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هدا اال  

االمر حنمد اهلل و نشكره و نستعني بو يف كل االمور و نسألو التوفيق.  بادئيف 
اي و اىل طلبتنا االعزاء يف العراق احلبيب اىدي جهدي ىذا و عملي اىل والد

الباحثني عن العلم و املعرفة و اىدي ىذا اجلهد املتواضع كذلك اىل كلييت و خاصة 
من اجل الرقي بواقع اجملتمع  رئاسة قسم العلوم السياسية و جهودىم املبذولة

.العراقي و خاصة جمال التعليم  
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تقديرالالشكر و  

شكري اوال و قبل كل شيء اىل اهلل سبحانو و تعاىل الذي ييسر و ال يعسر يف  
كل االمور، و من مث اوجو شكري و تقديري اىل استاذي و مشريف على ىذا 

شاكر عبد الكرمي( و اشكر مكتبة الكلية اليت  البحث ) االستاذ املساعد الدكتور
اغنت حبثي بكثري من املصادر و املعلومات لذلك فهي مشكورة على جهودىا. و 

 ختاما اوجو شكري و تقديري اىل زمالئي و كل من ساعدين.
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 المقدمة

تناولت فً هذا البحث المتواضع موضوع المرأة، او باألحرى موضوع مشاركة المرأة فً 

 .العملٌة السٌاسٌة

 :اشكالية البحث  

تكمن فً ما المقصود بالمشاركة السٌاسٌة؟ و كٌؾ تطور واقع و حال المرأة؟ و هل  

على حقوقها مثلما حصلت على جمٌع حقوقها، و هل حصلت المرأة فً البلدان الشرقٌة 

حصلت المرأة الؽربٌة على الكثٌر من حقوقها؟ و ما هً التحدٌات التً تواجه المرأة 

بصورة عامة و المرأة العراقٌة بصورة خاصة، و ما هً فرص تمكٌن المرأة، و ما هً 

الفرص التً من الممكن ان تتاح امامها؟ هذه االسئلة و ؼٌرها سوؾ ٌتم االجابة عنها فً 

 بحث.هذا ال

 فرضية البحث :

البحث تتؤتى من موضوع المرأة من الموضوعات التً لعبت دورها و اثرت ان فرضٌة  

تلك المجتمعات الى نص على حقوق  ىت كافة بل دخلت فً صمٌمها مما دعفً المجتمعا

 . وقٌام الجمعٌات  السنوٌة  والمنظمات وؼٌرها المرأة فً دساتٌرها 

 هدف البحث :

البحث هو التعرؾ او االطالع على واقع المرأة من مختلؾ الجوانب و المجاالت  ان هدؾ

و على رأسها المجال السٌاسً و كٌؾ استطاعت المرأة ان تستقطب اجزاء من حقوقها ان 

و هدؾ البحث كذلك التعرؾ على المعوقات و التحدٌات التً تواجه المرأة و  ،لم نقل كلها

 .اح امامهاالفرص التً من الممكن ان تت

 :منهجية البحث 

تقوم على المنهج الوصفً و التحلٌلً، فهو وصؾ لواقع و حال المرأة و كذلك تحلٌل 

 لشخصٌتها و واقعها بصورة عامة و واقعها السٌاسً بصورة خاصة.
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 :هيكلية البحث

الى تقوم على تقسٌمه الى ثالثة مباحث، حٌث المبحث االول ٌتطرق ان هٌكلٌة البحث تقوم  

تطور المشاركة السٌاسٌة و الذي ٌنقسم بدروه الى مطلبٌن، حٌث المطلب االول ٌتناول 

مفهوم المشاركة السٌاسٌة و الثانً ٌتناول تطور المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة، اما المبحث 

الثانً فٌتطرق الى واقع المرأة العراقٌة و الذي ٌنقسم بدوره اٌضا الى مطلبٌن، حٌث ٌتناول 

ول الواقع االجتماعً و الثقافً و الثانً ٌتناول الوقع السٌاسً، اما المبحث الثالث اال

فٌتطرق الى التحدٌات و الفرص، حٌث ٌتناول االول التحدٌات امام مشاركة المرأة العراقٌة، 

 و الثانً ٌتناول الفرص، هذا ما سنبحثه و نتطرق له فً هذه المباحث.
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 المبحث االول

 تطور المشاركة السياسية للمرأة

) المرأة هً الحٌاة و االم و االخت و البنت و الزوجة، فنسبتها الى الرجل هً نفس    

النسبة الى ذاتها، و نسبتها الى المجتمع كنسبة عضو مكون للمجتمع محرك للطاقة، مإثر 

فً قضٌة بل فً وجوده( 
(1 )

كانت و ما ( رأة . ان المرأة هً نصؾ المجتمع، و انها ) الم

مضطهدة و مهدرة حقوقها فً كافة المجاالت السٌاسٌة و االقتصادٌة و زالت و ربما ستبقى 

االجتماعٌة و الثقافٌة و ؼٌرها، و ان المرأة و ان حصلت على اؼلبٌة حقوقها فً 

المجتمعات الؽربٌة فإنها لٌست كذلك فً المجتمعات ) الشرقٌة ( اذ انها ) المرأة ( فً 

دان الشرقٌة بقٌت على حالها، و بقى المجتمع ٌنظر الى المرأة على انها مرأة مع هٌمنة البل

الثقافة الذكورٌة على كافة مجاالت الحٌاة، و ال بد ان نتناول المقصود بمفهوم المشاركة 

السٌاسٌة، و ما هً تطورات مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة؟ هذا ما سنتطرق له فً هذا 

 المبحث.

 لمطلب االولا

 مفهوم المشاركة السياسية

ٌقتضً االقتراب من مفهوم المشاركة السٌاسٌة توضٌح مصطلح المشاركة بصفة عامة، 

تمهٌدا لطرح مفهوم المشاركة السٌاسٌة. فالمشاركة تعنً اي عمل تطوعً من جانب 

المواطن، بهدؾ التؤثٌر على اختٌار السٌاسات العامة و ادارة الشإون العامة، او اختٌار 

وى حكومً او محلً او قومً، و هناك من ٌعرضها على انها القادة السٌاسٌٌن على اي مست

عملٌة تشمل جمٌع صور اشتراك و اسهامات المواطنٌن فً توجٌه عمل اجهزة الحكم او 

القٌام بالمهام التً ٌتطلبها المجتمع سواء كان طابعها استشارٌا او تقرٌرٌا او تنفٌذٌا لمباشرة 

او ؼٌر مباشرة او رقابٌا و سواء كانت المساهمة مباشرة 
(7 )

. نفهم من عملٌة المشاركة هً 

مشاركة المواطن، او تؤثٌر المواطن على نظام الحكم و مإسساته جمٌعها الرسمٌة و ؼٌر 

 الرسمٌة و بشكل مباشر او ؼٌر مباشر.

 

 

                                                           

دعاء هادي علً و اخرون، مقاالت مختارة لمشروع المرأة القٌادٌة، المعهد الدولً لحقوق االنسان، (1) 

 .41، ص 7111دٌبول ، كردستان العراق، كلٌة الحقوق بجامعة 

السٌد علٌوة ، منى محمود، مفهوم المشاركة السٌاسٌة، مركز دمشق للدراسات النظرٌة و الحقوق (7) 

 www.mokarbat.com، على الرابط 7111المدنٌة، 
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) و ان المشاركة السٌاسٌة ٌمكن ان تكون انشطة ادارٌة ناتجة عن ارادة الفرد الحرة التً 

ؾ اختٌار حاكمه و ممثلٌه و المساهمة فً صنع السٌاسات و القرارات على نحو ٌزاولها بهد

مباشر و ؼٌر مباشر( 
(1 )

. ان مفهوم المشاركة ال ٌعنً المشاركة فً نشاط دون اخر، و 

انما تشمل جمٌع انشطة و مجاالت الحٌاة السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة و 

ؼٌرها. ) كما تعنً المشاركة السٌاسٌة العملٌة التً ٌلعب الفرد من الفكرٌة و العقائدٌة و 

خاللها دورا فً الحٌاة السٌاسٌة لمجتمعه و تكون لدٌه الفرصة الن ٌسهم فً مناقشة 

و قد تتم هذه المشاركة من  إلنجازهااالهداؾ العامة لذلك المجتمع، و تحدٌد افضل الوسائل 

مباشرة( خالل انشطة سٌاسٌة مباشرة او ؼٌر 
(7 )

. ان مشاركة الفرد تعنً بان ٌكون له 

حقوق تجاه مجتمعه و فرص سانحة للمساهمة او المشاركة فً كافة المجاالت و فً مناقشة 

المشاركة السٌاسٌة هً مشاركة الجماهٌر و االسهام المشكالت و االهداؾ لذلك المجتمع ) 

من االفراد و الجماعات فً الحٌاة  الشعبً فً العملٌة السٌاسٌة، اي مساهمة اعداد كبٌرة

السٌاسٌة، اي ذلك النشاط الذي ٌقوم به المواطنون العادٌون بقصد التؤثٌر فً عملٌة صنع 

القرار الحكومً، سواء كان هذا النشاط فردٌا ام جماعٌا منتظما ام عفوٌا ، متواصال او 

( متقطعا، سلمٌا او عنٌفا، شرعٌا ام ؼٌر شرعً، فعاال ام ؼٌر فعال
(4 )

. نقصد من 

المشاركة السٌاسٌة هً اسهام الجماهٌر الشعبٌة فً سٌاسة الدولة و ٌساهمون بؤعداد كثٌرة، 

و هً اٌضا نشاط ٌإدٌه او ٌقوم به افراد المجتمع العادٌٌن لكً ٌإثروا على صنع القرار فً 

ة و الدولة و ٌشاركون فً مختلؾ انواع االنشطة. ) كمل تعنً تلك الجهود المشتركة االهلٌ

الحكومٌة فً مختلؾ المستوٌات لتعبئة الموارد الموجودة او التً ٌمكن اٌجادها لمواجهة 

الحاجات الضرورٌة وفقا لخطط مرسومة و فً حدود السٌاسٌة االجتماعٌة للجمٌع( 
(3 )

. ان 

المشاركة السٌاسٌة تعنً االعمال المشتركة سواء كانت اهلٌة او حكومٌة و فً كافة 

جهة الحاالت الضرورٌة طبقا لخطة معدة من قبل سٌاسة الدولة تجاه المستوٌات لموا

و تعنً المشاركة السٌاسٌة تلك االنشطة االدارٌة التً ٌقوم بها المواطنون بهدؾ الجمٌع. 

التؤثٌر فً عملٌة اختٌار او التؤثٌر فً القرارات او السٌاسات التً ٌتخذونها بشكل مباشر او 

د مركزٌة السلطة الحاكمة عن طرٌق موازناتها مبنٌة على ؼٌر مباشر، و ٌتم هنا تحدٌ

اساس التنافس السٌاسً، و تعرؾ كذلك انها شكل من الممارسة السٌاسٌة ٌتعلق ببنٌة النظام 

السٌاسً و الٌات عملٌاته المختلفة، و تشٌر المشاركة فً ادبٌات العلوم السٌاسٌة و نظرٌة 

المجاالت السٌاسٌة و االقتصادٌة و اتخاذ القرارات  االدارة الى مشاركة الجهود المباشرة فً

                                                           

وع و حقوق رنا ؼانم ، ) المشاركة السٌاسٌة للنساء( ، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن و اخرون، عدالة الن(1) 

، 7116االردن،  -المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان، كلٌة القانون بجامعة دٌبول، عمان

 .447ص 

 السٌد علٌوة، منى محمود، مصدر سبق ذكره.(7) 

لقاء ٌاسٌن حسٌن، االطار النظري لمفهوم المشاركة السٌاسٌة و اهمٌتها، رسالة ماجستٌر ؼٌر (4) 

 www.democratic.deمنشورة، علوم سٌاسٌة، على الرابط : 

 السٌد علٌوة، منى محمود، مصدر سبق ذكره.(3) 
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ن فً بعض االجراءات االدارٌة، و ٌعرفها قاموس اكسفورد على انها المشاركة مع االخرٌ

او الموضوعات 
(1 )

. بصورة عامة نفهم من المشاركة السٌاسٌة هً  مشاركة االفراد او 

ه و ٌشاركون فً عملٌة صنع المواطنون داخل الدولة فً تقرٌر سٌاسة الحكم و انظمت

القرار فً الدولة، و ٌساهمون مساهمة فاعلة فً كافة نشاطات و مجاالت الحٌاة فً 

المجتمع من سٌاسة و اقتصاد و ثقافة و افكار .... الخ، اذ ان المشاركة السٌاسٌة تعد عمال 

ٌحصل على واجبا على افراد المجتمع، و انه من دون مشاركة سٌاسٌة ال ٌستطٌع الفرد ان 

حقوقه و امتٌازاته لذلك ٌجب ان ٌشارك لكً ٌبقى مطلعا على كل ما ٌجري حوله من 

احداث و متؽٌرات سواء كانت سلبٌة او اٌجابٌة و ٌراقب النتائج كل ذلك ال ٌحدث و ال 

ٌحصل من دون مشاركة و مساهمة الفرد. ) كما تعرؾ بلقٌس ابو اصبع المشاركة السٌاسٌة 

اركة المرأة فً مختلؾ مستوٌات العمل و النظام السٌاسً دون تمٌٌز او للمرأة بانها مش

تحٌز ألي سبب كان. و من امثلة ذلك حق المرأة فً تقلد المناصب السٌاسٌة العامة ، و فً 

عضوٌة االحزاب السٌاسٌة و الهٌئات و المنظمات االهلٌة و التطوعٌة و حقها فً الترشٌح 

اقشة االمور العامة(فً االنتخابات و التصوٌت و من
(7 )

. ) تعتبر المشاركة السٌاسٌة احدى 

اهم االسالٌب  للتعبٌر عن لدٌموقراطٌة وتجسٌد مشاركة المواطن فً كل المسائل التً 

تحمل طابعا عاما او حتى فً المسائل العامة التً تواجه الفرد فً مدٌنته او فً محلته او 

هوم و االزمنة طوٌلة ٌدور فً مدار المشاركة فً فً المإسسة التً ٌعمل فٌها. كان هذا المف

التصوٌت و كان هذا الحق مقتصرا على الرجال فقط. و لكن مع بروز الحٌاة السٌاسٌة 

المعاصرة و عملٌة التحدٌث و ظهور مفهوم ) الحزب السٌاسً ( و بروز دور المنظمات و 

اسٌة. لذا ٌمكننا ان نقول الحركات االجتماعٌة تمت اعادة النظر فً مفهوم المشاركة السٌ

االن بان المشاركة السٌاسٌة هً التعبٌر عن المشاعر التً تبرز عند فرد او مجموعة افراد 

( ) مواطنٌن من رجال و نساء( و تعبر عن ارادة و رؼبة و مطالب و مصالح المجتمع
(4)

 .

