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الحل السٌاسً للموصل . مطلوب قبل انتهاء التحرٌر 

 المرأة الناجٌة من داعش : ماذا بعد الخالص

 3صالثامن من مارس ٌوم لوقفة اعتراضٌة مطلوبة .. 

عاش الثامن من مارس رمز نضاالتنا النسوٌة من اجل المساواة 

تخرج الدفعة األولً من المدرسة االشتراكٌة النسوٌة  من 

 المعهد النسوي لمنظمة حرٌة المرأة فً العراق 

                                      

 

تعلن منظمة حرٌة المرأة فً العراق عن فتح صفوف للمدرسة النسوٌة لتلقً 

 النساء دروس عن مسٌرة المرأة التحررٌة عبر مراحل وتارٌخ تطورها ..

 فلمن تود االنضمام الى هذه المدرسة مراسلتنا على اٌمٌل جرٌدة المساواة 

abtsammane@yahoo.com  

 5ص 

البالغ الصحفً لمنظمة حرٌة 

 المرأة فً العراق 

حول اقرار البرلمان العراقً 

لقانون الحماٌة من العنف  

 االسري 

 

اتخذ النظام العشابري فً العراق شكل أكبر  من 

البروز والظهور على الساحة العراقٌة . وبات ٌرتبط 

بشكل او بؤخر االنخراط فً العملٌة السٌاسٌة , من 

خالل تشجٌع االحزاب االسالمٌة السٌاسٌة 

 المتطرفة .

وبدا ٌتخذ كل الوسابل المتاحة مثل االعالم 

والمنظمات العشابرٌة مستخدما بعض الشخصٌات 

السٌاسٌة ولعل هذا هو المطلوب من الناحٌة 

 الدٌمقراطٌة للدولة الحالٌة .

عام بعد عام والقوانٌن القبلٌة تستفحل بشكل لم 

ٌسبق له مثٌل, حٌث ان اي جرٌمة تقع ال تتم 

المحاسبة عن طرٌق قانون الدولة , بل عن طرٌق 

الٌد العلٌا فً حل القضاٌا التً هً اخطر نوع على 

 المجتمع وهً سٌادة القانون الرجعً ,

حٌث نسمع ونرى االنتهاكات التً تتعرض له المرأة 

والحاالت المسجلة للقتل غسال للعار التً تقتص من 

 حٌاتها  .

وعند القاء القبض على المعتدي او القاتل تتدخل  

خٌرة رجال العشٌرة لٌستنقذوا ابن العشٌرة على 

حساب تطبٌق القانون وتخلٌص الجانً من 

 االقتصاص .

مما ادى الى ظاهرة خطٌرة فً المجتمع وفرض 

الهٌمنة الذكورٌة بشكل واسع ومتسلط: لنرى بعدها 

المجرم ٌتمتع بحرٌة,, ٌسرح ,وٌمرح وٌرتكب 

جرٌمة اخرى وبإصرار , وهو ٌعلم ان هناك قوة 

اكبر واقوى من القانون السابد تقف الى جانبه 

 وتحمٌه .

بل وحتى فً ابسط الخالفات بٌن اي شخصٌن  فً 

الشارع نرى التدخل العشابري الوارد بحٌث تقوم 

بعض افراد العشابر بالتهدٌد والتهجٌر وحتى حرق 

 المنازل او الكتابة علٌها

 )مطلوب دم الٌإجر او ٌباع (. 

ان الغاء سٌادة القانون وابداله باعراف وقوانٌٌن 

عشابرٌه ٌعود بنا الى قانون الغاب وبالغاء كل 

 مفاهٌم التحضر والتقدم وحتى الشعور باأالمن .

فببساطة ٌمكن الي شخص متنفذ العبث بؤمن وحٌاة 

الناس مادامت له عشٌرة مستعدة لدفع الدٌة اوتهدٌد 

 من ٌوقفه عند حده .

 ابتــسام مانع        

 مدٌرة التحرٌر :ابتسام مانع                                                   2017ربٌسة التحرٌر : ٌنار محمد                                       نٌسان                   

  

بعد اكثر من عامٌٌن على احتالل داعش للموصل والمنطقة 

وبوجود مبات االالف من العوابل النازحة ’ الغربٌة 

والمشردة , باإلضافة الى مبات النساء المسبٌبات  

)المنسٌات( , وبسبب هذا الصراع الدٌنً العشابري القابم 

الذي جعل من اجساد النساء ساحات معارك  للتعذٌب 

 والسبً والقتل والتشرد واالغتصاب .

مما دعانا للتحرك الدولً والمجتمعً لمواجهة هذا 

التوحش البربري وانقاذ المجتمع وفً المقدمة النساء 

الالبً تعرضن ألبشع الجرابم .لذا تطالب منظمات المجتمع 

المدنً والمنظمات النسوٌة الثورٌة المناصرة لحقوق 

النساء وحفظ كرامتهن بتوفٌر دور االٌواء واعطاء 

 الشرعٌة القانونٌة الفورٌة  لهذه الدور 

و السماح بفتح دور االٌواء بال قٌد  , لحماٌة  النساء 

اللواتً انتهكت كرامتهن من قبل عصابات داعش االرهابٌة 

وسطوة عشابرهن المطالبة بقتلهن تحت مسمٌات عدٌدة 

منها القتل غسال للعار وحفظ الشكل االجتماعً للعرف  

 العشابري  متناسٌن  ان هذه المرأة المسبٌة المغتصبة

 هً اسٌرة حرب , 

 نعم للحرٌة...نعم للحٌاة 

 عاشت المساواة .

 ال لشرعٌة القوانٌن العشابرٌة الضطهاد 

 المرأة ..             

 

 ٌنار محمد   

ربٌسة منظمة حرٌة المرأة فً   

 العراق

 المدرسة النسوٌة     

 مساندة شرعٌة لدور اإلٌواء 

 لحفظ كرامه المرأة من التشرد واالستغالل

سٌادة  

العشابر  

وغٌاب      

 القانون   

 ... جابزة رافتو لحقوق االنسان

 عراقٌة هذه المرة             
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حمالت  منظمة حرٌة المرأة فً العراق                                                       

وعلى قاعة النادي الثقافً النفطً فً بغغغداد نغدوة تغحغت عغنغوان اقامت منظمة حرٌة المرآة فً العراق  (2( و الخازر )1)إلغاثة  نازحً الموصل فً مخٌم الخازر  

) مناقشة مسودة قانون العنف االسري ( حٌث ادارة الندوة المحامٌة ابتسام الشمري والسٌدة دالل الربغٌغعغً 

 والناشطة ابتسام مانع

ولقد تم خالل الندوة التطرق الى فقرات مسودة القانون مع اضافة العدٌد من التعدٌالت الغى تغلغك الغمغسغودة 

 وكان من اهم المقترحات الى اضافتها منظمة حرٌة المرآة الى تلك المسودة هً :

وضع تشرٌع قانونً لدور االٌواء التً ٌتم ادارتها من قبل الغمغنغظغمغات الغنغسغوٌغة غغٌغر الغحغكغومغٌغة ذات -1

 االختصاص على ان ٌشمل ذلك برامج التمكٌن المرآة 

 االستحصال االوراق الثبوتٌة للضحاٌا بشكل ال ٌعرض سالمة الضحٌة الى الخطر-2

 ان جرٌمة غسل العار هً جرٌمة كامله وال ٌمكن تنفٌذ االحكام المخففة لها-3

الزام دور االٌواء العابدة الى الدوله ان تقبل اٌواء كل ضحاٌا العنف حتى فً حالة عدم حٌازتها االوراق  -4

 الثبوتٌة .

 ندوة نقاشٌة لمسودة قانون العنف االسري 

لى النساء الفاقدات ا عبعد ان وجدنا حاجة ماسة للخبز فً مخٌم الخازر اتجهنا الى سوق القلعة لشراء عدد من تنانٌر الخبز وملحقاته وقنانً غاز وطحٌن لتوزٌعه

عغجغٌغزٌغة الغتغازواجهن بسبب بطش داعش ,وبعد تحدي الصعوبات التى تواجهها المنظمات للوصول الى المخٌمات بسبب االجراءات التً تفرضها سلغطغات اإلقغلغٌغم 

(و بعد وصولنا التقٌنا بالنساء التً سٌتم مساعدتهن  وخصوصاً النساء الالتً فقدن ازواجهن  على ٌد داعش , تجولنا فغً 1استطعنا الوصول الى مخٌم الخازر ) 

 الف شخص , وصلنا مساعداتنا للنساء المحتاجات.  36٤٤٤عابلة و 6٤٤٤خٌمة وأكثر من  4٤٤٤المخٌم الذي ٌحتوي على 

 

خٌمة  بتنور مع  2٤٤تم تجهٌز     2ضمن حملة منظمة حرٌة المرأة فً العراق إلغاثة نساء الموصل فً المخٌمات , الرحلة الثانٌة كانت  الى مخٌم  الخازر 

 فتتاح دورات قراءة وكتابة وتعلٌم حرف ٌدوٌة للناجٌات من داعش فً دهوك ا ملحقاته وقنانً الغاز وأكٌاس  طحٌن  

تمكٌن وتؤهٌل  

المرأة االٌزٌدٌة  

بدورات لتعلٌم 

القراءة والكتابة 

جزء من نشاطات 

منظمة حرٌة المرأة 

فً فرع  محافظة 

 دهوك 

دورات الحرف الٌدوٌة 

 للنساء 

الناجٌات من عصابات  

داعش االرهابٌة  ألعادة بث  

 الحٌاة فً نفوسهن  

دورات 

تعلٌم فن 

 الخٌاطة

للخبز.ولقد ارتؤٌنا ان نقوم بتسلٌمها باالضافة الى   1٤فرٌق منظمة حرٌة المراة ٌزور النازحٌن فً الموصل وٌقوم بتوزٌع تنور عدد 

  شخص نازح من خاللهن.,ووجدنا فً ذلك تمكٌنا لهن. 2٤٤٤الطحٌن الكافً الى النساء المتضررات لكً تكون  لدٌهن القدرة على اطعام 

اقامة منظمة حرٌة المرأة فً العراق معرض لدار احداث االناث فً 

الكرادة ودار المشردات فً االعظمٌة لعرض منتجات ألعمالهن 

الٌدوٌة وذلك لتسلٌط الضوء على هذه الفبات المهمشة من قبل 

المجتمع واالهتمام بؤوضاعهن وتوفٌر لهن االحتٌاجات المطلوبة مثل 

الخٌوط والخرز وحاجات الخٌاطة االخرى وتقدٌم الدعم النفسً 

 والمعنوي بالزٌارات المتكررة لهن .
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 الثامن من مارس ٌوم لوقفة اعتراضٌة مطلوبة

 اوقفوا االبادة الجماعٌة الحاصلة ضد اهالً الموصل

ا مرت مرحلة مضٌبة كلمعوضا عن ان نحتفل بنضاالت المراة وانجازاتها على مر تارٌخنا الحدٌث, نقضً اٌام الثامن من مارس منتظرٌن اخبار المعارك فً الموصل. و

هً معركة طابفٌة,  ركةمن تحرٌر منطقة كالساحل االٌسر, تبعتها اسابٌع من اخبار متعبة من تجاوزات لمٌلٌشٌات شٌعٌة واختطافات وطلب فدٌة ورمً جثث, كؤن المع

 ولٌست معركة تحرٌر مدٌنة برمتها من براثن داعش.

كما وتجتمع  ري.فً هذه االٌام ٌستمر القصف المدفعً المكّثف على الساحل األٌمن على سكان انتهوا وقضوا من الجوع والعطش؛ ممن ٌستعملهم داعش كغطاء بش

تحت شعار م والعوابل سوٌة فً الدور منتظرٌن الموت جوعاً وتضّوراً, فً الوقت الذي ٌحٌط بهم المجتمع الدولً من كل حدب وصوب, وبمدفعٌات موجهة ضده

 تحرٌرهم.

