
 

 

 

رير الختاميلتقا  

حملة هي فور شي   

4344كانون األول  03اَب /  42  

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة

 

"الثورة انثى " الذي ينفذه مركز المعلومة للبحث والتطوير وبدعم من منظمة جسر ضمن مشروع 

الى االيطالية وتمويل من منظمة باكس الهولندية ، نفذ مركزنا حملة هي فور شي في أربع مدن ) 

نشر ة وتوعيورش وجلسات  تمثل نشاطهم بعقد تيوالالبصرة ، الموصل ، االنبار ، صالح الدين ( 

 منظمات المجتمع معالتعاون الى  باإلضافة ،على أرض الواقعتنظيم نشاطات مفتوحة مقاالت و

فقد كانت تهدف هذه الحملة الى إدماج الرجال في الدفاع عن حقوق النساء ودعم مشاركتهن  المدني، 

 االنواع السياسية وذلك من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين، فـ الحملة تستهدف جميع

ا في المدافعة عن القضاي جميعلاالجتماعية ألجل كسر الصورة النمطية وإعطاء فرص متكافئة ل

 .ومنح الناشطين الرجال مساحة امنة الستخدام ادوات جديدة وحرة في تنظيم هذه المدافعة النسوية

 عوبات التيوأيضا الص عوقاتوالمكالت سنحاول من خالل هذا التقرير التطرق الى كافة المش

طرأت خالل تنفيذ األنشطة والفعاليات في بعض المدن وعدم تقبلهم لبعض وجهات النظر بحكم 

 أيضاو طبيعة العشائرية والقبلية المهيمنة والتقاليدالتي تحكمها بعض العادات والحافظة طبيعة الم

حها في توضيرح بعض المواضيع الحساسة وكيف ساهمنا عبر ط جرت التيبعض التغييرات 

وجعله يتقبل اآلراء المطروحة في مختلف المسائل التي تجسد قضية المساواة  لجمهور المستهدفل

 وفق النوع االجتماعي .

 

 الرجالإلشراك  مقطعنشر ب أواخر شهر آب،  في، المذكورةالمدن التي  قت الحملة فيلقد انطل

 قابل في الم لكن حيث أكدوا انهم حلفاء ومؤمنين بدورهن القيادي في بناء المجتمع ، خالل الحملة،

لقد واجهنا حملة قوية في مواقع التواصل االجتماعي في مدينة األنبار بطريقة هجومية وتهجمية 

في أدوار معينة وذلك  حصرهاحراك السياسي وغير مقبولة رافضين فكرة دخول النساء في ال

من قبل  ةقبوليمولكن في المقابل كان هناك  والقبلية لألنبارطبيعة المحافظة العشائرية  بسبب

 . في المجتمع مشجعين فكرة إدماج الرجال من أجل إحداث تغيير مشترك ،البعض

 

ومن ثم تلتها جلسات حوارية في نصف شهر أيلول تناولت موضوعة القيود السياسية المفروضة 

 الى نظام الكوتا الذي عالج وصوال، مما عطل فعاليتهن عن المشهد السياسيوغايبهن  على النساء



اشكالية ضعف النساء في العملية السياسية ومواقع صنع القرار والذي يعد وسيلة لدعم النساء 

للمشاركة في الحياة العامة والسياسية لبالدهن على اختالف خليفات تلك النساء الطبقية والسياسية 

سبة المشاركة ، اال ان اكثر المحاوالت لتعديل ن ولكن هناك عدة محاوالتواالجتماعية والثقافية .