أة و تعبر اي ان المشاركة السٌاسٌة اصبحت تعبر عن ذات الفرد سواء كانت رجال او امر

 عن ارادات و رؼبات افراد المجتمع.

 

 

 

 

                                                           

 لقاء ٌاسٌن حسٌن، مصدر سبق ذكره.(1) 

 .447رنا ؼانم، مصدر سبق ذكره، ص (7) 

هادي محمود، مفهوم الجندر و تقوٌة النساء فً مجال القرار السٌاسً، فً : ابو بكر علً و (4) 

ن حقوق االنسان، كلٌة واخرون، االمرأة القٌادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، المعهد العالً الدولً لقان

 .777، ص 7111القانون بجامعة دٌبول، اقلٌم كردستان العراق، 
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 اهمية المشاركة السياسية :

) ان اهمٌة المشاركة تؤتً  من انها عملٌة لنقل و ابالغ حاجات المواطنٌن الى الحكومة و 

لكنها اٌضا تهدؾ الى التؤثٌر على سلوك الحكام و ذلك بتوصٌل معلومات عن االولوٌات 

و اٌضا من الضؽط على هإالء الحكام وفق هذه االولوٌات و بذلك التً تفضلها الجماهٌر، 

تتسع فرصة المشاركة فتقل عملٌة استؽالل السلطة للمواطنٌن و الشعور باالؼتراب لدى 

الجماهٌر و تحقق قٌم المساوات و الحرٌة، و اهمٌة المشاركة من انها تعد من اشكال التعلٌم 

عرفة تامة و ادراك كبٌر لهذه الحقوق و تإدي الى فٌعلم المواطنون حقوقهم و واجباتهم م

المزٌد من الواقعٌة و المرونة فً مطالبهم و ترفع من شؤن الوالء و مستوى االداء و تقضً 

على صور استؽالل السلطة و تعطً الجماهٌر حقا دٌمقراطٌا فً محاسبة المسإولٌن اذا 

أة ٌرتبط بالبناء االجتماعً الذي قد قصروا فً االداء، و ان اهمٌة المشاركة السٌاسٌة للمر

حرٌة التً ٌمنحها المجتمع للمرأة، اذ تعد ٌكون محفزا لها و عائقا امامها و على طبٌعة ال

المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً العملٌة السٌاسٌة و ادارة شإون المجتمع المدنً من 

الدولة( المإشرات الدالة على تطوٌر المجتمع او دٌموقراطٌة نظام الحكم فً
(1 )

. نفهم من 

اهمٌة المشاركة انها عملٌة توصٌل او ابالغ حاجات و متطلبات و رؼبات المواطنٌن الى 

السلطة او الحكومة و تإثر على قرارات و توصٌات الحكام سلبٌا او اٌجابٌا، و انه من 

ما خالل المشاركة تستطٌع الحكومة ان تتعرؾ على ما ٌرٌده المواطن و ما ال ٌرٌده، و 

) ٌرؼب به و ما ال ٌرؼب به، و بالتالً فان هذه المتطلبات تإثر على العملٌة السٌاسٌة.

تإدي المشاركة الى مزٌد من االستقرار و النظام فً المجتمع و ما ٌإدي بدوره الى توسٌع 

و تعمٌق االحساس بشرعٌة النظام. باإلضافة الى ان المشاركة تدعم العالقة بٌن الفرد و 

مر الذي ٌنعكس بالضرورة على شعوره باالنتماء لوطنه الكبٌر كما ان المشاركة مجتمعه اال

تجعل الجماهٌر اكثر ادراكا لحجم المشاكل المتعلقة بمجتمعهم و االمكانات المتاحة لها، ان 

المشاركة تزٌد من الوعً العام للجماهٌر، كما ان المشاركة تعود للمواطنٌن الحرث على 

بر المشاركة السٌاسٌة واجبا مدنٌا على المواطنٌن و كلما زادت المشاركة المال العام، و تعت

كان ذلك دلٌال على صحة المناخ السٌاسً و سالمته( 
(7 )

. 

 

 

 

 

 
                                                           

 صدر سبق ذكره.لقاء ٌاسٌن حسٌن، م(1) 

 السٌد علٌوة، منى محمود، مصدر سبق ذكره.(7) 
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 خصائص المشاركة السياسية

 تتسم المشاركة السٌاسٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة بمجموعة من السمات و الخصائص :

اداري حٌث ان المواطنٌن ٌقومون بتقدٌم نشاط و المشاركة سلوك تطوعً -1

 جهودهم التطوعٌة لشعورهم بالمسإولٌة االجتماعٌة تجاه القضاٌا و االهداؾ.

 المشاركة سلوك مكتسب فهً لٌست سلوكا فطرٌا ٌولد به االنسان او ٌرثه. -7

المشاركة سلوك اٌجابً واقعً، بمعنى انها تترجم الى اعمال فعلٌة وتطبٌقٌة  -4

 حٌاة واقع الجماهٌر فهً لٌست فكرة مجردة تحلق فً االجواء.وثٌقة الصلة ب

المشاركة عملٌة اجتماعٌة شاملة و متكاملة متعددة الجوانب و االبعاد تهدؾ  -3

 اشتراك كل فرد من افراد المجتمع فً كل مرحلة من مراحل التنمٌة.

ة ال تقتصر المشاركة على مجال او نشاط واسع من انشطة الحٌاة بل ان للمشارك -5

الفرد من مجاالت متعددة اقتصادٌة و سٌاسٌة و اجتماعٌة ٌمكن ان ٌشارك فٌها 

 خالل اشتراكه فً احداهما او ؼٌها كلها فً ان واحد.

المشاركة الجماهٌرٌة ال تقتصر على مكان محدود و ال تتقٌد بحدود جؽرافٌة  -6

 معٌنة فقد تكون على نطاق محلً او اقلٌمً او قومً.

ب فً ان واحد، فهً حق لكل فرد من افراد المجتمع و المشاركة حق و واج -2

 واجب و التزام علٌه فً نفس الوقت.

 المشاركة هدؾ و وسٌلة فً ان واحد. -1

المشاركة توحد الفكر الجماعً للجماهٌر حٌث تسهم فً بلورة فكر واحد نحو  -9

االحساس بوحدة الهدؾ و المصٌر المشترك و الرؼبة فً بذل الجهود لمساندة 

ة و التخفٌؾ عنها الحكوم
(1 )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 السٌد علٌوة، منى محمود، مصدر سبق ذكره.(1) 
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 المطلب الثاني

 تطور المشاركة في الحياة السياسية

) ان المرأة فً العصور السابقة عند العرب لم تكت لها مشاركة مإثرة و واضحة بل      

كان ٌنظر الٌها بازدراء، لكن بدأت المشاركة الفعالة بعد عصر النهضة و كانت البداٌة 

بل التً اقرتها الثورة البلشفٌة الثورة الفرنسٌة و مبادئها لكنها لم تقر مساواة الرجل بالمرأة 

ى المساواة الفعلٌة و كذلك ساعد على االهتمام بالمرأة و دورها فً االنفتاح بٌن الً ادت ال

الدول العربٌة و االجنبٌة، و كانوا ٌعدون عمل المرأة خارج منزلها عٌب و حرام و لكن 

عصر النهضة و االطالع على الثقافة االوروبٌة بدأ العمل على مساواة المرأة العربٌة مع 

الدول االوروبٌة، فبدأت النساء من العائالت الحضرٌة من العمل على  ؼٌرها من النساء فً

توعٌة المرأة و ضرورة تعلمها و مكافحة االمٌة، فظهرت جمعٌة ) ٌقظة المرأة التً 

و كذلك تعد اول مشاركة فعالة للنساء فً  1974اسستها مجموعة من النساء فً العام 

الحٌاة السٌاسٌة( 
(1 )

ور القدٌمة لم تكت مشاركتها شبه معدومة و انما . ان المرأة فً العص

كانت معدومة تماما حٌث كان ٌنظر لها على انها كائن صؽٌر ال ٌإثر و ال ٌتؤثر بما حوله، 

و كما تشٌر المصادر الى ان مشاركتها )المرأة ( حدث بعد عصر النهضة و اقرت 

ورت مشاركة المرأة فً الدول مساواتها مع الرجل على ٌد الثورة البلشفٌة، و فً البداٌة تط

الؽربٌة و بعد ذلك لحقت بها المرأة العربٌة و تؤثرت بها. ) ابتدأت انطالقة المرأة التمهٌدٌة 

اثر نمو نحو المشاركة السٌاسٌة، بفضل تمكنها من ترك منزلها الى العمل خارجه، 

فً البداٌة  المجتمعات مع تطور ظروفها االقتصادٌة على وجه الخصوص و كان عملها هذا

ال ٌتعدى نطاق التعلٌم االبتدائً او التمرٌض او الخٌاطة ..... و ما شاكل ذلك، و استمرت 

فً ممارستها هذه. الشإون المحدودة خاضعة للنظرة الدونٌة للرجل الذي ال ٌثق قدراتها و 

ة ٌقلل من اهمٌة تعاطٌها فً الشإون العامة للمجتمع و باألخص السٌاسة منها، ان الفكر

السائدة فً المجتمع تعتبر ان التربٌة ) تربٌة االبناء( من المهام الحصرٌة للمرأة فقط مؽفلة 

تماما دور الرجل التكاملً معها فً تربٌة االجٌال، بناة المستقبل، عندما ادركت المرأة 

و واقعها، لم تعد تقبل هذه النظرة المجتمعٌة المتخلفة و الظالمة بحقها، فؤخذت تناضل بعزم 

ثبات الى ان تمكنت فً ظل تحوالت ظروؾ مجتمعٌة مناسبة من الخروج من قوقعتها 

الخاصة و العمل جنبا الى جنب فً مٌادٌن شتى، اثبتت فٌها كفاءتها ثم راحت تطالب 

بحقوقها السٌاسٌة السٌما، بداٌة فً انكلترا، حٌث تعرضت فً هذا السبٌل الى شتى انواع 

بد لنضاالت المرأة فً المجتمعات االنكلوساكسونٌة و العذابات و التضحٌات كان ال

االوروبٌة من ان تثمر بالنتٌجة( 
(7 )

 . 

                                                           

 لقاء ٌاسٌن حسٌن، مصدر سبق ذكره.(1) 

هنا صوفً عبد الحً، الدٌمقراطٌة النٌابٌة و التمثٌل النسائً فً الدول العربٌة، الجمعٌة العربٌة (7) 

 .112، ص 7119، التارٌخ 77اسات الوحدة العربٌة ، العدد للعلوم السٌاسٌة، مركز در
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نرى ان المرأة استطاعت ان تخرج الى العمل بعد ان تطورت المجتمعات و اوضاعها و    

بعد ان ادركت المرأة بانها مضطهدة و مظلومة من كافة النواحً ، فلذلك لم تعد المرأة تقبل 

بهذا الوضع المزري و المتخلؾ فؤخذت تناضل و تحارب بكل قوتها و عزمها للمطالبة 

من ان تنال ما ترٌده او باألحرى نالت ثمار اتعابها، حتى و ان بحقوقها الى ان تمكنت 

حصلت على شًء من حقوقها و لٌس كلها. ) و كان اول من سجل سبق اعطاء المرأة حق 

، استرالٌا 1194تلتها نٌوزٌالندا  1169التصوٌت والٌة وٌومٌنػ االمرٌكٌة فً عام 

، المانٌا و الوالٌات المتحدة 1971ٌا ، الدانمارك و النروٌج و برٌطان1916، فنلندا 1911

، السوٌد 1977، هنؽارٌا 1971، تشٌكوسلوفاكٌا 1971، بولونٌا 191، النمسا 1971

، 1931، بلجٌكا 1935، اٌطالٌا 1933، فرنسا 1941، اسبانٌا 1941، تركٌا 1979

صدر قرار عن المحكمة  1991و فً عام  1921سوٌسرا على المستوى الفٌدرالً 

السوٌسرٌة، منع النساء من ٌة فً سوٌسرا ٌحظر على اٌة مقاطعة من المقاطعات الفٌدرال

ممارسة حقهن االنتخابً، بهذا الشكل اصبح من المسلم به فً دول الؽرب قاطبة، قٌام 

و  كإنسانهالمرأة بدورها تماما كالرجل فً المشاركة السٌاسٌة، انطالقا من االعتراؾ بها 

لمجتمع، و بعدها تعمم هذا الحق فً سائر البلدان فً العالم بما مواطنة مدركة و فاعلة فً ا

فٌها معظم البلدان العربٌة، فً فترات متباعدة احٌانا عن بعضها البعض. و كانت الدولة 

، تلتها 1957اللبنانٌة اول دولة عربٌة شرع حق المرأة فً التصوٌت و الترشح فً عام 

، المؽرب 1967، الجزائر 1961تانٌا ، مور1959ٌ، تونس 1956، مصر 1954سورٌة 

، جٌبوتً 1911، العراق 1923، االردن 1962، الٌمن 1963، السودان ولٌبٌا 1964

، االمارات المتحدر 7115، الكوٌت 7117، البحرٌن 1993، عمان 1991، قطر 1916

. اذن لم ٌعد هناك اي قٌد قانونً ٌحول دون امكانٌة وصول المرأة الى سدة السلطة 7116

فً  ٌؤتًفً اؼلب دول العالم و من المإسؾ حقا ان حجم تمثٌلها فً الدول العربٌة تحدٌدا، 

ادنى المستوٌات بٌن جمٌع دول العالم (
(1) 

. 

