟  قرار  يلغي  انتم من سوف 
للبرلمان  قرار الفصل هو من الوزير السابق وال عالقة 
تهتموا  وال  واالعتصام  بالمظاهرة  استمروا  بالموضوع. 
لكل من يحاول تقليل عزيمتكم ولن نرضى بغير االلغاء

سعادة لم تكتمل )قصة قصيرة(
■ احالم العبيدي

يبلغ  واحد  طفل  ولي  عامآ  عشرون  العمر  من  ابلغ  مازلت  وانا  انفجار  لحادث  تعرضه  بسبب  زوجي  توفي 
من العمر سنتان وامتلك نصيبآ من الجمال وكان فقدان زوجي اكبر صدمة تعرضت لها في حياتي فتوشحت 
بالسواد ودمعتي ال تفارق عيني وكلما انظر الى طفلي ازداد ألمآ اذ افكر كيف سأستطيع ان اوفر له كل الرعاية 
ومتطلبات الحياة اليومية وخاصة بعد ان فقدت زوجي الذي هو مصدر قوتي انا وطفلي واستمرت االيام في 
المضي وانا اعيش آالمي ليل نهار ومعاناتي تكبر مع كبر طفلي لم اكن املك دارآ لتؤويني ألنني كنت اسكن مع 
عائلة زوجي وبعد وفاته عدت الى العيش مع اخي وزوجته التي ذقت منها االمرين فهي ال تطيقني واخذت تطلب 
من اخي ان اخرج من البيت وتجبره على القبول بذلك واخذت تختلق المشاكل وتتهمني بامور لم اكن انا لي دخل 
بها حتى تغيرت معاملة اخي لي ولطفلي بعد ان كان يمنحنا الحب والحنانوهكذا اسودت الدنيا بنظري حتى انني 
بدأت اتمنى الموت كي ينتهي عذابي بأنتهاء حياتي ومضت االيام وانا على هذه الحالة وفجأة فكرت وقررت 
ان اقوم بالبحث عن عمل كي استقل بحياتي  انا وطفلي ..فبحثت وبحثت لكن دون جدوى وكانت لي صديقة قد 
عرفتها من وقت ليس بالبعيد غرضت علية فكرة وقالت بأن لها اخ غير متزوج وهو يبحث عن زوجة وقد وقع 
اختيار صديقتي علية كزوجة ألخيها وقالت ليي تزوجي أخي كي تنتهي مشاكلك وتستقري مع طفلك في ظل 
رجل يحميك من شر الناس وان تتخلصي من معاناتك من زوجة اخيك وتركت لي حرية التفكير وان ال اتسرع 
بالرفض او القبول ...ومضت االيام وانا افكر مليآ فيما طرحته علية صديقتي وبعد عدة اسابيع عادت صديقتي 
وقالت ما هو رأيك بموضوع الزواج من اخي فأطرقت بنظري الى االرض وبدا علية الموافقة وهنا قلت لها 
اليس من حقي ان اراه ويراني فقالت اجل وتم االتفاق معها ان اذهب الى دارهم كي يتم هناك االتفاق وبالفعل 
ذهبت لزيارتها حيث كان اخيها متواجد في الدار وما ان وقعت عيني عليه حتى شعرت باالرتياح وأطمأن له 
قلبي وهو كذلك اي كان الشعور متبادآل وهكذا تمت الموافقة وجاء الى اخي وطلبني منه وتمت الموافقة وتزوجنا 
وكان كل شيئ طبيعي وجرت االمور كجريان النهر الصافي حيث كان زوجآ وحبيبآ وابآ لطفلي وقد عشت معه 
بسعادة ال يمكنني وصفها ولكن لم تتم سعادتي فقد حدث امر اثار عجبي ففي احد اليام سمعت حوارآ قد دار بين 
زوجي واخته التي تسكن معنا في نفس الدار وعلمت من الحوار الذي جرى بينهما بأنها ليست اخته وانما هي 
تعمل في مجال السمسرة اي االتجار بالنساء وقلت بانها سوف تيدآ بالمتجرة بي النني امتلك حظآ وافرأ من 
الجمال وما ان سمعت بذلك الحديث حتى شعرت بالخوف من المجهول الذي ينتظرني وفكرت في ان اهرب 
من البيت ولكن دون جدوى حاولت الهروب ولم استطع النها كانت قد الزمت الدار ولم تخرج فكيف بي ان 
اهرب وفي يوم عاصف ممطر وكانت الساعة منتصف الليل عاد زوجي ومعه شلة من النساء والرجال وكلهم 
مخمورون ودخل زوجي الى غرفتي وفال عزيزتي تهيئي ألستقال الضيوف فقد آن االوان لكي تمتعي اكبر عدد 
من الرجال فصرخت وحاولت الهروب اال انه هددني بانه سيقتل طفلي أذا لم  انصاع ألمره ..فحدث ما حدث 

