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دور املرأة العراقية يف إصالح العملية السياسية رؤى مستقبلية
أ.د .وجدان فريق عناد /جامعة بغداد /مركز احياء التراث العلمي العربي
المقدمة
عانت ادلرأة يف سلتلف احلقب التارؼلية من االجحاف والقسوة  ،لذلك يعد موضوع حقوو ادلورأة  ،وموا حققوت
احلركووة الوسوووية موون اصلووازات  ،ومووا نالتووق موون حقووو موون ادلواضوويا السوواعوة علووو ادلسووتو العووادل  .ويف العوواا العوورن عانووت
ادلرأة وال تزال من ادلشاكل اليت انعكست علو اجملتما ،فكانت من أهم أسباب تأعر التومية والتطور.
وادلورأة العراةيووة جووزذ موون هووذا العوواا  ،وعانووت موون ال ووروف ن سو ا الوويت عانووت مو ووا ادلورأة يف الووو ن العوورن .إال أن
األحداث السياسية بعد العام  3002فتحت ذلوا بواب ادلشواركة يف ةيوالة الوبلل  ،لتكوون للويلا تارؼليو ا علوو موا تلوك ادلورأة
موون م و هلت يف الو ووومب والرة و د تمع ووا  .بيوود أن الواةووا العمل و ا ياوول بعوود إ مسووتو الطموووح دووا يلي و بوودورها
التارؼل  ،إذ كان ضعف االلاذ مسة بارزة دلشاركت ا يف العمليوة السياسوية دوا سوبب وور الوتوالب السولبية  ،وتورن حالوة مون
عدم االتزان يف هذه العملية  ،لفا مثو ا اجملتما العراة .
فكانووت هوووان العديوود موون الدراسووات والبحوووث حووول ادلوراة العراةيووة موون سلتلووف ا وانووب  ،اال ان تشووصيا اسووباب
تلك ألال ا يف العملية السياسية وعدم هنوض ا دس وليت ا  ،ا ياعذ حيزه الكايف من البحث األكالؽل الدةي .
لذلك سيتواول البحث مكانة ادلرأة العراةية يف العملية السياسية بعد عام  3002بالدراسة والتحليل وفو ادلوو ب العلمو ،
فضل عن رؤية مسوتقبلية لودور ادلورأة العراةيوة يف الو وومب وا ولح الو وام السياسو  ،وسويكون البحوث مقسوم علوو ا واور
اآلتية -:
اوال  :أسباب الضعف السياس أللاذ ادلرأة العراةية يف العملية السياسية .
ثانيا  :نتالب ضعف األلاذ السياس للمرأة العراةية .
ثالثا  :رؤية مستقبلية للدور السياس للمرأة العراةية .
أوالً  :أسباب ضعف األداء السياسي للمرأة العراقية

تعوود حقووو ادلوور ة موون ادلواضوويا السوواعوة علووو ادلسووتو العووادل  ،و كوووت احلركووة الوسوووية يف أ لووب لول العوواا ،
وبعد رحلة ويلة وشاةة ان حتال علو حقوة ا  ،وإن بدرجات مت اوتة من رلتما آلعر .
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وفيم ووا يتعل و ب ووالعرا فق وود تع وورمب ع وولل العق ووول الثلث ووة ادلاض ووية ا تا واات جذري ووة عل ووو ادلس ووتويات السياس ووية
واالةتاووالية واالجتماعيووة  ،فموووذ  0:90لعوول الع ورا ثلثووة حووروب كبوواة وعطوواة وتعوورمب ا ثلثووة عشوور سوووة موون
احلاووار االةتاووالن  ،وم وون ووروف م ووا بعوود اح ووتلل الع ورا يف  3002 /4 /:ومووا ش و ده البلوود م وون حت ووول سياس و
وانتشووار للعوووف وتوورلن االوضوواع االةتاووالية واالجتماعيووة  ،األموور الووذن البوود أن ي و ن ثوواره الواضووحة علووو ادلورأة العراةيووة

