
 

 

 بین المطرقة والسندان: إعادة اإلعمار بعد الصراع ، اإلسالم وحقوق المرأة

 ترجمة براء سراج الدین، لصالح منظمة النساء اآلن من أجل التنمیة

  نبذة مختصرة:

المواقف في عكسیة سیاقات تتضمن حیث الروایة مسیسة أصبحت الجندرّیة القضایا أن الورقة هذه                توضح

استخدام طریق عن و"الدیموقراطیة". للحكم جدیدة بمخططات القیام أجل من المسلح التدخل فیها یسهل                التي

أن كیف الورقة هذه تحلل ، والعراق أفغانستان في واالنتخابیة الدستوریة العملیات من التوضیحیة                الرسوم

االلتزامات ُتعرض قد األمن ومعدومة عالیة مخاطر ذات بیئات في الناشئة السیاسیة المستوطنات               طبیعة

في خاص بشكل خطیٌر المتوقعة والنتائج المعلنة األهداف بین الفصل إن للخطر. المرأة حقوق لبرامج                 الدولیة

صراعات في حصة اإلسالم یصبح حیث بشدة، متضررین القانون وسیادة األمن فیها یكون التي                السیاقات

 الفصائل المتنازعة للحصول على السلطة وحیث الدوائر العرقیة/الطائفیة حبیسة الدفاع عن حقوقهم الجماعیة.

یدعم أن یمكن لالستمرار قابل حكم جهاز وجود على الجندریة العدالة تحقیق في المتبعة النهج معظم                  تقوم

في وحتى الحكم. هذا مواطني أمام مسؤولیة المطاف، نهایة في یكون، قد وهذا یعوقها، أو المرأة                  حقوق

السیاسي للتمثیل الدیمقراطیة الوسائل أو االجتماعیة الرفاهیة تقدیم في الدول فیها تفشل التي العدیدة                الحاالت

تبقى وهذه األمن) وأجهزة والشرطة (الجیش العنف یحتكر قسري جهاز الدولة، هذه لسكان بالنسبة الحكم                 فهذا

حاالت مع التعامل عند المغادرة علینا یجب المركزي االفتراض هذا ومن الدولة". "قیام لـ الممیزة                 السمة

لإلشارة الفاشلة" "الدول فئة لنا ُتظهر اآلن السیاسیة معداتنا إن المزمن. السیاسي االستقرار وعدم                الصراع

للحكم الباقیة األجهزة أو االضطراب أو االنهیار مع الداخلي والصراع الحرب مزقتها التي الدول                إلى



باألسلحة، المشروع غیر االتجار في متورطة مجرمة شبكات علیها تهیمن والتي السیاسي              واالقتصاد

نظام وتغییر مسلحة "دیمقراطیة" سیاسة قتلى العراق حالة في علیها ویضاف األولیة. والسلع               والمخدرات

 الحكم.

تفرض الصراع بعد ما وسیاقات الصراع خالل المرأة لحقوق أعمال جدول وضع إلى الرامیة المحاوالت                 

االهتمام ضآلة حقیقة على الجندریة القضایا عن المدافعون یتحسر ما وكثیرًا مثیل. لها یسبق لم تحدیات                  علینا

بعد ما اإلعمار إعادة مرحلة في الجندري للبعد الكافیة غیر المخصصة والموارد القضایا هذه تالقیه                 الذي

أجندة وضع احتماالت فإن ذلك، ومع الدائم. السالم لتحقیق أساسي أمر المرأة مشاركة أن بحجة                 الصراع،

التدخالت بطبیعة للخطر معرضة كله، النص هذا في أبین أن سأحاول كما هي المرأة حقوق على                  قائمة

 والتآكل .اللذان یهدفان إلى دعم اآلثار الطویلة األجل للصراع الطویل وانعدام األمن المزمن.

قد أنه الجنوب، في آخر مكان أي في كما المسلمة، األغلبیة ذات البلدان في أن سابق عمل في زعمت قد                      كنت

بناء سیاق في الوطني الصعید على والتنمیة الدمج عملیات من یتجزأ ال كجزء المرأة حقوق نطاق توسیع                   تم

یتسم األسرة وتشریعات المرأة وضع كان االستعمار. بعد ما أو الحاكمة األسر بعد ما فترة في                  الدولة

لإلصالح المعقد المحلي والتاریخ االستعمار تركات مع كانت أنها كما الدوام، على واالنفعال               بالحساسیة

ظل في الداخلیة االنتخابیة الدوائر بین األول المقام في المسائل هذه بشأن سیاسي تنازع جرى وقد                  والتحدیث.

  خلفیٍة أبعد من تأثیر القوى االستعماریة السابقة والمنظمات الدولیة.

جدیدة أشكال تحت الدولة بناء "تدویل" نواجه المعاصرة، الصراع بعد ما حاالت في ذلك، من النقیض                  وعلى

العوامل هذه بین من األول المقام وفي بها. الخاصة التحدیات مجموعة تمثل المرحلة وهذه الوصایة.                 من

(واالعتراف القانونیة بالسیادة تتمتع كیانات یخلق قد المانحون یقودها التي المؤسسات بناء أن مفادها                حقیقة



القانون وتوفیر بفعالیة الوطنیة األقالیم إدارة على التجریبیة والقدرة الفعلیة السلطة من بقلیل ولكن                الدولي)

بین المتعددة التوترات إدارة إلى ویدعو بالشرعیة یتعلق فیما خطیرة معضالت یفرض وهذا واألمن.                والنظام

ولكن الدولة. ببناء االلتزام من مختلفة بدرجات تتمتع التي السیاسیة والفصائل والمحلیین، العالمیین               الالعبین

أعظم اآلن أصبحت للحیاة قابلة دول إلى الدولي النظام حاجة فإن البناء، إعادة عملیة "تدویل" من الرغم                   على

االضطالع في تستمر سوف الدول أن مفاده افتراض على یقوم العالمي النظام بدأ منذ مضى، وقت أي                   من

أجهزة (إعادة) بإنشاء ُتعجل التي السیاسیة للتحوالت الممنوحة األولویة تأتي هنا ومن الحیوي. الوسیط                بدور

یقترح والرعایة. والتمثیل األمن توفیر الدولة: لوظائف الرئیسیة المكونات تسلیم على قادرة للحكم               مركزیة

إلى الدولیون الالعبون یهدف الحكم، مؤسسات تصمیم في كالوصي مهام تولي خالل من أنه                أوتاواي

المفروضة القیود أصبحت وقد بهم. الخاصة "الخروج" استراتیجیة من كجزء وبریان والیة إلى               "االختصار"

على المتنازعة لألحزاب الفعلیة السلطة فیها تتفوق التي الحاالت في صارٍخ بشكٍل واضحة النهج هذا                 على

تعبیرًا الصراع" بعد "ما مصطلح یكون ما غالبًا السیاقات، هذه وفي الجدیدة. للمؤسسات القانونیة                السلطة

من مجموعة على الدولة" "بناء مصطلح ویقتصر المزمن، االستقرار وعدم المستمر الصراع لحاالت               مخففًا

  الحزم التكنوقراطیة (القابلة لالستنساخ)، مع عالقة ضعیفة بالمحددات السیاقیة للصراع.