وكان ما كان وانا مازلت اعيش في ظلمة حالكة ال ادري كيف يمكنني الخروج من مأزقي هذا .

وسط تعتيم إعالمي : طالبات جامعة بغداد )كلية الرتبية والرتبية الرياضية( يعتصمن 
من أجل إلغاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي مبوجبه سيتم فصل 

هذه الكليات وإستحداث جامعة للبنات يف منطقة الزعفرانية يف بغداد.

باالرقام: األديان والعقائد حول العامل
 ◄روان يونس

أوراق من كتاب
كتاب في الحقيقة )In Fact( لكاتبه االنكليزي المخضرم توم نوتال يقول فيه بان 
هناك اكثر من 23 الف طائفة مسيحية حول العالم. وعن د. احمد محمد صالح في 
حديثه عن )االديان والعقائد حول العالم( : االحصائيات تشير الى ما يزيد عن 4200 
بين كنائس وطوائف وملل وفرق وشيع ومجالس وهيئات دينية  ديانة وعقيدة، ما 

مذهبية وعشائر وثقافات وجماعات وحركات دينية....الخ
عدد  فقط  ديانة   150 منها  متميز/  دين  االف  عشرة   )10000( العالم  في  ويوجد 
المؤمنين بها مليون فاكثر، اما البقية فيقل تابعيها عن المليون وتوجد ضمن المسيحية 
كديانة واحدة )33830( طائفة مختلفة، وهي تتضمن اكبر الطوائف مثل الكاثوليكية 
الى اصغرها مثل الشايكرس. واغلب الديانات انحصرت في اقليم جغرافي معين وفي 
مجموعة عرقية محددة ، ومن خالل دراسة صفحات الويب على االنترنت يمكن تمييز 
22 ديانة عالمية فقط، النها تتضمن الديانات التي لها وجود وحضور واغلبية في 

الدولة الواحدة.
ويتضح من خالل احصائيات قاعدة البيانات عن االديان، ان حوالي 90-83 % من 
سكان العالم يؤمنون بوجود هللا او بقوة عليا تسير الكون. كما وتظهر االحصائيات 
بان اوربا والدول الشيوعية وكوبا وفيتنام هم الدول التي تتميز باكبر درجة من التدين 

والتمسك بالروحانيات واعتقادا بوجود هللا مقارنة بالدول المحيطة.
 Adherents.com في تعديل آخر، في سبتمبر عام 2002، حددت قاعدة البينات
الفا  بها عن 150  المؤمنين  تقل عدد  ال  بانها  العالم  في  الرئيسية  والعقائد  االديان 
وتكون ديانة مستقلة ، ووفقا لهذا التعريف ظهرت 22 ديانة رئيسية، تم ترتيبها وفقا 

