
نساء من أجل السلم
كارين جونيجورد

هل يؤدي تطبيق الديمقراطية إلى درجة مساواة أفضل؟
  تقرير عن إذا أصحبت النساء في المناطق الفلسطينية وفي كردستان العراق تعايشن درجة

.أفضل من المساواة بعد بدء تطبيق الديمقراطية



تقديم
ب أطروحة الاجستي ف العلوم السياسية حول موضوع إن حقوق النساء أمر كان دائا يحتل منزلة خاصة ف قلبي ولذلك فقد كان من الطبيعي أن أكت

ت ش النساء ف كردستان العراق والناطق الفلسطينية أنها حصل ف تعاي ت إل هذا التقرير الذي يعالج كي ث تحول الساواة. بعد ذلك تطورت الطروحة بحي
ت خلل عمل التطوعي عل درجة مساواة أفضل بعد أن بدء تطبيق الديقراطية. إن الخلفية الكامنة وراء اختياري هذه الادة بالذات هو أنني لحظ

ب الحيان يقرر شق الوسط. ف أغل ضمن حركة السلم والنساء أن هناك عدد قليل من الدراسات التي تعالج كيفية معايشة النساء لوضعها ف منطقة ال
شء معي ومن النادر أن يسمع صوتها ف الناقشات الدائرة حول وضعها بالذات. بناء عليه اختت ف بدءية عام عل النساء أن تتخذ موقفا عن أو مع 

سائيل لعمل مقابلت مع2010  أن أسافر سويا مع ماريا هاجباري من طرف منظمة نساء من أجل السلم إل كردستان العراق والناطق الفلسطينية/ا
 هي اتحاد غي مرتبط سياسيا أو دينيا يعمل من أجل السلم علKvinnor för Fredالنساء عن أوضاعهن الحياتية. إن منظمة نساء من أجل السلم 

شوط النساء وكان للتحاد أطر تعاون مختلفة مع الحركات النسائية ف النطقتي ولذلك كان من الطبيعي أن أسافر إل هناك. لقد حصلنا عل س  أسا
إمكانية القيام ف الساحة لجراء مقالت مع نساء ورجال منخرطي بالعمل ف مجال حقوق الرأة بأشكال مختلفة وقمنا بتجميع مواد من مقابلت عل

شق الوسط وكذلك1امتداد ساعات طويلة. نجم عن هذه الواد بعد حي تقريرين حول أمان النساء   وهو كتاب ألفته ماريا عن النساء ف منطقة ال
أطروحتي/تقريري.

شء يعطي س أطروحة فإن له مناشدات وصلحيات من منطلق علمي قوي. من الهم التأكيد عل ذلك لن هذا ال بناء عل أن هذا التقرير مبني عل أسا
ت أهمية ابراز ث يكن استعمله ف عدد كبي من الجالت لبراز أصوات النساء ورأيهن فيم يتعلق بتطبيق الديقراطية. تبين مصداقية كبية للتقرير بحي
ت نفسه ث أصبح من الواضح أن النساء تريد أن تكون جزءا من عملية تطبيق الديقراطية وف الوق أصوات النساء بصورة جلية خلل الربيع العرب حي

ف تطورت المور ف منطقتي من ت هناك قوى مختلفة تريد أن تصدها عن ذلك. بناء عليه فإن هذا التقرير يلبي جزءا هاما عن طريق كونه يعالج كي كان
شق الوسط، وأتنى أن يعطي هذا التقرير معرفة مهمة حول ما هي التحديات التي تجابهها النساء الناطق التي بدءت بتطبيق الديقراطية ف منطقة ال
خلل هذه العملية وأن تستمد منه دروسا مهمة بالنسبة لعمليات تطبيق الديقراطية ف النطقة. ف نهاية التقرير توجد توصيات حول ما هي الشياء التي

ب التعامل معها ف الستقبل لتعزيز عملية تطبيق الديقراطية من منظور النساء. كم تم ترجمة التقرير للغتي النجليزية والعربية .2يج

ف التقرير إل تم تقسيم أبواب التقرير كم يل: أول تهيد عام ومن ثم نقاط النطلق النظرية التي يبنى التقرير عليها. بعد ذلك تأت البواب التي يهد
الساهمة بها مع عرض نتائج القابلت ومن ثم الستنتاجات والتوصيات.

ف بيارإلد  ص التاليي: مرشدي السيد أول  عن الدعم الذي قدمه ل وعن ردود فعلهUlf Bjereldف النهاية أود أن أتقدم بعميق الشكر والمتنان للشخا
 عن تبادل الفكار وردود الفعال الهمة  خلل انجاز الطروحة، وإل سارة Sofie Krallوتعليقاته الذكية التي ساعدتني عل انجاز الطروحة، وصوف كرال 

Sara Wفيدستومر  idströmer ص بصورة دقيقة وتعليقاتها حول الطروحة وإل ماريا هاجباري M عن تدقيق النصو aria Hagbergلنها سافرت معي 
ت متوفرة لديها وإل أن كاسبسن   عن النصائح والعرفة التي قدمتها حول رحلتي إلAnne Casparssonوشاركتني بكل كرم بنحي التصالت التي كان

 عن تقديم الستعدادات العملية حول رحلتي إل كردستان العراق وإل بيزا بارزو علDilan Daleni وديلن داليني Awazالناطق الفلسطينية وإل أواز 
Biza Barzo Ali عن التجمة الشفوية ف كردستان العراق وإل بيبي ستينتز Bibbi Steinertzالسكرتي العام السبق لنظمة نساء من أجل السلم عن 

شوع وإل مجموعة التوجيه  SAMسامل الدعم والحفز الذي قدمته للم LA  التي وفرت ل فرصة عمل التقرير وخاصةضمن منظمة نساء من أجل السلم
 عن كل أشكال الدعم العمل،Lena Steinholtz Ekecranz وسكرتية التنظيم لينا ستينهولتز ايكيكرانز Sylvia Rönnسيلفيا رون أمينة صندوق النظمة 

س الشباب   الذي وافق عل منح تويل للسفريات والطبوعات وتصميم التقرير من قبل ميديتو فيزا كاللUngdomsstyrelsenومجل
M ideto Feza Kalala س M وماريا سوندبوم راساي aria Sundbom Ressaissi   وموا هوجباريM oa Högberg وهوكان برسون Håkan Perssonعن 

ت بكل كرم بساعدتنا بأشكال مختلفة ف كل من النطقتي وكل العلقي ص والنظمت التي ساهم ص كل الشخا تصميم التقرير وبل تحديد أو ح
ت لديهم الجرأة  أيضا أن يثقوا بأنني سأقوم باستخدام الواد بطريقة صحيحة. بدون الشجعان الذين شاركونا بسخاء بأفكارهم ومعرفتهم والذين كان
س. وف النهاية أود أن أقدم الشكر لوالدي ت البدء ف تنفيذ هذا التقرير إن شجاعتكم أعطتني إلهاما مستمرا ف قرارة نف مساهمتكم القيممة لا تكن

ف  صة والعدالة والساواة وقدما ل الدعم وأظهرا الثقة ب ف جميع مراحل الحياة. Birgitta وبيجيتا Leifالحبيبي لي  اللذان علمن أهمية النا

والمخاطر والمان Risk och säkerhet för kvinnorna i irakiska Kurdistan اسم التقرير "المخاطر والمان للنساء في كردستان العراق" 1
. يعالج هذا التقرير حالت العنف التي ترتكب ضد النساء منRisk och säkerhet för kvinnorna i Israel/Palestinaللنساء في اسرائيل/فلسطين 

منظور وقائي ومن منظور وضع ملح  ومن منظور المتابعة وأيضا ما هو شكل الوضاع السائدة بالنسبة للشخاص المثليين ومحبي الجنسين والمتحولين
جنسيا وذوي الطباع الغريبة. يتوفر التقرير باللغتين السويدية والنجليزية في موقع منظمة النساء من أجل السلم على شبكة النترنت

http://www.kvinnorforfred.se/rapporter/.أو يمكن حجزه عن طريق منظمة نساء من أجل السلم. أنظر معلومات التواصل في نهاية التقرير 

  كما يمكن الحصول/http://www.kvinnorforfred.se/rapporter تم نشر النسختين النجليزية والعربية لهذا التقرير في موقع نساء من أجل السلم 2
عليهما عن طريق منظمة نساء من أجل السلم. أنظر معلومات التواصل في نهاية التقرير.
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س فهر

مقدمة

 
تقديم

نقطة النطلق النظرية
ف ف عملية تطبيق الديقراطية دور العتا
ب نوذج الستوى ف حس سياسة العتا

ف بالنساء ف سياق اجتمعي ثقاف1 – 2 – 2  العتا
ف بالنساء ف سياق عام2 – 2 – 2  العتا

ت التقرير وأهدافه مساهم
اختيار الحالت والنتائج التوقعة

ت ف عن النوعيا الكش
النساء ف سياق اجتمعي ثقاف

 النساء ف كردستان العراق1 – 1 – 4
 النساء معتف بهن عضوات متساويات ف الجتمع1- 1 – 1 – 4
ص 2 – 1 – 1 – 4 ف بالنساء نق  كعضوات متساويات ف الجتمعالعتا
 النساء ف الناطق الفلسطينية2 – 1 – 4
 النساء معتف بهن عضوات متساويات ف الجتمع1- 2 – 1 – 4
ص 2 – 2 – 1 – 4 ف بالنساء نق  كعضوات متساويات ف الجتمعالعتا
 مقارنة بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية3 – 1 – 4

النساء ف سياق عام
 النساء ف كردستان العراق1 – 2 – 4
 النساء معتف بهن عضوات متساويات ف الجتمع1 – 1 – 2 – 4
ص 2 – 1 – 2 – 4 ف بالنساء نق  كعضوات متساويات ف الجتمعالعتا
 النساء ف الناطق الفلسطينية2 – 2 – 4
 النساء معتف بهن عضوات متساويات ف الجتمع1 – 2 – 2 – 4
ص 2 – 2 – 2 – 4 ف بالنساء نق  كعضوات متساويات ف الجتمعالعتا
 مقارنة بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية3 – 2 – 4

ت استنتاجا
ت توصيا

لحئحة الراجع

ملحق
ف شجرة  الكش
 روابط

ت التواصل  معلوما
  



 مقدمة– 1
ت تدخلت دولية وتم بدء بعد نهاية الحرب الباردة أصبح تطبيق الديقراطية من الكلمت الدليلية وحفز عليه الجتمع الدول. حصل

ث تكون الحقوق والحريات النسانية هي الراية الرفوعة عاليا  (الفاوضات ف مناطق النزاعات للتمكن من إطلق تطبيق الديقراطية حي
M omsen 2010:7; Burnell 2006:1; Ottaway 2003:314(س عندما تبي أن تطبيق الديقراطية ل ب حديثا انح س الكتس . ولكن الحم

ت ملجومة ف عدد من الحالت ت النزاعات التي كان س هو وصفة النجاح الرجوة. بزغ ب ما كان يعتقد النا س أيضا حس يكن أمرا سهل ولي
ت عل منطلقات تتعلق مثل بالدين والطبقية أو العرق ت أزر القيادات الستبدادية وكان لها عدد من الجندات الختلفة التي بني تح

ت مسموحة ف عمليات تطبيق الديقراطية  . أدى ذلك احيانا إل نزاعات دموية وتعتب)Burnell 2006:1ff Kaldor 2002:89ff(وأصبح
. )ibid(عمليات التطهي العرقي ف البوسنة والهرسك ورواندا هي الكث تطرفا 

ت ف التسعينات إل سياسة الهوية مم أعطى قيمة أكب للختلفات الثقافية بدل ف التي تحول جابه تطبيق الديقراطية تحد ف سياسة العتا
شء الذي كان الذي كان اليسار يطلقه شء تجاه أشكال ظلم السياسات القتصادية، ال من ضمن الساواة القتصادية. تحول التكيز من عمل 
ت عن أناط القيم الثقافية غي العادلة أو عل النضال الجتمعي ف الستينات والسبعينات إل التكيز بدل من ذلك عل النتهاكات التي نجم

.)Fraser 2003:12f; Kaldor 2002:89ff(التسلسلت الهرمية للمراكز 

ف الجموعات والساواة ضمن س لتطبيق الديقراطية، عل شكل الحقوق والحريات النسانية بالتكيز عل الساواة بي مختل إن حجر السا
ت الجموعات، جابه خطر الوقوع ف تضارب واضح مع متطلبات سياسات الهوية التي تنطلق من اعتبار الهوية الثقافية (الوطنية) والتي كان

س وجود تسلسلت هرمية واضحة وسائدة بي الرجال والنساء  Fraser 2003:242f; Hylland(تبنى ف عدد كبي من الحالت عل أسا
Eriksen1993:190f; Yuval-Davis 1997:39ff( ث س كونه فكر حدي ف عن نفسه عل أسا شوع الوطني بالتعري . فمن ناحية قام ال

شء يوفر بدوره الفسحة يتحدى القيم الثقافية والسياسية التقليدية عن طريق تكن النساء من تحدي الدوار التقليدية للرجال وهذا ال
س قيم)Steans 1998:66,73 Sharoni 1995:33ff(اللزمة لهويات وإمكانيات جديدة  ، ومن الجهة الخرى فإن القومية مبنية عل أسا

ب عل النساء أن تكون حامية للتقاليد القومية والدين الصل والقيم العائلية والتي تستغل ث يتوج ثقافية من تخيلت العهود الاضية حي
.)ibid(لتبير الحد من أنشطة النساء 

ت نفسه كان ت فيه عل وعود لتطبيق الديقراطية وتوفي المكانيات ولكن وف الوق ث تجد نفسها ف وضع حصل ت النساء ف العال الثال كان
ب الحالت بدوره إل شء ف أغل شوط الرجوع إل "الهوية الصلية" أو محاولت البقاء عل حالة الوضع الراهن ويؤدي هذا ال يتم فرض 

س. س النتمء الجن M (تكوين تسلسلت هرمية واضحة مبنية عل أسا omsen 2010:6; Yuval-Davis 1997:61f(M omsen 2010:6;
Yuval-Davis 1997:61f(ف يتأثر وضع النساء كعضو ف الجتمع من قبل  بدل من ذلك كان السؤال الذي يطرح نفسه هو التعرف عل كي

س دولة جديدة؟ ث عن الهوية عندما يعاد تشكيل دولة قدية أو عند تأسي نقطة التقاطع بي تطبيق الديقراطية والبح

ش الرأة عند حصولها عل الساواة مع الرجال انطلقا من السياق الجتمعي ف كردستان العراق ف تعي يتعلق التقرير بالتعرف عل كي
شء والناطق الفلسطينية، وهم منطقتي بدء فيهم تطبيق الديقراطية. سينطلق تقريري من أن اعتبار النساء طرف متساو مع الرجال هو 
ش هؤلء النساء وإذا كان ث عل شكل تعاي شيك كامل ومتساو ف كل معايي الجتمع وسأحاول أن أركز البح ك تشعر النساء أنها  ضوري ل

الحال كذلك أم ل.



 - نقطة النطلق النظرية2
ف ف عملية تطبيق الديقراطية1 – 2  دور العتا

ت الحال عملية سارية وعمل مجتمع البحاثة  عل التدقيق عل الشكلت التي واجهتها عملية تطبيق3يعتب تطبيق الديقراطية ف الوق
ت الوافقة ف عدد من مناطق ف الجتمع الدول عل أن الديقراطية وبناء السلم، الذي يعتب ص ما بعد الحرب الباردة ت الديقراطية. ف ع

شوط الطلوبة لتسيخ الديقراطية، هم وجهان متشابهان لعملة واحدة. من ال

ب نشوب عدد كبي من النزاعات العنيفة ف الديوقراطيات الجديدة  س كذلك دائا بسب ت ف الواقع أن المر لي Burnell(ولكن ثب
2006:1f,21f(ف ف كان شكل الشاركة الدولية وكذلك تصميم الؤسسية وتعري ت عملية تطبيق الديقراطية، كيفية تسويقها، كي . كان

ب النزاعات ف الدولة التي يعنيها المر، من المور التي وتحديد تلك الجزاء من الطر الديقراطية التي يكن أن تساهم بأفضل شكل ف تجن
ت أم ل كان لها أهمية بالنسبة لكون مساعي تطبيق الديقراطية .)Burnell 2006:1f,21f, Ottaway 2003:314f,320f( والسلم قد نجح

ب نشوب النزاعات. يكن أن تعتب يكن أن يعني تطبيق الديقراطية أحيانا بعدم الشعور بالمان مثل أهمية وجود العدات الؤسسية لتجن
سياسة العتبار كرد فعل عل الشك الذي يكن أن ينجم ف الفراغ الذي يحصل للسيطرة عل السلطة بعد سقوط وانهيار نظام مستبد أو بعد

. تتعلق هذه)Kaldor 2002:90f; Hylland Eriksen 1993:123ff,185f(عمل الصلحات مثل عن طريق أطر عملية تطبيق الديقراطية 
ث ثم تعويضها أو كبتها بصورة مؤقتة عن ص الحدي السياسة ف معظم الحيان باعتبار القليات وبالعودة إل هويات من عصور قبل الع

ب الحيان صحوة دينية ونهضة عرقية وصحوة قومية.  ث. يعني ذلك ف أغل طريق التحدي
)Fraser 2003:218f, Yuval-Davis 1997:119f,  Kaldor 2002:90ff,96f, Hylland Eriksen 1993:185f,195f(.

س كونه "غي س بتسمية ذلك بنموذج الهوية وييل ذلك إل وصم النقد ذي الصفات البطريركية (سيطرة الرجل) عل أسا س فري ت نان قام
ب الرغبة ف العودة إل النظمة الجتمعية التي تحتل فيها النساء مرتبة متدنية للغاية ( س)ibidحقيقي" إل جان . بدل من ذلك ترفع فري

ب الجتمعي. يتحول العتبار إل مركز للفرد ضمن الجموعة كعضو مشاركنظام الراكز  س مسألة تتعلق بالنص الذي يعالج العتبار عل أسا
س عل شكل هوية محددة ضمن مجموعة معينة.  ببصورة تامة ف التفاعل الجتمعي ولي إن هذا التشكيك يعني تدن الراكز اجتمعيا بسب
شوط متساوية ف الحياة الجتمعية وضع العوائق أمام النسان فيم يتعلق بالشاركة ب

)Fraser 2003:220f,243(.

س ذلك عن طريق دراسة الروابط الوجودة بي سياسة ف تظهر تينا سيديري ف بحثها حول الشكلت الكامنة وراء تطبيق الديقراطية والعتا
س من التحول الذي حصل ف جنوب افريقيا إل السياسة الديقراطية ت سيديري ف وتطبيق الديقراطية ودور النساء ف ذلك. انطلق العتا

ت س وجسيكا بنيامي حقق س فري ث ونان ف أثر هذا عل النساء ف قرية ريفية صغية. عن طريق استخدام نظريات أكسل هون وكي
س حول تأثي تطبيق الديقراطية عل وضع المان للمرأة  س فإن تطبيق الديقراطية)Sideris 2007:237ff(سيديري ب رأي سيديري . حس

أدى إل حصول النساء عل ضمن حقوقها الؤسساتية. تشارك النساء بصورة متزايدة ف الحياة العامة وخرجن بصورة أكب إل سوق العمل.
ص ف بالنساء كأشخا ت أكث استقللية ف علقتها بالرجل والعائلة والجتمع التقليدي. عل أي حال فإن العتا إن هذا يعني أن الرأة أصبح

ف بالنساء ف الحافل الخاصة   ذوات اعتبار قانون ف اليادين العامة أدى إل حدوث أزمة بالنسبة للعتا
)Sideris 2007:237ff,248f, Honneth 2003:87ff(.

إن الرأة بصفتها فرد مستقل لها حقوق واحتياجات مميزة ورغبات مستقلة يتضارب مع التقييمت التقليدية حول العلقات بي الجنسي
س لتخاذ القرارات بدون إلزامه أن يأخذ احتياجات ورغبات س الذي يضمن الهيمنة للرجل كأسا س هذا إل التسلسل الهرمي الجن ويعود أسا

يشكل التضارب. )ibid(الرؤوسي بعي العتبار. إن هذا يعني وجود تضارب بي حقوق النساء العالية من جهة ودورها النسائ التقليدي 
ب للنساء. إن س فيم يتعلق بالعلقات بي الجنسي. تشكل الستقللية مثال أعل للذكورية والتبعية تحس بي الستقللية والتبعية حجر السا
مجابهة خطر فقدان الرجل لستقلليته وأن يصبح معتمدا عل النساء وتابعا لها (اجتمعيا وماديا الخ.) يعني تدهورا ف هوية الرجل خاصة

ب التحولت الجتمعية السياسية.  .)Sideris 2007:242ff,248f; Benjamin 1998(عندما إذا كان موجودا خارج نطاق سيطرته بسب

ف الذي ل ص العتا ت عاقبة نق ف ف جميع البعاد يؤدي إل خطر تزايد النزاعات بدل من حلها. كان ص العتا س فإن نق ب رأي سيديري حس
ف ضد النساء ف جنوب أفريقيا بشكل متسارع ومنذر بالخطر. يكن مذكورا بصورة خاصة ف عملية تطبيق الديقراطية تتمثل ف تزايد العن

ف ف جميع البعاد ضمن الجتمع يؤدي إل تحول العتبار ف أحد أبعاده إل أزمة ف بعد آخر  Sideris(إن عدم التعامل بأمور العتا

3 Stokes (2005), Kaldor (2002), Ottaway (2003) m.fl



2007:248ff(س هي أهمية كون العتبار موجها إل جميع البعاد الجتمعية . إن الستنتاجات التي يكن التوصل إليها من دراسة سيديري
ب س فقط نحو البعد الؤسسات فيم يتعلق بأمان النساء وأمنها. يبدو أن هناك تضاربا بي تطبيق الديقراطية من جهة، وهو ف أغل ولي

ب الحيان ض من الجتمع الدول أو ناجم من الداخل، ومن جهة أخرى الجتمع التقليدي الذي تعتب فيه النساء ف أغل شط مفرو الحيان 
ب س كمداخلة مهمة ف الطل معتمدة عل الرجل ويعتب الرجل فيه مستقل ضمن العلقات العائلية وف الجتمع. يكن اعتبار دراسة سيديري

ت ومستدام للديقراطية. الوجود ضمن مجتمع البحوث للتوصل إل تطبيق ثاب

ب نوذج الركز2 – 2 ف حس  سياسة العتا
س بصورة خاصة نوذج الركز بدل من نوذج الهوية. تصبح الهوية ف نوذج الركز مسألة تتعلق بالركز الجتمعي الذي تتعلق أبرزت فري
ف يعني تبعية س بالهوية الحددة بالجموعة. إن عدم العتا فيه الهوية براكز أعضاء الجموعة كمشاركي تامي ف التفاعل الجتمعي ولي

شوط متساوية ف الحياة الجتمعية  ص من الشاركة ب ض النساء لشكال)Fraser 2003:220f,243(اجتمعية عل شكل منع الشخ . تتعر
س ف مجال تبعية ف ف النزل والضطهاد والتحقي ف جميع أجزاء الركزمرتبطة بالنتمء الجن س والعن س، الستغلل الجن  مثل العتداء الجن

ض منحها الحقوق القانونية الكاملة وحق الحمية ش ف الجال العام ولدى السلطات التي تتخذ القرار، ويررف الحياة اليومية والقصاء أو التهمي
.)Fraser 2003:190f(بشكل متساو وتحررم من حقوقها الكاملة وضمنات الواطنة 

ب عل التبعية عن طريق ترسيخ الجموعة الفاقدة ف تتعلق ف "نوذج الركز" للتغل ب المر سياسة اعتا ب عل هذا الظلم يتطل للتغل
شوط متساوية فإن نوذج الركز يضع الطالبات بالعتبار بشكل ف كعضو كامل ومتساو ف الجتمع. عن طريق ترسيخ الشاركة ب للعتا

ض التبير العام ف العمليات الديقراطية  . )Fraser 2003:220ff,243(يفر
ب أن يتم تطبيق ذلك بي الجموعات وأيضا تطبيقه داخل الجموعات. تصبح سياسة العتبار النسوية مسألة تتعلق بالركز الجتمعي. يج
س الهوية النسوية بل مركز النساء كمشارك كامل ف التفاعل الجتمعي. إن سياسة العتبار النسوية ف لي ب بالعتا شء الذي يطال إن ال

ت كسياسة الهوية. مطلوبة بالتأكيد لزالة أشكال الظلم ولكنها ليس
)Fraser 2003:241f (ب سياسة تريد أن تزيل التبعية عن طريق ترسيخ النساء كعضو كامل ف الجتمع ب نوذج الركز فإن المر يتطل . حس

شوط السارية للرجل. عندما تؤدي أناط القيم الثقافية الؤسساتية إل تكي النساء من الشاركة كطرف س ال لها قدرة عل الشاركة بنف
ف متبادل ومساواة ف الراكز  .)ibid(متساو مع الرجل ف الحياة الجتمعية فيمكن أن يتحدث الرء آنذاك عن اعتا

ص والعام ب الحيان ضمن بعدين مختلفي وهم الخا س ف أغل س ضمن النتمء الجن . تتصارع النساء مع واقع4ترعالج أبحاث التيار الرئي
ف كمواطنة متساوية ف الركز ف علقاتها مع الدولة (الجتمع) وأيضا كفرد متساو ف الركز ضمن العائلة وف الجتمع الحصول عل العتا
ص والعام لن العائلة ب رأي سيلفيا والبي فل يكن أن يتم التفريق بي الخا ص والعام كان معرضا للنقد. حس الدن. إن التقسيم ما بي الخا

ل يكن أن تتحرر من تدخل الدولة
)Yuval-Davis 1997:79f(ف دولة الرخاء الحديثة ل يوجد أي مجال خال من تدخل الدولة. إن الهيكلية بحد ذاتها لوضع الحدود ما بي .

ف س بحد ذاته. إن تطبيق الحقوق الفردية والجمعية مرتبط بالدولة وتستمر السيطرة عل الدولة الهد صف سيا ص والعام هو ت الخا
س  س السا .)ibid(السيا

ص والعام يجد الرء أن النشورات الدبية تقصد أن هناك صلة بي نوع من التقسيم بي دور النساء ف بالرغم من انتقاد التقسيم بي الخا
الجتمع الدن ودور النساء فيم يتعلق بالؤسسات الحكومية. ل توجد أي أقسام تفرقق بي الدوار بوضوح ولكن من وجهة نظر التحليل

سي عل المور العائلية والبعد الدن، أكث مم توجد هناك مزايا ناجمة عن التقسيم. من الكث واقعية التحدث عن مجال اجتمعي ثقاف ي
ف إل إزالة تبعية أن يكون المر شيئا خاصا يتناغم بأشكال مختلفة ويرتبط بالجال العام. انطلقا من هذا النظور فإن سياسة العتبار تهد
ص والجتمع الدن) والجال العام (فيم يتعلق بالعلقة مع الدولة الركز بالنسبة للمرأة انطلقا من كل من اليدان الجتمعي الثقاف (الخا

 الجتمع).–ومؤسساتها 
ف بالنساء كعضوات متساويات لها القيمة ذاتها وأنها مواطنة ف جميع مجالت الجتمع يكن أن يتم تقسيمه إل مجالي مختلفي. إن العتا

5

 وآخرون.)Yuval-Davis (1997), Steans (1997), Sharoni (1995), Özkirmli (2000), Enloe (1993 أنظر 4
تفاضل الجتماعي على سبيل المثال ل تعارض فريسر في وجود عدد من المجالت ضمن بعد العتراف بل تشير إلى أن هناك محاور أخرى لل5

. ليس من غير المعقول استخدام التقسيم خاص وعام ضمن بععد العتراف.)Fraser 2003:237f(الفئة والنتماء الجنسي والعرق والجنسية والدين 

5. 