وفر ا السياسية (. )0
وما ان األحداث السياسية بعود  3002اعطوت ادلورأة فر وة نوالرة وتارؼليوة لتكوون عواورا أسواس يف ةيوالة الوبلل
واجملتمووا  ،دووا لووك موون مو هلت اعل ووا موون ادلسوواعلق يف الو ووومب والرةو د تمع ووا  .إال أن الواةووا العملو وادلتووابا
لوودور ادل ورأة غلوود أهنووا ا تاوول إ مسووتو الطموووح دووا يلي و بوودورها التووارؼل  ،إذ كووان ضووعف االلاذ مسووة واضووحة وبووارزة
دلشاركت ا يف العملية السياسية  ،وبالتايل أ اب تلك العملية القاور والتلك دا أنعكس سلبا علو الو ن واجملتما .
إن نسووب ادلشوواركة السياسووية للمورأة موون أبوورز ادلعووايا الوويت موون علذلووا ؽلكوون الو ووول ا عوودل موون االسووتوتاجات ،
ف ووذه رلوويس وووة ادل ورأة والط وول الويابيووة انتاووار عل و تقووول :ألول موورة يف العورا بعوود  3002حاوولت ادل ورأة علووو ( ) 6
حقالووب وزاريووة ،ا ووبحت اربعووة اثوووان واليوووم ا ووبحت واحوودة  ،واسووتحدثت وزارة لش و ون ادل ورأة  ،ه و عبووارة عوون
مكتووب مورتبال باالمانووة العامووة اارللووس الوووزراذ ( )3وارت ووا عوودل الوسوواذ يف مواةووا وووا القورار موون (  ) 33امورأة ةبوول 3002
ليال ا (  ) 243امرأة ما بق مدير عام ومعاون مدير ومستشارة وم تش عام ووكيلة وزير (. )2
كمووا حققووت ادل ورأة العراةيووة نسووبة ثيوول يف ال)دلووان ( رللووس الو وواب ) بلا ووت يف االنتصاب ووات األو ال وويت ج وورت يف
كووانون االول  3002مووا نسووبتق ( ، )% 20وبواةووا  98مقعوودا ،اال ان هووذه الوسووبة سوورعان مووا تراجعووت يف االنتصابووات
الثانية ،اليت جرت يف كانون الثاين من العوام ن سوق  ،فكوان ذلوا موا نسوبتق ( )% 0:فقوال مون ادلقاعود ال)دلانيوة  ،شلوا اضوطر
ا ووات ادلعويووة ا اوويا مقاعوود تعويضووية للم ورأة لتاوول ا الوسووبة ادلواووو .علي ووا يف الدسووتور  .ووفق وا ذلووذا ا ج وراذ
حالت ادلرأة علو ( )82مقعدا من أ ل ( )382مقعدا يف ال)دلان  ،وبوسبة ( )% 38لتكوون بوذلك ةود عسورت ()04
مقعدا من ادلقاعد الويت حاولت علي وا يف االنتصابوات الويت اجريوت ةبول أةول مون سووة ( . )4وكوان السوبب وراذ هوذا ال اجوا
هوو وضووا ادلورأة يف ادلرتبووة الثالثووة علوو ةووالم األحوزاب والكتوول السياسووية ادلشواركة يف االنتصابووات ،األموور الووذن ا يسووم ذلووا
بأن ت وز دقعد ضمن ةالمة حادت مقعدا واحدا او مقعدين فقال .
( )0والل زلمد عبد عل الوالل  ،ادلشاركة السياسية للمراة ( لراسة مقارنة يف ن ام الكوتا )  ،مطبعة الرافدين  ،باوت . ، 3003 ،
.022-023
( )3جريدة ادلشر  ،العدل  ،3909يف  :كانون االول .3002
( )2امساذ مجيل رشيد  ،ادلرأة العراةية يف مواةا وا القرار  ،مراجعة نقدية  ،رللة ش ون عراةية  ،العدل الثاين  ،كانون الثاين . ، 300:
. 24
( )4وضا ادلرأة يف العرا  :حتديث لتقييم امتثال العرا القانوين والواةع للمعايا القانونية الدولية ،ا دار مجعية ا امق والقضاة
األمريكيق 23 . ،3006
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وتشا هوذه الوقطوة ا علول عور يف األلاذ السياسو للمورأة  ،ويف مشواركاشا يف الشوأن العوام ،ثول يف يواب ةووالم
مستقلة بالوساذ (علم ا ان ةانون االنتصابات يعد الشوصا الواحود كيانو ا سياسوي ا مسوتقلا) ،وعودم وجوول ةالموة واحودة مون
بووق ال و (  ) 336ةالمووة الوويت ووالةت علي ووا ادل وضووية العليووا للنتصابووات ت أس و ا إم ورأة  ،أو كانووت ادل ورأة ضوومن االمسووق
األوليووق .وهووو م شوور علووو ادلواةووا الوودنيا الوويت حتتل ووا ادلورأة لاعوول هيكليووة األحوزاب واحلركووات السياسووية و ياعووا كقوووة فاعلووة