به خالل االٌام هذي. اذ  تمرلقد مرت حاالت من المجاعة على مدٌنة الموصل مراراً خالل التارٌخ, اال انه لم تكن هناك حالة قصف ودمار ومجاعة وانتقام طابفً كالذي 

من بطش المٌلٌشٌات التً اعتادت ان تختطف االبناء لغرض طلب الفدٌة ولكن  –على الساحل االٌسر  –بعد معاناة االهالً من بطش وقتل واستعباد داعش, ٌعانون االن 

رفضت خولة من حً  دمادون ارجاعهم احٌاء. وعندما تتحرر مناطق جدٌدة, ٌطلبون من االهالً النزوح وبالقوة, لكً ٌحّملوا اثاثهم وٌنهبونها وامام اعٌنهم. وعن

 المؤمون ان ترحل عن بٌتها, قاموا بقتلها امام االهالً, وما تزال جثتها هامدة امام دارها.

ٌزٌدٌة والتركمانٌة اال عانت نساء العراق ما عانته فً ظل الحرب الطابفٌة المفروضة على العراق؛ فبعد حاالت االستعباد تحت ٌد داعش, والسبً الذي اصاب المراة

دٌة ال تستطٌع ٌزٌوالشبك والمسٌحٌات, تجد اآلالف منهن انفسهن مع اطفال من اباء داعشٌٌن, او حوامل منهم ومصٌرهن هن واطفالهن لٌس واضحاً. فالمراة اال

بٌنما هو العار كان  ...الرجوع الى مجتمعها مع طفل من داعشً. بٌنما نساء المنطقة الغربٌة من مسلمات ٌنتظرهن مصٌر القتل عسال للعار, وقد ماتت عدٌدات منهن 

عود للموصل, اال اذا ن تلعشابرهن التً لم تستطٌع حماٌتهن من داعش. وتنتظر النساء المسٌحٌات فً المخٌمات بعد التجاوز علٌهن , هن ومجتمعاتهن التً ال تجرإ ا

 تحولت لمحمٌة دولٌة تحمٌهن من التجاوز االسالمً سواء كان داعشٌاً ام غٌر داعشً.

اء خاطبنا وزارة الدفاع لكً ثننحن فً منظمة حرٌة المراة نراقب االحداث لكً نرى امكانٌة التدخل لرفع الحٌف عن المراة فً المخٌمات بما ٌمكننا القٌام به, وبنفس اال

لم تستجب وزارة الدفاع وال . وتسمح لنا بفتح دور اٌواء للمراة الموصلٌة التً عانت من االستعباد وستعانً من القتل العشابري اللبٌم فً هذا المفصل التارٌخً القادم

 ممثلوها والذٌن ٌبدو انهم ال ٌعتبرون انفسهم مسإولٌن عن حٌاة اآلالف من النساء العراقٌات المهددات.

لى العنف الموجه ضد ة عاما تحت قبة البرلمان العراقً, فتدور بعض النقاشاتحول قانون حماٌة االسرة والذي تمت كتابته بعد االعتراضات الكثر من اربعة عشرة سن

التً تقتل سنوٌا,  ساءالمراة, واصّرت المشّرعات ان ال تضع فً عنوانه تسمٌة "العنف" وال "المراة". وعوضا من ان ٌكون الهدف من هذا القانون حماٌة مبات الن

مذكورة فً هذا القانون ال ٌتضح من نصه انه مجرد سعً للم شمل االسرة وارغام االمراة على العودة الى بٌتها بالرغم من العنف المسّلط علٌها. كما ان دور االٌواء

 عاماً, ال تفً بالغرض لكونها سجونا جدٌدة للنساء. 14والتً اتت كاستجابة العتراضاتنا لفترة 

عبودٌة سجن االسرة والعمل فض ان تمكٌن الدولة للمإسسة العشابرٌة والدٌنٌة بالضد من تطلعات المراة الشابة وحرٌاتها قد دفع باعداد كبٌرة من النساء الشابات الى ر

من التمرد النسوي الفردي  مٌةالمنزلً المإبد.  وتزداد ٌومٌا اعداد النساء الهاربات من قسوة عشابرهن وعبودٌة العمل والعزلة المفروضة علٌهن, مما افرز حالًة متنا

رك اهدافها واعدابها تد والذي اصبح سمًة لهذه الفترة التارٌخٌة. تعمل منظمة حرٌة المراة على نشر دور اٌواء لهذه النساء ولتنظٌمهن ضمن مقاومة نسوٌة سٌاسٌة

سواء فً ظل داعش او ة, وقد تكون سبٌل الخالص لهذا المجتمع. ونستمر قدماً ولغاٌة بناء قاعدة نسوٌة تقف بالضد من كل التجاوزات المفروضة على المراة العراقٌ

 غٌر داعش.

 عاش الثامن من مارس رمز نضاالتنا النسوٌة من اجل المساواة والحرٌة

   ٌنار محمد

     ربٌسة منظمة حرٌة المراة فً العراق

7 – 3 - 2٤17 

 

 فعالٌات منظمة حرٌة المرأة فً العراق فً الثامن من مارس ٌوم المرأة العالمً 
ضمن فعالٌات الثامن من مارس تم عقد مإتمر الشبكة الثامن 

ار بالمرأة تحت شعار )المرأة الناجٌة .. مـــاذا بعد لمكافحة اإلتجّ 

 داعش 

 

عقدت شبكة مغكغافغحغة االتغجغار بغالغمغراة فغً  

العراق مإتمرها الثامن تحغت شغعغار: الغمغراة 

-الناجغٌغة.. مغاذا بغعغد داعغش    فغً بغغغداد 

فندق بلوم ٌوم السبت الغمغصغادف  -العرصات 

 2٤. وذلك بحضور ما ٌزٌد عن 4-3-2٤17

منظمة وجمع من المسإولٌن وشخصٌات مهمة من المجتمع االٌزٌدي مثل السٌغد 

خلدون سالم والسٌدة آمٌة. واستعرضت الخبٌرة الغقغانغونغٌغة السغوٌغدٌغة تغفغاصغٌغل 

. واستمر المإتمر لساعات عدٌدة من النقاش 22وتعارٌف من قانون االتجار رقم 

ما بٌن المنظمات واصحاب االختغصغاص فغً 

دابرة مكافحة االتجار بالبشر, ومجموعة من 

 مفوضٌة حقوق االنسان.

 الثامن من مارس رمز لنضاالت المرأة المتحررة

 

 

 

كرٌم عدد من اعضاء التجمع ت اقٌم على حدابق منظمة حرٌة المراة فً العراق حفال ترفٌهٌآ وثقافٌآ بمناسبة الثامن من مارس حضره عدد من الضٌوف واصدقاء المنظمة وتم 

 االسبوعً للفكر المتحرر المقام على قاعة منظمة حرٌة المراة كل ٌوم  اثنٌن

 بشهادات شكر وتقدٌر لدورهم الفعال فً اٌصال الكلمة الحرة وتثمٌن للجهود المبذولة لالهتمام بقضٌة المراة والمجتمع  .       

اسبات بشكل طوعً تضامناً مع  منوحضر الحفل عدد من الفنانٌن منهم السٌدة الراقٌة بحضورها دابما الفنانة امل خضٌر والمواكبة على حضور كل فعالٌات المنظمة واحٌاء ال 

 قضٌة المرأة وتارٌخها واٌضا تكرٌم المطرب خالد الشٌخ الحٌاء الحفل. 

 وكذلك حضور عدد من ممثلً منظمات المجتمع المدنً واالعالمٌٌن . 

 احتفالٌة الثامن من مارس ٌوم المرأة العالمً 

 وقفة تضامنٌة مع نساء الموصل



 

  30 6102منظمة حرية المرأة في  العراق                   العدد الثالثون                                    حزيران جرٌدة   اىَظبٗاح             

 العدد

4 
 المالحظات االولٌة لمنظمة حرٌة المرأة فً العراق حول 

 قانون الحماٌة من العنف االسري
 لجنة المرأة واالسرة والطفل

 السبب  التعدٌالت المقترحة   5102النص  من مشروع القانون نسخة رقم  المادة 

ان طبٌعة العنف السلط على المرأة ٌختلف جوهرٌا عن طبٌعة ودوافع العنف المسلط  قانون حماٌة المرأة من العنف االسري  قانون الحماٌة من  العنف االسري  اسم القانون 

على االطفال والمسنٌن، ولذلك فان المعاهدات والمواثٌق الدولٌة تتعامل مع هذه المسائل 

تعامال منفصال دون دمجهم بقانون واحد. باالضافة لكون محتوٌات هذا القانون تخاطب 

المراة فً مجملها، ولذا فان تسمٌة الفانون بقانون الحماٌة من العنف االسري -الضحٌة 

  ال تفصح عن محتوٌات القانون او تعبر عن االسباب الرئٌسٌة لتشرٌع هذا القانون

 ٌقصدبالمصطلحات التالٌة الغراض هذا القانون المعانً المبٌنة ازاءها : 0المادة 
  

  

ثالثا :جرٌمة العنف االسري:االعتداء الجسدي او الجنسً او النفسً او الفكري او  
االقتصادي الذي ٌرتكب او ٌهدد بأرتكابه ضد أي فرد من أفراد االسرة ضد االخر 

 وٌكون اما جناٌة او جنحة او مخالفة وفقا للقانون

ثالثا :جرٌمة العنف االسري ضد المراة:االعتداء الجسدي او الجنسً او النفسً او 
الفكري او االقتصادي او اللفظً الذي ٌرتكب او ٌهدد بأرتكابه ضد أي انثى من أفراد 

االسرة وٌكون اما جناٌة او جنحة او مخالفة وفقا لقانون ٌتم جراسته الحقا لغرض 
التخصص بتجرٌم قتل المرأة غسال للعار او تعنٌفها مما ٌسبب لها الضرر الجسدي 

 والمعنوي ومما ال ٌخاطبه هذا القانون.

اغلب العنف الحاصل اجتماعٌا هو العنف الواقع ضد النساء واالناث بشكل عام، وٌتبع 
ذلك التعدٌل المقترح السم القانون. وان اضافة العنف اللفظً سببه ضرورة مخاطبة 

القانون لتعنٌف اجتماعً متداول بشكل واسع ضد المرأة. وهناك حاجة ماسة لمخاطبة 
العنف االسري الذي ٌتسبب بقتل مئات من النساء سنوٌا بشكل جاد، وذلك مما ٌتجنبه 

والذي فٌه تمٌٌز  000هذا القانون مما ٌترك القرار عائدا للبت حسب قانون العقوبات 
 عاٍل ضد المراة فً بعض فقراته.

 رابعا: االسرة:مجموعة من االشخاص الطبٌعٌٌن وتشمل: 
 أـ الزوج الزوجه/الزوجات وابناؤهم واحفادهم وابناء احد الزوجٌن مع زوج اخر.

 ب ـوالدا أي من الزوجٌن.
 ج ـ االخوة واالخوات لكال الزوجٌن.

 دـ الشخص المشمول بالوصاٌة او القٌمومة او الضم.

 رابعا: االسرة:مجموعة من االشخاص الطبٌعٌٌن وتشمل:
 أـ الزوج الزوجهوابناؤهم واحفادهم وابناء احد الزوجٌن مع زوج اخر.

 ب ـوالدا أي من الزوجٌن.
 ج ـ االخوة واالخوات لكال الزوجٌن.

 دـ الشخص المشمول بالوصاٌة او القٌمومة او الضم.

ان كلمة الزوجة بامكانها ان تشمل اكثر من شخص واحد بالنسبة لالسر القائمة على اسا تعدد الزوجات. 
ٌوصى بعدم استعمال مصطلح الزوجات فً هذا القانون لكً ال ٌُعتبر تشجٌعا لتعدد الزوجات مما ٌعتبر 

 اٌضا نوعا من انواع العنفالنفسً واالقتصادي الشدٌد ضد المراة.

   
خامسا: مراكز االٌواء:اماكن معدة فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة الستقبال 

 ضحاٌا العنف االسري المشمولٌن بأحكام هذا القانون.

  
خامسا: مراكز االٌواء:اماكن معدة فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة او فً 

مؤسسات المجتمع المدنً من المنظمات النسوٌة المختصة باستقبال ضحاٌا العنف 
االسري المشمولٌن بأحكام هذا القانون. وتعد الناشطات المتمرسات فً حماٌة المرأة فً 

 دور االٌواء مدافِعات عن المرأة حسب تعارٌف هذا القانون.

 ان تجارب الدول المتقدمة فً حماٌة المراة 
تشمل اعطاء الحق للمنظمات النسوٌة بفتح دور اٌواء لكونهن رائدات ومتفهمات 

الوضاع ضحاٌا العنف من النساء. كما وان فً العراق تجربة لمنظمات نسوٌة انقدذت 
المئات من الضحاٌا وبشلك اعادت ادماجخن فً المجتمع.من الضروري االستفادة من 

 خبرات المنظمات النسوٌة الخبٌرة فً هذا المضمار.