) تشٌر كل الدراسات العلمٌة و الحدٌثة بصورة قطعٌة، على عدم وجود اي فارق ٌذكر، ما 

الالزمة لتحمل المسإولٌة فً اي مٌدان بٌن الرجل و لمرأة فً القدرات الذهنٌة و المإهالت 

كان بما فٌه المٌدان السٌاسً(
(7 )

اي ان البحوث و الدراسات و التحلٌالت الحدٌثة تشٌر و 

تإكد على عدم وجود اي فوارق او اختالفات بٌن الرجال و النساء فً القدرات و االمكانات 

فً اي مجال من مجاالت و الذهنٌة والعقلٌة و قدرتها على تحمل عبء و ثقل المسإولٌة 

انشطة الحٌاة بما فٌها المجال السٌاسً، ان المرء ال ٌقاس اال بما ٌقدمه او ٌنجزه سواء كان 

هذا المرء ذكرا او انثى. ) برؼم نضال المرأة الدإوب فً سبٌل تحقٌق و تثبٌت دورها 

ها من الحس السٌاسً و برؼم عدم صحة الزعم القائل بسلبٌة المرأة، بخضوعها او بتجرٌد

السٌاسً. اال ان الواقع ٌشٌر الى ضالة دورها السٌاسً على الصعٌد العملً قٌاسا بالرجل 

                                                           

 .111المصدر نفسه، ص (1) 

 المصدر نفسه.(7) 
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لٌس قٌاسا على صعٌد بلدان العالم الثالث حسب و انما على الصعٌد العالمً اٌضا، و هذا ما 

فً  اشارت الٌه وثائق االمم المتحدة. التً ذكرت بانه رؼم ما احرز من تقدم كبٌر و بخاصة

االعتراؾ المتزاٌد بدور المرأة فان امكانات مشاركتها بشكل فعال فً المجتمع لم ٌتحقق 

بؤدوار عدٌدة مع تلقً حتى االن بشكلة كامل، ففً البلدان الصناعٌة كثٌرا ما تقوم المرأة 

خدمات دعم قلٌلة او ؼٌر كافٌة( 
(1)

. اي ان المرأة برؼم سعٌها و مبتؽاها للوصل الى ما 

، اي الوصول الى حقوقها السٌاسٌة و ان تكون على قدم المساواة مع الرجل و خاصة ترٌد 

فً المجال السٌاسً فإنها لم تنجح و لم تفلح ) و على الصعٌد العالمً، تعد الدول 

االسكندنافٌة ) دول اقصى شمالً اوروبا( من افضل الدول تمثٌال لنساء فً الساحة 

% من 31رأس القائمة بنسائها اللواتً ٌسٌطرن على  السٌاسٌة، حٌث تتربع السوٌد على

افاد االتحاد البرلمانً ان التمثٌل النسائً الذي ارتفع  7117مقاعد البرلمان، و خالل عام 

% فً 13.2قلٌال عن االحصائٌة السابقة ال ٌزال ضعٌفا بشكل عام و ال ٌزٌد عن 

شمال و دول الجنوب. فهناك خمس المتوسط، كما اكد ان التفاوت ال ٌزال هائال بٌن دول ال

دول فً شمال اوروبا و هً السوٌد و الدانمارك و فنلندا و النروٌج و اٌسلندا، تصل نسبة 

التمثٌل النسائً فً برلماناتها الى نحو اربعٌن بالمئة حسب اخر االحصاءات التً وضعها 

على  بناءا   ، و7117االتحاد البرلمانً و اعلن عنها فً العشرٌن من اٌلول/سبتمبر 

تؤتً فً طلٌعة الدول التً تعطً برلمانٌا وطنٌا فان السوٌد  111معلومات جمعت و شملت 

اكبر حٌز لنسائها فً برلمانها( 
(7)

. 

) وعلى صعٌد البلدان العربٌة، فان كل المإشرات تدل على نسبة تمثٌل النساء فً 

ان نسبة  7111تشٌر ارقام العام البرلمانات العربٌة ال تزال متدنٌة، بل متدنٌة جدا. اذ 

جاءوا  فً عموم البرلمانات العربٌة و هذا ٌعنً ان العرب 4.4تمثٌل النساء ال تتجاوز ال 

فارقة الذٌن بدأوا مسٌرتهم التنموٌة مع العرب، لن الدول العربٌة بعد كل من االسٌوٌٌن و األ

مانٌة، ان مشاركة المرأة فً تؤتً فً المإخرة عندما ٌتعلق االمر بحصول النساء مقاعد برل

البرلمانات العربٌة ما زالت محتشمة و خجولة، بل ان المشاركة الفعالة للمرأة العربٌة فً 

العمل النقابً ال زالت ضعٌفة و متدنٌة( 
(4 )

. 

ان مشاركة المرأة العربٌة فً الحٌاة السٌاسٌة مشاركة ضئٌلة و لألسؾ فً اسوء حاالتها. 

ة و منذ الزمن البعٌد و الى الوقت الحاضر ال تزال محرومة من ؼالبٌة اذ ان المرأة العربٌ

صدور العدٌد من القوانٌن فً حقوقها و مهمشة و خاصة فً المجال السٌاسً، و انه برؼم 

الدساتٌر و صدور العدٌد من القرارات الخاصة بوضع المرأة، اال انها ال اساس لها على 

وانٌن حبرا على ورق. و بقٌت نظرة المجتمع الشرقً ارض الواقع، و بقٌت الكثٌر من الق

                                                           

عبد السالم ابراهٌم بؽدادي، المرأة و الدور السٌاسً، دراسة سوٌولوجٌة مقارنة فً ضوء التجارب (1) 

 .71، ص7111العراقٌة، مركز عمان لدراسات حقوق االنسان ،-العربٌة-العالمٌة

 .77-71المصدر نفسه، ص(7) 

 .79المصدر نفسه، ص (4) 
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الى المرأة على ان ) هذا عٌب و هذا حرام(. و ان المرأة حتى و ان شاركت فً بعض 

المسائل و القرارات فان هذه القرارات بالتؤكٌد لن تكون ذات اهمٌة بالنسبة للدولة او تإثر 

ودة ولٌس لها مجال فً القضاٌا و )المرأة( محد صالحٌاتهافً نظام الحكم مثال، اي ان 

ثقافٌا فً نضرته للمرأة الشإون التً تمس مصالح الدولة اذ نالحظ ان تخلؾ المجتمع 

السٌاسة منها قد احبط المرأة  باألخصوهٌمنة الثقافة الذكورٌة على كافة مجاالت الحٌاة و 

جهود فلن واحطها من مستواها وجعلها تشعر بالنقص ، وانها مهما عملت وبذلت من 

 تستطٌع ان تصل الى مستوى الرجل ، وتكون على قدم المساواة معه .

)) وبالنسبة لحقوق المرأة السٌاسٌة فً الدساتٌر العربٌة ، فتنقسم الدول فً تعاملها مع 

 قضٌة المشاركة السٌاسٌة للمرأة الى اتجاهات مختلفة :

ٌة للمواطنٌن دول لٌست لها دساتٌر وقوانٌن تنظم وتفسر الحقوق السٌاس -1

وهذا ٌشمل الرجل والمرأة معا ، مثل المملكة العربٌة السعودٌة التً 

 تعتبر القران الكرٌم الدستور 

دول اصدرت دساتٌر لكن لم تنص احكامه على منح المرأة حق المشاركة  -7

 السٌاسٌة مثل الكوٌت واالمارات العربٌة 

المشاركة  دول لها دساتٌر وقوانٌن تنص بوضوح على حق المرأة فً -4

السٌاسٌة مثل المؽرب ، سورٌا ، الٌمن ، فلسطٌن ، العراق ، وؼٌرها 

))
(1 )

. 

اما بالنسبة لعملٌة مشاركة المرأة العراقٌة فً العملٌة السٌاسٌة فهً مشاركة ضئٌلة و 

متواضعة جدا، و خاصة فً العهد القدٌم و فً عهد النظام السابق حٌث كانت حقوقها 

معدومة و مسلوبة من كافة النواحً و لم تستطٌع المرأة حٌنذاك ان تحرك ساكنا. ) ان حق 

نظم الدستور  1921السٌاسٌة وفق للدستور العراقً المإقت لعام المرأة فً المشاركة 

و فً ظل هذا الدستور  41و  19حقوق المرأة السٌاسٌة وفقا لنص المواد العراقً المإقت 

بشكل اكثر دقة و تفصٌال فنصت المبادئ االساسٌة للدستور و فً المادة االولى منه ) ان 

مإنث اٌضا. اي ان هذا الدستور ٌمنح الرجل و االشارة للمذكر فً هذا القانون تشمل ال

:  17المرأة حقوقا متساوٌة دون تمٌٌز قائم على الجنس بٌنهما( ، ) كما اشارت المادة 

العراقٌون كافة متساوون فً حقوقهم بصرؾ النظر عن الجنس...( 
(7 )

 71و جاءت المادة 

) فقد نصت  7115ر عام لتإكد على هذا الموضوع اٌضا، اما مشاركة المرأة فً ظل دستو

: ) العراقٌون متساوون امام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس او العرق او القومٌة  3المادة 

                                                           

مها الصكبان  ، ))حقوق المرأة العراقٌة (( فً : فٌحاء زٌن العابدٌن واخرون ، عدالة النوع (1) 

،  7116وحقوق المرأة فً العراق ، المعهد الدولً لحقوق االنسان بجامعة دٌبول ، عمان ، االردن ، 

 .65ص  -64ص 

 ه.المصدر نفس(7) 
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او االصل او اللون او الدٌن او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع االقتصادي او 

ن العامة للمواطنٌن رجاال و نساءا حق المشاركة فً الشإو 71االجتماعً، و نصت المادة 

و التمتع بالحقوق السٌاسٌة، بما فٌها حق التصوٌت و االنتخاب و الترشٌح و تنص الفقرة 

: ) ٌستهدؾ قانون االنتخابات تحقٌق نسبة تمثٌل للنساء ال تقل عن الربع 32رابعا من المادة 

من عدد اعضاء مجلس النواب( 
(1 )

، ) اول سٌدة استوزرت فً الوطن العربً هً سٌدة 

(  1951ة هً السٌدة نزٌهة الدلٌمً وزٌرة االشؽال فً عام عراقٌ
(7 )

ان المرأة العراقٌة 

الحكم المختلفة وصوال الى عصرنا الراهن و نحن نعٌش  بؤنظمةمنذ قدٌم الزمن و مرورا 

( ال زالت المرأة العربٌة بصورة عامة و المرأة العراقٌة بصورة 7112االن فً سنة )

مسلوبة كافة حقوقها و امتٌازاتها، و بقٌت المرأة تتعرض خاصة مضطهدة و محرومة و 

كونا الذي شرع فً كل دول الى كافة انواع و اشكال التعذٌب و ما زالت، و حتة نظام ال

العام، صحٌح انه ابرز ما حصلت علٌه المرأة و ٌعد ثمار جهدها اال انه لم ٌكفل للمرأة حقها 

مثال فً العراق ٌقال ان مشاركة المرأة ) الكوتا( السٌاسً بالشكل المطلوب ،  فعلى سبٌل ال

 جاء لملًء المقاعد الفارؼة ي البرلمان !!!!!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 المصدر نفسه.(1) 

امٌرة عبٌد البكري، المشاركة السٌاسٌة فً ابو بكر علً و اخرون، المرأة القٌادة بٌن النظرٌة و (7) 

التطبٌق، المعهد الدولً لقانون حقوق االنسان كلٌة القانون جامعة دٌبول، اقلٌم كوردستان، العراق، 

 .53، ص7111
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 حث الثانيبالم

 واقع المرأة العراقية

ان واقع المرأة العراقٌة هو واقع مرٌر جدا، و ان حالتها تكاد ان تكون فً حالة ٌرثى لها، 

حً انها تعانً من وضع مؤساوي منذ العهود السابقة و الى االن، و ان حصلت بعض 

التؽٌٌرات و االنجازات، ان المرأة فً العراق تعانً من واقع اجتماعً و ثقافً و سٌاسً 

لمجتمع لها دور كبٌر فً حٌاة المرأة و خاصة فً العراق و هو مجتمع متخلؾ. ان ثقافة ا

تحكمه العادات و التقالٌد و القٌم و االعراؾ. ان المرأة العراقٌة منذ الزمن البعٌد اقتصرت 

و تربٌة ابناءها و بقٌت الى  بؤسرتهاالمنزلٌة و االهتمام  باألعمالمهامها على االهتمام 

ن جرى بعض التؽٌٌر، لذلك فان المرأة العراقٌة تعانً من الوقت الحاضر كذلك، و ا

على تحقٌق اهدافها و مصٌرها. من خالل ذلك البد ان صعوبات جمة تجعلها ؼٌر قادرة 

نتسؤل ما هو واقع المرأة العراقٌة اجتماعٌا و ثقافٌا و نظرة المجتمع لها؟ و ما هو واقعها 

 حث.السٌاسً؟ هذا ما سٌتم الطرق له فً هذا المب

 المطلب االول

 الواقع االجتماعي و الثقافي 

ان الواقع االجتماعً للمرأة العراقٌة هو واقع تسٌطر علٌه العادات و التقالٌد البالٌة و 

االعراؾ القدٌمة التً تلعب دورها فً معاناة المرأة و اضطهادها و حرمانها من حقوقها 

واقع المرأة و بقائها على حالها ٌتوقؾ جمٌعا. انما ٌجب االشارة الٌه هو ان رقً و تحسن 

الى حد ما على ثقافة و قٌم و عادات المجتمع الذي تتواجد فٌه المرأة، فاذا كان المجتمع 

تحكمه الثقافة و الحرٌة و الدٌمقراطٌة فانه سٌكون هناك تواجد و مساهمة فعالة للمرأة فً 

افساح المجال للمرأة و  مختلؾ المجاالت وستعمل كل من الحرٌة و الدٌمقراطٌة على

اعطاإها حقها و دورها فً المجتمع اما اذا كان المجتمع تسٌطر علٌه العادات المختلفة و 

االعرؾ العشائرٌة فانه فً مثل هذه الحالة لن ٌكون هناك تواجد حقٌقً و فعال للمرأة و 

و  سٌكون هناك ظلم و اجحاؾ بحقها بل و اضطهادها فً كافة المجاالت و االنشطة،

المجتمع العراقً خٌر دلٌل على ذلك فما بالك بالمجتمع العراقً الذي تكاد تكون العادات و 

التقالٌد القدٌمة و االعراؾ العشائرٌة لصٌقة به منذ الزمن البعٌد و الى الوقت الحاضر و فً 

 رأًٌ ستبقى، كل ذلك على حساب المرأة التً ال حول لها و ال قوة.
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محموما بقٌود من القٌم والثقافة و ) فالمجتمع العراقً بكل انماطه المعٌشٌة ما زال 

االعراؾ و التقالٌد التً توارثناها عبر اجٌال عدة مكونة هوٌتها و ما زالت فتعلة و 

مسٌطرة علٌها فً تحدٌد العالقة بٌن الجنسٌن و طبٌعة تقسٌم العمل( 
(1 )