اإلنسانیة والمساعدات اإلنمائیة المعونة أن بالصراعات المتصلة للتدخالت األخرى الهامة السمات             ومن

الهجمات أعقاب في أولویة بوصفه األمن على التشدید ازداد وقد العالمي. األمن لتعزیز كأداة أساسًا                 تستخدم

"بأفضل المتعلقة التقلیدیة الِحكم بین ومن .2001 أیلول/سبتمبر 11 في األمریكیة المتحدة الوالیات               على

الصراعات حل جهود في الجندر" مفاهیم "لتعمیم مطالبات أیضا هناك لالستنساخ"، القابلة              الممارسات"

اإلجراءات طلب إلى السالم حفظ وعملیات اإلنسانیة المساعدات من الجدیدة األنواع أدت وقد السالم.                وتوطید



هذا تجسد ولقد اإلنسانیة. واألزمات للحرب الجنسین بین المغایرة بالنتائج االعتراف تشمل التي               التنفیذیة

على یؤكد والذي (2000 األول أكتوبر/تشرین في صدر (الذي 1325 األمن مجلس قرار في                االعتراف

بوضع الوكاالت قامت ذلك، على وبناًء السالم. وحفظ بناء جهود في الجندریة القضایا معالجة إلى                 الحاجة

المتعلقة والتدخالت اإلنسانیة الشؤون في الجندري المنظور دمج أجل من بها خاصة أدوات"               "مجموعة

لتعمیم توجیهیة مبادئ المؤسسي لإلصالح طموحًا األكثر الجهود شملت كما المشروع. مستوى على               باإلنعاش

ألجندة األساسیة المبادئ عمومًا یعكس الصراع بعد ما سیاقات في الدولة بناء إن الجندري. المنظور                 مراعاة

لضمان المؤسسات إنشاء وجوب مبدأ على مبنیة أنها حیث ، الدولیة المالیة للمؤسسات الجدیدة                اللیبرالیة

القطاع یقوده الذي والنمو األسواق لعمل األساسي األمن إلتاحة فقط یكفي" "ما توفر بطریقة الرشید"                 "الحكم

انتخابات تعقبها جدیدة، دساتیر اعتماد وهما البناء، إعادة طریق طول على هامان معلمان وهناك                الخاص.

والسیاسیة المدنیة المشاركة في واستحقاقاتها المرأة حقوق فإن المبدأ، حیث ومن قصیرة. حالة في                دیمقراطیة

 ُیقصد بها أن تكون مضمونة من خالل هذه العملیات.

وفي طالبان بعد ما أفغانستان في المرأة بإدراج الُمقدمة المطالبات طبیعة الورقة هذه من األول الجزء                   ویبحث

هذه كانت إذا ما الثاني الجزء ویستكشف واالنتخابیة. الدستوریة العملیات نتائج بتحلیل الغزو بعد ما                 العراق

الشقاق ُیعرض وحیث الشدید للخطر القانون سیادة فیها تتعرض سیاقات في فعلي أثر لها                المطالبات

وانعدام العنف من مثیل لها یسبق لم جدیدة ألشكال والفتیات النساء من كل الصراع عن الناجم                  االجتماعي

  األمن.

 وعد اإلدماج: : "الدیمقراطیة" وحقوق المرأة



أیلول/سبتمبر 11 هجمات أعقاب في بطالبان، اإلطاحة إلى أدت التي الدائمة، الحریة عملیة بدأت                عندما

تبرر إنسانیة أزمة باعتبارها أفغانستان في المرأة بمحنة التذرع تم األمریكیة، المتحدة الوالیات في 2001               

حمایة ادعاء استغالل أثار الموحد، النسائي للتضامن استجابة تحفیز عن بعیدًا ذلك، ومع العسكري.                 التدخل

العدید نظر وجهات في االختالفات كانت وأیًا النقدیة. الفعل ردود من موجة علیهن المعتدى األفغانیات                 النساء

جماعات إلى هائًال دعمًا وجهت التي السیاسات آثار حول اآلراء في النطاق واسع توافق هناك كان النقاد،                   من

الجسیمة االنتهاكات وكون الباردة. للحرب األمریكیة المتحدة الوالیات استراتیجیة من كجزء             المجاهدین

تم بالكاد المجاهدین، ظل في الجنس نوع على القائم للعنف المتطرفة األشكال ذلك في بما اإلنسان،                  لحقوق

االستراتیجي، الصمت هذا في تواطأت نفسها الحكومیة غیر والمنظمات المعونة وكاالت وأن عنها،               الحدیث

عملیة المرأة حقوق على االحتجاجات صاحبت عندما للعملیة الشخصیة المصلحة صورة من حتمًا عزز                مما

جهات بها تقوم التي الجیوسیاسیة المناورات في مشمولة المرأة حقوق أصبحت وبالتالي، الدائمة.               الحریة

المضطربة، الخلفیة هذه ظل وفي إشكالیة. أكثر المبدئیة التضامن سیاسة یجعل الذي األمر قویة، عالمیة                 فاعلة

والسیاسیة المدنیة الحقوق لصالح المقدمة والمطالبات والعراق أفغانستان في المؤسسات بناء سجل تقییم               یجب

  للمرأة.

المانحون بها یقوم التي المحاوالت عن الناجمة للتناقضات هامة رؤى أفغانستان في الدستوریة العملیة                وتوفر

من متنوعة ومجموعة المعونة على تعتمد حكومة بین مستقرة سیاسیة تسویة غیاب في المرأة حقوق                 لتأمین

حتى تظهر ولم للشریعة، محافظ بتفسیر ملتزمة جهادیة فصائل الجماعات هذه بین ومن المعارضة.                جماعات

انعكست وقد المرأة. بوضع المتعلقة المسائل بشأن وسط حل إلى التوصل أجل من المیول من القلیل إال                   اآلن

المجتمع تحرك طالبان، سقوط وبعد سواء. حد على الدستور ونص االنتخابیة العملیة في التناقضات                هذه



على لالتفاق معًا األفغاني الشتات في السیاسیة والقیادة المجاهدین فصائل لجمع بسرعة المتحدة واألمم                الدولي

لم االتفاق هذا أن بید .2001 األول/دیسمبر كانون في بون اتفاق إلى أدى والذي السلطة لتقاسم مؤقت                   ترتیب

وقابلة محددة أحكام إلى یفتقر أنه كما ممثلة، المتحاربة األطراف جمیع تكن لم حیث للسالم، تقلیدیًا اتفاقًا                   یكن

الخارجیة الوساطة على یقوم ترتیبًا ذلك من بدًال كان بل اإلدماج. وإعادة والتسریح السالح نزع بشأن                  للتنفیذ

تراعي القاعدة عریضة "حكومة إنشاء االتفاق وأید الدولي. والمجتمع الشمالي التحالف بین السلطة               لتقاسم

 الفوارق الجندریة ومتعددة األعراق وتمثیلیة تمامًا.