لاعل الكتل واألحزاب السياسية اليت رشحت ا (. )0
لقوود عوو)ت اربووة ادل ورأة يف السياسووة عوون ضووعفا واض و ا يف االلاذ  ،ابتووداذا موون اربووة الوسوواذ يف رللووس احلكووم عووام
 ، 3002اذ ا يك وون هو ووان حض ووور واض و للم ورأة يف العملي ووة السياس ووية عموم وواا  ،وا تع ووال لفع وواا م م و ا دلش ووروع الو ض ووة
الوسالية يف العرا علو وجق اخلاو،.ولعل رير القرار (  )3( ) 028يف  3002 / 03 / 0:عا لليل علو ذلك (.)2
ومن أجل رسم ورة واضحة ادلعاا للعملية السياسية العراةية وما تعانيوق مون مشواكل البود مون اعطواذ مشواركة ادلورأة
عواية عا ة  ،كوهنا جزذ لق ثقلق يف ميزان القو السياسوية  ،وهو ةوالرة علوو أن تو ثر فيوق  ..والباحوث يف األسوباب الويت
كانوت وراذ هوذا الضوعف واالضلودار لودورها يف انتشوال رلتمع وا مون ال وضوو والضوبابية ؽلكووق ان ػلودل عودل مون ادلسوببات

مو ا -:
أ -االسباب السياسية
ؽلكن امجال األسباب السياسية فيما يأيت -:
 -0تقليد االنتماذ السياس للرجل سواذ كان األب أو الزوج .
 -3تبعيت ووا للكتل ووة ادلرش ووحة ذل ووا يف وووا الق ورار وادلوافق ووة علي ووق  ،ح و أ ووبحت وود يك وورر م ووا ةي وول لون مواةش ووة أو
اع و امب .فقوود ذكوورت رلوويس وووة ادل ورأة والط وول الويابيووة انتاووار عل و ان بع و الوالبووات اليطووالو ققووو ة وون خلوووف ن موون
()4
كتل ن اليت تقف عالقا امام تطلعاشن
 -2افتقار الر بة احلقيقية يف العمل السياس خلدمة اجملتما  ،وجاذ االطلراط يف األنشطة السياسية بدوافا سلتل وة  ،حتتول
ادلااحل الشصاية الادارة في ا .
 -4الدعاية االعلمية  ،وذلك لسع االحزاب والكتل إ إشران ادلر ة يف مكوناشا مون الواحيوة الشوكلية لءػلواذ اهريوا
باالؽلان ققو ادلرأة  ،والعمل باالت اةيات العادلية واللحة االمم ادلتحدة (. )2

( )0أمساذ مجيل رشيد  ،ادلادر الساب .22 . ،
( )3وهو القرار ادلتعل بتعديل ةانون األحوال الشصاية  ،إذ كان القرار يعد تراجعاَ عطاا يف حقو ادلرأة العراةية  ،مقارنة باحلقو اليت
نالت ا وف القانون القدًن ادلع ّدل .
( )2ستار جبار ا ابرن،ةراذة يف الت ربة السياسية جمللس احلكم يف العرا  ،رللة ش ون عراةية  ،العدل ،6تشرين األول .42 .، 3000
( )4جريدة ادلشر  ،العدل ،3909 ،يف :كانون االول .3002
( )2والل زلمد عبد عل الوالل  ،ادلادر الساب .049 -042. ،
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 -2ن ام الكوتا اخلوا .ب شوي ادلور ة ذ إذ عودها رةمو ا حسوابي ا  ،البود ان يكوون يف التشوكيلة احلزبيوة  ،باو الو ور عون
م هلشووا  ،فكانووت ادلاوواحل الشصاووية واحلزبيووة والعشووالرية والطال يووة والاوولت العالليووة ه و ادلعووايا احلقيقيووة ل شووي
ادلورأة ا ال)دلووان ( . )0فعلووو الوور م موون كوهنووا تشووكل اكثوور موون  %20اجملتمووا اال ان ن ووام الكوتووا حوودلها بوسووبة التووازن
()3
ح م ا احلقيق .
 -6ع وودم جدي ووة األحو وزاب يف اعتي ووار العوا وور الوس وووية الك وووذة  ،ألن ووق ة وود يش ووكل شدي وودا حقيقيو و ا لس وولطة القي ووالات
الذكوريووة لاح وزاب والكتوول السياسووية  ،ونتي ووة لووذلك حاوورت القيووالات احلزبيووة العليووا بووق الووذكور عوف و ا موون ادلوافسووة
السياسية اليت تكشف الضعف وةلة اخل)ة والع ز عن إنكار الذات من أجل ادلالحة العامة (.)2
 -8ادلتااات السياسية للو م االنتصابية  ،كانت من ادل ثرات يف األلاذ السياسو للمورأة  ،ألن ح وم الودالرة االنتصابيوة
()4
وح م احلزب السياس والاياة االنتصابية  ،وبوية ورةة االة اع من االمور اليت ذلا أثرها علو الوساذ يف االنتصابات
ب  -االسباب االجتماعية
 -0األع وراف والتقالي وود االجتماعي ووة حي ووث الو وورة الض وويقة إ م هلش ووا وامكانياش ووا ،.ل ووذلك انيط ووت ع ووا م ووام عالي ووة
التعدو ان تكون الارية مكتبية مثل العضوية يف الل ان .
 -3عدم اكثراث ادلراة القيالية يف اجملتموا للمشواكل األجتماعيوة الويت يعواين مو وا اجملتموا العراةو  .وموا يزيود الطوق بلوة
فقداهنا للشعور بادلس ولية أزاذ األحساس بواةا ادلر ة االجتماع ادلتدين .
 -2ان االع وراف والتقاليوود االجتماعيووة جعلووت ادل ورأة العراةيووة ال تو وور بعووق الثقووة ا الوسوواذ الل ووايت ي و مون بقضووية ادل ورأة
ويواضوولن موون أجوول أن حت ووو بادلكانووة واالعليووة الوويت تسووتحق ا يف رلتمع ووا .فكانووت القشووة الوويت تقاووم وور البعووا ه و ان
ادلراة العراةية ال تساند ادلراة يف االنتصابات علو الر م من االكثرية العدلية ذلا يف اجملتما وف االحااذ السكاين .
ت -االسباب الثقافية
 -0ضعف ادل هلت العلمية وضعف ادلستو الثقايف  ،وتواضا ال كر السياس الوقدن ،وافتقارهن ا مقوموات العمول
السياس  ،وعدم ةدرشن علو تطوير امكانياشن (. )2
()6
واع فت بذلك رليسل وة ادلرأة والط ل انتاار عل فقالت  ":وأن بعض ن ا م هلت للعمل الويان ا ل "