لعدد التابعين لها كالتالي على الترتيب:
في المرتبة االولى جاءت المسيحية )2 بليون تابع(، ثم االسالم )1.3 بليون تابع( 
وفي الترتيب الثالث ظهرت الهندوسية )900 مليون( وهي ديانة يعتنقها اهل الهند 
الحالي.  وقتنا  الى  الميالدي  عشر  الخامس  القرن  من  طويلة  مسيرة  عبر  تشكلت 
الرابعة ظهرت مجموعة تتضمن فئات )العلمانية والالدينية واالادرية  المرتبة  وفي 
ظهرت  ديانة  وهي  مليون(   360( البوذية  ثم   ، مليون(   850( وهم  والملحدون( 
في الهند بعد البرهمية في القرن الخامس قبل الميالد، وسادسا جاء الدين التقليدي 
الصيني )225 مليون( مثل الكونفشيوسية وغيرها، ثم مجموعة اديان بدائية )150 
مليون( في المرتبة السابعة، وثامنا كانت االديان االفريقية ودياسبوريك )95 مليون( 
القرن  الهند ايضا ظهرت في نهاية  السيخية )23 مليون( وهي في  الديانة  وتاسعا 
الخامس عشر وبداية القرن العشرين الميالدي داعين الى دين جديد فيه شيء من 
انا عاشرا  الديانتين االسالمية والهندوسية تحت شعار )ال هندوس وال مسلمون(، 
الوحيدة من حكومة كوريا  العقيدة المصدقة  كانت ديانة جوتش )19 مليون( وهي 
الشمالية، وتعتمد على اللغة الكورية وبعض الكتاب يصنفون الجوتش كشكل كوري 
االرواحية  احتلته  عشر  الحادي  الترتيب  في  اما  الماركسية.  الشيوعية  من  شمالي 
)14 مليون( وتدعى استحضار ارواح الموتى باساليب علمية ظهرت في بداية هذا 
القرن في امريكا . بينما احتلت البهودية المرتبة الثانية عشرة )14 مليون( اما الثالثة 
عشر كانت البهائية )6 مليون تابع( منهم اتباع بابي والمذهب البهائي، ويعودان الى 
الكنيسة نفسها او الطائفة بمقرها غي حيفا ، اسرائيل، وجاءت اليانية )4 مليون( 
بالمرتبة الرابعة عشر واحيانا تدعى الجانيية وهي منشقة عن الهندوسية وهو تقريبا 
محصور في الهند، انا الخامسة عشر فكانت ديانة الشنتو )4 ماليين( وهي ديانة اهل 
اليابان اذ ان حوالي 75% من اهالي اليابان يؤمنون بها، وفي السادسة عشر احتلت 
ديانة كاو )3 ماليين( وهي حركة فيتنامية، ثم جاءت ديانة تييريكيو )2.4 مليون( 
في الترتيب السابع عشر وهي اكثر المجالس النشيطة في اليابان ولها انصار خارج 
اليابان مثل الواليات المتحدة هصوصا )هاواي( وكوريا الجنوبية، البرازيل وتايوان، 
اما الثامن عشرة ظهرت الوثنية الجدية )مليون تابع( وهي مصطلح عام للعديد من 
االديان التي تؤمن بالسحر واالساطير، وفي الترتيب التاسع عشر كانت فئة الموحدين 
وخالصيين )طائفة مسيحية( )800 الف( وجاءت ديانة راستافاريانيسم )700 الف( 
االفريقية، وفي  االدول  في جامايكا وبعض  دينية  طائفة  العشرين وهي  المرتبة  في 
في  منتشرة  مسيحية  كنيسة  وهي  الف(   600( العلموية  جاءت  والعشرين  الحادي 
129 بلد، واخيرا في الترتيب الثاني والعشرين كانت الزرادتشتية )150 الف( وهي 
الدين الذي كان منتشرا في ايران )الفرس( قبل االسالم وما زال موجودا في بعض 

المناطق القليلة جدا والمعزولة هناك وانتقل مع المهاجرين الى الهند.
اما عن اكبر الفروع الدينية في العالم وهي 42 فرعا مرتبا على مستوى العالم وفقا لعدد 
تابعيه. نستعرض اكبر عشرة فروع دينية غي العالم وفق الترتيب التنازلي حسب آخر 
احصاء لقاعدة البينات في سبتمبر 2002 ، حيث بلغ عدد اتباع الكاثوليكية المسيحية 
)1,030,000.000( تابع ثم اتباع المذهب السني االسالمي )940,000.000( 
 )580,000.000( الهندوسية  الفيشنافيتيس  عقيدة  اتباع  عدد  جاء  وثالثا 
يليه  تابع،   )240,000.000( الشرقي  المسيحي  االرثوذكسي  المذهب  ثم  تابع 
المحافظ  البروتستانتي  ثم  تابع،   )220,000.000( الهندوسية  الشفيتيس  عقيدة 
تابع   )185,000.000( البوذية  الماهايانا  ثم  تابع   )200,000.000( المسيحي 
مذهب  اتباع  ثم  تابع   )150,000.000( المسيحي  التحرري  البروتستانتي  يليه 
العاشرة  المرتبة  في  االسالم  الشيعة  اتباع  ثم   )124,000.000( البوذي  ثرافادا 
)120,000.000( تابع. ومن الجدير باالشارة الى ان المسلمين السنة والمسيحيين 

الكاثوليك يشكلون نسبة 33% من سكان العالم . 