سادسا: قرار الحماٌة: قرار ٌصدر وفقا الحكام هذا القانون بهدف حماٌة الضحٌة وتقدٌم  
اربعة وعشرٌن ساعة لمدة  52المساعدة لها مع استمرار العنف والتهدٌد وٌصدرخالل 

 (مئة وثمانٌن ٌوما.081( ثالثٌن ٌوما تمدٌده لمدة التتجاوز )01التزٌد على )

سادسا: قرار الحماٌة: قرار ٌصدر وفقا الحكام هذا القانون بهدف حماٌة الضحٌة 
وضمان عدم تعرض المعتدي علٌها وتقدٌم المساعدة لها مع استمرار العنف والتهدٌد 

( 01اربعة وعشرٌن ساعة لمدة التقل عن سبعة اٌام وال تزٌد على )  52وٌصدرخالل 
(مئة وثمانٌن ٌوما.وفً حال عدم قبول 081ستٌن ٌوما وٌجوزتمدٌده لمدة التتجاوز )

ٌوم  081الضحٌة العودة الى االسرة اي الى مصدر العنف/ ٌجوز تمدٌد فترة الحماٌة 
 آخر.

ان رأي الضحٌة ٌعتبر المرجع االول لتقٌٌم سالمتها فً البٌئة االسرٌة ولذلك ٌجب عدم 
 تحدٌد فترة ارجاعها ومما ٌعرضها للخطر من جدٌد.

 سابعا :المحكمة المختصة:محكمةالحماٌة من العنف االسري. 
  

 ٌتبع ذلك تعدٌل اسم القانون. سابعا :المحكمة المختصة:محكمة حماٌة المراة من العنف االسري.

     ثامناـ القاضً المختص:قاضً التحقٌق فً قضاٌا العنف االسري. 

 تاسعا:دائرة الحماٌة من العنف االسري. 
  

   تاسعا:دائرة حماٌة المراة من العنف االسري.

 

 

هدٌل الحمدانً               

سنتٌن من القهر و الظلم و الدموع حتى بعد الخالص لم تنتهً معاناتنا فً كل 

شًء لدٌنا ٌمتزج االلم حتى فً السعادة ال ندري ما ذنبنا و ما الذي فعلناه 

لنستحق هذا االلم حتى بعد الخالص الوجع ظل مالزما لنا فً ضحكاتنا فً بكابنا. 

لم نتصور ان فرحنا سٌصبح دموٌا و مؤساوٌا هكذا كنا نظن انه اذا تحررنا 

 سٌستقبلنا العالم

كله و سٌرجع الوطن الحتضاننا من جدٌد لكننا بدل هذا استقبلنا بقسوة و بقٌنا 

فً بٌوتنا ننتظر الموت البطًء ما ذنب الوالدة التً ودعت ابنها و هً تملإها 

السعادة ألنه رجع لعمله الذي تركه من سنتٌن حضرت له طعام الغداء كالماضً 

ولكن بدل مجٌبه هو لٌزف الفرحة لعٌنٌها زف خبر مقتله ما هذه اللعنة التً 

كتبت علٌنا من ٌرضى بما ٌحدث لنا اٌن انتم اٌن االنسانٌة نحن نموت كنا نموت 

و االن نموت و سنموت كلنا ان لم تفعلوا شٌبا ففً اٌدٌكم انتم كل شًء كنا 

نصبر كنا نعٌش على حلم الخالص كنا نرسمه بخٌالنا و متؤكدٌن اننا سنودع 

الموت نهابٌا وان الموت سٌقتصر فقط على كبار السن وهم نابمون فً فراشهم 

و ٌحٌط بهم كل اهلهم هكذا تصورنا ان الموت سٌكون بعد الخالص دافا و امن 

  ولكن الموت لن ٌتركنا و ظل متالزما مع حٌاتنا بشكل دابم

رحماك ٌا حدباء اعلنً حدادك على الحٌاة خذي وقتك فً الحزن فارتدي  السواد 

على انسانٌة العالم فحدادك علٌها و لٌس على شهدابك االبطال رحماك ٌا ام 

الربٌعٌن و البقاء لك ولً لنعزي الٌوم العالم الن انسانٌته ماتت من سنٌن و 

الٌوم اعلن الحداد علٌها ال تنخدعً بحزنهم الزابف علٌك ألنه غدا سٌتحكم 

النسٌان على عقولهم من جدٌد نسٌت لسنتٌن فلٌس عجٌبا ان ٌتم نسٌانك االن 

الموصل تحتضر الموصل تنزف و تقتل و تباع فً كل لحظة و فً كل مكان 

دمرت ولم ٌبقى فٌها سوى الحطام ما اقسى القدر ما اقساه حٌن ٌاخذ ابا من 

اوالده خرج فً الصباح كعادته الٌومٌة لم ٌحتضن اطفاله الصغار فً و قت 

رجوعه للبٌت بل احتضن رجال مملوء بالمتفجرات كً ٌبعد الضرر بؤقصى ما 

ٌمكنه عن السكان اٌن انتم اٌها العالم فلتنظروا لتضحٌة الرجال الذٌن زعمتم 

انهم خابنون و منعتموهم من الخروج و الدخول و من بعد السجن سجنتموهم 

 سجنا اخر ولكن على طرٌقتكم

 

فلترتدي السواد ٌا حدباء واعلنً الحداد على 

   االنسانٌة كلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة النسوٌة

 انبثقت المدرسة النسوٌة نتٌجة مبادرة وحث من قبل الناشطات 

اهج وبحوث من والناشطٌن بإدارة االستاذ فالح علوان وتناوله الهم النظرٌات النسوٌة العالمٌة حول جذر دونٌة واضطهاد المرأة وذلك بمقر المنظمة عبر

غٌرات التمتخصصة, تناولت اهم الشروحات الفلسفٌة واالجتماعٌة والمراحل االجتماعٌة التً مرت بها االسرة وتحوالتها وتغٌراتها واسباب وبنى تلك 

قابمة والتً تؤسست ال االقتصادٌة منها ونمط االنتاج السابد والتحوالت التً عصفت باألسرة والمرأة من زواج الخطف وتعدد االزواج والعابلة االحادٌة النووٌة

شرد التعلى اساس العبودٌة من المجتمع العبودي حتى عصرنا هذا. ان تسلٌح المجتمع عبر طلٌعة من الناشطات وخاصة الالتً تعرضن لهذا االغتراب و

التعنٌف اع والتمرد الفردي والجماعً هو رسالة معاصرة لوضع حد على التطاول التارٌخً الجاري الواقع على كاهل المرأة واغترابها وتعرضها لشتى انو

بشكلها  لٌسوالدونٌة بالعالم المتمدن المعاصر .وهذا هو احد االسباب المهمة التً فرضت موضوعٌا على الطلٌعة ودعاة المساواة االجتماعٌة بعمقها و

م القابم. لذلك عولاللٌبرالً والقانونً ونظرٌات فمنستٌة متطرفة تحاول ان تلقً اللوم وتخلق عدو للمرأة وهو الرجل بعٌدا عن طبٌعة النظام الرأسمالً الم

تً افرزتها ال كانت من ضمن البحوث المهمة هو تارٌخ النساء القٌادٌات ودورهن بتحفٌز الجماهٌر بشكل نضالً مشترك للوقوف بوجه تلك االنظمة والتقالٌد

على  باحعبر تارٌخ استغاللها واضطهادها للنساء وللعمال ككل . واٌضا تم تسلٌط الضوء على طبٌعة العمل المنزلً باعتباره عبودٌة قابمه وٌدر ار

وهروب  رديالرأسمالٌٌن كعمل غٌر مدفوع الثمن وبدون وقت محدد وهو سجن كبٌر ٌحٌط بالنساء واٌضا سلطت المدرسة النظرٌة والممنهجه على التمرد الف

لمضاعف .. ل االفتٌات من سطوة التقالٌد االبوٌة بشكل فردي توجهه  بدون سند قانونً او اجتماعً ٌقف معها بل اصبحت عرضة للمطاردة والقتل واالستغال

ساإل والبحث . للتوشرحه بطرٌه سٌكولوجٌة اجتماعٌة مع ابعادها االقتصادٌة التً حفرت بهذا الواقع وانتجته لتضعنا امام مسإولٌات قٌمٌة وانسانٌة ودعوة 

نسانٌة والمساوة االان تصادم القدٌم مع الجدٌد هو مواجهة حتمٌة قابمه بٌن النساء والتقالٌد ادت الى الهروب واالنتحار والتشرد .. وكان البد ومن منطلق 

ن ه متسلٌط الضوء على ما ٌجري من ظلم ٌضع كل ثقله على كاهل النساء بال رحمه وال شفقه .. ومن انجازات هذه المدرسة بالعراق هو تخرج مجموع

 الشابات والشباب وقد احتفً بهم من قبل 

المدرسة  مؤساة ال نهاٌة لها                               

 النسوٌة 

 منظمة حرٌة المرأة فً العراق 

من اجل خلق نظرٌة راسخة وعلمٌه وجدلٌه لتعرٌف 

 بالمساواة بٌن المرأة والرجل 
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 ثالؽ  ٍْظَخ ؽزٝخ اىَزأح  فٜ اىؼزاق ؽ٘ه اقزار  قبُّ٘ اىؾَبٝخ ٍِ  اىؼْف االطزٛ 

 

 

ؿ، اىططٞت اٗ اىشزٝل  ٗٝزٌ ؽٜ ٍيابد اىقؼبٝب فٜ ٍإطظبد اىدٗىخ ػيٚ أّٖب ؽبالد ؽاع ىيشز  اىؼشبرزٛ ٍِ قجو كم٘ر األ ٍب ٍّز شٌٖز ػيٚ اىؼزاق اال ٗاطزيَذ ٍزامش اىطت اىؼدىٜ ػشزاد ٍِ ّظبء ٍقز٘الد ٍِ قجو أقزة اىذم٘ر ػيِٖٞ؛ اىشٗط اٗ اىطيٞق، األة اٗ

َغزد ٍطي٘ق ٍَي٘ك ٍِ قجو ٕذا اىذمز اً ريل اىؼشٞزح، ٍَِ ٝؾق ىٌٖ اطزؼجبد ٕذٓ اىَطي٘قخ االّضٚ ٗرؼْٞاٖب ثو ٗؽزٚ قزيٖب و ماىؼبريخ، دُٗ طغٌْٖ، ردػٌٖ، اٗ ؽزٚ سعزٌٕ؛ ٍَب ٕ٘ أططغ دىٞو ػيٚ اُ اىدٗىخ ال رزؼبٍو ٍغ اىَزأح ػيٚ أطبص مّٖ٘ب ٍ٘اؽْبً كٗ ؽق٘ق، ث

 ال ٝقو ػِ اىف اٍزأح طْ٘ٝبً فٜ اىؼزاق  ٍب ٍزٚ ٍب شبؤٗا  ٍِٗ ْٕبك رْشأ ػزٗرح رشزٝغ قبُّ٘ ٝؼغ ؽداً ىزٖبُٗ ٗرغبٕو اىدٗىخ السدٝبد اىؼْف اىَظيّؾ ػيٚ اىَزأح ٍَب ٝإدٛ اىٚ قزو

ط٘رٖب ؽبىِجِٞ ؽق ؽَبٝزٖب ٍِ قجو اىدٗىخ ث٘اططخ ق٘اِّٞ ريٞق ثبّظبّٞزٖب ٗاعزاءاد رؾاع ؽٞبرٖب ٍِ قجٞو ر٘فٞز دٗر ء قَْب فٜ ٍْظَخ ؽزٝخ اىَزاح ٗاىؼدٝد ٍِ اىَْظَبد االخزٙ ثْؼبه ّظ٘ٛ اطزَز ارثؼخ ػشز ػبٍبً ٖٝد  ؽَبٝخ اىَزاح ٍِ اىؼْف اىذم٘رٛ ٗاػال