. نرى من ذلك ان 

ع مكبال بقٌود العادات و التقالٌد. ) ثقافة المجتمع التقلٌدٌة و العشائرٌة مجتمعنا هو مجتم

للمجتمع و نظرتها لها، و كذلك التنشئة االجتماعٌة حٌث جعلت المرأة اقل شجاعة من 

الرجل على المستوى الثقافً للمرأة مقارب للرجل( 
(7 )

حٌث ان الطبٌعة التقلٌدٌة و ؼلبة 

مع و كٌفٌة تعامله و نظرته للمرأة جعلها تبدو عنصرا صؽٌرا الصفة العشائرٌة على المجت

ضئٌال ال جدوى منه امام الرجل حٌث ٌنظر المجتمع الى المرأة من زاوٌة ضٌقة جدا. ) 

الذي تعٌشه المرأة، و ان الظروؾ تمثل الثقافة مرجعٌة اساسٌة لفهم الواقع االجتماعً 

االخٌرة من القرن الماضً و بداٌة القرن  االستثنائٌة التً مر بها العراق خالل العقود

الحالً قد وضعت المجتمع العراقً عموما و المرأة العراقٌة بصفة خاصة امام وقائع جدٌدة 

عملت على اٌقاظ بعض كوامن الثقافة العراقٌة المتؤثرة بنمط الثقافة التقلٌدٌة التً تبلورت 

ارة العراق و كذلك من ثقافة على مر التارٌخ على اسس حضارٌة مستمدة اصولها من حض

البادٌة ثم المجتمع الرٌفً و بذلك اصبحت المدنٌة العراقٌة تعانً صراعا ثقافٌا بٌن مختلؾ 

التقلٌدٌة المستمدة اصولها من القٌم العشائرٌة من جهة، و المفاهٌم الحضرٌة انماط الثقافة 

ت و التقالٌد و بصورة متنوعة من جهة اخرى، مما ادى الى ظهور صراع بٌن العادا

االعراؾ االجتماعٌة و بٌن القانون فً حل المشكالت، و نجاحه ما ٌتعلق منها بشإون 

المرأة( 
(4 )

.) تلعب المشارب الثقافٌة و المرجعٌة التً تتحكم فً المنظومة المعرفٌة و القٌمة 

للباحثٌن الجانب االساسً فً التباٌن و االختالؾ الذي جعل حدود الرإٌة لقضاٌا المرأة و 

على طرفً نقٌض فهذا الطرؾ ٌنحاز و بشكل كامل مع المرأة فً حٌن ٌقؾ الطرؾ  كؤنها

المرأة متمسكا من وجهة نظره تطلعات  ضد خر، اذ ٌرمً بثقله االخر على الجانب اال

بتؤوٌالته الشخصٌة للتعالٌم الدٌنٌة و التقالٌد و العادات االجتماعٌة و خصوصٌات الخاصة 

المجتمع( 
(3 )

كما اوضحنا سابقا ان العوامل الثقافٌة و الثقافة االجتماعٌة تلعب دورها  

ى ان البعض استخدم الدٌن و تعالٌمه ضد المرأة. ) الواضح فً تحدٌد مصٌر المرأة، و حت

ان الموروث الثقافً له تؤثٌره على مشاركة المرأة و كذلك اتخذ بعضهم من الدٌن سبب 

لمنع المرأة من الحٌاة السٌاسٌة و الن القران نزل على قوم كان التمٌٌز بٌن الرجل و المرأة 

                                                           

 لقاء ٌاسٌن حسٌن، مصدر سبق ذكره.(1) 

 المصدر نفسه.(7) 

فوزٌة العطٌة، المرأة العراقٌة بٌن القانون و ثقافة المجتمع، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن البٌاتً و (4) 

اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان كلٌة الحقوق بجامعة دي 

 .32، ص 7116االردن،  –بول، عمان 

ماء عبد الجبار، التحدٌات المجتمعٌة لمرأة العراقٌة المعاصرة، فً: سامً مهدي سامً مهدي و اس(3) 

، ص 7111العزاوي و اسماء عبد الجبار و اخرون، مركز ابحاث الطفولة و االمومة، جامعة دٌالى، 

15. 
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االسالم ٌنص على وجود فروقات بٌن  او بٌن جزء من ثقافتهم و نظامهم االجتماعً قبل

االفراد و بٌن الجماعات وبٌن القبائل فروقات مبنٌة على الخصائص الموروثة و هً 

خصائص تتعلق بالحسب و االصل بالثروة و العمل و الجنسٌن( 
(1 )

) ان مكانة المرأة  .

طبٌعة البنى  العراقٌة تعتبر نتٌجة مباشرة للنظام االجتماعً العام السائد فً المجتمع و

االجتماعٌة و كٌفٌة تقسٌم العمل و مدى مشاركتها فً العملٌة االنتاجٌة لذا فهً ال تتؽٌر اال 

بتؽٌٌر هذه االوضاع. فالحضارة او الثقافة من عادات و تقالٌد و اعراؾ اجتماعٌة عوامل 

مباشرة تبرر الواقع االجتماعً و تكسبه الشرعٌة، اما العوامل النفسٌة فهً اٌضا نتٌجة 

لمواقع االفراد و الفئات االجتماعٌة فً البنى االجتماعٌة وادوارهم فً االنتاج و تقسٌم 

العمل و هً تتؤثر بالثقافة و بتحدٌد الواقع االجتماعً للمرأة( 
(7 )

. 

) ان الظروؾ التً مرت على العراق و السٌما الحروب و الحصار االقتصادي و هجرة 

اعداد كبٌرة من الرجال، وضعت على كاهل المرأة المسإولٌات االسرٌة االقتصادٌة و 

التربوٌة و االجتماعٌة و ؼٌر ذلك. كما ان الوضع الجدٌد فً العراق افسح المجال امام 

ا فً الدولة. اال ان المنظور النمطً للدور االجتماعً للمرأة لم المرأة لتبوء المناصب العلٌ

ٌتطور بتطور الحالة االجتماعٌة بل تراجع بشكل واضح عن مرحلة الخمسٌنات( 
(4 )

. ان 

الظروؾ التً عانى منها العراق و ما زال ٌعانً من حروب و حصار و معٌشة صعبة و 

ذكور البالد و ؼٌر ذلك ادى الى وضع انتهاك واضح لحقوق االنسان و ترك اعداد من ال

المرأة العراقٌة امام مهام عدة وضع على عاتقها مهمة صعبة و تحملت كافة المسإولٌات 

خاصة االسرٌة منها و تربٌة ابنائها. و على الرؼم من التؽٌرات التً حصلت و ادت الى 

جتماعً لم ٌتؽٌر وصول المرأة الى مناصب الدولة و شؽلها مواقع مهمة اال ان واقعها اال

و من جهة ثانٌة و االهم اال بعض الشًء و تؽٌٌر طفٌؾ فً الحالة االجتماعٌة و الثقافٌة. 

هو ان المرأة العراقٌة تتعرض باستمرار للعنؾ و ال توجد قوانٌن او قواعد صارمة تحد من 

ورة العنؾ و االنتهاكات التً تمارس ٌحقها سواء فً محٌطها االسري او فً مجتمعها بص

عامة. حٌث اؼلب االحٌان تتعرض المرأة للعنؾ من قبل االسرة قبل المجتمع فؤؼلبٌة النساء 

ٌتعرضن للعنؾ و االهانات و حتى الضرب من قبل الزوج او االب او االخ و دون ان 

ٌكون هناك اي رادع ضد هذا العنؾ فبهذا البد من ان نتسؤل ما المقصود بالعنؾ ضد 

ء ضد المرأة المبنً على اساس الجنس الذي قد ٌتسبب بهذا االعتداء او المرأة؟ ) هو االعتدا

الضؽط او الحرمان التعسفً من الحرٌات سواء حدود ذلك فً اطار الحٌاة العامة او 

                                                           

 لقاء ٌاسٌن حسٌن، مصدر سبق ذكره.(1) 

 .39فوزٌة العطٌة، مصدر سبق ذكره، ص (7)  

الدملوجً، نحو نشر ثقافة حقوق االنسان و المرأة و تحقٌق السالم، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن مٌسون (4) 

البٌاتً و اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان كلٌة الحقوق 

 .111، ص 7116جامعة دي بول، عمان االردن، 
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الخاصة( 
(1 )

و هذا التعرٌؾ هو على سبٌل المثال ال الحصر فهناك عدة تعارٌؾ اخرى )  

تهاك لحقوق االنسان االساسٌة و لذلك صادق و ان العنؾ الذي ٌمارس ضد المرأة هو ان

ثلث العالم على اتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال العنؾ ضد المرأة( 
(7 )

. 

) فكل مظهر من مظاهر العنؾ ضد المرأة القائم على النوع االجتماعً ما ٌزال ضاؼطا 

ة، و ذلك لؽٌاب علٌها بثقله فً كل المٌادٌن السٌاسٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌ

سٌاسٌة فعلٌة لدى الحكومات الى ؼٌاب ارادة  باإلضافةاستراتٌجٌة واضحة لهذا الموضوع 

فً المنطقة، و هكذا ٌسجل عدم تنفٌذ ما ٌصرح به حول ادماج المرأة فً التنمٌة، و ؼٌاب 

وى اي خطة فٌما ٌتعلق بقضاٌا تمكٌن المرأة فً التشرٌع و التنفٌذ و تسٌد سواء على المست

المحلً او الوطنً . كما ان العنؾ الجسدي و النفسً الذي ٌمارس على المرأة ما ٌزال قوٌا 

و طاؼٌا مع تسجٌل ان هذا العنؾ فً المنطقة و فً كل البلدان االسالمٌة ٌتسم بخاصٌة 

تجعله مختلفا عن العنؾ فً البلدان الؽربٌة، ذلك الن الفرد الذكر ٌعتبر العنؾ الذي ٌمارسه 

لمرأة حقا دٌنٌا منح له لٌقوم اعوجاجها االبدي( على ا
(4 )

جل ما ٌمكن قوله فً نهاٌة االمر 

هو ان المرأة العراقٌة عانت و ما زالت تعانً من عنؾ و اضطهاد و انتهاك و تهمٌش 

بحقها على مر التارٌخ بسبب ؼٌاب سلطة فعلٌة تراقب وجود المرأة و اعطاإها حقوقها و 

فرض عقوبات او قوانٌن على المظالم التً تقع علٌها. و من جهة  رد المظالم عنها و عد

اخرى سبب العادات و االعراؾ و التقالٌد المجتمعٌة و التً كما ذكرنا سابقا تعد العناصر 

االكثر اهمٌة و التً اٌضا تلعب الدور االكبر فً تقرٌر مصٌر المرأة و ال ٌجب ان ننكر ان 

لشًء عن العوام السابقة و ٌسترد عافٌت شٌئا فشًء اال وضع المرأة العراقٌة تحسن بعض ا

انه من جهة اخرى ٌجب االعتراؾ اٌضا بان هذا الوضع ال ٌرقى ابدا الى المستوى 

المطلوب و ال ٌرقى اال طموحات المرأة و تطلعاتها و اهدافها. و مما زاد من صعوبة االمر 

و تدهورها و تؤزم الوضع الى حد ما، و الموقؾ امام المرأة العراقٌة هو االوضاع االمنٌة 

حٌث لعبت االوضاع المتدهورة دورا كبٌرا الى جانب الثقافة المجتمعٌة و االعراؾ 

العشائرٌة و العادات و التقالٌد و ٌبدو ظل الوضع الراهن ان احدهما ٌكمل االخر بشكل 

 واضح.

 

 

 

                                                           

 .41دعاء هادي علً، مصدر سبق ذكره، ص (1) 

 .41المصدر نفسه، ص (7) 

فوزٌة عسولً، قضاٌا المرأة فً الشرق االوسط و شمال افرٌقٌا، فً  فٌحاء زٌن العابدٌن و (4) 

اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان، كلٌة الحقوق بجامعة دي 

 .763، ص 7116بول، عمان االردن، 
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 المطلب الثاني

 الواقع السياسي

عدم وصول المرأة حتى االن الى مواقع القرار السٌاسً  ) ان الواقع و التجارب تدل على

المإثر او الفاعلٌة السٌاسٌة على صعٌد البرلمان او المجالً المحلٌة او الوظائؾ التنفٌذٌة 

العلٌا. اال فً حاالت محدودة و نادرا جدا برؼم حضورهن العددي فً بعض هذه الفعالٌات 

بفعل تطبٌق نظام الحصة او الكوتا و السٌما فً مجلس النواب و بعض الوزارات 

(quota( عمال بالمادة )39 )– ( و 7115من الدستور العراقً الحالً ) -الفقرة الرابعة

التً نصت : ) ٌستهدؾ قانون االنتخابات تحقٌق نسبة تمثٌل للنساء ال تقل عن الربع من 

عدد اعضاء مجلس النواب و من الجدٌر بالذكر و من الناحٌة النظرٌة القانونٌة المجردة فان 

الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة الذي صدر فً عهد ممثل سلطة  ما سمً بقانون ادارة

( قد جاء نظرٌا على ذكر الحقوق التً تخص 7113-7114االحتالل السفٌر بول برٌمر ) 

المرأة و هً حقوق بدٌهٌة مستوحاة فً االعم االؼلب من االدبٌات الؽربٌة السٌما االعالن 

مادة الثانٌة عشر على كون ) العراقٌون كافة متساوون العالمً لحقوق االنسان. فقد تحدثت ال

او القومٌة او الدٌن او و القومٌة افً حقوقهم بصرؾ النظر عن الجن و الراي و المعتقد 

المذهب او االصل و هم سواء امام القانون. و ٌمنع التمٌٌز ضد المواطن العراقً على 

رٌن نصا بعدم جواز التمٌٌز ضد اي اساس جنسه. و قد اوردت الفقرة )ب( من المادة العش

عراقً ألؼراض التصوٌت فً االنتخابات على اساس الجنس. اضافة لذلك فان الفقرة )ج( 

من المادة الثالثٌن من القانون ذكرت نسبة تمثٌل المرأة فً الجمعٌة الوطنٌة التً ال تقل عن 

ربع اعضاء الجمعٌة الوطنٌة( 
(1 )

المرأة الى مناصب  من خالل ذلك نرى انه برؼم وصول

عدة فً الدولة ال انها لم تكن مناصب ذات تؤثٌر قوي و فعال فً قرارات الدولة. حٌث ان 

المرأة لم تكن تؤخذ قرارات علة محمل الجدٌة و حتى نظام الكوتا الذي شرع ٌبدو و كانه 

عد شكلٌا، و حتى ان تمثٌل المرأة فً البرلمان و حٌازتها على عدد ؼٌر قلٌل من المقا

ٌتحدث الكثٌر على انه لشؽل المقاعد الفارؼة. ) ان المرأة بالمجتمع العراقً فً الواقع ان 

حقها فً المشاركة السٌاسٌة تدل التجارب على انه ضائع و عدم وصولها الى مواقع القرار 

السٌاسً المإثر فتدل جمٌع المإشرات انها لم تصل الى البرلمان او المجالس المحلٌة او 

و ذلك بعد وضع نظام الكوتا  7114او ازداد دورها بعد عام ؾ العلٌا اال نادرا الوظائ

 7113الحصة النسائٌة الذي اقره قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لعام 

و التً نصت : ) ٌستهدؾ قانون  7116الصادر عام  7115والدستور العراقً لعام 

نساء ال تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب(االنتخابات تحقٌق نسبة تمثٌل لل
(7 )

 ( .