ف بالنساء ف سياق اجتمعي ثقاف1 – 2 – 2 ص العتا  نق
س ايديولوجية وطنية أو عرقية تيل إل إعادة انتاج نظرة ب الحيان عل أسا إن أدوار النساء ف الجال الجتمعي الثقاف مبني ف أغل
بطريركية (سيطرة الرجل) عل العائلة. يتم اعتبار المة كعائلة مجازية يكون دور الم الجازي فيها هو النتاج: ولدة الطفال وتربيتهم

وممرسة العمل النزل. 
)Hylland Eriksen 1993:190ff; Özkirimli 2000:192f,204f, Enloe 1993:238f(.

تظهر النشورات الدبية أن النساء تيل إل أن يكون لها دور إنجاب جسدي وايديولوجي ورمزي ف الشاريع العرقية والوطنية. إن النساء
ب الحيان تكون النساء عضوا ف هي منتج بيولوجي لعضاء التجمع العرقي بناء عل أنهن ينجب الطفال. ترتبط هذه الخاصية ف أغل

ب الحيان ضمن جمعة. إن حق النساء ف السيطرة س يولدون ف أغل شوع وطني معي بدل من كونها فردا أو عامل و/أو زوجة لن النا م
عل جسدها وقدرتها النجابية يعتب تحد لنظرية أن احتياجات الجمعة تأت ف القام الول قبل الحقوق الفردية للمرأة. 

)Yuval-Davis 1997:22,26ff Özkirimli 2000:206f, Sharoni 1995:24(كم أن النساء تشارك مركزيا ف النجاب اليديولوجي . 
للجمعة وهي ناقلة لثقافتها. إن النساء هي الناقل الثقاف للمجموعة العرقية/الوطنية لنها تهيئ الطفال الصغار اجتمعيا ويتوقع منها أن
ت فئة ثابتة بل عملية تنقل إرث الرموز العرقية والتقاليد والديان والقيم إل العضاء الصغر سنا ف الجمعة. عل أي حال فإن الثقافة ليس

ديناميكية ف تغي مستمر ومليئة بالتناقضات الداخلية 
)Yuval-Davis 1997:23,41f,61f, Özkirimli 2000:208, Steans 1998:65ff( .

ب الحيان ممثلة للجمعة العرقية/ الوطنية.  س دورا مهم لن النساء تعتب ف أغل ب العلقات بي الجنسي والنتمء الجن Yuval-Davis(تلع
1997:22, Özkirimli 2000:207f(س والنجاب وتربية الطفال . يكن أن تحصل النساء عل هيبة اجتمعية أو أن تفقدها. إن النتمء الجن

هي أمور ذات أهمية استاتيجية ضمن القومية وقد أدى هذا إل جعل عدد من الرجال القوميي (وإل حد ما الؤسسات الدينية) مدركي
لهمية ممرسة السيطرة عل النساء 

)Yuval-Davis 1997:22f,27f,35f; Özkirimli 2000:204f; Enloe 1993:238f, Steans 1998:66f(شف/فخر . تعتب النساء أنها تحمل 
ض الرموز العينة وأشكال التنظيم لتحديد من هي النساء "الصونة/الصحيحة/الصلية" ويرتبط الجمعة لنها تثل الوطن. كم أن هناك بع

ب أو القتل صفات الجنسية ومن هو الرجل "الصون/الصحيح". ف عدد كبي من الجتمعات تتعرض النساء للتعذي ب الحيان بالت ذلك ف أغل
ب العار عل القارب الذكور والتجمع الجتمعي.  صف الخلقي والتي تعتب أنها تجل ب ارتكاب خرق للثقافة وللرموز الت بسب

)Yuval-Davis 1997:7,46f, Özkirimli 2000:209( .

شف شق الوسط يتم تسمية ذلك بفهوم ال شف الرجل مرتبط بسلوك أعضاء العائلة الخرين وأخلقهم.6ف منطقة ال  وينطلق من فكرة أن 
شف هو جزء من العائلة البطريركية (سيطرة الرجل) وعلقات القرابة التي يعتب الفرد فيها بالدرجة الول جزء من الجموعة أو العائلة إن ال

)Amnesty 2003:3, AbdelGani 2007:29ff,52f(شف العائلة. إن . ف الحياة الجمعية يعطى الرجل حق السيطرة عل النساء التي تثل 
سي هذا بصورة خاصة شف والعار. ي شف الرجل/العائلة/القارب لنه يشكل الفرق بي ال ف نساء العائلة مهم بصورة خاصة بالنسبة ل عفا

.)Amnesty 2003:3f, AbdelGani 2007: 14f,27ff,52f(عل الرأة غي التزوجة لن قيمتها مرتبطة بصورة قوية ببكارتها 
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)Özkirimli 2000:193f,199, Yuval-Davis 1997:2f, Siderius 2007:248ff(تجابه النساء خطر الحصول عل العتبار انطلقا من .
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.)AbdelGani 2007:30f,44f(ان مفهوم الشرف هو ظاهرة من عصر الجاهلية ويسري ضمن أديان أخرى في المنطقة مثل المسيحية 6

 Hedersbegreppet är ett förislamiskt fenomen och det förekommer i andra religioner i området som exempelvis 
kristna (AbdelGani 2007:30f,44f) 



ف بالنساء ف سياق عام2 – 2 – 2 ص العتا  نق
ف الليبال للمواطنة يعتب أن للمواطن الفرد مكانة متساوية وحقوق والتزامات متساوية ينم ل تعتب العوامل الخرى مثل ضمن التعري

س، النتمء العرقي، الطبقة الجتمعية أو السياقات الخرى ذات الهيمنة بالنسبة لركز الواطن بحد ذاته.  Yuval-Davis(النتمء الجن
1997:69f(ت موجودة لدى عمليات تطبيق الديقراطية انطلقا من أن الحقوق ت هذه المور هي نقطة النطلق التي كان . لقد كان

 )Burnell 2006:1; Ottaway 2003:314(النسانية هي شعاراتها. 

ت حقوق الواطنة س دول وطنية يتضمن الهتمم بؤسسات للفروق بي الجنسي. من الناحية التاريخية فقد ارتبط إن النضال من أجل تأسي
والتزاماتها سويا بالقدرة عل استخدام السلح للدفاع عن الدولة/الجتمع. لقد كان ذلك واحدا من السباب الساسية لستثناء النساء من

العال العام والواطنة ووضعها ف مستوى متدن مقارنة بالرجل 
)Stokes 2005:15ff; Yuval-Davis 1997:93f, Steans 1998:81ff(.

تتبي هيمنة السيطرة أيضا عن طريق قيام الدولة بمرسة أنشطة ايديولوجية لخلق ممرسات ترسخ التقسيم الؤسسات للعلقات بي
Steans 1998:88,101f; M(الجنسي  omsen 2010:46ff(س والدولة/الوطن أن الجتمع س حول النتمء الجن . تقصد نظريات التيار السا

ب التقاليد التعارف ص وهو مرتبط بصورة أولية بالجال العائل. حس س والخا ينقسم إل نطاقي مختلفي: العام وهو مطابق للنطاق السيا
ص والرجال بالجال العام  . أصبح)Özkirimli 2000:210f, Burke 2002:18, Yuval-Davis 1997:79f(عليها تم ربط النساء بالجال الخا

س أمرا مركزيا ف هيكلية فئتي "الشمولية" و"الستثناء" وهم ترسخان حقوق الواطنة. إن تقسيم الدوار هذا مبني عل سلسلة النتمء الجن
ب مراقبتها.  ضة" والنوثة هي "الطبيعة" التي يج ث تكون الرجولة هي "التح ث حي من افتاضات التصنيفات الثنائية بي الذكر والؤن

)Steans 1998:7, Özkirimli 2000:210f, Burke 2002:18, Yuval-Davis 1997:79f(. إن هيكلة النساء كطرف "معتمد" عن طريق
تعريفها مقارنة بالرجل "الستقل" كزوجة وأم هو أمر يحد من حقوق الواطنة. 

) Steans 1997:68, Burke 2002:20, Yuval-Davis 1997:78ff<(

شعية من قبل السلطة التي س، وهذا مبني وحاصل عل ال تنتقد كارول باتان تحدث الرجال عن العقد الجتمعي بدون ذكر العقد الجن
يارسها الرجال عل النساء. ل تتعلق الخوة بجرد التضامن الجتمعي بي الواطني الرجال بل تتعلق بتحويل علقات السلطة الهيمنة ف
ت نفسه يوافقون عل عقد يضم ص وف الوق الجتمع إل نوع من الخوة يحصل الرجال فيه عل حق السيطرة عل النساء ف الجال الخا

س.  ض ضمن الجال العام السيا ب اجتمعي يعني الساواة بي بعضهم البع Pateman 1988; Stokes 2005:15ff; Yuval-Davis(ترتي
1997:78f( .

ت جزءا من الفاوضات بي الحكومة الجديدة ومواطنيها. ل تبنى بناء عليه فلم تكن النساء مستثناة من الجال العام ف البداية ولكن أصبح
ف عالي بل أنها مشيدة ف مصطلح "حق الرجل". س تعري الواطنة عل أسا

)Pateman 1988; Stokes 2005:15ff, Yuval-Davis 1997:78f(تطرح أورسول فوجلر أن استثناء النساء يعود إل هيكلية تعني أن الرجل .
ل يثل فقط نفسه ف عملية تطبيق الديقراطية بل أنه حصل عل مركز الواطنة كممثل لعائلة. 

)Stokes 2005:15ff; Yuval-Davis 1997:79( .

س كونها ظاهرة فردية بصورة تامة أو ظاهرة جمعية. إن الجمعة س فل يكن أن يتم البدء تحليل الواطنة عل أسا ب قول يوفال دافي حس
شء مرغم عليه أكث من كونه اختياري. للدول والجتمعات والدول يتم إعادة هيكلتها بصورة مستمرة بينم تبقى العضوية فيها والهويات 

ض.  والتجمعات والفراد درجات مختلفة من الستقللية تجاه بع
)Yuval-Davis 1997:91f(ص الذين لديهم سلطة أكب ضمن العائلة ومن قبل اليديولوجيات الخارجية . تقرر حياة النساء من قبل الشخا

ص الذي ل يعتب أنه مسيطر عليه من قبل وكذلك المور التعارف عليها والتي يتم تحديدها ضمن الجتمع الدن أو الدولة. إن الجال الخا
ض المور من بينها الؤسسات الدينية الدولة يشمل أيضا بع

)Yuval-Davis 1997:79,91f(.
س س عل أسا شط اعتبار مركز النساء كمشارك كامل ف التفاعل الجتمعي ولي ف عل شكل نوذج الركز إل   ف هذه الحالة يتحول العتا
س تثيل النساء من قبل الرجال الهوية النسائية. إن الخطر يكمن ف أن الهوية النسائية سيتم اعتبارها كجزء من مفهوم فكرة مبنية عل أسا

شعيي للمجموعة بدل من اعتبارهم كأفراد.  . بناء عليه يتحدى العتبار ف نوذج الركز من)Fraser 2003:219f(الذين يعتبون المثلي ال
 هل هي بنفسها كفرد (مستقل) أم من قبل أحد القارب الذكور الذي يثلها بصفتها جزء من الجمعة (معتمدة).–سيمثل النساء 

 



السياق الجتمعي الثقاف السياق العام
ب نوذج الركز ف حس العتا اعتبار مركز النساء كمشاركة تامة ف التفاعل

الجتمعي. تعتب النساء متساوية مع الرجل ف
جميع المور التي تتعلق بالعائلة والجتمع.

 

اعتبار مركز النساء كمشاركة تامة ف التفاعل
الجتمعي. تحصل النساء عل المكانيات
والواجبات نفسها كالرجل تجاه الدولة.

ب نوذج ف حس ص العتا نق
الركز

ف ف النزل س والعن ض النساء للعتداء الجن تتعر
وتتعرض للضطهاد والتحقي ف جميع أجزاء الحياة

اليومية. كم يتم تقليل شأنها إل حد قدرتها
شء يريد الجتمع السيطرة النجابية وهذا ال

عليه. تعتب النساء أنها تابعة للجمعة (معتمدة)
بدل من اعتبارها فردا (مستقلة) لها إمكانيات

 وحقوق.

يتم استثناء النساء أو تهميشها ف الجال العام
ض منحها حقوقها وضمن مصادر القرارات ويرف
س الحمية. إضافة إل ذلك القانونية الكاملة ونف
تحرم من حقوقها الكاملة والضمنات التي توفرها

ب الحيان يتم تثيل النساء الواطنة. ف أغل
(العتمدة) من قبل الرجل (الستقل) بدل من أن

تثل نفسها بنفسها.

↓ ↓
س ث تينا سيديري بح ف.  ب التوصل ال العتا يصع

ب تغييها. ف من المور التي يصع تعتب الواق
ف.  يسهل التوصل إل العتا

ص  من السهل المتثال للقواني والحص
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شعية من قبل السلطة التي س، وهذا مبني وحاصل عل ال تنتقد كارول باتان تحدث الرجال عن العقد الجتمعي بدون ذكر العقد الجن
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ت نفسه يوافقون عل عقد يضم ص وف الوق الجتمع إل نوع من الخوة يحصل الرجال فيه عل حق السيطرة عل النساء ف الجال الخا

س.  ض ضمن الجال العام السيا ب اجتمعي يعني الساواة بي بعضهم البع Pateman 1988; Stokes 2005:15ff; Yuval-Davis(ترتي
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)Pateman 1988; Stokes 2005:15ff, Yuval-Davis 1997:78f(تطرح أورسول فوجلر أن استثناء النساء يعود إل هيكلية تعني أن الرجل .
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)Stokes 2005:15ff; Yuval-Davis 1997:79( .

س كونها ظاهرة فردية بصورة تامة أو ظاهرة جمعية. إن الجمعة س فل يكن أن يتم البدء تحليل الواطنة عل أسا ب قول يوفال دافي حس
شء مرغم عليه أكث من كونه اختياري. للدول والجتمعات والدول يتم إعادة هيكلتها بصورة مستمرة بينم تبقى العضوية فيها والهويات 

ض.  والتجمعات والفراد درجات مختلفة من الستقللية تجاه بع
)Yuval-Davis 1997:91f(ص الذين لديهم سلطة أكب ضمن العائلة ومن قبل اليديولوجيات الخارجية . تقرر حياة النساء من قبل الشخا

ص الذي ل يعتب أنه مسيطر عليه من قبل وكذلك المور التعارف عليها والتي يتم تحديدها ضمن الجتمع الدن أو الدولة. إن الجال الخا
ض المور من بينها الؤسسات الدينية الدولة يشمل أيضا بع
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ت التقرير وأهدافه3  -مساهم
ص ما بعد الحرب الباردة ولكن ل يوجد س ف ع ف والجن هناك عدد كبي من النشورات الدبية تعالج التطبيق الديقراطي والمان والعتا

ف بهن عل البهنةلعل الشاهدات، والتجارب سوى عدد قليل من الدراسات البنية  ش النساء العتا ف تعاي  والتي تعالج بصورة خاصة كي
شق الوسط التي بدءت فيها عمليات تطبيق ف مجالت الجتمع ف مناطق ال كمواطنات متساويات ولهن قيمة متساوية ف مختل

سعل الشاهدات، والتجارب دراسة مبنية الديقراطية. بناء عليه فهناك مجال لعمل دراسة  ف  عل البهنةولي ث كي ش النساء تبح تعاي
ف بهن كمواطنات متساويات ص) وسياق عام.العتا  ولهن قيمة متساوية ف سياق اجتمعي ثقاف (خا

ك يتم عمل دراسة مبنية  ف بها فيمكن استخدام عدد من عل البهنةلعل الشاهدات، والتجارب ول ش النساء العتا  عن كيفية تعاي
ب قيادية ضمن الجال العام. إذا وجدنا أن هذا الستاتيجيات الختلفة. احدى هذه الستاتيجيات دراسة درجة تزايد عدد النساء ف مناص
ض الذي تم طرحه هو انه ف الجتمعات التي تسيطر س زيادة اعتبار النساء كفرد متساو. إن العتا العدد تزايد فيمكن تفسي ذلك عل أسا

Dahlerup(عليه الرجال يتم انتخاب النساء ف البلان كبديل للزوج أو والد الزوج. وبناء عليه يتم ملء الحصة الشاغرة التي توجد أحيانا. 
& Freidenvall 2010:419f(إن الشكلة الكامنة وراء النظر فقط ف زيادة عدد النساء ف البلانات والؤسسات العامة إذا ل يكن المر .

ب أن يتم التعامل مع الثقافة7يتعلق فقط بجزء كبي  هو أنه ل يشي دائا إل زيادة اعتبار النساء كمواطن متساو وعضو ف الجتمع. يج
 . Burnell 2006:13f, Ottaway 320f(8(السياسية وهذا يشمل أيضا نطاق الثقافة الجتمعية. 

ك نحصل عل صورة شاملة حول الصلة بينهم لنهم معتمدان بصورة ضوري ابراز كل من الجال الثقاف الجتمعي والجال العام ل من ال
ش. يعمل الجال العام بصورة أكب ش والتأثي غي البا ض. إن الفرق بي الثني يكن أن يعتب بصورة أساسية التأثي البا متبادلة عل بع

ص الخ وهذا من السهل قياسه. أما الجال الثقاف الجتمعي فإنه يتعلق بصورة أكب س حص ش عل شكل قواني والتمثيل عل اسا بالتأثي البا
ف والنظرة إل النساء وتقييم مساهمت النساء ف النزل وف الجتمع الحيط الخ. وهذه المور ش عل شكل تغي الواق بالتأثي غي البا

ب قياسها.  يصع

ك تفهم س أن تعمل التقسيم ل ض. اختارت سيديري ض وملحظة كيفية تأثيهم عل بع لذلك توجد مزايا تحليلية ف فصل الجالي عن بع
ف الذي ت نفسه يتزايد العن ث تشارك النساء من جهة بصورة متزايدة ف الحياة العامة وف الوق الفارقة التي تعنيها حالة جنوب أفريقيا حي

ض له النساء ضمن العلقات الخاصة  . إن تقسيم العتبار يسهل الحصول عل مقاربات مختلفة للتمكن من)Sideris 2007:248f(تتعر
ب الحيان يعني تبعية النساء. س وف أغل دراسة دور النساء ف عملية تطبيق الديقراطية بالرغم من أنه ف السا

س تدرس كيفية تأثي تطبيق الديقراطية عل أمان النساء. سأقوم س هو منطلق هذا التقرير ولكن الفرق هو أن سيديري ث سيديري إن بح
ث ف بالنساء كمواطنات وأعضاء ف الجتمع. با أن التقرير نوعي فإنه ل يبح ث كيفية تأثي تطبيق الديقراطية عل العتا بدل من ذلك ببح
ص الذي تم عمل ث. إن الشخا ض ممكن من جميع الوجه حول منطلق هذا البح ف إل تقديم أكث عر عن اجابة تعميم بل هو توضيح يهد
القابلت معهم هم نساء يعملن (برتبات أو تطوعيا) ف أمور حقوق النساء وهذا يعني أنهن يعملن تجاه السلطات وأيضا عل مستوى
الجذور أي ف كل من الجال الثقاف الجتمعي والجال العام. عل الرجح أنه بقدور هؤلء النساء التقاط عدد من ناذج الفكار بفضل

ف مجالت الجتمع.  تشعبهن ضمن مختل
س الكامن وراء هذا التقرير هو " ت النساء ف كردستان العراق وف الناطق الفلسطينية تشعر باعتبارها أنهاإن هدف الرئي دراسة إذا كان

 أريد عن طريق دراسة ذلك أن أساهم ف فهم أفضل لدى تأثي عمليةمتساوية مع الرجل بصورة أكب بعد بدء تطبيق الديقراطية أم ل".
تطبيق الديقراطية عل النساء ف النطقتي بشكل يرتبط بسياسة العتبار وأيضا أن أعطيهن الجال للتحدث بأنفسهن عن ذلك.

سأطرح السئلة التالية كبنود انطلق
ف أكب كفرد متساو مع الرجل ف سياق اجتمعي ثقاف (كعضو ف الجتمع) مع ما كان الحال– 1 ت الن عل اعتا  هل تشعر الرأة أنها حصل

ش ذلك  ب رأيها؟–عليه قبل بدء عملية تطبيق الديقراطية؟ وإذا ل تكن النساء تعاي ص العتبار حس  من أين يأت نق
ف أكب كفرد متساو مع الرجل ف سياق عام اجتمعي ومؤسسات (كمواطنة) الن بصورة أكب مع– 2 ت عل اعتا  هل تشعر الرأة أنها حصل

ش ذلك  ب رأيها؟–ما كان الحال عليه قبل بدء عملية تطبيق الديقراطية؟ وإذا ل تكن النساء تعاي ف حس ص العتا  من أين يأت نق
 حسب رأي اريك ميلندر فإن زيادة عدد النساء في البرلمان يعني انخفاضا في خرق الحقوق النسانية ويمكن اعتبار ذلك على أساس زيادة77

.)Melander 2005:162f(العتراف بالنساء. يتم هذا فقط عندما يفوق عدد النساء في البرلمان عن ثلث عدد العضاء. 
 يركز معظم المؤلفين الذين يكتبون عن تطبيق الديمقراطية والنتماء الجنسي على الدوات المؤسساتية التي تتعلق بحصص النساء في البرلمان8

إن هذه الدوات. .)Waylen 2007, Stokes 2005, Dahlerup & Freidenvall, 2010 ( أنظروالحزاب السياسية ونظام النتخابات الخ.
كانت وستبقى مهمة في عملية تطبيق الديمقراطية ولكن يجب ربطها بالعتبار للحصول على فهم أعمق.
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                                 تطبيق الديقراطية

ف                                     التعتا

ف ص ف التعتا نق مععتفف
ص العت فمن أين يأت نق ؟ تا

مثل ضمن الثقافة أو الدين؟
هل تشعر الرأة أنها معتف بها أكث بعد

بدء تطبيق الديقراطية؟ مثل ضمن الثقافة
أو العائلة؟

سياق اجتمتعي ثقاف

ف ص العتا ؟ من أين يأت نق
مثل ضمن السلطة القضائية، الثقافة؟

ش النساء أكث اعتافا بعد بدء هل تعاي
تطبيق الديقراطية؟ مثل ف السياسة أو

التعليم؟

سياق تعام

 اختيار الحالت والنتائج التوقعة1 – 3
ض الستعمرات ف أفريقيا ت عليه بع س درجة النتباه فيم يتعلق بتطبيق الديقراطية كم حصل شق الوسط منطقة ل تحصل عل نف إن ال

شقية . ل تتم ملحظة بدء تطبيق الديقراطية إل ف الفتة القصية الفائتة عن طريق الربيع العرب.9أو آسيا أو أمريكا اللتينية وأوروبا ال
ت النطقتان شق الوسط بدء فيهم تطبيق الديقراطية وهم كردستان العراق (شمل العراق) والناطق الفلسطينية. كان هناك منطقتي ف ال

. عند)UI Palestinska självstyret 2013; UI Irak/Kurdistan 2013(تتمتعان نوعا ما بالستقلل الذات ونفذ فيهم انتخابات عامة 
شيك كامل ف التفاعل الجتمعي. ف بالنساء ك تطبيق الديقراطية بدء أيضا تطبيق عملية اعتبار للعتا

 )Rassam 2005; Azzouni 2005; Fraser 2003:242f( سنة الفائتة ف15 – 10. إن عمل دراسة حول العمليتي اللتي تتا خلل الـ 
شق الوسط بدء عملية كردستان العراق وف الناطق الفلسطينية تبعثا عل الهتمم الن عندما يحاول عدد متزايد من دول منطقة ال

تطبيق الديقراطية. من المكن أن يعطي ذلك معرفة عميقة ومهمة عن شعور الرأة بالحصول عل اعتبار بدرجة أكب كمواطن متساو مع
ف مجالت الجتمع أم ل. الرجل ف مختل

ف ف التقرير هو التقاط مختل تم اختيار الحالتي انطلقا من النطقية الستاتيجية للختيار عل شكل حالت ناقدة وغي مؤاتيه.  با أن هد
.Esaiasson m.fl(فئات الفكار فإن الحالت الناقدة قابلة للتطبيق لنها تنطلق من التخيلت النظرية التي يتم تطبيقها ف الدراسة 

2004:179ff( .
ث يكن الفرق بينها ف كيفية اختيار الحالت من سياق مؤات أو تقسم النشورات الدبية الحالت الحرجة إل حالت مؤاتيه وغي مؤاتيه حي
غي مؤات بالنسبة للتخيلت النظرية. إن الفكرة الكامنة هي أنه لو حصل الرء ف ظروف غي مؤاتيه عل الدعم لنظريته فمن الحتمل أن

.)ibid(تكون النظرية صحيحة حتى ف ظروف أقل مؤاتاة 

 في المطبوعات الثقافية نجد غالبا دراسات امبريالية عن حالت مختلفة ولكنها تتعلق بصورة أولية بالمستعمرات السابقة في أفريقيا وآسيا وأوروبا9
. ولكن هناك غياب تام بالنسبة لدول ومناطق في الشرق الوسط. يمكن تعليل)Waylen 2007, Stokes 2005(الشرقية وأمريكا اللتينية أنظر 

هذا الشيء جزئيا بأن تطبيق الديمقراطية وصلت إلى مراحل أبعد في هذه المناطق ولكن ليس بصورة تامة ولذلك فإن هذا التحقيق يمل الفراغ
المعرفي الناجم.



 لكل من كردستان العراق والناطق الفلسطينية لغة وطنية خاصة بها ولكن النطقتي مختلفتي ف عدد من الصعدة 
)Hylland Eriksen 1993:24f(:

 شق الوسط بينم الكراد هم مجموعة أقلية ف النطقة ب ينتمي إل مجموعة الغلبية العربية ف ال UI(إن الفلسطينيون شع
Palestinska självstyret 2013; UI Irak/Kurdistan 2013(.

 ف الفلسطينيون والكراد عن بعضهم لغويا وثقافيا وتاريخيا .)ibid(يختل
شية وحملت تطهي عرقي خلل العهد الدكتاتوري السابق ولكن لديهم الن استقلل ذات تجاه السلطةتعرض  الكراد لجازر ب

الركزية ف بغداد. 
ش الفلسطينيون  سائيلاليوميعي  ف وضع احتلل ويتعرضون للتمييز من قبل دولة ديقراطية وهي ا

)UI Palestinska självstyret 2013; UI Irak/Kurdistan 2013; TT/AFP 2013(.
 ك عام 1992نفذت كردستان العراق أربعة انتخابات منذ عام ).2013 و2009، 2005 (2003 تم آخر ثلثة منها بعد الغزو المري

س1993نفذت الناطق الفلسطينية ثلثة انتخابات منذ عام  س/البلان بل فقط الجال  ولكن ف آخر انتخابات ل يتم انتخاب الرئي
س جالسا ف منصبه منذ عام 2012، 2006، 2005، 1996البلدية ( ب كردستان العراق أو)ibid( 2005). ل يزال الرئي . ل تحس

ب قياسات فريودم هاوس من عام  . يعني هذا أن هناك2009الناطق الفلسطينية كدول حرة بل كدول غي متحررة وذلك حس
).2009قيود خطية فيم يتعلق بالحريات والحقوق النسانية (قياسات فريدوم هاوس 

س حزبي اشتاكيي ديقراطيي، الحزب الديقراطي الكردستان والتحاد الوطني ف كردستان العراق يسود الوضع السيا
س)  UI(الكردستان. ف الناطق الفلسطينية يسود السياسة حزبي أحدهم حزب اشتاك (فتح) والخر حزب ذو طابع ديني (حم

Palestinska självstyret 2013, UI Irak/Kurdistan 2013( .