)شالط تونس(
 فيلم عن العنف ضد املرأة وجذور التشدد منذ عهد بن علي

■ إعداد سعد علي للنشرة العربية - تحرير احمد حسن
لقاهرة )رويترز( - يثير فيلم )شالط تونس( للمخرجة كوثر بن هنية قضايا العنف الدموي ضد المرأة في الشارع وتباين المواقف إزاءه إذ يرى بعض الشبان أن النساء يتحملن جانبا من المسؤولية بسبب ارتدائهن 
مالبس يعتبرونها غير الئقة. والفيلم الذي أنتج بعد وقت كاف من هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي يتقصى ظاهرة "تشليط النساء" التي جرت عام 2003 عن طريق شاب مجهول يقود دراجة نارية 
ويقترب من النساء ويضرب أردافهن بآلة حادة أشبه بالشفرة. ولكن الفيلم )89 دقيقة( الذي ال يتطرق إلى التشدد الديني بشكل مباشر يثبت أن هذا التشدد -الذي بدت بعض مظاهره بعد نجاح االحتجاجات في خلع بن 
علي- كانت له جذور ولكنه ظل متواريا بسبب القبضة األمنية لحكم بن علي. ويتنافس )شالط تونس( في مسابقة )آفاق السينما العربية( بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مع سبعة أفالم هي )تمبكتو( للموريتاني 
عبد الرحمن سيساكو و)ذيب( لألردني ناجي أبو نوار و)الصوت الخفي( للمغربي كمال كمال و)القط( للمصري إبراهيم البطوط و)كان رفيجي( للكويتي أحمد الخلف و)يوميات شهرزاد( للبنانية زينة دكاش 
و)فلسطين ستريو( للفلسطيني رشيد مشهراوي. وتتشكل لجنة تحكيم هذه المسابقة من الممثلة المصرية ليلى علوي والناقد اللبناني محمد رضا والمنتج التونسي نجيب عياد. وتختتم الدورة السادسة والثالثون للمهرجان 

في ساحة األهرام مساء الثالثاء القادم. وتنتقل الكاميرا برشاقة 
الشعبية  الحارات  في  وتجولها  هنية  بن  المخرجة  حركة  مع 
والمقاهي لتقصي الظاهرة والبحث عن الشخص الحقيقي الذي 
قام بتشليط النساء حيث تحكي امرأة بحزن كيف اقترب منها 
وتحسست  بألم  فأحست  النارية  بالدراجة  وفر  وضربها  شاب 
ردفها فوجدت الدم يغطي يدها. ويكشف الفيلم أن بعض الشباب 
وعقابا  "المغرورات"  البنات  من  ثأرا  السلوك  هذا  في  يرون 
لمن ترتدي مالبس "تثير الغرائز". بل إن أحد الشبان في الفيلم 
يبرر "اغتصاب" من ترتدي سرواال من الجينز الضيق ويرى 
أن "التشليط" ردعا ونهيا "عن المنكر". وتحكي بعض ضحايا 
التشليط أن األلم الجسدي انتهى ولكن الخوف ظل في الالوعي. 
وكتبت المخرجة في اللقطة األخيرة أن هذه الظاهرة تتكرر في 
دول عربية أخرى ومنها سوريا ومصر. وشاركت كوثر بن 
هنية في كثير من المهرجانات. وفاز فيلمها )يد اللوح( بجائزة 
أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية 

بمصر في مارس اذار 2014.
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المساواة
῍ صوت المرأة التحرري المقروء وفضائها الحر

῍  عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ:
هذه الجريدة هي صوت نساء العراق المـناديات 

بالمساواة والحرية
ال تتردوا باالتصال بنا ومراسلتنا ألي مساهمة او مشاركة 

من شأنها أن تدعم القضية

أسرة التحرير
ينار محمد - رئيسة التحرير

ايفان الدراجي - مديرة التحرير
المحررات والمحررون

دالل الربيعي، احالم العبيدي،
 رحاب السامرائي، ماجـد حميد

فازت المهندسة العراقية مينا الشيخلي بالجائزة االولى في تصميم جناح 
مؤسسة ابو ظبي للموسيقى والفنون المستوحاة من رؤى المعمارية العالمية 