 أح ٗاُ رظَؼ ثازؼ دٗر االٝ٘اء ىٖب  ىَزاالٝ٘اء؛ ٗرفؼْب ٕذا اىطيت اىٚ اػيٚ ٍْجز ػبىَٜ قجو ػبٍِٞ، أال ٕٗ٘ ٍغيض األٍِ اىدٗىٜ ٗاىذٛ مزت ر٘طٞخ ىيدٗىخ اىؼزاقٞخ ثبُ رؾَٜ ا

ٍؾز٘ٙ ٕذا اىقبُّ٘ ط٘اء مّ٘ٔ ٝ٘فز اىؾَبٝخ اىَطي٘ثخ أٗ ال ٝ٘فزٕب ألعٞبه قبدٍخ ٍِ االّبس فٜ اىؼزاق  ٍِٗ اىغزِٝت اُ رقً٘  ؽ٘هٗمَب اػزبدد اىدٗىخ اىؼزاقٞخ ٗثزىَبّٖب اُ ٝزاّزدٗا ثنزبثخ رشزٝؼبرٌٖ خيف اث٘اة ٍ٘طدح، ىٌ رزٌ اطزشبرح اىَْظَبد اىْظ٘ٝخ اىَطزّظخ 

 اىغٖبد اىَظإٗىخ اخابء اى٘صٞقخ ػِ اىَْظَبد اىْظ٘ٝخ اىَطزظخ ػ٘ػبً ػِ ئشزامٖب ٗاالطزابدح ٍِ خجزارٖب فٜ ٕذا اىَغبه 

ٗثِٞ عَغ ٍِ اىَْظَبد اىذم٘رٝخ اىقزٝجخ ٍِ اىدٗىخ  ٍِٗ اىظطف  ٖبٍِ قجو ىغْخ اىَزأح ٗاىطاو فٜ اىجزىَبُ، ىٌ رقٌ ريل اىيغْخ ثدػ٘ح اىَْظَبد اىْظ٘ٝخ اىَطزظخ ثؾَبٝخ اىَزأح، ثو اثقذ اىزشزٝغ ٍب ثْٞ 5105ثؼد اُ رَذ مزبثخ اىَظ٘دح األٗىٚ ىيقبُّ٘ فٜ ػبً 

 06اىضبّٞخ ٕٜ اُ رقً٘ اىظابرح االٍزٝنٞخ ثيؼت دٗر اىزاػٜ القزار ٕذا اىقبُّ٘ فٜ اعزَبػٖب ىيَْظَبد اىْظ٘ٝخ ًٝ٘ أح ثَنبُ اُ ّظو ّطبىت ثبىؾظ٘ه ػيٚ ٍظ٘دح اىقبُّ٘ الشٖز ؽ٘ٝيخ قجو اُ ّؾظو ػيٖٞب، ٍِ قجو افزاد شؼزٗا ثَظإٗىٞزٌٖ ػِ اىَ٘ػ٘ع  ٗاىَابع

ٍّذ، ؽٞش ال قَٞخ ىؾٞبح اىْظبء، ٝزٝدُٗ ا ه االؽزاله االٍزٝنٜ اىؼزاق اىٚ أرُ٘ ؽبراٜ ٗػشبرزٛ ٗدْٜٝ ٍزش ّ٘ اُ ٝنّ٘٘ا ٌٕ ٍِ ٝزػٚ اقزار اىقبّ٘اِّٞ ىؾَبٝخ اىَزاح؛ اٛ اُ طيطبد االؽزاله االٍزٝنٜ رقً٘ ثزطزٝت ٗاقؼْب ٍٗدّْب ٗأرػٞخ  ٍُِٟ ٕذا اىشٖز  اك ثؼد اُ ؽ

 ٍدّّٞزْب فٜ اىؼزاق ثٍٞد، َْٗٝؾُ٘ اىدػٌ ٗاىزػبٝخ ىق٘اِّٞ رؾَْٞب ثٞد أخزٙ 

ُ ردرص ٍظ٘دح اىقبُّ٘ دراطخ رؾيٞيٞخ الثقبء ٍب ٕ٘ عٞد فٜ اىقبُّ٘، ٗرظيٞؾ االػ٘اء ػيٚ ٍب ٕ٘ طٜء ٗٝؼنض ػقيٞخ ٗا ثبىزغٌ ٍِ مو اىَ٘اقف اىَزؾّٞشح ىيغٖبد اىؾنٍ٘ٞخ اىزشزٝؼٞخ، قزرد ٍْظَخ ؽزٝخ اىَزاح اُ رقف ٍ٘قاب ٍظإٗالً فٜ ٕذا اىَاظو اىزأرٝطٜ،

د اىز٘ػٞؼ اٝؼب ا ّ٘ ٍغ اقزار قبُّ٘ ٝؾَٜ اىَزاح ٍِ اىؼْف اىذم٘رٛ ْٗٝقذ ٍئبد اىْظبء طْ٘ٝبً ٍِ اىٖالك، اال اُ ّض ٕذا اىقبُّ٘ ٝؾزبط اىٚ اىؼدٝد  ّْبكم٘رٝخ ال ردفغ رغبٓ رَنِٞ اٗ ٍظبٗاح اىَزاح  ٗىذا ّؼزع ْٕب ٍالؽظبرْب ٗإٌ اػززاػبرْب ػيٚ ٕذا اىقبُّ٘  مَب ّٗ

 ح شٞزٍِ اىزؼدٝالد ىنٜ ٝظيؼ مأداح فؼيٞخ ىؾَبٝخ اىَزأح، ٗىٞض ٍغزد ٗطٞيخ عدٝدح إلخؼبع اىَزأح ٗاىظٞطزح ػيٖٞب ىظبىؼ األطزح ٗاىذم٘ر ٗاىؼ

 ٍزفقخ ؽٞبً ثٖذا اىجالؽ، ٗفٖٞب مو رؼدٝالرْب  ٗإٌ ٍب عبء فٜ رؼدٝالرْب ٕ٘ اػززاػْب ػيٚ ٍب ٝيٜ: 5106اُ ٍظ٘دح اىزؼدٝالد اىَقززؽخ ٍِ قجيْب ٗاىَزطيخ اىٚ ثؼضخ االٌٍ اىَزؾدح فٜ اىؼزاق فٜ مبُّ٘ االٗه ٍِ 

ٍ٘عٖب ػد اىَزأح، ثو ٗٝزؼبٍو ٍغ مو افزاد ّٔ   اُ اىقبُّ٘ ٝزفغ االػززا  ث٘ع٘د ػْف كم٘رٛ ٍّ٘عٔ ثشنو خبص ػد اىَزأح: ٗٝزؼؼ كىل فٜ رظَٞخ اىقبُّ٘ اىذٛ ٝزغْت رؼزٝف ٕذا اىؼْف م0٘

ذىل  اُ االػزا  االعزَبػٞخ ٗاىطياٞخ اىدْٝٞخ ٗقبُّ٘ د ثاىؼبريخ ثبىزظبٗٛ ٍزغبٕالً ثذىل ؽقٞقخ اُ ػؾبٝب اىؼْف االطزٛ ٌٕ ػبدحً اىْظبء ٗاُ قبػبد ٗصالعبد اىطت اىؼدىٜ فٜ مو ٍدُ اىؼزاق رشٖ

ٍِ األٗػبع االعزَبػٞخ  اكُ اىؼالقخ االعزَبػٞخ ٝد اىؼق٘ثبد اىؼزاقٜ ميٖب ٍإطظبد ٗأدٗاد رؼغ اىَزأح فٜ ٍ٘قغ اػؼف ثنضٞز ٍِ اىذم٘ر فٜ اىؼبريخ، ٗرنُ٘ اخالقٖب ٕٜ رؾذ اىَظبءىخ فٜ اىؼد

اىطز  اٟخز  ٗىذىل، فٞغت ػيٚ قبُّ٘ اىؾَبٝخ ٍِ ٞف اىشٗعٞخ ؽظت اىق٘اِّٞ ٗاألػزا  ىٞظذ ػالقخ ؽزفِٞ ٍزظبِٗٝٞ، ٗاَّب ػالقخ ؽز  ٍّنْزٔ ٕذٓ اىَإطظبد ٗاألػزا  ٍِ اىزظيّؾ، ثو ٗؽزٚ رؼْ

خ اىَْبؽخ ثٔ اٛ رؾقٞق اىَظبٗاح االعزَبػٞخ داخو االطزح ََٖاىؼْف األطزٛ ئٍب اُ ٝقّز ثايظازٔ اىقبرَخ ػيٚ ػدً اىَظبٗاح االعزَبػٞخ ٕذٓ ٗاُ ٝؼزجز ريل اىَإطظبد ٍظدرا ىزشزٝؼٔ، اٗ اُ ٝقً٘ ثبى

ِ٘ٝ اٗ ثِٞ أة ٗاثْٔ  ٍِٗ ْٕب اقززؽْب ػَِ رؼدٝالرْب أخ اىؼزاقٞخ ٗاُ ٝؼزز  ث٘ع٘د ػْف خبص ٍّ٘عٔ ػد اىَزاح اىؼزاقٞخ اٛ ػْف كم٘رٛ ٗاىذٛ ال َٝنِ اىزؼبٍو ٍؼٔ مبىزؼبٍو ٍغ اىؼْف اىقبرٌ ثِٞ

 ف اىقبرٌ ػد اىَزأح، فَِ األٗعٔ اُ رؼنض رظَٞخ اىقبُّ٘ كىل ىؼْاُ ٝزغٞز اطٌ اىقبُّ٘ اىٚ ))قبُّ٘ ؽَبٝخ اىَزأح ٍِ اىؼْف األطزٛ((  ٗثَب اُ ٍؼظٌ فقزاد اىقبُّ٘، اُ ىٌ ٝنِ ميٖب، ٍ٘عٖخ ىيؾّد ٍِ ا

ٞق ط٘اء مبّذ اىؼؾٞخ ال رشاه رزؼزع ىيؼْف اىَّ٘عٔ زدق  أٗى٘ٝخ اىظيؼ األطزٛ ػيٚ طالٍخ اىَزأح فٜ اىقبُّ٘: فٜ اىؼدٝد ٍِ فقزاد اىقبُّ٘ ٝغؼو اىَشّزع ٕدفٔ األٗه ٕ٘ اىظيؼ األطزٛ، دُٗ اى5

اىاززاد اىَقزرح ىاززح ئٝ٘اء اىَزأح ٗٗػغ ؽد أػيٚ ىٖب فٜ ػدٕب اً ال؛ اٛ اُ ثؼغ اىاقزاد رؼنض ػدً االمززاس ثؾق اىَزأح ثجٞئخ آٍْخ ٗؽَبٝخ رطَٞخ ٍِ اىدٗىخ ىؾقٖب ٕذا  مَب ْٗٝؼنض ٕذا اىاٌٖ 

َبٝخ اىَزأح ٗطالٍزٖب ٗىٞض رقدٌٝ خدٍخ اعزَبػٞخ ىيزعو ُ ؽفٜ كىل، ٍِٗ صٌ ئرعبػٖب اىٚ اىجٞئخ اىزٜ ٝزٌ رظيٞؾ اىؼْف فٖٞب ػيٚ اىؼؾٞخ  ٗىذىل فبُ رؼدٝالرْب اىَقززؽخ رطبىت ثغؼو أٗى٘ٝخ اىقبّ٘

 اىَؼِّْف ىيَزأح ثبرعبع سٗعزٔ ىٔ خاله فززاد قظٞزح 

َُؼزدٛ ٗىٞض ىيؼؾٞخ: اُ اىزؼبٍو ٍغ اىؼؾٞخ ٗمأّٖب ٕٜ اىَظإٗىخ ػِ فؼو اىؼْف اىذٛ رظ3 ػدٕب، ٕ٘ رغزٌٝ ىٖب ٍٗ٘قف ٍؼبٍد ىيَزأح ٍَب ٝزٙ  يّؾ  ثزاٍظ االطالػ ٗاىزإٔٞو ٝغت اُ رنُ٘ ىيطز  اى

اىؼْف اىذٛ رؼزػذ ىٔ، ػ٘ػبً ػِ ٍؼبقجخ اىَؼزدٛ  ػيٚاّٖب ٕٜ اىَظإٗىخ دارَبً ػِ اىؼْف، ٕٜٗ ٍِ اغؼجذ سٗعٖب، ٗمأّٔ ٕ٘ أداح ىيؼزة ٗاىزؼْٞف ٍِٗ دُٗ أٛ ػقو اٗ ئرادح  اُ ٍؼبقجخ اىؼؾٞخ 