ت ت كردستان العراق سابقا تح صورة عامة يكن القول إن هناك فروق بي النطقتي من النواحي الثقافية واللغوية والتاريخية. عاش
ت الحتلل. كان هناك تكرارا أفضل للجولت النتخابية ف كردستان العراق ش الناطق الفلسطينية اليوم تح حكم دكتاتوري بينم تعي
ف للنساء س النطق با يتعلق بالعتا ت هاتان الحالتان نف بينم ل تزال السياسة ف الناطق الفلسطينية خاضعة لتأثي الدين. إذا اتبع

بالتساوي أو نقصه مع الرجل ولذلك هناك ما يدعو للعتقاد بأن التخيلت النظرية صحيحة حتى ف ظل ظروف غي مؤاتيه.
ب ف ف سياق اجتمعي ثقاف أصع إن النتائج التوقعة من هذه الدراسة، انطلقا من الطبوعات الدبية والبحاث السابقة، هو أن العتا

س الطريقة التي يؤثر تطبيق ك نتمكن من ملحظة انعكا بكثي من وجوده ف السياق العام. إن التقسيم بي هذين السياقي مهم ل
ب فهم لاذا ينجح تطبيق الديوقراطية أو ل الديقراطية من خللها عل النطقتي اللتي وقع اختيارنا عليهم. يكن أن يكون من الصع
ش). من الحتمل ش) إذا ل يعرف الرء ما الذي يحصل ف السياق الجتمعي الثقاف (تأثي غي مبا ينجح تاما ف السياق العام (تأثي مبا

ت كردستان العراق شوطا أطول فيم يتعلق بعقد تواجد تشابهات وفروق بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. لقد قطع
ت النتخابات بشكل دوري ولذلك فهي منطقة ذات حكم ذات. من الحتمل أن كردستان العراق مقارنة بالناطق الفلسطينية قد قطع
ف بالنساء متساويات مع الرجال وذلك مقارنة بالناطق الفلسطينية التي تعان من صعوبات ف شوطا أطول فيم يتعلق بتسهيل العتا
ص دينية أكب ف السياسة وهذا يكن أن يؤثر سلبيا عل امكانيات ب الحتلل. تضم الناطق الفلسطينية عنا الوضاع السياسية بسب
ب تغييه، بل ف السياق العام. النساء. عل الرجح أن أكب فرق بي النطقتي ل يوجد ف السياق الجتمعي الثقاف لنه من الصع



ت – 4 ف عل النوعيا 10 الكش

ف إل  ف بهن متساويات مع الرجل ف سياق اجتمعي ثقاف وسياقيشي الكش ب التفكي حول النساء والعتا أناط مختلفة ف الواد وأسالي
سته عل أنه أعمق الفروق ف الواد هو إذا كان الستجيبون يشعرون أن  شء الذي ف  أنالنساء معتف أنهن متساويات مع الرجال أوعام. ال

ص ف ذلك.  ت ال بندين الول يتعلق بالسياق الجتمعي الثقاف والثان بالسياق العام. يتم فهناك نق ف التي قسسم وهذا يشكل فئتي الكش
مقارنة بي كردستان بعد ذلك يتم عمل النساء ف الناطق الفلسطينية. وبعد ذلك النساء ف كردستان العراق أولكل بند تقديم نتيجة 

ت كل بند عل حدة. إن الفاهيم الكامنة وراء النساء باعتبارهن متساويات مع الرجال مبني عل مفاهيم الفلسطينية  والناطقالعراق تح
ص اعتبار النساء كفرد متساو يشي إل مفهوم ب وضعهن أو بالنسبة للنساء الخريات ف الجتمع. إن الفهوم الذي يتعلق بنق الستجيبي حس

ص اعتبار النساء أو ما هو سببه. الستجيبي عن أين يكمن نق
 فيم يتعلق باعتبار النساء فردمتساو ف العائلة وفرد متساو ف الثقافةتنقسم الفئات الساسيات بعد ذلك إل فئات فرعية اختت تسميتها 

ف بأن النساء متساويات مع الرجل ف السياق الجتمعي الثقاف اختت أنمتساو ف السياق الجتمعي الثقاف.  ص العتا فيم يتعلق بنف
شيك الحيات، الدينأسمي الفئة الفرعية الثقافة حرية التعبي عن الرأي. وف السياق العام اختت تسمية الفئات الفرعية ، العائلة أو ال

فيم يتعلق باعتبار النساء متساويات مع الرجال فوحرية التحرك، التعليم والعمل، السياسة والؤسسات العامة، القواني والسلطة القضائية 
ص اعتبار النساء متساويات مع الرجال ف السياق العام فقد اختت تسمية الفئات الفرعية السياسة.السياق العام  فيم يتعلق بنق

ث تقع نوعا ما عل مقربة منوالؤسسات العامة، القواني والسلطة القضائية، الثقافة، الدين ت تقسيم هذه الفئات الفرعية بحي . لقد حاول
ف11 الفعل وتثيل ذلك ف مقتبسات نوذجية الجدال ف جدول كل مرة (أنظر شجرة الكش . سيتم تقديم النتائج فئة بعد الخرى وبنص

). 5بكاملها ف اللحق 

 النساء ف سياق اجتمعي ثقاف1 – 4

ف ف سياق اجتمعي ثقاف العتا

ف تشعر بالعتا ف ص العتا تشعر بنق

فرد متساو ضمن
الثقافة

فرد متساو ضمن
العائلة

الثقافة شيك الحيات العائلة أو ال الدين

ص الذين ت 10 ب توضيح أن الشخا ت من الواج التي تم تقديها لن  القابلت معهم هم مستجيبي وليسوا مسخبين. ل أقم بعمل تدقيق عل الحقائق بالنسبة للمعلوماتت
معايشات الستجيبي الخاصة هي المور الركزية.

س التال ذكر كل من الدين والثقافة:  11 س ينتمي إل هذه الجموعة أو تلك. عل سبيل الثال نجد ف القتبا س من الكيد ف كل الرات وضع الحدود إذا كان القتبا هناك عدة أمور لي
ص).IP6مختلطة ضمن ثقافتنا (---) إذا فهموا فعل ذلك (السلم) وبصورة صحيحة فإنه لن تتعرض أي فتاة للقتل أبدا. ( ش خلله أشخا س مأخوذ من سياق تناق  إن هذا القتبا

ص القابلت ركزوا ف حوارهم عليه (أنظر  ت بند الدين بالرغم من أنه يتعلق بالثقافة لن أشخا ف ذلك تح ف بالنساء فالقابلت حول الدين وبناء عليه فقد اختت تصني ص العتا نق
 كردستان العراق).سياق اجتمعي ثقاف،

ت – 4 ف عل النوعيا 10 الكش

ف إل  ف بهن متساويات مع الرجل ف سياق اجتمعي ثقاف وسياقيشي الكش ب التفكي حول النساء والعتا أناط مختلفة ف الواد وأسالي
سته عل أنه أعمق الفروق ف الواد هو إذا كان الستجيبون يشعرون أن  شء الذي ف  أنالنساء معتف أنهن متساويات مع الرجال أوعام. ال

ص ف ذلك.  ت ال بندين الول يتعلق بالسياق الجتمعي الثقاف والثان بالسياق العام. يتم فهناك نق ف التي قسسم وهذا يشكل فئتي الكش
مقارنة بي كردستان بعد ذلك يتم عمل النساء ف الناطق الفلسطينية. وبعد ذلك النساء ف كردستان العراق أولكل بند تقديم نتيجة 

ت كل بند عل حدة. إن الفاهيم الكامنة وراء النساء باعتبارهن متساويات مع الرجال مبني عل مفاهيم الفلسطينية  والناطقالعراق تح
ص اعتبار النساء كفرد متساو يشي إل مفهوم ب وضعهن أو بالنسبة للنساء الخريات ف الجتمع. إن الفهوم الذي يتعلق بنق الستجيبي حس

ص اعتبار النساء أو ما هو سببه. الستجيبي عن أين يكمن نق
 فيم يتعلق باعتبار النساء فردمتساو ف العائلة وفرد متساو ف الثقافةتنقسم الفئات الساسيات بعد ذلك إل فئات فرعية اختت تسميتها 

ف بأن النساء متساويات مع الرجل ف السياق الجتمعي الثقاف اختت أنمتساو ف السياق الجتمعي الثقاف.  ص العتا فيم يتعلق بنف
شيك الحيات، الدينأسمي الفئة الفرعية الثقافة حرية التعبي عن الرأي. وف السياق العام اختت تسمية الفئات الفرعية ، العائلة أو ال

فيم يتعلق باعتبار النساء متساويات مع الرجال فوحرية التحرك، التعليم والعمل، السياسة والؤسسات العامة، القواني والسلطة القضائية 
ص اعتبار النساء متساويات مع الرجال ف السياق العام فقد اختت تسمية الفئات الفرعية السياسة.السياق العام  فيم يتعلق بنق

ث تقع نوعا ما عل مقربة منوالؤسسات العامة، القواني والسلطة القضائية، الثقافة، الدين ت تقسيم هذه الفئات الفرعية بحي . لقد حاول
ف11 الفعل وتثيل ذلك ف مقتبسات نوذجية الجدال ف جدول كل مرة (أنظر شجرة الكش . سيتم تقديم النتائج فئة بعد الخرى وبنص

). 5بكاملها ف اللحق 

 النساء ف سياق اجتمعي ثقاف1 – 4

ف ف سياق اجتمعي ثقاف العتا

ف تشعر بالعتا ف ص العتا تشعر بنق

فرد متساو ضمن
الثقافة

فرد متساو ضمن
العائلة

الثقافة شيك الحيات العائلة أو ال الدين

ص الذين ت 10 ب توضيح أن الشخا ت من الواج التي تم تقديها لن  القابلت معهم هم مستجيبي وليسوا مسخبين. ل أقم بعمل تدقيق عل الحقائق بالنسبة للمعلوماتت
معايشات الستجيبي الخاصة هي المور الركزية.

س التال ذكر كل من الدين والثقافة:  11 س ينتمي إل هذه الجموعة أو تلك. عل سبيل الثال نجد ف القتبا س من الكيد ف كل الرات وضع الحدود إذا كان القتبا هناك عدة أمور لي
ص).IP6مختلطة ضمن ثقافتنا (---) إذا فهموا فعل ذلك (السلم) وبصورة صحيحة فإنه لن تتعرض أي فتاة للقتل أبدا. ( ش خلله أشخا س مأخوذ من سياق تناق  إن هذا القتبا

ص القابلت ركزوا ف حوارهم عليه (أنظر  ت بند الدين بالرغم من أنه يتعلق بالثقافة لن أشخا ف ذلك تح ف بالنساء فالقابلت حول الدين وبناء عليه فقد اختت تصني ص العتا نق
 كردستان العراق).سياق اجتمعي ثقاف،



 النساء ف كردستان العراق1 – 1 – 4
ت مع الرجل ف الجتمع1 – 1 – 1 – 4  النساء معتف بهن متساويا

 متساوية ف الثقافة
  

س أن المكانيات للرجال والنساء نفسها وأن هناك تعامل عادل ص الذين يثلون هذا العمق الفكري يعتبون الساواة ف الثقافة عل أسا إن الشخا
 فإن العدالة مركز الهتمم وأيضا إمكانيات متزايدة للنساء:IP2بي الجنسي. بالنسبة لـمجموعة القابلت 

هناك عدالة قائة بي النساء والرجال. ل تستطع النساء عمل الكثي من الشياء ول تكن تتوفر لهن المكانيات (---)
)IP2.  (والن تتوفر للنساء إمكانيات أكث بكثي مقارنة با كان الحال عليه سابقا

ب الشارة إل أن ص الذين تم عمل القابلت معهم يعتبون أن الوضع الن أفضل مم كان عليه سابقا. من الواج س يشي إل أن الشخا إن هذا القتبا
أفكارا مشابهة IP6 من السابق. تظهر مجموعة القابلت أكثهذا ل يعني تلقائيا أن هناك مساواة تسود بي الجنسي بل أن هناك شعور بالساواة 

س المكانيات ف الجتمع. حول مسألة إذا كان للرجال والنساء نف

ف الطرق وضمن قطاع العمل  )IP6(أقول بكل تأكيد حتم وبختل

ت مجموعة القابلت   الضوء عل أنه تتوفر للنساء عدد من المكانيات بالرغم من اختلف أشكالها ولكن قطاع العمل هو الجال الذي يشعرIP6ألق
ف بل انه أمر محتمل. س المكانيات للنساء والرجال. هذا ل يعني عدم وجود مشكلت بالنسبة للعتا ص القابلت أنه تتوفر فيه نف أشخا

فرد متساو ف العائلة

ف هذا البعد يتم التكيز عل أصغر مكونات الجتمع أي الفرد وعلقته بالعائلة.  عل مستوى فردي ل يختار فيه الفرد بنفسه دوره ف الجتمع بل أن
:)IP1(العايي الجتمعية هي التي تسيطر عل إمكانيات تحرك الفرد. نلحظ ذلك ف محادثات الجموعة 

ض الطعام.  شء بأنفسهم ويعملون مثل. أنا أخرج وأعمل وأح ص بعمل كل  ض الشخا ص نفسه وعائلته. يقوم بع )IP1(هذا يعتمد عل الشخ

س العيار بل الفرد نفسه بصورة أولية. يقرر الرجال والنساء بأنفسهم المكانيات التي يقدرون عليها ويريدونها. ل يضع السياق الجتمعي الثقاف لي
 أن المر ل يكن خاليا تاما من الشكلت.IP8تظهر محادثات الجموعة 

ك أصل إل ذلك ب أن أكافح ل س ممكن للجميع بل ل أنا. توج )IP8(. أمر لي

س لجميع النساء س يظهر نقاشا له وزن ف السياق الجتمعي الثقاف الذي تعيشه النساء. يبدو من المكن تغيي المور ولكن لي ص القتب إن هذا الن
س الفرصة كالرجل يبدو أنه أمر ل يكن وصوله بدون ولن توفرت لهن هذه المكانية يكن أن يعني ذلك نوعا من الكفاح. إن حصول الرأة عل نف

نزاع ولكنه ممكنا. عل أي حال يبدو أن هذا كفاح غي متوفر لجميع النساء.

س المكانيات وأن ص الذين يعتبون النساء والرجال متساويي بشكل تتوفر لهم فيه نف تلخيصا لا سبق يرى الرء أن هناك توجهي لدى الشخا
ف ضمن السياق الجتمعي الثقاف الشامل. ف ب التوجه الول تعتب الرأة متساوية وبذلك فإنها حاصلة عل العتا العدالة تسود بي الجنسي. حس
التوجه الثان يختار الفرد بنفسه دوره ف الجتمع بدل من أن تسي  العايي الجتمعية الفرد وأهم اعتبار يأت من قبل العائلة. إن هذا يعني أن الرأة
ب يكن أن تشعر أنه معتف بها بالرغم أنها ل تعتب دائا أن النساء الخريات متساويات مع الرجال ف الجال الجتمعي الثقاف، وبصورة أولية بسب

العائلة.
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 فإن العدالة مركز الهتمم وأيضا إمكانيات متزايدة للنساء:IP2بي الجنسي. بالنسبة لـمجموعة القابلت 

هناك عدالة قائة بي النساء والرجال. ل تستطع النساء عمل الكثي من الشياء ول تكن تتوفر لهن المكانيات (---)
)IP2.  (والن تتوفر للنساء إمكانيات أكث بكثي مقارنة با كان الحال عليه سابقا

ب الشارة إل أن ص الذين تم عمل القابلت معهم يعتبون أن الوضع الن أفضل مم كان عليه سابقا. من الواج س يشي إل أن الشخا إن هذا القتبا
أفكارا مشابهة IP6 من السابق. تظهر مجموعة القابلت أكثهذا ل يعني تلقائيا أن هناك مساواة تسود بي الجنسي بل أن هناك شعور بالساواة 

س المكانيات ف الجتمع. حول مسألة إذا كان للرجال والنساء نف

ف الطرق وضمن قطاع العمل  )IP6(أقول بكل تأكيد حتم وبختل

ت مجموعة القابلت   الضوء عل أنه تتوفر للنساء عدد من المكانيات بالرغم من اختلف أشكالها ولكن قطاع العمل هو الجال الذي يشعرIP6ألق
ف بل انه أمر محتمل. س المكانيات للنساء والرجال. هذا ل يعني عدم وجود مشكلت بالنسبة للعتا ص القابلت أنه تتوفر فيه نف أشخا

فرد متساو ف العائلة

ف هذا البعد يتم التكيز عل أصغر مكونات الجتمع أي الفرد وعلقته بالعائلة.  عل مستوى فردي ل يختار فيه الفرد بنفسه دوره ف الجتمع بل أن
:)IP1(العايي الجتمعية هي التي تسيطر عل إمكانيات تحرك الفرد. نلحظ ذلك ف محادثات الجموعة 

ض الطعام.  شء بأنفسهم ويعملون مثل. أنا أخرج وأعمل وأح ص بعمل كل  ض الشخا ص نفسه وعائلته. يقوم بع )IP1(هذا يعتمد عل الشخ

س العيار بل الفرد نفسه بصورة أولية. يقرر الرجال والنساء بأنفسهم المكانيات التي يقدرون عليها ويريدونها. ل يضع السياق الجتمعي الثقاف لي
 أن المر ل يكن خاليا تاما من الشكلت.IP8تظهر محادثات الجموعة 

ك أصل إل ذلك ب أن أكافح ل س ممكن للجميع بل ل أنا. توج )IP8(. أمر لي

س لجميع النساء س يظهر نقاشا له وزن ف السياق الجتمعي الثقاف الذي تعيشه النساء. يبدو من المكن تغيي المور ولكن لي ص القتب إن هذا الن
س الفرصة كالرجل يبدو أنه أمر ل يكن وصوله بدون ولن توفرت لهن هذه المكانية يكن أن يعني ذلك نوعا من الكفاح. إن حصول الرأة عل نف

نزاع ولكنه ممكنا. عل أي حال يبدو أن هذا كفاح غي متوفر لجميع النساء.

س المكانيات وأن ص الذين يعتبون النساء والرجال متساويي بشكل تتوفر لهم فيه نف تلخيصا لا سبق يرى الرء أن هناك توجهي لدى الشخا
ف ضمن السياق الجتمعي الثقاف الشامل. ف ب التوجه الول تعتب الرأة متساوية وبذلك فإنها حاصلة عل العتا العدالة تسود بي الجنسي. حس
التوجه الثان يختار الفرد بنفسه دوره ف الجتمع بدل من أن تسي  العايي الجتمعية الفرد وأهم اعتبار يأت من قبل العائلة. إن هذا يعني أن الرأة
ب يكن أن تشعر أنه معتف بها بالرغم أنها ل تعتب دائا أن النساء الخريات متساويات مع الرجال ف الجال الجتمعي الثقاف، وبصورة أولية بسب

العائلة.



ت ف الجتمع2 – 1 – 1 – 4 ت متساويا ف بالنساء كعضوا ص العتا   نق
الثقافة

ب يحدد الرأة ف حياتها اليومية. إن هذه ف هناك عدد من وجهات النظر التي تبي سب ص ف العتا ب نق فيم يتعلق بفهوم أن الثقافة سب
ف من قبل الجموعة   كالتال:IP5التحديدات التي تعايشها النساء توص

ف النزل وتعتني ب عل النساء البقاء ف النزل والعتناء بالرجال إذا كان زوجها أو والدها أو شقيقها. عليها أن تقوم بتنظي ف ثقافتنا يج
ب الرزق لعالة العائلة.  ب عل الرجل أن يخرج لكس )IP5(بالطفال. الرأة مطيعة للرجل (---) وهذا هو عمل الرأة ومسؤوليتها بينم يتوج

ص، هو الكان الذي تتواجد فيه الرأةIP5إن حوار الجموعة  شء الخا ث يكون النزل، ال ك) بي الجنسي حي  يشي بوضوح إل تقسيم (كلسي
بصورة أولية بينم يخرج الرجل ال الجال العام ويعمل. يتحمل الرجل مسؤولية العالة والرأة مسؤولية النزل. عل الرأة أن تكون مطيعة
ب "امرأة جيدة" تستحق للحتام ف الجال الجتمعي الثقاف. يعطى الرجل قيمة أكب كفرد مستقل بينم تعتب ك يطلق عليها لق للرجل ل

شف فهو موجود أيضا وتبز الجموعة  شف بصورة عملية:IP1الرأة معتمدة عل الرجل. أما مفهوم ال  معنى مفهوم ال

شف عار ف النساء أكث. إن ارتكاب جرية مخلة بال ب أن تخا ب عل العائلة تزويجها له أو قتلها. (---) يج ت فتاة مع فتى يتوج إذا هرب
ب عل الرأة التي ترتكبها. (---) إن هذه النظرة تؤثر عل عدم مقدرة الرأة أن تفعل ما يحلو لها. ل يكنها ممرسة جميع أنواع العمل بسب

)IP1(الثقافة (---) ل يكن للمرأة أن تخرج ف الليل ولكن بقدور الرجل أن يفعل ذلك. 

يتبي أن المكانيات التوفرة للرجال وللنساء مختلفة. يبدو أن الرجل يتمتع بحرية غي محدودة مقارنة بالرأة التي يتبي أنها مسيطر عليها
شف، هذا يؤدي إل تحديد حرية تحركاتها واختيارها ب ال بصورة أكب ومحددة ف أوضاعها الحياتية اليومية. تواجه الرأة خطر القتل بسب

ف الرجال للنساء وأن ما تفعله الرأة يكن أن يؤثر عل وضع العائلة ف البعد الجتمعي الثقاف لنه يتوقع ص ف اعتا س ذلك كنق الهني. أف
شف.  صف العائلة ف حال اخلل الرأة بال أن تت

شيك الحيات 12العائلة أو ال

شيك الحيات او العائلة الذين/الذي ل يعتفون بها/يعتف بها كفرد ف هذا البعد يبدو أن الحلقة الداخلية الحيطة بالرأة، عل شكل ال
ب رأي الجموعة   فإن مستوى التعليم ف العائلة هو الذيIP7متساو لها الحق ف أن تتخذ قراراتها بنفسها وأن تختار أسلوب حياتها. حس

يحدد اختيار الرأة فيم يتعلق بحرية التحرك والختيار والتعليم والعمل:

إذا كان مستوى العائلة التعليمي عال فإنها تتك الفتيات يخرجن ويتوصلن إل اختيارات خاصة بهن وأن يكون لهن رغبات خاصة فيم
ض النساء لضطهاد الرجال.  )IP7(يتعلق بالتعليم والعمل. ولكن إذا كان مستوى العائلة التعليمي منخفضا تتعر

إن مستوى العائلة التعليمي هو العارضة التي تحدد إمكانيات النساء ف السياق الجتمعي الثقاف. إن اختيار النساء وحرياتهن يعتمد بكل
بساطة عل مستوى العائلة التعليمي. تعطي العائلة ذات الستوى العلمي الرفع إمكانيات أكث للنساء لمرسة التعليم والعمل وحرية
ف المر فقط عند النقد من أفراد العائلة عندما تقوم الختيار مقارنة بالعائلت ذات الستوى التعليمي القل. ف الحالت الخرى ل يتوق

الرأة بعمل اختيار غي مرغوب به بل يكن أن يؤدي ذلك إل عقوبة جسدية:

ضبها  ف ضدها ب س جميعها، يحدث أحيانا أن الرأة إذا ل تفعل ما يتتوقع منها تقوم العائلة بمرسة العن ض العائلت، ولكن لي )IP4(ف بع

 ما الشيء الذي يؤثر؟ هل تؤثر الثقافة على العائلت أم هل تؤثر العائلت على الثقافة؟ لقد اخترت– بالطبع بإمكان المرء طرح هذا السؤال 12
النطلق مما ركز أشخاص المقابلت عليه وما أكدوه في هذا التقسيم. ل توجد فسحات فارغة بين بعض هذه البعاد بل انها محاولة نظرية للتوصل

إلى هيكلية لمختلف أبعاد الفكار حول العتراف أو نقص في العتراف.
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ب يحدد الرأة ف حياتها اليومية. إن هذه ف هناك عدد من وجهات النظر التي تبي سب ص ف العتا ب نق فيم يتعلق بفهوم أن الثقافة سب
ف من قبل الجموعة   كالتال:IP5التحديدات التي تعايشها النساء توص

ف النزل وتعتني ب عل النساء البقاء ف النزل والعتناء بالرجال إذا كان زوجها أو والدها أو شقيقها. عليها أن تقوم بتنظي ف ثقافتنا يج
ب الرزق لعالة العائلة.  ب عل الرجل أن يخرج لكس )IP5(بالطفال. الرأة مطيعة للرجل (---) وهذا هو عمل الرأة ومسؤوليتها بينم يتوج

ص، هو الكان الذي تتواجد فيه الرأةIP5إن حوار الجموعة  شء الخا ث يكون النزل، ال ك) بي الجنسي حي  يشي بوضوح إل تقسيم (كلسي
بصورة أولية بينم يخرج الرجل ال الجال العام ويعمل. يتحمل الرجل مسؤولية العالة والرأة مسؤولية النزل. عل الرأة أن تكون مطيعة
ب "امرأة جيدة" تستحق للحتام ف الجال الجتمعي الثقاف. يعطى الرجل قيمة أكب كفرد مستقل بينم تعتب ك يطلق عليها لق للرجل ل

شف فهو موجود أيضا وتبز الجموعة  شف بصورة عملية:IP1الرأة معتمدة عل الرجل. أما مفهوم ال  معنى مفهوم ال

شف عار ف النساء أكث. إن ارتكاب جرية مخلة بال ب أن تخا ب عل العائلة تزويجها له أو قتلها. (---) يج ت فتاة مع فتى يتوج إذا هرب
ب عل الرأة التي ترتكبها. (---) إن هذه النظرة تؤثر عل عدم مقدرة الرأة أن تفعل ما يحلو لها. ل يكنها ممرسة جميع أنواع العمل بسب

)IP1(الثقافة (---) ل يكن للمرأة أن تخرج ف الليل ولكن بقدور الرجل أن يفعل ذلك. 