( )0عان عبد الرزا جاسم ،العملية السياسية ومشكلت الو ول إ لولة القانون،مركز العرا للدراسات ،باوت.62.، 3000 ،
( )3جريدة ادلشر  ،السوة العاشرة  ،العدل  ،3909يف  :كانون االول .3002،
( )2والل زلمد عبد عل الوالل  ،ادلادر الساب .020 ،
( )4عان عبد الرزا جاسم  ،ادلادر الساب . 64 . ،
( )2والل زلمد عبد عل الوالل  ،ادلادر الساب .020 -04: ،
( )6جريدة ادلشر  ،3909 ،السوة العاشرة  ،يف كانون االول .3002
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 -3استبعال الواشطات ادل هلت اللوايت ؽلتلكن اخل)ة والتواري الوضوايل واالؽلوان بودور وةودرة وحو ادلور ة يف الودعول إ
العملية السياسية .
 -2ان ن ووام الكوتووا ( )0يعكووس بوضوووح اخلل يووة الثقافيووة للمس و وليق عوون ةيووالة العمليووة السياسووية يف الع ورا  ،حيووث ان
لعووول ادلوور ة ا يكوون موون الرة و الثقووايف واالؽلووان بادلشوواركة بادلسو ولية بووق الرجوول وادل ورأة يف االرتقوواذ بوواجملتما  .فكووان ن ووام
الكوتا بقرار عارج نا عليق ةانون إلارة الدولة والذن يسمو ( ةانون برؽلر).
وموون ذلووك يبوودو أن أسووباب ضووعف ألاذ ال)دلانيووات اليوحاوور فقووال بالعواموول الذاتيووة بوول ان بيعووة القووو السياسووية
ادل يموة ا تعال ادلرأة ال ر وة الكافيوة دلمارسوة لور فاعول لاعول ال)دلوان  ،فوادلرأة فرضوت علوو هوذه القوو مون عولل اآلليوة
اليت سب االشارة الي ا وا تستقطب من ةبل هذه الكتل او اؽلاناا مو ا بأعلية ان يواط ذلا الوارا بعيدة عون الوارهوا التقليديوة
اليت ُحبسوت بوق جودراهنا تارؼليوا .وةود تَ ّك َشوف موةوف الكتول السياسوية ادل يمووة واضوح ا عوود كتابوة الدسوتور  ،إذ حاولوت
وووة وويا ة الدسووتور ان ترفووا الكوتووا كح و موون حقووو ادل ورأة موون الدسووتور وترحيل ووا ا ةووانون االنتصابووات  ،وةوود علقووت
عضوووة ا معيووة رجوواذ اخلزاع و علووو اسووباب هووذا ال حيوول بأهنووا زلاولووة لاوورف اهتمووام الوسوواذ ( اللي)اليووات حتديوودا ) عوون

ادلطالبووة بزيووالة نسووبة ثيوول ادلورأة لاعوول ا معيووة ا (  ، ) % 40ومووا ان الكوتووا ةوود ثبتووت كحو لسووتورن للمورأة  ،اال ان
هذا احل مشروط بسقف زمو اموده لورتوق انتصوابيتق فقوال ،بعودها سويكون علوو ادلورأ ة ان تاول ا ا معيوة وداراشا ،
كما ةال نورن ادلالك ( عضو وة كتابة الدستور حيو ا ) يف إحد ادلقابلت تعليقا علو هذا ادلوضوع (. )3
ثانيا :نتائج ضعف االداء السياسي المرآة العراقية