زها حديد 
● مجلة بابليون : خاص

فازت الطالبة العراقية مينا وطن الشيخلي بالجائزة األولى في برنامج التصميم المعماري الداخلي بكلية 
الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة بجائزة أفضل تصميم لجناح مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون 
زها  العالمية  العراقية  المعمارية  وأفكار  من رؤى  والمستوحى  أبوظبي«  فن   « في معرض  المشارك 
األولى من  بالجائزة  المال وسابا راهنجام  الطالبات معها وهن ميرا راشد  حديد مع فوز مجموعة من 
الشيخلي  مينا  العراقية  الطالبة  وكرمت   ، اإلمارات  جامعات  كافة  من  للمؤسسة  قدم  تصميماً   20 بين 
وُسلمت الجائزة مع الطالبتين المشتركتين معها من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، راعي ورئيس مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون ، ضمن حفل تكريم 
للطالبات بهذه المناسبة. وقد مرت عملية اإلختيار قبل مرحلة اإلعالن عن الفائز عبر مراحل متعددة من 
التحكيم، حيث تم إختيار التصميم الفائز بعد مداوالت مطولة من قبل لجنة التحكيم، وتضمنت أن المنافسة 
كانت قوية بين الجهات المشاركة. وأعربت المهندسة الواعدة مينا الشيخلي بمستقبل باهر وناجح ، عن 
سرورها وفخرها وتشرفها بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة ، وبإن هذا التكريم 
والجائزة جاءت من مثابرة وجهود كبيرة وتتأمل في المستقبل أن تخطى خطوات معمارية ناجحة وبأفكار 
فنية وهندسية عصرية غير تقليدية .نظراً إلنها عاشت بأجواء معمارية وفنية طوال فترة حياتها التي 
طالما أحبت تلك المهنة من والدها المهندس وطن الشيخلي ووالدتها مهندسة الجمال والفن خبيرة التجميل 
المعروفة كارو سامي  وعبروا الطالبات الفائزات عن سعادتهن بهذا الفوز، وأكدن أنهن بذلن جهداً كبيراً 
في ترجمة رؤية المؤسسة التي جسدنها في تصميم الجناح الخاص بها، والمستوحى من رؤى وأفكار 

المعمارية العالمية زها حديد .

مالحظة: لقد قامت المساواة بالتصرف ببعض الكلمات 
في النصوص بما يتوافق ورسالتنا االخالقية الحقوقية 
تجاه النساء حتى وان كانت لتلك الكلمات ضرورة أدبية.
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ساهرة مصطفى على منصة »تيداكس« بغداد 2014: اقسى الكلمات قالها لي طبيب ابنتي المصابة »بمتالزمة داون« انها 
لن تقرأ, لن تكتب, لن تنطق ولن تتعلم. لكن مع كثير من الجهد والصبر استطعت ان اعلم ابنتي القرائة والكتابة والكالم 

والتعلم.
ساهرة بعد وفاة ابنتها تدير األن مركز تخصصي ألصحاب متالزمة داون وترعى اكثر من 150 طفل.

حائط المساواة
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المكتوب على حذاء العروس هنا أسماء فتيات غير ُمتزوجات 
وكتابة أسمائهن مع أسماء أمهاتهنَّ للتعجيل في حصولهنَّ على 

عريس ...
أعرف الكثيرات من اللواتي يفعلن ذلك ويسمحنَّ بوضع أسمائهن 

وأمهاتهنَّ تحت الحذاء من أجل رجل ! ..

لوحة للفنان ناصر ثامر / العراق

الدكتورة مساهر حسني علي اجلنابي.. بابلية حتصل على جائزة عاملية يف البحوث العلمية
علي  الدكتورة سماهر حسين  البابلية  العراقية  الطالبة  حصلت 
الجنابي على تكريم برنامج المنح الدراسية لولاير اليونسكو من 
أجل المرأة في العلم . وأقامت وزارة الثقافة اللبنانية بالتعاون 
مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان حفل تكريم خمس 
عالمات عربيات إستثنائيات من لبنان ومصر وفلسطين واالردن 
والعراق أسهمن في تقدم المعرفة العلمية وساعدن على تغيير 
العالم نحو االفضل ويهدف البرنامج الى تعزيز وتشجيع دور 

المرأة العربية في مجال العلوم.