بات بالفشل بسبب السلطة الذكورية التي باتت مسيطرة على جميع مفاصل الدولة وحتى قوانينها ، 

أنما تلك المحاوالت لم تقف حاجزا في سعي النساء من المطالبة في إصدار قوانين تعزز من مكانة 

 .النساء في البالد 

 

 

ما في يوم اليوم العالمي للديمقراطية في أواخر شهر أيلول تطرقنا الى عدة مواضيع ارتكزت على ا

أثر التراكم الديمقراطي على الحراك النسوي وأهمية التمكين والمشاركة السياسية في تدعيم وبناء 

من أهم فقد كان وجودهن  التظاهرالديمقراطية ، وتم التطرق الى الحراك النسوي في ساحات 

جودهن بهذا الثبات ان  اال ،نوعا ما محدودةوأن كانت المطالب  حراك تشرينمقومات صمود 

المطالبة بحقوقهن السياسية والسيما أن أحد مبادئ  بأهمية واالستمرارية اكبر دليل على وعي النساء

هنا اجلكن و .للجميع  فرص عادلة وفيرالديمقراطية هي تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وت

قبلهم عدم تعبروا عن  فقد مشاركينمن قبل الرجال ال صالح الدينمحافظة بعض الصعوبات في 

 المساواة.لآلراء المطروحة بخصوص 



تطرقوا من خاللها إلى مبادئ أو ركائز  مقاطع فيديوية صورواواالنبار  والبصرة،في الموصل 

 .المشاركة السياسية للنساء من أجل بناء دولة ومجتمع ديمقراطيالديمقراطية التي تعزز 

 

الل اللواتي سقطنا في حراك تشرين من خالضوء على شهيدات  تسليطفي منتصف تشرين األول تم 

 في مدينة استشهاد النبي محمد )ص(ذكرى ضمن مراسيم  وقفة استذكارية لألرواح الشهيدات 

تساؤالت من الناس حول الصور المرفوعة وكيف استشهادهن فقد لفت لقد واجهنا عدة  البصرة ،

ياسي ، في التمكين السانتباه الكثير من المارة .في حيث تناولت االنبار موضوعة االقتصاد ودوره 

 اة فيفالتكافؤ في الفرص والمساو أهمية عن التمكين السياسي االقتصادي للنساء ال يقل فــ التم



لتمثيل في العمليات السياسية واالقتصادية واتخاذ القرارات سينعش االقتصاد الصحة والعمل وا

 . المستدام

 

 

فعالية لكسر التحيز الجندري والصورة النمطية المرتبطة بالنوع  قمنا األولفي أواخر شهر تشرين  

للرسم بدأنا بطرح أسئلة عن بعض الوظائف  واثناء اعطاءهم المساحة الحره ي مع األطفالاالجتماع

حظنا فقد الوخاصة الوظائف العليا والقيادية ،أي من الجنسين باعتقادهم يكون في هذه الوظائف، 

 نساء والفتيات فيهناك فكر ذكوري مستدام من البيت والمجتمع بسبب عدم تقبلهم لوجود ال

أة عبر للمر نظرتهموباإلضافة إلى ادية وخاصة في الموصل وصالح الدين والقي المناصب العليا

األفضل شعور األحقية بأن الرجال هم  السيما صفات وادوار محددة،في  محتكره نمطية صور

 ،عض األطفالب عقول في في الدور التقليدي للمرأةوتشكيك  استطاع فتح تساؤالتو عملنا  واالعلم.

 وتصحيح المفاهيم الخاطئة . ملديه وكسر التحيز الجندري



 

إعادة ، ومنها  8102محركات الصراع في العراق بعد انتخابات  فقد ناقشناأما في صالح الدين  

نتائج االنتخابات ورافق العملية محاوالت الحراق المخازن التي تحتوي على لعملية العد والفرز 

وباالضافة الى ازمة البطالة واعتصامات الخريجين وال سيما تفشي ظاهرة  صناديق االقتراح ،

الى النزول الى  الموظفين والعاملينالفساد المالي واإلداري وغيرها من المؤشرات التي دفعت 

 ساحات االعتصام .