و كذلك نجد ان نظام الكوتا عدته معظم الناشطات فً الحركة النسائٌة ان اقرار هذا النظام 

                                                           

 .45براهٌم بؽدادي، مصدر سبق ذكره، ص عبد السالم ا(1) 

 لقاء ٌاسٌن حسٌن، مصدر سبق ذكره.(7) 
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و كانت اول المطالبات التً نادت بها الحركات  7114شكل اول انتصار لهن بعد عام 

النسائٌة على اختالؾ موقفها من هذا النظام (
(1 )

. و البد من االشارة هنا الى ما المقصود 

بنظام الكوتا؟ ان الكوتا النسائٌة عرفت بانها ) تخصٌص عدد من المقاعد فً الهٌئات 

و القفز على التشرٌعٌة و التنفٌذٌة بهدؾ تحقٌق نقلة نوعٌة فً عدد النساء المشاركات، 

، و تصبح الكوتا الٌة لتوفٌر المعوقات التً تمنع المرأة من الحصول على حقوقها السٌاسٌة

فرصة للفئات االقل حظا فً المجتمع و منه النساء فً الوصول الى الؽرض(
(7 )

او هو ) 

النظام الذي ٌفرض حصصا معٌنة للمرأة فً المجالس التشرٌعٌة و مفهوم الكوتا فً اللؽة 

الفرنسٌة ( و تعنً نصٌب او حصة نسبٌة و كذلك الحال فً اللؽة quotaاالنكلٌزٌة )

(quiteparth و تعنً حصة او مقدار و ان تطبٌق هذا النظام ٌتطلب وجود احزاب )

سٌاسٌة فضال عن قٌام هذه االحزاب بتخصٌص مقاعد لوجود النساء( 
(4 )

اضافة الى ذلك 

عند اجراإنا تقٌٌم لنظام الكوتا نجد هناك البعض منهم ٌعارض هذا النظام و البعض االخر 

عارضون النظام الكوتا بان النظام ٌتعامل مع المرأة كؤقلٌة و هً لٌست ٌإٌده. ) ٌرى الم

كذلك و ن المرأة كً تصل الى المجلس النٌابً علٌها ان تفرض واقعا جدٌدا على الجمٌع 

بحٌث ٌعترؾ بقدارتها و ٌدعم فوزها بالمقاعد البرلمانٌة فضال عن ان العمل بـ)كوتا( ٌعتبر 

الى المقعد النٌابً بؽض النظر عن قدراتها و امكاناتها، و  اسهل الوسائل بحسبهم للوصول

ٌزٌد البعض .... بان مسالة الكوتا قد تحمل خطورة كونها ال تنطوي على تؽٌٌر اجتماعً 

حقٌقً ٌتعلق بقضٌة المرأة، اما المإٌدون للنظام، ٌبٌن الراي االخر فً الفقه السٌاسً و 

مشاركة السٌاسٌة للنساء فً المجتمع العراقً و القانون و انصار حقوق المرأة ان ضعؾ ال

ؼٌاب و ضعؾ القٌم و التقالٌد الدٌمقراطٌة، و انعدام االستقرار السٌاسً و هٌمنة الثقافة 

االبوٌة السلطوٌة فضال عن الصور النمطٌة المكرسة للتمٌٌز بٌن الجنسٌن القائم على دونٌة 

فً االرٌاؾ، و الدور السلبً لوسائل المرأة و تفشً االمٌة فً صفوؾ النساء و خصوصا 

االعالم المختلفة ٌضاؾ الى ذلك توظٌؾ الخطاب الدٌنً الذي ٌعمد الى تهمٌش و اقصاء 

النساء من المشاركة فً المجال العام و خصوصا القضاء السٌاسً، و نتٌجة لهذه التحدٌات 

لصالح المرأة و ابً تم اٌجاد نظام التمثٌل النسائً) الكوتا( التً توصؾ كؤلٌة تدخل اٌج

خطوة على طرٌق المساواة و الدٌمقراطٌة و االصالح السٌاسً. و من مزاٌا نظام الكوتا، 

المخصصة للنساء  االخرٌن انه ٌوسع قاعدة المشاركة فً التنافس على المقاعد آلراءوفقا 

ان  كما ٌشجع المواطنٌن على االدالء بؤصواتهم لمرشحة او اكثر من بٌن المرشحات طالما

بٌن المرشحات و المرشحٌن. و هناك فرصة مضمونة للفوز حٌث ٌتم التنافس المفتوح 

هناك راي ثالث، هو راي ٌنطوي على المناصرة و المعارضة فً ان واحد. فؤصحاب هذا 

                                                           

 المصدر نفسه.(1) 

 .91عبد السالم ابراهٌم بؽدادي، مصدر سبق ذكره، ص (7) 

سارة سالم جاسم السامرائً، حق المرأة فً ظل نظام الكوتا، فً : دعاء هادي علً و اخرون، (4) 

ة القٌادٌة، المعهد الدولً لحقوق االنسان، كلٌة القانون جامعة دي بول، مقاالت مختارة من مشروع المرأ

 .92، ص 7111اقلٌم كردستان، 
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الراي ال ٌحبذون الكوتا و لكنهم فً الوقت نفسه، ٌرون انها امر ال بد منه، هناك من ٌرى 

لنسائٌة مفروضة على االحزاب و القوائم االنتخابٌة، اال ان المرأة انه برؼم ان الكوتا ا

العراقٌة بحاجة الٌها فً هذا الوقت. و هناك من ٌرى ان الكوتا بقدي ما تتضمن من سلبٌات 

كثٌرة اال انها ضرورٌة لتدرٌب المرأة على العمل السٌاسً حتى تنضج الظروؾ(
(1 )

. 

، و قانون ادارة الدولة للمرحلة 1921فلو قارنا بٌن الدساتٌر العراقٌة، الدستور المإقت لعام 

نجد ان : ) كالدستور المإقت لعام  7115، و الدستور العراقً لعام 7114االنتقالٌة لعام 

حٌث  41و  19وردت الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً هذا الدستور من خالل المادتٌن  1921

:) المواطنون سواسٌة امام القانون دون تفرٌق بسبب الجنس او  19لً : المادة جاء كما ٌ

)ٌكفل القانون المساواة فً  41العرق او اللؽة او الوضع االجتماعً او الدٌن ( اما المادة 

لقد تم تحدٌد نسبة  7114تولً الوظائؾ العامة(، قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لعام 

% بعد تكوٌن مجلس الحكم و اصدار قانون 75اء فً العملٌة السٌاسٌة بنسبة مشاركة النس

ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة الذي كان ٌعتبر دستورا مإقتا، بصورة ادق نصت المادة 

االولى من هذا الدستور على : ) ان االشارة للمذكر تشمل المإنث اٌضا، و هذا ٌدل على ان 

الفراد من الرجال و النساء دون اي تمٌٌز من ناحٌة الجنس(. و هذا الدستور ٌحدد حقوق ا

) ٌتساوى العراقٌون كافة فً حقوقهم بؽض النظر عن الجنس و  17جاء فً المادة 

: ) لكل عراقً تتوفر فٌه الشروط المنصوص  1: الفقرة 71الدٌن....( كما جاء فً المادة 

ات و ٌدلً بصوته بسرٌة فً انتخابات علٌها فً قانون االنتخاب ان ٌرشح نفسه لالنتخاب

فً االنتخابات التصوٌت  ألؼراض: ) ال ٌجوز التمٌٌز ضد اي عراقً  7حرة ( الفقرة 

نصت هذه الفقرة على :  41على اساس الجنس او الدٌن او المذهب( اما الفقرة ج من المادة 

لسٌاسٌة و ٌستهدؾ ) تنتخب الجمعٌة الوطنٌة طبقا لقانون االنتخابات و قانون االحزاب ا

قانون االنتخابات تحقٌق نسبة تمثٌل للنساء ال تقل عن الربع من اعضاء الجمعٌة الوطنٌة(، 

من هذا الدستور على : ) العراقٌون  13تنص المادة  7115ام الدستور العراقً لعام 

او  متساوون امام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس او العرق او القومٌة او االصل او اللون

الدٌن او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع االقتصادي او االجتماعً(. كما جاء فً 

: ) للمواطنٌن رجاال و نساءا حق المشاركة فً الشإون العامة، و التمتع بالحقوق  71المادة 

فقد  32من المادة  3السٌاسٌة، بما فٌها حق التصوٌت و االنتخاب و الترشٌح(، اما الفقرة 

فٌها ) ٌستهدؾ قانون االنتخابات تحقٌق نسبة تمثٌل للنساء ال تقل عن الربع من عدد  جاء

اعضاء مجلس النواب(
(7 )

. 

                                                           

 .119-111عبد السالم ابراهٌم بؽدادي، مصدر سبق ذكره، ص (1) 

رازا و احمد شرٌؾ و اخرون، الدٌمقراطٌة و دور المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة وضع القرار فً: ابو (7) 

 -خرون، المرأة القٌادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، المعهد الدولً لحقوق االنسان كلٌة القانونبكر علً و ا

 .99-91، ص 7111جامعة دٌبول، اقلٌم كوردستان العراق ، 
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هناك اشارة واضحة فً الدستور فً العهد السابق ٌنص على حق المرأة نرى انه كانت 

بتعبٌر  سٌاسٌا اال ان النظام السابق لم ٌكن ٌسمح للمرأة بالمشاركة فً المجال السٌاسً، او

ادق كانت حقوقها مهدرة و منتهكة و شبه معدومة، اال ان اوضاعها السٌاسٌة و االقتصادٌة 

و الثقافٌة تحسنت بعض الشًء فً اعقاب الدساتٌر الالحقة. اما لو تطرقنا الى عبر التارٌخ 

و واقع مشاركتها فان هذا كله له تؤثٌر على مستقبل مشاركة المرأة الن المستقبل مرتبط 

ماضً مشاركتها و حاضرة و هذا ٌنعكس على مستقبل مشاركتها، و المرأة هً جزء من ب

المجتمع فال ٌمكن دراسته بمعزل و نظرا لألوضاع االستثنائٌة التً مر بها العراق فقد 

واجه المجتمع العراقً اعظم التحدٌات و ما رافقه من الحروب الثالثة و الحصار 

اركة المجتمع و كذلك الواقع االجتماعً العراقً االقتصادي فان هذا ٌإثر على مش

العشائري القبلً كذلك ٌإثر على المرأة. ان مستقبل المشاركة السٌاسٌة بشكل عام و 

عن واقع النظام العام فً مشاركة المرأة بشكل خاص ال ٌمكن ان ٌنظر الٌها بشكل متجزأ 

تمتعون بحقوقهم بصورة تامة ابتداءا العراق و الحالة المستقبلٌة فٌه الن الجمٌع ال ٌمكن ان ٌ

من حقهم فً الحٌاة و الحرٌة و حقهم فً المساواة. ان ضعؾ مشاركة المرأة فً العملٌة 

السٌاسٌة و بصورة كبٌرة على الراي العام السائد فً المجتمع و كذلك ان الكثٌر من النساء 

كوتا، و نجد ان الفتاوي العراقٌات اشارت الى ان المرأة دخلت البرلمان عن طرٌق نظام ال

الدٌنٌة كذلك التً ابدت مشاركة المرأة كان لها دور فً مشاركة المرة السٌاسٌة(
(1 )

اال انه 

فً نهاٌة االمر نستنتج ) ان المرأة على الرؼم من االعالن العالمً لحقوق االنسان لحقوق 

ؼٌر فعال فً الحٌاة المرأة و نظام الكوتا اال اننا نجد ان المرأة ما زال دورها ضعٌؾ و 

السٌاسٌة اي داخل البرلمان و ذلك سبب محددات عدة، اضافة الى ان التركٌز على الدٌن 

ٌحرمها من حقها الطبٌعً فً المشاركة على الرؼم ان االسالم انصؾ المرأة لكن بسبب 

واقع المجتمع العربً القبلً و كذلك ارتفاع االمٌة (
(7 )

. 
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 المبحث الثالث

 يات و الفرص امام المشاركة السياسية للمرأة العراقيةالتحد

ان المرأة بصورة عامة و المرأة العراقٌة بصورة خاصة تواجه تحدٌات و معوقات عدة 

قافٌة و اعالمٌة و ؼٌرها، و امام هذه سٌاسٌة و اقتصادٌة و اجتماعٌة و ثممتلئة بتحدٌات 

و من جهة  الممكن ان تتاح امامهاالمعوقات و الصعوبات هناك قلة فً الفرص التً من 

اخرى نعود و نقول ان ثقافة المجتمع و عاداته و تقالٌده هً المعوق و التحدي االول و 

االخٌر امام المرأة ان المرأة اٌنما توجهت و فً اي عمل صؽٌرا كان ام كبٌرا البد ان 

عوقات و التحدٌات تواجه صعوبة او مشكلة. من خالل ما ذكرناه ال بد ان نتساءل ما هً الم

التً تواجه المرأة العراقٌة؟ و ما هً الفرص التً من الممكن ان تتاح امامها؟ هذا ما 

 سنبحثه و نتطرق له فً هذا المبحث.