يتبي أن المكانيات التوفرة للرجال وللنساء مختلفة. يبدو أن الرجل يتمتع بحرية غي محدودة مقارنة بالرأة التي يتبي أنها مسيطر عليها
شف، هذا يؤدي إل تحديد حرية تحركاتها واختيارها ب ال بصورة أكب ومحددة ف أوضاعها الحياتية اليومية. تواجه الرأة خطر القتل بسب

ف الرجال للنساء وأن ما تفعله الرأة يكن أن يؤثر عل وضع العائلة ف البعد الجتمعي الثقاف لنه يتوقع ص ف اعتا س ذلك كنق الهني. أف
شف.  صف العائلة ف حال اخلل الرأة بال أن تت

شيك الحيات 12العائلة أو ال

شيك الحيات او العائلة الذين/الذي ل يعتفون بها/يعتف بها كفرد ف هذا البعد يبدو أن الحلقة الداخلية الحيطة بالرأة، عل شكل ال
ب رأي الجموعة   فإن مستوى التعليم ف العائلة هو الذيIP7متساو لها الحق ف أن تتخذ قراراتها بنفسها وأن تختار أسلوب حياتها. حس

يحدد اختيار الرأة فيم يتعلق بحرية التحرك والختيار والتعليم والعمل:

إذا كان مستوى العائلة التعليمي عال فإنها تتك الفتيات يخرجن ويتوصلن إل اختيارات خاصة بهن وأن يكون لهن رغبات خاصة فيم
ض النساء لضطهاد الرجال.  )IP7(يتعلق بالتعليم والعمل. ولكن إذا كان مستوى العائلة التعليمي منخفضا تتعر

إن مستوى العائلة التعليمي هو العارضة التي تحدد إمكانيات النساء ف السياق الجتمعي الثقاف. إن اختيار النساء وحرياتهن يعتمد بكل
بساطة عل مستوى العائلة التعليمي. تعطي العائلة ذات الستوى العلمي الرفع إمكانيات أكث للنساء لمرسة التعليم والعمل وحرية
ف المر فقط عند النقد من أفراد العائلة عندما تقوم الختيار مقارنة بالعائلت ذات الستوى التعليمي القل. ف الحالت الخرى ل يتوق

الرأة بعمل اختيار غي مرغوب به بل يكن أن يؤدي ذلك إل عقوبة جسدية:

ضبها  ف ضدها ب س جميعها، يحدث أحيانا أن الرأة إذا ل تفعل ما يتتوقع منها تقوم العائلة بمرسة العن ض العائلت، ولكن لي )IP4(ف بع

 ما الشيء الذي يؤثر؟ هل تؤثر الثقافة على العائلت أم هل تؤثر العائلت على الثقافة؟ لقد اخترت– بالطبع بإمكان المرء طرح هذا السؤال 12
النطلق مما ركز أشخاص المقابلت عليه وما أكدوه في هذا التقسيم. ل توجد فسحات فارغة بين بعض هذه البعاد بل انها محاولة نظرية للتوصل

إلى هيكلية لمختلف أبعاد الفكار حول العتراف أو نقص في العتراف.
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النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.



ف عندIP4تظهر الجموعة   ف مناقشاتها ما يكن أن يحدث إذا اختارت الرأة عدم اتباع العايي الجتمعية الثقافية الوجودة. يكون العن
شء التوقع منها فإنها تجابه خطر دفع ثن ذلك ص. إذا ل تفعل الرأة ال ض العائلت أداة السيطرة القصوى إذا اختارت الرأة طريقها الخا بع

ف الجسدي. عل أي حال حدوث ذلك أو عدمه يعتمد عل العائلة. ض للعن عن طريق التعر

الدين

ف بصورة تامة ضمن السياق الجتمعي الثقاف هناك بععد آخر يكن أن يؤدي إل تحديد النساء وعدم إعطائهن إمكانية الحصول عل العتا
 أن للدين دور قوي ف النطقة:IP9وهو الدين الذي يشكل مسألة معقدة بصورة ل يكن تجنبها. أبرزت الجموعة 

شق ب ذلك. هذه هي الشكلة ف ال ب ذلك وإذا كان البلان يرغ ت الحكومة ترغ س الثقافة. يكن أن تتغي الثقافة إذا كان يصنع النا
ف. (---) السلم هو السيطر ف الوسط. أقول إن بإمكان القيادات الدينية أن تؤثر عل الجتمع أكث من القيادات السياسية أو أي مؤل

شق الوسط وف كردستان أيضا.  )IP9(ال

ب التغيي مقارنة بالثقافة والسياسة. للقيادات الدينية الكثي من التأثي مقارنة بالقيادات السياسية (النتخبة يبدو أن الدين أمر صع
س دينIP10ديقراطيا). لذلك يصبح الدين عامل قوة له إمكانيات للضغط عل الجتمع أكث الثقافة والقيادات السياسية. تبز الجموعة   لي

واحد يضطهد النساء بل هناك اديان أخرى:

)IP10(الكنيسة والسلم يضطهدون النساء.  

ص القابلت. تبز الجموعة  ب أقوال أشخا  من جهتها أن الخلل ل يكمن فIP6يساهم كل الديني ف الضطهاد وتحديد لوضع الرأة، حس
شف: ب ال الدين بل ف التفسي التعلق مثل بجرية القتل بسب

ض الحيان تقتل الرأة لنها شوط قاسية للغاية (---) ف بع شف) بساندة من الدين يوجد  ب ال ب جرية القتل (جرية قتل بسب ك ترتك ل
ت مع فتى. (---) هناك عدد كبي من الشياء الختلطة ضمن ثقافتنا (---) إذا فهموه بصورة صحيحة (السلم) فلن تقتل أي فتاة أبدا. تحدث

)IP6(

ص القابلة أنه من المكن أن يعث الرء عل دعم للقتل ولكن إذا تم تفسي الدين بصورة صحيحة فمن الغي ممكن بصورة عملية يعتف شخ
شة، لقتل النساء عل سا بصورة خاطئة بطريقة غي مبا شف. يصبح الدين عذرا مف أن يجد الرء ف الدين دعم لرتكاب جرية قتل باسم ال

ص ف الدين يكن أن يسوء تفسيها ولكن تؤكد الجموعة  س اعتباطية. يبدو أن هناك عنا  عل أن الدين يخلط مع الثقافة ويبدو أنهIP6أس
ينجم عن ذلك خطأ التفسي.

شف يعني أن أجساد ف؟ إن ال ص العتا ب نق شف هو سب ف البعاد الفكرية تتفق عل أن تأكيد أن ال ص لا سبق يكن القول إن مختل كتلخي
س ملكا لهن بل للعائلة/الرجل، وهذا يؤثر بدوره عل حرية تحرك الرأة وحرية الختيار وإمكانية الحصول عل التعليم والعمل. النساء لي
س أداة السيطرة القصوى. إن ف الجن ث يعتب العن شيك الحيات والدين بأشكال مختلفة للسيطرة عل الرأة حي تتناظم الثقافة والعائلة/ال

س أن الثقافة هي التي تتخلل السياق الجتمعي الثقاف وتخلق ض النا الفرق بي البعاد الثلثة الختلفة هو أين توجد نقطة الثقل؟ يعني بع
صف بأشكال مختلفة بي حالة س عائلت مختلفة تت ب التحدث عن بعد ثقاف لنه يبنى عل أسا التحديدات بينم يقول آخرون أنه من الصع

ب قوته السيطرة ف النطقة. تؤدي هذه البعاد الثلثة إل تحديد ف بسب ص العتا ض أن الدين هو الصدر الكب لنق وأخرى. يرى البع
ف بالرأة كفرد متساو مقارنة بالرجل. ص العتا إمكانيات النساء وحتى تؤدي إل نق

الدين

ف بصورة تامة ضمن السياق الجتمعي الثقاف وهو هناك بععد آخر يكن أن يؤدي إل تحديد النساء وعدم إعطائهن إمكانية الحصول عل العتا
 أن للدين دور قوي ف النطقة:IP9الدين الذي يشكل مسألة معقدة بصورة ل يكن تجنبها. أبرزت الجموعة 

شق الوسط. أقول ب ذلك. هذه هي الشكلة ف ال ب ذلك وإذا كان البلان يرغ ت الحكومة ترغ س الثقافة. يكن أن تتغي الثقافة إذا كان يصنع النا
شق الوسط وف ف. (---) السلم هو السيطر ف ال إن بإمكان القيادات الدينية أن تؤثر عل الجتمع أكث من القيادات السياسية أو أي مؤل

)IP9(كردستان أيضا. 

ب التغيي مقارنة بالثقافة والسياسة. للقيادات الدينية الكثي من التأثي مقارنة بالقيادات السياسية (النتخبة ديقراطيا). لذلك يبدو أن الدين أمر صع
س دين واحد يضطهد النساء بلIP10يصبح الدين عامل قوة له إمكانيات للضغط عل الجتمع أكث الثقافة والقيادات السياسية. تبز الجموعة   لي

هناك اديان أخرى:

)IP10(الكنيسة والسلم يضطهدون النساء.  

ص القابلت. تبز الجموعة  ب أقوال أشخا  من جهتها أن الخلل ل يكمن ف الدين بلIP6يساهم كل الديني ف الضطهاد وتحديد لوضع الرأة، حس
شف: ب ال ف التفسي التعلق مثل بجرية القتل بسب

ت ض الحيان تقتل الرأة لنها تحدث شوط قاسية للغاية (---) ف بع شف) بساندة من الدين يوجد  ب ال ب جرية القتل (جرية قتل بسب ك ترتك ل
)IP6(مع فتى. (---) هناك عدد كبي من الشياء الختلطة ضمن ثقافتنا (---) إذا فهموه بصورة صحيحة (السلم) فلن تقتل أي فتاة أبدا. 

ص القابلة أنه من المكن أن يعث الرء عل دعم للقتل ولكن إذا تم تفسي الدين بصورة صحيحة فمن الغي ممكن بصورة عملية أن يجد يعتف شخ
س اعتباطية. شة، لقتل النساء عل أس سا بصورة خاطئة بطريقة غي مبا شف. يصبح الدين عذرا مف الرء ف الدين دعم لرتكاب جرية قتل باسم ال

ص ف الدين يكن أن يسوء تفسيها ولكن تؤكد الجموعة   عل أن الدين يخلط مع الثقافة ويبدو أنه ينجم عن ذلك خطأ IP6يبدو أن هناك عنا
التفسي.

شف يعني أن أجساد النساء ف؟ إن ال ص العتا ب نق شف هو سب ف البعاد الفكرية تتفق عل أن تأكيد أن ال ص لا سبق يكن القول إن مختل كتلخي
س ملكا لهن بل للعائلة/الرجل، وهذا يؤثر بدوره عل حرية تحرك الرأة وحرية الختيار وإمكانية الحصول عل التعليم والعمل. تتناظم الثقافة لي
س أداة السيطرة القصوى. إن الفرق بي البعاد الثلثة ف الجن ث يعتب العن شيك الحيات والدين بأشكال مختلفة للسيطرة عل الرأة حي والعائلة/ال
س أن الثقافة هي التي تتخلل السياق الجتمعي الثقاف وتخلق التحديدات بينم يقول آخرون ض النا الختلفة هو أين توجد نقطة الثقل؟ يعني بع
ض أن الدين هو صف بأشكال مختلفة بي حالة وأخرى. يرى البع س عائلت مختلفة تت ب التحدث عن بعد ثقاف لنه يبنى عل أسا أنه من الصع

ف ص العتا ب قوته السيطرة ف النطقة. تؤدي هذه البعاد الثلثة إل تحديد إمكانيات النساء وحتى تؤدي إل نق ف بسب ص العتا الصدر الكب لنق
بالرأة كفرد متساو مقارنة بالرجل.
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النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.



 الرأة ف الناطق الفلسطينية2 – 1 – 4
ف بالنساء كعضوات متساويات ف الجتمع1 – 2 – 1 – 4  العتا

متساوية ف الثقافة
س الحقوق بل هناك س أن للرجال والنساء نف ص الذين يثلون هذا البعد الفكري ل يعتبون الساواة ف الثقافة فقط عل أسا إن الشخا

 فإن تشجيع النساء ووجود عدد متزايد من النظمت العاملة ضمن مجال حقوق الرأةIP15معاملة عادلة بي الجنسي. بالنسبة للمجموعة 
ت زيادة المكانيات للنساء: من المور التي سهل

هناك حوافز للنساء الن. أقصد أن هناك عدد من النظمت التي تعمل ضمن مجال حقوق الرأة ف فلسطي. نجد ف الجامعات أن معظم
.)IP15(الطلب هم من النساء وليسوا من الرجال 

ص الققابل يشعر أن الوضع الن أفضل مقارنة بالوضع سابقا. تجدر الشارة إل أن هذا ل يعني بصورة تلقائية أن س أن الشخ يظهر هذا القتبا
س يشعرون بالساواة بصورة    الضوء علIP15مقارنة با كان الحال عليه سابقا.  تلقي الجموعة  أكب الساواة تسود بي الجنسي بل أن النا

ف اكب من ض يزيد عدد النساء اللوات يحصلن عل تعليم جامعي أكث من الرجال وهذا يكن أن يعني وجود درجة اعتا ت الحا أنه ف الوق
 المكانيات تتوفر للنساء والرجال:س أن نفIP17الناحية الجتمعية الثقافية. تشعر الجموعة 

شء الذي يقدر الرجل عمله تقدر الرأة عمله أيضا.  )IP17(أعتب اليوم أن النساء متساويات مع الرجال لن ال

ب أقوال الجموعة  ص القابلت بي إمكانيات الرأة وقدراتها الكامنة مع الساواة. حس  فإن الرجال والنساء متساويي ضمنIP17يربط أشخا
ف لكنه ممكن. عالها الجتمعي الثقاف. إن هذا ل يعني عدم وجود مشكلة بالعتا

فرد متساو ف العائلة

ث ب الحيان عل أصغر مكونات الجتمع وهو الفرد وعلقته بالعائلة. يتم التكيز فيه عل مستوى فردي حي ف هذا البعد يتم التكيز ف أغل
.IP14يختار الفرد بنفسه دوره ف الجتمع بدل من سيطرة معايي الجتمع عل مجال تحرك الفرد. يكن ملحظة هذا ف مناقشة الجموعة 

ت محظوظة أن أترب ف عائلة فيها أربع بنات وصبي. إن كون امرأة ف فلسطي ل يعتب أي مشكلة بالنسبة ل. لقد كن
)IP14((---) كان والدي فخورا جدا بنا جميعا. 

س هو العامل الذي يضع العايي بصورة أولية بل الفرد نفسه. يقرر الرجال والنساء بأنفسهم امكانياتهم وما إن السياق الجتمعي الثقاف لي
هي المكانيات التي يودون الحصول عليها. يبدو أن نظرة العائلة هي التي تؤثر أكث بدل من أن يتم ذلك من قبل الجتمع الحيط.

س ص الذي يعتبون النساء والرجال متساويي فيم يتعلق بتوفر نف تلخيصا لا سبق يكن أن يرى الرء أن هناك توجهي لدى الشخا
ب التوجه الول تعتب الرأة نفسها متساوية وبذلك مقعتف بها، ضمن السياق الجتمعيالمكانيات وأن العدالة  تسود بي الجنسي. حس

ف يأت من الثقاف الشامل. بينم نجد ف التوجه الثان أن الفرد يختار دوره ف الجتمع بدل من أن تسيهه العايي الجتمعية وأن أهم اعتا
ص معتف به بالرغم من أنها ل تعتب دائا أن النساء الخريات معتف بهنالعائلة.  إن هذا يعني أن الرأة يكن أن تشعر نفسها شخ

ب العائلة. كمتساويات ف الجال الجتمعي الثقاف، وبصورة أولية بسب
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ت زيادة المكانيات للنساء: من المور التي سهل

هناك حوافز للنساء الن. أقصد أن هناك عدد من النظمت التي تعمل ضمن مجال حقوق الرأة ف فلسطي. نجد ف الجامعات أن معظم
.)IP15(الطلب هم من النساء وليسوا من الرجال 

ص الققابل يشعر أن الوضع الن أفضل مقارنة بالوضع سابقا. تجدر الشارة إل أن هذا ل يعني بصورة تلقائية أن س أن الشخ يظهر هذا القتبا
س يشعرون بالساواة بصورة    الضوء علIP15مقارنة با كان الحال عليه سابقا.  تلقي الجموعة  أكب الساواة تسود بي الجنسي بل أن النا

ف اكب من ض يزيد عدد النساء اللوات يحصلن عل تعليم جامعي أكث من الرجال وهذا يكن أن يعني وجود درجة اعتا ت الحا أنه ف الوق
 المكانيات تتوفر للنساء والرجال:س أن نفIP17الناحية الجتمعية الثقافية. تشعر الجموعة 

شء الذي يقدر الرجل عمله تقدر الرأة عمله أيضا.  )IP17(أعتب اليوم أن النساء متساويات مع الرجال لن ال

ب أقوال الجموعة  ص القابلت بي إمكانيات الرأة وقدراتها الكامنة مع الساواة. حس  فإن الرجال والنساء متساويي ضمنIP17يربط أشخا
ف لكنه ممكن. عالها الجتمعي الثقاف. إن هذا ل يعني عدم وجود مشكلة بالعتا

فرد متساو ف العائلة

ث ب الحيان عل أصغر مكونات الجتمع وهو الفرد وعلقته بالعائلة. يتم التكيز فيه عل مستوى فردي حي ف هذا البعد يتم التكيز ف أغل
.IP14يختار الفرد بنفسه دوره ف الجتمع بدل من سيطرة معايي الجتمع عل مجال تحرك الفرد. يكن ملحظة هذا ف مناقشة الجموعة 

ت محظوظة أن أترب ف عائلة فيها أربع بنات وصبي. إن كون امرأة ف فلسطي ل يعتب أي مشكلة بالنسبة ل. لقد كن
)IP14((---) كان والدي فخورا جدا بنا جميعا. 

س هو العامل الذي يضع العايي بصورة أولية بل الفرد نفسه. يقرر الرجال والنساء بأنفسهم امكانياتهم وما إن السياق الجتمعي الثقاف لي
هي المكانيات التي يودون الحصول عليها. يبدو أن نظرة العائلة هي التي تؤثر أكث بدل من أن يتم ذلك من قبل الجتمع الحيط.

س ص الذي يعتبون النساء والرجال متساويي فيم يتعلق بتوفر نف تلخيصا لا سبق يكن أن يرى الرء أن هناك توجهي لدى الشخا
ب التوجه الول تعتب الرأة نفسها متساوية وبذلك مقعتف بها، ضمن السياق الجتمعيالمكانيات وأن العدالة  تسود بي الجنسي. حس

ف يأت من الثقاف الشامل. بينم نجد ف التوجه الثان أن الفرد يختار دوره ف الجتمع بدل من أن تسيهه العايي الجتمعية وأن أهم اعتا
ص معتف به بالرغم من أنها ل تعتب دائا أن النساء الخريات معتف بهنالعائلة.  إن هذا يعني أن الرأة يكن أن تشعر نفسها شخ

ب العائلة. كمتساويات ف الجال الجتمعي الثقاف، وبصورة أولية بسب



ف بالرأة كعضو متساو ف الجتمع2 – 2 – 1 – 4 ص العتا  نق
الثقافة

ف فإن هناك عدة أوجه حول كيفية تحديد حياة النساء اليومية. عل سبيل الثال ص العتا ب نق س سب عندما يتعلق المر باعتبار الثقافة أسا
 التوقعات الفروضة عل الرأة با يتعلق بالثقافة.IP16تبز الجموعة 

ب أن تصون ثقافة العائلة. وعليك أن تطيع القواعد الوجودة ف الجتمع. القواعد الجتمعية غي الرسمية والعادات هي من المور التي يج
ب حمية سمعة الرجل عن طريق عدم ارتكاب أخطاء ف الجتمع. (---) كم يتوقع أن نعمل وأن تعود للعائلة بصورة شاملة ومميزة. يج

ت لن الطفال هم من الوارد الهمة للعائلة (---) أرى أنه مجتمع ب الطفال طول الوق ندعم العائلة ماديا أيضا. إن الجتمع يتوقع أن ننج
 )IP16(عشائر وفكر عشائري. 

إن دور الرأة يكمن ف صيانة الثقافة بالرغم من أن ذلك يعني تحديدا لها.  من الهم اتباع العايي الثقافية الجتمعية وأيضا معايي العائلة
ب الرأة دورا هاما ف صيانتها عن طريق ب الحيان جزءا من العايي الثقافية الجتمعية). إن سمعة الرجل مهمة وتلع (التي تكون ف أغل
ت نفسه الذي يعتب أنه من الستبعد أل يكون لديها ب عل الرأة أن تساهم ماديا ف الوق عدم خرق القواعد غي الرسمية أو العادات. يج

ب أقوال الجموعة  ص مهم ومورد للعشية؛ إن النسان هو جزء من فإن الفكر العشائري IP16أطفال. حس الذي يعتب فيه الطفال عن
ب السياق ض المكانيات ولكنها محدودة مقارنة باللتزامات التتبة عليها تجاه العائلة حس س فردا. تحصل الرأة عل بع جمعة ولي

س:IP16الجتمعي الثقاف. من جهتها تبز الجموعة   أن التكيز عل الرأة بالجن
ب أن تكون الفتاة عذراء عندما تتزوج. إذا ل تكن عذراء يكن أن تقتل. يكن أن تتطلق الرأة ولكنها توصم آنذاك من قبل الجتمع يج

)IP16(بكامله. 

ب أن تكون الفتاة بدون تجربة جنسية وإل فإنها تجابه خطر أن تقتل أو تطلق، وهذا يعني وصمة عار ف السياق الجتمعي الثقاف. يج
س أن هناك نوع من الخوف ف س ذلك عل أسا يبدو أن خبة الفتاة الجنسية مرتبطة بصورة قوية بوضعها ف السياق الجتمعي الثقاف. أف

س العايي الثقافية لن العقوبة ستكون قاسية للغاية. س الرأة حول ك قرارة نف

شيك الحيات العائلة أو ال

شيك الحيات أو العائلة، ل تعتف بها كفرد متساو يحق لها أن تأخذ ضمن هذا البعد يتبي أن الحلقة الداخلية الحيطة بالرأة عل شكل ال
ب عدم الطاعة كالتال: قرارات واختيارات حياتية خاصة بها. يبدو أن سيطرة الرجل مهمة وأن النساء يخضعن لذلك. تكون عواق

ت. ان ل تارس العمل، وأن تتك الدراسة.  ب أول أن تصغي لا يقولون طول الوق ف ضدها. يج ض العائلت يستخدم الرء العن )IP17(ف بع

ض للعقوبة الجسدية. ب أن تكون مطيعة ف القام الول واللوات يختن عدم الطاعة يجابهن خطر التعر س أن الرأة يج ص الققتب يقظهر الن
س إل أن هناك فرق بي ص الققتب ف بها كفرد متساو مع الرجال ف عائلتها. يشي الن يؤدي هذا ال تحديد كبي لمكانيات الرأة وعدم العتا

شف هو بقعد مهم بالنسبة للعائلة وهذا أبرزته الجموعة ف بي عائلة وأخرى. إن ال ف يختل ف العائلت وأن وقوع العن :IP15 مختل
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النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.



ث يوجد فقراء يكون ارتباطهم إذا ل أتزوج أو قررت مع من أريد أن أتزوج أمر أسهل (ف الدن). (---) ف القرى الفقية. أقصد أنه حي
شء بالنسبة لهم.  ولكن ف حالة توفر التعليم والنقود يكون المر شفهم. إنه يعني كل  بالدين وبالتقاليد أكب وهم يحرصون أكث عل 

)IP15(أسهل. 

شء الوحيد الذي شف لنه ال شف مع التقاليد والدين. تزيد أهمية ال ب يساهم ف ارتباط ال ص القابلت فإن الفقر هو سب ب أشخا حس
ص التعليم والوارد الادية يساهم ف الحفاظ عل التقاليد، يلكه سكان القرية. لذلك يكون من الهم الحافظة عل التقاليد ف القرى. إن نق

ب الجموعة ص بها.  حس  فإن للفرق بي الدن والقرى أهمية فيمIP15 وهذا يعني بدوره تحديد إمكانيات الرأة لعمل اختيار حيات خا
يتعلق بإمكانيات الرأة الختلفة مثل فيم يتعلق بالزواج أو إنهاء العلقة الزوجية.

الدين

ف بصورة تامة ف السياق الجتمعي الثقاف وهو هناك بععد آخر يكن أن يؤدي إل تحديد النساء ول يعطيهن إمكانيات الحصول عل العتا
ب رأي الجموعة   فإن هناك تناغم بي نظرة الدين ونظرة الثقافة:IP15الدين الذي هو مسألة معقدة بشكل ل يكن تجنبه. حس

شف بصورة أكب من الثقافة ومن   أشياء كثية عن ذلك ف القرآن (---)ذكرتإسلمية يكون بصورة أكب ذو طابع ديني. جهة يأت مفهوم ال
  )IP15(  مفهوم أن تكون الرأة عذراء (بكر). أيضا السيحييعندو

شف هو ظاهرة ثقافية يبدو أنها تحصل عل الدعم من الديانتي. إن النظرة حول أهمية كون الرأة عذراء ص القابلت أن ال يعبز اشخا
س العامل س ذلك عل أن الدين هو الداعم ولكن لي شف. أف موجود لدى الجانبي ولكن يبدو أن الثقافة هي الحرك القوي با يتعلق بال

شف. للمجموعة   رأي مشابه للتعليل ولكنها تقول إن المر هو مسألة تعود إل التفسي:IP18الحرك فيم يتعلق بال

س العادات بدل من اتباع تعاليم السلم.  )IP18(السلم أفضل للنساء. انه يعطيهن حقوق (---) ولكن يتبع النا

ص القابلت فإن الدين بحد ذاته أمر جيد بالنسبة للنساء. يبدو أن الشكلة تكمن ف التفسي الذي ل يكون الدين فيه منفصل ب أشخا حس
عن العادات. لذلك تنجم نزاعات بي الديان:

ص من أديان أخرى يصبحن موصومات (---) ويوصمن من قبل آخرين وخاصة من قبل القيادات الدينيــة إن النساء اللوات يتزوجن من أشخا
)IP16(والقيادات السياسية. 

ث تكون عاقبة هذه الختيارات النبذ الجتمعي ف السياق الجتمعي الثقاف. يبدو أن الدين عامل قوي يؤثر عل النساء ف اختياراتهن حي
ص من بناء عليه يبدو أن للدين أثر محدد قوي بالنسبة لختيارات النساء الحياتية إذا ل يتبعن العايي التعارف عليها أي الزواج من شخ

س الدين. يصبح الدين عامل قويا له إمكانية تأثي كبية ف الجتمع سويا مع القيادات السياسية. نف
 

شف يعني ف. إن ال ص العتا ب لنق شف كسب ف البعاد الفكرية هو التكيز عل ال تلخيصا لا سبق يكن القول إن العامل الشتك بي مختل
س ملكها بل ملك العائلة/الزوج، وهذا يؤثر بدوره عل إمكانية الرأة ف التحرك وحرية الختيار وإمكانية ممرسة التعليم أن جسد الرأة لي
ص للسيطرة. إن ف الجسدي هو الحد الق ف الشكال للسيطرة عل الرأة والتعني شيك الحيات بختل والعمل. تتناظم الثقافة مع العائلة/ال

ض أن الثقافة هي التي تسود السياق الجتمعي الثقاف وتخلق الفرق بي البعاد الثلثة الختلفة هو موضع نقطة الثقل. يقول البع
صف بأشكال مختلفة. ف النهاية يعتب ب التحدث عن البعد الثقاف لنه مبني عل عائلت تت التحديدات بينم يقصد آخرون أنه من الصع

ب سلطته السيطرة ف النطقة، والذي عل سبيل الثال يحدد بصورة كبية اختيار الرأة ف بسب ص العتا ض أن الدين هو أكب مصدر لنق البع
ف بها كفرد متساو مقارنة بالرجل. ص العتا شيكها الحيات. إن هذه البعاد الثلثة تؤدي ال تحديد امكانيات الرأة وإل نق ل
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 مقارنة بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية3 – 1 – 4
يبدو أو هناك فرق قليل بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. يتبع كلهم نطا واضحا حول ما يتتوقع من النساء ف السياق الجتمعي
ب أن يكن متنجبات جسديا وايديولوجيا للمجتمع العرقي (الذي يسوده الرجال). بناء عليه فإن النساء تثل الرث الثقاف وتعتب الثقاف؛ يج
ث يكن  جزءا من الجمعة بدل شف الجمعة وعزتها. إن قيمة النساء ودورهن مرتبط ف القام الول بالعائلة كمؤسسة اجتمعية حي حاملة ل
ب جزء من البعد الفكري فإن النساء معتف بهن كعضوات مجتمع متساويات ف الثقافة بصورة عامة، أو أنهم ينظرون من كونهن أفراد. حس
ف ف الطار الجتمعي الثقاف أم ت الرأة ستحوز عل العتا ف من منطلقات مختلفة لن المر يتعلق بصورة أولية بالعائلة إن كان إل العتا
ل.  يوجد هنا فرق بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. ف البعد الفكري "متساوية ف الثقافة" يبدو أن الشعور أقوى بأن الرأة (إل
ث يتكز المر بأن الرأة بصورة أو بأخرى متساوية أكث أو أقل. حد كبي) متساوية تاما ف كردستان العراق أكث من الناطق الفلسطينية حي

ف البعد الفكري "فرد متساو ف العائلة" ل يوجد بصورة أساسية أي فرق بي النطقتي.

