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مقدمة

نظمت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف نيسان/أبريل 2017 لقاًء عامليًا بشأن ضعف املشاركة الفعالة للنساء يف 
منظومة األمم املتحدة. وكان بني املشاركني/ات ناشطات ومنظامت مدنية من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

باإلضافة إىل ممثلني/ات عن الدول ووكاالت األمم املتحدة.

أثناء االجتامع، لفتت ناشطات عراقيات االنتباه إىل العملية العسكرية التي شنتها قوات التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( يف املوصل تحديًدا، حيث أدى استخدام األسلحة املتفجرة إىل تدمري املدينة وقتل وجرح مدنيني/ات، 

واضطر الناس إىل النزوح من ديارهم. يف تلك املرحلة، كانت القرى املحيطة باملوصل واملدينة نفسها تستعاد بالقوة عىل 
يد القوات العراقية بدعم من قوات التحالف، وكان السكان املحليون يعاملون كأعداء أو أعداء محتملني أو ضحايا. وقد 

طرحت ناشطات عراقيات مخاوفاً مهمة كون هذا النهج زاد االستقطاب وعّمق االنقسام املستعيص، ورمبا يخلق انقسامات 
لنزاع مستقبيل ويعيق أي إمكانية للتضامن. وقد ألهمت هذه املعلومات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية إلجراء 

تحقيق حول عواقب العمليات العسكرية عىل حياة النساء والفتيات يف املوصل، والدور الذي يؤديه املجتمع املدين يف بناء 
السالم.

وبعد قرابة عامني من إعالن »تحرير« املوصل من داعش، تحققت املخاوف التي أثارتها الناشطات العراقيات لتنبيه 
املجتمع الدويل من العواقب الوخيمة للعمليات العسكرية. فال يزال 1.8 مليون من عراقي املهجر غري قادرين عىل العودة 

إىل ديارهم، ودمرت أجزاء كبرية من املدينة، متاًما كام تجاهلت التدابري األمنية الصارمة قصرية األجل التي اتخذتها الدول 
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فتاة نازحة تحمل طائرة ورقية يف مخيم الخازر يف العراق.  
التقطت الصورة يف 21 كانون الثاين/يناير 2017.
stock.adobe.com - تصوير: رويرتز / محمد حامد



الغربية يف معركتها ضد اإلرهاب والتطرف املسلح مرة أخرى حقوق اإلنسان للسكان املدنيني املحليني، وقوضت الجهود 
املحلية يف بناء السالم. عالوة عىل ذلك، ال تزال مجموعات كبرية من املدنيني العراقيني يف وضع شبه احتجاز يف املخيامت، 

ويوصف كثري منهم بأنهم إرهابيون ويحرمون من الوصول إىل العدالة أو الخضوع ملحاكامت عادلة.

عىل الرغم من أن الرجال والنساء والفتيات والفتيان يتحملون جميًعا تداعيات حكم داعش وما تبعها من عمليات 
عسكرية وتهجري، إال أن النساء والفتيات هن األكرث ترضًرا يف كلتا املرحلتني. وقد أخفقت السلطات العراقية والقوى 

املتدخلة يف مراعاة التجارب املختلفة للنساء والفتيات والتعامل معها، وبالتايل يف تلبية احتياجاتهن ومطالبهن الخاصة. 
وتقلصت املساحة واملوارد املتاحة لعمل املجتمع املدين املحيل مع أنه أول وأهم املستجيبني يف مواجهة الكارثة اإلنسانية. 
لذلك من األهمية مبكان تحليل أثر العملية العسكرية عىل املدينة وعىل السكان والتامسك االجتامعي من منظور نسوي 

يركز أساساً عىل املدنيني، ومواجهة الرشاكات األمنية الضارة التي تعزز دوافع النزاع وتفرض األمن عىل املدنيني بطرق 
عسكرية.

نحث الدول األعضاء واألطراف الدولية عىل فهم دروس العملية العسكرية يف املوصل ومراعاتها أثناء إعداد وتنفيذ 
اسرتاتيجيات ملواجهة النزاعات يف العراق وخارجه. ويجب أن يشمل ذلك كيفية تعاطي الدول مع عودة مواطنيها. ويجب 

أن يتجىل هذا من خالل توفري الحامية الكاملة للجميع مبوجب القانون الدويل يك ال يصبحوا/ن بال جنسية، كام يجب 
إجراء تحقيق فعال، وعند االقتضاء، محاكمة من ارتكبوا جرائم وفًقا للقوانني الوطنية مع املراعاة الكاملة لحقوق اإلنسان. 
ويتعني عىل الحكومات أيضاً معالجة األسباب األساسية للنزاع والتطرف إذ مل يفلح اقتصار الدور الدويل عىل اسرتاتيجيات 

مكافحة اإلرهاب شديدة العسكرة يف القضاء عىل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( بل ألحق أرضاًرا جسيمة وطويلة 
األجل بالسكان املدنيني. وال ميكن ألي عملية عسكرية أن تعالج وحدها أسباب نشوء داعش وقدرتها عىل جذب مقاتلني 

متشددين والسيطرة عىل أراض واسعة. وتبني األبحاث أن هذه األسباب ال تزال قامئة،  وأن عنارص داعش الباقني يستغلون 
تعرث جهود إعادة البناء واستمرار نزوح املواطنني والتنافس بني حلفاء الحرب السابقني لتجديد التحرك. وهذه العوامل 

يفاقمها تفكك املجتمع املدين الذي كان يكافح التطرف العنيف منذ فرتة طويلة وذلك حتى قبل أن تدرك الدول الغربية 
أنه ميثل تهديًدا.

لقد حان الوقت إلعادة التفكري يف نهج العسكرة ملكافحة اإلرهاب  فهو نهج غري ناجع. وبداًل منه، ويف ظروف املوصل 
الخاصة، يستحسن أن نهتدي بفهمنا األوسع لدور هياكل السلطة بني الجنسني، وقانون حقوق اإلنسان وعامليته 
واملسؤولية التي يطلبها من الدول تجاه املدنيني يف كل مكان، مبا يف ذلك رضورة املساءلة والتعويض عن الجرائم 

واالنتهاكات التي يرتكبها األفراد والدول عىل حد سواء.

سمينا هذه املطبوعة »مازلنا هنا« رًدا عىل العملية العسكرية »قادمون« التي أعلنت اجتياح املوصل. ونأمل بهذا العنوان 
أن نعيد االنتباه إىل األشخاص الذين تأثر مستقبلهم وال يزال يتأثر بالعمليات.

مادلني ريس،

 األمينة العامة لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية
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االقتصاد السيايس وديناميكيات السلطة

حقوق املرأة يف العراق

حني اعتربت املوصل محررة من سيطرة داعش يف متوز/يوليو 2017، كان العراق يعاين ظروف النزاع منذ عقود عدة، وهذا 
ما أوقف تقدم حقوق املرأة يف البالد.

بالتزامن مع طفرة اقتصادية يف أوائل سبعينيات القرن العرشين، اختارت الدولة عدًدا كبريًا من النساء من خالل برامج 
رعاية سخية وحقوق اجتامعية واقتصادية معتربة1 واتبعت »شكاًل من أشكال نسوية الدولة مكن عراقيات كثريات من 

االستفادة من نظام تعليم متنام عىل جميع املستويات، مبا فيها املستوى الجامعي، وتوسع سوق عمل تتطلب عاملة 
ماهرة، ومحاولة استبدال السلطات الدينية والعشائرية املحلية بقوة حكومية مركزية«2. 

عالوة عىل ذلك، منحت النساء حقوقًا متساوية ألول مرة مبوجب القانون يف دستور حزب البعث املطبق يف السبعينيات 
والذي ظل نافًذا لغاية عام 2003، وأعطني حق التصويت يف عام 1980. بيد أن خطاب النظام وسياساته بشأن املرأة 
والنوع االجتامعي تغريت تغريًا كبريًا بني بداية الحرب العراقية اإليرانية 1980-1988 وعام 2003. فلم تسهم الحرب 

اإليرانية-العراقية وحرب الخليج والحصار املدمر يف تدهور البنية التحتية وظروف الحياة اليومية فحسب، بل »وساهمت 
يف التحول نحو مزيد من املحافظة االجتامعية والتدين وتقييد الفضاءات االجتامعية والحركة املتاحة للنساء. ]...[ وسحبت 
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أدى النزاع إىل تشجيع آليات السلطة التقليدية.
تصوير: أريانا باغاين



دعمها السيايس ملساواة النساء ومشاركتهن يف الحياة العامة معتمدة أيديولوجيا جندرية أكرث تحفظًا وتقييًدا.«3

وقيض عمليًا عىل تنظيم النساء العام يف ظل نظام صدام حسني، باستثناء االتحاد العام النسايئ العراقي الذي يرعاه البعث، 
والذي يف ظله »أدى خلق املالذ اآلمن يف شامل العراق عام 1991 إىل ظهور حكم كردي مستقل بحكم األمر الواقع يف 

هذه املنطقة ومّكن النساء الكرديات، اللوايت ميتلكن أصاًل تاريًخا طوياًل من النشاط داخل األحزاب السياسية، من زيادة 
مشاركتهن عن طريق املشاركة يف النقابات النسائية واملنظامت النسائية وجامعات غري مرتبطة باألحزاب السياسية«4. 

ومع سقوط النظام السابق يف عام 2003، اجتاحت البالد موجة متنامية من التطرف والعنف الطائفي والعرقي، السيام بني 
عامي 2006 و2007، ما أدى إىل نزوح جامعي للمدنيني،5 وأجربت األقليات خاصة عىل الفرار إىل الخارج أو إىل الشامل.6 

كام تدهور وضع بعض األقليات يف النصف الثاين من عام 2008. إضافة إىل ذلك، تدهور اقتصاد العراق بسبب الفساد 
وسوء الحكم وانعدام الشفافية واملساءلة، واملحاباة يف تعيني موظفني غري مؤهلني إلدارة املؤسسات. وزادت معدالت الفقر 

كثريًا وتركت أثرًا واضًحا عىل النساء واألطفال. ومع تعمق االتجاهات الدينية والطائفية وهيمنة امليليشيات املسلحة، 
تعرضت النساء للقتل وفقدن األمن يف الفضاءات الخاصة والعامة عىل السواء.

وتصاعدت هجامت العنف واإلرهاب أكرث يف الفرتة التي سبقت االنتخابات الربملانية يف آذار/مارس 2010. وقالت هيومن 
رايتس ووتش: »عزز تدهور األمن من تزايد النفوذ القبيل والتطرف السيايس املتأثر باآلراء الدينية، مام أدى إىل التأثري سلبًا 

عىل حقوق املرأة داخل املنزل وخارجه عىل السواء«. 7

وتأثرت النساء أكرث من غريهن بالعنف املتواصل والتهجري القرسي، ما تسبب يف فقدانهن ليس فقط مصادر الرزق، بل 
والشعور باألمن، مع آثار نفسية شديدة. وأدى النزوح بسبب النزاع إىل زيادة االتجار بالنساء وهو ليس إال شكل من 
األشكال متعددة ومرتاكبة للمعاناة الواقعة عىل النساء يف حاالت النزاع. يف مقالها العنف الجنيس يف العراق: تحديات 

السياسات النسوية عرب الوطنية، وصفت ناديا العيل تجربة النساء العراقيات يف فرتة ما بعد الغزو بأنها »اتسمت بتفيش 
العنف األرسي والرتهيب اللفظي والجسدي والتحرش الجنيس واالغتصاب والزواج القرسي - فضاًل عن زيادة يف زواج 

املتعة - واالتجار واإلكراه عىل البغاء وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وجرائم الرشف، مبا فيها القتل«8. 

من الناحية العملية، ظلت النساء يواجهن شتى أشكال التمييز القانوين والسيايس واالقتصادي واالجتامعي، مثل عدم 
تجريم العنف األرسي مبوجب قانون العقوبات العراقي. ويف الواقع، رغم تضمني أحكام يف القانون لحامية النساء من 
االعتداء الجسدي والجنيس، مل يرد ذكر رصيح للعنف األرسي. وتنص املادة 398 من القانون الجنايئ عىل إسقاط تهم 

العنف الجنيس إذا تزوج املعتدي الضحية9،  بينام كتمت أصوات النساء اللوايت تعرضن لالستغالل الجنيس واالغتصاب 
والسجن، ويف حاالت كثرية القتل, ومل تكن املنظومة القانونية داعمة لهن يف ظل نظام صدام حسني. لكن عىل الرغم من 

وجود قانون نافذ بشأن منع العنف األرسي )القانون رقم 8( يف كردستان العراق منذ عام 2011، فإن »القوانني والتعديالت 
الجديدة يف اإلقليم مل يكن لها تأثري إيجايب كبري عىل حياة النساء بسبب عدم التطبيق وغياب املراقبة«10. 

وعىل الرغم من أن القانون العراقي رقم 188 لعام 1959 بدد بعض مخاوف النشطاء والناشطات بشأن حقوق النساء، 
كتحديد سن الزواج عند 18 عاًما ومعالجة مشكلة زواج األطفال، إال أنه ترك قضايا مثل الزواج القرسي والوصاية مفتوحة 
للتفسري القانوين، ما أدى إىل استمرار سيطرة الرجال عىل أجساد النساء.11  وكذلك، مل يسمح قانون األحوال الشخصية لعام 

1959 بتعدد الزوجات، غري أن صدام حسني غري القانون عشية الزواج من زوجته الثانية. وسمح القانون املعدل الجديد 
ملن ميلكون عقارات ونوًعا من القدرة املالية بزوجتني. وحتى يومنا هذا، يُسمح بتعدد الزوجات للرجال يف ظروف معينة 

مبوجب الفصل األول من قانون األحوال الشخصية.
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وقع العراق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )اتفاقية سيداو( يف عام 1986 ولكن مع بعض 
التحفظات، السيام حيال األحكام الشخصية التي تنظم الزواج والطالق واملرياث. 

وال تزال مثة أحكام متييزية عدة يف قانون األحوال الشخصية والقانون الجنايئ. 
كام أبقت القوانني الجديدة التي طبقت بعد عام 2003 املسار السلبي يف 

الحقوق القانونية للمرأة. فمثاًل، نصت املادة 41 من الدستور العراقي الجديد 
عىل سياق قانوين للتمييز ضد املرأة بذريعة االنتامء الديني. وبرر الذين قاموا 

مبحاوالت )أحدثها يف ترشين األول/أكتوبر 2017( لتمرير القانون الجعفري 
يف مجلس النواب العراقي اقرتاحهم بناء عىل املادة 41 من الدستور. ويسمح 
القانون الجعفري بانتهاكات كبرية لحقوق النساء والفتيات والتمييز ضدهن، 

كالسامح للفتيات بالزواج يف سن التاسعة. ويف عام 2005، وضعت حصة قدرها 
25 باملئة إلرشاك النساء يف الربملان عىل املستوى االتحادي والبلدي، ولكن هذا 

مل يؤد إىل تغيري حقيقي يف وضع املرأة وال إىل إرشاك مزيد من النساء يف مواقع 
صنع القرار.

يف شباط/فرباير 2014، أصبح العراق أول دولة يف العامل العريب تعتمد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 
)2000(. ولكن رغم هذه الخطوة املهمة، ال تزال الثغرات املتعلقة بحقوق املرأة يف العراق واضحة حتى اليوم، السيام 

لجهة الجوانب االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي تقيد حياة النساء وسالمتهن ومساواتهن يف الحقوق. وال يختلف 
إقليم كردستان العراق كثريًا لكنه أجرى تغيريات قانونية وطبق سياسات تتامىش مع املعايري الدولية لحقوق املرأة أكرث 

مام فعلت الحكومة املركزية. فمثاًل، تبلغ حصة النساء يف إقليم كردستان العراق 30 باملئة. ووفًقا لخطة العمل الوطنية 
للعراق وتقرير الظل املقدم إىل اللجنة املعنية باتفاقية سيداو يف عام 2014، متلك حكومة إقليم كردستان سجاًل أكرث تقدًما 

يف القوانني والقواعد املتعلقة باملساواة بني الجنسني. وقد عدلت عدًدا أكرب من القوانني وسنت قوانني جديدة لتخفيف 
التمييز والعنف ضد النساء وأنشأت هيئات حكومية لإلرشاف عىل تعميم مفاهيم النوع االجتامعي )املجلس األعىل 

لشؤون املرأة( واعتمدت اسرتاتيجيات وسياسات للقضاء عىل العنف ضد النساء. بيد أن هناك مشاكل يف التنفيذ، وما 
زالت األعراف واملامرسات األبوية تعيق التقدم يف مجال حقوق املرأة.

املوصل 

املوصل واحدة من أقدم املدن يف العراق وتقع يف محافظة نينوى. وأجزاء من نينوى، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من 
املوصل، هي مناطق متنازع عليها بني أربيل وبغداد. يقسم نهر دجلة املدينة إىل قسمني: الضفة اليرسى )عىل الجانب 
الرشقي( والضفة اليمنى )عىل الجانب الغريب(. وقد كابد الجانب الغريب، الذي تقع فيه املوصل القدمية ويتميّز بأزقة 
ضيّقة وكثافة سكانية عالية السيام من الفقراء ومحدودي الدخل، أعىل مستوى من الدمار أثناء العمليات العسكرية 

بسبب استخدام املدفعية، التي مل يسبق استخدامها يف هجوم رشق املوصل. فعىل خالف الهجوم عىل رشق املوصل، حيث 
اقترصت الذخائر الجوية املنترشة إىل حد كبري عىل الذخائر املوجهة بدقة، استخدمت القوات املشاركة يف عملية غرب 

املوصل مجموعة واسعة من ذخائر جو-أرض وأرض-جو، ما تسبب يف خراب كبري يف املناطق املكتظة بالسكان.12 

تضم املدينة تاريخيًا مزيًجا سكانيًا متنوًعا عرقيًا ودينيًا، أغلبيته من العرب السنة مع عدد من األقليات الدينية والعرقية، 
كاملسيحيني والشبك والبهائيني والرتكامن واإليزيديني.13 شهدت املوصل يف العقود القليلة املاضية سلسلة رصاعات مدمرة 

جعلتها يف آن واحد مدينة تستقبل النازحني وشاهًدا عىل فرار آخرين كرث منها. فأثناء تصاعد العنف منذ عام 2006 

ويف عام 2005، وضعت حصة 

قدرها 25 باملئة إلرشاك النساء يف 

الربملان عىل املستوى االتحادي 

والبلدي، ولكن هذا مل يؤد إىل 

تغيري حقيقي يف وضع املرأة وال إىل 

إرشاك مزيد من النساء يف مواقع 

صنع القرار.
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وما بعده، وصل عدد كبري من املسلمني السنة إىل املدينة من القرى الجنوبية والغربية، باإلضافة إىل عائالت من قضاء 
الحويجة/كركوك فرت من تنظيم داعش الذي سيطر عىل املدينة. ومن ناحية أخرى، أدت التوترات الطائفية املتزايدة إىل 
تهجري قرسي ألقليتها املسيحية. وكان نصف سكان املدينة املسيحيني قد فروا إىل بغداد وغريها من املدن والقرى العراقية 

يف ستينيات القرن العرشين بسبب االضطهاد. وعندما سيطر تنظيم داعش، اضطرت األقليات املتبقية للفرار هربًا من 
العنف.