تآزر وجود فیها ولوحظ نسبیًا، نجاحًا بوصفها بالترحیب العملیة حظت ذلك، أعقبت التي التوحید فترة                 وفي

على التصدیق وهي النسائیة، المدني المجتمع ومنظمات الحكومیة والهیئات الدولي المجتمع جهود              بین

على عضوا 502 من المؤلف جیرغا اللویا مجلس وافق 2004 الثاني ینایر/كانون 4 وفي الجدید.                 الدستور

دولة ببنیة العملیة هذه من أفغانستان خرجت لقد المحتدمة. المناقشات من أسابیع ثالثة بعد الجدید،                 الدستور

جیرجا، ولیسي النواب (مجلس مجلسین من مؤلفة وطنیة جمعیة من بدعم رئاسیة دیمقراطیة على تقوم                 جدیدة

 ودار علیا مشرانو جیرجا)، حیث تم تكریس التمثیل السیاسي للمرأة في القانون.

بحقوق تتعلق محددة ضمانات أي إلى یفتقر الذي الدستور، مشروع على التعدیالت بعض إدخال تم                 وقد

صریحة إشارة التعدیالت هذه وتضمنت الدستوري. جیرغا اللویا انعقاد سبقت التي الفترة في بنجاح                المرأة،

وزیادة التمییز") وعدم األساسیة "الحقوق بشأن 22 (المادة القانون أمام والمرأة الرجل بین المساواة                إلى

.(83 (المادة مقاطعة كل من مندوبین إلى مندوبة من النواب) (مجلس جیرجا لیسي في المرأة                 مشاركة

والمعاهدات المتحدة، األمم بمیثاق أفغانستان دولة "تلتزم بأن الدستور من 7 المادة تقضي ذلك، إلى                 باإلضافة

االتفاقیات هذه وتشمل اإلنسان". لحقوق العالمي واإلعالن أفغانستان، وقعتها التي الدولیة واالتفاقیات              الدولیة،



آذار/مارس في تحفظات دون علیها التصدیق تم التي المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء                 اتفاقیة

.2003  

مع یتعارض أن قانون ألي یجوز "ال أنه على والدستوریة" "اإلسالم من 3 المادة تنص أخرى، ناحیة                   ومن

تخضع ال إسالمیة دولة أفغانستان تعلن التي والمادة المادة هذه المقدس". اإلسالمي الدین وأحكام                معتقدات

الحكومة أصدرتها التي والمعاهدات القوانین كانت إذا ما تحدید سلطة العلیا المحكمة الدستور ویمنح                للتعدیل.

المداوالت، وأثناء إسالمیة. غیر تعتبر معاهدة أو قانون أي رفض سلطة یمنحها مما الدستور، مع                 تتفق

یتجاوز لإلسالم العلیا المحكمة تفسیر تجعل أن شأنها من كانت رئیسیة تغییرات الجهادیة الجماعات                اقترحت

علیها یسیطر التي العلیا المحكمة فإن كبیر، حد إلى هزیمتهم من الرغم وعلى الدستور. أحكام                 أغلب

والنظام التنفیذیة و التشریعیة السلطة على تسیطر للمساءلة خاضعة غیر هیئة تصبح قد الدینیون                المتشددون

  االنتخابي بحجة حمایة اإلسالم.

وفي الكبیرة. واالختالف الشبه أوجه عن تكشف الغزو بعد ما العراق في الدستوریة العملیة مع المقارنات                  إن

فقد محافظة، بطریقة الشریعة تطبیق لصالح التشریعیة القوانین جمیع أفغانستان في ألغت قد طالبان أن                 حین

ومن والتسعینیات. 1958 بین فیما تمكینًا أكثر قانوني نظام من استفدن قد العراقیات النساء أن معروفًا                  كان

الشرق في الحقوق أكبر بعض المرأة منح 1959 عام في الصادر الشخصیة األحوال قانون أن                 المتفق

  االوسط. كما حققت المرأة مكاسب كبیرة في مجالي التعلیم والعمل.

إیران مع الصراع أعقاب في العراق في االجتماعیة لالستحقاقات السریع التآكل المراقبین معظم الحظ                وقد

عدم أدى وقد الكویت. غزو بعد سنة 13 دامت والتي العراق على المتحدة األمم فرضتها التي                  والعقوبات

الصحة مؤشرات في ذلك انعكس كما الضحایا، عدد ارتفاع إلى الخدمات وتدهور االجتماعیة الخدمات                توفیر



عن الّشیعة الّزعماء إعالن مع أسلمة عملّیة بدأت ,2003 مارس في حسین بصدام اإلطاحة وبعد                 والتعلیم.

الّدین ورجال المحافظة اإلسالمّیة الجماعات وكانت إسالمّیة. دولة الى الجدید العراق تحویل على               عزمهم

وضع حول محافظة آراء مع الجنوبّیین, الشیعة من أغلبیتهم الغزو بعد العراق في الّسلطة اكتسبوا                 الذین

األسرة قوانین الغاء المتحدة الوالیات عینته الذي العراقي الحكم لمجلس األولى األهداف بین ومن                الّنساء.

في االنتقالي الحكم مجلس أقره الذي 137 القرار أن من الرغم وعلى بالشریعة. واستبدالها                القائمة

أنه إال النفاذ، حیز یدخل لم (1959 عام قبل ما تشریع إلى العودة (واقتراح 2003 األول                  دیسمبر/كانون

العلماني القانون عن للتراجع بشدة المعارضین/ات المرأة حقوق وناشطات نشطاء بین اآلراء في تباینًا                أحدث

  لعام 1959 والنساء من الشیعة والسنة ذوي التوجه الدیني اللواتي یحبذن العودة إلى الشریعة اإلسالمیة.