 المطلب االول

 التحديات امام المشاركة السياسية للمرأة العراقية

عوامل عدة منها ) ان سبب ضعؾ المشاركة للمرأة العراقٌة فً كافة جوانب الحٌاة ٌعود ل

مما ادى الى ضعؾ دورها فً مواقع وثقافٌة وقانونٌة  سٌاسٌة و اجتماعٌة و اقتصادٌة 

 التخطٌط و اتخاذ القرار و سنتناول هذه العوامل كما ٌلً : 

 اوال : االسباب السياسية

قد ساهمت فً تهٌئة من المإكد ان النظم السٌاسٌة المطبقة عموما فً الدول العربٌة 

 المعٌقة لتفعٌل دور المرأة السٌاسً. فالحكم التوتالٌتاريسباب االلنمو  المواتٌةالظروؾ 

االستبدادي بطبٌعته، ال ٌسمح عملٌا للمواطنٌن باالنخراط الحر فً العمل السٌاسً. بالنسبة 

للمرأة تحدٌدا ، فاؼلب االحزاب العربٌة تبدو فً نهجها العام مقصرة بحق المرأة كما ان 

تعاطٌها فً المسائل السٌاسٌة ال ٌنم عن رؼبة صادقة فً مساعدة المرأة على تفعٌل دورها 

ً، اذ ؼالبا ما ٌظهر مثال ان هاجس االحزاب االول الذي تسعى من اجله هو الربح السٌاس

من الفوز مرأة فً مجتمع ذكوري ٌضال تخاطر بترشٌح ا فإنهافً االنتخابات و لهذا السبب 

للرجل، هذا فضال عن ان ؼالبٌة االحزاب تضم فً عضوٌتها اؼلبٌة من الرجال، و 

ان النظم و االحزاب السٌاسٌة فً البلدان المتخلفة  رإساإها من الرجال خالصة القول

تتحمالن قسطا وافرا من المسإولٌة فً عدم افساح المجال امام المرأة، لتعزٌز مشاركتها 

السٌاسٌة(
(1 )

. 
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 ثانيا : العوامل االجتماعية

االجتماعٌة نجد لها دور كبٌر فً المشاركة السٌاسٌة للمرأة حٌث ان طبٌعة  ملان العوا

المجتمع له تؤثٌر فً مشاركة المرأة. فنجد ان طبٌعة المجتمع العراقً فً عاداته و تقالٌده 

الثقافٌة و العشائرٌة و الموارٌث االجتماعٌة و اآلراء الدٌنٌة المتطرفة اثر هذا كله على 

ة و حرمانها من الحصول على المناصب و المواقع التً ٌتمتع بها الرجل. تدنً ثقافة المرأ

فنجد ان تحرر المرأة و ممارستها لحقوقها االجتماعٌة رهن تحرر الرجل و انعتاق المجتمع 

من واقع التخلؾ بكل رموزه االنتاجٌة و الثقافٌة. كذلك ان الموروث الثقافً له تؤثٌر على 

مشاركة )المرأة( 
(1 )

. 

 لثا : اسباب قانونية :ثا

وجود و دٌمومة مجموعة من القوانٌن و الفقرات القانونٌة التً تتضمن انتهاكات لحقوق 

رسخ ممارسة العنؾ و التمٌٌز ضدها، عدم وجود نصوص دستورٌة و قانونٌة المرأة و ت

سبة العمل بنظام الكوتا فً تشكٌل االحزاب السٌاسٌة و قٌادتها، و كذلك الحال بالن إللزام

 .لمجالس الوزراء و الهٌئات العامة 

 رابعا : اسباب ثقافية :

 ضعؾ الوعً االجتماعً تجاه مبدا الحقوق و الوجبات وتجاه المخاطر التً تهدد المستقبل

وابقاء النساء فً حواشً مراكز القرار، بقاء ودٌمومة بعض االعراؾ االجتماعٌة البالٌة 

التً تدور شخصٌة الفرد و تذٌبها فً االطار االجتماعً وفحولة النظرٌات واالعراؾ التً 

مواطنا من الدرجة الثانٌة وال تإمن بقدرة النساء على  القٌادة ، وارتفاع نسبة  المرأةتعتبر 

ن وإمسإولٌة ادارة شة بٌن نساء العراق ، تحمل شرٌحة كبٌرة من نساء العراق االمٌ

االسرة، واحتكار الدٌن و سوء استخدامه و تؽٌٌر النصوص باتجاه ابعاد النساء عن قادة 

المجتمع، ضعؾ مقومات المجتمع المدنً فً العراق و تملص القنوات االعالمٌة من تبنً 

اهمٌة هذا الموضوع و االفتقار الى ابحاث علمٌة و اكادٌمٌة مهمة توعٌة الراي العام حول 

ود مإسسات متخصصة فً اء القٌادٌات فً العراق، و عدم وجفً مجال تفعٌل دور النس

 بشكل اختصاصً اكادٌمً حدٌث. تتربٌة و اعداد النساء القٌادٌا
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 اقتصادية :خامسا : اسباب 

النساء منهم بشكل خاص، و البطالة و عدم توزٌع العمل الفقر المدقع للعراقٌٌن بشكل عام و 

و مكافآت العمل بشكل عادل و االفتقار الى مصادر دخل ثابتة،  و الضعؾ فً تشجٌع 

النساء على الدخول فً مجال االستثمار،  و اآلثار السلبٌة لضعؾ و محدودٌة القٌادة 

النساء بكل انواعه على  السنوٌة  فً المجتمع العراقً، و ارتفاع معدالت العنؾ ضد

المستوٌٌن الفردي و الجماعً
(1 )

. 

هناك محددات و معوقات ذاتٌة و موضوعٌة تواجه المرأة العراقٌة. ) موضوعٌا ٌمكن ان 

القول ان العقبات التً تواجه المرأة على طرٌق عملها السٌاسً، كانت عدٌدة، ال سٌما فً 

، و من هذه العقبات هً عدم وجود قوانٌن و بداٌة ظهور الدولة الوطنٌة فً الوطن العربً

سٌاسات داعمة، اضافة الى بنٌة المجتمع القبلٌة العشائرٌة و الموروث الثقافً و القضاٌا 

االقتصادٌة كل هذه مجتمعة وراء تؤخر انخراط المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة، كما ان درجة 

تحول بٌن المرأة و فرصتها  الوعً فً المجتمعات العربٌة و المتؽٌرة الموضوعٌة التً

السٌاسٌة الطبٌعٌة، هو ان المنظمات و المإسسات النسوٌة الفاعلة التً تشكل مهجعا من 

المهاجع الدفاعٌة عن المرأة و حقوقها، لقد لؾ مناشطها الؽموض و الشكلٌة. و ال نضٌؾ 

و منظمات  جدٌدا اذا قلنا انه ال توجد سٌاسة جادة من قبل الهٌئات الرسمٌة و االحزاب

المجتمع المدنً لالرتقاء بوضع المرأة بوجه عام و لذلك ٌتعاملون معها بسطحٌة شدٌدة و ال 

ٌرٌدون لها ان تكون زٌنة فً المحافل السٌاسٌة و التمظهرات االجتماعٌة. و طالما نحن 

بصدد المتؽٌرات الموضوعٌة التً تحول بٌن المرأة و سعٌها السٌاسً، فان البعض حاول 

من هذا الحق الطبٌعً. اما ذاتٌا فالمشكلة كما هو كر على الدٌن فً حرمان المرأة التع

معروؾ، ان المرأة ال تنتخب المرأة و هً بحكم طبٌعة تربٌتها المحافظة ال تتقبل كل ما 

اعتادت علٌه و بعض النساء السٌما الشابات منهن ٌتجنبن العمل السٌاسً، ألنهن ٌعتقدن، 

للضرر. من المتؽٌرات الذاتٌة االخرى التً تعٌق عمل المرأة فً  ان ذلك ٌعرض سمعتهن

المجال السٌاسً هً اتكالٌة كثٌر من النساء و اعتمادهن على مبادرات االخرٌن على االقل 

هذا ما ٌستنتجه كثٌر من المتابعٌن للشؤن السٌاسً النسوي ال سٌما فً البلدان المتخلفة. و 

تواجه كل هذه  -ال سٌما فً البلدان المتخلفة و منها العراق-رب سائل ٌسال اذا كانت المرأة 

العقبات الموضوعٌة و المعوقات الذاتٌة، قمن اٌن جاءت كل هذه االرهاط النسوٌة الى عالم 

السٌاسة الصعب؟ و ما هً المتؽٌرات و الظروؾ التً دفعت بهن الى واجهة )مهنة( تكاد 

ان تكون حكرا على عالم )الرجال( 
(7 )

. 

                                                           

علً كرٌم، المرأة القٌادٌة فً العراق الجدٌد، فً : ابو بكر علً و آخرون، المرأة القٌادٌة بٌن (1) 

النظرٌة و التطبٌق، المعهد الدولً لقانون حقوق االنسان كلٌة القانون جامعة دٌبول، كردستان العراق، 
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ان ؼالبٌة النساء العربٌات ال ٌزلن ٌفقرن الى رإٌة تتعلق بحقوقهن االنسانٌة، و ال ٌزال )

 التمٌٌز ٌمارس ضدهن بمختلؾ االشكال و االسالٌب، و ٌعزى ذلك لعوامل معقدة ابرزها :

االصطدام بذهنٌة تبرز االنكار المنظم لحقوق المرأة مرتكزة على االعراؾ و  -1

مفهوم المجتمع الذكوري و حول الموروث الثقافً و التقالٌد السائدة حول 

 االجتماعً.

التوهم بان العولمة قد ادت الى زٌادة الفرص االقتصادٌة لبعض النساء و زادت  -7

من استقاللهن الذاتً اال ان العدٌد من النساء و التجمعات النسائٌة قد جرى 

 على حدة.تهمٌشها بسبب تفاقم عدم المساواة بٌن البلدان و فً كل بلد 

عدم وضع االلٌات الفاعلة لتطبٌق مواد اتفاقٌة سٌداو التً ٌمكن ان تكفل التحقٌق  -4

 العملً لمبدا المساوات بٌن الجنسٌن .

عدم اهتمام الهٌئات و المإسسات المعنٌة بحقوق االنسان باستثناء تلك المختصة  -3

 بالمرأة و ذلك بنسب متفاوتة.

 مختلؾ الدول العربٌة بنسب متفاوتة.عدم ارساء الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة فً  -5

 عدم فصل الدٌن عن الدولة. -6

قلة الموارد و التجهٌزات لدى المإسسات المعنٌة بالقضاٌا االساسٌة للمرأة مما  -2

ٌخفؾ من فعالٌتها و تؤثٌرها و ٌضعؾ الٌات التحرك و المتابعة و التنفٌذ( 
(1 )

. 

العشائرٌة و الظروؾ االقتصادٌة و  من خالل ذلك نرى ان العادات و التقالٌد و االعراؾ 

عدم اهتمام المإسسات و الهٌئات بوضع و واقع المرأة، و كذلك عدم تطبٌق الدٌمقراطٌة 

بالمإسسات و الهٌئات المعنٌة بالمرأة و قلة تزوٌدها  بشكلها الصحٌح و قلة االهتمام

ة السٌاسٌة هً بالموارد و التجهٌزات و الخبرات. ) من اسباب عزوؾ المرأة عن المشارك

: 

سٌادة التسلط الذكوري على ادارة الدولة و مإسساتها و سوق العمل و االقتصاد،  -1

و احتكار المناصب العلٌا من قبل الرجال، مما ٌحد من اهمٌة و تراجع الدور 

 الذي ٌمكن ان تقوم به المرأة فً المجتمع .

االجتماعٌة و االسرٌة تقسٌم االدوار التقلٌدٌة بٌن الرجل و المرأة فً االمور  -7

على اساس الجنس حٌث تتحمل المرأة دوما العبء االكبر فً تربٌة االطفال و 

 رعاٌة االسرة.

دور الصحافة و وسائل االعالم المختلفة و خاصة الصحافة االلكترونٌة سرٌعة  -4

 االنتشار المستندة الى الفكر الذكوري فً ممارسة التشوٌه الفكري للمرأة .

                                                           

عزة الحر مروة، عدالة النوع االجتماعً فً العراق، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن و اخرون، عدالة (1) 

النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان كلٌة الحقوق بجامعة دٌبول، االردن، 
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تسوٌة فعالة و نشطة فً الدفاع الحقٌقً عن المرأة بحٌث مات قلة وجود منظ -3

ٌكون هدفها تمرٌر السٌاسات الخاصة بالمرأة، و تسوٌق برامجها و كسب 

 العناصر و الكوادر النسائٌة

تصاعد بعض الحركات االسالمٌة المناهضة لحقوق المرأة و بروز قوى االسالم  -5

 من دورها االٌجابً. السٌاسً التً تشكك فً اهمٌة المرأة و تقلل

تفشً ظاهرة الفقر فً كثٌر من دول العالم و حصول المرأة على حصة االسد  -6

 من الفقر العالمً.

تفشً ظاهرة االمٌة.( -2
(1 )

. 

 ) و لعل ابرز التحدٌات التً تواجه النساء فً مجال العمل هً : 

ت تحدٌات تتصل بالعولمة و سٌاسات التحرٌر و االندماج االقتصادي و سٌاسا -1

االصالح الهٌكلً اذ ان التطورات و االزمات االقتصادٌة ؼالبا ما ٌقع عبإها 

االكبر على االناث فً سوق العمل سواء فً االجلٌن القصٌر و الطوٌل، فضال 

عن وجود اختالالت هٌكلٌة موروثة فً اسواق العمل العربٌة مما ٌركز عمل 

الشخصٌة و الحكومٌة و  المرأة فً قطاعات الزراعة و الخدمات االجتماعٌة و

الصناعات التموٌلٌة و ذلك على عكس الذكور الذٌن ٌتنوع هٌكل التشؽٌل الخاص 

 بهم.

تحدٌات تتصل بمنهجٌات االدماج المإسسً اذ تواجه قضٌة المرأة العربً  -7

العاملة استمرار التعامل معها باعتبارها حركة نسائٌة تدعو الى التحرر اكثر من 

 ى برامج التنمٌة الشاملة.كونها قضٌة تإثر عل

تحدٌات تتصل بالثقافة الحقوقٌة العامة اذ ال ٌزال المجتمع ٌنظر الى المرأة  -4

باعتبارها تنتزع فرص العمل من الرجال، مما ٌسبب انحسار فرص العمل 

الخاصة بها ة تدنً االجور التً تحصل علٌها فضال عن كونها مرإوسة و 

لٌست رئٌسة( 
(7 )

. 

و المرأة العراقٌة خاصة دورها فً مجال العمل محدود و متدنً اذ ان  ان المرأة عامة

الوضع االقتصادي و تدنٌه و االزمات االقتصادٌة ؼالبا ما تلقً بثقلها على االناث فً العمل 

و هناك تحدٌات تتعلق بثقافة الحقوق و ان المجتمع و الرجل ٌنظر الى المرأة على انها 

 لرجل.تنتزع فرصة العمل من امام ا

 

                                                           

لتمٌٌز االٌجابً للمرأة و المشاركة السٌاسٌة، الحوار المتمدن حسن الشامً، ا(1) 

www.m.ahewar.org 2/17/7114. 