إن األسباب السابقة الذكر تركوت ثوارا م موة يف ادلسوار السياسو العراةو  ،ألن أكثور مون ناوف اجملتموا م موش
ال يو لن لوره يف الو ووومب ومعا ووة ادلشوواكل  .فضوول عوون أن موون ؽلووثلن ووورة ادل ورأة العراةيووة السياسووية فشوولن ووال ادلوودة
السووابقة يف وورس الثقووة بقوودراشا  ،وفوورمب وجولهووا  .ودووا ان االسووباب البوود أن ت وورز نتووالب  ،فردووا ؽلكووووا تلمس و ا موون
علل -:
 -1عوودم جديووة ا ووول الوسووالية السياس وية دلعا ووة مشوواكل ادلوور ة العراةيووة وإظلووا شووعارات عاليووة موون ادلاووداةية  ،أل ا
ضووعف التوا وول بووق الوسوواذ لاعوول ال)دلووان والوسوواذ يف عارجووق .وعووا مثووال علووو ذلووك موةووف ال)دلانيووات ادل يوود للمووالة
( )40من الدستور( ، )2اخلا ة برل ادلوا وق يف احواذلم الشصاية ا موذاهب م  ،الويت الةوت اعو امب مون احلركوة الوسوالية
( )0عن م ام الكوتا يو ر -:والل زلمد عبد عل الوالل  ،ادلادر ن سق .
( )3امساذ مجيل  ،ادلادر الساب . 26 . ،
( )2نات ادلالة 40من الدستور علو ان العراةيق احرار يف االلتزام باحواذلم الشصاية حسب لياناشم او مذهب م او معتقداشم  ،وةد
اثارت هذه ادلالة الكثا من االلتباس والامومب والتواة ما ميالئ احلقو الوارلة فيق فاهنا تاطدم يف الوةت ن سق دوطو ادلالة 04
اليت تتعل دبدأ ادلساواة امام القانون لون يز بسبب ا وس او العر او القومية او الدين او ادلذهب او ادلعتقد .يو ر  -:مب ل بابان ،
تطوير ةانون االحوال الشصاية  ،العدل  ،82السوة 32 ، 8:تشرين الثاين  /نوفم) .3002
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ال)دلاني و و و و و و و و و و و و و و و و و ووات للت اةي و و و و و و و و و و و و و و و و و ووات الدولي و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة ال و و و و و و و و و و و و و و و و و وويت

العراةي و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة ،فض و و و و و و و و و و و و و و و و و وول ع و و و و و و و و و و و و و و و و و وون رفو و و و و و و و و و و و و و و و و و و
ضموت احلد األلىن من احلقو للمرأة (. )0
-2ا ي ر مشروع نسال هنضون وف إس اتي ية واضحة ادلعاا من أجل تايا واةا ادلرأة العراةية  .وا تكون ا واوالت
لتأس وويس كتل وة نس ووالية لاع وول ال)دل ووان م و ثرة يف الق ورار السياس و  .فعل ووو س ووبيل ادلث ووال كتل ووة ادلوتمي ووات ا ا ي ووديولوجيا
االسلمية الشيعية ( شلثلة بااللتلف العراةو ) .وبعود مودة اسسوت كتلوة بردلانيوة نسوالية ثانيوة ضومت نسواذ مون كتول سلتل وة
لاعل ال)دلان (. )3
 -3يوواب التوسووي بووق الوسوواذ  ،والس وويما فيمووا ؼلووا ةضووايا ادل ورأة  ،مثوول موة ووف ال)دلانيووات ادل يوود للم ووالة ( )40م وون
الدستور (.)2
 -4انعك وواس اخللف ووات السياس ووية ب ووق الكت وول عل ووو مواة ووف ادلو ورأة السياس ووية  ،إذ عكس ووت ادلو ورأة لاع وول ال)دل ووان حال ووة
التواةضات واالنقسامات بق الكتل السياسية (. )4
تع) عن اهرة فرلية وليست اهرة عامة.
 -5وإذا كانت هوان أ وات نسالية مو رلة ومتميزة لاعل ال)دلان فأهنا ّ