العمليات العسكرية يف املوصل 

بعد احتالل األرايض العراقية يف محافظة األنبار يف عام 2013، متكنت داعش برسعة كبرية من التوسع إىل محافظات 
أخرى كصالح الدين وكركوك، لتصل يف نهاية املطاف إىل املوصل وتسيطر رسميًا عليها يف حزيران/يونيو 2014. ويف حني 
مل يستغرق استيالء التنظيم عىل املوصل سوى بضعة أيام،14 احتاجت القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الواليات 

املتحدة نحو تسعة أشهر من القتال املدمر والعنيف15 الستعادة املدينة، بعد حصار مرهق أدى إىل تدهور شديد يف 
الوضع اإلنساين فيها.

املوصل من أقدم مدن العراق. 

يقسمها نهر دجلة إىل جانبني: 

أيرس وأمين. التقطت هذه الصورة 

يف 10 كانون الثاين/يناير 2018 

وتُرى املباين املدمرة يف الخلفية.

تاريخ العمليات العسكرية

كانت العملية العسكرية للقوات العراقية يف املوصل جزًءا من عملية أكرب أدت إىل 
استعادة عدد من املدن الواقعة تحت سيطرة داعش اعتباًرا من عام 2015، وهي: 

تكريت يف 31 آذار/مارس 2015 وسنجار يف 13 ترشين الثاين/نوفمرب 2015 والرمادي 
يف 28 كانون األول/ديسمرب 2015 والفلوجة يف 17 حزيران/يونيو 2016 وصالح الدين 
يف مطلع 2017. 16 أطلقت العملية العسكرية أول مرة يف ترشين األول/أكتوبر 2016. 

واستعيدت السيطرة عىل رشق املوصل يف 24 كانون الثاين/يناير 2017، وبدأت عمليات 
استعادة غرب املوصل يف 19 شباط/فرباير 2017 وانتهت مع إعالن رئيس الوزراء حيدر 

العبادي النرص عىل داعش يف 10 متوز/يوليو.17
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شهدت عمليات »تحرير« املوصل مشاركة مكثفة مليليشيات مختلفة يف القتال، وشملت غارات جوية شنها التحالف عىل 
املدينة، أدت كلها إىل تدمري شبه كامل لغرب املوصل، وفاقمت التوتر يف العالقات الطائفية الهشة أصاًل يف العراق. وذكرت 

صحيفة اإلندبندنت أن غارات التحالف الجوية ضد داعش شهدت زيادة ملحوظة يف السنة املاضية من النزاع، حيث 
ارتفعت من »معدل 440 شهريًا يف األشهر الستة األخرية من عام 2016 إىل نحو 800 شهريًا ]يف متوز/يوليو 2017[«18.  

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية عىل 45 غارة جوية مؤيدة للحكومة أنه، اعتباًرا من كانون الثاين/يناير 2017، 
شنت سلسلة من الهجامت يف غرب املوصل معتمدة اعتامًدا كبريًا عىل أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق كالقذائف 
العشوائية التي تطلق بالصواريخ، ما تسبب يف وفاة 426 مدنيًا عىل األقل. واستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املكتظة 

بالسكان يؤدي ليس فقط إىل تدمري البنية التحتية الحيوية، كاملدارس واملستشفيات واملساكن وشبكات املياه والرصف 
الصحي، بل وله آثار ضارة عىل السكان املدنيني املحارصين يف تلك املناطق.19 وقال تقرير منظمة العفو الدولية: » ألحقت 

هذه األسلحة البدائية الخراب يف غرب املوصل املكتظ بالسكان وأزهقت أرواح آالف املدنيني«.20  وبني أن طائرات 
التحالف ألقت قبل العمليات العسكرية منشورات يف مناطق سيطرة داعش تحذر املدنيني، لكنهم »مل يتخذوا احتياطات 
فعالة لحامية املدنيني عند شن الهجامت«.21  ورضبت الغارات الجوية منازل نرشت عىل سطوحها مالبس أطفال، وهو ما 

يشري إىل وجود مدنيني.

وضمت القوات التي حشدت ضد داعش القوات العسكرية واألمنية العراقية، مبا فيها فرقة مكافحة اإلرهاب والرشطة 
االتحادية وقوات الحشد الشعبي - وهي جامعة عشائرية وطائفية مسلّحة - إىل جانب تحالف دويل تقوده الواليات 
املتحدة.22 باإلضافة إىل ذلك، شاركت البيشمركة، وهي القوات املسلحة الكردية، يف عملية »التحرير«، خاصة يف تأمني 

حدود إقليم كردستان.

ودفعت سلسلة الهجامت اإلرهابية التي تبنتها داعش يف أوروبا والواليات املتحدة واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان 
التي ارتكبتها يف العراق وسوريا دواًل عدة إىل اتخاذ إجراءات عسكرية رًدا عىل التقدم العسكري للتنظيم إقليميًا ودوليًا. 

وشمل ذلك تأسيس تحالف عسكري دويل يف املنطقة ضم فرنسا واململكة املتحدة وهولندا وتركيا وكندا ودواًل أخرى، 
باإلضافة إىل تقديم الدعم الفني واملايل والعسكري للقوات العراقية والجامعات املسلحة التابعة لها.

stock.adobe.com - تصوير: رويرتز / عالء املرجاين
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  منظر عام ملبان مدمرة يف املوصل القدمية.

  الصورة مأخوذة يف 24 شباط/فرباير 2018.



مل تشارك الواليات املتحدة ودول التحالف الدويل األخرى يف نرش قوات مبارشة عىل األرض يف العراق من أجل هذه 
العملية، إال أنها استثمرت الدعم الفني واملايل للقوات املسلحة املحلية والعراقية. ولغاية متوز/يوليو 2017، »درب 

التحالف قرابة 106,000 عنرص من قوات األمن العراقية، بينهم 40,000 من القوات العراقية و15,000 من الرشطة 
و6,000 من حرس الحدود و21,000 من البيشمركة الكردية و14000 من دائرة مكافحة اإلرهاب الخاصة و9500 من 

قوات الحشد العشائري«.23 

وبصورة أكرث تحديًدا عن مشاركة الواليات املتحدة يف تعزيز القدرات العسكرية للجيش العراقي، زعم مسؤولون 
أمريكيون علًنا أنهم دعموا الفرقة 16 من الجيش العراقي، وهي الفرقة نفسها املتهمة باإلعدام خارج نطاق القضاء 

واإلعدام امليداين يف املوصل، مبا يف ذلك لقارصين، بتهمة التعاون مع داعش أو االرتباط بها، دون تقديم أدلة.24  

ويف خضم االحتفاء باالنتصار العسكري عىل داعش عرب خطب سياسية تعلن »النرص« وإعالنات تهنئة يف أرجاء البالد، 
ارتكبت القوات العراقية انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، كاإلعدام امليداين والغارات الجوية العشوائية وقصف مناطق 

مكتظة بالسكان،25 فيام استمر تجاهل الظروف املعيشية القاسية التي فرضت عىل سكان املوصل، كعدم الحصول عىل 
الرعاية الصحية واألدوية واملواد الغذائية وقطع رواتب موظفي/ات القطاع العام.

ويف حني كان الخطاب السيايس والعسكري يبتعد عن املحن التي تعاين منها النساء، مل يجر التطرق إىل العنف الجنيس 
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، كحوادث االغتصاب واالستغالل الجنيس 

التي ارتكبها املسلحون، بسبب الخوف من وصمة العار وجرائم الرشف. 
وتركت نساء املوصل عرضة لهجامت القوات العسكرية وامليليشيات، باإلضافة 

إىل جرائم داعش ضدهن. ميثل العنف الجنيس أساًسا حالة من السلطة غري 
املتوازنة بني املغتصب والناجية، ففي النزاعات املسلحة والحروب يف ظروف 

الرشق األوسط، يحظى الرجال بنوعني من السلطة: السلطة الذكورية املوروثة 
بسبب جنسهم والسلطة السياسية لألسلحة والنفوذ. وقد أرغمت النساء عىل 

تقديم خدمات جنسية مقابل الطعام أو حتى قطعة من الخبز إلطعام أطفالهن 
أو مكان آمن يأويهم، بل حتى مقابل الحصول عىل ملجأ من مالجئ مفوضية 
األمم املتحدة لالجئني. ومل يقترص هذا االستغالل عىل املقاتلني وقطاع الطرق، 

إذ أفادت التقارير أن النساء اللوايت متكن من الفرار من النزاعات املسلحة جرى 
أيًضا استغاللهن جنسيًا عىل يد حراس املالجئ والعاملني يف املجال اإلنساين 

الذين يقدمون لهن الطعام واملاء وخدمات الرصف الصحي. وأهملت متاًما اآلثار النفسية واالجتامعية التي تؤثر عىل 
حياتهن ومستقبلهن.

تدمري غرب املوصل 

من الجوانب التي أثرت عىل فعالية آليات حامية املدنيني االستخدام غري املتناسب للقوة بني الجانب الرشقي والجانب 
الغريب من املوصل. وفًقا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فر قرابة 900,000 مدين من املدينة، بينهم 

705,000 من غرب املوصل وحده، من ترشين األول/أكتوبر 2016 إىل نهاية حزيران/يونيو 2017. 26

ومل يقترص هذا االستغالل عىل 
املقاتلني وقطاع الطرق، إذ أفادت 

التقارير أن النساء اللوايت متكن من 
الفرار من النزاعات املسلحة جرى 

أيًضا استغاللهن جنسيًا عىل يد 
حراس املالجئ والعامني يف املجال 

اإلنساين الذين يقدمون لهن الطعام 
واملاء وخدمات الرصف الصحي. 
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وأعربت منظامت املجتمع املدين عن قلقها إزاء الدمار وارتفاع تكلفة األرواح البرشية يف املوصل، السيام يف الجزء الغريب 
حيث العمليات العسكرية، وخاصة استخدام األسلحة املتفجرة التي كانت أكرث تدمريًا ليس فقط من رشق املوصل، بل 

ومن أي معقل آخر من معاقل داعش. ووصفت إحدى قياديات املجتمع املدين من املوصل الدمار غري املسبوق يف املدينة:

»مستوى الدمار هائل. ما ال أفهمه هو استخدام القوة املفرطة يف املوصل وليس يف الحويجة، 
وهي مركز رشس لداعش، أو تلعفر. متكنت ]قوات التحالف[ من إخراج داعش من هناك، 

ال أعرف كيف، بصفقة أو أي يشء، ولكن مل تدمر. مل تدمر الحويجة. مل تدمر تلعفر. مل تدمر 
الرشقاط. فلامذا املوصل؟ ملاذا املوصل، عندما يكون لدينا الكثري من الرتاث الواجب حاميته؟«

يقدر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف تقرير حامية املدنيني يف املوصل: تحديد الدروس للتخطيط للطوارئ 
أن »أكرث من 5000 مبنى سكني يف مدينة املوصل القدمية ترضر بشدة أو دمر لغاية متوز/يوليو«27. وكام أوضحت إحدى 

قياديات املجتمع املدين يف دراسة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، »كان من الصعب أن تتم العمليات العسكرية 
دون وقوع إصابات«، خاصة يف الجانب الغريب. أدى القصف املكثف للعمليات العسكرية باألسلحة املتفجرة عىل املناطق 

السكنية واالستخدام املفرط للقوة إىل تدمري عدد كبري من املباين القدمية الهشة »مثل مسجد النوري الكبري الذي يعود 
إىل القرن الثاين عرش والذي أعلن منه زعيم الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي ما يسمى الخالفة يف حزيران/يونيو 2014، 

ودمره تنظيم الدولة اإلسالمية يف األيام األخرية من معركة غرب املوصل يف متوز/يوليو 2017«.28

وأوضحت ناجية من املوصل أن: »املباين قدمية جًدا يف املوصل القدمية. وسقوط صاروخ واحد كان يسبب تداعي مبان 
عديدة، حتى وإن مل تصب مبارشة. وهكذا دمر الجزء الغريب بالكامل وإىل اآلن ال تزال جثث الناس تحت األنقاض«. 
وأضافت رئيسة منظمة لحقوق املرأة مقرها بغداد: »سيستغرق األمر وقتًا طوياًل ملعرفة املزيد عن الوضع املأساوي، 

السيام يف الجانب الغريب املدمر، حيث دمرت آالف املنازل، والبنية التحتية مدمرة متاًما«. 
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انتهاكات حقوق اإلنسان

انتهاكات حقوق املرأة يف ظل حكم داعش  

ظهرت مظاهر مختلفة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي إثر سيطرة داعش عىل املوصل واملدن الغربية الرئيسة يف 
العراق يف عام 2014. ومل يقترص عنف داعش ضد النساء عىل االستخدام املنهجي لالسرتقاق واالغتصاب والقمع، بل قيّدت 

األعراف االجتامعية والثقافية التمييزية مشاركة النساء مشاركة كاملة يف املجتمع وأعاقت اندماجهن االجتامعي، فضاًل 
عن التنقل وامللبس والفرص االجتامعية. وبعد استيالء داعش عىل املدينة، فرض تقسياًم صارًما بني الجنسني يف املدارس 

واألماكن العامة، ما قلص إمكانية حصول النساء عىل التعليم والرعاية الصحية ووصولهن إىل سوق العمل. ونتيجة لذلك، 
لجأت كثري من النساء إىل العمل من املنزل ملواصلة كسب الدخل. وترشح ناشطة يف املوصل: »قبل سيطرة داعش عىل 

املدينة، كنت أدير عيادتني طبيتني. وبعد سيطرتها، صادروا العيادتني وفرضوا قواعد عىل النساء، بينها منعهن من العمل. 
مل أواجه التنظيم، وال حتى لفظيًا، بل عملت من منزيل رًسا. وعندما بدأت العمليات، استهدفت غارات جوية عياديت 

املصادرتني ألن مقاتيل داعش كانوا يختبئون فيهام«.

11

متكنت هذه األم وطفلها من الوصول إىل ديار بكر عرب الحدود العراقية الرتكية.
تصوير: أريانا باغاين



وفضلت النساء يف كثري من الحاالت أيضاً سحب أطفالهن من املدراس بسبب االنتقال من املناهج التعليمية الوطنية إىل 
فصل أكرث رصامة بني الجنسني والـى مناهج دراسية مفروضة حديثًا. وقالت امرأة من املوصل جرت مقابلتها يف إحدى 

جلسات النقاش الجامعي التي نظمتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية: »مل أسمح ألطفايل األربعة بالذهاب إىل 
املدرسة ألن املدارس كانت تدرس مناهج داعش. مكثوا يف املنزل ودرسوا املناهج الدراسية القدمية. واآلن بعد التحرير، 

عاد أطفايل إىل املدرسة. لقد نجحوا يف امتحاناتهم وانتقلوا إىل الصفوف التالية«.

وأوضحت مشاركة أخرى يف جلسات املناقشة الجامعية، وهي نازحة، كيف تغريت حياة عائلتها 
بأكملها مع الحكم الجديد لداعش: »قبل داعش، كان زوجي يعمل يف سد املوصل، وكان جميع 
أطفايل الستة يذهبون إىل املدرسة، األكرب كانوا يف املدرسة اإلعدادية واألصغر يف االبتدائية. ]...[ 
وكان لدينا أراض ومواش. لكن عندما جاءت داعش، دمروا حياتنا يف القرية. اضطررنا إىل الفرار 

وفقدنا كل يشء«.

قبل سيطرة داعش، كانت النساء يلتزمن يف كثري من الحاالت مبا يسمى »قواعد الحشمة« وهي قواعد لباس مقبولة 
ومتفق عليها اجتامعيًا جاءت نتيجة حملة اإلميان التي فرضها صدام حسني يف عام 1990. كانت بعض النساء يرتدين 

غطاء رأس ملونًا يظهر وجوههن فقط29، لكن سيطرة داعش كانت تعني فرض 
سيطرة أكرث رصامة حتى عىل حياة النساء اليومية وطريقة لباسهن. فأرغمت 
النساء عىل تغطية أجسادهن كلها يف األماكن العامة، مبا يف ذلك ارتداء نقاب 

أسود يغطي وجوههن وقفازات وجوارب تغطي كامل الكفني والقدمني.30 
ومع ذلك، شعرت بعض النساء بأن قواعد اللباس املفروضة وفرت لهن شكاًل 

من الحامية من العنف أثناء حكم داعش. شعرن بأن النقاب جعلهن »غري 
مرئيات«، كام قالت إحدى مصادرنا الرئيسة، التي واصلت العمل يف ذلك 

الوقت يف مؤسسة للرعاية الصحية. »أدت النساء أدوارهن بطرق مختلفة. 
أجربت داعش النساء عىل ارتداء النقاب. وعندما تضع النساء النقاب ال ميكن 

ألحد التعرف عليهن. كانت النساء غري مرئيات لهم ]داعش[. وأثناء »التحرير«، 
متكنت زميلتي من استئناف العمل كطبيبة بفضل ذلك ومبساعدة املجتمع 

املحيل بدون خوف«.