 .73سامً مهدي العزاوي و اخرون، مصدر سبق ذكره، ص (7) 
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) ان المرأة العراقٌة تعانً من صراع حضاري جراء تناقض الواقع المؤساوي الذي تسٌطر 

علٌه الجماعات االصولٌة المتطرفة التً تحاول فرض انموذجها المتخلؾ قسرٌا علٌها، و 

ما تشاهده من ثقافة عالمٌة منفتحة حضارٌا من اجهزة االتصال المختلفة مما فاقم من 

مة التحدٌات التً تواجهها(احساساها بجسا
(1 )

. 

و خالصة القول ان ثقافة المجتمع العراقً و سوء االوضاع االمنٌة ادت الى وضع المرأة 

 العراقٌة امام جملة من المعوقات و الصعوبات و التحدٌات.

 المطلب الثاني

 الفرص امام المشاركة السياسية للمرأة العراقية

ان لفرص التً تتاح امام مشاركة المرأة تكاد ان تكون شبه معدومة فً كافة المجاالت 

السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة .... الخ، و ان المرأة العراقٌة اذا ارادت ان 

قبل اسرتها اوال قبل تحصل على فرصة فٌجب ان تكون تلك الفرصة التً تحظى بها من 

ا فً رأًٌ ان الفرصة ٌجب ان تبدأ من االسرة قبل اي شًء، الن االسرة هً المجتمع اذ ان

العامل المكون و المساعد االول للمرأة. ) انا ارى ان تمكٌن المرأة ٌجب ان ٌبدا من كنؾ 

االسرة، ألننا اذا اعترفنا بالدور التربوي و الثقافً لألسرة فً توجٌه الفرد و فً صٌاؼة و 

ٌجب ان نركز على بذر البذور البدائٌة للقٌادة و تنمٌة المهارات و  تكوٌن شخصٌته، فإننا

تشجٌع المبادرات الضرورٌة لبناء شخصٌة قٌادٌة مستقبلٌة من خالل االسرة، و ال ٌشترط 

من الناحٌة القانونٌة ان تكون المرأة هً الشخص االول للقٌام بهذا المهام، كال، ألنه بإمكان 

وٌة الرحٌمة المتنورة ان تنال حظها من المساندة المادٌة و المعنوٌة الفتاة فً كنؾ االسرة الق

و التشجٌع لتفتح امامها افاقا جدٌدة إلثبات الذات(
(7 )

. االسالم المساواة بٌن الرجل و المرأة 

فً جمٌع المٌادٌن منذ بدأ االسالم و نزول الوحً على الرسول ) صل هللا علٌه و اله و 

لهً فً خلق الذكر و االنثى فً قوله تعالى : ) ٌا اٌها الناس انا سلم( فكان االقرار اال

خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقاكم( 

و لهن الحق فً تولً الوالٌات العامة ما عدا و هن شقائق الرجال  مستخلؾفالمرأة كائن 

عز و جل ساوى بٌن الرجل و المرأة فً مشاركة المرأة الرئاسة و القضاء نستنتج ان هللا 

للرجل و ذلك فً قوله تعالى : ) من عمل سٌئة فال ٌجزى اال مثلها و من عمل صالحا من 

ذكر او انثى و هو مإمن فؤولئك ٌدخلون الجنة(
(4)

. 

                                                           

 .45المصدر نفسه، ص (1) 

ابو بكر علً و اخرون، المرأة القٌادٌة بٌن ابو بكر علً، كٌؾ تفهم قضٌة المرأة و القٌادة، فً : (7) 

النظرٌة و التطبٌق، المعهد الدولً لقانون حقوق االنسان كلٌة القانون بجامعة دٌبول، كوردستان العراق، 

 .32، ص 7111

 لقاء ٌاسٌن حسٌن، مصدر سبق ذكره.(4) 
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من خالل ذلك نرى ان حقوق المرأة المكفولة و مضمونة منذ بداٌة الخلٌقة، حٌث ان هللا 

سبحانه و تعالى ضمن تلك الحقوق و كفلها، اذ ان اآلٌات الشرٌفة تدل داللة واضحة و 

لٌست بحاجة الى التعبٌر الى ان هللا عز و جل اكد على حقوق المرأة و انه ال فرق بٌن ذكر 

 و انثى اال بالتقوى.

اركتها و )اقر االسالم حقوق المرأة باعتماد القران الكرٌم و السنة النبوٌة المطهرة بمش

دورها فً الحٌاة فنجد ان القران الكرٌم اعطى المرأة حقها منذ بدء الخلٌقة عندما خلق هللا 

سٌدنا ادم و حواء اسكنها الجنة بقوله تعالى : ) و ٌا ادم اسكن انت و زوجك الجنة فكال من 

فً عالى حٌث شئتما و ال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمٌن(، فنرى ان هللا سبحانه و ت

خطابه موجه لكلٌهما لم ٌفضل احد منهما او ٌستثنً احد منهما فساوى بٌنهما بالسكن جفً 

الجنة و االكل و التحذٌر اٌضا، فكانت البداٌة منذ ان خلق هللا الخلق جعل مشاركة المرأة 

للرجل فً كل شًء منذ ان كانا فً السماء حتى هبطا الى االرض(
(1 )

. نرى من خالل ذلك 

حقوق المرأة لم تقر الٌوم او االمس و لم تكن بحاجة الن تقر من قبل اي شخص و انما بان 

اقرت منذ بداٌة الخلق و اقرها هللا سبحانه و تعالى ال شخص اخر و هذه داللة كافٌة و 

قطعٌة. ) وفً قضٌة المرأة نحتاج فً البداٌة الى استعادة احترام لذاتها و قٌمتها و كرامتها 

لتً تم هدرها لعقود طوٌلة حتى نسٌت المرأة الشعور بكرامتها االنسانٌة فاعتادت االنسانٌة ا

مصادرة حقها فً اتخاذ القرار و فً تكوٌن ذاتها، و اعتادت الظلم و القهر و نسٌت ان لها 

حقوقا كما علٌها واجبات تجاه المجتمع. لذا ٌجب تفعٌل دور المرأة، و هذا ٌحتاج الى ارادة 

نفسها و ٌحتل الحق فً المساواة و الكرامة االنسانٌة مكانة متمٌزة عن طرٌق  من قبل المرأة

التوصل الى حصول المرأة على حقوقها. استنادا الى مبدأ عدم التمٌٌز بٌن الجنسٌن، و قد 

بٌنت االعالنات الدولٌة بان ممارسة التمٌٌز ضد المرأة ٌمثل اهانة للكرامة االنسانٌة، كما 

تخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة إللؽاء القوانٌن و االعراؾ و االنظمة و اكدت على ضرورة ا

المشاركات التً تشكل تمٌٌزا ضد المرأة، و ٌمثل حق المرأة فً التعلٌم احد اهم الضمانات 

ان محو امٌة المرأة هو اطالق المسٌرة التً تتٌح لها الحصول على حقوقها االخرى، 

نا اساسٌا فً الضرورة التً ٌجب ان تواكب المجتمع فً الدٌمقراطٌة فً المجتمع كونها رك

مسٌرة تحرره بشكل عام لذلك فان مكافحة االمٌة الٌوم لٌست شرطا اساسٌا من اجل تنمٌة 

سلمٌة فقط، بل هً شرط اساس لبناء مجتمع دٌمقراطً سلٌم ٌمكن اكثر من نصؾ المجتمع 

لشراكة فً بناء الدٌمقراطٌة هً اللبنة من اكتساب المعارؾ اللؽوٌة و العلمٌة الحدٌثة الن ا

االولى فً بناء الصرح الدٌمقراطً الذي ٌحلم به المجتمع(
(7 )

. 

و هناك عدة مقترحات و توصٌات للنهوض و تطوٌر واقع المرأة العراقٌة. ) ال تنعزل 

قضاٌا المرأة عن حاجة العراق الى التنمٌة فً كل مستوٌاتها االقتصادٌة و الخدمٌة و 

الجاد ماعٌة و الثقافٌة ان التحسن النسبً فً الوضع االمنً الٌوم ٌفسح المجال للعمل االجت
                                                           

 المصدر نفسه.(1) 

 .51-52مها الصكبان، مصدر سبق ذكره، ص (7) 



44 
 

لبناء ارادة سٌاسٌة واعدة و واعٌة بؤهمٌة و دور المرأة من خالل اختبارها فً المكان 

المناسب بؽض النظر عن المذهب او القومٌة او الجنس. ان تعدٌل الدستور و القوانٌن 

مع حقوق المرأة و دافعها و متطلباتها فً القرن الواحد و العشرٌن  العراقٌة بما ٌتالءم

ٌفرض عمل و حرص البرلمانٌات على تبنً االدوار القٌادٌة و تشجٌعها على المطالبة 

بحضورها فً االجتماعات السٌاسٌة و السٌما اجتماعات رإساء الكتل السٌاسٌة و ترشٌح 

لمقترحات فً القضاٌا العالقة و دعم الكتل انفسهن لمناصب مختلفة و تقدٌم الحلول و ا

النسوٌة فً مجلس النواب التً استطاعت ان توحد كلمتها فً امور ذات اهمٌة مثل قضاٌا 

العنؾ ضد المرأة و توسٌع عالقات لجنة المرأة و االسرة و الطفل مع البرلمانٌات خارج 

اما بالنسبة لمنظمات  اللجنة مع منظمات المجتمع المدنً و مع المجتمع الدولً.....،

 المجتمع المدنً فالبد من دعم المنظمات بالتشرٌعات الالزمة التً تضمن استقاللٌة

المنظمات و تزوٌد المنظمات بالخبرات الالزمة و توجٌهها ألداء دورها التوعوي و الرقابً 

و المجتمعً و توسٌع شبكات التواصل مع المنظمات العراقٌة فٌما بٌنها من ناحٌة و 

المنظمات االقلٌمٌة و الدولٌة من ناحٌة اخرى من اجل االستفادة من التجارب و كسب الدعم 

منظمات المجتمع الدولً ضرورة التواجد المكثؾ للمجتمع الدولً فً العراق الالزم. امال 

و منها منظمة  7114ال سٌما المنظمات التً لعب دورا مهما فً دعم قضاٌا المرأة منذ 

الٌونٌفم و اجزاء من الدول المانحة و الداعمة للعراق و االلتزام بقضاٌا المرأة، و باإلضافة 

 بؤداءل االعالم تزوٌد وسائل االعالم بالخبرات الالزمة و توجٌهها الى ذلك هناك دور لوسائ

دورها المجتمعً فً دعم قضاٌا المرأة و فتح قنوات التواصل بٌن السٌاسات و وسائل 

االعالم لبلورة راي عام دائم لقضاٌا المرأة. نالحظ من خالل ذلك ان النهوض بواقع المرأة 

طرٌق تطوٌر المرأة، باإلضافة الى تطوٌر  و تطوٌر واقعها نحو االفضل ٌكون عن

المنظمات المجتمع المدنً و الدولً و زٌادة اهتمامها الدائم بقضاٌا المرأة و العمل على 

تطوٌر واقعها، باإلضافة كذلك لوسائل االعالم و ما تلعبه من دور مهم( 
(1)

. 

 

 بالضافة الى ان هناك توصٌات لحماٌة حقو المرأة منها :

وطنٌة علٌا لمناهضة سٌاسٌة التمٌٌز ضد المرأة فً عراق المستقبل  انشاء لجنة -1

 للقٌام بتعوٌض النساء اللواتً تضررن من اجراءات النظام.

تفعٌل الدستور و تطبٌق القوانٌن بصورة عادلة بما ٌضمن المساواة بٌن الجنسٌن  -7

فً العمل و عدم جواز حكر بعض االعمال على الرجال فقط دون النساء و 

رة فتح ابواب العمل للمرأة فً القضاء و الشرطة و الجٌش و السلك ضرو

 الدبلوماسً و كل صفوؾ االعمال االخرى و بصورة متكافئة و قانونٌة.

                                                           

 . www.uobahdad.edn.iqمركز الدراسات االستراتٌجٌة  )1(

http://www.uobahdad.edn.iq/
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ضرورة الؽاء جمٌع القرارات الصادرة عن قٌادة الثورة و رئٌسه، و التً تنقص  -4

 من حقوق المرأة.

ً الحقوق و الواجبات و كذلك تعدٌل القوانٌن التً تمٌز بٌن الرجل و المرأة ف -3

 تلك التً تفرق بٌنهما فً مٌدان الحماٌة القانونٌة.

القٌام بحملة تثقٌفٌة كبٌرة فً مٌدان نشر ثقافة حقوق االنسان و الثقافة القانونٌة  -5

 فً المجتمع و اشاعة االحترام للمرأة كمبدأ جوهري.

تثقٌفٌة جدٌدة ترفع  وقؾ كل اشكال العنؾ ضد المرأة فً المجتمع و اتباع سٌاسة -6

 من مكانة المرأة فً المجتمع.

جعل االكراه على الزواج فً المجتمع جرٌمة بعاقب علٌها القانون و ضمان  -2

 حقوق الجنسٌن بالتساوي فً اختٌار الشرٌك شرٌطة ان ٌكونا بالؽٌن سن الرشد.

و الؽاء جمٌع النصوص القانونٌة التً تخفؾ من عقوبة القتل بدافع الشرؾ  -1

بار هذه الجرٌمة عادٌة ٌستحق الفاعل عند ارتكابها عقابا كامال و ؼٌر اعت

مخفؾ( 
(1 )

 و ؼٌرها من التوصٌات. .