المتعلق بالمرأة  و 0281 الدولي نمجلس االم في بداية شهر تشرين الثاني تم عقد جلسة حول قرار

وما مدى انسجامه مع القوانين المحلية ، بالرغم من ان العراق قد اعتمد وضع والسالم واألمن 



ر حيث اعتمد استراتيجية العنف ضد المرأة والتي اعتمدت وصدقت ،في خطة وطنية لتنفيذ القرا

نقص  جيات تعاني منكل االستراتي حين أن استراتيجية النهوض بالمرأة ال تزال معلقة والسيما ان

 8180في  بسبب الظروف التي داهمت البالد ودخول عصابات داعش، الميزانية لتنفيذها وأيضا

لناشطين إال أن ا العمل على وضع استراتيجية الثانية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية ،  تم

ن اال أن عدم أخذ األمور بجدية والقواني 0281بأن هناك انسجام بين قرار  اكدوا في مدينة الموصل

من الجهات المعنية باإلضافة الى عدم وجود تمويل لدعم التنفيذ الكامل للخطة والسيما هناك ثغرات 

بشأن تجريم العنف الجنسي واالعتراف  0281في هذه المسودة الن لم تتضمن قرار مجلس األمن 

حول حاالت العنف الموجودة كل بكونه وسيلة من وسائل الحرب وعدم وجود احصائيات دقيقة 

هذه األمور تعرقل من تطبيق القرار لهذه اللحظة وال سيما هناك تجاهل من قبل الحكومات لدور 

 واهمية منظمات المجتمع المدني .

بارة عن عفي منتصف تشرين الثاني عملنا وسط كلية االدارة واالقتصاد / البصرة مبادرة شبابية 

دة يتكلمون عن دعمهم المرأة في كافة األصع معروفين،ؤثرين عراقيين الفتة تحمل شعار لمتعليق 

لى و شجعتهم ع الكلية،واسترداد حقوهن المسلوبة، فقد القت الحملة قبولية من طالبات وطالب 

 .المرأةكتابة بعض األبيات والمقوالت التي من خاللها عبروا عن دعمهم تمكين 

النخبة العراقية وتأثيرها في تمكين المرأة  ،ات نادي القراءةاقشنا خالل احدى جلسأما في االنبار ن

في عشرينيات القرن الماضي، و تطرقوا إلى األثر الذي تركه المثقفين والمفكرين واألدباء ومنهم 

طالبوا  لطالما ، حيثمن خالل قصائدهم الشعرية ،معروف الرصافي جميل صدقي الزهاوي

 حقوقهن .بضرورة حصول النساء على كافة 



 ذمن الجمهور ااكبر اكثر عمومية للوصول الى عدد  استخدمنا طرق في منتصف تشرين الثاني

عن  ، البودكاست يتحدث)االنبار ، الموصل ( محطات اإلذاعة المحلية في نسقنا لبث بودكاست في 

محاولة و ،عوالسلطة الذكورية في اإلدارات الحكومية المختصة بهذا الموضو ،االبتزاز االلكتروني

ن ضعف تطبيق القانو تزايده، والناتج عنباإلضافة إلى أسباب  ،فهم أثرها على أوضاع النساء

ئما على دا تلقي باللومالتي  ،بسبب العادات المجتمعية عن الموضوع، وخوف الضحية من الحديث

 ان كما الجاني،شكوى ضد  وعدم تقديم الضحية،وعي  ضعفباالضافة الى ذلك هناك  ،الضحية

مي والتوعية بأهمية األمن الرق الساخنة للشكاوى،هناك حاجة مهمة لتوعية النساء والفتيات باألرقام 

واستخدام الـ في بي ان وحماية البيانات باستخدام  ،في ظل تصاعد حاالت االبتزاز االلكتروني

 . األجهزة االلكترونية الشخصيةالجدار الناري في 

 

 

) البصرة ، الموصل ، صالح  محافظات عدة اجتماعات تنسيقية في )هي فور شي(لقد تضمنت حملة 

 في األنشطة والفعالية . إلشراكهموذلك والتطوعية، الدين ، االنبار( مع الفرق الشبابية 

لقد أخذت نشاطاتنا أهمية كبيرة داخل مواقع التواصل االجتماعي من خالل الوصول والتفاعل 

كتبت احدى  ،في انتفاضة تشرين البصرة شهيداتففي الوقفة االستذكاري على أرواح  والتعليقات،