كان داعش يقابل أي مخالفة للزي بعقوبة جسدية ومالية. وخضع كل من مل يلتزم بقواعد اللباس أو قواعد السلوك يف 
األماكن العامة لعقوبات.31 وكانت العقوبات الجسدية تطبق عىل يد فرق رشطة خاصة بالنساء فقط مسؤولة عن ضامن 

التزامهن باللباس والسلوك الصحيح.32 وتعرف تلك النساء يف مناطق سيطرة داعش باسم الحسبة )الرشطة الدينية من 
الرجال والنساء( والعضاضات )الرشطة النسائية لدى داعش(، التي أخذت اسمها من أداة تعذيب استخدمت ملعاقبة 

النساء اللوايت ينتهكن قواعد اللباس الصارمة التي فرضها داعش. و«العضاضة« عبارة عن أداة معدنية ذات شقني مصممة 
للعض عىل قطع من اللحم.33 كان بإمكان الضحايا، يف بعض الحاالت، دفع غرامة بسبب مخالفة القانون واإلفالت من 

العقاب إذا استطعن دفعها. بيد أن إفقار السكان أثناء حكم داعش جعل هذا الخيار غري متاح لغالبية السكان. وما 
زال عنف ووحشية هذه الجامعات يسبب الخوف والصدمة يف أوساط النساء يف مخيامت النازحني اللوايت تعرضن لهذه 

االنتهاكات.34

باإلضافة إىل ذلك، يرتتب عىل انتهاك النساء لقواعد داعش عواقب وخيمة عىل أفراد العائلة الذكور، وخاصة األزواج. 
ففي الثقافة العراقية، تتحمل النساء مسؤولية الحفاظ عىل رشفهن ورشف عائالتهن ورشف عشريتهن. وكام يُعتقد، يف ظل 

»أدت النساء أدوارهن بطرق 
مختلفة. أجربت داعش النساء 

عىل ارتداء النقاب. وعندما تضع 
النساء النقاب ال ميكن ألحد التعرف 

عليهن. كانت النساء غري مرئيات 
لهم ]داعش[. وأثناء »التحرير«، 

متكنت زميلتي من استئناف العمل 
كطبيبة بفضل ذلك ومبساعدة 
املجتمع املحيل بدون خوف«.
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النظم االجتامعية األبوية، يتحمل األزواج مسؤولية ضبط سلوك زوجاتهم وحركتهن. قالت مشاركة أخرى: »كنا مرعوبني 
من الخروج. فمثاًل، تعرض زوجي للرضب ]عىل يد داعش[ بسببي. خرجت من البيت لدعوة ابني لتناول طعام الغداء. 
رآين الرجل ]مقاتل يف داعش[ وذهب إىل زوجي وأعطاه ورقة تعلمه بأنه السلطات استدعته. ذهبنا وعاقبوه بعرشين 

جلدة«.

باإلضافة إىل ذلك، استهدف داعش مدافعات عن حقوق اإلنسان وقائدات سياسيات اعترُِب أنهن يتحدين األنظمة املفروضة 
حديثًا. تتذكر قيادية يف املجتمع املدين شاركت يف دراسة الرابطة قصة إحدى زميالتها الناشطات اللوايت وقفن ضد داعش: 

»يف مؤمتر املرأة األول يف املوصل، كرمنا املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت قتلن عىل يد داعش. واحدة منهم كانت 
سمرية النعيمي.35  كانت محامية تحدت سلطة التنظيم من البداية وانتقدته عىل وسائل اإلعالم االجتامعي. وكتبت 

شعارات ضده عىل جدران املوصل. احتجزت ملدة أسبوع حيث تعرضت للتعذيب ثم أعدمت علًنا يف عام 2014 ]بعد أن 
ُحكم عليها بالردة[.«

انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان أثناء العمليات العسكرية للتحالف 

عىل الرغم من أن خسارة الرتاث الثقايف غري القابل لالسرتداد يف غرب املوصل ال تزال قضية رئيسة، إال أن العملية 
العسكرية للتحالف أثارت أيًضا مخاوف منظامت حقوق اإلنسان بشأن ارتفاع عدد الضحايا. 

مات آالف األشخاص، وبينهم نساء وأطفال، تحت أنقاض منازلهم وبسبب الحصار املفروض 
عليهم. ال أعرف ما هي خطة الحكومة العراقية أو التحالف الدويل. هل خطتهم تدمري الجانب 

الغريب من املوصل بالكامل؟«
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طابور من النازحات حديثًا ينتظرن 

املساعدات اإلنسانية من مخيم 

الخازر، رشق املوصل، العراق. 

التقطت الصورة يف 14 ترشين الثاين/

نوفمرب 2016.

stock.adobe.com - تصوير: رويرتز / زهرة بن سمرة 



وقد سألت ناشطة بإحباط أثناء مقابلة مع رابطة النساء الدولية للسالم والحرية: »مات آالف األشخاص، وبينهم نساء 
وأطفال، تحت أنقاض منازلهم وبسبب الحصار املفروض عليهم. ال أعرف ما هي خطة الحكومة العراقية أو التحالف 

الدويل. هل خطتهم تدمري الجانب الغريب من املوصل بالكامل؟«. ووثقت هيومن رايتس ووتش، يف دراسة أجريت ألكرث 
من 380 موقًعا غرب املوصل، آثار انفجار ذخائر كبرية أطلقها التحالف املناهض لداعش من الجو، والتي »متثل خطرًا 

مفرطًا عىل املدنيني عند استخدامها مبناطق مأهولة، نظرًا التساع نطاقها االنفجاري وشظاياها«، فضاًل عن اإلشارة إىل أنه 
يف »واقعتني مل يكن  لهام هدف عسكري واضح، قُتل 13 مدنيا عىل األقل وتعتربان انتهاكا للقانون«.36 ويعاين الناجون/يات 

من هجامت األسلحة املتفجرة من أنواع مختلفة من العواقب طويلة األمد، كاإلعاقة واألذى النفيس واإلقصاء االجتامعي 
واالقتصادي.37 

وقالت امرأة من منظمة مدنية محلية عاملة عىل األرض وقت العمليات: »نحن، بصفتنا منظامت مجتمع مدين، دعونا 
لوقف إطالق النار يف محاولة لسحب املدنيني، وخاصة الجرحى، أو عىل األقل إعطاء الناس فرصة اللتقاط األنفاس، 

ولكن األمر كان صعبًا. كانت مأساة. املباين دمرت عىل رؤوس سكانها، وعائالت بأكملها صفيت عندما أطلقت العمليات 
العسكرية.«

ومل يقترص التدمري عىل املباين والبنى التحتية فحسب، بل طال أيًضا سبل عيش وحياة أرس بأكملها، ما جعل من املستحيل 
تقريبًا عىل كثري من النازحني العودة إىل مسقط رأسهم. وطرحت امرأة مشاركة يف جلسات املناقشة الجامعية القيود 

االقتصادية التي واجهتها أرستها يف أعقاب الهجوم العسكري:

»أنا من الجانب الغريب. كان زوجي يعمل ... ]ثم[ أوقفت الرواتب، توقفت الحياة. ]...[ ال يوجد 
يشء يؤكل، ال يوجد دخل. ال حياة متبقية للعيش عىل الجانب الغريب منذ بدء الحرب والقتل 
هناك. منزلنا اآلن مدمر متاًما. لدي ابن صغري بلغ من العمر 19 عاًما كان يذهب إىل املدرسة، 

وقد ضاع مستقبله اآلن. حياتنا دمرت متاًما. متاًما. أنا أقول لك، الحياة متوقفة متاًما عىل الجانب 
الغريب.«

وعىل الرغم من أن مقاربات الحرب املتحيزة ضد املرأة غالبًا ما تتجاهل تأثري النزاع عىل النساء، فإن عواقب األرضار 
والدمار التي تسببها األسلحة املتفجرة تؤثر عىل النساء والرجال تأثريًا مختلًفا. فاستخدام األسلحة املتفجرة قد يرتك آثاًرا 

طويلة األمد عىل النساء بسبب تدمري البنية التحتية األساسية للرعاية الصحية، وزيادة مخاطر الوصم والتهميش، وصعوبة 
الوصول إىل اإلغاثة اإلنسانية ومساعدة الضحايا.38  

املصالح العسكرية تعرض النساء لخطر إضايف 

يف عام 2016، يف محاولة إلضفاء الرشعية عىل استخدام ميليشيات غري تابعة للدولة، أقر مجلس النواب العراقي قانونًا 
اعترب قوات الحشد الشعبي ذراًعا للجيش، مبوجب أوامر من القائد العسكري األعىل.39 كان مقاتلو الحشد الشعبي 

متطوعني، يدفعهم تفكري أيديولوجي قبيل وديني، ومل يوضع لتجنيدهم رشوط خاصة بالسن والتأهيل، كام هو الحال 
عند التطوع يف الجيش النظامي. وكانت هذه الجامعة شبه العسكرية أقل تدريبًا، وغري مستعدة يف كثري من األحيان 

إلتباع األوامر، ومل تخضع للقانون العسكري املؤسيس مبا يف ذلك العقوبة وااللتزامات، ما أدى إىل انتهاكات صارخة لحقوق 
اإلنسان.40 
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يف دراسة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، أوضحت إحدى املشاركات من منظمة محلية تقدم خدمات صحية ما 
ييل:

»معظم املقاتلني الذين تطوعوا ]يف قوات الحشد الشعبي[، فعلوا ذلك بناء عىل دعوات دينية، 
وكثري منهم مل يكن لديه مهارات قتالية أو عسكرية، وانضموا بدوافع دينية »لتحرير« بالدهم من 
داعش. مل تبذل أي جهود للتوعية ]بجوانب العمليات الحربية[، ولذلك ارتكب بعضهم انتهاكات، 

كالنهب أو القتل واالعتداء عىل النساء يف بعض األحيان. طالبنا بالتحقيق يف هذه االنتهاكات 
وعدم نسيانها ملجرد أنهم مقاتلون ساهموا ببطولة يف تحرير الوطن من داعش. يجب عدم 

التسامح مع هذه االنتهاكات.«

والحًقا، أثناء العملية العسكرية يف املوصل، اقترصت مهامهم عىل تأمني ضواحي املدينة، بينام حررت املدينة الرئيسة 
فرقة مكافحة اإلرهاب والرشطة االتحادية. قالت منسقة منظمة غري حكومية تقودها نساء أجريت معها مقابلة يف دراسة 

رابطة النساء الدولية للسالم والحرية:

»عندما بدأت عملية التحرير، شارك الجميع فيها، مبا يف ذلك القوات الرسمية ]قوات الجيش 
واألمن العراقية[ وقوات الحشد الشعبي. ارتكبت انتهاكات بدافع الثأر العشائري، وانتقدت 

منظامت املجتمع املدين تلك االنتهاكات وطالبت السلطات بالتدخل. وحني وصلت القوات إىل 
املوصل، اقترصت عمليات قوات الحشد الشعبي عىل تأمني الحدود، بينام توىل الجيش القتال 

واستعادة السيطرة عىل املدينة.«
 

وعىل الرغم من إجراء دراسات مستفيضة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها داعش يف املوصل، ال تزال مواجهة 
مستوى الدمار الهائل الناجم عن العمليات العسكرية، والسيام القصف بالقنابل وباألسلحة املتفجرة، ضعيفة. يف متوز/
يوليو 2017، أفادت هيومن رايتس ووتش بأن املراقبني الدوليني وثقوا مجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان ارتكبتها 

قوات تدعم الحكومة العراقية.41 وأكد ذلك الحًقا يف تقرير لألمم املتحدة.42 ومع ذلك، مل تبني السلطات العراقية عزمها 
عىل محاسبة أي من هؤالء الجنود. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الرشق األوسط يف املنظمة يف متوز/يوليو 2017: 43 

»يف الوقت الذي يحتفل فيه رئيس الوزراء العبادي باالنتصار يف املوصل، 
يتجاهل طوفان األدلة التي تثبت ارتكاب جنوده جرائم حرب يف املدينة التي 

وعد بتحريرها«. وباملثل، أنشأ قرار مجلس األمن رقم 2379 فريق تحقيق 
مكلًفا بجمع وتخزين وحفظ األدلة عىل الجرائم التي ارتكبها داعش حرًصا. ومل 
تشمل مهامه جرائم األطراف املسلحة األخرى، ما يوحي بتسلسل هرمي للجناة 

حيث ميكن معاقبة الجرائم نفسها إذا ارتكبها شخص ما أو تربئتها إذا ارتكبها 
آخر، وفق االعتقاد األيديولوجي للجاين فقط. وهذا يسلط الضوء أيًضا عىل 

األجندة السياسية املنحازة التي تتجاهل عمًدا األثر املختلف للنزاعات املسلحة 
عىل النساء والفتيات وتركز عوًضا عن ذلك عىل انتصار القوات العسكرية.

وعىل الرغم من قلة املعلومات املتوفرة عن انتهاكات القوات العراقية، ذكرت نازحات يف عدد من املناسبات، أن قوات 
البيشمركة، وبرصف النظر عن »تحرير« املدن من مسلحي داعش، سيطرت عىل مدن مل تكن تحت سيطرة داعش. ويف 

املقابالت التي أجرتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، اتُِهمت قوات البيشمركة يف كثري من األحيان برتحيل عائالت 
من هذه املدن قرًسا إىل مخيامت النازحني يف املناطق الكردية بذريعة التهديدات األمنية املحتملة.44  ويف هذا الصدد، 

وهذا يسلط الضوء أيًضا عىل 

األجندة السياسية املنحازة التي 

تتجاهل عمًدا األثر املختلف 

للنزاعات املسلحة عىل النساء 

والفتيات وتركز عوًضا عن ذلك 

عىل انتصار القوات العسكرية.
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قالت إحدى املشاركات أثناء جلسات املناقشة الجامعية: »مل تكن مدينتنا تحت سيطرة داعش، ومل تكن كذلك يف خطوط 
النار. مل يكن هناك قتال ولكنها كانت بالقرب من الحاجز األمني. طلب منا مغادرة منازلنا ألسباب أمنية. مل يدمر منزلنا، 

لكن البيشمركة والنازحني اآلن يف بلدتنا وال يُسمح لنا بالعودة إىل ديارنا«.

حققت هيومن رايتس ووتش يف 17 قرية وبلدة يف كركوك ومحافظة نينوى زُعم أن قوات األمن التابعة لحكومة إقليم 
كردستان هدمت فيها منازل بصورة غري قانونية يف الفرتة بني أيلول/سبتمرب 2014 وأيار/مايو 2016. 45 وذكرت ناشطة 

عراقية أن »إحدى عرشة قرية ملواطنني عرب دمرت يف محافظة نينوى، وبالتحديد قرى تقع يف منطقة سهل نينوى. وحتى 
اآلن، مل يعد املواطنون النازحون إىل قراهم ويعيشون يف مخيامت حسن شام والخازر«. وأثار تقرير هيومن رايتس ووتش 

مخاوف بشأن الطموحات الكردية الستعادة األرايض خالل العمليات.

وقالت نازحة أخرى:

»كنا نعيش يف منطقتنا ومل يكن مثة داعش هناك إىل أن جاءوا ذات ليلة وبدأ القصف. كانت 
الساعة الخامسة صباًحا عندما سمعنا االنفجار األول. ويف اليوم نفسه، جاء البيشمركة وطلبوا منا 

مغادرة منطقتنا. نزحنا إىل املوصل وأقمنا يف مدرسة الراشدية 46 ملدة أسبوع أو عرشة أيام. كان 
الناس يعتمدون عىل البيشمركة للحصول عىل معلومات. نقلنا مرات عدة، ثم وصلنا إىل مخيم 
حسن شام،47  وبقينا بدون كهرباء ثالثة أشهر ]...[ ثم ذهبنا إىل مخيم نارجيزليا 48 ووصلنا إىل 

هذا املخيم.«
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األثر اإلنساين للعمليات العسكرية

الهروب أم البقاء؟  

ال تقترص املخاوف من األثر اإلنساين الكبري للعمليات العسكرية يف املوصل عىل املخاطر التي يواجهها املدنيون أثناء 
القصف فحسب، بل وأثناء الفرار والنزوح. فمع تكثيف القصف، جرى حث املدنيني49 إما عىل البقاء يف منازلهم أو الفرار 
عرب ممرات آمنة من املفرتض أنها مفتوحة للمدنيني.  لكن مع تدمري آخر جرس عىل نهر دجلة يربط بني الجانبني الرشقي 
والغريب للموصل بغارة جوية يف 28 كانون األول/ديسمرب 2016، 50 بات مئات آالف املدنيني محارصين يف الجانب الغريب.

ودفعت املخاطر التي ينطوي عليها الهروب كثريًا من العائالت إىل البقاء يف مناطقها بسبب عدم وجود طرق آمنة حًقا 
وألن عبور خطوط القتال كان خطريًا للغاية. ويف هذا الصدد، روت نازحة يف 

دراسة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية قصتها واملخاطر التي واجهتها عىل 
طول الطريق: »كانت املغادرة صعبة جًدا. وعندما غادرنا أخريًا، قدت أرسيت 
خارج املنطقة. ويف لحظة ما، أشعل شاب سيجارة وبدأت داعش تطلق النار 

علينا. مل أمتكن من النظر إىل الخلف لالطمئنان عىل أطفايل إىل أن وصلت بأمان 
إىل الحاجز العسكري. نظرت وسألت »هل جميعكم هنا؟«.