َزاح  اُ اىقبُّ٘ ٗفيظازٔ ال ٖٝدفبُ ردع اػزداء اىزعو اى اىذٛ اقزز  ػَالً اعزاٍٞبً دُٗ اٛ كمز الطالؽٔ اٗ رإٔٞئ ٝؼجّز ػِ ٍ٘قف كم٘رٛ ىدٙ اىَشّزػِٞ ٍَِ ٝجؾضُ٘ ػِ ٍظدر اىغزَٝخ دارَبً فٜ

ثَْٞب ٝززك اىطز  اىؼْٞف دُٗ اٛ رإٔٞو ّاظٜ اٗ  ٞو،ػيٚ اىَزاح، ٗىنِ رطاٞف آصبر االػزداء ػيٚ اىَزاح فؾظت  مَب ٗاُ اىقبُّ٘ ٝزؼبٍو ٍغ ػؾٞخ اىؼْف مطز  فبقد االٕيٞخ ٗٝؾزبط اىٚ اىزإٔ

ّٗ ػيٚ ؽ٘ه اىطؾ: ط٘اء فٜ ؽبه اثقبء اىؼْف اىَْشىٜ ٍظيطبً ػيٖٞب، اً فٜ ؽبه اىزؼبٍو ٖب مطز  ٝؾزبط اىٚ االطالػ ثؼد طؾجٖب ٍِ االٗػبع ٍؼ اعزَبػٜ  كىل ٝؼنض فيظاخ اىزؼبٍو ٍغ اىَزاح مؼد

بمئ ثبىؼْف اىجدّٜ، اك اُ كىل ٍزع ّاظٜ ٝظجت اىؼزر ٍش اىَْشىٞخ اىؼْٞاخ  ٝغت رغٞٞز اىاقزاد اىزٜ رطبؽت رإٔٞو اىَزأح اىؼؾٞخ اىٚ فقزاد رؼغ اعزاءاد اطالػ ٗرإٔٞو اىزعو اىذٛ اػزبد اُ ٝؾو

رٝخ ىيَزأح اىَؼّْاخ، فٖ٘ ؽ٘ار طبثق ألٗأّ فٜ اىؼزاق ٗال ػزٗػيٚ اٟخزِٝ ٗٝغت اىزؼبٍو ٍؼٔ مّ٘ٔ ٍزػبً / ٗىٞض مّ٘ٔ ؽقبً اٗ ٗاعجبً اعزَبػٞبً ىيذم٘ر  اٍب اىؾ٘ار ؽ٘ه مُ٘ ثزاٍظ اىزإٔٞو اىْاظٜ 

ِ قجٞو دٗر االٝ٘اء اىزٜ اداررٖب ٍْظَخ ؽزٝخ اىَزاح ألمضز ٍِ ب ٍٝزْبطت ٍغ ؽبالد اىؼْف اىشدٝد اىَ٘ع٘دح فٜ اىَغزَغ ؽٞش امضز ٍب رؾزبعٔ اىَزاح اىَؼْاخ ٕ٘ دار اٝ٘اء ٝؾززً اّظبّٞخ اىَزاح ٗاػزجبرٕ

غْٞبد "ٍغزٍبد" ٗ"ٍططئبد" دُٗ ر٘فٞز اىجٞئخ اىْاظٞخ غ طػقد ٍِ اىشٍِ  اٍب دٗر االٝ٘اء اىؾنٍ٘ٞخ، فٖٜ قد رؾَٜ اىَزاح ٍِ اىؼْف اىَظيّؾ ػيٖٞب فٜ اىدار ٗقزٞبً، اال اّٖب ٍغزد طغِ ٝزؼبٍو ٍ

 اىَطي٘ثخ ألٍبِّٖ ٗرن٘رِٕ اعزَبػٞب ٗاقزظبدٝب فٜ ريل األٍبمِ 

اُ اىقبُّ٘ ٝزؼبٍو ٍغ ٍاًٖ٘ اٝ٘اء اىَزاح رؼبٍالً طزٝؼبً  ثٞد  دٗر االٝ٘اء اىؾنٍ٘ٞخ ىٞظذ ط٘ٙ طغّ٘بً عدٝدح ىيَزاح: اُ رمْبً أطبطبً ٍِ ػَيٞخ ؽَبٝخ اىَزأح ٕ٘ ر٘فٞز دٗر اٝ٘اء ٗؽَبٝخ اىَزاح، 4

اىذمز اىذٛ طيّؾ اىؼْف ػيٖٞب ؽزاً ؽيٞقبً ٗدُٗ ٍظبءىخ  ٝظوٗططؾٞبً؛ عبػالً اٝبٕب ٍظإٗىٞخ ٗسارح اىداخيٞخ ٍَب ٝغؼو ٕذٓ اىدٗر فزػبً ٍِ ٍإطظخ اىظغُ٘ اىؼزاقٞخ، ؽٞش ٝزٌ طغِ ػؾٞخ اىؼْف ثَْٞب 

ٍِ اىَ٘ػ٘ع اٗ رطاٞف إَٞزٔ ثزظَٞزٔ ٍالكا آٍْبً   زثٔقبّّ٘ٞخ عدٝخ  ٝغت ػيٚ قبُّ٘ اىؾَبٝخ ٍِ اىؼْف االطزٛ اُ ٝطّظض فظالً خبطبً ٍِ اىقبُّ٘ ىشزػ ٍاًٖ٘ ٗٗظٞاخ دٗر االٝ٘اء ػ٘ػبً ػِ رٖ

خ اىَزأح ٍِ اىؼْف، اك اٌّٖ ٝؼزقدُٗ اُ رغٞٞز رظَٞخ اىدار َبٝٗطو اىٚ ٍظبٍؼْب ٍقززػ رغٞٞز اطٌ دار االٝ٘اء اىٚ ٍالك آٍِ ٍِ قجو عَغ ٍِ اىَْظَبد اىْظ٘ٝخ اىْطج٘ٝخ اىزٜ ال خجزح ىدٖٝب فٜ ٍَٖخ ؽ

رزػٚ ثبىزؼبٍو ٍغ اىؼْف اىقبرٌ ػيٚ اىَزأح ثشنو ٍؼيِ  مَب  ال اىزٜ رأٗٛ اىْظبء ٕ٘ ؽاع ىنزاٍخ اىَزأح، ثَْٞب ٕ٘ فٜ اىؾقٞقخ ٍؾبٗىخ ىزغْت اىزقبؽؼبد ٍغ االؽزا  اىذم٘رٝخ اىزٜ رؾنٌ اىَغزَغ ٗاىزٜ

ٞخ اىقبُّ٘ فٜ األقيٌٞ  ٝغت ػيٚ ٕذا اىقبُّ٘ اُ ٝ٘ىٜ زظَٗٗرد ػيٚ ٍظبٍؼْب رغٞٞزاد اخزٙ ىنيَبد ٗردد فٜ رظَٞخ اىقبُّ٘، اال اّٖب ىٌ رظزْد اىٚ رؤٝخ ّظ٘ٝخ اٗ ؽق٘قٞخ، ٗىنِ مبّذ فقؾ ربثؼخ ى

اىَزأح ٍِ -اىَْظَبد فٜ ؽو اىْشاػبد ٗؽَبٝخ اىَ٘اؽِ  ٕذٓاىؾق ىيَْظَبد اىْظ٘ٝخ طبؽجخ االخزظبص ثبُ ردٝز دٗر االٝ٘اء ىؾَبٝخ اىَزأح ٗثغطبء قبّّٜ٘ ٗاػززا  مبٍو ثإَٔٞخ اىدٗر اىذٛ رقً٘ ثٔ 

 اىؼْف 

ىِٖ اىَش٘رح ٗاىْظؼ ٍِ قجو ؽز  صبىش ىٔ خجزح ز   ػزٗرح رؼزٝف ؽز  صبىش اطزشبرٛ ىيْظبء اىؼؾبٝب خاله ٍزاؽو اىؾَبٝخ: ٝغت ػيٚ اىقبُّ٘ اُ ٝؼغ آىٞبد اىزؼبٍو ٍغ ػؾبٝب اىؼْف ٍَب ٝ٘فّ 5

َُدافؼبد ػِ ؽق٘ق اىَزأح] [ ِٕٗ اىْبشطبد اىْظ٘ٝخ طبؽجبد االخزظبص مطز  اطزشبرٛ ٝؾق ىٔ 0اىزؼبٍو ٍغ ؽبالد اىؼْف ػد اىَزاح ٍِ اىْبؽٞخ االعزَبػٞخ ٗاىقبّّ٘ٞخ ٗاىؼَيٞخ  ٝغت ادخبه اى

 ٞزح الخاىزدخو فٜ مو ٍزاؽو ؽَبٝخ اىؼؾٞخ ٗرَنْٖٞب  ٗقد رٌ اخزٞبر اىزظَٞخ ىنّٖ٘ب اطزؼَيذ فٜ اىَقزراد اىدٗىٞخ ىألٌٍ اىَزؾدح فٜ اىظْ٘اد ا

ىَزاح: ط٘اء ثبىظغِ ىاززح ال رقو ػِ اىشٖز اٗ ٚ ا  ػق٘ثبد رادػخ ٗاعزاءاد رَْغ ػزة ٗقزو اىْظبء: ٝغت ػيٚ اىؼق٘ثبد اىَْظ٘ص ػيٖٞب فٜ اىقبُّ٘ اُ رنُ٘ عدّٝخ فٜ ردع اىؼْف اىَظيّؾ ػي6

اىؼالط اىْاظٜ ٗاىْظؼ اىَدّٜ االعزَبػٜ ىٔ  مَب  ظبدثدفغ غزاٍبد ٗرؼ٘ٝغ ىيؼؾٞخ ثَب ٝزْبطت ٍغ اىغزً  ٗفٜ ؽبه اىزٖدٝد ثبىقزو، ٝغت طغِ اىزعو اىذٛ ٕدد ثبىقزو دُٗ اٛ رأخٞز ٍغ ر٘فٞز عي

ىخ ٍٗ٘افقخ ٍِ االؽجبء اىْاظِٞٞ اىَظإٗىِٞ ػِ ػالعٔ  مَ ّ٘ ٝغت ػيٚ اىَشّزػِٞ اُ ٝجبشزٗا ثطط٘اد اىغبء ب ٗٗٝغت طؾت اىظالػ اىذٛ ثؾ٘سرٔ ثشنو ٍجبشز ٗػدً ارعبػٔ ىٔ اال ثؼد فززاد ٍط

 اىاقزاد فٜ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد ٗاىزٜ رظَؼ ٗرزٖبُٗ ٍغ قزو اىَزاح ألطجبة اعزَبػٞخ رطض ٍظبىؼ ٗخزافبد كم٘رٝخ اىطبثغ 

طض ٍَضالد ػِ اىَْظَبد اىْظ٘ٝخ طبؽجخ ٍَضالد ػِ اى٘ساراد اىَطزظخ دُٗ اُ ٝشَو مزاٍص ر-  ٝزؼَِ اىقبُّ٘ رشنٞو ٍغبىض ىظْغ اىقزار فٜ ٍظبرو رطض ؽَبٝخ اىَزاح ٍَب ٝشَو ٍَضي7ِٞ

ٍٗ ٍغ ٍَضيٜ غبىاالخزظبص ٗاىَؼزفخ ثنٞاٞخ اىزؼبٍو ٍغ ٕذٓ اىَ٘اػٞغ  ٝغت ىٖذٓ االؽزا  اىَطزظخ اُ ٝنُ٘ ىٖب قدرح اىزأصٞز ػيٚ طْغ اىقزار فٜ ٕذٓ اىَ ض اٛ ٝطظض ىٖب ػدد ٍِ اىنزاطٜ ٍزظب

 اى٘ساراد  مَب ٗٝغت شَو ؽز  دٗىٜ اطزشبرٛ فٜ ٕذا اىَغيض ىغزع اىزْظٞق ٍغ ٍإطظبد دٗىٞخ رقبثٞخ 

 ْٝبر ٍؾَد

 5107اكار  55ررٞظخ ٍْظَخ ؽزٝخ اىَزأح فٜ اىؼزاق / 
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 حابط المساواة 