ليشهد بلدي قد ولدت فيه نساء احرار أصبحن رموزاً شامخة في وجه  تشرفني،النساء "هذه النساء 

 ".ا أحرار وماتوا احراركل فاسد وطاغية ،لقد عاشو



 ،على الجهود المبذولةواثنوا  معنا،اركة تمنى البعض الحضور والمش الديمقراطية،أما في يوم 

 هي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. ،مؤكدين بأن أحد أهم ركائز الديمقراطية األساسية

ئة إدماج الرجال في بي إعداد هذا التقرير لالستفادة من تجربةتصب حول منذ بدء الحملة وأعيننا 

ومقاده من قبل النساء في كل مرافقها، إذ تعمدنا مراقبة ردود األفعال حول  ،بامتياز ةعمل نسوي

قراراتنا و طرق التنفيذ ومن يقود الحمالت ولمن تكون الفرص، كان قد طلب من المنسقات التعبير 

عن ردود األفعال الصريحة للشباب وتفاعلهم مع التنمر اإللكتروني الذي تعرضوا له كذلك الوصمة 

 .منسقات المركز في المحافظات عن طريق، فكانت المالحظة والمشاهدة بهم لحقتالتي 

( وسيلة مفيدة لجمع المعلومات من الشركاء، تخبرنا 2تماعات التنسيقية الداخلية )كذلك كانت االج

ذلك ك برغبة الشباب في الحديث عن موضوع دون آخر، ،الوثائق التوثيقية مثل قائمه الحضور

ً  دونموضوع  نقاشاتهم حول تولي ية ، تحفز الشباب للتوعية القانونآخر، ففي صالح الدين انموذجا

ث ك في الموصل فالحديفي القيادة( أكثر من حماسهم للتحدث في موضوعات العنف! كذل )شابين

منظمة  )الحلفاءبالقوانين العراقية المتعلقة بإشراك النساء لم يستهويهم  0281القرار  عن ارتباط

 اب في القيادة( بقدر التوعية بالقرار األممي بحد ذاته!شب 2 ،شبابية

تابعة وتقييم في م وسيرنامتابعة قضايا التخطيط والتنفيذ لضمان حسن سير الفعاليات المقترحة 

التنفيذ لوضع دروس مستفادة تساعدنا في مخططاتنا المستقبلية حول شمولية الحراك النسوي 

لكل قرار قد اخترناه إلتمام الفعاليات، لمعرفة أثره السلبي تمحيص للرجال في المدافعة النسوية، 

وفي جميع المراحل، نعتقد أن قرار تصميم الموضوعات بدقة  ،وااليجابي وتقرير تكراره من عدمه

لكنه  ،باستمرارية كثافة النشاط ساهمةكذلك  ساعدنا على ضمان المشاركة الفاعلة للزمالء الشباب،

بسط او للحديث عن مواضيع ا ،لينا توسيع النطاق العملي للمتطوعين من النشطاءع فرضبالتأكيد 

الشباب من اختيار أدوات  الجرءة التي لدىأكثر ارتباطا بوجهات نظرهم الشخصية، خاصة مع 

 لشارعاتنفيذهم للفعاليات وتفضيلهم المواجهة والخروج إلى الشارع ووضع بصمات تبقى في 

لشارع ا ةلمعارضوالتي ال تفضله الناشطات  ،ملصقةات أو المطبوعات الألوقات طويلة كالجداري

 لهذا النشاط وحرصهن على استدامة نشاطهن وتجنب ايقافهن او سحب تصريحهن.