ودفعت املخاطر التي ينطوي عليها 
الهروب كثريًا من العائالت إىل البقاء 
يف مناطقها بسبب عدم وجود طرق 
آمنة حًقا وألن عبور خطوط القتال 

كان خطريًا للغاية. 
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  امرأة وأطفالها يحصلون عىل املياه عند نقطة تفتيش.
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عالوة عىل ذلك، أوضح أحد املصادر الرئيسة: »ما مييز املوصل أيًضا أن البيوت تحتوي عىل أقبية والسكان استخدموا القبو 
أو الطابق السفيل، ورمبا كان هذا أحد العوامل التي وفرت نوًعا من الحامية للساكنني الذين مل يتسنى لهم املغادرة«، وهو 

ما دفع الكثريين إىل الشعور باألمان عند البقاء يف منازلهم عوًضا عن القيام بالرحلة الخطرية للخروج من املدينة.

وقد واجه من بقوا ظروفًا معيشية قاسية تفاقمت بسبب العمليات العسكرية ألن »جميع 
الخدمات مل تكن متوفرة، ال ماء وال كهرباء وال طعام. كنا تحت الحصار وتحت القصف املدفعي 

والجوي. كنا يف منتصف الهجوم الذي كان وحشيًا للغاية. أخريًا، تحررنا، لكننا فقدنا كثري من 
الناس والعائالت واملدنيني. مل تكن عملية التحرير سهلة«، كام أوضحت إحدى الناشطات.

كانت العائالت التي حاولت الفرار تلجأ عادة إىل الرحيل لياًل سريًا عىل األقدام عرب طرق محفوفة باملخاطر. وصفت نازحة 
يف مخيم غارماوا تجربة فرارها من املدينة عىل النحو التايل: »غادرنا املنزل عند منتصف الليل ووصلنا بر األمان يف الساعة 

11 صباًحا. اضطررنا إىل السري املتعرج بني املتفجرات، وكان مقاتلو داعش يالحقوننا، وكانت الطائرات تقصف. ضللنا 
الطريق. رأينا املوت. ثم وصلنا إىل نقطة الجيش وعرفنا أننا نجونا من املوت. مل نكن نبحث عن الطعام أو املاء. كنا نبحث 

عن األمان فقط«. تكررت صعوبات املغادرة عىل لسان مشاركة أخرى تعيش حاليًا يف أحد مخيامت النازحني ناقشت 
مخاطر مغادرة املوصل لياًل أثناء محاولتهم الهرب من انتقام داعش: »رسنا يف شوارع القرية، ثم اهتدينا إىل الطريق. مل 
نكن نعرف ما الذي سيحدث. عىل الطريق، كان مسلحو داعش يالحقوننا وقتل بعض األشخاص. كنا نعلم أنها ستكون 

طريًقا طويلة. كنا منيش عىل غري هدى إىل أن التقينا بالجيش والبيشمركة«.

وأوضحت مشاركة رئيسة أن صعوبة الطريق جعلت املغادرة مستحيلة للعائالت التي لديها كبار يف السن ومعوقني. ويف 
كثري من الحاالت، رفض أفراد األرسة تركهم وراءهم وبقيت عائالت بأكملها يف املوصل لهذا السبب.51  عالوة عىل ذلك، 

منع مسلحو داعش العائالت من مغادرة املنطقة عرب تهديد املدنيني واستخدامهم دروًعا برشية. وأفادت مشاركة تعمل 
يف منظمة لحقوق املرأة قائلة: »كان األمر صعبًا، وكان القصف متواصاًل والعمليات مستمرة، وحاولت داعش استخدام 

السكان دروًعا برشية«.

األثر اإلنساين للعمليات العسكرية

امرأة نازحة حديثًا تحمل طفلها 

عند نقطة تفتيش يف القيارة، رشق 

املوصل، العراق.

 التقطت الصورة يف 26 ترشين 

األول/أكتوبر 2016.
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لقد خلف انعدام الحامية واستمرار القتال عواقب نفسية وخيمة عىل املدنيني الذين اضطروا للعيش يف خوف ورعب 
دامئني، وحملت النساء العبء املزدوج لهذا العنف. وأفادت مشاركة تعمل يف منظمة عاملة يف أرجاء العراق ولديها 

مكتب متخصص يف املوصل يعنى بقضايا النازحني والعائدين واملعرضني للعنف: »كانت داعش تجند النساء وتحملهن 
باملتفجرات، وخاصة يف املوصل«. ويف املنطقة القدمية، متكنت قوات األمن من احتجاز إحدى هؤالء النساء وكانت محملة 

بأحزمة ناسفة أثناء عبورها املمر اآلمن للعائالت.

تغيري أدوار الجنسني التقليدية  

عادًة ما تويل اإلغاثة اإلنسانية املراعية للجنسني اهتامًما خاصاً بآثار العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي 
عىل النساء بينام تهمل العوامل االجتامعية االقتصادية التي تؤثر عىل حياتهن اليومية أثناء النزوح. وهذا ال يعني أنه ال 
ينبغي أن يؤخذ العنف يف االعتبار بوصفه جانبًا أساسيًا يؤثر عىل شعور النساء باألمن واألمان، لكن من الرضوري إتباع 

نهج أكرث شمولية للتحليل القائم عىل النوع االجتامعي للتهجري. فتجارب النساء يف النزوح تختلف وفًقا لعدد من العوامل، 
كمكان االستقرار، واملوطن األصيل، والخلفية )من الريف أم املدينة(، ومستوى التعليم، واإلملام بالقراءة والكتابة، والطبقة 

االجتامعية، والقدرة الجسدية، واملنبت العرقي والديني، واملهارات املهنية، والعمر، والظروف العائلية الخاصة، وغريها. 
ويف حالة املوصل تحديًدا، بينت النساء اللوايت قابلناهن أثناء املناقشات الجامعية كيف أدت القيود االقتصادية وفقدان 

سبل العيش بسبب التهجري املقرتن بظروف معيشية سيئة يف املخيامت إىل زيادة شعور النساء بعدم األمان وأثرت مبارشة 
عىل وضعهن االجتامعي واالقتصادي داخل مجتمع املخيم. عالوة عىل ذلك، مل تكن املخيامت املتاحة قادرة عىل استيعاب 
جميع النازحني/ات الفارين من داعش. لذلك، يعيش كثري من النازحني/ات داخل املجتمعات املضيفة يف أبنية غري مكتملة 

أو مزارع أو مساكن رديئة بأسعار أرخص.

وترتبط الظروف االقتصادية الهشة للسكان ارتباطًا وثيًقا بإيقاف رواتب املوظفني/ات املدنيني/ات الذين يعيشون 
ويعملون يف مناطق سيطرة داعش منذ متوز/يوليو 2015. واالقتصاد العراقي بطبيعته يعتمد اعتامًدا كبريًا عىل القطاع 

العام، أي هناك جزء كبري من السكان توظفهم الدولة ويعتمدون عليها يف معيشتهم. وسبب رفض الحكومة تسديد رواتب 

األثر اإلنساين للعمليات العسكرية

امرأة تخبز الخبز التقليدي بينام 

تجلس فتاة بقربها. التقطت 

الصورة يف هور الجبايش يف 

النارصية، جنوب رشق بغداد، يف 

11 شباط/فرباير 2015.
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موظفيها املوجودين يف مناطق سيطرة داعش »أرضاًرا جانبية« مهمة، كام اعرتف مسؤول حكومي لوكالة رويرتز لألنباء، 
وهو عيل الفريجي، مستشار اللجنة االقتصادية يف مجلس الوزراء العراقي: »نحن نحارب داعش وتعليق الرواتب جزء من 

الحرب ضدها. لألسف، يف كل حرب هناك أرضار جانبية«.52

حرم الناس لسنوات من سبل عيشهم، ما اضطر بعضهم إىل تويل وظائف براتب مع داعش. قالت إحدى النازحات: »كان 
زوجي يعمل لدى الحكومة، وأصيب ويعاين اآلن من إعاقة دامئة. علق راتبه منذ أن سيطرت داعش، واآلن ال أستطيع 

تحمل تكاليف الذهاب إىل السلطات إلعادة راتبه أو تعيني محام يساعدين«. كانت إحدى أولويات املدنيني يف املوصل يف 
أعقاب استعادة املدينة هي إعادة رواتب موظفي/ات الحكومة ومعاشاتهم التقاعدية ومساعدات الرعاية االجتامعية عىل 

الفور لتخفيف العبء االقتصادي.

باإلضافة إىل ذلك، مع فقدان سبل كسب عيش األرس وبطالة الذكور، أدت 
زيادة دور النساء يف توفري الدخل إىل حدوث بعض التغيري يف تصورات الرجال 

والنساء لألدوار االقتصادية للمرأة. ووجدت كثري من النساء اللوايت جرت 
مقابلتهن أنهن تولني دور معيلة األرسة ومسؤولية املهام االقتصادية واملنزلية، 

مثل رعاية األطفال. ووصفت امرأة يف مخيم للنازحني وضعها كام ييل: »أنا 
املعيلة. أنا مسؤولة عن أرسيت. كان والدي مسؤواًل عنهم، لكنني اآلن مسؤولة 
عن كل يشء، تعليمهم وصحتهم ومجيئهم وذهابهم، وماذا يأكلون ويرشبون. 

أعني، كل يشء باملعنى الحريف للكلمة«. واتفقت املشاركات جميًعا، سواء داخل 
املوصل أو النازحات، عىل أن أولويتهن الرئيسة هي إيجاد فرص دخل إلعالة أرسهن. وقالت إحداهن يف املوصل: »يوجد 

كثري من األرامل والنساء اللوايت فقدن املعيل، أو دمرت منازلهن أو يعشن يف بقايا املدارس أو أنقاض املباين، ويجب أن 
نجد لهن فرًصا اقتصادية ليقفن عىل أقدامهن«.

زواج األطفال وتعدد الزوجات  

أجربت القيود االقتصادية التي تفرضها بطالة الذكور وتهجريهم النساء عىل اتخاذ قرارات صعبة، من بينها تزويج بناتهن 
القارصات. وقالت ناشطة تعمل يف أحد مخيامت النازحني: »سمعنا كيف اضطرت أم إىل تزويج بناتها القارصات ألن 

لديها كثري من األطفال. وكان عدد األطفال يف األرس النازحة بني خمسة وتسعة. ومعظم النساء كن حوامل وولدن ]أثناء 
وجودهن يف املخيامت[«. وروت مشاركة أخرى، وهي مدافعة عن حقوق املرأة يف السليامنية: »كان هناك توترات بني 

املجتمعات املضيفة والنازحات. يتزوج رجال أكراد بشكل متزايد من نازحات ويتحدون القوانني املحلية يف كردستان. 
ويزداد تعدد الزوجات«. ويرتبط الزواج من النازحات، السيام البنات الصغريات، 

ارتباطًا وثيًقا بانعكاسات الوضع االقتصادي. يف الواقع، يستغل الرجال 
املستقرون جيًدا داخل املجتمعات املضيفة لهم االحتياجات االقتصادية لعائالت 

النازحني إىل األمن واملال عرب الزواج من بناتهم. وهذا يعكس أيًضا استغالل 
األمهات األرامل اللوايت فقدن أزواجهن يف النزاع واللوايت تركن ليكافحن 

وحدهن من دون أي نوع من الدعم وبدون دخل إلدارة شؤون أطفالهن 
وأرسهن.

»يوجد كثري من األرامل والنساء 
اللوايت فقدن املعيل، أو دمرت 

منازلهن أو يعشن يف بقايا املدارس 
أو أنقاض املباين، ويجب أن نجد 
لهن فرًصا اقتصادية ليقفن عىل 

أقدامهن«.

»سمعنا كيف اضطرت أم إىل تزويج 
بناتها القارصات ألن لديها كثري من 

األطفال.«
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ومن بني املخاوف الرئيسة التي طرحتها الناشطات العامالت مع القارصات اللوايت جرى تزويجهن »أنهم يتعاملون معها 
)العروس الشابة( كخادمة يف املنزل، ويف الوقت نفسه كآلة إلنجاب األطفال. ال تعرف الطفلة الصغرية حتى حقوقها 
وكيف تكون مع الزوج، ألن العائلة الكبرية بأكملها تعيش يف الغرفة نفسها«. وأكدت أيًضا: »من أجل متكني الشابات 

والفتيات، من املهم تنفيذ برنامج صحي لتنظيم األرسة واألطفال. لقد تعبت النساء يف هذه املناطق من إنجاب عدد كبري 
من األطفال. ومن املهم مامرسة الضغط عىل رجال الدين لتجريم زواج القارصات ومعاقبة األهايل اللذين يزوجون فتيات 

قارصات ال تتجاوز أعامرهن 13 سنة.

ومن بني حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي األخرى املوثقة أثناء العملية العسكرية يف املوصل العائالت التي 
تبحث عن خدمات اإلجهاض لبناتها. قالت عاملة إغاثة عملت يف الخطوط األمامية أثناء العمليات العسكرية يف املوصل:

»كان لدينا الكثري من الحاالت والكثري من الصدمات بني الفتيات الصغريات، مثل الزواج غري 
املوثق والحمل املبكر والحمل غري املرغوب فيه، وكان علينا أن نكون الوسيط بني األرسة واألم. 

كان علينا إقناع األرسة بأنه ليس من الحكمة الضغط من أجل اإلجهاض. وقد جاءت أرس عديدة 
طالبة إجراء إجهاض لبناتهم ألن الحمل غري مرغوب فيه أو ألن الرجال قبضت عليهم القوات 
املسلحة، أو ألنهم مل يوافقوا عىل الزواج، أو بسبب خوفهم أن يكون لديهم ابن ألحد مسلحي 

داعش يف العائلة. كانوا مستعدين لفعل أي يشء مبا يف ذلك إنهاء الحمل.«

ويف نهاية عام 2017، رفض مجلس النواب العراقي التعديالت التي أدخلت عىل قانون األحوال الشخصية، والتي كانت 
ستطبق أحكاًما قانونية أكرث متييزًا ضد املرأة. وكانت التعديالت املقرتحة يف الواقع تقتيض من املحاكم العلامنية تطبيق 

القانون الديني بشأن الزواج والطالق واملرياث.53 
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الحصول عىل الرعاية الصحية  

لغاية عام 2014، متكنت أطباء بال حدود وغريها من املنظامت الطبية من تقديم رعاية طبية عالية املستوى من خالل 
»ممرضني وأطباء وجراحني مهرة وأدوية كافية ومعدات عالية الجودة متوفرة ومتاحة للجميع«،54  ولكن الحصول عىل 

الرعاية الصحية بات صعبًا بشكل دائم عندما سقطت املدينة يف قبضة داعش. وبحسب تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق 
اإلنسان للنازحني عن مهمته إىل العراق يف نيسان/أبريل 2016، 55 أفيد بأن كثري من املستشفيات والعيادات والخدمات 

الصحية يف مناطق سيطرة داعش »غري عاملة جزئيًا أو كليًا بسبب نقص الطاقم الطبي والرضر الذي لحق باملرافق الطبية«. 
بيد أن املنظامت، التي أجريت معها مقابالت يف دراسة رابطة النساء الدولية 
للسالم والحرية، نوهت إىل أن بدء العمليات العسكرية والنزاع املستمر أديا 

إىل تفاقم املشكلة. يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل، استمرت داعش باحتالل 
املرافق الطبية أثناء معركة املوصل، معرضًة املدنيني واملوظفني/ات هناك لخطر 

الهجامت التالية. وهذا ما حصل يف مستشفى السالم يف حي الوحدة غرب 
املوصل،56 ومجمع مستشفى ابن األثري57 باإلضافة إىل مستوصف يف حامم العليل، 

عىل بعد 30 كيلومرتًا جنوب رشق املوصل.58  فقد تعرض مستوصف حامم 
العليل يف 18 ترشين األول/أكتوبر 2016 إىل غارة جوية للتحالف أسفرت عن 
مقتل مثانية مدنيني وجرح اثنني عىل األقل يف هجوم عشوايئ سبب أذى كبريًا 

للمدنيني واألهداف املدنية، بحسب هيومن رايتس ووتش.59 

» ]…[ كثري من املستشفيات 
والعيادات والخدمات الصحية يف 

مناطق سيطرة داعش »غري عاملة 
جزئيًا أو كليًا بسبب نقص الطاقم 
الطبي والرضر الذي لحق باملرافق 

الطبية«.

وقالت إحدى قياديات املجتمع املدين: »دمر مستشفى بأكمله. بدأ الصليب األحمر بالعودة إىل بعض املستشفيات، لكن 
هذه الجهود غري كافية لتلبية احتياجات مئات اآلالف من األشخاص الذين يعيشون يف هذه املنطقة«. وأفادت منظمة 

أطباء بال حدود أن املوصل التي كانت تحتوي يف السابق عىل 3500 رسير مستشفى، ال متلك اليوم سوى أقل من 1000 
رسير لعدد سكان يبلغ 1.8 مليون نسمة. كام أن إعادة بناء املرافق الصحية كانت بطيئة للغاية.60  
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من أجل رأب الفجوة التي خلفتها الحكومة يف املساعدة الطبية إىل املناطق املترضرة، عملت منظامت محلية بالتعاون مع 
قوات األمن إلتاحة الحصول عىل الخدمات. قالت امرأة عاملة يف املجال اإلنساين: »كنا نشيطني للغاية، حتى عىل الخطوط 
األمامية، عندما بدأت قوات التحرير تقديم الخدمات الصحية للمدنيني. كانت لدينا عيادات متنقلة وقدمنا خدمات لنساء 

يف حاالت والدة ولجرحى مدنيني. لقد رأوا ]قوات التحرير[ مدى نشاطنا وتواصلوا معنا عندما تحرر املستوصف املحيل. 
وطلبوا أن نديرها لتقديم الخدمات الطبية للناس«. إن محدودية إمكانية تشغيل العيادات املتنقلة بسبب الظروف 

املزرية للطرق والطني واملطر، وهو ما يجعل الوصول إىل بعض املناطق أمرًا مستحياًل، إىل جانب انخفاض طاقة املرافق 
الطبية، يعني أن العالج الطبي يف بعض الحاالت يجب أن تقدمه املنشآت العسكرية.