 -6اذليموة الذكورية وعودم فسو اجملوال أموام ادلورأة السياسوية  ،بول العمول علوو شمويش ادلورأة  .فلوم تكون موجوولة بقووة يف
ادل اوضووات والوفووول الوويت ناةشووت ةضووايا ذات ووابا حسوواس وعطووا  ،وا يكوون اسو ام ا مو ثرا يف هووذه القضووايا  .وحو
علووو مسووتو ووان ال)دلووان فموون بووق  36وووة ا تو أس ادل ورأة سووو سووت ووان فقووال مو ووا وووة ادل ورأة والط وول واألسوورة
و وة اجملتما ادلدين ( ، )2و يف وة اعودال الدسوتور الويت ضوموت ( )22عضووا مون بيوو م ( ):نسواذ فقوال  ،وهو مشواركة
شكلية (. )6
إن االسباب السابقة كان وراذها عدم سع ادلرأة دية للقيام بودورها  ،وا فوالة مون القووانق الدوليوة الويت أةورت
لاواحل ا  ،ومون ذلوك ةورار األموم ادلتحودة ( ، )0232الوذن ي كود علوو أعليوة مشواركة ادلورأة يف تسووية الوزاعوات وعمليوات
بووواذ السوولم  ،والووذن حووث فيووق الوودول علووو ضوومان زيووالة ثيوول ادل ورأة علووو مجيووا مسووتويات وووا الق ورار يف ادل سسووات
واآلليات الو وية والدولية دلوا الاراعات والارشا وحل ا (القسم  9ج من القرار) (. )8
( )0البت العديد من ادلو مات ادلدنية والت معات الوسالية بالااذ او تعديل ادلالة 40وا ق اياها دشروع العولة ا عار احلرًن.
مب ل بابان  ،تطوير ةانون االحوال الشصاية لسوة  0:2:هو الاحي  ،جريدة ري الشعب  ،السوة  ،8:العدل 32 ،82
تشرين الثاين  /نوفم) .3002 ،
( )3ادلادر ن سق . 29 . ،
( )2ادلادر ن سق . 2: . ،
( )4ستار جبار ا ابرن  ،ادلادر الساب . 20 . ،
( )2جريدة ادلشر  ،السوة العاشرة  ،العدل  ،3909يف  :كانون االول .3002
( )6عان عبد الرزا جاسم  ،ادلادر الساب . 66 . ،
( )8ستار جبار ا ابرن  ،ادلادر الساب . 20 . ،
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إن الوجول السياس احلوايل للمورأة العراةيوة ال يعكوس تطوورا وحتسون يف واةع وا  ،بول ان هووان مون يورلل ان " هوذه
االرةام فص ا كباا أج ادلشروع الو ضون الوسون ةبل أن يولد  .وتقف ح ر عثرة أمام أية مطالبة تاودر عون أيوة ج وة
لتحسق أوضاع ادلرأة العراةية  ،وتوفا سبل كيو ا  ،ذلك ان هذا العدل ا يت اوز كونق رةم ا بل فاعلية " (. )0
ثالثا  :رؤية مستقبلية للدور السياسي للمرأة العراقية

من أجل رسم ورة واضحة ادلعواا للعمليوة السياسوية العراةيوة وموا تعانيوق مون مشواكل البود مون إعطواذ مشواركة ادلورأة
عوايووة عا ووة ،كوهنووا جووزذ لووق ثقلووق ادلو ثر  ،موون عوولل عودلها بالوسووبة لعوودل سووكان العورا  ،ومووا أعطاهووا إيوواه الدسووتور موون
نسبة عدلية يف ادل سسات التشريعية والتو يذية ( الكوتا )  ،لذلك أ ب ذلا وزهنوا يف ميوزان القوو السياسوية ،وي و مب عوا
أن تكون ةالرة علو أن ت ثر وتوجق يف تايا ملم تلك الاورة .
إال أن الواةا سلتلف عن الطموح  ،ذلوك أن ضوعف االلاذ كوان مسوة واضوحة وبوارزة دلشواركت ا يف العمليوة السياسوية،
وبالتايل أ اب تلك العملية القاور والتلكو  .فادلتوابا لودور ادلورأة غلود ان هووان ضوعف واهر ذو توأثا سولع علوو الوضوا
الوراهن وادلسووتقبل  ،والباحووث يف األسووباب الوويت كانووت وراذ هووذا الضوعف واالضلودار لوودور ادلورأة العراةيووة يف الو ووومب بوودورها
النتشال رلتمع ا من ال وضو والضبابية ،سي د أن هوان عدل من االسوباب السياسوية واالجتماعيوة والثقافيوة مت وافرة موا
بعض ا ومتداعلة ح ألت إ هذه الوتي ة (. )3
فأكثر من ناوف اجملتموا م موش ال يو لن لوره يف الو وومب ومعا وة ادلشواكل ،فضول عون أن مون ؽلوثلن وورة ادلورأة
العراةي ووة السياس ووية فش وولن ووال ادل وودة الس ووابقة يف وورس الثق ووة بق وودراشا وف وورمب وجوله ووا  ،إذ وور االنقط وواع بي ووو ن وب ووق
وتمكن موون
رلووتمع ن ،وا تكوون ج ووولهن جديووة دلعا ووة مشوواكل ادل ورأة ،الوويت رفعووت كشووعارات عاليووة موون ادلاووداةية  ،وا يو ّ
تأسيس حتالف نسال يضم السياسيات يف الكتل ادلصتل ة .
فلم تكون مشواكل وحقوو ادلورأة مسو ولية حقيقيوة جامعوة ذلون ،ولافعوة لتوحيودهن وفو إسو اتي ية سياسوية ،بول ك ّون
مور ة عاكسووة بوضووح للصلفووات بوق القووو والكتول السياسووية ادلتاوارعة  .فضوول عون عوودم جوديت ا يف االفووالة مون ال وور.
ادلتاحة ذلا ،ومو ا ةرار األمم ادلتحدة ( )0232الذن نا علوو وجوول ادلورأة يف التشوكيلة الويت تتوو إيقواف وحول الوزاعوات
واعووالة السوولم  .واألنكووو موون ذلووك أنوووا ا صلوودها مك ثووة لت ميشو ا ،فلووم تكوون موجووولة بقوووة يف ادل اوضووات والوفووول الوويت
ناةشت ةضايا ذات ابا حساس وعطا ،وا يكن اس ام ا م ثرا يف هذه القضايا .