والرجال النساء أن ،2005 األول أكتوبر/تشرین في أقّر الذي الجدید، العراقي الدستور من 14 المادة                 وتؤكد

ودور اإلسالم قواعد مع یتعارض قانون أي إصدار جواز عدم على النص أن غیر القانون. أمام                  متساوون

كلتا وفي أفغانستان. دستور أحكام یماثل التشریعات دستوریة على اإلشراف في العلیا االتحادیة               المحكمة

"متشددة" تفسیرات أمام الطریق یفتح قد مما والقضاء، الدیني المذهب بین وثیقة عالقة هناك                الحالتین،

المحكمة تعیین طریقة تحدید في أساسیًا دورًا الجدید البرلمان یلعب حیث العراق، وفي اإلسالمیة.                للشریعة

الفصائل فإن الدستوریة، للمبادئ األساسیة المبادئ تجسید على تعمل أن شأنها من التي التشریعات                وإصدار

الغلبة. ذات هي اإلسالم نصوص من أي تقریر في حاسم رأي لها یكون سوف البرلمان على تسیطر                   التي

في إسالمیة" دولة "إقامة في ساعدت األمریكیة المتحدة الوالیات بأن اعترافه رغم المعلقین، أحد                ویقول

طریق عن هي حقوقهن لطلب المسلمة األغلبیة ذات الدول في للنساء الطبیعیة" "االستراتیجیة أن                العراق،

نسائیة جماعات تبذلها التي الجهود تهمیش وبالتالي - آخر مسار أي متابعة جدوى وعدم اإلسالمیة                 الشریعة



النسائیة الجماعات هذه نفس مطالب ولقیت األنفس. بشق كسبنها التي حقوقهن حمایة أجل من تكافح                 عدیدة

الحساسیات انتهاك ترید ال أنها ادعت (التي األمریكیة اإلدارة ِقبل من متكررًا رفضًا والحصص                للتمثیل

المقاعد من %25 النساء تشغل أن "هدف" على االنتقالي اإلداري القانون نّص المطاف نهایة وفي                 العراقیة)

 البرلمانیة.

بجمود هددت والتي للدولة اإلسالمیة الطبیعة حول المسابقات على مركزیة معضلة طغت أفغانستان               وفي

المشروع اقترح فقد برلماني. ونظام قوي رئاسي نظام بین االختیار وهي الدستوري، جیرغا اللویا                إجراءات

غیر والمناطق الجهادیة الجماعات من المعارضة فضلت حین في بحتًا، رئاسیًا نظامًا الحكومة قدمته                الذي

مع رئاسي نظام حول البشتوني تجمع الدستوري جیرغا اللویا شهد وقد برلمانیًا. نظامًا البالد في                 البشتونیة

(األوزبك أفغانستان شرق وشمال شمال في البشتون غیر من قوى بتجمع هذا قوبل وقد قویة. مركزیة                  حكومة

لألقالیم الذاتي الحكم من بمزید المطالب من مشتركة أرضیة وجدوا الذین والهزارة)، والتركمان               والطاجیك

جماعات إنشاء أدى قد السوفیاتي، الغزو بعد أنه إلى اإلشارة وتجدر الرئاسیة. السلطات على الضوابط                 وزیادة

أبدوا الذین المحلیین الالعبین استقالل زیادة وإلى السلطة على الفعلیة الالمركزیة إضفاء إلى محلیة                مقاومة

(16 (المادة الرسمیة باللغات المتعلقة المواد وتعكس إیرادهم. ومصادر أسلحتهم عن التخلي في رغبتهم                عدم

لمختلف ثقافیة وحقوق أوسع لغات منح وكان التوفیقیة. الحلول هذه (64 (المادة الرئاسیة               والسلطات

فتیل نزع وسائل بین من إسالمیة جمهوریة أفغانستان وإعالن األمة منها تتألف التي العرقیة                المجموعات

التي العرقي التنوع ذات واألطراف السیاسي المركز بین العالقات ـ أفغانستان في للسیاسة األساسیة                األحجیة

  تقاوم سیطرة النخبة من أهل الدولة البشتونیة.



صراعات في عالقة والسیاسیة العرقیة الدوائر مختلف أن وحقیقة باإلسالم تحیط التي السیاسیة المخاطر                إن

باسم متحدثة كونها باستثناء للمرأة، المتاح السیاسي الحیز تآكل إلى تؤدي الجماعیة حقوقها عن دفاعًا                 التمثیل

لوضع مسبق أساس یوجد ال أفغانستان، في للسیاسة المنقسمة للطبیعة نظرًا أنه والواقع المجتمعیة.                مصالحها

عن تقریر ادعى الواقع، وفي مشترك. برنامج في باالشتراك الرئیسي المرأة التزام بشأن تبسیطیة                افتراضات

محافظة عنیفة فصائل إلى منتمیات الدستوري جیرغا اللویا في المندوبات "غالبیة أن والدیمقراطیة               الحقوق

هویتهم تحت ولیس والفئویة، والدینیة العرقیة للهویات وفقًا النساء قّسم مما مطالبهم، مع یتمشى بما                 وصتا

 المشتركة كنساء. :

قویة. وطائفیة عرقیة صبغة أیضًا له للدولة اإلسالمیة أو العلمانیة الطبیعة حول التنافس فإن العراق،                 وفي

مصرین كانوا العلمانیین والسنة األكراد أن إال الّطائفّیة, الخطوط دائًما تتبع ال االنقسامات أن من الرغم                  وعلى

العراق تشكیل إعادة على المحافظون الّشیعة الّزعماء صمم بینما الدولة, خارج الدین إبقاء على عام                 بشكل

الشخصي وضعهم في أحرار العراقیین تترك الشخصي، الوضع تتناول التي ،41 المادة في إسالمّیة.                كدولة

وعدم العراقي السیاسي للنظام "الفیدرالیة" فإن ذلك، ومع واختیاراتهم". وطوائفهم ومعتقداتهم لدیاناتهم "               وفقًا

الشخصیة باألحوال المتعلقة التشریعات مختلف تنفیذ إلى یؤدیان قد األسرة داخل المرأة لحقوق دستور                وضع

في المجتمعي" "الفصل آثار بشأن مبّررة مخاوف یثیر وهذا المناطق. مختلف في اللبنانیة الطریقة                على

على تؤثر التي المتزایدة االجتماعیة المحافظة فإن نفسه، الوقت وفي المواطنة. في المرأة حقوق على                 السیاسة

تشكل المرأة، بسالمة واالهتمام األمنیة البیئة لتدهور جزئیة نتیجة أنها رغم المرأة، وحركیة المرأة                مالبس

اإلسالمیة القوى أن إلى (2006) وبرات العلي ویشیر االحتالل. قوات ضد عنیفة فعل ردة من جزءًا                  أیضًا

البریطانیة والحكومة األبیض البیت عن الصادر والتحرر المرأة حقوق حول الخطاب مع تتفاعل               المحافظة



مهنیة وظائف یشغلن الالتي النساء تتعرض حیث اإلسالمیة. والقیم الثقافیة األصالة مناشدة خالل               من

هذا وفي المستهدف. والقتل والتخویف للتهدید متزاید نحو على المرأة حقوق مجال في والناشطون                والناشطات

نتائج إلى تؤدي أن شأنها من خارجیة جهات لها تروج التي المرأة بحقوق المتعلقة المبادرات فإن                  السیاق،

  عكسیة على الرغم من دعمها المنظمات النسائیة التي بدأت محلیًا.