صرفاتهم مع مقبولية ت .االطفال الذكور في المدرسة ذاتها ءفإبقافي التعامل مع األطفال من تجربتنا 

كانت واضحة لألطفال، لم ينفق األطفال جهدا في تعلم شيء  وتوصيفات المعلمين السابقة والتي

في صفوفهم وبيئتهم، وذلك اختلف عندما ابعدنا  ةوجهات النظر المقبول اثباتوا الى جديد بل سع

جديدة  تمعلوما على  في مقرات المنظمات، إذ استطاعوا التركيز لقاءهمفتم  ،االطفال عن بيئاتهم

وحاولوا تفهم اهمية المساواة او دعمهم لقضايا اقرانهم من الفتيات، كذلك فإن العاملين  ءلواوتسا



كانوا يحتاجون لفهم مختلف في التعامل مع األطفال حتى في حال التعامل مع المختصين ممن قد 

د اليات، قفيذ الفععملوا سابقا مع االطفال، اذ ان مخلفات ابويه الشباب المشاركين في تخطيط وتن

ترفض؟ وهل عندما تم صياغة السؤال بهل تقبل؟ أو لماذا  ةمرات عده، خاص ةبرزت في اللغ

بذلك في و سلطة الرفض والقبول لطفل بسبب تمييز قائم على الجنس! ةتمنع؟ وبذلك أعطت اللغ

اقامة هكذا فعاليات ينبغي تدريب فريق العاملين ولو إلكترونيا قبل االنطالق لبناء التشكيك  حال

 لصحيح في النظم المجتمعي التمييزي القائم.ا

 ةحالفي  خاصة هم،عداخل مجتماما في التعامل مع األقليات فيجب االستفادة من شخص من 

 ةفعالياته، اذ لم نستطع الترتيب لااليزيدين لبناء التواصل الفعال، خاصة مع انغالق المجتمع ومنظم

 لموصل.الفريق في ا تأسيسمع وجود ناشطة ايزيدية منذ 

ا في خبرتنإضافة الى  ه،عليها مرارا هو امر استفدنا من والتأكيدواخيرا فان الوضوح في االدوار 

لكننا لم نستطع تفادي النزاعات بشكل كامل، اذ ان الشباب واعتمادا على المقبولية المجتمعية  ،فعله

فريق في فعاليات ال تدخلالبشكل يقلل من دور زميالتهم او مثال حاولوا  للمدافعةحاولوا التصدي 

 بالذكوريةهذه المشكلة النابعة من عدم الوعي  اال انخارج الحملة رغم معرفتنا بنيتهم الجيدة 

على معلومات  مبنيومهني  طين تحتاج الى تعامل واضح وصريححتى من قبل الناش السامة،

 واسعة تسند حقيقة ان خير من يمثل النساء هن النساء أنفسهن.

ركين االمشاركين إذ عانى المش النسوي علىتخلوا حملتنا من أثر الوصمة االجتماعية للنشاط  لم

وخصوصا في البصرة واالنبار النغالق  ،من التنمر اإللكتروني في مواقع التواصل االجتماعي

هذين المحافظتين وحتى في المجاالت المدنية، مما يجعلنا نفضل اضافة فعاليات اوليه للنشاطات 

بل المباشرة بالحملة واالستفادة من المؤثرين اإليجابيين في دعم الحمالت لتخفيف حدة ردود ق

 فعل المجتمعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقترحات والتوصيات:

  الذكورية،لتوعية بين العاملين والنشطاء من الجنسين حول اضرورة رفع 

 وأثرها على تصرفات األفراد. والذكورية السامة

 حول حساسية اللغة وتعليمهم البدائل اللغوية المساعدة  توعية النشطاء والناشطات

 على غلق الفجوة الجندرية.

  تحسين تجربة النساء والفتيات في المدافعة وتطوير قدراتهن عن طريق التأهيل

 والتدريب.

  واقتصار المركزية على موضوع  الحمالت،إعداد اجتماعات للتصميم فعاليات

 رات المالية للمؤسسة.الحملة مدتها بما يتناسب مع القد

  اذ  كبرأمثال، ممكن أن يكون للمناظرات فعالية  أكثرالتوجه الى فعاليات ابداعية

انها تطرح وجهات النظر في تمكين نساء المدينة مع األسس العلمية والتجارب 

 الفعالة.

  ومحاولة الدخول المدارس . ،التربوية كوادرالالعمل مع وزارة التربية من 
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ياسمين فالح                                     فرقان نصيف   

 

 