ف لنهم يعتبون أن الجذور راسخة ف الثقافة والتقاليد ص ف العتا بي الذين يقصدون أن الرجال والنساء غي متساوين وبناء عليه يوجد نق
شيك الحيات أو الدين. ف أول نقطتي تتشابه الجوبة بصورة كبية بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. إن الفرق هو أن والعائلة/ال

ص القابلت ف كردستان العراق ذلك ص القابلت ف الناطق الفلسطينية يؤكدون أن هناك فروق بي الدن والقرى، بينم ل يذكر أشخا أشخا
س الهمية كم هو الحال ف السياق الفلسطيني. إن الدين س لها نف س الطريقة. إن هذا ل يعني أن الفروق غي موجودة بل ربا لي بنف

ب دورا قويا ف السياق الجتمعي الثقاف ولكن هناك فرق يكمن فيم يسمى الزواج الختلط بي الديان. ف السياق الفلسطيني يتبي أن يلع
ت الشكلة موجودة ف سياق كردستان العراق. ض بصورة قوية من قبل القيادات الدينية والسياسية، ولكن ل يتبي إذا كان شء يعار هذا ال
شة ت مشكلة منت ب ذلك بأنه تم عمل مقابلت مع عدد أكب من السيحيي ف الناطق الفلسطينية أو لن هذه ليس يكن أن يكون سب

س الشكل ف مناطق كردستان العراق. بنف
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ب أن يكن متنجبات جسديا وايديولوجيا للمجتمع العرقي (الذي يسوده الرجال). بناء عليه فإن النساء تثل الرث الثقاف وتعتب الثقاف؛ يج
ث يكن  جزءا من الجمعة بدل شف الجمعة وعزتها. إن قيمة النساء ودورهن مرتبط ف القام الول بالعائلة كمؤسسة اجتمعية حي حاملة ل
ب جزء من البعد الفكري فإن النساء معتف بهن كعضوات مجتمع متساويات ف الثقافة بصورة عامة، أو أنهم ينظرون من كونهن أفراد. حس
ف ف الطار الجتمعي الثقاف أم ت الرأة ستحوز عل العتا ف من منطلقات مختلفة لن المر يتعلق بصورة أولية بالعائلة إن كان إل العتا
ل.  يوجد هنا فرق بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. ف البعد الفكري "متساوية ف الثقافة" يبدو أن الشعور أقوى بأن الرأة (إل
ث يتكز المر بأن الرأة بصورة أو بأخرى متساوية أكث أو أقل. حد كبي) متساوية تاما ف كردستان العراق أكث من الناطق الفلسطينية حي

ف البعد الفكري "فرد متساو ف العائلة" ل يوجد بصورة أساسية أي فرق بي النطقتي.

ف لنهم يعتبون أن الجذور راسخة ف الثقافة والتقاليد ص ف العتا بي الذين يقصدون أن الرجال والنساء غي متساوين وبناء عليه يوجد نق
شيك الحيات أو الدين. ف أول نقطتي تتشابه الجوبة بصورة كبية بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. إن الفرق هو أن والعائلة/ال

ص القابلت ف كردستان العراق ذلك ص القابلت ف الناطق الفلسطينية يؤكدون أن هناك فروق بي الدن والقرى، بينم ل يذكر أشخا أشخا
س الهمية كم هو الحال ف السياق الفلسطيني. إن الدين س لها نف س الطريقة. إن هذا ل يعني أن الفروق غي موجودة بل ربا لي بنف

ب دورا قويا ف السياق الجتمعي الثقاف ولكن هناك فرق يكمن فيم يسمى الزواج الختلط بي الديان. ف السياق الفلسطيني يتبي أن يلع
ت الشكلة موجودة ف سياق كردستان العراق. ض بصورة قوية من قبل القيادات الدينية والسياسية، ولكن ل يتبي إذا كان شء يعار هذا ال
شة ت مشكلة منت ب ذلك بأنه تم عمل مقابلت مع عدد أكب من السيحيي ف الناطق الفلسطينية أو لن هذه ليس يكن أن يكون سب

س الشكل ف مناطق كردستان العراق. بنف

 النساء ف سياق عام2 – 4

ف ف السياق العاما لعتا

ترى أنه معتف بها ف ص ف العتا نق
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 النساء ف كردستان العراق1– 2– 4
 الرأة معتف بها كمواطن متساو ف الجتمع1–1– 2 – 4

حرية التعبي وحرية الحركة
ت أفضل ب الحيان عل إمكانية الرأة ف التعبي عن رأيها بحرية أكب وحتى أن إمكانياتها عل التحرك بحرية أصبح ف هذا البعد يؤكد ف أغل

شء يتبي من أقوال الجموعة  :IP1خلل السنوات الخية الفائتة مقارنة مع ما كان عليه الحال ف عهد نظام صدام حسي. هذا ال

ت. قبل عام  شة ليل دون2003من الواضح أن المور تحسن ف من الخروج ولكن الن بإمكان العودة إل النزل الساعة العا ت الرأة تخا  كان
ضب (من قبل جنود صدام) ولكن الن ل حاجة إل الشعور بالخوف.  ض للعتداء بال ب أو تتعر ت الرأة تغغتص (أن أشعر بالخوف (---) كان

IP1(

ضب كان واضحا بالنسبة ف الجسدي عل شكل اغتصاب و/أو  ض للعن س أن الخوف السابق من التحرك والتعر ص الققتب يظهر هذا الن
ص القابلت. تشعر الجموعة  ت أيضا إمكانية التحدثIP1لشخا  بحرية الحركة ف السياق العام بشكل أفضل بكثي من السابق. كم تحسن

ف الجال العام:

ش النساء عن حقوقهن عل شاشة التلفزيون الن. هناك عدد كبي من القنوات التي تعالج أمور حقوق الرأة وحريتها (---) لكن منذ تتناق
س نساء فقط عمل ذلك.  ت ل يكن بوسع أكث من أربع - خم )IP9(بضع سنوات خل

يبدو أن إمكانية الناقشة ف الجال العلني، مثل التلفزيون كوسيلة إعلمية، إزدادت بالنسبة للنساء. يشارك عدد متزايد من النساء ف هذه
النابر مقارنة بالسابق وتتناقشن حول حقوقهن. كم يبدو أن هناك عدد أكب وأفضل من المكانيات للنساء لسمع أصواتهن ف الجال العلني
وذلك بناء عل زيادة عدد القنوات. نجد الن عددا متزايدا من النساء اللوات يضعن الجندات التي تعالج أمور الرأة مقارنة بالسابق حي

كان عددهن قليل للغاية.

التعليم والعمل

IP9فيم يتعلق بأمور التعليم والعمل فإن النساء يعايشن تحسنا ملحوظا وإمكانيات متزايدة ف الجالي. عل سبيل الثال أبرزت الجموعة 
زيادة عدد الفتيات ف الجامعات.

 )IP9(هناك عدد أكب من الفتيات يارسن الدراسة ف الجامعات. 

ص القابلت أن عددهن أكب ف الدراسات العليا. يكن تفسي ذلك عل تقدم تنح فيه ت الفتيات عل إمكانيات متزايدة ويشعر أشخا حصل
ف إل ذلك أن نسبة النساء اللوات يارسن نوعا من العمل التجارية قد ازدادت: الفتاة إمكانيات أكب لختيار مستقبلها. يضا

ف السوق توجد نساء يلكن محلت تجارية خاصة بهن. نعم، هناك عدد كبي من النساء اللوات يقدن السيارات، وهذا ل يكن كذلك ف
ب خاصة بهن (---) ويتمتعن بحرية السفر. )IP10 (السابق. وهناك عدد كبي من النساء اللوات يلكن مكات

ب أقوال الجموعة يتمتع عدد متزايد من النساء بحرية أفضل ف إدارة أنشطة اقتصادية خاصة بهن وإعالة أنفسهن. كم أن حريةIP10 حس
ب إل أي مكان تشاء. كم يتوفر للمرأة أيضا إمكانية السفر. تبز ت أفضل لنه بإمكان الرأة أن تقود السيارة وتقدر أن تذه الحركة أصبح

 ما يعنيه حصول النساء عل إمكانية العمل خارج جدران النزل:IP6الجموعة 

ت لهن علقات عديدة ول يشكل ذلك مشكلة ت عدد كبي من الفتيات اللوات يعملن خارج النزل وحصلن عل نوع من الستقللية. كان رأي
 )IP6(بالنسبة لعائلتهن وتزوجن بدون أي مشكلت. 

شيك حياتها وأن يصبح عمل الرأة إمكانية للحصول عل درجة أكب من الستقللية. وذلك يؤثر الرأة عل إمكانياتها لن تختار بنفسها 
يكون لها عدد أكب من العلقات بدون أن يؤثر ذلك عل فرصها للزواج. يبدو أن الستقللية الادية تعطي الفتيات وضعا أقوى تجاه العائلة

ويوفر هذا بدوره إمكانيات متزايدة لختيارات حياتية مختلفة.



النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.

ت العامة السياسة والؤسسا

ب أقوال الجموعة يظهر البعد الفكري عن السياسة والؤسسات العامة مشاركة نسائية متزايدة وهذا يوفر لهن العديد من المكانيات. حس
IP2:فإن التمثيل التزايد للنساء ف السياسة أعاد تنظيم الخارطة السياسية 

ت الخي.  س الن للنساء بصورة مشابهة للرجال ومن الجيد أن النساء دخلن إل الحلبة السياسية ف الوق (فيم يتعلق بالسياسة فيصغي النا
IP2(

ص القابلت ب أشخا س فقد تزايد مدى تأثيهن. حس بناء عل أن النساء أصبحن ممثلت ناشطات بصورة أكب عل الصعيد عل السيا
ت كلمة الرأة مساوية لكلمة الرجل وازداد الصغاء لها. إن هذا التحسن تؤيده الجموعة  :IP10وأصبح

ب أن تكون 2003لقد حصل تحسن ملحوظ بعد عام  ص القانون عل أن نسبة النساء ف البلان يج 30. إن الرأة ممثلة الن ف البلان وين
)IP10( امرأة ف البلان الن وتوجد إمرأة واحدة ف الحكومة الن. 33% ولكن هناك الن 

س شيعي. إضافة إل ذلك هناك وزيرة ف الحكومة. أف ف إل زيادة عدد النساء ف الحفل الت ص) يهد يبدو أن هناك نظام كوتا (توزيع حص
ص القابلت. إن وجود عدد أكب ت ف التحسي الذي يتحدث عنه أشخا أن المكانيات التزايدة للمرأة للتواجد ف الحافل السياسية ساهم

شيعية يعني احتمل اعتبار مسائل الرأة بصورة أكب وأيضا خلق أمثولت جديدة. من النساء ف الحافل الت

القواني والسلطة القضائية

 إل التغيات التي تمIP5ف هذا البعد الفكري يتم ابراز أن السلطة القضائية بدأت تأخذ مسؤولية شاملة تجاه وضع الرأة. تشي الجموعة 
ت تعزيز درجة أمان الرأة: اجراءها عل القانون والتي عن

ص آخر. (---) والن ت عقوبة ذلك أقل من لو كان قد قتل رجل أو شخ شق كان ب ال ب الخيانة الزوجية وبسب عندما يقتل الرجل زوجته بسب
شف.  )IP5(توجد إضافة ف القانون. إن هذه الادة تعني أن هذا العمل هو جرية قتل. ل يوجد عذر للرجل أن يقتل الرأة باسم ال

س بقدور الرجال من الن شف. لي ب ارتكاب جرية باسم ال ف للعقوبة ف القانون بسب ص القابلت ل يطبق الن أي تخفي ب اشخا حس
شف كعذر لقتل النساء بل أن هذا العمل يعتب مساو لجرية القتل. يتبي أن النساء اقتبن من وضع قانون متساو وصاعدا أن يستخدما ال

مع الرجال.

ف بالنساء مقارنة بالرجال. يبدو أن الوضع العام ف الفئات الفكرية تشي إل زيادة العتا تلخيصا لا يسبق يكن أن يستنتج الرء أن مختل
أفضل ويشمل إمكانيات أكث للنساء مثل فيم يتعلق بالتعليم والعمل. يعطي هذا بدوره إمكانيات أفضل للمرأة لتكون مستقلة ماديا وبناء
سي عل حرية التحرك. إن س الحال ي عليه يصبح بإمكانها أن تؤثر عل اختيارها الحيات إل حد أكب. إن حرية التعبي للمرأة أفضل الن ونف

ب أن الرأة ل تعد تشعر بالخوف عند التحرك ف اليدان العام. ازداد تأثي الرأة ف الحافل السياسية والؤسسات العامة بناء عل أنه يج
ت القواني الوضع القانون للمرأة. ث أعضاء البلان من النساء. كم حسن يكون ثل



ف بالرأة كمواطن متساو ف الجتمع2 – 1 – 2 – 4 ص العتا  نق
ت العامة السياسة والؤسسا

ف نجد عدة أوجه يكن أن تشكل عقبات بالنسبة للنساء. عل سبيل الثال ص العتا ب لنق عندما يتعلق المر باعتبار الؤسسات العامة كسب
س اختيار النساء اللوات تم ادخالهن ف الحافل السياسية.IP8تنتقد الجموعة   أسا

شون وزيرا من الرجال وامرأة س لنها مؤهلة. لدينا ع ل يوجد سوى امرأة واحدة ف الحكومة وذلك لنها أحد أقارب أعضاء الحكومة، ولي
)IP8(واحدة فقط. 

س لن لديها مؤهلت شخصية ص القابلت فإن الرأة الوحيدة موجودة ف الحكومة لنها تقرب أحد أعضاء الحكومة ولي ب راي أشخا حس
ف إل ابراز وجود وزيرة ف الحكومة ص القابلة يقصدون أنه يظهر أن وجود الوزيرة هو مجرد تثيلية تهد س أن أشخا ب. أف لتتقلد هذا النص
ب ما يقوله أكث من كون المر يتعلق برغبة صادقة ف زيادة مشاركة النساء ف الحافل السياسية ووضع قضايا النساء ف مركز متقدم، حس

.IP8أعضاء الجموعة 

تكون العملية الديقراطية غي صحيحة بدون مشاركة النساء. ل يوجد لدينا مشاركة للمرأة وبصورة خاصة ضمن العملية السياسية. (---)
)IP8(هل يعتب التجاه الشتاك حزب نسائ؟ 

ص القابلت إذا ب. بالضافة إل ذلك يشكك أشخا ب لعدم تواجد النساء كم يج ص القابلت يجدون العملية الديقراطية تلع يبدو أن أشخا
ت الحزاب تتعامل شكل جدي بأمور الرأة وحقوق الرأة. يبدوان النساء بعيدات عن الشاركة الكاملة ف السياسة والؤسسات العامة كان

وبناء عليه فهن غي معتف بهن كمتساويات سياسيا.

القواني والسلطة القضائية

ص القابلت الشكلت الرتبطة بالقواني وتطبيقها ف السلطة القضائية. ف بالرأة يبز أشخا ص العتا ف هذا البعد الفكري الذي يسوده نق
ت حديثا والتي تعتبIP5عل سبيل الثال تشي الجموعة  س مستقل عن السياسة، مم يؤثر عل القواني التي سنت  إل أن النظام القضائ لي

شف متساوية مع جرائم القتل العادية: ب ال جرية القتل بسب

ص الذين يقتلون س مستقل لن الشخا شطة فإن (القواني) غي مطبقة بصورة جيدة. إن (النظام القضائ) لي ض أو ال ب القا ولكن بسب
ث يتم تبئة معظمهم.  شة إل الحزاب السياسية التي تدافع عنهم بحي )IP5(النساء يجدون مخرجا للتهرب. يذهبون مبا

ض، هذا يؤدي بدوره إل أن القانون ل يطبق بصورة متساوية س الطريقة التي تؤثر فيها أبعاد تلك السلطة عل بعضها البع يظهر هذا القتبا
ب عقوبة قيامه بارتكاب جرية قتل امرأة (من القارب). ص الذي توجد لديه اتصالت سياسية صحيحة أن يتجن عل الجميع. بإمكان الشخ
س ذلك عل ض وبناء عليه تخرق فكرة الساواة أمام القانون. أف صف بصورة متوازنة تجاه بعضهم البع إن مراكز السلطة الجتمعية ل تت
س أن الوضع القانون للمرأة ل يتحسن بصورة جديرة بالذكر. إن تطبيق القواني والحتافية تشكلن عائقي كبيين بالنسبة للسلطة أسا
القضائية وممرساتها. إضافة إل ذلك فلم يتم حتى الن تغيي جميع القواني التي يلزم تغييها لرفع مستوى الوضع القانون للمرأة:

إن الشكلة أن لدينا أشياء جيدة ف الدستور ولكن فيم يتعلق بالقواني العائلية فل يجد الرء كثي من القواني التي تعالج مسائل الرأة.
)IP5(هذه هي الشكلة. 

ف ضد النساء، ل تتغي. يبدو أن القواني ل تساند حقوق الرأة ول يبدو إن القواني العائلية التي تنظم العلقات العائلية، مثل ارتكاب العن
ف بالرأة ص القابلت فإن هذه هي الشكلة التي تؤدي إل عدم العتا ب أقوال أشخا أن النظام الجديد قام بتغيي أشياء كثية فيها.  حس

سي عل مجموعات مختلفة انطلقا من العتباراتIP10بصورة تامة ككيان قانون. من جهتها تبز الجموعة   أيضا أن هناك قواني مختلفة ت
الدينية: 

شيعة فإنها أفضل.  سي القواني الدنية عل السيحيي ومقارنة بال )IP10(ت
س الخي سي عل السيحيي. أف سي عل السلمي وقانون مدن ي ص القابلت هناك نوعان من القواني، قانون ديني ي ب أقوال أشخا حس

شيعة الرتبط بالدين.  ص القابلت أنه أفضل من قانون ال عل أنه القانون الخال من العتبارات الدينية. يعتب اشخا



الثقافة

ف فإن هناك عدة أوجه نظر حول كيفية تحديد الرأة ف الحياة العامة. تبز ص العتا ب نق عندما يتعلق المر باعتبار أن الثقافة سب
س وأن هناك ارتداد نحو السوأ ف هذا الصدد.P8   Iالجموعة   كيفية ارتداء النساء اللب

ت ذلك. ت سابق من تاريخنا كان هناك عدد كبي من نساء كرديات قويات ف النطقة الكردية ولكن الحركة السياسية السلمية غيت ف وق
ضت الدرسة إل منزلنا مرتدية تنورة قصية ول نكن نكتث لذلك (---). (---).  حصل هذا التغيي ف بداية الثمنينات. (---). ف الستينات ح

ض نجد أن الفتيات محجبات ف معظم الدارس.  ت الحا  )IP8(وف الوق

ت ذلك هذا يعني ارتدادا ص القابلت يوجد تقليد يشمل نساء قويات ف النطقة ولكن الحركة السلمية السياسية غيت ب أقوال أشخا حس
ت س ولكن ف الوق مقارنة با كان الحال عليه ف الثمنينات. ف السابق كان يبدو أن النساء متحررات بصورة أكب فيم يتعلق باختيار اللب
ض عل النساء وأنه دليل ص القابلت يعتبون أن ارتداء الحجاب فرر س أن أشخا س ذلك عل أسا ض ترتدي معظم الفتيات الحجاب. أف الحا

ب وقتا قبل أن تتبع الطرIP5عل الرتداد بالنسبة لحقوق الرأة. تشي الجموعة  ت ولكن يتطل  إل أنه يكن أن تكون القواني قد تغيت
الجتمعية الخرى ذلك:

س مفهوم اعتبار الرأة كإنسان. (---) ب النا ت فإن المر يستغرق وقتا طويل قبل أن يستوع شء. حتى لو أن القواني قد تغيت ل يتغيت أي 
)IP5(هناك تاريخ طويل من وضع النساء ف مرتبة تبعية. 

س العامة لن هناك تاريخ ف الجتمع من وضع النساء ف مرتبة س ضمن نظرة النا ت ولكن لي ص القابلت إل أن القواني تغيت يشي أشخا
ف لن يتم تبعية. سيستغرق المر فتة طويلة قبل أن يعتف بالرأة كفرد متساو لن لها مرتبة تبعية منذ فتة طويلة للغاية. إن تغيت الواق

بي ليلة وضحاها لجرد أنه تم تغيي القواني. 

الدين

ف بصورة تامة ف السياق الجتمعي الثقاف، وهو هناك برعد آخر يكن أن يؤدي إل تحديد النساء ول يعطيهن إمكانيات الحصول عل العتا
 التضارب الوجود بي الديقراطية والدين:IP10الدين الذي هو مسألة معقدة ل يكن تفاديه. تبز الجموعة 

ت الديقراطية ستتوافق مع الدين س أيضا. إذا كان س من القبول ف الدين أن تتزوج امرأة مسيحية من رجل مسلم والعك عل سبيل الثال لي
ث الدين فلن يتضارب مع السياسة س أيضا (---) إذا تم تحدي ب أن يكون بوسع الرأة السلمة أن تتزوج من رجل مسيحي والعك فيج

)IP10(الديقراطية. 

ض مع الفكر ص القابلت فإن هذا يتعار ب أقوال أشخا س أن هناك معارضة قوية ضد الزواج خارج حدود الديان. حس يظهر هذا القتبا
ب وقوع تضارب بينه ث الدين لتجن ص حرية الختيار ف الحياة. يستحسن تحدي الديقراطي لنه لو تم تطبيق الديقراطية فسيرتاح لكل شخ

 أهمية الفصل بي الدين والديقراطية.IP6وبي الديقراطية. تبز الجموعة 

ف إن هناك مشكلت ض. للس ب أن نفصل المرين عن بعضهم البع شء آخر. يج شء بي النسان والخالق. أما الديقراطية فإنها  (الدين) 
)IP6(كبية ناجمة عن الخلط بينهم ف العراق.  

النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.



ف إن هناك مشكلت ض. للس ب أن نفصل المرين عن بعضهم البع شء آخر. يج شء بي النسان والخالق. أما الديقراطية فإنها  (الدين) 
)IP6(كبية ناجمة عن الخلط بينهم ف العراق.  

ب فصلهم عن شء آخر. لذلك يج ص من حياة الفرد ولكن الديقراطية هي  ص القابلت فإن الدين يدخل ضمن الجزء الخا ب رأي أشخا حس
ض ولكن يتم الخلط بينهم بدل من ذلك وهذا يخلق مشكلت. ببع

شف يعني أن جسد ف مساواة الرأة ف الجال العام. إن ال ص اعتا شف هو موضع يتكرر وجوده فيم يتعلق بنق ص لا سبق نجد أن ال كتلخي
ث يتم ابراز قيمة كل فرد س تاما للقيم الديقراطية الساسية حي س ملكها بل ملك العائلة. ل يننظر للنساء كأفراد، هذا يعتب معاك الرأة لي
ث بالقيم التي تدعم وضع الرأة ف عل حدة وإمكانيته ف الختيارات الخاصة. يبدو أن الثقافة والدين يلعبان دورا هاما فيم يتعلق بالتشب
س وف الؤسسات العامة. من الواضح غياب الرأة من الحياة ف بها كفرد متساو يظهر أيضا عل الصعيد السيا ص العتا مرتبة دنيا. إن نق
ب الكفاءة، تصبح الرأة ألعوبة بدل س بسب س علقة القرابة ولي ب عل أسا ض الحيان النادرة يبدو أنهن حصلن عل النص السياسية وف بع

ض القواني من أن تكون فردا مستقل. ف مجال القواني والسلطة القضائية يبدو أن هناك قواني تعزز حقوق الرأة بالرغم من عدم وجود بع
ض تدريجيا كالنسيج لن الدين والثقافة يؤثران عل الخرى. إن الشكلة هي المتثال للقواني. إن البعاد الربعة تتداخل ببضعها البع

ف بالرأة كفرد متساو مع الرجل. ص العتا س صحيح، مم يؤدي إل نق القواني والسياسة والعك

ف إن هناك مشكلت ض. للس ب أن نفصل المرين عن بعضهم البع شء آخر. يج شء بي النسان والخالق. أما الديقراطية فإنها  (الدين) 
)IP6(كبية ناجمة عن الخلط بينهم ف العراق.  

ب فصلهم عن شء آخر. لذلك يج ص من حياة الفرد ولكن الديقراطية هي  ص القابلت فإن الدين يدخل ضمن الجزء الخا ب رأي أشخا حس
ض ولكن يتم الخلط بينهم بدل من ذلك وهذا يخلق مشكلت. ببع

شف يعني أن جسد ف مساواة الرأة ف الجال العام. إن ال ص اعتا شف هو موضع يتكرر وجوده فيم يتعلق بنق ص لا سبق نجد أن ال كتلخي
ث يتم ابراز قيمة كل فرد س تاما للقيم الديقراطية الساسية حي س ملكها بل ملك العائلة. ل يننظر للنساء كأفراد، هذا يعتب معاك الرأة لي
ث بالقيم التي تدعم وضع الرأة ف عل حدة وإمكانيته ف الختيارات الخاصة. يبدو أن الثقافة والدين يلعبان دورا هاما فيم يتعلق بالتشب
س وف الؤسسات العامة. من الواضح غياب الرأة من الحياة ف بها كفرد متساو يظهر أيضا عل الصعيد السيا ص العتا مرتبة دنيا. إن نق
ب الكفاءة، تصبح الرأة ألعوبة بدل س بسب س علقة القرابة ولي ب عل أسا ض الحيان النادرة يبدو أنهن حصلن عل النص السياسية وف بع

ض القواني من أن تكون فردا مستقل. ف مجال القواني والسلطة القضائية يبدو أن هناك قواني تعزز حقوق الرأة بالرغم من عدم وجود بع
ض تدريجيا كالنسيج لن الدين والثقافة يؤثران عل الخرى. إن الشكلة هي المتثال للقواني. إن البعاد الربعة تتداخل ببضعها البع

ف بالرأة كفرد متساو مع الرجل. ص العتا س صحيح، مم يؤدي إل نق القواني والسياسة والعك



النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.