وكام أفادت عاملة يف املجال اإلنساين شاركت يف جهود اإلغاثة أثناء عمليات املوصل، فإن املرافق الطبية املتبقية مل تتمكن 
من تلبية احتياجات السكان، فبدأت املرافق العسكرية يف عالج املدنيني املصابني: »مل تكن هناك أي عمليات طبية 

مخصصة للمصابني املدنيني«. كانت الخدمات الطبية مخصصة للقوات العسكرية، ولكن كان عليها أيًضا تقديم خدمات 
العالج للمدنيني«. ولحل هذه املشكلة، تعاون الجيش العراقي مع املنظامت املحلية أثناء العمليات العسكرية، ما سمح 
ملنظامت الرعاية الصحية مبتابعة الجيش وفتح عيادات الرعاية األولية لعالج املدنيني. وقالت عاملة يف املجال اإلنساين: 
»شاهدتنا ]قوات التحرير[ نوزع الغذاء ونخدم املجتمع وعرضت أن تجلب لنا املدنيني املصابني لعالجهم ومن »مل يكن 

من املمكن عالجهم نقلوا إىل املستشفيات العسكرية«.

لقد تركت صعوبة الحصول عىل الرعاية الصحية أثرًا مزدوًجا عىل النساء. فكام أوضحت إحدى القيادات املدنية: »وثقنا 
حاالت كثرية لنساء وأطفال وأشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة مل يتمكنوا من الحصول عىل أي مساعدة، وبالتايل 

فقدوا حياتهم بسبب عدم حصولهم عىل رعاية طبية وأدوية محددة نتيجة للعمليات العسكرية«.

وقد خلصت الدراسات إىل أن نسبًا أعىل من النساء واألطفال يقتلون جراء األسلحة املتفجرة، وتتعرض الحوامل خاصة 
ملخاطر إضافية بسبب موجات االنفجار التي تلحق رضًرا باملشيمة وتؤدي إىل اإلجهاض وتدمر البنية التحتية، وبالتايل فإن 

»انخفاض إمكانية الحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية قد يعني حكاًم باإلعدام عىل النساء«.61 
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إن استحالة الوصول إىل الرعاية الصحية اإلنجابية املتخصصة أثناء النزوح يعرض النساء الحوامل لخطر إضايف.62  ففي 
ترشين األول/أكتوبر 2016، قدر صندوق األمم املتحدة للسكان أن ما بني 250000 و300000 امرأة يف سن اإلنجاب 

بحاجة إىل خدمات الصحة اإلنجابية والرعاية بسبب العنف القائم عىل النوع االجتامعي.63 ويف إطار االستجابة لعمليات 
املوصل، نرش الصندوق 25 فريًقا متنقاًل للصحة اإلنجابية وأنشأ 20 مرفًقا لصحة األمهات. وقدمت العيادات خدمات 
األمراض النسائية وتنظيم األرسة والرعاية السابقة للوالدة وخدمات الوالدة اآلمنة والرعاية ما بعد الوالدة،64  باإلضافة 

إىل 23 فريًقا للدعم النفيس واالجتامعي وإدارة حاالت الطوارئ وإحاالت الناجني/ات من العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي.65 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي  

يؤثر النزاع والتهجري القرسي وانعدام سيادة القانون وآليات الحامية، فضاًل عن تعطيل املجتمعات املحلية، تأثريًا كبريًا عىل 
زيادة انتشار العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتعزيز الهياكل األبوية القامئة أصاًل. وأشارت هيومن رايتس ووتش إىل 

أن التهجري املستمر للناس يزيد حاالت »االتجار بالنساء والفتيات داخل وخارج البالد بغية االستغالل الجنيس«.66

وأوضحت امرأة من إحدى املنظامت املحلية أنه ملواجهة زيادة التحرش والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والثقافة 
األبوية، أطلق عدد من املبادرات يف املخيامت: »قمنا بحمالت توعية، ونحاول تنظيم حمالت أخرى ينفذها رجال 

متخصصون لتوعية الرجال مبخاطر التحرش واالغتصاب«.

عىل الرغم من أن اإلغاثة اإلنسانية التي تراعي الجنسني تعطي األولوية للوقاية، 
فإنها غالبًا ما تفتقر إىل تدابري محددة لتجنب إعادة وصم الناجني/ات وتشجيع 

إعادة االندماج يف املجتمع. وأيًضا، عىل الرغم من تطبيق آليات وقائية يف 
مخيامت النازحني، مل تكن غالبية الجهات الفاعلة اإلنسانية عىل دراية بآليات 

التخفيف من آثار العنف القائم عىل النوع االجتامعي كالدعوة إىل العمل 
وتعميم املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة املعنية بالعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي، وبالتايل، ال يزال هذا العنف مشكلة مستمرة. وال يزال اإلبالغ 
عنه صعبًا بسبب عدم الوصول إىل العدالة والحامية والنظم الصحية والتحديات 
التي تواجهها منظامت حقوق املرأة يف الوصول إىل مناطق معينة ألسباب أمنية. 

وبالتحديد، يدفع انهيار النظام القانوين الناجني/ات إىل االمتناع عن اإلبالغ عن سوء املعاملة والعنف بسبب الخوف من 
العواقب الوخيمة عليهم/ن وعىل أطفالهم/ن.

ذكرت ناشطة تعمل يف معسكر كركوك: »صادفت حاالت جرى فيها تهجري النساء لكنهن يعشن داخل محافظة كركوك 
]خارج املخيامت[ وتعرضن لحاالت عنف وتهديدات لسالمتهن. ]...[ أخذتهن ]النساء النازحات املهددات باملوت[ إىل 

املخيم وبقني مع بعض العائالت هناك. كانت العائالت التي أقمن معهن يرضبنهن، السيام األرامل«.

وأفاد/ت غالبية العاملني/ات يف املجال اإلنساين واإلغايث الذين شاركوا/ن يف الدراسة أنهم مل يتمكنوا/ن من توثيق العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي أثناء العملية العسكرية، ولكن تم اإلبالغ عن بعض الحاالت أثناء النزوح، خاصة يف املخيامت. 

ومل يتمكن سوى عدد قليل من املنظامت، مثل منظمة حمورايب لحقوق اإلنسان العاملة مع األقليات يف محافظة نينوى، 
من رصد االنتهاكات واالعتداءات عىل النساء واألقليات، من إيزيديني ومسيحيني وشبك وكاكائيني وتركامن وغريهم.

يدفع انهيار النظام القانوين 
الناجني/ات إىل االمتناع عن اإلبالغ 
عن سوء املعاملة والعنف بسبب 

الخوف من العواقب الوخيمة 
عليهم/ن وعىل أطفالهم/ن.
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وكام ذكر آنًفا، فإن عدم وجود إطار قانوين يجرم العنف األرسي بالتحديد يف العراق أثر سلبًا عىل احتامالت قيام النساء 
باإلبالغ عن حاالت العنف األرسي وحصولهن عىل خدمات الدعم املخصصة لهن. ومنذ عام 2015، تعمل الحكومة 

العراقية عىل قانون جديد ملكافحة العنف األرسي ال يحمي الناجني/ات فحسب، مبا يف ذلك توفري أوامر زجرية ومالجئ 
تديرها الحكومة ملن يفرون من منازلهم، بل وينظر يف إمكانية إنشاء لجنة وزارية مشرتكة ملكافحة العنف األرسي.67  

وحتى اآلن، ال يزال مرشوع القانون املذكور قيد النقاش يف مجلس النواب ومل تتخذ أي خطوة لتبنيه رسميًا، لكن نشطاء/
ات حقوق املرأة كانوا يطالبون ببعض األحكام يف مرشوع القانون، مبا يف ذلك إمكانية اإلحالة إىل لجان املصالحة األرسية.
ومع ذلك، أفادت إحدى الناشطات أنه عقب الهجوم العسكري وأثناء فرتة إعادة اإلعامر، سبب استئناف النظام القضايئ 

يف املوصل انخفاض حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي وشجع النازحات عىل اتخاذ خطوة إىل األمام واإلبالغ عن 
حاالت العنف: »بدأت كثري من النساء تقديم شكاوى عن العنف األرسي ضد أزواجهن، خاصة يف حاالت العنف الجسدي 

أو الرضب أو العنف النفيس أو تعدد الزيجات«.

وأشري خاصة إىل أن النساء املرتبطات مبقاتيل داعش اللوايت وصلن إىل املخيامت كن أكرث عرضة للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي والتحرش الجنيس. وقالت مدافعة عن حقوق اإلنسان تقيم يف بغداد: »هؤالء النساء أكرث عرضة للتحرش 

واالعتداء الجنيس واملساومات الجنسية للحصول عىل مواد اإلغاثة الرضورية للعيش. هن فقريات، ووضعهن التعليمي 
دون املستوى، ووضعهن االجتامعي مفكك ألن معظمهن تخلت عنهن عشائرهن«.
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امرأة من أقارب رجال اتُهموا 

بأنهم مقاتلون يف تنظيم الدولة 

اإلسالمية شوهدت يف أحد 

معسكرات برطلّة، رشق املوصل، 

العراق. التقطت الصورة يف 15 

متوز/يوليو 2017.
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وباإلضافة إىل العنف ضد النساء وتزايد انتشار العنف الجنيس، ال تزال هناك نساء من املوصل اختطفن وما زلن 
مختفيات، والسيام قرابة 1500 إيزيديّة ال يزال مصريهن مجهواًل. ومل يفرج سوى عن عدد قليل بعد »تحرير« املوصل. 

وتساءلت ناشطة أثناء املقابلة »هذا أحد مخاوفنا اليوم. كيف ميكن إطالق رساح هؤالء النساء«؟ وشددت عىل العواقب 
الوخيمة الحتجازهن وتعذيبهن ومدى »معاناتهن بسبب األذى النفيس الشديد واملشاكل الصحية حتى«. وشددت بأنها 

يجب أن تكون إحدى القضايا املركزية أثناء فرتة إعادة اإلعامر.

تناولت النساء كل هذه القضايا يف عدد من أنشطة املنارصة. ورشحت رئيسة منظمة غري حكومية محلية قائلة:

»افتتحت أكرث من منظمة مراكز توعية ومراكز اجتامعية وقانونية، لكنها ال تغطي جميع مناطق 
املوصل. نحن بحاجة إىل هذه املراكز وعلينا توثيق الشهادات. هذا جزء من برنامج تقرر يف 

23 متوز/يوليو عندما أصدر مجلس األمن القرار رقم 2379 بشأن مساءلة عنارص داعش. ومن 
املفرتض أن يشكل مجلس األمن لجنة أو فريق تحقيق دويل للتحقق من الشهادات واالستامع 

إىل شهادات الضحايا. أثرنا مسألة العنف الجنيس ومسألة شهادات النساء، وكذلك متثيل املجتمع 
املدين يف عمل هذه املجموعة، السيام قضية النوع االجتامعي ومسألة تعويضات الناجني/ات. 

وقدمنا مقرتحاتنا امللموسة مع عدد من املنظامت الدولية يف رسالة إىل مجلس األمن بشأن 
هذا املوضوع، وكذلك بشأن مسألة وصول عائالت داعش إىل العدالة. هناك أيًضا بيان مشرتك 

بني حكومة العراق واملقررة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف الجنيس يف حاالت 
النزاع، وقعه الطرفان يف عام 2015.«

معالجة اآلثار النفسية للنزاع  

مثة تحٍد آخر هو انتشار مشاكل الصحة النفسية عىل نطاق واسع بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان التي عانت منها النساء 
واملجتمع ككل. فقد ترك النزاع، مبا يف ذلك قصف املدينة باألسلحة املتفجرة وفقدان أفراد العائلة والتعرض للعنف 
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عىل جانبي طرق املدينة ويف 

مبان قيد اإلنشاء، يوجد مئات 

اإليزيديني/ات الباحثني/ات عن 

مأوى. التقطت الصورة يف دهوك، 

العراق.
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الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والفرار يف ظروف مروعة والجوع والتهجري، آثاًرا صحية واجتامعية كبرية 
عىل النازحني، ومنها آثار شديدة وطويلة األمد عىل الصحة النفسية.68 وتظهر الدراسات أن انتشار اضطراب ما بعد 

الصدمة واالكتئاب بني النازحات أعىل بكثري منه بني الرجال.69  وبالتحديد، غالبًا ما تهمل النازحات، ويعانني من اآلثار 
االجتامعية والثقافية واالقتصادية والصحية للعنف بدون تقديم الدعم الالزم. ومن ثغرات دراسة رابطة النساء الدولية 

للسالم والحرية أن النساء الاليئ جرت مقابلتهن امتنعن عن مناقشة تجاربهن مع العنف والصدمات مبارشة. لكن إحدى 
الناشطات أوضحت أن هذا املوقف كان شائًعا أثناء عملهن يف العيادات املتنقلة ألن هؤالء النساء »فقدن أطفالهن 

وأزواجهن وكتمن مآسيهن«.

وعىل الرغم من أن النساء واجهن العنف عىل أيدي جهات مسلحة شتى، بينها الحكومة وجهات مدعومة من الحكومة 
وكذلك ميليشيات املعارضة وداعش، نادًرا ما يقدم الدعم النفيس االجتامعي، كالعالج عىل يد نساء، يف مخيامت 

النازحني. ويجدر الذكر أن إحدى مقاالت شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين( يف عام 2018 سلطت الضوء عىل االسرتاتيجيات 
غري الرسمية التي تبنتها نساء املوصل أثناء حكم داعش للتغلب عىل الصدمات. وتؤكد املقالة بأن مصففي/ات الشعر 
والحالقني/ات وأخصائيي/ات التجميل يعملون »حراس أرسار عميقة« و«يتحول الصالون إىل جلسة عالج جامعي غري 

رسمية«،70 للتعويض عن غياب خدمات الصحة النفسية.

وباإلضافة إىل حاجة النساء إىل خدمات صحة نفسية محددة، كررت املشاركات يف جلسات املناقشة الجامعية رضورة بناء 
القدرات املحلية والوطنية ملواجهة عواقب العنف ضد النساء، عوًضا عن إعادة نقل الناجيات من العنف الجنيس والعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي إىل بلدان أخرى كام تفعل حاليًا معظم الربامج الدولية. قالت امرأة تعمل يف منظمة غري 
حكومية محلية:

»يوجد برامج من بلدان عدة، بينها مثاًل الربنامج األملاين الذي افتتح ألكرث من 600 ناجية 
إيزيدية ذهنب إىل أملانيا من أجل العالج النفيس. انتهى الربنامج هذا العام، وهناك العام املقبل 

برامج مامثلة يف كندا وأسرتاليا. ما زلنا نرسل بناتنا إىل الخارج لتلقي العالج بهذه الطريقة. أعتقد 
أنهن يحتجن إىل بيئة قريبة منهن، بيئة يفهمنها ويعرفنها. وجودهن يف دول أجنبية يوفر لهن 

األمن ولكنه يصدمهن يف الوقت نفسه.«

وشددت امرأة أخرى تعمل يف منظمة غري حكومية محلية: »نحن بحاجة 
إىل بناء جيش من املديرين واملستشارين يف مسائل العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي. نحن بحاجة إىل وجود عدد ال بأس به من العاملني/ات املدربني/

ات يف مجال الصحة النفسية، وهم/ن ليسوا/ن متوفرين/ات بشكل كاف حاليًا« 
ألن النساء واألطفال »ال يزالون متأثرين بالصدمة، والخدمات النفسية التي 

تقدمها بعض املنظامت الدولية محدودة«.

كام أعد عدد من املنظامت مبادرات وبرامج تتيح للنساء فرصة كسب دخل 
مع توفري الدعم النفيس للصدمات. ورشحت نازحة تطوعت ملساعدة النازحات 
األخريات كيفية عمل أحد الربامج: »عملت مع املنظمة الدولية للهجرة مدربة 

خياطة وكان هناك معالج نفيس يحيل النساء إلينا. كان هدفنا إبقائهن مشغوالت. ولهذا السبب حاولنا تجنب التحدث 
عن مواضيع محزنة، وطرحنا مواضيع مختلفة. يف الدقائق العرش األوىل، كنا نلعب ونرقص ونغني ثم نرشح لهن كيفية 

الخياطة، ومنيض الدقائق العرش األخرية يف مناقشة حالتهن الذهنية الحالية أو يف مامرسة الرياضة«.

»نحن بحاجة إىل وجود عدد ال 
بأس به من العاملني/ات املدربني/

ات يف مجال الصحة النفسية، 
وهم/ن ليسوا/ن متوفرين/ات 

بشكل كاف حاليًا«
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تلبية االحتياجات

اإلغاثة اإلنسانية يف املوصل

تشري بيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن 1021212 شخًصا نزحوا يف قضاء نينوى، اىل حد ترشين الثاين/
نوفمرب 2017، جزئيًا بسبب العمليات العسكرية يف املوصل. حني بدأت العمليات،71 عمل منسق األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية عىل خطة طوارئ إنسانية شاملة لحامية املدنيني يف املوصل. وطبقت آليات حامية، كاملمرات اإلنسانية اآلمنة 

والتحضري لخدمات نقل النازحني. لكن عىل الرغم من أن هذه اآلليات كان يفرتض أن تكون موحدة يف العمليات 
العسكرية السابقة ضد داعش، أفيد أن تأخر التمويل لتنفيذ خطط الطوارئ وبطء تعيني املوظفني/ات جعل من الصعب 

مواجهة النزوح الجامعي للمدنيني وعنف القتال.72  

وضحت ناشطات يف دراسة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية أن مشاركة القوات العراقية مع املجتمع املدين عموًما 
كانت محدودة للغاية. وكان التنسيق بني املؤسسات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين املحلية أضعف من أن يسمح 

لألخرية مبشاركة مبكرة يف العمل اإلنساين أثناء العملية. ومن األمثلة عىل أن ضعف التنسيق قوض االستجابة الرسيعة من 
منظامت املجتمع املدين املحلية أن هذه املجموعات مل تكن تعرف متى ستبدأ العمليات، ما جعلها متأخرة عن املوعد 

وغري مستعدة عند إطالق أول هجوم عسكري. وقالت منسقة منظمة ميدانية تقودها نساء: »أعتقد أن التشاور والتعاون 
مع القوات العسكرية واألمنية كان ضعيًفا للغاية، ومل يكن مثة تنسيق كامل أو كبري مع املنظامت«. وتعتقد املشاركات أن 
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ذلك يعود، من ناحية، إىل أن املوصل نفسها ال متلك بنية قوية الزدهار املجتمع املدين، السيام بعد استيالء داعش عليها. 
ومن ناحية أخرى، نوهت إحدى املشاركات إىل أن إحدى املشاكل الرئيسة هي أنه حتى عندما حدث نوع من التنسيق يف 

توصيل اإلغاثة اإلنسانية، مل يكن مخططًا له بل كان تلقائيًّا.