 نادٌة خلوف 
 

ة عالمٌة, هناك إحصابٌات عالمٌة مخٌفة حول هذا الموضوع. ٌناقشه الغرب بمغنغتغهغى  ٌّ التحرش الجنسً ,و االعتداء على األطفال هو قض

غة ٌّ ة, ومع ذلك ٌقولون أّن الخوف, والشعور بالعار ٌدفع الكثٌرٌن إلى الّصمت , ال نسمع كثٌراً عن هذا الموضغوع فغً الغّدول الغعغربغ ٌّ  الجد

ة بشكل خاص . هل ال ٌوجد هذا األمر فً بالدنا بنسبة تستحق الحدٌث عنها   ٌّ  عامة, وفً سور

بالطبع ال. فالطفالت الّسورٌات مرغوبات, ٌبحث عنهن أصحاب المال من كبار الّسن, ولم نعد نستغرب زواج فغتغاة سغورٌغة فغً الغعغاشغرة 

كزوجة رابعة, ولٌس هذا موضوع حدٌثنا. نتحّدث عن االعتداء على األطفال كما صّنفه الغرب, بؤّنه قد ٌحدث داخل األسرة, مغن قغبغل أحغد 

الوالدٌن, األخ أو األقارب. أوعن طرٌق صدٌق, جار, شخص ٌرعى األطفال, أو غرٌب, بشكل عام ٌكون المعتدي محلّ ثقة من قبل الطفغل 

الغثغقغة  مغنغح, وجمٌع أفراد العابلة, فآخر ما تفّكر به األّم مثالً أن ٌعتدي الزوج على ابنته أو ابنه, وهً تّشك أحٌاناً لكّنها تكّذب نفسها, وت

ة واحدة طوال عملً فً مهنة المحاماة حٌث ادعت أّم على زوجها بؤنه اعتدى على  ٌّ من جدٌد, وال تتجرأ على المواجهة, وقد واجهُت قض

ابنته, لكّنها كسبت نظرة المجتمع السٌبة, ولم تستطع اإلثبات . أصبحت هً وابنتها شبه مجنونتان, بٌنما وجد األب من تغرحغب بغالغزواج 

 منه, وهو ٌنعم بحٌاته. 

ًّ الكتمان, وحتى لو تحّدثت الف  تاةٌجب فتح هذا الموضوع للّنقاش ,نسبة االعتداء , أو ما ٌدعى زنا المحارم لٌست قلٌلة, ولو أنها تبقى ط

مغن أو الفتى لوالدته فإّنها لن تستطٌع فعل الكثٌر, ألّنه ال قٌمة للمحاكم. ٌجب أن ٌجد ذلك الّطفل من ٌهدئ خوفه من الغحغٌغاة, وال ٌغجغد, و

ها فكّذبتها. ال ترغب أن تصّدق أن ابنها الغّذكغر الغمغدلغل ٌغقغوم ٌّ  إحدى الحوادث أن فتاة مراهقة شكت لوالدتها عن محاولة اعتداء أخٌها عل

بؤعمال سٌبة , وبذلك ٌصبح محاصراً بٌن الوالء للشخص المعتدي, وشعوره بتدنً قٌمته. أشٌاء مبهمة تداهم حٌاته كالكوابٌس, وٌخشى 

الّطفل البوح كً ال ٌفقد الحّب , ٌصبح ضحٌة االعتداء الجنسً لفترات طوٌلة تتطور إلى عدم الّشعور بغاألمغان, وعغدم الشغعغور بغالغقغٌغمغة 

ة . ٌّ  اإلنسان

األطفال الذٌن تعرضوا لسوء المعاملة جنسٌا ٌجدون صعوبة فً التواصل مع اآلخرٌن إال بطرٌقة جنسٌة , وٌتحولون إلى مغعغتغدٌغن ربغمغا 

 عندما ٌبلغون سن الرشد, ولٌس األمر بالضرورة. 

م شخصاً كمعتدي جنسً على األطفغال الغذكغور مغن  ٌّ المجتمع فً بالدنا العربٌة بشكل عام ٌضع اإلنسان تحت مرآته , وربما ٌستطٌع أن ٌق

عابلة الطفل نفسه. قد ٌكون ابن عمه, أو أحد أصدقاء العابلة, وٌرصدون تحّركات األشخاص , لكن هً مجرد ثرثرة ال ٌصلون فغٌغهغا إلغى 

نتٌجة حتى لو كانت صحٌحة, ولو وصلت إلى المحكمة لن ٌكون سوى الفضٌحة , وٌستمر االعتداء. بالنسغبغة لغاطغفغال مغن اإلنغاث, فغإّن 

الوضع أكثر تعقٌداً, ومع عدم توّفر إحصابٌة عن الموضوع, لكّنه ٌجري فً الّرٌف, والمدٌنة, وال ٌكغاد ٌغوم ٌغمغّر إال وتسغمغع قّصغة مغن 

الّسكان المحلٌٌن, فتلك الفتاة اغتصبها ابن عّمها, وأخرى تحّرش بها صهرها, وثالثة دلّلها صدٌق العابلة, وأخرى ٌفّضغلغهغا زوج أّمغهغا, 

 وتتجاهل األّم اإلنذار, بٌنما ٌصبح األطفال فً والء كامل للمجرم, أخافهم من البوح. الّنسبة كبٌرة دون وجود إحصاء.

هإالء األطفال تصٌبهم كوابٌس خالل نومهم, وال ٌجدون حتى فً المنام من ٌخفف خوفهم , وقد ٌنسغحغبغون مغن الغعغابغلغة, أو األصغدقغاء, 

 وٌختارون العزلة, إضافة إلى أّنهم ٌقرفون من أجسادهم , ومن جمٌع األشٌاء ذات الّطابع الجنسً.

غتغه ٌّ . ٌعتقد الّطفل عادة أّنه هو المذنب, وبخاصة أّنه ال ٌوجد من ٌطمبنه أّن الموضوع ال ٌتعلّق به, وإنما ٌتعلّق بالغمغجغرم الغذي هغو ضغحغ

وحتى المرأة التً اغتصبت تعتقد أّنها هً المسإولة عن األمر, ونادراً ما تبوح. الزوجات ٌتّم اغتصابغهغّن بغنغسغبغة كغبغٌغرة تغحغت مسغّمغى 

ة الجنسٌة رهاباً ال ٌفارقها, وق ٌّ د الواجب الّشرعً, وال تدرك المرأة أّن ما ٌجري هو اغتصاب, لكنه تشعر باالنتهاك, وٌصبح هاجس العمل

ة ألّن الطاقة السلبٌة التً شاركتها كبٌرة. ٌّ ة الجنس ٌّ  تستفرغ بعد العمل

البٌوت أسرار, والكثٌر من البٌوت منتهكة, حتى عندما ٌعامل الّزوج زوجته بالّشتابم الجنسٌة ٌعد اعتداء جنسٌاً علٌهغا, وعغلغى أطغفغالغهغا 

, الذٌن ٌسمعون. إذا كان األمر كذلك, والشتٌمة الجنسٌة تعتبر تحّرشاً. كم من المتحّرشٌن بٌننا. لو أردت أن تعرف. ادخل إلى الفٌس بغوك

 وانظر إلى الّرجال الذٌن ٌعّبرون عن غضبهم من اآلخر بالشتٌمة باألّم, واألخت. 

ا االعتداء الجنسً على النساء, واألطفال مقّنع, آلّننا ال نسمع عنه فً المحاكم, وال فً الغّرواٌغات. بغل إّن بغعغض الّشغعغراء الغذٌغن ُصغّنغفغو

بشعراء الحّب, ٌصفون أنفسهم وهم ٌمارسون الجنس مع الّصغٌرات, وٌتمّتعون بصور من خٌالهم حول مراهقات تتالمس صدورهن., قغد 

غة , فصغحغٌغفغة بغالي بغوي  ٌّ غة الشغخغصغ ٌّ ٌكون وهماً, ولكن لٌس وهماً أن ال ٌكون فً شعرك سوى األفخاذ, والحلمات, ومع أّننا مع الغحغر

ة الجنسٌة, ولٌس ضمن االعتداء  ٌّ سابقاً . كانت تقّدم الجنس على سبٌل المثال , لكن دون تسمٌته بؤسماء جمٌلة, وهً نتدرج ضمن الحر

على األطفال, فمن المفروض أن تكون للراشدٌن فقط. ولو سؤلت المشرفٌن علٌها, لقالوا أنهم ضد االعتداء الجنسً على األطفال باللغفغظ, 

 أو بالفعل.

 المثلٌٌون فً العراق الى اٌن  

              

 سامر حسن

ان الحدٌث عن المثلٌة فً العراق ٌعتبر من التابوهات والمحرمات التً ال ٌتجرأ البعض على الحدٌث فٌها او التطرق الى 

 مواضٌعها فً االماكن العامة لكننا نحن الٌوم فً جرٌدتنا سوف نتحدث عن هذا الموضوع ونتجاوز كل الخطوط الحمراء .

ان المثلٌٌن فً العراق ٌعتبرون من الفبات المهمشة و ال ٌوجد اي شخص ٌطالب بحقوقهم  انهم ٌعذبون فً العراق ال لشًء اال 

لكونهم من المثلٌٌن وٌقتلون وٌعذبون على ٌد الخارجٌن عن القانون وداعش على شًء لٌس لهم اي ذنب فٌه  سواء انهم جاءوا 

الى الحٌاة بهذا الشكل فاذا كان االنسان ٌقتل بسبب مٌولة الجنسٌة وٌقتل لسبب لٌس له اي ذنب فٌه فانا اول المتنازلٌن عن هذا 

الدٌن الذي ٌهدر دم االنسان بسبب اختالفه مع االخر فً مٌولة الجنسٌة وكٌف ٌقوم بهدر دم الناس وهو ٌزعم بانه جاء من اجل 

 الرحمة والتسامح  والمحبة  

 فهل اصبح قتل الناس وتعذٌبهم من االمور التً جاء بها الدٌن 

من خالل اطالعً على اوضاع هذا الفبة المهمشة فً العراق الحظت ان معاناة هذه الفبة من الناس تبدا من البٌت, اوال عند 

معرفه االهل بمٌول احد افراد العابلة الجنسٌة, حٌث ٌتعرض الشاب او الفتاة الى نظرة دونٌة من قبلهم ومن قبل االصدقاء 

 والمعارف, وٌستخدم بحقة افظع اللفاظ وٌتعرضون فً االغلب الى القتل من قبل االهل والعشٌرة )ما ٌعرف بغسل العار (.

اي عار هذا, فهل المثلً شخص مسإول عن مٌولة الجنسٌة حتى ٌقتل نتٌجة لذلك حٌث ما ٌزال االعتقاد سابد ولحد االن ورغم 

التطور الكبٌر اال ان المجتمع ما ٌزال ٌعتبر الشخص المثلً مرٌض   او منحرف   وان البٌبة التً عاش فٌها او التفكك االسرى 

هً المسإولة عن مٌولة الجنسٌة, وهنا ٌجب التوضٌح ان المثلٌة قد رفعت من قابمة االمراض النفسٌة والعقلٌة منذ عقود من 

الزمان وانها لم تعد تصنف على انها مرض وانه ال ٌوجد لها عالج لكونها لٌس بحالة مرضٌة وٌجب معاملة الشخص المثلً 

 كانسان سلٌم ولٌس مرٌض  كما ٌحدث االن فً مجتمعنا

كما ٌفسر بعض الناس ان سبب المثلٌة الجنسٌة هو بسبب البٌبة والتربٌة والتنشبة , فاحب ان اوضح بخصوص هذا االعتقاد 

 نوع من الحٌوان. 15٤٤الخاطا حٌث ان المثلٌة الجنسٌة موجودة فً اكثر من 

 وهنا ٌوجه سإال كبٌر للذي ٌتهمون المثلٌٌن على انهم اصبحوا هكذا بسبب البٌبة. 

 والسإال هو كٌف ٌتم تفسٌر وجود المثلٌة الجنسٌة فً الحٌوان  فهل كانت البٌبة هً السبب فً مٌولة الحٌوان 

 ام انها امر طبٌعً غٌر مسإول عنها الشخص  فالمثلٌون ٌولدون هكذا ولٌس لهم اي عالقة بمٌولهم الجنسٌة .