 النساء ف الناطق الفلسطينية2 – 2 – 4
 الرأة معتف بها كمواطن متساو ف الجتمع1 – 2 – 2 – 4

حرية التعبي وحرية الحركة
ت أفضل ب الحيان عل إمكانية الرأة ف التعبي عن رأيها بحرية أكب وحتى أن إمكانياتها عل التحرك بحرية أصبح ف هذا البععد يؤكد ف أغل

شف. هذا يتبي من أقوال الجموعة  :IP16خلل السنوات الخية، مثل ف السائل التي تتعلق بال

ف اللحظات حول ما ف الفاهيم ومختل عندما تارس الديقراطية يكون بوسع الرأة رفع صوتها عاليا. يكن أن يصغي الرء ف الجتمع لختل
شف من وجهة نظر النساء بدل من وجهة نظر الرجال.  )IP16(يعنيه ال

إن الديقراطية تعني توفي المكانية للمرأة لطرح السائل التي تعنيها والعراب عن رأيها وأن يعصغى لها. بناء عليه تتاح فرصة أكب للنساء
شف مثل. ينفتح الجتمع لعدد من التفسيات ووجهات النظر الخرى. للتأثي عل نظرة ال

التعليم والعمل

فيم يتعلق بأمور التعليم والعمل فإن النساء يعايشن تحسنا ملحوظا وإمكانيات متزايدة ف الجالي. لقد تزايد عدد الفتيات اللوات يارسن
التعليم والعمل خارج النزل:

لدينا نساء يارسن العمل خارج النزل ولدينا عدد متزايد من النساء التعلمت. هناك عدد كبي من النساء عللقد تغيت المور. (---) 
استعداد للخروج خارج نطاق النزل للعمل داخل البلد أو ف الخارج. كم أن هناك عدد متزايد من النساء الناشطات سياسيا ضمن الحزاب

)IP16(السياسية والحركة السياسية. 

ب رأي الجموعة   فإن الوضع تغي  ببدء عدد متزايد من النساء بالعمل خارج النزل وحصولهن عل التعليم. بناء عليه فقد تزايدتIP16حس
ت النساء ناشطات إمكانية التحرك بالنسبة للنساء. تريد وتستطيع النساء السفر إل أماكن أخرى داخل البلد وخارجها. إضافة إل ذلك أصبح
ف أوسع للمرأة س. يكن تفسي التغيي الحاصل عل أنه إمكانيات متزايدة للنساء ف عدد من الصعدة واعتا بصورة أكب ضمن الجال السيا

 ما يعنيه التعليم بالنسبة لمكانيات الرأة:IP12كفرد متساو. تبز الجموعة 

ب النقود وعندها يكن أن تصبح ت الرأة تحمل شهادة جامعية فبإمكانها أن تكس ب أن تركز الرأة بصورة أكب عل التعليم. إذا كان يج
)IP12(مستقلة ماديا. لن يسيطر أحد عل حياتها. 

ب النقود. هذا يؤدي س أهمية تركيز الرأة عل التعليم وبناء عل كونها حاصلة عل مستوى تعليمي جيد فبإمكانها أن تكس يبز هذا القتبا
ب دخل يقرر عل نفسه وبناء عليه لن يكون معتمدا بل فردا مستقل. إن التعليم بدوره إل الستقلل الادي تجاه الحيط. إن من يكس

ف. والعمل يعطيان درجة أبرمن العتا

ت العامة السياسة والؤسسا

 أنIP16إن البعد الفكري التعلق بالسياسة والؤسسات العامة يظهر زيادة مشاركة النساء، هذا يعطيهن إمكانيات أكث. تبز الجموعة 
ت، الذي زاد من أنشطتهن ف الحلبة السياسية: الديقراطية تعني أنه بوسع الرأة التصوي



ت العامة السياسة والؤسسا

 أنIP16إن البعد الفكري التعلق بالسياسة والؤسسات العامة يظهر زيادة مشاركة النساء، هذا يعطيهن إمكانيات أكث. تبز الجموعة 
ت، الذي زاد من أنشطتهن ف الحلبة السياسية: الديقراطية تعني أنه بوسع الرأة التصوي

ت ت. (---) أصبح ت مضمونا للمرأة بصورة تلقائية، وهذا ل يحدث ف أي بلد عرب آخر، مثل الكوي ت. كان حق التصوي للمرأة حق التصوي
.)IP16(الرأة تصوت بصورة فعالة ف البلان 

ت عل فرصة لتكون فردا ناشطا ف الجتمع. بإمكان النساء التأثي عل السياسة عن ت فقد حصل بناء عل حصول الرأة عل حق التصوي
ت أعطى الرأة إمكانية لتكون فعالة سياسيا بصورة أكب س ذلك بأن حق التصوي ت لن يثلهن ف البلان. أف طريق حصولهن عل حق التصوي

ب ويحتمل أن يكون قد زاد من تأثيها عل الساحة السياسية. إن الزايا الناجمة عن ذلك هو نقلة ايجابية إل المام لواقع النساء. حس
ب عالية أكث مم كان عليه الحال سابقا:IP15أقوال الجموعة   يكن العثور عل نساء ف مناص

ف الستويات السياسية الفلسطينية تجد وزيرات ومديرات ف السلطات.  )IP15(ف مختل

ب عليا قد تزايدت. يبدو أنه يوجد الن نساء ف عدد من س وأيضا ف الحصول عل مناص يبدو أن إمكانية الرأة للمشاركة ف الجال السيا
ب رفيعة شيعية وأنهن يحتلن مناص س الت الصعدة ضمن الحلبة السياسية. من الحتمل العتقاد أن وجود عدد متزايد من النساء ف الجال
ب. لقد تزايدت إمكانيات النساء وتم أيضا يعطي ردود فعل عن طريق ملحظة السائل التي تعني الرأة وأيضا خلق ناذج جديدة للشع

ف بهن بشكل متزايد ضمن هذا الجال. العتا

القواني والسلطة القضائية

ف هذا البعد الفكري يتبي أن السلطة القضائية بدأت تأخذ مسؤولية أكب وأشمل تجاه الوضع القانون للمرأة. كمثال عل ذلك القواني التي
تم تحسينها مثل التغيي التال التعلق بالنساء الحوامل والتزوجات:

الرأة الحامل والرأة التزوجة. إذا تزوجن ف عمر مبكر فبإمكانهن ممرسة الدراسة ف الجامعة. ف السابق ل يكن يسمح للنساء التزوجات
)IP14(العودة للدراسة. 

ص القابلت تتوفر للمرأة الن فرصة البدء ف التعليم أو العودة إليه حتى لو كان ذلك بعد الزواج و/أو الحمل. إن هذا يعني ب أشخا حس
توفي إمكانيات أكث للمرأة أن تتوصل إل اختيارها الحيات الذي يناسبها. ل يعد الزواج وإنجاب الطفال عوائق لغلق البواب أمام حصول

الرأة عل التعليم العال.

ف بالرأة مقارنة بالرجل. يبدو أن الوضع العام أصبح ف الفئات التفكيية تشي إل زيادة العتا تلخيصا لا سبق يكن أن نستنتج أن مختل
ك تصبح الرأة غي أحسن يشمل إمكانيات متعددة للنساء فيم يتعلق مثل بمرسة التعليم أو العمل. يعطي هذا بدوره إمكانيات أفضل ل
ت أكب مم يعني أنه أصبح بوسع النساء مرتبطة ماديا وبناء عليه فرصة أكب للتأثي عل اختيارها الحيات. كم أن حرية التعبي للمرأة أصبح
ت. كم س وضمن الؤسسات العامة بناء عل حصولهن عل حق التصوي طرح السائل التي تعنيهن وتزايد تأثي النساء عل الصعيد السيا
س وف الدارات. لقد ساعدت القواني عل تحسي إمكانيات الرأة باستمرار ممرستها ت النساء إل مراكز عالية ضمن الجال السيا وصل

ت أطفال. ت وأنجب التعليم حتى لو تزوج

ت العامة السياسة والؤسسا

 أنIP16إن البعد الفكري التعلق بالسياسة والؤسسات العامة يظهر زيادة مشاركة النساء، هذا يعطيهن إمكانيات أكث. تبز الجموعة 
ت، الذي زاد من أنشطتهن ف الحلبة السياسية: الديقراطية تعني أنه بوسع الرأة التصوي

ت ت. (---) أصبح ت مضمونا للمرأة بصورة تلقائية، وهذا ل يحدث ف أي بلد عرب آخر، مثل الكوي ت. كان حق التصوي للمرأة حق التصوي
.)IP16(الرأة تصوت بصورة فعالة ف البلان 

ت عل فرصة لتكون فردا ناشطا ف الجتمع. بإمكان النساء التأثي عل السياسة عن ت فقد حصل بناء عل حصول الرأة عل حق التصوي
ت أعطى الرأة إمكانية لتكون فعالة سياسيا بصورة أكب س ذلك بأن حق التصوي ت لن يثلهن ف البلان. أف طريق حصولهن عل حق التصوي

ب ويحتمل أن يكون قد زاد من تأثيها عل الساحة السياسية. إن الزايا الناجمة عن ذلك هو نقلة ايجابية إل المام لواقع النساء. حس
ب عالية أكث مم كان عليه الحال سابقا:IP15أقوال الجموعة   يكن العثور عل نساء ف مناص

ف الستويات السياسية الفلسطينية تجد وزيرات ومديرات ف السلطات.  )IP15(ف مختل

ب عليا قد تزايدت. يبدو أنه يوجد الن نساء ف عدد من س وأيضا ف الحصول عل مناص يبدو أن إمكانية الرأة للمشاركة ف الجال السيا
ب رفيعة شيعية وأنهن يحتلن مناص س الت الصعدة ضمن الحلبة السياسية. من الحتمل العتقاد أن وجود عدد متزايد من النساء ف الجال
ب. لقد تزايدت إمكانيات النساء وتم أيضا يعطي ردود فعل عن طريق ملحظة السائل التي تعني الرأة وأيضا خلق ناذج جديدة للشع

ف بهن بشكل متزايد ضمن هذا الجال. العتا

القواني والسلطة القضائية

ف هذا البعد الفكري يتبي أن السلطة القضائية بدأت تأخذ مسؤولية أكب وأشمل تجاه الوضع القانون للمرأة. كمثال عل ذلك القواني التي
تم تحسينها مثل التغيي التال التعلق بالنساء الحوامل والتزوجات:

الرأة الحامل والرأة التزوجة. إذا تزوجن ف عمر مبكر فبإمكانهن ممرسة الدراسة ف الجامعة. ف السابق ل يكن يسمح للنساء التزوجات
)IP14(العودة للدراسة. 

ص القابلت تتوفر للمرأة الن فرصة البدء ف التعليم أو العودة إليه حتى لو كان ذلك بعد الزواج و/أو الحمل. إن هذا يعني ب أشخا حس
توفي إمكانيات أكث للمرأة أن تتوصل إل اختيارها الحيات الذي يناسبها. ل يعد الزواج وإنجاب الطفال عوائق لغلق البواب أمام حصول

الرأة عل التعليم العال.

ف بالرأة مقارنة بالرجل. يبدو أن الوضع العام أصبح ف الفئات التفكيية تشي إل زيادة العتا تلخيصا لا سبق يكن أن نستنتج أن مختل
ك تصبح الرأة غي أحسن يشمل إمكانيات متعددة للنساء فيم يتعلق مثل بمرسة التعليم أو العمل. يعطي هذا بدوره إمكانيات أفضل ل
ت أكب مم يعني أنه أصبح بوسع النساء مرتبطة ماديا وبناء عليه فرصة أكب للتأثي عل اختيارها الحيات. كم أن حرية التعبي للمرأة أصبح
ت. كم س وضمن الؤسسات العامة بناء عل حصولهن عل حق التصوي طرح السائل التي تعنيهن وتزايد تأثي النساء عل الصعيد السيا
س وف الدارات. لقد ساعدت القواني عل تحسي إمكانيات الرأة باستمرار ممرستها ت النساء إل مراكز عالية ضمن الجال السيا وصل

ت أطفال. ت وأنجب التعليم حتى لو تزوج



النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.

ف بالنساء كمواطن متساو ف الجتمع2 – 2 – 2 – 4 ص العتا   نق

ت العامة السياسة والؤسسا

ف نجد هناك عدة وجهات نظر يكن أن تشكل عقبات بالنسبة للمرأة. عل ص العتا ب نق عندما يتعلق المر باعتبار الؤسسات العامة سب
أن السائل التي تتعلق بحقوق الرأة تحوز عل اهتمم كبي خلل الحملت النتخابية ولكن بعد الفوز ف IP14سبيل الثال تنتقد الجموعة 

س القدر: النتخابات ل يكون هناك اهتمما عل نف

يقولون أثناء النتخابات أننا نساند النساء. نريد أن ندافع وأن نوافق وأن نخلق وأن ننفذ قواني جديدة. وف الحملت الدعائية يقولون نريد
ت لهم ول يهم ما يحدث بعد ذلك.   )IP14(تحسي أوضاع الرأة. إنهم يقنعون النساء للتصوي

س أن حقوق الرأة تستخدم كجزء من التشدق للحصول عل أصوات النساء ف النتخابات ولكن بعد الوصول إل الحكم يظهر هذا القتبا
ف الرغبة عل س كأمور يستعدون تنفيذها بصورة عملية. تتوق نراهم يهملون مسائل الناخبات. يبدوان مسائل الرأة تستخدم كدعاية ولي

ب اقوال الجموعة  ب النتخابات. كم ل يبدو أن حقوق النساء من السائل ذات الولوية وذلك حس :IP14كس

ت ذات أولوية كم هو الحال بالنسبة للمسائل الخرى. ولذلك فإن الحتلل يؤدي إل تأجيل ب الحتلل يقولون إن مسائل الرأة ليس وبسب
)IP14(مناقشة مسائل الرأة. 

يستخدم الحتلل كعذر لتأجيل التعامل بالسائل التعلقة بحقوق الرأة. تأت عملية السلم ف القام الول وبعد ذلك يكن مناقشة مشكلت
ض. ت الحا شء يعطى أهمية ف الوق النساء. بناء عليه يتم تأجيل مسائل النساء إل أجل غي مسمى ول يبدو أن هذا 

القواني والسلطة القضائية

ص القابلت الشكلت الرتبطة بالقواني وتطبيق القواني ضمن السلطة ف بالرأة يبز أشخا ص العتا ف هذا البعد، عل سبيل الثال نق
ب أقوال الجموعة  ف العقوبة:IP5القضائية. حس شف تؤدي إل تخفي  فإن جرائم ال

ص آخر تكون العقوبة السجن  ص بقتل شخ شف لنه كان للمرأة15ف حالة قيام شخ ب ال ب الرء جرية القتل بسب  سنة، ولكن إذا ارتك
ض العقوبة من  ب القانون ويكن أن تنخف )IP13( سنة إل سنة واحدة فقط. 15علقة فإن هذا المر يؤخذ بعي العتبار حس

ف بي النساء والرجال س ذلك عل أن الوضع القانون يختل ف. أف شف فإن هذا يعتب ظرف مخف ت امرأة بداعي ال س أنه إذا قتتل يبي القتبا
ب الرجل ب الحيان رجال. يكن أن يتجن شف بينم يكون الجناة ف أغل س باسم ال لنه يبدو أن النساء هن اللوات يتعرضن للقتل بشكل أسا

شف. تبز الجموعة ص ف التنفيذ:IP14 تقريبا العقوبة إذا اشار إل داعي ال عدم وضوح القانون ونق

ف شكل ل يوجد قانون واضح. ل يوجد تنفيذ للقانون ولذلك فيتعلق المر بالعلقات وبالعائلة ولي طبقة وأي عائلة ينتمي الرء اليها وكي
س.  ض والرجل وحتى مع الرئي )IP14(العلقات بي القا

ص الذي توجد لديه اتصالت بهذا الشكل يتبي أن النظام القضائ غي مستقل، وهذا يؤدي إل أن القانون ل يتساوى عل الجميع. إن الشخ
ف للعقوبة ف جرية قتل امرأة (من القربات له). إن مراكز ب العقوبة أو أن يحصل عل تخفي سياسية صحيحة أو أصل عائل يكن أن يتجن
ض وبناء عليه تفشل فكرة الساواة أمام القانون. إضافة لذلك توجد مشكلة السلطة الجتمعية الختلفة ل تكون متوازنة تجاه بعضها البع

وجود قواني مختلفة لديان مختلفة: 

س بإمكانك أن تطلبي الحصول عل الطلق لن الطلق ممنوع (---) وف ضبك فلي ك ي ت كاثوليكية الديانة ومتزوجة من رجل كاثولي إذا كن
)IP13(السلم لهم قواني خاصة بهم والرجل هو السيطر وبوسعه أن يطلقق زوجته متى أراد ذلك. بإمكانه أيضا أن يتزوج أربع زوجات. 

ب راي الجموعة  ف الديان صعوبات مختلفة ولكن القاسم الشتك بينهن هو أن الرأة تعان من عدم IP13حس ش النساء من مختل   تعاي
ف بها كفرد متساو مع الرجل. يبدو أن للنساء والرجال حقوق مختلفة ف القانون العائل الذي ينظمه النتمء الديني. إن النتمء العتا

س. ب الجن الديني هو العامل الحاسم بالنسبة لحقوق الرأة والقواني مختلفة حس



الثقافة

ف يحدد هذا الرأة ف الحياة العامة. يبدو أن الرجال ف فإن هناك عدة أوجه حول كي ص العتا ب نق عندما يتعلق المر باعتبار الثقافة سب
ب الدراء: يحتلون معظم مناص

ب الدير. (---) إن الرجال دائا مسؤولون عن ب الدراء. انهم ل يعتقدون أن الرأة قادرة عل تقلد منص يحصل الرجال دائا عل مناص
ض الماكن.  ب إذن من الرجل للذهاب إل بع ب عل الرأة أن تطل )IP12(النساء وف معظم الحيان يتوج

ب الرفيعة لن الرأة ل تعتب قادرة بصورة كافية. إن النساء هن التابعات والرجال هم الستقلون الذين يفضل الرجال فيم يتعلق بالناص
ث تكون الرأة حرية التحرك عل يتحملون مسؤولية النساء. يبدو أن هناك موقفا مسبقا ف الجتمع يعني ابقاء النساء ف أوضاع الخضوع حي
سبيل الثال محددة لها. بناء عليه يبدو أن النساء غي معتف بهن كمواطنات متساويات مقارنة بالرجل. إضافة إل النظرة التعلقة بأن الرأة

 أن الحتلل يؤثر عل الوضع بصورة سلبية:IP14خاضعة تقول الجموعة 

سائيل.  ب الحتلل ال ف بسب سائيل. لقد تزايد العن ف الناجم عن الحتلل ال شف والعن ف الرتبط بال (أعتقد أن هناك رابط قوي بي العن
IP14(

ب أقوال الجموعة  ص السلبي الكامن ف الثقافة يعززه الحتلل. حس شفIP14إن العن ف الرتبط بال  توجد مشكلت ف الثقافة تتعلق بالعن
ف أصبح أكث انتشارا. يتبي أن الحتلل يعزز الشكلت القائة. يبدوان الحتلل يؤثر بصورة سلبية عل ب الحتلل فإن العن ولكن بسب

ف كمواطن متساو ف الجتمع. امكانية الرأة للحصول عل العتا

الدين

ف بصورة تامة ف السياق الجتمعي الثقاف، ان هناك بععد آخر يكن أن يؤدي إل تحديد النساء ول يعطيهن إمكانيات الحصول عل العتا
ب أقوال الجموعة  ب إبقاء الدين بعيدا عن السياسة.IP13مسألة الدين مسألة معقدة ل يكن تفاديه. حس  يج

ض) مع زوجك ت الحا سي عل الجميع. إذا جابهتك مشكلة (ف الوق ت مسيحيا فإن هذا اختيارك ولكن يستحسن أن يوجد قانون ي إذا كن
ب الحصول عل عقد مدن فيمكن أن يقوم بتبليغ البةة (القائد الديني) وعندها يأخذ نقودك (---) وأطفالك (---) ففي حالة الزواج فيج

ض النظر ان الزواج ف الكنيسة أو السجد  )IP13(يعطي الحقوق ضمن الثقافة بغ

ض. يتبي ب ابقاء الدولة والدين منفصلي عن بع ض النظر عن النتمء الديني. يج سي عل الجميع بغ ص القابلت وجود قانون ي يريد أشخا
س ف الوضع الحال أنه لو توجه الرجل إل القيادة الدينية يكن أن يحصل عل موافقة لعمل عدة أشياء ضد الرأة مثل أخذ الطفال منها. أف
هذا عل أن للمرأة حقوق أقل من الرجل وأن جزءا من الشكلة يكمن ف كيفية تفسي الدين وأنه يسمح له أيضا التأثي عل الطار العام.

ب أقوال الجموعة  ص القابلت أنه مطلوب. حس شء الذي يرى أشخا  فإنIP16بناء عليه فإن الجتمع ل يتحرر من تأثي الدين، وهو ال
التواجد الديني أصبح متزايدا ف الجتمع:

س أصبحوا متديني أكث من السابق وف التجاهي (---) يكن أن أقول إن هذا البلد أصبح محافظا أكث من السابق وأن عددا متزايدا من النا
ت ولكن تحولنا إل ذلك كنتيجة للصحوة60 – 50ل تكن فلسطي دولة متدينة بصورة خاصة (---). ل يكن الوضع هكذا منذ   سنة خل

شق الوسط (وأيضا السيحيي كرد فعل).  )IP16(السياسية للحركة السلمية ف العال العرب أو ف منطقة ال

ت ف القليم. إضافة إل ذلك  ت الناطق الفلسطينية متدينة أكث خلل العقود القليلة الفائتة نتيجة للحركة السلمية التي حدث لقد أصبح
ت متشددة بصورة أكب. يبدو أن الخطوط الفارقة بي الديان الختلفة أصبح

شف يعني أن أجساد النساء ف بالساواة بالنسبة للنساء. إن ال شف هو موضوع يبزغ عندما يتعلق المر بالعتا تلخيصا لا سبق نجد أن ال
ت ملكهن بل ملك العائلة. ل تعتب النساء أفرادا وهذا يتضارب تاما مع القيم الساسية للديقراطية التي تركز عل قيمة كل فرد وحقه ليس
ف عمل اختياراته بنفسه.  إن الثقافة والدين يلعبان دورا هاما ف التشديد عل القيم التي تبقي النساء ف أوضاع متدنية، ويتبي هذا مثل
ف بالنساء ص العتا ث تتأثر العائلة بفعل الدين. ل توجد أي قواني واضحة أو تنفيذ واضح للقواني. إن نق من القانون والنظام القضائ حي

كأفراد متساويات يتبي أيضا ف الحلبة السياسة والؤسسات العامة. من الواضح أن الرأة متغيبة ف الحياة السياسية ول تعطى مسائل النساء
ب ذلك هو الحتلل. تنسج البعاد الربعة جزئيا ببعضها لن الدين والثقافة يؤثران عل القواني والسياسة أي أولوية ويشار ال أن سب

ف بالنساء كأفراد متساويات مقارنة بالرجال. إن انحطاط وضع الرأة يعزز من قبل الحتلل الذي ص العتا س أيضا، مم يؤدي إل نق والعك
ت وطأته. يظهر أنه يساهم بصورة سلبية عل وضع النساء بصورة عامة. ش الفلسطينيون تح يعي
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يبدو أن هناك عدد قليل من الفروق بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. تتبع النطقتي نهج ناذج متشابهة فيم يتعلق بشكل وضع

ب هذا س ان حقوق وواجبات الوواطنة مرتبطة بالرجال. عواق شء الذي يتوقع منهن هناك.  ف السا النساء ف السياق العام وأيضا ما ال
يشكل الصعوبات التي تواجهها النساء ف اختاق السياق العام ووضعن أقل (معتمدات) من الرجال (مستقلي). تؤدي النساء دورا رمزيا
ض البعاد الفكرية أن النساء متزايدا عل شكل تقديم الدعم للرجال بدل من أن يكن مواطنات مستقلت ف علقتهن مع الدولة. تقول بع
معتف بهن كمواطنات متساويات ف الجتمع. يبز ذلك ف كل البعدين الفكريي "حرية التعبي وحرية الحركة" و"التعليم والعمل" اللذان
يظهران أنه من السهل بالنسبة للنساء التعبي عن رأيهن والتحرك بحرية. كم أن للنساء إمكانية أفضل للحصول عل التعليم والعمل. أما

البعدين الفكريي: "السياسة والؤسسات العامة" و "القواني والنظام القضائ" فإنهم يشيان إل زيادة الوجود ف الحلبة السياسية وأيضا يبدو
أنه تم تعزيز القواني بالنسبة للنساء. 

يظهر هنا الفرق بي كردستان العراق والناطق الفلسطينية. تم ف كردستان العراق سن قواني تعتب النساء فيها متساويات مع الرجال وبناء
ف بالنساء. يبدو أن اللوات شاركن ف ص لهن ف البلان. وكان هناك تعمدا لستخدام النظام القضائ للعتا ص مقاعد حص عليه فقد تم تخصي
ف بهن أكث ف بصورة تامة أو جزئية ف السياق العام. أما ف الناطق الفلسطينية فيبدو أن النساء يشعرن أن العتا القابلت يشعرن بالعتا

س الدعم ف النظام القضائ وف الحلبة السياسية كم هو الحال ف كردستان العراق. جزئيا ولكن ل يوجد لهن نف
ف فإنهم يعتبون أن الشكلة تكمن ف البعد الفكري ص ف العتا بي من يقصدون أن الرجال والنساء غي متساويي وبناء عليه يوجد نق
السياسة/الؤسسات العامة، القانون/النظام القضائ، الثقافة، الدين، والجال العام. ف البعد الفكري "السياسة والؤسسات العامة" تتشابه
الجابات من النطقتي. تعتب السياسة تثيلية فيم يتعلق بحقوق النساء وحلبة تكون النساء متغيبات فيها بصورة ملحوظة. ف البعد

ت حديثا تعزز ب النطقة. ف كردستان العراق توجد قواني سن ص القابلت حس ف إجابات أشخا الفكري: القواني والنظام القضائ" تختل
ص ض القواني العينة. ف الناطق الفلسطينية يوجد نق حقوق الرأة. الشكلة تكمن ف تطبيق القواني وأيضا حتى ف حالة الفتقار إل بع

ت ف كردستان العراق. كم أنها تعان من مشكلة ف تنفيذ القواني أكب ف النظام القضائ لن الرء يفتقر إل قواني مشابهة للقواني التي سونت
ب الدين دورا متزايدا ف سن القواني لن نقطة النطلق تكون من القواني الدينية فيم يتعلق بالحقوق القانونية العائلية الوجودة. يلع

وهذا من صالح الرجال.