إلى وتسعى التمثیل صراعات في عالقة مختلفة وطائفیة عرقیة دوائر هناك والعراق، أفغانستان من كل                 وفي

فساد" "مجموعات هناك االنتخابات، في المشاركة في الراغبة األحزاب جانب وإلى الذاتي. الحكم من                المزید

من ذلك عن الناتجة البیئة فإن لذا االنتخابیة. العملیة إلفشال مسلحة ومقاومة تخریب عملیات في تنخرط                  التي

السالمة تقیید من یزید الذي والخوف للقانون انعدام من مناخ تفاقم على تعمل لألمن وانعدام حادة                  مخاطر

تقاوم أن المرجح من اجتماعیة قوى االنتخابات رسخت الحالتین، كلتا وفي الحركة. على والقدرة                البدنیة

الجندریة بالمساواة المتعلقة التوجیهیة المبادئ به تقضي ما غرار على سواء المرأة، حقوق نطاق                توسیع

في المعاییر بوضع المتعلقة الدولیة الصكوك أو المانحة الدولیة للمنظمات الجندري المنظور مراعاة               وتعمیم

تفویضًا القوى هذه تمنح التي االنتخابیة العملیات خالل من القوى هذه شرعیة وتتعزز اإلنسان. حقوق                 مجال

 شعبیًا جدیدًا.

إلى بحاجة یكن ولم مقاعدهن في حقهن على حصلن أفغانستان في النساء من مفاجئًا عددًا أن من الرغم                    وعلى

نسبة فإن ذلك، ومع . المحجوزة المقاعد طریق عن الحق هذا حصلن (%72) األغلبیة فإن الحصص،                  أحكام

المتوقع ومن إسالمیة، أو محافظة/متعصبة أنها على تصنیفها یمكن أحزاب إلى تنتمي جیرجا ولسي من                 كبیرة

الوطنیة الجمعیة تدفع أن كبیر احتمال هناك البرلمان. في تنظیمًا تشریعیة قوة أفضل الجهادیون یكون                 أن

كبیر بشكل تأثرت 2001 سنة بون اتفاقیة منذ والتي بالحكومة مقارنة تحفظًا أكثر اجتماعي أعمال                 جدول



من %27 یشغلن الالتي العضوات تعمل أن بالضرورة المتوقع غیر ومن الغربیین. المانحین أعمال                بجدول

في الحال هو كما السیاسي. الطیف عبر أحزاب إلى ینتمین أنهن حیث متماسكة، سیاسیة كجماعة                 المقاعد

أن شأنه من المرأة تمثیل أن افتراض فإن ذلك، ومع للنساء. %25 نسبة على الدستور ینص حیث                   العراق

االئتالف قائمة على تدرجن قد المرشحات أغلبیة أن إلى بالنظر ساذجًا كان لیبرالیة أكثر تشریع عن                  یسفر

 العراقي الموحد ویتبعن خطه الشیعي المحافظ.

فلنذّكر المعنیة، للمجتمعات "اإلسالمیة" الطبیعة إلى مباشر نحو على تنسب الحالة هذه أن نتصور أن                  وخشیة

األطراف مختلف تعززت أفغانستان، في أنه حیث الحالي. مأزقها إلى أدت التي التاریخیة بالمسارات                أنفسنا

الفصائل مختلف وكانت األفغانیة. األراضي على دارت التي بالوكالة الباردة الحرب عملیة في               المتنازعة

السلفیة الجماعات هذه ،وشملت بها الخاص السیاسي أعمالها جدول لها مختلفة بلدان وُتسلحها ُتمولها                السیاسیة

المجاهدین انتفاضة ساندت التي األمریكّیة المّتحدة الوالیات غادرت وقد وباكستان. السعودیة لها روجت               التي

خالل من فقط وعادت أفغانستان من السوفیتي االتحاد انسحاب بعد الخاصة أجهزتها إلى البالد الّسوفیت                 ضّد

2001 عام في بون قمة أعقاب وفي سبتمبر. من عشر الحادي هجمات بعد التحالف بقیادة لغزو                  قیادتها

ضد الدائرة المعركة في لمساعدتها المیلیشیات جیوش على واألموال األسلحة توزیع التحالف واصل               مباشرة،

وفي قوي. سیاسي" "مركز وجود وعلى الدولة بناء أهمیة على الدولي المجتمع أكد حین في وطالبان،                  القاعدة

للمیلیشیات أفغانستان حكومة تسلیح إلى والشرق الجنوب في طالبان حركة تمرد تكثیف یؤدي الحالي،                الوقت

نزع لعملیة الرئیسیین المؤیدین من كانوا الذین الیابانیین المانحین هلع (إلى التمرد مكافحة ألغراض                المحلیة

 السالح والتسریح وإعادة اإلدماج).



االحتالل أعقاب في البعث اجتثاث عملیة خلفته الذي الفراغ سد إلى الطائفیة القوى سارعت العراق                 وفي

القوى من ودعم میلیشیا بقوات یتمتع بعضها كان والتي المتطرفة، الدینیة الجماعات ذلك في بما                 األمیركي،

مرنة بشبكات واستبدله المدنّي, للمجتمع آثار أّي بالفعل أزال قد البعث نظام أن بالذكر الجدیر ومن                  اإلقلیمیة.

تصاعد إن أفضل. بشكل الّسلطة على حسین صدام قبضة لتأمین الظل") "دولة (أو والمحسوبیة العنف                 من

للسیاسة الراهنة الحالة فإن زبیدة، یذكرنا كما ولكن األهلیة. الحرب حافة إلى اآلن البالد دفع الطائفي                  العنف

بل العراقي، للمجتمع "الطبیعیة" الحالة لیست الطائفیة، والمصالح الدینیة السلطة علیها تهیمن التي               العراقیة،

بین نشأ الذي الوطني السیاسي للمجال االستبدادي، صدام حكم تحت وشاملة، طویلة قمع لعملیة نتیجة                 هي

على نفوذ أي لها كان قد الحدیثة القومیة الدولة كانت إذا ما مسألة أن حین وفي والسبعینات.                   األربعینات

عناصر لدیه كان العراق أن به المعترف من كان فقد أفغانستان، في ساخن نزاع محل زالت ما                   اإلطالق

 المجتمع الوطني في عصر ما قبل صدام.