كان من املقرر عموًما أن تنفذ وكاالت األمم املتحدة ومنظامت غري حكومية 
دولية خطة اإلغاثة اإلنسانية يف العراق، ومل يُخصص سوى 10 باملئة فقط 
من التمويل للمنظامت غري الحكومية الوطنية يف عام 2017. 73 ومن أهم 

االنتقادات التي طرحتها النساء يف دراسة الرابطة أن »هذا النوع من اإلغاثة 
اإلنسانية يركز عىل املخيامت. فمنذ التحرير، كانت الخدمات ضعيفة للغاية 

ويف الجانب الغريب ]من املوصل[ ال توجد خدمات عىل اإلطالق. دمرت املنازل. 
وسيضطر الناس يف املخيامت قريبًا للعودة. العودة إىل ماذا؟ إىل الخراب؟«

عالوة عىل ذلك، أدى عدم كفاية التمويل وتأخره إىل الحد من قدرة وكاالت 
األمم املتحدة واملنظامت الدولية عىل املساعدة يف املرحلة األوىل من العمليات 

العسكرية. وحتى عندما متكنت املنظامت الدولية من التدخل، مل تستطع 
املساعدة يف الغالب إال عىل الجانب الرشقي وبفضل تعاونها مع املنظامت غري 

الحكومية املحلية فقط. وقالت عاملة يف املساعدات تعمل يف منظمة غري حكومية محلية:

»نحن رشكاء مع األمم املتحدة ونوزع الطعام عىل الناس من خالل دعم صندوق ]العراق 
اإلنساين[ املشرتك.74  بيد أن املشاريع التي تركز عىل إحياء سبل عيش الناس، كتلك التي نديرها 
يف الجانب الغريب الذي دمر متاًما، متولها منظامت غري حكومية دولية. ساعْدنا يف إعادة تأهيل 
مخابز ومحالت ألبان وحتى محالت ألعاب فيديو لحامية األطفال وتوفري منطقة آمنة يلعبون 

فيها ألن اللعب يف الخارج خطري جًدا بسبب بقايا املتفجرات بأنواعها. لكن لو انتظرنا األمم 
املتحدة لفات األوان.«

عاش املحارصون يف املوصل يف هذه األثناء ظروفًا قاسية طوال شهور وسط ندرة الغذاء والدواء. رشب كثريون مياه غري 
مأمونة سببت إصابتهم بأمراض تنقلها املياه. ومل يكن الحليب متوفرًا لألطفال الصغار.

يف هذه الدراسة، أشارت مصادر املعلومات الرئيسة من النساء أيًضا إىل رضورة معالجة كل حالة عىل حدة ووصفن 
الخدمات املختلفة التي تقدمها املنظامت التي عملن معها. وأوضحت إحداهن: »كان من املستحيل تقديم املساعدات 
إىل الجانب الغريب، وهي مل تبدأ إال بعد تحرير املنطقة بالكامل«. وبعد تحرير الجزء الرشقي من املوصل فقط، »بدأت 

املنظامت يف إيجاد موطئ قدم يف تقديم الخدمات األساسية للعائالت. ورمبا تطور دور املنظامت أكرث يف مخيامت 
النازحني لجهة الخدمات القانونية واالجتامعية وكذلك الصحة واإلغاثة«. وأضافت مشددة عىل حجم العمل الذي اضطرت 
منظامت املجتمع املدين املحلية إىل القيام به: أعتقد أنه من املمكن القول إن دور املنظامت أثناء التحرير ركز عىل اإلغاثة 
بنسبة مئة باملئة. كثري من املنظامت كانت تدخل املناطق املحررة لتقديم الخدمات األساسية واإلغاثية لألرس. كانوا بالعادة 

يقدمون املاء، مثاًل، أو األغذية األساسية، كالحبوب وغريها، أو حتى الوقود. وعملت هذه املنظامت عىل مدار الساعة يف 
املناطق املحررة«.

»هذا النوع من اإلغاثة اإلنسانية 
يركز عىل املخيامت. فمنذ التحرير، 

كانت الخدمات ضعيفة للغاية 
ويف الجانب الغريب ]من املوصل[ 

ال توجد خدمات عىل اإلطالق. 
دمرت املنازل. وسيضطر الناس يف 

املخيامت قريبًا للعودة. العودة إىل 
ماذا؟ إىل الخراب؟«

29

تلبية االحتياجات



الظروف يف املخيامت

لقد اختار أناس كثريون البقاء يف املوصل أو اضطروا إىل ذلك، بينام استطاع جزء كبري من السكان الفرار من داعش 
والعنف العسكري. وقد نقلت األرس النازحة إىل 19 مخياًم وموقع طوارئ، فيام متكن آخرون من العيش مع أرس و/أو 

يف مجتمعات مضيفة. 75 وفضلت أرس كثرية غالبًا االستقرار يف املجتمعات املضيفة يف مبان غري مكتملة خارج املخيامت 
بسبب قيود التنقل فيها، مثل عدم السامح مبغادرة املخيم إال بدفع املال أو وساطة أحد وجهاء املجتمع، ومصادرة 
الهواتف املحمولة ألسباب أمنية. أما النساء اللوايت كن برفقة أزواجهن أو أحد أفراد األرسة الذكور، فكانت مغادرة 

املخيامت أكرث صعوبة بسبب محدودية فرص حصولهن عىل املوارد أو رعاية الشبكات العشائرية.

بنت بعض وكاالت األمم املتحدة يف العراق مخيامت للنازحني وخزنت املواد 
اإلغاثية قبل إطالقها عمليات اإلغاثة أو بالتزامن معها، لكنها مل تقدر تقديرًا 

كاماًل اتساع التهجري الذي قد يسببه مثل هذا الهجوم الوحيش. فنقص التخطيط 
ملخيامت النازحني وضعف البناء فيها كان يعني أن معظم املخيامت مل تنته يف 
الوقت الذي بدأت فيه العمليات العسكرية ومل يكن من السهل عىل النازحني 

الحصول عىل مواد اإلغاثة. قالت إحدى النازحات املشاركات يف الدراسة: 
»تخلص النازحون من داعش، لكن ظروفهم املعيشية ال تزال قاسية. وصلت إىل 

الخيمة يف وقت متأخر من الليل ومل تكن جاهزة. مل يكن هناك طعام«.

وقد ساءت ظروف معيشة النازحني يف املخيامت ألن غالبية العمليات جرت يف فصل الشتاء وكان الجو قارًسا. وكان 
املدنيون يعانون من نقص البنزين والكهرباء للتدفئة ونقص مواد اإلغاثة، بدًءا بالطعام واملاء إىل البطانيات لحاميتهم من 

الربد. يف مقابالت عديدة، سلطت النساء الضوء عىل مشاكل مثل أن الخيام باردة جًدا يف الشتاء وحارة جًدا يف الصيف. 
وأشار معظم النازحني املشاركني يف الدراسة إىل أن كمية ونوعية املساعدات الغذائية غري كافية وسيئة، وأن حصول النساء 

عىل املعونات الغذائية كان محدوًدا ألن الطوابري كانت مزدحمة وكان عليهن االنتظار ساعات طويلة بني الرجال ليأيت 
دورهن.

»تخلص النازحون من داعش، لكن 
ظروفهم املعيشية ال تزال قاسية. 

وصلت إىل الخيمة يف وقت متأخر 
من الليل ومل تكن جاهزة. مل يكن 

هناك طعام«.
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رسعان ما غدا اكتظاظ املخيامت مشكلة دامئة، حيث تقطعت السبل بالناس عند مداخل املخيامت »ينتظرون يف الوحل 
والربد، يتعرضون لحرائق صغرية، ويستخدمون مراحيض متنقلة، ويسألون أي حافالت ستنقلهم بعيًدا«،76  ألن مخيامت 

الحكومة واملفوضية وصلت إىل طاقتها القصوى أثناء الشهر األول من هجوم املوصل. أجريت جلسات املناقشة الجامعية 
لدراسة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية مبشاركة نساء نزحن مؤخرًا وعشن أكرث من نزوح ونقلن من مخيم إىل 

مخيم. واشتكت غالبيتهن من أوضاع املخيامت، حيث استنزفت الخدمات واملوارد املخصصة للنازحني مع مرور الوقت. 
وكام قالت إحداهن: »انظروا إلينا اآلن. نحن 10 أشخاص يف خيمة واحدة، وليس لدينا راتب، وال عمل. نحن يف يد الله، 

هذا كل يشء«.

باإلضافة إىل ذلك، يعني اكتظاظ املخيامت وسوء التخطيط لها ظهور عدد من 
مشاكل األمن والسالمة فور وصول أوائل النازحني. ومن هذه املشاكل الخوف 
من احرتاق الخيام بعد وقوع حوادث مامثلة يف املخيم، أو العثور عىل ثعابني 
وعقارب داخل الخيام ألن قاعدة الخيمة مل تكن ممهدة، أو صعوبة امليش من 
خيمة إىل أخرى يف األيام املمطرة ألن الطرق بينها غدت موحلة. وترك ضعف 

بناء مخيامت النازحني كثريًا من األشخاص دون مسكن دائم أو سبل عيش 
مستدامة. ومن املرجح أن يظل كثريون طي النسيان لسنوات يف مخيامت 

النازحني أو األحياء الفقرية يف املدن أو مناطق لجوء أخرى، مع احتامل ضئيل 
للتوصل إىل حل دائم، حيث تسوء ظروف معيشتهم بسبب املشاكل األمنية 

وسوء الظروف الصحية. وهذا يعرض النازحني ملزيد من الضعف واإلفقار 
والتهميش. وغالبًا ما يؤثر غياب السكن املالئم عىل النساء أكرث من غريهن. فهم يعانني من الصدمة أثناء رحلتهن ويفقدن 

اسرتاتيجيات التكيف املألوفة وآليات الدعم، وبذلك يصارعن أكرث يف املأوى غري املالئم.

عالوة عىل ذلك، فإن النساء والفتيات النازحات اللوايت يعشن يف املخيامت عرضة لخطر العنف الجنيس والعنف القائم 
عىل النوع االجتامعي حيث ال يويل تصميم املخيامت اهتامًما كافيًا باحتياجاتهن الخاصة. فقد وصفت املشاركات يف 

جلسات املناقشة الجامعية كيف أثرت مشكلة األمن يف املخيامت عليهن أكرث بسبب جنسهن. عىل سبيل املثال، شعرن أن 
انعدام الخصوصية مشكلة رئيسية، سواء يف الخيام أو يف الحاممات املشرتكة. ووضحت إحداهن قائلة: الخيام قريبة من 

بعضها. ميكن لقاطني الخيمة املجاورة سامع كل يشء. ومنطقة الغسيل مشرتكة. كل ثالث خيام لها منطقة غسيل مشرتكة. 
ميكن للرجال أن ميروا بينام تكون النساء يف منطقة الغسيل. وقد كرست األقفال يف العديد من دورات املياه املشرتكة. يف 

الواقع، كان من الصعب يف الغالب الوصول إىل الحاممات، خاصة عىل النساء، اللوايت يشعرن بعدم األمان الستخدامها لياًل 
ويخشني عىل خصوصيتهن.

مشاريع متكني النساء يف املخيامت

تنعكس تحديات مواجهة الهياكل األبوية املعززة بالنزعة العسكرية والنزاعات العنيفة يف هيكلية مخيامت النازحني. 
فجميع املخيامت تقريبًا يرأسها رجال، إال أن مثة حاالت قليلة متكنت فيها النساء من تويل أدوار قيادية. انضمت هؤالء 
النساء عادة إىل لجان نسائية وشاركن يف تحديد احتياجات النساء وأولوياتهن يف املخيم والتوعية مبختلف القضايا، مثل 
تدريب النساء عىل مهارات اقتصادية أو تقديم الدعم النفيس واالجتامعي أو اإلحاالت إىل خدمات مختلفة. وأوضحت 

إحدى مصادر املعلومات الرئيسية يف الدراسة: »ال تزال منظامت عديدة تعمل يف املخيامت وتركز خاصة عىل النساء من 
ناحية برامج التمكني وبناء القدرات وخلق قيادات نسائية إلدارة املخيامت. بيد أن إدارة املخيامت ال تزال تحت سيطرة 

الرجال بنسبة 90 باملئة«.
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إن النساء والفتيات النازحات 
اللوايت يعشن يف املخيامت عرضة 

لخطر العنف الجنيس والعنف 
القائم عىل النوع االجتامعي حيث 
ال يويل تصميم املخيامت اهتامًما 

كافيًا باحتياجاتهن الخاصة.



ووفًقا لناشطة ميدانية، فإن استعداد النساء للمشاركة يف عملية صنع القرار تجسد لدى: »النساء يف املخيامت اللوايت 
يتعلمن كتابة مشاريع سياسات وتوصيات ترمي إىل تغيري بعض السياسات أو القرارات داخل املخيم والضغط أيًضا ليك 

يتمكن من استخدام ذلك عند عودتهن إىل مناطقهم األصلية«. وأوضحت نازحة تتوىل دوًرا قياديًا:

»قمنا بزيارات إىل كل خيمة يف املخيم. كان من املقرر أن نزور 15-20 خيمة يف اليوم. ومتكنا من 
زيارة جميع الخيام يف غضون أربعة أشهر. سألنا النساء عن احتياجاتهن ودوناها إلطالع إدارة 

املخيم عليها. جاء النازحون الذين وصلوا مؤخرًا بدون أي يشء إال مالبسهم التي كانوا يرتدونها. 
استضفت بعًضا منهم ملدة 20 يوًما يف خيمتي. يجب أن نكون هناك من أجل بعضنا البعض.«

أظهرت النساء اللوايت تولني أدواًرا قيادية درجة عالية من املرونة ورغبة قوية يف تحسني وضع النساء عىل الرغم من أنهن 
ميتلكن موارد محدودة ويواجهن تحديات كبرية. وأفاد بعضهن أن من بني التحديات التي واجهنها إدارة توقعات النازحات 

اللوايت زرنهن وانعدام الثقة لديهن. وقالت إحدى املشاركات: »عندما زرت النساء ]النازحات[، قلن يل إنهن تلقني وعوًدا 
باملساعدة لكنها مل تأت قط. قلن يل إنها حرب عىل ورق. ال يوجد ثقة. رشحت لهن أن األمر ليس بيدنا وأننا حاملا نتلقى 

املساعدات سنوزعها عىل الجميع«.

وظهر عدد من مشاريع التمكني يف املخيامت، السيام يف كركوك واألنبار وصالح الدين. وشاركت النساء يف جميع جوانب 
اإلغاثة اإلنسانية يف املخيامت: »من توزيع اإلغاثة اإلنسانية واالستجابة الرسيعة لها، ومكافحة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، إىل املساعدة القانونية لكثري منهن يف الحصول عىل الوثائق. وكانت هناك أيًضا أماكن مالمئة لألطفال ميكنهم 
فيها التعبري بحرية عام عانوه. مثة أيًضا برامج للتمكني االقتصادي للنازحات والريفيات« كام ذكرت مشاركة تعمل يف 

منظمة تستجيب للعنف ضد النساء.

استقبل مخيم كركوك نازحني قادمني من املوصل واألنبار والفلوجة وصالح 
الدين، فضاًل عن كركوك نفسها. وهو أحد املخيامت القليلة التي أطلقت فيها 
برامج مخصصة للنساء. وقال أحد نشطاء حقوق اإلنسان العاملني يف املخيم: 

»عملنا عىل متكني النساء لفرتات طويلة من الزمن من خالل دروس محو األمية 
ملن ال يستطعن القراءة والكتابة. أما من يعرفن القراءة والكتابة، فسننظم لهن 

جلسات توعية بحقوق املرأة. وسنبدأ من أساسيات حقوق اإلنسان واملرأة 
وننتقل إىل ]اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة و]قرار مجلس 
األمن 1325 ]بشأن املرأة والسالم واألمن[. أعجبت بإمكانات النساء وقدراتهن. 
كن بحاجة فقط إىل الدافع املالئم«. ومل تتح هذه الدورات للنساء الكتابة عن 

احتياجاتهن واإلبالغ عنها وطلب التغيري داخل املخيم فحسب، بل وزودتهن 
مبعارف ومهارات ميكن تطبيقها مرة أخرى يف مناطقهن األصلية. بيد أنها أشارت 

إىل أنها بعد عملها يف عدد من املخيامت يف أرجاء العراق، الحظت أن إرشاك النازحات يف الحياة اليومية للمخيامت، كام 
حدث يف كركوك، مل يكن متامثاًل يف جميع املناطق. وقالت »مل تشارك النساء يف املحافظات الجنوبية بقدر هذه املناطق«.