كما ٌفسر البعض ان المثلٌة الجنسٌة هً بسبب التفكك االسري لكن هذا االعتقاد اٌضا غٌر صحٌح الن الكثٌر من االشخاص 

المثلٌٌن من ارقى العوابل فً المجتمع ومن عوابل معروفة فً المجتمع وقد ٌكون جمٌع افراداها من اصحاب الشهادات العلٌا 

لكنهم غٌر قادرٌن على الكشف عن مٌولهم الجنسٌة بسبب نظر المجتمع لهم تلك النظرة التً جعلتهم ٌعٌشون فً الخفاء وغٌر 

قادرٌن على الكشف عن مٌولهم الجنسٌة  او التكلم بها وبهذا الوضع ٌعٌش الشخص المثلً فً حالة صراع كبٌر مع نفسة فهو 

من جهة غٌر قادر عن الكشف عن مٌوله الجنسٌة  بسبب نظرة المجتمع  ونظرت العار الكبٌر التً ٌنظر بها المجتمع الى 

الشخص المثلً ومن جهة اخرى ٌعٌش فً حالة صراع مع نفسة نتٌجة عدم تقبله فً المجتمع, هذا االمر قد ٌدفع بالشخص 

 المثلً اما الى الخروج من هذا البلد او االنتحار.

اما ان األوان للمثلٌٌن الخروج من العزلة واالنطواء التً ٌعٌشونها مع انفسهم , الى متى ٌبقى الوضع على هذا الحال  ومتى 

سوف ٌحٌن الوقت المناسب الذي ٌعٌش فٌه المثلٌن بسالم وأمان بدون خوف او هرب من قبل االهل او العشٌرة  الى متً ٌبقى 

 الشخص المثلً ٌبقى ٌحمل اسم الدٌن على هوٌته الشخصٌة على الرغم من ان هذا الدٌن ٌحرم وٌجرم المثلٌة.

العتداء الجنسً المقّنع على األطفال ا

 والّنساء

 

 برنامج شإون اٌزٌدٌة   

 مبادرة انسانٌة تسلط الضوء عللى الكوارث الوحشٌة بحق االنسان األٌزٌدي 

وخاصة النساء واالطفال . والتً باتت من اكبر الجرابم المعاصره من قبل برابره داعش الذي ٌرافقه 

وعقلٌة واعادة انتاج راس مالٌه , قد خلق هذا التصور والعقٌدة التدمٌرٌة والتكفرٌه تجاه تراث 

االخر والغاء وجوده وجسده وكرامته ونتٌجة لذلك انبثق هذا البرنامج لٌإرشف وٌسلط  الضوء على تلك 

 الجرابم.

 وهذا البرنامج من فكرة وتقدٌم خلدون النٌسانً,

 والذي ٌبث مباشر على رادٌو المساواة

 كل ٌوم جمعة ,اذاعة المساواة   

م, على أٌدي عصابات 2٤14تعد احداث سنجار الكارثٌة وما حصل لالٌزٌدٌٌن فٌها ٌوم الثالث من اب    

داعش االرهابٌة, هذا التنظٌم المتطرف الذي ارتكب أبشع الجرابم بحق سكان هذه المدٌنة المسالمة من 

رجل تم دفنهم فً مقابر 12٤٤قتل جماعً وسبً النساء وخطف األطفال, حٌث قتل هذا التنظٌم أكثر 

جماعٌة وسبى االف النساء. ومن خالل تواجدي فً العاصمة الحبٌبة بغداد وما تلمسته من عدم معرفة 

الكثٌر من الناس لما حصل فً سنجار من كارثة إنسانٌة تصل لحد االبادة الجماعٌة, امام هذا الموقف 

كان البد من السعً إلٌصال حجم الكارثة, من هنا تبلورة فكرة إعدادي وتقدٌمً لبرنامج شإون عراقٌة 

اٌزٌدٌة الذي ٌتم بثه من رادٌو المساواة بث مباشر, طبعا البرنامج ما كان سٌحقق النجاح الذي حققه لو 

ال الدعم والتعاون الكبٌر الذي ابداه كادر رادٌو المساواة, هذا الكادر اإلنسانً الرابع. من خالل حلقات 

البرنامج تم تعرٌف المشاهد الكرٌم على الدٌانة االٌزٌدٌة, وكذلك تقدٌم إحصابٌات مختلفة عن الكارثة 

ومدى تؤثٌراتها على المجتمع االٌزٌدي, باإلضافة لقصص ناجٌات من قبضة داعش اإلرهابً وما 

تعرضن له من معاملة سٌبة على أٌدي أفراد هذه التنظٌم, كما جرٌت عدة لقاءات مع شخصٌات مختلفة 

من النشطاء والسٌاسٌٌن ومن كال الجنسٌن.. من خالل هذا المقال اتقدم بالشكر الجزٌل لمنظمة حرٌة 

 بصورة عامة .المراة وكوادر إذاعة المساواة لدعمهم الكبٌر والمتمٌز للقضٌة االٌزٌدٌة 
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 أحالم العبٌدي 

 كلمات ...ذات حروف شتى

 لكن الحروف مبعثرة ...

 تدور فً فضاء ...

 حابرة ...

 ألن القوانٌن ...

 قاسٌة ...

 جابرة 

 والسٌاط متجبرة 

 حاولت ترتٌب الحروف...

 لكنها بقٌت 

 كؤقداح متكسرة 

 حابرة انا ..

 واجمة ...

 بال حراك 

 ودموعً منهمرة 

 أحسست أن بداخلً 

 ثورة ..

 وتساإالت بال أجوبة 

 تحوم فً فراغ..

 كغٌوم ملبدة 

 فً سماء ..

 لٌست ممطرة 

 ارادوا قتل طموحً 

 لكن صدى ثورتً 

 اسمتنً ...

 ثابرة 

 رفضت القٌود 

 واعلنت حرٌتً 

 وجمعت كل الحروف 

 وكتبت ...

 تبآ لكم..

 أنا ...أنا اآلن

 منتصرة..

 

 

 

 

 

 سجٌنة ..ولكن

 اسمى مراد   

مررت بكثٌر من التجارب المإلمة فً السنوات الماضٌة من 

حٌاتً. واغلبها كانت ملٌبة بالمآسً والهموم ؛ ولذا قررت 

ان اروي ما حدث معً ألناس قد ٌكونوا مروا بمثلها او 

 اقسى منها او قد ٌتعظ بعضهم من مجرٌاتها وتكن له عبرة.

ان الكثٌر من المجرمٌن واالرهابٌٌن ٌعٌشون خارج السجون 

 بكل حرٌة.

وكذلك المبات من الذٌن خلف قضبان السجون هم ابرٌاء 

 ولٌس لهم اي ذنب فً دخولهم السجن .

انا واحدة من هإالء المبات من المظلومات اللواتً عاشن 

جزءا من حٌاتهن خلف قضبان السجون المظلمة , القاسٌة , 

 الباردة.

لٌس لً ذنب بدخولً له ولٌس لً اي ذنب ان ابقى عارا 

فً عٌن المجتمع وٌطلق على ما تبقى من سنواتً مصطلح 

 ٌزعجنً احٌانا..... اال  وهو )خرٌجة السجون(.

لكن هناك شًء واحد......انا لم ادخل السجن بإرادتً/بل 

 كان قدرا مكتوبا علً.

هل تعلمون كم كانت تجربتً فً دخولً له قاسٌة , فقد 

 عشت سنة من حٌاتً مع قاتالت وارهابٌات وانا فً سن ال

 (( عاما.17)) 

فوجدت الكثٌر من الفتٌات بعضهن جمٌالت لبقات ٌتقربن 

منً وال اعلم ما ٌخفٌنه خلف اقنعتهن . وبعضهن االخر 

قاسٌات متوحشات بمظهرهن الخارجً واٌضا الاعلم 

 بنواٌاهم المخٌفة تجاهً.

فكان صباحً االول بعدما  اعتدت ان استقبله بحنان امً 

وابتسامتها وكلمة صباح الخٌر الرقٌقة الصادرة منها , 

اصبحت اقسى مما كنت اتصور , فحفرت اصابع الحارس 

 الخارجً اخادٌدا حارقة على وجهً.

ورغم كل هذه المخاوف كانت تجربة فرٌدة بالرغم من 

قساوتها , فجعلتنً اتحدى مخاوفً واعتمد على نفسً 

كلٌا , واتخلى عن حكم عابلتً الذي كان اقسى من هذه 

 التجربة النادرة .

لقد تعلمت الكثٌر من االشٌاء.....اولها , اننً لم امت ان 

كنت ال امتلك عابلة . ثانٌها , اننً وقفت ضد حكم الزمان 

بقوة وحاربت كل من اراد الكسر فً طموحاتً , حتى 

 وصلت للشًء الذي كنت اطمح به.

فكثٌرا ما خّرجت السجون اناسا طوروا من انفسهم لغاٌة ان 

 ٌفتخر بهم المجتمع. 

فلٌس السجن عارا او عٌبا , بل بالعكس سؤكسر القاعدة 

وافتخر كونً كنت فً ٌوم ممن االٌام سجٌنة خلف قضبان , 

ولم اتؤثر بالظلم الذي سببه لً رجال القانون فً الدولة , 

 ووالدي الذي كان سببا ربٌسٌا فً دخولً السجن .

فمن المعٌب على فتاة ان تسكت عن حقها وتستسلم 

بسهولة , بعدما عانت كل هذه المعاناة للتخلص من مساوئ 

 قد تكون جرٌمة بحق االنسانٌة والنساء خاصة .

فال تحكموا على كل من زجت فً السجون حكما قاسٌا فقد 

ٌكون حكمكم اقسى من تجربتها فً السجن ؛ بل ٌجب ان 

تقفوا معها ٌدا بٌد كً تستعٌد مافقدته من ثقة بالنفس , 

خالل المكوث خلف القضبان مهما كانت جرٌمتها قد امضت 

ماٌكفً من سنواتها للعقاب , مما قد ٌجعلها تعٌد التفكٌر 

بؤنها قد تسعى فً اعادة بناء مستقبلها مابعثرته االخطاء 

 من جدٌد وبدقة وحذر وتروي اكثر من ذي قبل .

فٌجب ان نساعدها على ان تستعٌد قدراتها على مواجهة 

 المجتمع بعدما غابت عن الحٌاة الخارجٌة لسنوات 

عدٌدة وقد تكون كثٌرة . وان تتحدى كل المخاوف وكل هذا 

 ٌؤتً بحسب ارادة الشخص وطموحاته .

انا احدثكم من تجربة شخصٌة قد مررت بها , وكانت مفتاحا 

ثمٌنا لحرٌتً وقدرتً بالتخلص من الكثٌر  من تثاقالت 

 الماضً.

سوف ابنً ما هدم....سوف استمر بحٌاتً على ان اكون 

حرة....ولن اذل حتى ال بسط االمور فال توجد مشكلة دون 

حلول وال ٌوجد سقم دون عالج . شكرا لقدري الذي جعل 

منً امرأة ؛ صبورة , طموحة . تجري خلف ثبات مصٌرها 

 واطمبنانها ونجاحها بشكل مستمر وبكل قوتها . 

                                                                                        

 اصوات تحررٌه 
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 ٌسؤلوننً من انت  

 فاجٌبهم ..