ف تجاه وضع النساء التدن ولكن للدين تأثي ب وقتا قبل تغيي الواق أما البعدين الفكريي "الثقافة: و"الدين" فإنهم يظهران أن المر يتطل
ص القابلت من النطقتي التطرف الديني والرغبة ف أن تكون الديقراطية والدين منفصلي عن كبي عل صعيد السياق العام. أبرز أشخا
ب ذلك يعود إل ض. إضافة إل ذلك يبدو أن التوتر الديني أكب ف الناطق الفلسطينية مقارنة مع كردستان العراق. يكن العتقاد أن سب بع

س الصورة ف الناطق الكردية ف العراق. شة بنف ت منت أنه تم مقابلة عدد أكب من السيحيي ف الناطق الفلسطينية أو أن هذه الشكلة ليس
من بي الفروق الخرى بي النطقتي هناك الحتلل الساري ف الناطق الفلسطينية. يبدو أن الحتلل يعني مشكلة بالنسبة لشاركة النساء

ف السياق العام عن طريق أن الحتلل يعزز الشاكل السائدة وأيضا يؤدي إل عدم إعطاء مسائل الرأة الولوية ف ظل وجود الحتلل.

 

النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.



ت -5  التستنتاجا
تظهر نتيجة التقرير أن عملية تطبيق الديقراطية تعني اعتافا أكب بالنساء كمتساويات مع الرجال. بصــورة عامــة تــرى النســاء ف كردســتان
ل مــن الســياق الجتمعي الثقــاف وف السـياق العــام بعــد بــدء تطـبيق العراق وف الناطق الفلسطينية أنه أصبح لديهن إمكانيات أكب ف ـك

ض السمت الرئيسية.5الديقراطية. انطلقا من مفاهيم مختلفة أعرب عنها التجاوبي ف الجزء  ص بع  فيم تبي يكن تلخي
ـم متفقــون عل أن  ص الستجيبي يتخذون موقفا إيجابيا أو ناقدا يبــدو أنـه ض النظر عن كون الشخا يعنــي إمكانيــةتطــبيق الديقراطيــة بغ

ت. بــالرغم مــن أن الحــزاب السياســية ل أفضل بالنسبة للمرأة للتأثي عل دورها ف الجتمع عن طريق حصول النساء مثل عل حق التصــوي
س كونهن ناخبات.  ب عليها ف النهاية بشكل أو بآخر أن تتعامل معهن عل أسا يكن اعتبارتصغي دائا ول تتقبل مطالبات النساء فإنه يتوج

ت ف القواني ف النطقتي كتنازل للضغوطات من طرف النساء. ل أحد يضمن البقاء ف منصبه طالا هناك انتخابات نظامية التغييات التي ت
ت النســاء ت والمكانية الفضل للمشاركة ف النطاق العام أعط مم يحتم عليه أيضا أن يد يده إل جميع فئات الناخبي. يبدو أن حق التصوي
ـمع أصــواتهن ف شوط ف النطاق العام. بدأت النساء يــبزن موضــوع حقــوق الــرأة وتسـس س للمشاركة بصورة فعالة ولفرض ال ثقة أكب بالنف

ب عل الصعوبات. النقاشات السياسية. توجد عقبات عل الدرب ولكن يكن أن نرى إمكانيات الدوات الديقراطية واستخدامها للتغل

ـم والعمــل وهــذا أعطــاهن فرصــا أفضــل ليكــن غيالهويةبدأت  ت أفضــل ف التعلـي ت النســاء عل إمكانيــا  تتغي بتطبيق الديقراطية. حصل
صف بصورة مستقلة ف الجتمع. تعني الدراسة وإمكانية العمل الغياب عــن النــزل معتمدات ماديا تجاه العائلة وتوفر لهن حرية أفضل للت
ب الســيطرة س الذي يج خلل فتات من النهار وهذا يعني بدوره حرية تحرك أفضل للنساء. إن هوية الرأة وقيمتها انطلقا من النظور الجن
ت ض أفضــل. تحــول ـع تفاو عليه من قبل العائلة بدأت تتغي أيضا بناء عل تحول الرأة إل معيلة. ان من يول السكن بالنقود يكون لــه وـض
النساء من كونهن مسعتممددات وذات قيمة محددة (ومسيطر عليها من الخارج) ضمن قدراتهن النجابية لتصبحن مستقلت وتارسن عدد مــن
ت ـم تشــكيل هويــا ـذلك يـت س مجرد النجاب. ينجم تحد لنظرة الثنائيات حول الرجــال (عــدم العتمد) والنســائ (العتمد) وـب ف ولي الوظائ
ب اتخاذها. إن عمليــة التحــول مــن العتمد جديدة. تم اتخاذ الخطوات الول ف هذا التجاه بالرغم من وجود مزيد من الخطوات التي يج
ت هناك تخيلت قوية ف الساقي أن للنساء قيمة أقل ولكــن ب ف السياق الجتمعي الثقاف مقارنة بالسياق العام. ل زال إل الستقللية أصع

ف والتعريفات. كلم تزايد عدد النساء اللوات يسثبت أنفسهن كلم ازدادت إمكانية إعادة النظر بهذه الواق

ف هناك مسألة  .فمن بي العقبات الوجودة للعتا ش ثال س للنســاء حيــ شف مرتبط بصورة قوية بالسيطرة عل النظور الجن . إن مفهوم ال
صفات النساء ف كل من الســياق شء يؤثر عل ت شف. إنه  صفاتها التي تتبع أو تتضارب مع نوذج ال تعتب قيمة الرأة والعائلة انطلقا من ت
شف يكن أن تعني عقوبات جسدية ونفســية وف أســوأ الحــوال القتــل. إن الجتمعي الثقاف والسياق العام لن ارتكاب جرية ضد رموز ال
ث تكون قيمة شف هو مفهوم مركزي يركز عل النساء كهوية جمعية يلكها الرجال والعائلة (العشية) أكث مم ف التقليد الديقراطية حي ال
س مفــاهيم شف قطبا مضادا للقيم الديقراطية. إن عملية تطبيق الديقراطية تخلخل أس الفرد الستقل هي مركز الهتمم. تصبح مشكلة ال
ـوازين س استقللية الفرد والحقوق النسانية تحتل موقعا مركزيا بصورة أكب. بدأ تحويل ـم ت القيم التي تبنى عل أسا شف نوعا ما وأصبح ال
ت وعمليــة القوى مع تراجع ف السيطرة عل جسد الرأة. يكن رؤية تزايد حرية حركة النساء كمثال عل ذلــك. عل أي حــال فإنهــا اتجاهــا

مستمرة أكث من كونها حقيقة واقعة.

ـمية الدينمن بي العقبات الخرى  ض قواعــد ومراســيم غي رـس وعــنالذي يؤثر عل السياق الجتمعي الثقاف والسياق العام عــن طريــق فــر
س الدين بحد ذاته الذي يدعو ال القلــق بــل س الدين السائد بدرجات مختلفة ف النطقتي. إنه لي طريق النظام القضائ الذي يقوم عل أسا
ض النظر عن النتمء الديني. يشعر الرء أن للدين مطالبة أكب بالقوة وأن ممثليه يســتخدمون هو تفسي الدين من قبل القيادات الدينية بغ
ب الحيان التفسيات التي ل تسي ف مصلحة النساء. كم يؤكد أن تكون الدولة خالية من التأثيات الدينية وأن تكون القواني علمنيــة ف أغل
ب إبقــاء الــدين بعيــدا عــن الديقراطيــة وأنــه أمــر س. يجــ ض النظر عن النتمء الديني أو الجنــ يكون فيها الجميع سواسية أمام القانون بغ
ـع شف لن للدين فسحة أوـس ص أكث من مفهوم ال ص. إن دور الدين هو مشكلة بحد ذاته ولكن يبدو أن لديه قوة كامنة للتغي مع الع شخ

شف. ص أكث مم يكن التوصل إليه فيم يتعلق بفهوم ال للتفسي. يكن أن يتوصل الرء إل تفسيات مختلفة بشكل يتوافق مع الع

ثالعائلةيبدو أن  ـع حيــ ب العائلة العنية. يتبي وكأن هناك نوازع لتطــبيق الفــاهيم العشــائرية ف الجتـم  تشكل عقبة وإمكانية وهذا حس
ـم براكــز القــوى هــي ت بي العــائلت وعلقتـه تحسم العلقات العائلية ومكانة العائلة نوعية القابلة القانونية ف الحكمة. يتبي أن العلقــا
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النتائج
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ت– 6  التوصيا
السياق الجتمعي الثقاف.

ب القــاء الضــوء  ل يعالج التقرير سوى الفاهيم الشاملة ويكن عمل مزيد من البحوث حول كل بعد فكري. عل أي حــال هنــاك أمــور يجــ
شق عليها لدراستها ف أبحاث لحقة ولكن هناك اقتاحات حول الطريقة التي يكن خللهــا تعزيــز الســاواة وتحســينها ف ســياق منطقــة ال

الوسط:

.الامان
ف بالنساء ف الجال العام أدى إل وقوع أزمة هوية بالنسبة للرجــال ف الطــار س عن جنوب أفريقيا فإن زيادة العتا ب دراسة سيديري  حس

ف ضد النساء ص وأدى ذلك بدوره إل زيادة العن الخا
)Sideris 2007:248ff(ف . من الهم أيضا دراسة إذا كان هذا قد حصل ف كردســتان العــراق أو ف النــاطق الفلســطينية فيم يتعلــق بــالعن

شء ف يحصل بصورة أقل أو أكث بعد بدء تطبيق الديقراطية؟ كان منظور المان هو  شف. هل ل يزال هذا النوع من العن الرتبط بقضايا ال
ـلم درسته مع ماريا هاجباري ف التقرير الذي كتبناه لنظمة  . أظهــرت تقاريرنــا حــول2010 عــام  Kvinnor för Fredنساء من أجل الـس

ث تشــكل العائلــة ف القــام الول والخي ـع حيــ ض ف الجتـم الخاطر والمان ف كردستان العراق والناطق الفلسطينية أن للنســاء دور متعــر
ب أن شــبكة الحميــة الحكوميــة منعدمــة ت أحد شيئا ضد رغبة العائلة فإنه يجابه خطر التخل عنه بســب شبكة الحمية الجتمعية. إذا فعل
ـذي ف فقــط عل العمــل التطــوعي اـل تقريبا. هناك منظمت نسائية تعمل بصورة فعالة لحاولة مساعدة النساء التعرضات ولكن ذلك يتوق

ب الحيان من قلة الوارد الادية وعدم كفايتها س أنشطة النظمت. كم أن هذه النظمت تعان ف أغل يشكل أسا
)Hagberg & Jonegård jan 2010, Hagberg & Jonegård feb 2010(ب دراسة الزيد عن أمان النساء مقارنة بتطبيق . لذلك يج

ف ضد النساء انطلقا ب أن تحصل النظمت التي تتعامل بأمور العن الديقراطية والتغيي ف الدوار الجنسية ف النطقتي. إضافة إل ذلك يج
ـديم ب أن تتوفر لها إمكانيات أفضل لتـق من إجراءات وقائية، منظور ملح ومنظور متابعة، عل الدعم الادي دوليا وعل الصعيد الوطني. يج
ف الطارئ. هناك عدد قليل من الماكن التي يكـــن أن خدمات الخباء النفسيي وأيضا العمل والسكن للنساء التعرضات بعد فتة وضع العن
ت صورة تهديد قــوي تختفــي عــن ش تح ت ف ملجأ النساء. إن الخطر الكامن آنذاك هو أن النساء التي تعي ش فيها النساء بعد تضية وق تعي

. إن كردستان العراق والناطق الفلسطينية منطقتان صغيتان ومحدودتان. مم يجعل من السهل)ibid(النظار أو أن تبدأ العمل ف الدعارة 
ـدة مــن النطقــتي ف ويكون خطر القتل وشيكا. إن النساء اللوات ل ينجحن ف البقاء ف كــل واـح ت من وضع عن العثور عل الرأة التي هرب
ف ب أن ينظر إل الخطر الوشيك الناجم عن العن ب أن يحصلن عل اللجوء ف دول أخرى أي أنه يج شف يج ف الرتبط بقضايا ال ب العن بسب

شف وأن يعتب ذلك سببا قويا للحصول عل اللجوء.  الرتبط بقضايا ال

. دور الرجل
ـد الــرء ث عن الهوية فإن سياسة الهويــة تصــبح أقــوى. يرـي ف أوقات عدم الستقرار التي يكن أن يعنيها تطبيق الديقراطية عل شكل البح

شء كان مستديا ف السابق وكان يعني ف معظم الحيان انحطاط منزلــة الــرأة  ).)Kaldor 2002:90ff; Yuval-Davis 1997العودة إل 
ـم معرفــة أن تطــبيق الديقراطيــة يســتطيع أن ب أن يتم إعادة تحديد دور الرجل من السيطرة عل الرأة إل احتام الرأة. انــه مــن الـه يج
ـعيد ـم مــادي دول وعل الـص ـديم دـع ب المر عمل أبحاث وتقييم وأيضا تـق يضمن أدوار جديدة للرجل ويبي أشكالها. وف هذه الحالة يتطل
ض الــرأة للمعانــاة فــإن ث تتعــر ص القابلت أنه حيــ ف. أشار أحد أشخا الوطني للمنظمت التي تعمل عل تغيي دور الرجل السلبي والعني

ف. ب أحدا ل ف الجتمع ول النساء ول الرجال من دور الرجولة العني ض للمعاناة أيضا. ل يكس الرجل يتعر
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. دور الرجل
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شء كان مستديا ف السابق وكان يعني ف معظم الحيان انحطاط منزلــة الــرأة  ).)Kaldor 2002:90ff; Yuval-Davis 1997العودة إل 
ـم معرفــة أن تطــبيق الديقراطيــة يســتطيع أن ب أن يتم إعادة تحديد دور الرجل من السيطرة عل الرأة إل احتام الرأة. انــه مــن الـه يج
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النتائج
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.ف. ش  ال
ب النساء دور الساهمة لبقــاء الســيطرة وبقــاء شف بينم تلع ب الحيان عقوبة "جرية" خرق قواعد ال شف ينفذ الرجال ف أغل ف ثقافة ال

. )Yuval-Davis 1997:37f; AbelGani 2007:28f(الطر الهيكلية 
س الحداث "متزوج رغم عن ارادته  شف،)Gift mot sin vilja" (Ungdomsstyrelsen 2009ف تقرير مجل  يتبي أن الصبية ف ثقافة ال

شيكة الحيــاة. ـدود فيم يتعلــق باختيــار  س عل شقيقاتهم ولكن لديهم أيضا اختيار مـح من منظور سويدي، يرغموا عل ممرسة دور البولي
ك نتمكن من تغيي تلك الدوار. يلزم دعم عمل شف أهمية كبية ل يصبح الصبية مرتكبي وضحايا. لدراسة دور الرجل ودور الرأة ف ثقافة ال
النظمت التي تعمل بصورة فعالة لتغيي هذه الدوار والستفادة أيضا من خباتها عــن طريــق تبــادل الخــباء بي الــدول لن مشــكلة قضــايا
س، ولكــن ليســوا س من الناطق العنيــة بــالمر. هنــاك عــدد كــبي مــن النــا شف موجودة أيضا ف عدد كبي من الدول التي هرب اليها النا ال
ـة بأفضــل ب العرـف شف إل البلد الجديد التي هربوا أو انتقلوا اليها. بناء عليه فمن الهم تبادل الخــباء لكســ جميعا، يجلبون معهم نظرة ال

شف الوجودة ف عدد من الدول.  شكل وللتوصل إل الدوات اللزمة للتعامل بشكلة قضايا ال

 السياق العام.
ب القــاء الضــوء عليهــا ض المــور الــتي يجــ ب ملؤها والتي ظهرت خلل فتة تنفيذ الدراسة. هناك بع   ف هذا النظور تجد ثغرات أخرى يج
ك يتم الستمرار بدراستها ف البحاث القادمة وأيضا اقتاحات عن الطريقة التي يكن عن طريقها تعزيز وتحسن الساواة ف ســياق منطقــة ل

شق الوسط: ال

حركة النساء.
ت بي شق أوروبا وأمريكا اللتينية إل أهمية النشاط النسائ لن التحالفــا  تشي دراسات جورجينا وايلن عن عمليات تطبيق الديقراطية ف 

W(الناشطي ف داخل وخارج نطاق الدولة والحكومة يعطي أنجح النتائج لحقوق النساء  aylen 2007(ـدور .  من الــثي للهتمم دراســة اـل
الدروس الــتيالذي لعبته الحركة النسائية لتعزيز حقوق النساء فيم يتعلق بالقواني والسياسة ف كردستان العراق والناطق الفلسطينية. إن 

شق الوســط والــتييكن استخلصها مهمة من أجل خلق استاتيجيات فعالة وذات مغز ى للحركــة النســائية الوجــودة ف بلــدان منطقــة ال
ـع س بصورة مرضية أهمية حول كيفيــة تطــور الربـي تحاول بدء عملية تطبيق الديقراطية. ان تقييم المور التي سارت عل ما يرام والتي ل ت

ـدة تدوين  عند إل الختفاء تطبيق الديقراطية ف نساءبالضافة إل ذلك تيل مساهمة الالعرب من منظور الساواة.  لنتاريخ الدولة الجدـي
 هناك أهمية مركزيــة لجعــل الحركــة النســائية جــزءا مــن توثيــق.يتضاءل ن ومشاركتهلنساءعني أن دور اتغالبا ما عملية الكتابة بحد ذاتها 

ـدعم ـدم اـل ب أن يـق تاريخ الدول التعلق بتطبيق الديقراطية وأن تحصل النساء عل الدور الذي يحق لهــن الحصــول عليــه ف التاريــخ. يجــ
ت تســودها الســاواة للحركة النسائية دوليا وعل الصعيد الوطني ف عملها من أجل حقوق الرأة. وهذا له أهميــة كــبية ليجــاد ديقراطيــا

والثبات.

الوضع الادي.
ـع ـدون إعــادة التوزـي ف لن يكون ممكنا ـب س أن العتا ب دورا مهم. تقصد فري  هذا الوضع يعالج فقط بصورة سطحية ف التقرير ولكنه يلع

ف  صف. إن الرأة غي العتمدة ماديا تتوفر)Fraser 2003:232ff(ول تكون أي إعادة للتوزيع ممكنة من غي اعتا ت كــبية للت  لها إمكانيــا
ف. انم ايجاد الظروف الادية يعتب مسألة مركزية بصورة مستقلة تجاه العائلة والجتمع ويؤدي هذا ف النهاية إل خلق ظروف أفضل للعتا

ـدة  ب تقرير النساء الصادر عن هيئة المم التـح ف. حس ,In Pursuit of Justiceكم هو الحال بالنسبة للعلقة بي إعادة التوزيع والعتا
Progress of the W orld’s W omen 2011-2012 بالائة من النساء اللوات يعتبن طاقة عاملة ف سوق العمل ف العــراق14 فإن مجرد 

ت نسبة النســاء العــاملت ف ســوق العمــل 69مقارنة مع   بالــائة17 بالائة للرجال الذي يحسبون كطاقة عاملة. ف الناطق الفلسطينية بلغ
UN( بالائة للرجال 68مقارنة بنسبة   W omen 2012:130(يوجد عدد كبي من النساء اللوات يعتبن كطاقة عاملــة خــارج ســوق العمــل .

ـع ومعتمدات عل دخل الخرين (غالبا الرجال). ف النهاية يؤدي هذا إل ظروف مادية سيئة لهذه البلدان بصورة عامة لعدم اســتخدام جمـي
ب ف بالنساء كطــرف متســاو ومســتقل. حســ المكانيات ف تشغيل أكب جزء من السكان ف العمل.  كم أنه يعني أيضا تقليل إمكانية العتا

تقرير البنك الدول 
The W orld Development Report 2012: Gender Equality and Development فإن الساواة تعتب اقتصادا ذكيا. يكن أن تعزز

أكث تثيل. يركز التقرير بصور ة كبية عل تقليــل نســبةالساواة النتاجية وتحسن نتائج التنمية بالنسبة للجيال القادمة وتجعل الؤسسات 
ت الاديــة للنســاء وزيــادة ت، تحســي المكانيــا الوت البكر للنساء (يرتبط ف عدد كبي من الحيان بالحمل) وتسهيل تعليم النســاء والفتيــا

الصغاء للنساء 
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ف  صف. إن الرأة غي العتمدة ماديا تتوفر)Fraser 2003:232ff(ول تكون أي إعادة للتوزيع ممكنة من غي اعتا ت كــبية للت  لها إمكانيــا
ف. انم ايجاد الظروف الادية يعتب مسألة مركزية بصورة مستقلة تجاه العائلة والجتمع ويؤدي هذا ف النهاية إل خلق ظروف أفضل للعتا

ـدة  ب تقرير النساء الصادر عن هيئة المم التـح ف. حس ,In Pursuit of Justiceكم هو الحال بالنسبة للعلقة بي إعادة التوزيع والعتا
Progress of the W orld’s W omen 2011-2012 بالائة من النساء اللوات يعتبن طاقة عاملة ف سوق العمل ف العــراق14 فإن مجرد 

ت نسبة النســاء العــاملت ف ســوق العمــل 69مقارنة مع   بالــائة17 بالائة للرجال الذي يحسبون كطاقة عاملة. ف الناطق الفلسطينية بلغ
UN( بالائة للرجال 68مقارنة بنسبة   W omen 2012:130(يوجد عدد كبي من النساء اللوات يعتبن كطاقة عاملــة خــارج ســوق العمــل .

ـع ومعتمدات عل دخل الخرين (غالبا الرجال). ف النهاية يؤدي هذا إل ظروف مادية سيئة لهذه البلدان بصورة عامة لعدم اســتخدام جمـي
ب ف بالنساء كطــرف متســاو ومســتقل. حســ المكانيات ف تشغيل أكب جزء من السكان ف العمل.  كم أنه يعني أيضا تقليل إمكانية العتا

تقرير البنك الدول 
The W orld Development Report 2012: Gender Equality and Development فإن الساواة تعتب اقتصادا ذكيا. يكن أن تعزز

أكث تثيل. يركز التقرير بصور ة كبية عل تقليــل نســبةالساواة النتاجية وتحسن نتائج التنمية بالنسبة للجيال القادمة وتجعل الؤسسات 
ت الاديــة للنســاء وزيــادة ت، تحســي المكانيــا الوت البكر للنساء (يرتبط ف عدد كبي من الحيان بالحمل) وتسهيل تعليم النســاء والفتيــا

الصغاء للنساء 

النتائج

 حرية حركة النساء محددة بصورة أكبر مقارنة مع الرجال. على سبيل المثال ل يجب أن تتحرك المرأة في الخارج بعد
الساعة السابعة مساء في كردستان العراق لنها يمكن أن تجلب لنفسها سمعة سيئة وأيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر. إن هذا

يعني أن الشوارع في معظم الحيان يجوبها الرجال فقط وخاصة في المساء والليل.

) لرجال الدين سيطرة كبيرة في المجتمع ويؤثرون على القيم حول حقوق المرأة ولمكانياتها في كثير من المجالت.

 إن الدور الذي يعطى للنساء يتمثل بصورة أولية في كونها مطيعة وتخنع للرجال من أقاربها. من بين العناصر النركزية في
هذه النظرة هو أن حياة المرأة الجنسية مملوكة من قبل العائلة ويجب أن يتم حمايتها بكل الشكال وإل فإن العائلة ستجلب

لنفسها سمعة سيئة. كما أن ارتداء الحجاب يشكل في أغلب الحيان أحد أجزاء هذا المفهوم لنه يتوجب على المرأة أن
تحمي نفسها من الرجال.

انتهزت النساء الفرص السانحة لهن في العوام الخيرة لممارسة الدراسة في الجامعات وفي الوقت الحاضر نجد في عدد 
 الجامعات أن عدد النساء اللواتي يمارسن الدراسة هناك يفوق عدد الرجال. منكبير

 في وقت سابق من تاريخ كردستان العراق كان هناك عدد كبير من نساء كرديات قويات في المنطقة الكردية ولكن الحركة
السياسية السلمية غيررت ذلك خلل الثلثين عاما الفائتة بسبب أن الحركة السلمية امتدت في المنطقة. تظهر الصورة

 في حلبجة.1970امرأة شاركت كمغنية في مهرجان موسيقي عام 

 في الوقت الحاضر يمارس عدد كبير من النساء الدراسة مقارنة بما كان عليه الحال سابقا وهذا أدى إلى توفير فرص أكبر
للمرأة لكي تصبح مستقلة ماديا وأن تحصل على اعتبار أكبر كمواطن متساو في المجتمع. تظهر الصورة فتاتين في الطريق

إلى المدرسة من المنزل في البلدة القديمة في القدس.

 تحمل القوانين في المناطق الفلسطينية طابعا دينيا ولكنها توفر تخفيف العقوبات على من يرتكب جريمة شرف. يمكن أن
يفلت الرجل الذي له اتصالت سياسية على مستوى عال أو ينتمي إلى عائلة ذات مركز قوي من العقوبة أو أن يتم تخفيف

عقوبته بعد أن قتل امرأة من قريباته. هذا الشيء يجعل المرأة في وضع ضعيف للغاية.

 يلعب الدين دورا أكبر في القانون فيما يتعلق بالشؤون القانونية العائلية ويسري هذا بصورة خاصة في المناطق الفلسطينية
مقارنة مع كردستان العراق. بناء عليه ل يكون النساء سواسية أمام القانون بل أن تطبيق القانون يعتمد على النتماء الديني

الذي يؤثر مثل على الطلق.

الستنتاجات
تعمل النساء في الشرق الوسط بصورة فعالة للحصول على العتراف كأفراد متساويين في جميع أطياف المجتمع. على
سبيل المثال تم خلل السنوات الفائتة اعداد عدد من مؤتمرات النساء اجتمع فيها نساء من جميع أنحاء العالم للتناقش سويا
حول كيفية تحسين أوضاع حقوق المرأة وظروفها الحياتية في منطقة الشرق الوسط. هذه الصورة التقطت خلل مؤتمر

 البلدائل النسائية" الذي قامت جمعيات نسائية أوروبية بعقده من بينها على سبيل المثال–"النساء والقرن الحادي والعشرين 
 في القاهرة.2010شبكة المبادرة النسائية الوروبية ومؤسسة التضامن النسائي العربي في شهر ديسمبر 

التوصيات
 يجب أن يتغير دور الرجل في مرحلة مبكرة. يجب تثقيف الصبيان ابتداء من مرحلة دار الحضانة اكي نتمكن على المدى
البعيد من تغيير دور الرجل الذي يتضمن في أغلب الحيان طابع العنف. كما يجب أن تتعلم الفتيات عدم تقبل دور الرجل

المرتبط بممارسة العنف.

 دورة دراسية في الخياطة في مدرسة آمز في حلبجة كانت نتيجتها فتح عدد من النساء شركات وخياطة منتجات من بينها
حلل التخرج. هذا مثال على كيف أدى منح فرصة للمرأة لتعزيز موقفها المادي والحصول فيما بعد على نركز أقوى في

المجتمع.