وأوضحت امرأة من إحدى املنظامت العاملة يف املخيامت: »دعمت منظمتنا النازحات مبرشوعات اقتصادية، لذا عندما 
عادت النساء إىل املوصل، أخذن مشاريعهن معهن، سواء كانت ورشات خياطة أو محالت أدوات منزلية أو متاجر لبيع 
اللوازم املنزلية أو املواد الغذائية. ومن املهم أن يساهم ذلك يف إعادة تنشيط منطقتهن«. ومع أن التدريب حافظ عىل 

األعامل التقليدية للمرأة، وهذا ليس منوذًجا مستداًما للتمكني االقتصادي، إال أنه أعطى بعض النتائج املشجعة التي أدت 

»ال تزال منظامت عديدة تعمل يف 
املخيامت وتركز خاصة عىل النساء 

من ناحية برامج التمكني وبناء 
القدرات وخلق قيادات نسائية 
إلدارة املخيامت. بيد أن إدارة 

املخيامت ال تزال تحت سيطرة 
الرجال بنسبة 90 باملئة«.
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إىل قيام النساء بإنشاء مرشوعات خاصة بهن تركز عىل الخياطة أو إدارة صالونات الشعر أو التصوير. »إنها مشاريع تدر 
بعض املال عىل النساء. لكنني أعتقد أن ذلك أدىن شكل من أشكال التمكني. نحن بحاجة إىل مشاريع متوسطة ال تعمل 

فيها النساء فرادى بل يف مجموعات«.

ومن خالل تلك املشاريع، الحظت النساء تحواًل يف املواقف وتغيريًا يف أدوار الجنسني التقليدية، كام بينت نازحة كانت 
متطوعة يف منظمة دولية غري حكومية بصفة وسيط مجتمعي: »عندما بدأت العمل، مل يكن زوجي يقبل الفكرة، لكنه 

اآلن مقتنع ويشجعني عىل العمل«.

عقلية داعش العنيفة ال تزال موجودة

عىل الرغم من أن تنظيم داعش فقد السيطرة عىل املوصل، إال أن حكمه 
الطويل يف املدينة أدى إىل إنشاء منظومة أخالقية فريدة من نوعها يف مجتمع 

املوصل، وخاصة للنساء. ففي املدينة ويف مخيامت النازحني، ال تزال ثقافة 
العار، التي ترتبط بالقمع الجنيس وسيطرة الرجال الشديدة عىل أجساد النساء، 
مستمرة حتى يومنا هذا.77 قالت امرأة عاملة يف منظمة أهلية يف املوصل: »رمبا 

حررنا األرض من داعش، لكن هل حررنا العقول من طريقة تفكريها؟ عندما 
أزور املخيامت، أسمع الجدات يغنني ألحفادهن أغان تحثهم عىل االنتقام 

عندما يكربون. أسمع أطفااًل يغنون أغاين داعش«. 

وأفاد ناشط آخر يعمل يف مخيامت النازحني بأن »عقلية داعش ال تزال 
موجودة، ليس فقط من ناحية استخدام العنف، بل والسيطرة عىل النساء وزواج القارصات وحرمانهن من الدراسة 

واعتبارهن كائنات أدىن«.

ترشب األطفال خصوًصا هذه العقلية الذكورية. فوفًقا ألحد املصادر الرئيسة لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية، 
»تعرض األطفال أثناء حكم داعش لعملية غسل دماغ. ومن املهم النظر يف إعادة دمجهم بطريقة سليمة. الحظنا من 

خالل عملنا مع األطفال أنهم ما زالوا يغنون أغاين بثت يف زمن داعش رغم مرور سنتني عىل تحرير صالح الدين واألنبار.«
ويعد وجود أفراد من العائلة منتمني إىل داعش أحد الشواغل الرئيسية يف املوصل بعد التحرير. فقد احتجز كثري 

من النساء املشتبه يف ارتباطهن بعضو يف داعش مع أطفالهن يف مخيامت نزوح مشددة الحراسة، السيام اإليزيديات 
واملسلامت اللوايت تزوجن أعضاء من داعش. وغالبًا ما يجري التمييز ضد هؤالء النساء ومنعهن من الحصول عىل وثائق 

قانونية خاصة بزواجهن أو أبنائهن، وهن عرضة لخطر اإلهامل يف فرتة ما بعد التحرير.

ورغم عدم وجود قانون مينع النساء من الحصول عىل وثائق قانونية، يرفض املسؤولون الحكوميون إصدار وثائق للنساء 
املتزوجات من عنارص يف داعش، أو املشتبه يف صالتهن بالتنظيم، بسبب الخوف من انتقام العشرية. ومع أن القوانني 
العراقية متنح املرأة الحق يف منح جنسيتها ألطفالها، فقد علق هذا الحق للمتزوجات من عنارص يف داعش، أو اللوايت 

يشتبه يف أن لهن صالت مع التنظيم بسبب الضغط االجتامعي عىل مسؤويل الدولة ومتدد سلطة قوات األمن عىل النظام 
القضايئ.

يف منظمة أهلية يف املوصل: »رمبا 
حررنا األرض من داعش، لكن هل 

حررنا العقول من طريقة تفكريها؟ 
عندما أزور املخيامت، أسمع 

الجدات يغنني ألحفادهن أغان 
تحثهم عىل االنتقام عندما يكربون. 
أسمع أطفااًل يغنون أغاين داعش«. 
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تعمل منظامت حقوق املرأة يف املوصل عىل وضع خطة تأخذ بعني االعتبار 
قضية النازحني وحاجتهم للعالج النفيس، وكذلك إعادة التأهيل االقتصادي 

واالندماج يف املجتمع. ويجب أن تعالج هذه الخطط مشكلة العائالت التي 
ليس لديها وثائق قانونية، خاصة ألطفالها، ومسألة إصالح النظام األمني يف 

العراق، وخاصة وزارة الداخلية والقضاء. ولذلك، شددت هذه املنظامت عىل 
الحاجة إىل برامج التامسك االجتامعي واملصالحة، وأكدت أن تحقيق ذلك 

يقتيض مساعدة النساء من عائالت داعش يف مخيامت النازحني من أجل تسهيل 
إعادة إدماجهن يف املجتمع. ونوهت ناشطات إىل رضورة السعي إىل إعادة 
التأهيل عن طريق وضع مناهج وبرامج جديدة وعن طريق العمل طويل 

األمد مع الذين ال يزالون متأثرين بداعش. وذكرن أن الهدف ينبغي أن يكون 
بناء برامج تسمح »لالندماج بأن يحدث بحيث ال يعودون لتشكيل خلية جديدة أو جيل جديد من اإلرهابيني، ألن ذلك 
ال ميكن القضاء عليه بسهولة يف بيئة مليئة بالعنف والتطرف«. وأخريًا، شددت إحدى الناشطات عىل أن: »هذه القضايا 
كلها مطروحة عىل الطاولة ويجب العمل عليها اآلن يف املرحلة التالية بعد التحرير. نحن نعمل عىل ذلك ونركز عليه يف 

أولويات الخطة الوطنية بشأن دور النساء يف عمليات األمن والسالم«.

وافقت بعض العائالت عىل تزويج بناتها ملقاتيل داعش بسبب اإلكراه أو الخوف من االنتقام حني سيطر التنظيم عىل 
املدن. وبعد هزميته، تربأوا من بناتهم بسبب الخوف من االنتقام العشائري، وأخفى آخرون بناتهم متاًما. وطوال أكرث من 

ثالث سنوات، لزمت الفتيات منازلهن طلبًا للحامية. »كثري من النساء الاليت تعني علينا التعامل معهن يدفعن مثن زواجهن 
من مقاتيل داعش. مل يكن هذا خيار املرأة. عائلتها تتربأ منها ألنها خائفة، وأرسة الزوج تتربأ منها ألنها ال تريد أن ترتبط 

بأرسته املبارشة، ويف كلتا الحالتني تعاقب النساء. كيف ميكنك تحقيق السالم وأنت تعاود الضغط عىل الناس مراًرا وتكراًرا؟ 
أنت تدفعهم نحو العنف مرة أخرى«.

»ما حدث بعد التحرير هو أن عائالت من العشائر نفسها قررت أن تفجر أواًل بيوت عائالت داعش وتجربها عىل العيش 
يف الخيام. وبعد إرسالهم إىل الخيام، شعروا باألسف وقرروا السامح للفتيات واألطفال الصغار فقط بالعودة إىل عائالتهم، 

ألن ال ذنب لهم«.

ورغم عدم وجود قانون مينع النساء 
من الحصول عىل وثائق قانونية، 

يرفض املسؤولون الحكوميون 
إصدار وثائق للنساء املتزوجات 

من عنارص يف داعش، أو املشتبه يف 
صالتهن بالتنظيم، بسبب الخوف 

من انتقام العشرية. 
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األدوار القيادية للنساء يف إحياء املوصل

العودة إىل املوصل

عىل الرغم من »تحرير« املدينة، تشعر النساء يف املوصل ويف مخيامت النازحني بأن حياتهن ما زالت غري طبيعية. تقول 
إحدى الناشطات: »وفًقا لإلحصاءات، يوجد عدد غري قليل من النازحني الذين ما زالوا يف املخيامت يف منطقتي أربيل 
ودهوك يف إقليم كردستان. وكذلك بالقرب من كركوك يف جنوب املوصل، يوجد مخيامت ومناطق حول املوصل مثل 

القيارة وتلعفر وغريها«. مثة تحديات كثرية تواجه النساء الراغبات يف العودة إىل املوصل. ففي بعض الحاالت، ال ميكنهن 
تحمل تكاليف مغادرة املخيم، ويف حاالت أخرى، ما زلن بانتظار الحصول عىل ترصيح أمني ويخىش البعض اآلخر الثأر 

العشائري يف حال عودتهن إىل املدينة. وأعرب كثري من النساء عن الخوف عىل مستقبلهن، وكام أفادت ناشطة: »جميعهن 
يفكرن ماذا سيأكلن، ما الذي سيحدث لهن، هل سيعدن إىل منازلهن أم ال؟« هذا ما رددته كثري من النازحات اللوايت جرت 
مقابلتهن أثناء جلسات املناقشة الجامعية. وقالت إحداهن: »أشعر أنني أريد العودة لكن ال مستقبل يل هناك«. ووصفت 

مشاركة مسيحية بعض التحديات التي واجهتها عندما عادت إىل املوصل: »عدت إىل منزيل ألرى الشعارات الدينية 
املكتوبة عىل الجدران. كانت استفزازية للغاية«.

وقال ناشطة تعمل يف مخيم يف كركوك إنها تواصل تنظيم دورات تدريب للنازحات هناك. لكن عىل الرغم من أن غالبية 
من كانوا من املوصل عادوا إليها، ما زالت التحديات موجودة. وقالت يف هذا الصدد: »ال تزال ثقافة الخوف راسخة يف 
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عىل الرغم من القضاء عىل حكم داعش يف املوصل، ال تزال النساء والفتيات يواجهن صعوبات شديدة يف املطالبة باستعادة مكانتهن يف املجتمع.
تصوير: بعشيقة



هذه املناطق وال تزال هناك أعداد كبرية من األسلحة. كام أن سيادة األعراف العشائرية أقوى من سيادة القانون هناك. 
يوجد كثري من التحديات: معاناتهن االقتصادية وقلة فرص العمل، والنساء اللوايت اكتسنب القوة والحقوق وبدأن يفقدنها 

مبجرد عودتهن إىل مناطقهن األصلية«. وأوضحت أن الطريق إلعادة بناء النسيج االجتامعي يف املوصل ال تزال طويلة، 
وأعربت عن أملها يف أن »تحاول املنظامت الدولية العاملة يف املناطق املحررة العمل مع النساء من أجل تعزيز ثقافة 
املجتمع الحالية وتغيريها ومتكني النساء أكرث. آمل أيًضا أن تعمل الحكومة املركزية عىل وضع خطة اسرتاتيجية لتعزيز 

التامسك االجتامعي وتعزيز بيئة حقوق اإلنسان يف املنطقة وتخصيص موازنات وفتح مدارس لألطفال الذين حرموا من 
الدراسة ثالث سنوات أو أكرث أو الذين كانوا تحت سيطرة داعش«.

ال تزال املنظامت الدولية تعمل، لكن الكثري منها غادر املنطقة حيث أصبحت املساعدات نادرة، ما دفع الناس إىل االعتامد 
عىل املساعدات البسيطة املقدمة من الحكومة العراقية وعىل تربعات الناس والكنائس واملساجد واملنظامت املحلية. 

وانخفض طلب النداء اإلنساين لألمم املتحدة من أجل العراق من 1.1 مليار دوالر أمرييك يف عام 2014 إىل 568 دوالر يف 
عام 2018. 78 وشعرت النساء عموًما بخيبة أمل بسبب بطء االستجابة يف إعادة بناء مدينة املوصل، خاصة الجانب الغريب. 
كام انتقدن ضعف مشاركة النساء يف مؤمتر إعادة اإلعامر الذي ُعقد يف الكويت. عىل سبيل املثال، قالت إحدى املشاركات: 

»لسوء الحظ، شاركت املنظامت غري الحكومية التابعة للقوى السياسية فقط يف مؤمتر إعادة اإلعامر يف الكويت. واألهم 
من ذلك، وقع عبء إعادة االعامر يف الغالب عىل مبادرات محلية أطلقها السكان املحليون أنفسهم بعد التحرير إلزالة 

مئات األطنان من الركام من املنطقة ليتسنى للناس العودة. ومن األمثلة البارزة عىل ذلك شبكة املرأة العراقية التي 
اقرتحت تشكيل »لجان شعبية محلية تبدأ بإدخال احتياجات املناطق املتأثرة بالنزاع يف اسرتاتيجية وطنية، مع تحديد 

احتياجات مناطقهم للوصول إىل اسرتاتيجية وطنية شاملة ملعالجة كافة مشاكل املجتمع العراقي«.

وال يعزى خوف النساء إىل االعتبارات االقتصادية فحسب، بل يخشني خاصة 
من فقدان الحرية النسبية التي تحققت أثناء النزوح. فقد أوضحت إحدى 

العامالت يف منظمة غري حكومية أن »هؤالء النساء يواجهن العديد من 
التحديات اليوم: املعاناة االقتصادية وانعدام فرص العمل. أثناء فرتة النزوح، 
تغري دور النساء وشعرن بأنهن أكرث قدرة عىل املطالبة بحقوقهن، مبا يف ذلك 
عىل مستوى املنزل، ويخشني اآلن من أن العودة تعني فقدانها مرة أخرى«. 

مثاًل، أعربت نازحات يف مناطق تقل فيها القواعد األبوية املشرتكة عن مخاوف 
من العودة إىل املوصل بسبب املوقف املحافظ الذي يهمش النساء. وأوضحت 

خبرية يف العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مخيم كركوك أن مستوى 
مشاركة النساء واآلثار املرتتبة عليها تختلف من منطقة إىل أخرى. فمثاًل، 

»الحكم والسيطرة القبليان أقل قوة يف كركوك. واستطاع كثري من النازحات 
اللوايت أتوا من املوصل الوقوف ضد األزواج الذين يسيئون معاملتهن، 

واستطعن فهم حقوقهن واملطالبة بها أثناء النزوح يف كركوك. واآلن يخشني فقدان كل هذه الحقوق إذا عدن إىل املوصل.

بعد »تحرير« املوصل، كانت املشاركات يف الدراسة اللوايت كن يف املوصل ونجون من داعش يشعرن بالتمكني، بل إن 
بعضهن ترشحن لالنتخابات. ويف الواقع، قررت نساء عدة طرح أنفسهن كمرشحات يف االنتخابات املقبلة، مع أنه ليس 

لديهن أي خربة سياسية سابقة. وكان هذا أساسيًا »إليصال عدد ال بأس به من النساء إىل مجلس النواب ومجلس املحافظة 
ومواقع صنع القرار األخرى يف الدوائر الحكومية«، كام ذكرت إحدى الناشطات.

»هؤالء النساء يواجهن العديد من 
التحديات اليوم: املعاناة االقتصادية 

وانعدام فرص العمل. أثناء فرتة 
النزوح، تغري دور النساء وشعرن 

بأنهن أكرث قدرة عىل املطالبة 
بحقوقهن، مبا يف ذلك عىل مستوى 
املنزل، ويخشني اآلن من أن العودة 

تعني فقدانها مرة أخرى«.
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الخطة االسرتاتيجية الحكومية

مبجرد انتهاء عملية »التحرير«، أكدت منظامت املجتمع املدين الحاجة إىل جهد مشرتك وتعبئة جهود جميع األطراف 
املوجودة للرتكيز عىل مرحلة ما بعد التحرير، وسلطوا الضوء عىل قضايا مثل عودة النازحني واستعادة الثقة والتواصل بني 

أفراد املجتمع والعمل عىل تحقيق السالم واالستدامة.

ستعمل الحكومة املركزية عىل وضع خطة اسرتاتيجية لتعزيز التنمية الثقافية وتعزيز بيئة حقوق اإلنسان يف املنطقة. 
وقالت إحدى الناشطات: »ال توجد أموال مخصصة لعملية إعادة اإلعامر، والدولة ال متلك املال«. وأضافت: »أعتقد أنه 

ال ميكن تغطية تكلفة إعادة اإلعامر ألنها تفوق 100 مليار دوالر«. وبالفعل مل يتم منح العراق تعهدات اكرث من 30 
مليار دوالر أمرييك خالل مؤمتر املانحني يف الكويت الذي انعقد يف شباط 2018، بالرغم من ان العراق قدر احتياجات 

إعادة االعامر ب88 مليار دوالر. واملسألة الرئيسة الواجب معالجتها هي استعادة ثقة السكان: »الناس ال يرون تعويًضا 
عن الدمار واملآيس التي حلت بهم«، والحكومة ال تقدم أي حلول واضحة لذلك. وأكدت إحدى قياديات املجتمع املدين 
يف املوصل: »لن يكون هناك سالم يف املوصل ونينوى بسبب انعدام الثقة والرصاعات بني الفصائل واألحزاب«، واستمرار 

الطائفية والسياسة الحزبية واالستقطاب السيايس.