( )0امساذ مجيل رشيد  ،ادلادر الساب . 43 . ،
( )3وجدان فري عوال ،االلاذ السياس للمراة العراةية  ،جريدة العدالة ( بادال )  02 ،حزيران . 3002
( ) 12

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 2

دور املرأة العراقية يف إصالح العملية السياسية رؤى مستقبلية  /ص03-12

إن هذا ال يع حكم ا مطلق ا بعدم وجول سياسيات متميوزات يف السواحة العراةيوة ،ولكووق يبقوو يوز ضوعيف ،كوهنوا
حوواالت فرليووة و ووا ةووالرة علووو االصلوواز ،الفتقارهووا للوودعم الوسووال موون السياسوويات األعريووات ،قيووث كوون أن يشووكلن
وت ا موحدا فيما ؼلا ةضايا وحقو ادلرأة علو األةل (. )0
إال أن هوووان أموول بتايووا تلووك الاووورة ،ومبعثووق موون ادل و هلت الوويت لك ووا ادل ورأة العراةيووة ذات التوواري ادلشوورف الوويت
سوواعلت يف رفووا مكانووة العورا حيومووا كووان ةبلووة العوواا احلضووارية  .إذ كانووت مشوواركت ا يف ركوون موون أهووم أركووان البووواذ جملتمووا
متطور ،وه احلركة التعليمية  .واليوم ومن الباب ذاتوق بودأت ادلورأة العراةيوة تودعل بثبوات لتقودم الودليل علوو اهنوا واعيوة ايون
تضا ةدم ا ،ألهنا تدرن أن إنقاذ البلد من ادلشاكل وال وضو لن يوأيت إال بتوشو ة جيول جديود يو من بودور ادلورأة الويت رافقتوق

أما وأعتا ومعلمة (. )3
فموذ أكثر من ألف عام ةال العاا (سيس و)" :إن أع م هبوة ؽلكون أن نقودم ا للم تموا  ،هو تعلويم أبوالوق" (،)2
فبوالتعليم ؽلكون توميوة روح ادلوا ووة الاواحلة ،وإذا موا ةيول بوأن مسوتقبل اجملتموا وماواه إظلوا يكونوان يف أيودن أول وك الوذين
يربون أجياذلا الواش ة ،فلن يكون ذلك رلرل ةول بعيدا عن احلقيقة .
وةوود ورلت فقوورة م مووة يف التقريوور األمريك و (أمووة يف عطوور) الووذن وودر عووام  0:92إنووق  " :إذا أرلت أن توووزع
سوولح أمووة ،فلتوووزع تعليم ووا ،وهووو ثروشووا الطيبووة وادل مووة ،وهووو ةوووة األمووة دووا تلكووق موون معرفووة متطووورة وثقافووة متقدمووة وثووروة
بشورية متعلمووة ةووالرة علووو االن تواح وا بووداع والت وودل ،وحتقي و أفضوول معوودالت التوميووة البش ورية الراةيووة وةووالرة علووو امووتلن