) ان افضل الوسائل و اكثرها فاعلٌة لضمان حقوق االنسان عامة و المرأة خاصة هو 

التؤكٌد على استئصال التمٌٌز العنصري بٌن الجنسٌن عن طرٌق تفعٌل المشاركة التامة 

لكافة الطوائؾ و االجناس و الطبقات و فً جمٌع مٌادٌن المجتمع، فالدٌمقراطٌة و حقوق 

االنسان مفهومان متالزمان ؼٌر منفصلٌن و ال نستطٌع تطبٌق احدهما دون االخر. فحقوق 

االنسان هً حقوق المرأة و حقوق المرأة هً حقوق االنسان(
(7 )

. حٌث نالحظ من ذلك بان 

على القضاء  فالتؤكٌدء من حقوق االنسان و هً جزء اساسً و مهم حقوق المرأة هً جز

على التمٌٌز العنصري بٌن الرجل و المرأة ) الجنسٌن( من خالل اشتراك المرأة فً كافة 

 السٌاسٌة منها. باألخصالمجاالت و 

)ان قضٌة تمكٌن المرأة سٌاسٌا و تعزٌز مشاركتها الفعالة فً العمل السٌاسً ما زالت 

ة بشكل ملحوظ و لم تحظ باهتمام كبٌر على اجندة االحزاب السٌاسٌة الحكومٌة او منقوص

و ذلك بسبب الواقع االجتماعً السائد و رسوخ النظرة الدونٌة   المعارضة بشكل عام،

للمرأة(
(4 )

. نرى من خالل ذلك ان مشاركة المرأة الحقٌقٌة فً المجال السٌاسً منقوصة الى 

حد ما، و ان المرأة لم تحصل على اهتمام او تؤٌٌد من قبل االحزاب السٌاسٌة عامة و بقٌت 

نظرة المجتمع و الرجل الدونٌة الى المرأة كما هً فالبد ان نتسؤل ما الذي ٌجب ان نفعله 

 لسٌاسٌة للمرأة؟ لتوسٌع المشاركة ا

                                                           

خانم رحٌم لطٌؾ، المرأة العراقٌة و العنؾ القانونً، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن و اخرون، عدالة (1) 

بجامعة دٌبول، عمان النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان كلٌة الحقوق 

 .114-117، ص 7116االردن، 

 .95سارة سالم جاسم، مصدر سبق ذكره، ص (7) 

 حسن الشامً، مصدر سبق ذكره.(4) 
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توسٌع المهارات السٌاسٌة للمرأة من ضمنها تحسٌن فرص التعلٌم و الدورات  -1

 القٌادٌة و تبادل البرامج.

ازالة الحواجز و العوائق المإسساتٌة و القانونٌة التً تحد من المشاركة السٌاسٌة  -7

 للمرأة .

تنظٌم توسٌع دخول النساء و تمكٌنهم من الدخول الى ردهات الحكومة، و  -4

االحزاب السٌاسٌة، و ادارة الخدمات العامة، و الخدمة كعضوة منتخبة و معٌنة، 

 و تؤسٌس المنظمات ؼٌر الحكومٌة.

 التشجٌع على تطوٌر التواصل العالمً للقٌادات النسائٌة البارزة. -3

التركٌز على مساعدة المنظمات ؼٌر الحكومٌة و المإسسات المتعددة االطراؾ  -5

مرأة فً العملٌة السٌاسٌة( لزٌادة مشاركة ال
(1 )

 . 

ذكرنا عدة توصٌات للنهوض بواقع المرأة العراقٌة و هناك توصٌات اخرى على سبٌل 

 المثال ال الحصر منها:

اعادة النظر بالقواعد التشرٌعٌة التً تنتهك مبدأ المساواة فً الحقوق الذي ٌضمنه  -1

اطارا لحرمان المرأة  صراحة تضعالدستور الن القوانٌن التً تمٌز ضد المرأة 

من حقوقها القانونٌة و هذا التمٌٌز ٌؽٌر من الموازٌن فً مواضٌع الطالق و 

ٌجعل المرأة عرضة لخطر العنؾ و ٌعٌق تحقٌق المرأة لمكانها و طلقاتها و 

ٌحدد من استقاللٌتها كإنسان و علٌه ٌنبؽً التوسع فً اجراء الدراسات و 

 و القوانٌن التً تمس المرأة. البحوث القانونٌة حول التشرٌعات

ٌنبؽً التوجه الى التركٌز على المشروعات التً تعزز عملٌة بناء القدرات  -7

 المالٌة و االدارٌة للمرأة و تعزٌز دورها المجتمعً.

ٌنبؽً ازالة العقبات التً تحول دون تمكٌن المرأة من التعلٌم و تحد من خٌاراتها  -4

ستلزم وضع سٌاسات تعلٌمٌة(التعلٌمٌة و التدرٌبٌة و المهنٌة ت
(7)

 . 

نستنج من كل ذلك ان المرأة ٌجب ان تحصل على الفرص المناسبة و تلك الفرص ٌجب ان 

تكون من االسرة اوال قبل اي شخص اخر، و كذلك على المرأة اوال و قبل كل شًء ان 

اول تلك  تنهض بنفسها و تستعٌد قدراتها و ترد كرامتها و تثبت نفسها فً كافة المجاالت و

المجاالت هو المجال السٌاسً و ان تستؽل الفرصة التً تتاح امامها و بالمقابل ٌجب على 

و  الدولة ان تضع القوانٌن و القواعد الصارمة لمحاربة العنؾ ضد المرأة و اضطهادها

التعدي على حقوقها و ذلك من خالل النص فً الدستور، باإلضافة الى قٌام و تشكٌل 

جمعٌات الداعمة و المساندة للمرأة ، و الحظنا فً هذا المبحث ان المرأة المنظمات و ال

                                                           

 (1) www.almadapaper.net 

سمٌرة الجبوري، المرأة و فقر التمكٌن، مركز الدراسات و االبحاث العلمانٌة فً العالم العربً، (7) 

www.ssrcaw.org 41/1/7117. 
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العراقٌة واجهت و ما زالت تواجه عدة تحدٌات و معوقات من الصعب التؽلب علٌها تكمن 

فً ثقافة المجتمع و عاداته و تقالٌده باإلضافة الى االوضاع االمنٌة المتدهورة. و ذكرنا 

التحدٌات و المعوقات و الصعوبات و بٌنا اٌضا عدد من  كذلك فً هذا المبحث جملة من

الفرص و التوصٌات كما قلنا على سبٌل المثال ال الحصر. و كما ذكرنا سابقا اما هذه 

المعوقات و التحدٌات السدٌدة تقابلها فرص ضئٌلة حٌث من الصعب على المرأة الحصول 

بؤن المرأة بصورة من هذا البحث  على الفرص الحقٌقٌة التً تطمح الٌها. و اخٌرا نستنتج

عامة تعانً من وضع متخلؾ و متدنً و خاصا فً وضعها و واقعها السٌاسً فً كافة 

بلدان العالم و باألخص بلدان العالم الثالث، حٌث تعانً من حرمان فً حقوقها و تهمٌشها 

نشطة هً فً كافة المجاالت، اذ برح دور المرأة محدود و نسبة مشاركتها فً مختلؾ اال

نسب ضئٌلة و متدنٌة للؽاٌة، و ان المرأة العراقٌة ال تختلؾ عن المرأة فً البلدان االخرى 

اال ان ذلك ال  7114و خاصة بلدان العالم الثالث و ان تطور واقعها و مستواها بعد عام 

 ٌعتبر اال جزءا من حقوقها و لٌس كلها.
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 الخاتمة

 -الموضوع ٌمكن ابداء االستنتاجات االتٌة : بعد الدراسة والبحث فً 

ان لعملٌة المشاركة السٌاسٌة اهمٌة كبٌرة وذلك النها تعد بمثابة تعبٌر عن الراي   -اوال : 

 بالنسبة  للفرد سواء كان رجال ام أمراءه  فهذه العملٌة تإثر تاثٌرا  فً الحٌاة السٌاسٌة .

طالبة بحقوقها  وان انتفاضها  اثمرت  الى ان المراءة استطاعت ان تنتفض  للم -ثانٌا:

 الحصول  على العدٌد من حقوقها  وان لم تكن كلها .

وجدت ان المرأة تعانً من واقع متخلؾ و متدنً و خاصة فً واقعها السٌاسً حٌث  -: ثالثا

 لم تنال  اال اجزاء بسٌطة  من حقوقها .ان المرأة الى الوقت الحاضر 

: ان ثقافة المجتمع و عاداته و تقالٌده و اعرافه تلعب دورها الكبٌر و الرئٌسً فً  رابعا 

 تقرٌر مصٌر المرأة.

: ان المرأة فً الدول الؽربٌة حصلت على حقوقها و ان لم نقل كلها، على خالؾ  خامسا

 جدا. المرأة فً بلدان العالم الشرقٌة حٌث الى االن لم تنال حقوقها و ما زال دورها متواضع

 

 

  )و من هللا التوفٌق( 
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 المصادر

 القران الكريم

 (.31) اآلٌةسورة ؼافر، 

 الكتب

ابو بكر علً، كٌؾ تفهم قضٌة المرأة و القٌادة، فً : ابو بكر علً و اخرون،  -1

المرأة القٌادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، المعهد الدولً لقانون حقوق االنسان كلٌة 

 .7111دٌبول، كوردستان العراق، القانون بجامعة 

امٌرة عبٌد البكري، المشاركة السٌاسٌة فً ابو بكر علً و اخرون، المرأة القٌادة  -7

بٌن النظرٌة و التطبٌق، المعهد الدولً لقانون حقوق االنسان كلٌة القانون جامعة 

 .7111دٌبول، اقلٌم كوردستان، العراق، 

نؾ القانونً، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن و خانم رحٌم لطٌؾ، المرأة العراقٌة و الع -4

اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان 

 .7116كلٌة الحقوق بجامعة دٌبول، عمان االردن، 

دعاء هادي علً و اخرون، مقاالت مختارة لمشروع المرأة القٌادٌة، المعهد  -3

 .7111ق بجامعة دٌبول ، كردستان العراق، الدولً لحقوق االنسان، كلٌة الحقو

رازاو احمد شرٌؾ و اخرون، الدٌمقراطٌة و دور المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة  -5

وضع القرار فً: ابو بكر علً و اخرون، المرأة القٌادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، 

جامعة دٌبول، اقلٌم كوردستان  -المعهد الدولً لحقوق االنسان كلٌة القانون

 .7111راق ، الع

رنا ؼانم ، ) المشاركة السٌاسٌة للنساء( ، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن و اخرون،  -6

عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان، كلٌة 

 .7116االردن،  -القانون بجامعة دٌبول، عمان

: دعاء هادي  سارة سالم جاسم السامرائً، حق المرأة فً ظل نظام الكوتا، فً -2

علً و اخرون، مقاالت مختارة من مشروع المرأة القٌادٌة، المعهد الدولً 

 .7111لحقوق االنسان، كلٌة القانون جامعة دي بول، اقلٌم كردستان، 
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سامً مهدي و اسماء عبد الجبار، التحدٌات المجتمعٌة لمرأة العراقٌة المعاصرة،  -1

ر و اخرون، مركز ابحاث الطفولة فً: سامً مهدي العزاوي و اسماء عبد الجبا

 . 7111و االمومة، جامعة دٌالى، 

عبد السالم ابراهٌم بؽدادي، المرأة و الدور السٌاسً، دراسة سوٌولوجٌة مقارنة  -9

العراقٌة، مركز عمان لدراسات حقوق -العربٌة-فً ضوء التجارب العالمٌة

 .7111االنسان ،

عزة الحر مروة، عدالة النوع االجتماعً فً العراق، فً : فٌحاء زٌن العابدٌن و  -11

اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً لحقوق االنسان 

 .7116كلٌة الحقوق بجامعة دٌبول، االردن، 

علً كرٌم، المرأة القٌادٌة فً العراق الجدٌد، فً : ابو بكر علً و آخرون،  -11

المرأة القٌادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، المعهد الدولً لقانون حقوق االنسان كلٌة 

 .7111القانون جامعة دٌبول، كردستان العراق، 

فوزٌة العطٌة، المرأة العراقٌة بٌن القانون و ثقافة المجتمع، فً : فٌحاء زٌن  -17

، المعهد العابدٌن البٌاتً و اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق

 .7116االردن،  –الدولً لحقوق االنسان كلٌة الحقوق بجامعة دي بول، عمان 

عسولً، قضاٌا المرأة فً الشرق االوسط و شمال افرٌقٌا، فً  فٌحاء الفوزٌة  -14

زٌن العابدٌن و اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، المعهد الدولً 

 .7116دي بول، عمان االردن، لحقوق االنسان، كلٌة الحقوق بجامعة 

مها الصكبان  ، ))حقوق المرأة العراقٌة (( فً : فٌحاء زٌن العابدٌن واخرون ،  -13

عدالة النوع وحقوق المرأة فً العراق ، المعهد الدولً لحقوق االنسان بجامعة 

 .7116دٌبول ، عمان ، االردن ، 

تحقٌق السالم، فً :  مٌسون الدملوجً، نحو نشر ثقافة حقوق االنسان و المرأة و -15

فٌحاء زٌن العابدٌن البٌاتً و اخرون، عدالة النوع و حقوق المرأة فً العراق، 

المعهد الدولً لحقوق االنسان كلٌة الحقوق جامعة دي بول، عمان 

 .7116االردن،
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هادي محمود، مفهوم الجندر و تقوٌة النساء فً مجال القرار السٌاسً، فً : ابو  -16

المرأة القٌادٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، المعهد العالً بكر علً و اخرون، ا

ن حقوق االنسان، كلٌة القانون بجامعة دٌبول، اقلٌم كردستان والدولً لقان

 .7111العراق، 

هنا صوفً عبد الحً، الدٌمقراطٌة النٌابٌة و التمثٌل النسائً فً الدول العربٌة،  -12

، 77الوحدة العربٌة ، العدد  الجمعٌة العربٌة للعلوم السٌاسٌة، مركز دراسات

 .7119التارٌخ 

 

 على الشبكة العنكبوتية االنترنيت  البحوث و الدراسات

لقاء ٌاسٌن حسٌن، االطار النظري لمفهوم المشاركة السٌاسٌة و اهمٌتها، رسالة  -1

ماجستٌر ؼٌر منشورة، علوم سٌاسٌة، على الرابط : 

w.democratic.deww. 

السٌد علٌوة ، منى محمود، مفهوم المشاركة السٌاسٌة، مركز دمشق للدراسات  -7

 . www.mokarbat.com، على الرابط 7111النظرٌة و الحقوق المدنٌة، 

سمٌرة الجبوري، المرأة و فقر التمكٌن، مركز الدراسات و االبحاث العلمانٌة فً  -4

 .www.ssrcaw.org 31/8/2012العالم العربً، 

حسن الشامً، التمٌٌز االٌجابً للمرأة و المشاركة السٌاسٌة، الحوار المتمدن  -3

www.m.ahewar.org 7/12/2013. 

 . www.uobahdad.edn.iqمركز الدراسات االستراتٌجٌة  -5

6- www.almadapaper.net. 
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