يجب إنشاء آليات حامية مدعومة من الدولة مبوجب البيان املشرتك املوقع مع األمم املتحدة يف السنة املاضية، وكذلك 
قرار مجلس األمن رقم 2379، لتوفري تدابري الحامية للنساء عىل صعيد تعديل القوانني وتوثيق االنتهاكات ورصدها. ومن 
املهم للغاية جعل هذا األمر أولوية حكومية. كام نوهت إحدى املشاركات: »إن سن قوانني تجرم العنف بجميع أشكاله 

أمر مهم للغاية. نحن نسعى لبناء دولة تجرم العنف بقوانني خاصة ومتكن املرأة اقتصاديًا. والسبيل الوحيد لضامن 
استدامة السالم واألمن يف العراق هو حامية كرامة النساء، خاصة النازحات«.
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طالبة متيش داخل الحرم الجامعي 

املترضر يف جامعة املوصل. 

التقطت الصورة يف 25 شباط/

فرباير 2018.



يف شباط/فرباير 2009، زادت التعديالت عىل قانون االنتخابات يف كردستان العراق حصة النساء يف الهيئة الترشيعية 
من 25 باملئة إىل 30 باملئة.79 ومع ذلك، بينت ناشطات أن »النساء جزء ال يتجزأ من بناء االسرتاتيجيات الوطنية. هذا 

ما أكدناه. يجب أن ال يكون متثيل النساء 25 باملئة فقط يف هذه اللجان، كام هو الحال يف مجلس النواب، بل ينبغي أن 
يشكلن النصف أو أكرث. إن احتياجات النساء مهمة للغاية، ورؤية املرأة للسالم مختلفة عن رؤية أمراء الحرب الرجال«.

وقالت مدافعة بارزة عن حقوق املرأة تعمل عىل إرشاك النساء يف إدارة النزاعات وتسويتها يف املنطقة، »تبني تجربتنا أن 
النساء ميكن أن يلعنب مثل هذا الدور املحوري، خاصة يف املخيامت والقرى والبلدات«. كان من املهم االعرتاف بوجود 

النساء يف حل النزاعات واألمن، لكنها سألت »كيف ميكن للنساء املساهمة؟ نحن نعتقد أن من الرضوري إرشاك النساء، 
ألنهن طاقة فعالة يف عملية البناء، وخاصة يف العمل املنتج«. وأضافت: »لقد بنينا قدرات عرشات الشابات للمساهمة يف 

تسوية النزاعات وبناء السالم«.

ومن املبادرات األوىل التي نفذتها جامعات نسائية مؤمتر املرأة يف املوصل. فقد عقدت شبكة النساء العراقيات مؤمترها 
الوطني يف املوصل بتاريخ 26 آب/أغسطس 2017 بالتعاون مع جمعية األمل العراقية وناشطات وتحت عنوان نساء 
العراق صناع السالم والعدالة. ويهدف املؤمتر إىل بناء التضامن بني النساء يف املوصل وكذلك اإلبالغ عن العنف الذي 

تعرضن له وتوثيقه. كام تناول تحديات ما بعد التحرير يف مكافحة آثار التطرف واإلرهاب ويف تشجيع النساء عىل 
املساهمة يف االستقرار واألمن واملصالحة وإعادة إعامر املناطق املترضرة، وخاصة للنساء الناجيات من العنف والنازحات. 
حرض املؤمتر أكرث من 180 شخًصا، بينهم نساء من مختلف مدن العراق وناشطات من املجتمع املدين ونساء قاومن ثقافة 

العنف واإلقصاء واإلرهاب أثناء حكم داعش. وقالت إحدى الناشطات: »أردنا إسامع صوت النساء، واالعرتاف أيًضا بأن 
لهن رأي ودور فعال يف عملية االستقرار ويف عملية إعادة اإلعامر، وما زلنا نعمل يف هذا االتجاه«. 
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توصيات إىل الحكومة العراقية

•  اإلفراج فوراً عن النساء املشتبه يف ارتباطهن بعضو يف داعش، السيام اإليزيديات واملسلامت املتزوجات من عنارص    
   التنظيم، من مخيامت النزوح املشدد عليها امنيًا، والعمل بداًل من ذلك عىل إعادة التأهيل االقتصادي واالندماج 

   مع املجتمع.
 

•  ضامن عودة آمنة وكرمية وطوعية للنازحني.

•  االعرتاف بالتحديات التي تواجه النساء عند محاولة العودة إىل املوصل والتصدي لها، مثل صعوبات مغادرة 
   املخيامت والحصول عىل ترصيح أمني والخوف من االنتقام العشائري.

•   تقديم الدعم للنساء الاليت أصبحن املعيالت الوحيدات ألرسهن.

•   وضع برامج لدعم الناجني/ات من هجامت األسلحة املتفجرة، مبا يف ذلك الدعم النفيس واالجتامعي.

•   ضامن إنشاء آليات للجرب وتنفيذها بإتباع نهج يراعي الجنسني.

•   وضع تدابري لبناء الثقة والتفاوض عىل حل سيايس مستدام يضمن متثيل النساء املستقالت سياسيًا متثياًل عاداًل يف 
    عمليات السالم، مثل املصالحة الوطنية وإعادة اإلعامر والتعايف.

•   وضع برنامج شامل ملواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يشمل تقديم الدعم للناجني/ات، كالحامية   
    والخدمات الصحية واملالجئ والدعم النفيس واملساعدة املالية والقانونية، وضامن توفر هذه الخدمات وإمكانية     

    الحصول عليها يف جميع املناطق.

•    وضع برامج توعية بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتحديد تدابري محددة لتجنب إعادة 
     وصم الناجني/ات، وتقديم خدمات الدعم النفيس وإنشاء مالجئ للناجني/ات.

•    التأكيد عىل بناء القدرات لخريجي/ات كليات علم النفس واألخصائيني/ات االجتامعيني/ات من الجامعات العراقية 
    وتوظيف واحد/ة عىل األقل منهم يف كل ملجأ للنساء ومركز للمرأة ومستوصف ومستشفى.

•    استئناف رصف رواتب موظفي/ات الحكومة ومعاشاتهم التقاعدية ومساعدات الرعاية االجتامعية عىل الفور، مع 
     ضامن مراعاتها للجنسني، لتخفيف العبء االقتصادي عىل السكان املدنيني، مبا يف ذلك تقديم تعويض ودعم ملن 

     فقدوا سبل معيشتهم وسكنهم نتيجة النزاع.

•    ضامن إعادة إعامر البنى التحتية للرعاية الطبية عالية املستوى واملدارس برسعة.
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•    وضع معايري وضوابط ومحظورات دولية أقوى وأكرث وضوًحا يف موضوع استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق 
     املأهولة بالسكان.

•    التحقيق يف الجرائم وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، مبا يف ذلك ضد  
     النساء، وجمعها وتخزينها والحفاظ عليها.

 •   ضامن أن يعطي »جمع التمويل وتخصيصه« أولوية لتقييم برامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتقديم 
     الدعم للناجني/ات يف الربامج اإلنسانية أو اإلمنائية عىل السواء.

•   اتخاذ إجراءات جادة ملحاسبة جميع املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء العمليات العسكرية، مبا يف 
    ذلك الهدم غري القانوين للمنازل وترحيل املدنيني قرًسا والهجوم العشوايئ الذي يتسبب يف إلحاق رضر واسع 

   النطاق باملدنيني واألهداف املدنية.

•   الضغط عىل جميع أطراف النزاع للكشف عن مصري األشخاص املختفني/ات وضامن احتجاز أي شخص محروم 
    من حريته يف مكان معروف وحقه يف الطعن يف قرار احتجازه أمام هيئة مستقلة ومحايدة.

•   الضغط الدبلومايس عىل الحكومة العراقية لوقف جميع اإلجراءات اإلدارية التي تعيق حصول النساء عىل  
    الوثائق، ومعالجة أي متييز غري رضوري مينع النساء املشتبه يف انتامئهن إىل داعش من الحصول عىل وثائق 

    قانونية ألنفسهن  وألطفالهن.
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توصيات للدول األعضاء واملجتمع الدويل

•    وضع معايري وضوابط ومحظورات دولية أقوى وأكرث وضوًحا يف موضوع استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق 
     املأهولة بالسكان.

•    التحقيق يف الجرائم وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، مبا يف ذلك ضد النساء، 
     وجمعها وتخزينها والحفاظ عليها.

 •   ضامن أن يعطي »جمع التمويل وتخصيصه« أولوية لتقييم برامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتقديم 
     الدعم للناجني/ات يف الربامج اإلنسانية أو اإلمنائية عىل السواء.

•   اتخاذ إجراءات جادة ملحاسبة جميع املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء العمليات العسكرية، مبا يف 
    ذلك الهدم غري القانوين للمنازل وترحيل املدنيني قرًسا والهجوم العشوايئ الذي يتسبب يف إلحاق رضر واسع النطاق 

    باملدنيني واألهداف املدنية.

•   الضغط عىل جميع أطراف النزاع للكشف عن مصري األشخاص املختفني/ات وضامن احتجاز أي شخص محروم من 
    حريته يف مكان معروف وحقه يف الطعن يف قرار احتجازه أمام هيئة مستقلة ومحايدة.

•   الضغط الدبلومايس عىل الحكومة العراقية لوقف جميع اإلجراءات اإلدارية التي تعيق حصول النساء عىل الوثائق، 
    ومعالجة أي متييز غري رضوري مينع النساء املشتبه يف انتامئهن إىل داعش من الحصول عىل وثائق قانونية ألنفسهن  

    وألطفالهن.
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توصيات إىل املنظامت الدولية غري 

الحكومية
    •    ضامن الحصول عىل الرعاية الصحية اإلنجابية املتخصصة لجميع النساء، مبا يف ذلك خدمات أمراض النساء 

         وتنظيم األرسة والرعاية السابقة للوالدة وخدمات الوالدة اآلمنة والرعاية بعد الوالدة.

    •    توفري التدريب للعاملني/ات يف مجال الصحة النفسية من النساء والرجال وبناء قدرات الفاعلني املحليني من 
         اإلناث والذكور لتوفري الدعم النفيس االجتامعي وخدمات الصحة النفسية التي تراعي الفوارق بني الجنسني.

    •    ضامن تقديم خدمات صحية تراعي الفوارق بني الجنسني ودعم نفيس واجتامعي بالتشاور مع املنظامت 
         النسائية الشعبية العاملة عىل األرض ومع النساء والفتيات املستهدفات بهذه الخدمات، مع إيالء اهتامم خاص 

         الحتياجات النازحني.

    •    إنشاء خدمات دعم للنساء بالتعاون مع خبريات ومهنيات صحيات محليات، مبا يف ذلك عالج تقوده نساء 
         ملعالجة اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب يف أوساط النازحات وكذلك اآلثار االجتامعية والثقافية واالقتصادية 

         والصحية للعنف.

    •    تعزيز املشاركة الحقيقية للنساء يف عمليات صنع القرار داخل املخيامت ويف إدارة املخيامت وتوفري الدعم 
         الفني وبناء القدرات الذي تشارك يف تصميمه النساء أنفسهن لخدمة ما يرون أنه رضوري لتحقيق مشاركتهن 

         الفعالة.

    •    ضامن تدريب جميع املوظفني/ات والرشكاء/ات املحليني/ات عىل املبادئ التوجيهية لتعميم منظور النوع 
         االجتامعي.

    •    ضامن مراقبة وتقييم التزام العاملني/ات يف املجال اإلنساين، كموظفي املنظامت غري الحكومية الدولية والرشكاء 
         املحليني، بآليات تخفيف العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

    •    ضامن الوصول اآلمن بدون عوائق إىل جميع املساعدات اإلنسانية للسكان املدنيني، مبا يف ذلك الوصول بدون 
         عوائق إىل البنزين واملواد الغذائية ومياه الرشب يف مخيامت النازحني.

 
    •    تعزيز التعاون الفعال مع منظامت املجتمع املدين املحلية، مبا يف ذلك املنظامت التي تقودها نساء، للسامح 

         باملشاركة املبكرة يف العمل اإلنساين والحصول عىل الخدمات الطبية.

    •    ضامن حامية النساء اللوايت يشتبه يف ارتباطهن بعضو يف داعش من العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
         والتحرش الجنيس يف مخيامت النازحني بالتعاون مع نسويات وخبريات محليات إلنشاء آلية/نظام شامل للحامية 

         يبلغ عنه محليًا وينفذ بفعالية.
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    •    بالتشاور مع منظامت شعبية تقودها نساء، وضع أطر للمساعدة اإلنسانية التي تراعي منظور النوع االجتامعي 
         والتي تعالج آثار العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل النساء، بل ومتتد إىل العوامل 

        االقتصادية واالجتامعية التي تؤثر عىل حياة النساء.

    •    إعادة التفكري يف العمل اإلنساين خارج األطر التقليدية )مثل الغذاء واملأوى( لالعرتاف باملساهمة الشاملة 
        للمنظامت التي تقودها نساء والنساء عىل األرض يف املساعدة اإلنسانية والحامية ودعمهن.

43



الورقة املفاهيمية حول تحليل املوصل 

44

امللحق األول: عن الدراسة

من الصعب دوماً التنبؤ بالنزاعات. كام أن الرد العسكري أو اعتامد نهج عسكري لتحقيق االستقرار ال يعرقل فقط إعادة 
بناء املجتمعات، بل أيضاً إمكانيات املصالحة يف املستقبل. ويجري عىل الدوام تقريباً تنحية الطبيعة الجندرية لهذه النتائج 

القاسية جانباً وتأجيلها إىل مرحلة ما بعد االستقرار، وبالتايل ال يحدد اختالف تجارب الرجال والنساء: خرباتهم باألرضار، 
والعالقات االجتامعية يف مواقع مختلفة، مثالً النازحون، والعائدون إىل ديارهم، وغريهم، فضالً عن هياكل السلطة وكيف 
يؤثر كل ذلك عىل مشاركة النساء ومشاركة أعضاء املجموعات القومية أو العرقية أو الدينية املختلفة وغريها. والفشل يف 
معالجة هذه املنظورات له تداعيات سياساتية شديدة، إذ يؤدي إىل اختالل غري متناسب يف قدرات األفراد عىل الحصول 

عىل الحقوق األساسية يف الرعاية الصحية والغذاء والسكن والتعليم والحصول عىل املعلومات. كام يؤدي إىل إقصاء النساء 
عن عمليات السالم وصنع السياسات املتصلة بإعادة اإلعامر وإعادة اإلدماج وكذلك نزع السالح والحد من التسلح.

ونتيجة لذلك، فإن املعلومات املستمدة من تحليل للنزاع وأثره مبنظور جندري توفر توجيهاً بشأن الخطوات الالزمة 
لتحسني الحصول الفوري عىل حقوق اإلنسان والتمتع بها، وأين تقع املساءلة، وما الدعم الذي ينبغي أن يقدمه املجتمع 

الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، يوفر مثل هذا التحليل معلومات أولية تشكل أساس إلطار العدالة االنتقالية. وما مل يعالج 
الوضع من خالل عملية فعالة لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، فسيظل غري مستقر وسيرض كثرياً بقدرة السكان 
املدنيني، والسيام النساء، عىل لعب دور يف إيجاد حلول سلمية. سيحلل مدى املشكلة خالل هذا البحث كعنرص أسايس 

لبناء هياكل اجتامعية أكرث استقراراً.

وستجري رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، بتعاون وثيق مع املنظمة املحلية الرشيكة لها يف كردستان، منظمة آسودا 
)ASUDA(، دراسة بحثية تتناول القضايا املذكورة آنفاً. كام ستشارك باحثة يف السياسات يف إجراء مقابالت مع مقدمي 

املعلومات الرئيسيني من قادة املجتمع املدين لتسرتشد بها الدراسة، وتقدم الدعم لعملية الكتابة.

وتنبع هذه الدراسة من إمياننا الراسخ برضورة رفع أصوات النساء وإسامعها والبناء عليها للوصول إىل حل مستدام وعادل 
للنزاع. وتساعد الدراسة يف تحديد ما ييل:

•   كيف أثر التحول يف هياكل السلطة نتيجة العمليات العسكرية عىل تجارب النساء؟ وما عواقب استخدام    
    العنف، مبا يف ذلك استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة، عىل الهياكل االجتامعية والحقوق    

    االقتصادية والسياسية؟

•   ما هي االحتياجات التي نشأت عن تلك التجارب وما املطلوب لسد الثغرات التي أوجدتها تلك االحتياجات؟
    هل كانت استجابة املجتمع الدويل فعالة حتى اآلن؟ ما الذي ميكن تحسينه لضامن آلية استجابة أكرث استدامة   
    وشمولية وكفاءة؟ ومن ناحية أخرى، كيف ساهم املجتمع الدويل يف العنف، مثالً باستخدام األسلحة املتفجرة يف   

    مناطق مأهولة بالسكان أو عن طريق تقديم األسلحة للقوات املشاركة يف القتال؟
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املنهجية

استخدمت منهجية نوعية يف الدراسة إلعداد نسق اجتامعي. وتسمح مثل هذه املنهجية بفهم كيف يبني أفراد العينة 
واقعهم. واملشاركون املستهدفون املقرتحون لغرض هذه الدراسة هم:

1(   نساء نازحات نتيجة العمليات العسكرية يف املوصل وجوارها ضمن مخيم غارماوا وخارجه، كذلك ناشطات قد   
      نزحن داخليًا

2(   نساء عامالت يف منظامت مجتمع مدين تساعد سكان ونساء املوصل سواء عرب تقديم املساعدات اإلنسانية أو   
      الدعم النفيس أو املأوى، الخ، أو يف منظامت الدفاع عن حقوق املرأة يف املوصل.

 
أخذ العينة: يستند اختيار النساء إىل نهج تراكمي من خالل التشاور واملشورة مع الرشيك املحيل للرابطة يف    

.)ASUDA( كردستان، منظمة آسودا

جمع البيانات: تشمل منهجية جمع البيانات مراجعة مكتبية، وجمع البيانات األولية، مبا يف ذلك مقابالت مع مصادر 
املعلومات الرئيسة ومجموعات نقاش مركزة.

مجموعطريقة جمع البياناتأفراد العينة

 املستجيبات

438 مجموعات نقاش مركزة النازحات يف مخيم غارماوا

5مقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسةنساء قياديات

17مقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسةالنساء يف منظامت املجتمع املدين

60املجموع
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