انا الحرة القوٌة ,انا من نادت 

 ..بصوت عال وقالت 

كفى ....كفى .....عنفا ..كفى 

 فسادا كفى استعباد 

 انا الطبٌة والمعلمة واالستاذة 

 انا من صعنت الحرٌة والمساواة انا من كنت عونا الوالدي 

 واسرتً فً السراء والضراء 

 انا صوت الحرٌة وصداه 

 انا من عبدت الدرب لكل االجٌال القادمة 

 هل ترٌدون معرفة المزٌد  

 اقول لكم انا الناشطة النسوٌة ,,

 التً نادت وكسرت القٌود واالغالل 

 انا صوت منظمة حرٌة المرأة 

 انا نبع للحرٌة والمساواة 

 وثورة للتحرر 

 فهل عرفتم من انا

 هند االسدي 
 

ٌجب على القانون أن ٌولً 

الحق للمنظمات النسوٌة 

صاحبة االختصاص بأن تدٌر 

دور االٌواء لحماٌة المرأة 

 بغطاء قانونً 

 

أننا مع قانون ٌحمً 

المرأة من العنف 

الذكوري وٌنقذ مئات 

النساء سنوٌاً من 

 الهالك 
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  المساواة
صوت المرأة التحرري وفضابها الحر , عزٌزتً القاربة , عزٌزي القارئ  هذه 

الجرٌدة هً صوت نساء العراق المنادٌات بالمساواة والحرٌة ال تترددوا باالتصال بنا 

 ومراسلتنا  ألي مساهمة او مشاركة من شؤنها ان تدعم قضٌة المرأة

 

مساء كل ٌوم اثنٌغن وعغلغى  قغاعغة مغنغظغمغة حغرٌغة 

المرأة فً العراق ..تقام ندوات حوارٌة تضغم انغواع 

من شرابح المجتمع الفكري والغتغحغرري  لغنغقغاشغات  

حول قضاٌا االنسان والتحرر والفلغسغفغة واالقغتغصغاد 

ومغغجغغمغغل الغغقغغضغغاٌغغا السغغٌغغاسغغٌغغة واالجغغتغغمغغاعغغٌغغة 

 والتربوٌة .والعلمٌة 

ان خغلغغق هغغكغذا فضغاءات مغتغمغغدنغة ونغقغغدٌغة عغابغغرة 

للصعوبات تنطلق من الهوٌة االنسانٌة وبحضور العقل واالنسانٌة  من قبل طلغٌغعغً الغمغجغتغمغع وتغحغررٌغه 

وفتح ممرات معرفٌة ودٌمقراطٌة تفتح االفاق امام الشباب لممارسة كل ما هو تحرري طلٌع لغخغلغق جغٌغل 

من الشباب الواعً والمتحرر. واسباب عودته فً عالمنغا الغمغعغاصغر وكغٌغف ٌغقغف بغالضغد مغن الغنغضغرة 

 . السوداوٌة للمرأة , وللمرأة فً هذا الفضاء حضور طاغً الوجود وكمفاهٌم ال تساوم على المساواة 

   منتدى االثنٌن المعرفً التحرري     .. واحة للحرٌة   منتدى االثنٌن المعرفً التحرري     .. واحة للحرٌة   منتدى االثنٌن المعرفً التحرري     .. واحة للحرٌة                                                                              

يؤسست "رافخى"  حصهج انُبشطت َُبر يحًذ، عهً جبئزة
نعًههب ببنُُببت عٍ  6102نعبو  نحقىق اإلَسبٌ انُزوَجُت

 انسُذاث واألقهُبث فٍ انعزاق انذٌ يزقخه انحزوة .
فٍ  يُظًت حزَت انًزأة وحخزأس انسُذة َُبر يحًذ رئُست ،

وحخعبوٌ انًُظًت يع  6112انعزاق، انخٍ حأسسج عبو 
حقىق انًزأةوحىفُز أيبكٍ إَىاء  جًبعبث يحهُت نهخىعُت بشأٌ

 نضحبَب انًُهشُبث وانجًبعبث األخزي.
أٌ انعُف انجُسٍ غبنببً يب َكىٌ  هُئت يؤسست رافخى وقبنج

جزءاً يٍ خطط انًعبرك، وانعزاق أحذ األيبكٍ انعذَذة انخٍ َخى 
فُهب انخضحُت بحقىق انًزأة يٍ أجم أهذاف سُبسُت 

 وعسكزَت.
حخهُذاً نذكزي  0892َشبر إنً أٌ انجبئزة انخٍ حأسسج عبو 

األكبدًٍَ وانُبشط فٍ يجبل حقىق اإلَسبٌ انُزوَجٍ 
 ثىرونف رافخى، وحذَزهب يؤسست رافخى.

 جسد المرأة كهدف للقمع المنتدى الثقافً االسبوعً 

 قاسم علً فنجان 

ال شك أن التعذٌب هو واحد من أقسى العقوبغات الغتغً أنغتغجغهغا الغبغشغر عغلغى مغر  

تارٌخه الطوٌل, فجسد اإلنسان هو الساحة الكبرى ألجراء كل الممارسات التً مغن 

شؤنها إنزال العذاب واأللم بهذا اإلنسغان "الغمغذنغب", والغذي ٌغراد بغه ضغبغطغه أو 

 إخضاعه.

وإذا ما تتبعنا تارٌخ العقوبات وأنواعها التً أنزلت بالجسد, فؤننا سنجد بكل تؤكغٌغد 

أن مإسسات السلطة المنتجة بشرٌا, قد طورت معرفغتغهغا الغعغقغابغٌغة إلخضغاع هغذا 

الجسد أو ذاك للمإسسة السٌاسٌة, وأن دالالت هذا اإلخضاع والضبط تغتغضغح مغن 

خالل معرفتنا لنوع العقاب الذي ٌنزل بجسد ما على نوع جرٌمة مغا. فغهغنغاك قغطغع 

الٌد للسارق, للحفاظ على الملكٌة, وتقطٌع األرجل واألٌغدي لغلغمغرتغدٌغن والغكغفغرة, 

للحفاظ على الدٌن, والجلد بالسوط "للزناة", للحفاظ على نوع القرابة, الخ... مغن 

العقوبات الجسدٌة القاسٌة التً ٌراد بها "تؤهٌل" هذا الجسد وجعله خغاضغع لغهغذه 

المإسسة أو تلك. ولن ٌغٌب التعذٌب وإنزال األلم بالجسد من مغإسغسغات السغلغطغة 

القابمة أو التً ستقوم, فغٌابه من سلطة ما ٌعنغً قغٌغامغه عغنغد أخغرى, فغمغبغررات 

 وجوده بقٌام السلطة وبقابها.

والمرأة كجسد هً الساحة األشد بروزا لعمل مإسسات السلطة فٌه, فغهغذا الغجغسغد 

ٌجب أن ٌروض أو ٌتم تدجٌنه, تقوٌمه, توظٌفه, إكراهه أو إجغبغاره عغلغى أعغمغال 

معٌنة, إخفاءه كله أو بعضا منه, أو إظهاره كله أو بعضا منه, وحتى ٌغجغري ذلغك 

فؤن مإسسة السلطة تشرع عقوبات تنزل بهذا الجسد أكبر األلم, فهو الهدف األكبر 

للسلطة, التً تستطٌع أن تمارس فعلها فٌه, بدون استنكغار أو نغقغد. والصغٌغاغغات 

األسطورٌة ألنواع العقوبات المنزلة على هذا الجسد )اإلسراء والمغعغراج(, تغظغهغر 

المبالغة والقسوة التً ٌنالها هذا الجسد المذنب دابما, وهذه العقوبات هً بالتؤكغٌغد 

ترتكز على رإٌة وتصور كامل للسلطة, فهذه السلطة تعتغبغرهغا عغقغوبغات مغالبغمغة 

هذا الجرم, وحتغى ٌغتغم  -وهو بالحقٌقة أنحرف عن مسار السلطة-لجسد "أرتكب" 

إخضاع هذا الجسد فؤنهم ٌرسخون فً األذهان نوع األذى واأللم الذي سٌطاله, هذا 

إذا كانوا ال ٌستطٌعوا إن ٌحكموا المجتمع بصورة فعلٌة, فؤنهم ٌلجبون لاساطٌغر, 

أي فً ال وعً البشر, وٌجعلون الصور تتداعى فً مخٌلة المرأة عغن األلغم الغذي 

سٌلحق بها, أذا ما فكرت ولو للحظة أن تغفغعغل بغجغسغدهغا شغًء ٌغخغالغف قغوانغٌغن 

 السلطة.

أما إذا كانوا هم المتحكمٌن بالمجتمع, فؤن األشٌاء التخٌلٌة لن ٌكون لها شؤن كبٌر 

ألنهم سٌكونون الفاعلٌغن الغحغقغٌغقغٌغٌغن بغهغذا  -مع المحافظة على وجودها وبقابها-

الجسد, فنحن نقرأ فً التقارٌر التً ترد من الموصل, بؤن تنظٌم الدولة اإلسالمغٌغة 

المسٌطر هناك, ٌرمً أفراده مادة "اآلسٌد" بوجه النساء التً تغظغهغر وجغوهغهغن, 

وٌجلد وٌرجم النساء "الزانٌات", وفً إٌران فؤن أحد رجغال الغدٌغن قغال بغؤن أحغد 

األنهر قد جف بسبب ظهور شعر النسغاء, ورقغابغة مغا ٌسغمغى "شغرطغة األخغالق" 

تنتشر فً كافة مدن إٌران لمراقبة حجاب المرأة, أما فً السعودٌة فؤنك ال تستطٌع 

أن ترى امرأة ككٌان مشخص بل فقط قطعغة قغمغاش سغوداء, وأٌضغا رجغال اآلمغر 

بالمعروف والنهً عن المنكر تعاقب النساء فً كل مكان وجدن فٌه مخالفغات, أمغا 

فً العراق فؤن التحرٌمات والعقوبات تختلف من فصٌل مسلح ألخر, والحجاب ٌكاد 

 ٌكون رسمٌا.

أن جسد المرأة لدى السلطة ٌجب علٌه أن ٌكغون سغر ومغحغرم, وٌغعغامغل مغعغامغلغة 

المقدس, ألنه سٌكون دابما أداة للمتعة, فإذا ما كشف, فؤنه سٌكون منتهكا للقانون 

وهغً -وبالتالً سٌغكغون مغدنسغا, ألن السغلغطغة  -قانون الشرف والعرض والغٌرة-

ترى أن الفعل الجنسً هو عالقة هٌمنة على جسد آخر, أي أن جسغد  -دابما ذكرٌة

المرأة هو ملك غٌرها, بالتالً فال ٌمكن أن تتالعب به, وعندما ٌترسخ هذا الغفغهغم 

لدٌها عن جسدها, فؤنها ستكون مٌالة دابما لمفاهٌم ومعاٌغٌغر الغجغمغال, ذلغك أنغهغا 

ستدرك والتربٌة هذه, أنها ال تملك بضاعة غٌر جسدها, فهً سغتغخغضغعغه والغحغال 

هذه ألقسى عملٌات "التجمٌل", بالتالً هً تصنع جسدها وتعدله, ألنها تغحغس أن 

جسدها موجود من أجل اآلخرٌن, فهً دابما توجه لهذا الجسد النقد, أذا كان غغٌغر 

مالبم, أو لم ٌطابق معاٌٌر الجمال التً تنتجها السلطة الذكورٌة, وهً بهذا تغقغمغع 

جسدها بؤجراء هذه العملٌات, أذن هً خاضعة لوجهة النظر األخرى عن جسغدهغا, 

أو هغغً فغغً سغغجغغن رمغغزي مغغن األفغغكغغار والغغرإى لغغ خغغر. وٌصغغح قغغول أحغغدى 

 االنثربولوجٌات )نحن نتعلم كٌف نصبح نساء(.

هذه النظرة لجسد المرأة ٌكرسها المجتمع منذ التنشبة األولى, فالطفل ٌٌدرس وٌٌعلٌم 

بؤن جسد المرأة هو "عورة", أي أنه إساءة, أنه "عٌب ونقص وضغمغور", فغهغو 

حغتغى فغً أسغاطغٌغر الغعغراق الغقغدٌغمغة, فغؤن -تشوٌه للجسد الكامل الذي هو الرجل 

هذا الفهم ٌرسغخ فغً ال وعغٌغهغا  -عشتار ترنو إلى كلكامش المكتمل الطول والقوة

أنها جسد ناقص, والترسٌمات هذه وغٌرها ألزمتها بؤداء دورا أدنغى مغمغا ٌغإدٌغه 

الرجل, فؤصبح تقسٌم العمل واضح بالنسبة لهن, ورسمت لهن أعمال قالوا عغنغهغا 

"نسوٌه", ألنها "تالبم بنٌة أجسادهن", )مضٌفات, مرافقات, سغكغرتغٌغرات...الغخ( 

باإلضافة إلى "تقدٌمهن خدمات جنسٌة", وهكذا فؤن عملٌة تؤبٌد الخضوع النسوي 

تجري بالنسبة للرجل كل ٌوم وفً كل مكان, فهو ٌعذب هذا الجسد لكً ٌوظفه, فال 

)ٌصبح الجسد قوة نافعة إال إذا كان بآن واحد جسدا منتجاً وجسغداً مسغتغرقغاً( كغمغا 

 ٌقول مٌشٌل فوكو.

                           تصمٌم                           المحررون   

احالم العبٌدي                    مروان محمد          

 هند االسدي                      ابتسام مانع

 سامر حسن            
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