إنتاج وا التكوولووج "( . )4ومون هووا فوأن ادلسوتقبل سويكون بيود ادلورأة الويت أكودت حضوورها يف احلركوة التعليميوة كوهنوا بوابوة
االمل للعرا يف تايا الواةا ،والسويما مون عولل األلوار الويت مارسوت ا و ارسو ا يف م سسوات ال بيوة والتعلويم ،وحتديودا يف
م سسات وزارة التعليم العايل والبحث العلم امعاشا وكلياشا ادلصتل ة .
ومن هذا الدور ؽلكن البواذ لتحديود الودور ادلسوتقبل للمورأة العراةيوة يف احليواة السياسوية ،ف و مو موا أعطيوت الثقوة
اللزمة لك ارس لورها السياس ادلطلوب مو ا فإهنا ستكون الرافعة ادل مة ولة احلياة السياسية يف العرا .
ولكن إ أن ػلق موعد اعطاذ تلك الثقة للمرأة يف احلياة السياسية هل علي ا أن الس لتوت ر فر وة ةود توأيت وةود
ال تأيت ؟ أعتقد أن ذلك ا ٍ
رلد يف حالة مثل احلالة العراةية ،وعلي ا أن تتحرن دية لتمارس لورها احلقيقو الوذن غلوب
علي ووا أن ارسووق ،و وورج موون العبوواذة الوويت رمسووت ذلووا يف أن تكووون رلوورل أرةووام تكتموول عووا الق ووالم احلزبيووة ،وغلووب علي ووا موون

( )0وجدان فري عوال  ،االلاذ السياس للمرأة العراةية  ،ادلادر الساب .
( )3وجدان فري عوال  ،ادلرأة العراةية ألوار وأحوال  ،جريدة الاباح ( بادال )  : ،وز . 3002
( )2سعد عل زاير  ،رؤية تربوية مستقبلية يف التعليم العراة  ،رللة ش ون عراةية  ،العدل  ، 2نيسان .020 . ،300:
( )4سعد عل زاير  ،ادلادر الساب  032-034 . ،؛ يو ر كوذلك  :ادود مودكور  ،التعلويم العوايل يف الوو ن العورن  -الطريو إ
ادلستقبل  ،لار ال كر العرن  ،القاهرة .22-23. ، 3000 ،
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سلتلف ادلكونات والكتل السياسية أن تتحرن رلتمعة لكو تكوون كتلوة تاوويتية واحودة  ،علوو األةول يف األموور ادل موة ذلوا،
كقضايا ادلرأة  ،واجملتما  ،والضمان االجتماع  ،والاحة  ،والط ولة.
ومن اخلطوات ادل مة لتعزيز لور ادلرأة العراةيوة يف الوةوت احلاضور  ،البود مون االهتموام بوضوا عطوة إسو اتي ية تلوع
()0
موح ادلرأة العراةية اليت عانت وتعاين من أجل ادلساعلة برفا ر يدها السياس
الخاتمة :
ب ووق البح ووث أن أس ووباب الض ووعف السياسو و للمو ورأة العراةي ووة يوحا وور يف الق ووو السياس ووية ادلس وويطرة عل ووو العملي ووة
السياسية اليت ال تسم أن تأعوذ ادلورأة لورهوا احلقيقو  ،وجعلوت مون مشواركة ادلورأة السياسوية م ورا عارجيو ا  ،وعودلا وا
ذن ةيمووة  ،فضوول عوون افتقووار الوسوواذ ادلشوواركات يف العمليووة السياسووية ا ادل و هلت الوويت اعل ووا مسوواعلة فعليووة وم و ثرة يف
ا اذ القرار وتو يذه .
ولك تكون ادلرأة السياسية ةالرة علو ادلشاركة ال علية البد ان يكون و وذلا لل)دلان وف تارؼل ا الوضوايل  .وتطوور
العلةوة بيو وا وبووق الرجول الووذن يو من باوود بضورورة وجولهووا كوهنوا مشووارن م وم وفعووال وبودوهنا تتوةووف احليواة  .فضوول
عوون ان الق ووانق االنتصابيووة البوود ان تكووون مللمووة خلاو ووية البلوود ومللمووة مووا مساتووق ومكونتاتووق  ،ولوويس تقليوود لت ربووة
سياس ووية يف بل وود اع وور  .كم ووا ان وج ووول سياس وويق مو و موق ب وودور ادل ورأة السياسو و س وويكون في ووق لع ووم للمو وراة وفسو و اجمل ووال
السياس براز اةاشا .
ان ادلرأة العراةية ادلواضلة إمرأة حديدية  ،ف ن الضوحايا االكثور تضوررا مون احلووب والوزاعوات ادلسولحة  ،وعلوو الور م
موون كوول ادلشوواكل وادلاوواعب الوويت حتوويال عووا موون كوول االااهووات  ،اال اهنووا ش و طووو بطي ووة  ،ولكو ووا ثابتووق ضلووو هوودف
سام  ،هو ادلشاركة ال علية والبواذة يف انتشال بلودها مون كول موا فيوق مون االضوطرابات  ،متصوذة مون العلوم والتعلويم البواب
للولوج حداث التايا يف اجملتما من عولل توشو ة األجيوال القالموة ادل مووة بوأن ادلوراة دوا لوك مون احلكموة واالحسواس
باالعرين ه االةدر علو حتمل ادلس ولية وااليثار يف سبيل هنضة العرا .
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