في تحصل التي الظروف ظل في التصمیم خالل من الدیمقراطیة إرساء بأن القائلة الفكرة فإن                 وباختصار،

أن التبریر، مع القول، ویمكن التدقیق. أمام یصمد ال المرأة حقوق نطاق بتوسیع یبشر قد والعراق                  أفغانستان

التقییم هذا ویستند فیها. لبس ال مكاسب تمثل أفغانستان حالة في طالبان تنفذها التي السیاسات عن تراجع                   أي

"على الجدیدة حقوقها تتیحها التي الفرص من االستفادة من یمكنها وضع في المرأة أن افتراض إلى                  جزئیًا

ممارسة تزال ال القانونیة واألطر الدولة سیاسات من الموضوعیة الحقوق قراءة فإن ذلك، ومع                الورق".

ال أو القلیل إال النساء من العظمى الغالبیة لدى یوجد ال حیث أفغانستان، مثل سیاقات في مضلل بشكل                    محدودة

أو للرجل الحقوق فكرة فإن ذلك، على وعالوة المدني. المجتمع منظمات أو السوق أو الدولة مع اتصال                   یوجد

اإلفالت فیها ویتحكم تمامًا، للخطر القانون وسیادة األمن فیها یتعرض التي السیاقات في جوفاء تبدو                 للمرأة



التفسیرات إلى ننتقل أن قبل أننا أخرى أعمال في زعمُت وقد المتعددین. العنف مرتكبي جانب من العقاب                   من

األفضل من كان أفغانستان، في المرأة ضد االنتهاكات طبیعة فهم في المحلیة الثقافة أو اإلسالم دور تمیز                   التي

الجنسین بین التفاوت أنماط على الحرب اقتصاد بها أثر التي السبل على التحلیلیة عدساتنا بتدریب نقوم أن                   لنا

أیضًا توثق العراق بشأن األدلة من متزایدة مجموعة أن من الرغم وعلى الجندر. على القائم العنف                  وتفاقم

فإن التحالف، وقوات متطرفة، دینیة وجماعات محلیین، بلطجیة أیدي على األمن انعدام على المترتبة                اآلثار

 المناقشة في القسم التالي سوف تركز على أفغانستان.

 فهم الموروثات الجندریة للصراع

التي وتلك أفغانستان في للصراع السیاسي باالقتصاد المتعلقة الكتابات ومحتوى لهجة في االختالفات               إن

جلب الحرب اقتصاد أن على األول ویبرهن كبیرة. اختالفات هي المرأة ومركز الجندریة العالقات                تتناول

على یقوم أغلبه في الذي ریفي اقتصاد ذات دولة تغییر على فعمل االجتماعیة، العالقات في عمیقًا                  تحوًال

كان والذي وتهریبها، األسلحة لتجارة ومركز العالم، في لألفیون منتج أكبر إلى والرعي المعیشیة                الزراعة

بحقوق المتعلقة المناقشات ففي ذلك، ومع طالبان. ذلك في بما المحلیین، الحرب أباطرة یمول المجرم                 اقتصاده

دور بشأن المدروسة غیر فاالفتراضات الثقافي. والركود الثابتة التقالید من عالم إلى نعود ما كثیرًا                 المرأة،

إساءة النهج لهذا الواضحة المخاطر بین ومن الجندریة. للعالقات الخالد المفهوم تعزیز من تزید                اإلسالم

للتصدي محاولة في العادیون الناس بها یقوم التي الفعل رد سلوكیات الواقع في هي ما تفسیر إساءة أو                    إدراك

  للشكوك التي تكتنف الحیاة الیومیة عن طریق التعامل معها باعتبارها مجرد امتدادات للعرف المحلي.

خالل من أفغانستان في للمرأة اإلنسان لحقوق الروتینیة االنتهاكات تحدید یتم أن أقترح ذلك، من                 وبدًال

حدة من یزید ومما بعضًا. بعضها یعزز والتي جزئیًا، متداخلة كانت وإن المستقلة، التأثیرات من                 مجموعات



المخففة االثار فقدان هو العرقیة الطوائف لمختلف القرابة ممارسات في المتأصلة الجنسانیة              التحیزات

دینامیكیات إن المخدرات. واقتصاد والتشرد الفقر جراء تآكلت قد التي االسریة، وااللتزامات              للروابط

أیدي على األمن وانعدام االقتصاد، وتجریم المحلیة، العیش سبل وتآكل الجندر، على القائم               الحرمان

بسالسة تتحد تأثیراتها فإن ذلك، ومع التحلیلیة. الناحیة من مختلفة ظواهر هي المسلحة والفصائل                الجماعات

من الجنسین بین العدالة قضایا معالجة إلى الرامیة والمحاوالت اإلناث. ضعف من متطرفة أشكال                إلنتاج

على األجل الطویلة بآثارها أو التفاعالت بهذه االعتراف إلى ترقى ال والقانونیة المؤسسیة اإلصالحات                خالل

  تعمیق صعوبات النساء والفتیات.

أن حیث الحاالت. أفضل في العام المرأة لدور ضعیفًا مؤسساتیًا دعمًا أفغانستان في الحدیثة الدولة قدمت                  قد

الدولة. قطاع توسیع على كلیًا تعتمد حضاریة ظاهرة هي والعمل التعلیم على المرأة حصول نطاق                 توسیع

األمن انعدام فترة عن فضًال المؤسساتي، الدعم من ضئیل قدر أي تآكل في سببًا الدولة انهیار                  وكان

االجتماعیة التحوالت أدت وقد رسمیة. مكاسب أي إلغاء على عملت والتي ذلك أعقبت التي                واالضطرابات

االجتماعیة. العالقات في عمیقة تغیرات إلى أدت دینامیكیة خلق إلى الطویل الصراع من بسنوات بدأت                 التي

من أكثر - شخص مالیین بستة یقدر ما حیاة بتدمیر قام ،1992 و 1979 عامي في السوفیتي االحتالل                    ان

التحتیة البنیة تدمیر تم كما داخلیًا، مشردین أو الجئین لیصبحوا األصلیة دیارهم من فروا السكان                 ُخمس

وبحلول المحلیین. والقادة اإلسالمیة لألحزاب المتنامي للنفوذ الساحة األفغانیة المقاومة وأقامت             الریفیة،