.ف. ش  ال
ب النساء دور الساهمة لبقــاء الســيطرة وبقــاء شف بينم تلع ب الحيان عقوبة "جرية" خرق قواعد ال شف ينفذ الرجال ف أغل ف ثقافة ال

. )Yuval-Davis 1997:37f; AbelGani 2007:28f(الطر الهيكلية 
س الحداث "متزوج رغم عن ارادته  شف،)Gift mot sin vilja" (Ungdomsstyrelsen 2009ف تقرير مجل  يتبي أن الصبية ف ثقافة ال

شيكة الحيــاة. ـدود فيم يتعلــق باختيــار  س عل شقيقاتهم ولكن لديهم أيضا اختيار مـح من منظور سويدي، يرغموا عل ممرسة دور البولي
ك نتمكن من تغيي تلك الدوار. يلزم دعم عمل شف أهمية كبية ل يصبح الصبية مرتكبي وضحايا. لدراسة دور الرجل ودور الرأة ف ثقافة ال
النظمت التي تعمل بصورة فعالة لتغيي هذه الدوار والستفادة أيضا من خباتها عــن طريــق تبــادل الخــباء بي الــدول لن مشــكلة قضــايا
س، ولكــن ليســوا س من الناطق العنيــة بــالمر. هنــاك عــدد كــبي مــن النــا شف موجودة أيضا ف عدد كبي من الدول التي هرب اليها النا ال
ـة بأفضــل ب العرـف شف إل البلد الجديد التي هربوا أو انتقلوا اليها. بناء عليه فمن الهم تبادل الخــباء لكســ جميعا، يجلبون معهم نظرة ال

شف الوجودة ف عدد من الدول.  شكل وللتوصل إل الدوات اللزمة للتعامل بشكلة قضايا ال

 السياق العام.
ب القــاء الضــوء عليهــا ض المــور الــتي يجــ ب ملؤها والتي ظهرت خلل فتة تنفيذ الدراسة. هناك بع   ف هذا النظور تجد ثغرات أخرى يج
ك يتم الستمرار بدراستها ف البحاث القادمة وأيضا اقتاحات عن الطريقة التي يكن عن طريقها تعزيز وتحسن الساواة ف ســياق منطقــة ل

شق الوسط: ال

حركة النساء.
ت بي شق أوروبا وأمريكا اللتينية إل أهمية النشاط النسائ لن التحالفــا  تشي دراسات جورجينا وايلن عن عمليات تطبيق الديقراطية ف 

W(الناشطي ف داخل وخارج نطاق الدولة والحكومة يعطي أنجح النتائج لحقوق النساء  aylen 2007(ـدور .  من الــثي للهتمم دراســة اـل
الدروس الــتيالذي لعبته الحركة النسائية لتعزيز حقوق النساء فيم يتعلق بالقواني والسياسة ف كردستان العراق والناطق الفلسطينية. إن 

شق الوســط والــتييكن استخلصها مهمة من أجل خلق استاتيجيات فعالة وذات مغز ى للحركــة النســائية الوجــودة ف بلــدان منطقــة ال
ـع س بصورة مرضية أهمية حول كيفيــة تطــور الربـي تحاول بدء عملية تطبيق الديقراطية. ان تقييم المور التي سارت عل ما يرام والتي ل ت

ـدة تدوين  عند إل الختفاء تطبيق الديقراطية ف نساءبالضافة إل ذلك تيل مساهمة الالعرب من منظور الساواة.  لنتاريخ الدولة الجدـي
 هناك أهمية مركزيــة لجعــل الحركــة النســائية جــزءا مــن توثيــق.يتضاءل ن ومشاركتهلنساءعني أن دور اتغالبا ما عملية الكتابة بحد ذاتها 

ـدعم ـدم اـل ب أن يـق تاريخ الدول التعلق بتطبيق الديقراطية وأن تحصل النساء عل الدور الذي يحق لهــن الحصــول عليــه ف التاريــخ. يجــ
ت تســودها الســاواة للحركة النسائية دوليا وعل الصعيد الوطني ف عملها من أجل حقوق الرأة. وهذا له أهميــة كــبية ليجــاد ديقراطيــا

والثبات.

الوضع الادي.
ـع ـدون إعــادة التوزـي ف لن يكون ممكنا ـب س أن العتا ب دورا مهم. تقصد فري  هذا الوضع يعالج فقط بصورة سطحية ف التقرير ولكنه يلع

ف  صف. إن الرأة غي العتمدة ماديا تتوفر)Fraser 2003:232ff(ول تكون أي إعادة للتوزيع ممكنة من غي اعتا ت كــبية للت  لها إمكانيــا
ف. انم ايجاد الظروف الادية يعتب مسألة مركزية بصورة مستقلة تجاه العائلة والجتمع ويؤدي هذا ف النهاية إل خلق ظروف أفضل للعتا

ـدة  ب تقرير النساء الصادر عن هيئة المم التـح ف. حس ,In Pursuit of Justiceكم هو الحال بالنسبة للعلقة بي إعادة التوزيع والعتا
Progress of the W orld’s W omen 2011-2012 بالائة من النساء اللوات يعتبن طاقة عاملة ف سوق العمل ف العــراق14 فإن مجرد 

ت نسبة النســاء العــاملت ف ســوق العمــل 69مقارنة مع   بالــائة17 بالائة للرجال الذي يحسبون كطاقة عاملة. ف الناطق الفلسطينية بلغ
UN( بالائة للرجال 68مقارنة بنسبة   W omen 2012:130(يوجد عدد كبي من النساء اللوات يعتبن كطاقة عاملــة خــارج ســوق العمــل .

ـع ومعتمدات عل دخل الخرين (غالبا الرجال). ف النهاية يؤدي هذا إل ظروف مادية سيئة لهذه البلدان بصورة عامة لعدم اســتخدام جمـي
ب ف بالنساء كطــرف متســاو ومســتقل. حســ المكانيات ف تشغيل أكب جزء من السكان ف العمل.  كم أنه يعني أيضا تقليل إمكانية العتا

تقرير البنك الدول 
The W orld Development Report 2012: Gender Equality and Development فإن الساواة تعتب اقتصادا ذكيا. يكن أن تعزز

أكث تثيل. يركز التقرير بصور ة كبية عل تقليــل نســبةالساواة النتاجية وتحسن نتائج التنمية بالنسبة للجيال القادمة وتجعل الؤسسات 
ت الاديــة للنســاء وزيــادة ت، تحســي المكانيــا الوت البكر للنساء (يرتبط ف عدد كبي من الحيان بالحمل) وتسهيل تعليم النســاء والفتيــا

الصغاء للنساء 

ص وف الجتمع أيضا وتقليــل إمكانيــة انتقــال قلــة الســاواة بي الجيــال  W( واحتامهن ف الجال الخا orldbank 2012( .كم تصــبح قلــة
ض النســاء بصــورة منتظمــة للتمييــز الساواة عل الدى البعيد وضع اقتصادي أسوأ بينم تساهم الساواة ف النجاح القتصادي. عنــدما تتعــر
ـراق وف ص عمل للنساء ف كردستان الـع س الجتمع بكامله من النواحي الجتمعية والقتصادية والتنموية. لذلك فمن الهم جدا ايجاد فر يخ
الناطق الفلسطينية (فلسطي)، ومساندة إمكانياتهن وقدراتهن لمرسة أنشطة تجاريــة خاصــة بهــن وتشــجيعهن عل دخــول ســوق العمــل

UN W(وتزويد النساء بالخدمات الالية التي يحتجن اليها ف القطاعات الرسمية وغي الرسمية  omen 2013(13تتوفر للدولة التي تسودها .
ب استغلل كامل طاقتها العاملة.  الساواة ظروف أكب لتصبح دولة ناجحة اقتصاديا بسب

.القواني والسياسة

ــد من الهم تقييم العمل الؤسسات ف كردستان العراق والناطق الفلســطينية ب معرفــة اي الســتاتيجيات الــتي تســي بشــكل جي ك نكســ ل
والستاتيجيات التي تسي بصورة غي جيدة فيم يتعلق بتعزيز الحمية القانونية للمرأة وإدخال عدد أكــب مــن النســاء ف الحلبــة السياســية.
ب يجدر الشارة أن هناك كثي من المور التي يكن عملها ف النطقتي فيم يتعلــق بــالقواني وخاصــة القــواني العائليــة الــتي تكــون ف أغلــ
س أو ض النظــر عــن النــوع الجن ب أن يتم سن قانون علمن يكون جميع الفراد فيه سواسية أمام القــانون بغــ الحيان ذات صبغة دينية. يج

النتمء الديني أو النتمء العرقي. يكن القول إن الحمية القانونية 
ف ضد النساء ف النزل وتعرض الرأة للغتصاب ضمن علقة الزواج.  UN W(منعدمة تقريبا ف النطقتي فيم يتعلق بارتكاب العن omen

ت العراق. )2012:138,142  كدولة بالتوقيع عل معاهدة حقوق الرأة  14قام
ت عدة تحفظات عل أجزاء أو هاولكن ت العراق عن تحفظها عل الادة .عل مواد كاملة قدم  التي من بي المور التي تعالجها أنه16 أعرب

ب أن يحق لكل من النساء والرجال الحصول عل حقوق وواجبات متساوية ضمن علقة الزواج وأيضا ف الطلق الحتمل، وأن للنساء يج
ت العراق عل أجزاء والرجال حقوق متساوية لتخاذ القرارات التعلقة بالتخطيط العائلية واللكية وإدارة المتلكات. إضافة إل ذلك تحفظ

س الحقوق كمواطنات .9 التعلقة باللتزام بإلغاء التمييز ضد النساء وعل جزء من الادة 2من الادة   ( التعلقة بحصول النساء عل نف
United Nations Treaty Collections; Kvinnokonventionen(إن فلسطي بصفتها دولة مراقبة ف هيئة المم التحدة ل تقم بالتوقيع .

ب أن يتم إزالة. )ibid(عل معاهدة حقوق الرأة  ت النساء ستحصل عل إمكانية أن تصبحن مواطنات متساويات ف الجتمع فيج  إذا كان
ب أن تقوم فلسطي بدون أي تحفظ بالتوقيع عل معاهدة حقوق جميع التحفظات التعلقة بعاهدة حقوق الرأة ف حالة العراق ويج

ب  سي بنود العاهدة كقانون لضمن حقوق الرأة. يلع ب أن ت ك تصبحهاما ضاغطا الجتمع الدول دورا الرأة. إضافة إل ذلك يج ل
ب أن العاهدة قانونا ف النطقتي وأيضا تقديم الدعم للمنظمت النسائية التي تعمل بصورة فعالة لدخال النساء ف الحلبة السياسية. يج

تعطى الرأة فرصة لتعزيز حقوقها من الناحية القانونية وأيضا إمكانية الشاركة ف الجال العام الذي تتخذ فيه القرارات السياسية. العاهدة
ب من جميع الدول132515 س المن ف هيئة المم التحدة ملت فراغا مهم ف هذا العمل. عل سبيل الثال يططل  التي وافق عليها مجل

العضاء أن تعمل عل اعطاء النساء بشكل متزايد حق الشاركة ف جميع مستويات القرارات عل صعيد الؤسسات الوطنية، القليمية،
. لهذا أهمية كبية ف النطقتي التي سادتها وتسودها النزاعات.)Operation 1325(الدولية وآليات العمل الوقائ والتعامل حل النزاعات 

شوطا ويعطى فقط للمنظمت/السلطات التي يوجد بها نسبة ل تقل عن  ب أن يكون الدعم م  بالائة من النساء ف40إضافة إل ذلك يج
ب كامل. ف السلطة ومرت ب أن تحصل النساء عل نص س الحواجز الزجاجية الهشة. يج ب ك ب قيادية. يج مناص

ص القابلت قبل أن أغلق السجل؟  ف شيئا قاله ل أحد أشخا تعان النساء ولكنهن قويات ويكافحن من أجلف النهاية أود أن أضي
ب.  ان النساء اللوات شاركن ف القابلت مناضلت حقيقيات وتتوفر لديهنمعتقداتهن لستعادة حقوقهن وأتنى أن يحصل ذلك عن قري

معلومات رائعة ولكنهن بحاجة إل الدعم من العال الخارجي عل شكل ضغوطات دولية لتعزيز حقوق النساء. من الهم تبادل العرفة بي
ف النظمت النسائية الختلفة والنساء ف جميع أنحاء العال.  ان النساء بحاجة لتعلم الكثي وتبادل ذلك مع بعضهن ولذلك فإن مختل

س لجميع أشكال التضامن. عل سبيل الثال فإن شوط متساوية يسودها الحتام مهم للغاية ويشكل حجر السا س  التبادل الدول عل أس
شف بشكل أفضل مم نعرفه ف السياق السويدي ولذلك هناك الكثي للتعلم من شق الوسط يعرفن تفاصيل مشكلة قضايا ال نساء منطقة ال
س تبني أو الوافقة عل نط معي حدده الخرون (غالبا الرجال) ض. من الهم أن نتك النساء يقررن بأنفسهن تحديد عالهن ولي بعضنا البع

لهن.
 ف كردستان العراق. تقوم منظمة نساء من أجل السلم منذ زمن بعيد بدعمAmez من بي المثلة عل النظمت التي تدعم النساء ف محاولتهن للستقلل الادي منظمة آمز 13

ك تحصل الرأة عل فرص الستمرار ف التعليم للتتمكن منForum Sydالنظمة ماديا عن طريق مخصصات مالية من فوروم سيد  . تشمل أنشطة آمز تنظيم الدورات الدراسية ل
س التخرج للتلميذ الذين يتخرجون شكة من بي ما تقوم به خياطة ملب س  ت مجموعة من النساء اللوات شاركن ف دورة دراسية ف الخياطة بتأسي دخول سوق العمل بعد ذلك. قام

. هذا مثال عل أن أنشطة دورات دراسية بسيطة تساهم ف استقلل)Hagberg & Jonegård 2010(من مرحلة تعادل الدراسة الثانوية (ف الدارس الجنبية) ف كردستان العراق 
الرأة ماديا.

ت مراحل أطول ف محاولتها لتعزيز حقوق الرأة مقارنة بباقي مناطق العراق. خلل السنوات الخية تعتب كردستان العراق أن جرائم14  يجدر الشارة إل أن كردستان العراق قطع
شف مشابهة لجرية القتل العادي  سي. عل أي حال ل تزال هناك عقبات كبية ولهذا فان تطبيق معاهدة حقوق الرأة )Amnesty 2003:1f(القتل الرتبطة بقضايا ال كقانون ي

شة ف القليم ذات أهمية كبية. مبا
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ص وف الجتمع أيضا وتقليــل إمكانيــة انتقــال قلــة الســاواة بي الجيــال  W( واحتامهن ف الجال الخا orldbank 2012( .كم تصــبح قلــة
ض النســاء بصــورة منتظمــة للتمييــز الساواة عل الدى البعيد وضع اقتصادي أسوأ بينم تساهم الساواة ف النجاح القتصادي. عنــدما تتعــر
ـراق وف ص عمل للنساء ف كردستان الـع س الجتمع بكامله من النواحي الجتمعية والقتصادية والتنموية. لذلك فمن الهم جدا ايجاد فر يخ
الناطق الفلسطينية (فلسطي)، ومساندة إمكانياتهن وقدراتهن لمرسة أنشطة تجاريــة خاصــة بهــن وتشــجيعهن عل دخــول ســوق العمــل

UN W(وتزويد النساء بالخدمات الالية التي يحتجن اليها ف القطاعات الرسمية وغي الرسمية  omen 2013(13تتوفر للدولة التي تسودها .
ب استغلل كامل طاقتها العاملة.  الساواة ظروف أكب لتصبح دولة ناجحة اقتصاديا بسب

.القواني والسياسة

ــد من الهم تقييم العمل الؤسسات ف كردستان العراق والناطق الفلســطينية ب معرفــة اي الســتاتيجيات الــتي تســي بشــكل جي ك نكســ ل
والستاتيجيات التي تسي بصورة غي جيدة فيم يتعلق بتعزيز الحمية القانونية للمرأة وإدخال عدد أكــب مــن النســاء ف الحلبــة السياســية.
ب يجدر الشارة أن هناك كثي من المور التي يكن عملها ف النطقتي فيم يتعلــق بــالقواني وخاصــة القــواني العائليــة الــتي تكــون ف أغلــ
س أو ض النظــر عــن النــوع الجن ب أن يتم سن قانون علمن يكون جميع الفراد فيه سواسية أمام القــانون بغــ الحيان ذات صبغة دينية. يج

النتمء الديني أو النتمء العرقي. يكن القول إن الحمية القانونية 
ف ضد النساء ف النزل وتعرض الرأة للغتصاب ضمن علقة الزواج.  UN W(منعدمة تقريبا ف النطقتي فيم يتعلق بارتكاب العن omen

ت العراق. )2012:138,142  كدولة بالتوقيع عل معاهدة حقوق الرأة  14قام
ت عدة تحفظات عل أجزاء أو هاولكن ت العراق عن تحفظها عل الادة .عل مواد كاملة قدم  التي من بي المور التي تعالجها أنه16 أعرب

ب أن يحق لكل من النساء والرجال الحصول عل حقوق وواجبات متساوية ضمن علقة الزواج وأيضا ف الطلق الحتمل، وأن للنساء يج
ت العراق عل أجزاء والرجال حقوق متساوية لتخاذ القرارات التعلقة بالتخطيط العائلية واللكية وإدارة المتلكات. إضافة إل ذلك تحفظ

س الحقوق كمواطنات .9 التعلقة باللتزام بإلغاء التمييز ضد النساء وعل جزء من الادة 2من الادة   ( التعلقة بحصول النساء عل نف
United Nations Treaty Collections; Kvinnokonventionen(إن فلسطي بصفتها دولة مراقبة ف هيئة المم التحدة ل تقم بالتوقيع .

ب أن يتم إزالة. )ibid(عل معاهدة حقوق الرأة  ت النساء ستحصل عل إمكانية أن تصبحن مواطنات متساويات ف الجتمع فيج  إذا كان
ب أن تقوم فلسطي بدون أي تحفظ بالتوقيع عل معاهدة حقوق جميع التحفظات التعلقة بعاهدة حقوق الرأة ف حالة العراق ويج

ب  سي بنود العاهدة كقانون لضمن حقوق الرأة. يلع ب أن ت ك تصبحهاما ضاغطا الجتمع الدول دورا الرأة. إضافة إل ذلك يج ل
ب أن العاهدة قانونا ف النطقتي وأيضا تقديم الدعم للمنظمت النسائية التي تعمل بصورة فعالة لدخال النساء ف الحلبة السياسية. يج

تعطى الرأة فرصة لتعزيز حقوقها من الناحية القانونية وأيضا إمكانية الشاركة ف الجال العام الذي تتخذ فيه القرارات السياسية. العاهدة
ب من جميع الدول132515 س المن ف هيئة المم التحدة ملت فراغا مهم ف هذا العمل. عل سبيل الثال يططل  التي وافق عليها مجل

العضاء أن تعمل عل اعطاء النساء بشكل متزايد حق الشاركة ف جميع مستويات القرارات عل صعيد الؤسسات الوطنية، القليمية،
. لهذا أهمية كبية ف النطقتي التي سادتها وتسودها النزاعات.)Operation 1325(الدولية وآليات العمل الوقائ والتعامل حل النزاعات 

شوطا ويعطى فقط للمنظمت/السلطات التي يوجد بها نسبة ل تقل عن  ب أن يكون الدعم م  بالائة من النساء ف40إضافة إل ذلك يج
ب كامل. ف السلطة ومرت ب أن تحصل النساء عل نص س الحواجز الزجاجية الهشة. يج ب ك ب قيادية. يج مناص

ص القابلت قبل أن أغلق السجل؟  ف شيئا قاله ل أحد أشخا تعان النساء ولكنهن قويات ويكافحن من أجلف النهاية أود أن أضي
ب.  ان النساء اللوات شاركن ف القابلت مناضلت حقيقيات وتتوفر لديهنمعتقداتهن لستعادة حقوقهن وأتنى أن يحصل ذلك عن قري

معلومات رائعة ولكنهن بحاجة إل الدعم من العال الخارجي عل شكل ضغوطات دولية لتعزيز حقوق النساء. من الهم تبادل العرفة بي
ف النظمت النسائية الختلفة والنساء ف جميع أنحاء العال.  ان النساء بحاجة لتعلم الكثي وتبادل ذلك مع بعضهن ولذلك فإن مختل

س لجميع أشكال التضامن. عل سبيل الثال فإن شوط متساوية يسودها الحتام مهم للغاية ويشكل حجر السا س  التبادل الدول عل أس
شف بشكل أفضل مم نعرفه ف السياق السويدي ولذلك هناك الكثي للتعلم من شق الوسط يعرفن تفاصيل مشكلة قضايا ال نساء منطقة ال
س تبني أو الوافقة عل نط معي حدده الخرون (غالبا الرجال) ض. من الهم أن نتك النساء يقررن بأنفسهن تحديد عالهن ولي بعضنا البع

لهن.
 ف كردستان العراق. تقوم منظمة نساء من أجل السلم منذ زمن بعيد بدعمAmez من بي المثلة عل النظمت التي تدعم النساء ف محاولتهن للستقلل الادي منظمة آمز 13

ك تحصل الرأة عل فرص الستمرار ف التعليم للتتمكن منForum Sydالنظمة ماديا عن طريق مخصصات مالية من فوروم سيد  . تشمل أنشطة آمز تنظيم الدورات الدراسية ل
س التخرج للتلميذ الذين يتخرجون شكة من بي ما تقوم به خياطة ملب س  ت مجموعة من النساء اللوات شاركن ف دورة دراسية ف الخياطة بتأسي دخول سوق العمل بعد ذلك. قام
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الرأة ماديا.
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ب.  ان النساء اللوات شاركن ف القابلت مناضلت حقيقيات وتتوفر لديهنمعتقداتهن لستعادة حقوقهن وأتنى أن يحصل ذلك عن قري

معلومات رائعة ولكنهن بحاجة إل الدعم من العال الخارجي عل شكل ضغوطات دولية لتعزيز حقوق النساء. من الهم تبادل العرفة بي
ف النظمت النسائية الختلفة والنساء ف جميع أنحاء العال.  ان النساء بحاجة لتعلم الكثي وتبادل ذلك مع بعضهن ولذلك فإن مختل

س لجميع أشكال التضامن. عل سبيل الثال فإن شوط متساوية يسودها الحتام مهم للغاية ويشكل حجر السا س  التبادل الدول عل أس
شف بشكل أفضل مم نعرفه ف السياق السويدي ولذلك هناك الكثي للتعلم من شق الوسط يعرفن تفاصيل مشكلة قضايا ال نساء منطقة ال
س تبني أو الوافقة عل نط معي حدده الخرون (غالبا الرجال) ض. من الهم أن نتك النساء يقررن بأنفسهن تحديد عالهن ولي بعضنا البع

لهن.
 ف كردستان العراق. تقوم منظمة نساء من أجل السلم منذ زمن بعيد بدعمAmez من بي المثلة عل النظمت التي تدعم النساء ف محاولتهن للستقلل الادي منظمة آمز 13

ك تحصل الرأة عل فرص الستمرار ف التعليم للتتمكن منForum Sydالنظمة ماديا عن طريق مخصصات مالية من فوروم سيد  . تشمل أنشطة آمز تنظيم الدورات الدراسية ل
س التخرج للتلميذ الذين يتخرجون شكة من بي ما تقوم به خياطة ملب س  ت مجموعة من النساء اللوات شاركن ف دورة دراسية ف الخياطة بتأسي دخول سوق العمل بعد ذلك. قام

. هذا مثال عل أن أنشطة دورات دراسية بسيطة تساهم ف استقلل)Hagberg & Jonegård 2010(من مرحلة تعادل الدراسة الثانوية (ف الدارس الجنبية) ف كردستان العراق 
الرأة ماديا.

ت مراحل أطول ف محاولتها لتعزيز حقوق الرأة مقارنة بباقي مناطق العراق. خلل السنوات الخية تعتب كردستان العراق أن جرائم14  يجدر الشارة إل أن كردستان العراق قطع
شف مشابهة لجرية القتل العادي  سي. عل أي حال ل تزال هناك عقبات كبية ولهذا فان تطبيق معاهدة حقوق الرأة )Amnesty 2003:1f(القتل الرتبطة بقضايا ال كقانون ي

شة ف القليم ذات أهمية كبية. مبا

14
 

15

، واحدة من النساء اللواتي شجعن أجيال من الناشطات في منطقة الشرق الوسط هي المناضلة المصرية نوال السعدواي3
التي كافحت ضد ختان النساء وحق المرأة في السيطرة على قدرتها على النجاب. نرى هنا نوال السعدواي في مناقشة

 والذي تم عقده تقديرا لها.2010خلل مؤتمر نسائي في القاهرة في شهر ديسمبر 

(ej arabiska versionen)

Appendix:

1, I mars 1988 dödades cirka 5 500 människor med stridsgas i den kurdiska staden Halabja 
som en del av Saddam regimens försök att slå ner den kurdiska väpnade kampen för 
självständighet. Bilden visar det minnesmonument som är rest över de döda, vilken även 
innehåller ett museum om attacken. 

2, Muren som omger Västbanken är en del av den ”säkerhetsbarriär” som Israel började bygga
tillföljd av de palestinska självmordsbombningarna. Barriären kontrolleras av israelisk militär 
och är till största del byggd på palestinsk mark.  

3, Säkerhetsbarriären som omger Västbanken försvårar för palestinierna att ta sig in i Israel. 
Det innebär att det ibland kan ta timmar för palestinierna att ta sig från Ramallah till 
Jerusalem i och med att man får köa och genomgå säkerhetskontroller. 
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الصفحة الخلفية:
شق الوسط ف ظل عملية تطبيق الديقراطية. يتم ش النساء مع أوضاعهن ف ال هناك عدد قليل من الدراسات التي تعالج تعاي
ف هذا التقرير ب الحيان ولكن من النادر سمع أصواتهن ف مناقشات تدور حول أوضاع الرأة. يهد ث عنهن أو لهن ف أغل الحدي

ت الرأة ف كردستان العراق إل محاولة ملء الفراغ العرف نوعا ما. نقطة النطلق لهذا التقرير هي عمل دراسة عن إذا كان
والناطق الفلسطينية تشعر بالساواة مع الرجل أم ل بعد بدء تطبيق العملية الديقراطية. التقرير مبني عل أطروحة الاجستي
س حول شعور الرأة ف كل ف ودراسة أعدتها تينا سيديري س حول العتا س فري ف العلوم السياسية وينطلق من نظريات نان

ص) وف السياق العام. ف ف السياق الجتمعي الثقاف (الجال الخا ف أو عدم العتا النطقتي بالعتا

ف ف السياق الجتمعي الثقاف مقارنة مع السياق العام. إن ب الحصول عل العتا ت تشي إل أنه من الصع إن النتائج التي تبين
ف ف ت شوطا أطول فيم يتعلق بالعتا النتيجة متشابهة بصورة عامة ف كل النطقتي ولكن الفرق هو أن كردستان العراق قطع
ب الدين دورا أكب ف السياق السياق العام مقارنة بالشوط الذي قطعته الناطق الفلسطينية ف هذا الجال. إضافة إل ذلك يلع

العام ف الناطق الفلسطينية مقارنة مع كردستان العراق. 

س   مقابلة تم خللها عمل محادثات مع نساء من الناشطات ف كردستان العراق والناطق18إن هذا التحقيق مبني عل أسا
. 2010الفلسطينية ف بداية عام 

 وهو اتحاد مستقل سياسيا وحزبيا ودينيا يعمل منKvinnor för Fredتم عمل هذا التقرير عن طريق نساء من أجل السلم 
شوط النساء ومارس التحاد بعد ذلك العمل ف مشاريع ف النطقتي. إن هذا يعني أن لهذا التقرير س  أجل السلم عل أسا

ت نفسه إل توضيح طريقة تفكي النساء وأفكارهن ف ف الوق منطلق علمي داخل وخارجي لنه يستخدم اللغة الكاديية ويهد
التي نتمنى أن يتم استخدامها بصورة عملية لدعم حركات حقوق الرأة ضمن عملية تطبيق الديقراطية.

Karin Jonegårdكارين جونيجورد 
س ف العلقات الدولية ماجستي ف العلوم السياسة وبكالوريو