في واقعة أفغانستان كانت األهلیة، الحرب ذروة في ،1994 عام في طالبان حركة فیه نشأت الذي                  الوقت

فقد المرأة. ضد الجرائم ذلك في بما أشكالها، بكافة اإلنسان حقوق وانتهاكات أمان انعدام من فوضى                  قبضة

نحو على الشریعة تطبیق خالل من ولو والنظام، القانون باستعادة وعد مع السلطة إلى طالبان حركة                  وصلت



من االفتراس وقف في مصلحة لها التي االنتخابیة الدوائر من متنوعة بمجموعة مدعومة وكانت القسوة.                 بالغ

الحدود عبر والباكستانیین االفغان التجار إلى أنابیب، كخط أفغانستان تأمین في الراغبة األجنبیة النفط                شركات

من المرأة تجاه طالبان سیاسات تجلت وقد المتزاید. األمن انعدام من وأرباحهم أنشطتهم تضررت                الذین

حالة فرضت التي السعودیة)، نظیرتها غرار (على المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وزارة أنشطة                خالل

على صارمة عقوبات فرض مع البرقع، بموجب إلزامیة تغطیة وفرضت النساء على فعلیة تجول                حظر

  المخالفات.

من "تقلیدیة" أشكال عن كبیرا انفصاال یمثل طالبان فرضته الذي الجنسین بین المساواة نظام فإن ذلك،                  ومع

وحركتها المرأة بزي المتعلقة القرارات أما أفغانستان. في العرقیة المجتمعات مختلف في االجتماعیة               السیطرة

وشیوخ القرابة ومجموعات المعیشیة األسر السابق في ترصدها كانت التي الجنسین بین              وبالعالقات

الشباب من جماعات تنفذها وأن مرسوم بموجب اآلن قرارات بشأنها تصدر أن فیمكن المحلیة                المجتمعات

النساء على یقتصر ال وهذا المحلیة. الهرمیة للتسلسالت أحیانًا كبیر اهتمام إیالء عدم مع                المسلحین،

ومن امتیازاتهم. من سلبهم إمكانیة من طالبان حركة من المتمكنین غیر الرجال وربما بل فحسب،                 المقهورین

أو المحلیة للثقافة انعكاس إما أنها على االدعاءات هذه تقدم أن كبیر حد إلى المفید غیر من سیكون                    ثم،

  لمظاهر روتینیة للحكومة اإلسالمیة.

تنشره الذي الجندر على القائم للعنف المختلفة االستخدامات إشكالیة على ذلك من بدًال نركز أن                 وینبغي

جماعات تمارسه الذي "المخصص" العنف تمییز یجب أفغانستان. في المتنوعة الفاعلة االجتماعیة              الجهات

ُیستخدم الذي والفتیان) والفتیات النساء (ضد الجنسي العنف عن والسمعة الشرف خدمة في واألسر                األقارب

للقصاص العام األداء ومن الموضعي، التفوق وتأسیس واالستبداد التخویف یخدم الذي للحرب منهجیة               كأداة



للسیطرة كوسیلة طالبان تنشره الذي واإلعدام) القتل مثل للجدل مثیرة أحداثًا یظهر (الذي               اإلسالمي

كانوا بل اإلسالمیة، الشریعة تنفیذها على أو تقالیدهم على بالتأكید طالبان حركة تكتفي ولم                االجتماعیة.

أن من الرغم وعلى اعتیادیة. بصورة وشرعیتهم قوتهم طقوس أكدت التي المرحلیة" "الدعایة في                منخرطین

الكامنة المعیاریة واألهداف األطر فإن تكرارا، وضحایاها طالبان حركة أهداف أكثر هن والفتیات               النساء

تفسیرات أي فإن ولذلك، مفرد. ثقافي نص من جزء هي وال للتبادل قابلة لیست هذه العنف أشكال                   وراء

األطراف لمختلف السیاسیة لألهداف سیاق فهم لصالح تقاوم أن یجب مرجعیة نقطة اإلسالم تعتبر                تبسیطیة

 الفاعلة.

بین العالقات تحدد التي المعیاریة األطر طبیعة عن ًمسبقة مفاهیم أي في النظر نعید أن أیضا علینا                   ویجب

القائمة الدعم شبكات ظلت الصراع، سنوات من الرغم على أنه هو الشائع واالفتراض أفغانستان. في                 الجنسین

حیث الفقر. من أعلى مستویات تجنب قد االجتماعي المالي الرأس هذا وجود وأن قویة، والقرابة االسرة                  على

مع والمرأة الرجل بین تربط تكامل عالقات أنها على تعامل متماثلة، غیر كانت وإن الجنسین، بین                  العالقات

وقدرة الفاضل المرأة بسلوك مكلفًا الشرف یكون وحیث متبادل، نحو على بها معترف والتزامات                حقوق

 الرجل على السیطرة على أقربائه من النساء.

والحقائق المعیاریة التوقعات بین المتزایدة التناقضات كثیرًا االعتبار عین في تأخذ ال االفتراضات               وهذه

الصراع. بعد ما مجتمعات وفي الحروب مزقتها التي المجتمعات في األهمیة بالغ اعتبارًا تشكل التي                 المادیة

امتیازات استخدام یواصلون ذلك ومع بالتزاماتهم، الوفاء في راغبین غیر أو قادرین الرجال یكون ال                 وعندما

أدلة وهناك المعاملة. سوء من جدیدة أشكاًال نشهد فقد مادیة، أصول إلى یعیلون من ضعف لتحویل                  الذكور



الرجال على واالعتماد المدیونیة فیها تؤدي سیاقات في تنشأ المرأة "تسلیع" من جدیدة أنماطًا أن على                  متزایدة

  المحلیین األقویاء وتجار المخدرات إلى فقدان استقاللیة المجتمعات المحلیة وتبدید العمالء في عالقات التبعیة.

المرتبة یحتلون النساء أن بدخشان مقاطعة في بالدیون المثقلین المخدرات تجار على أجریت دراسة                وتبین

الدیون. لتسویة تستخدم والتي فیها التصرف یمكن التي األصول اختیار في األراضي امتالك جانب الى                 الثانیة

منهم المائة في 78) النساء من أقربائهم بیع عن مقابالت معهم ُأجریت الذین المتجرین من المائة في 32                    وأفاد

و دوالر 1 000 بین السوق في النساء أسعار وتراوحت األخوات). من المائة في و22 بناتهم بیع عن                    أبلغن

في یؤدیا لم والجشع الفقر أن یعني ال وهذا العرقیة. الفئات جمیع من المشترین اختیار تم ،وقد دوالر 4000                   

أن یمكن االجتماعیة العالقات تغیر بأن االعتراف مجرد إن بل األبویة. االمتیازات استغالل إلى                الماضي

متنوعة ألشكال فریسة یقعون أمورهم تدبیر على قدرة أقل هم من تجعل الضعف من جدیدة أنماط إلى                   یؤدي

أن للهجرة الدولیة المنظمة أجرتها دراسة وتؤكد بالبشر. واالتجار الدیون سندات بین تتراوح االستغالل،                من

والمشردین المعدومین بین من الضحایا ینتقى حیث أفغانستان، في بالبشر االتجار في متزایدة مشكلة                هناك

الشبیهة والممارسات والسخرة، القسري، للبغاء (واألطفال) الشابات الریفیات النساء وتتعرض            والمدینین.

 بالرق (االختطاف والزواج القسري، وتبادل النساء لتسویة المنازعات، والزواج مقابل سداد الدیون).

عددا تضع والتي واسع نطاق على بها المعترف الدیمغرافیة التغیرات على عالوة أنه إلى النتائج هذه                  وتشیر

من سنوات عن الناجمة االجتماعیة لالضطرابات فإن أسرهن، رأس على والیتیمات االرامل من               متزایدا

تآكل على متزایدة أدلة أیضا وهناك أفغانستان. في الجنسین بین العالقات على عمیقة آثارا األمد طویل                  صراع

الفدیة، على الحصول أجل من االختطاف عملیات تؤدي حیث العراق، في االجتماعي والتضامن               الثقة

في األمن افتقار على المترتبة التأثیرات إن المتوطن. الخوف من مناٍخ خلق إلى الجنسي والعنف                 والتخویف،



المتوسطة الطبقة أبناء من المتعلمة اللیبرالیة األسر ُتحفز ألنها وذلك تقدیرها، في المبالغة یمكن ال ذاتها                  حد

المحافظ التیار بسبب ولیس الخوف بسبب وغالبًا اإلناث، من أفرادها على صارمة قیود فرض على                 الحضریة

مما میزة له المعنیة للمجتمعات "الطبیعیة" االتجاهات عن تعبیر أنها على االتجاهات هذه وتفسیر                االجتماعي.

على اللوم بإلقاء طریق عن اإلنسان حقوق انتهاكات تصاعد عن مسؤولیة أي من التنصل في تتمثل فیه شك                    ال

المساواة مبدأ یؤید المزدوج الكالم أشكال من شكل هناك یكون بأن مماثل لمنطق یأذن وقد المحلیة".                  "الثقافة

المعونة تخصیص في المرأة یهمش بینما الرسمیة، التصریحات في االجتماعیة والشمولیة الجنسین              بین

في والعراق أفغانستان في عدیدة نسائیة مجموعات تشارك التي سیاسیة مطالب عل ویوافق               اإلنمائیة

  مكافحتها.

 الملخص

المشاركة أجل من السیاسي الكفاح من تاریخیا ومحددة طویلة عملیات نتاج هما والدیمقراطیة الدولة بناء                 إن

الرجال، مع متساویات كمواطنات المشاركة في المرأة حقوق ذلك في بما المدنیة، الحقوق أن كما                 والصوت.

 هي نتاج هذ التاریخ.

في المساعدة المانحة الجهات من المطلوبة الجندر مفاهیم" "تعمیم األعمال وجدول المرأة حقوق أجندات                إن

وهناك األساسیة. السیاسیة المشاكل لمعالجة تكنوقراطیًا نهجًا تتبنى الصراع بعد ما مرحلة في اإلعمار                إعادة

النفعیة في المرأة بحقوق التمسك أن حیث كبرى. عقبات تواجه األجندة هذه تجعل التي األسباب من                  العدید

وهذا الصریحة. المقاومة یكن لم إن الشكوك، تولید إلى أدى قد اإلرهاب" على "الحرب سیاق في                  السیاسیة

والحركات الدولیة الشبكات وبین المحلیة النسائیة المجموعات بین التضامني والعمل التحالف بناء مهمة               یعقد

من بنوع تذكرنا األمن لتعزیز كوسیلة السالم بناء في المرأة إشراك إلى الرامیة المناشدات إن                 النسائیة.



النمو لتحقیق الجنسین بین المساواة تعزیز بشأن السابقة الحجج في أیضا واضحة كانت التي                الوسائل

التي والتقنیة القانونیة الحلول أن ذلك، من واألهم وأخیرا، أفضل. نحو على البیئیة واالستدامة                االقتصادي

وانعدام التقلب الشدیدة للبیئة الحقیقیة" "السیاسة مع تتعارض قد الجندري المنظور مراعاة تعمیم               یتیحها

الفصائل بین الصراعات في السیاسیة الحصص من اإلسالم ودور المرأة حقوق تصبح حیث               األمن،

  المتنازعة.

االحتالل، بعد ما والعراق طالبان بعد ما أفغانستان في واالنتخابیة الدستوریة العملیات من أمثلة                باستخدام

المرجح من التي االجتماعیة القوى تعزز أن التصمیم" خالل "من للدیمقراطیة یمكن كیف أظهر أن                 حاولُت

علیها. الشرعیة تضفي وأن واالقتصادیة والسیاسیة المدنیة الحیاة في المرأة المتساویة المشاركة تقاوم               أن

التي االجتماعیة القوى على یعتمد إنه بل العدم من یأتي ال الدولة بناء ألن وذلك المستغرب، باألمر لیس                    وهذا

  خلقها إرث الصراع الذي تشكله في حد ذاته التأثیرات الجیوسیاسیة المعقدة.

االجتماعیة التغییرات أن جادلت لقد الناشئة، السلطة أصحاب یسلكها التي السیاسیة البرامج على عالوة                ولكن

أعوام وعشرة حروب وثالث أفغانستان، في األهلیة والحرب السوفییتي (الغزو المطول الصراع عن               الناجمة

أو معالجتها یمكن ال التي الدینامیكیة وهي بها، خاصة تحویلیة دینامیكیة أنتجت العراق) في العقوبات                 من

المطرقة بین یقعن النساء فإن المعنى وبهذا والقانونیة. المؤسسیة اإلصالحات خالل من بالكامل               عالجها

من مستمر لتهدید تتعرض التي الرسمیة القانونیة حقوقهن أجل من الكفاح إلى یضطررن فهن                والسندان:

أصبحت التي اإلنسانیة والكرامة األمن في الموضوعیة حقوقهن أجل ومن المحافظة، االجتماعیة              القوى

  ضحیة للخروج على القانون واإلفالت من العقاب في مجتمعاتهن.

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


