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 :التعريف بفريق البحث

 

 األستاذ المساعد الدكتور محمود عزو حمدو  

الموصل،  يعمل أستاذ جامعي في كلية العلوم السياسية / جامعة  

بغداد   جامعة  من  الماجستير  شهادة  على   2007حصل 

من كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد،    2012والدكتوراه عام  

القرار   لتحالف  االستشارية  الهيئة  عضو  المرأة    1325يعمل 

والسالم واالمن. عضو في طاولة الحريات الدينية ومنع التمييز في  

علوم السياسية، عمل في عدة برامج لبناء القدرات منها برنامج  العراق، عضو الجمعية العراقية لل 

تعزيز   برنامج  والمتقد،  الدين  حرية  تعزيز  برنامج  التطرف،  من  للوقاية  الشباب  قدرات  بناء 

 التماسك االجتماعي عبر االعالم، تقييم حمالت المدافعة. 

 

   حمد عبيد الجربا عبدالكريم م الدكتور 

للتنم  التحرير  الشباب  عضو جمعية  ية ومختص في برامج تمكين 

وبناء القابليات وباحث في مجال بناء السالم وفض النزاعات، لديه  

وفض   السالم  بناء  مجاالت  في  والدراسات  البحوث  من  العديد 

 النزاعات وتعزيز حمالت المدافعة والحوار. 
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 شكر وعرفان 

المنفذة للدراسة جمعية نساء بغداد بالشكر والعرفان   الجهة  العمل ونيابة عن  يتقدم فريق 

المدني واألشخاص  واالمتنان الى كل من ساعد في انجاز هذه الدراسة من منظمات المجتمع  

في   المستهدفة  المحافظات  في  المحليين  والمنسقين  التركيز  جلسات  في  حضروا  الذين 

الدراسة ، وفي مقدمتهم جمعية التحرير للتنمية ومنظمة شهرزاد في تلعفر ، ومؤسسة الحنان  

ص  للتنمية البشرية في ديالى ، ومركز الدعم االستشاري والقانوني في تكريت والشرقاط ، وخال

في   التي ساهمت  والمقترحات  اآلراء  بكل  الدراسة  دعموا  الذين  لألشخاص  واالمتنان  الشكر 

إخراجها بهذه الصورة ، ويتقدم فريق العمل بالشكر الى الدكتور وعد إبراهيم خليل من كلية  

اآلداب جامعة الموصل . والدكتور محمد الجميلي من كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة تكريت ،  

 اذ احمد الخفاجي من جامعة ديالى .  واألست
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 المقدمة 

مرَّ على تأسيس الدولة العراقية الحديثة قرن من الزمان ، وشهدت الحياة العامة للمرأة العراقية  

تطورًا ملحوظًا في مستويات معينة ، ابتداًء من دخولها سلك التعليم وتخرج اول طبية من كلية  

توجهها نحو التعليم ، والحقوق وغيرها من الميادين ، ولم تتوقف  الطب العراقية ، ومن ثم  

المرأة عند هذا الحد بل أضحت شاعرة وفنانة ساهمت في ذلك األجواء الليبرالية التي كانت  

سائدة ابان العهد الملكي ، وكانت القفزة األكبر في ميدان الحقوق الخاصة بالمرأة بإقرار قانون  

في بداية العهد الجمهوري ولم يكن إقرار هذا القانون اال حصيلة    1959األحوال الشخصية عام  

أولية لنضال نسوي ، واستمرت جهود المرأة العراقية في تثبيت دعائم الحقوق الخاصة بالمرأة  

سواء في الميدان االجتماعي او االقتصادي والوظيفي ضمن مؤسسات القطاع العام ، وكانت  

السياسي ، بيد انها اصطدمت في اكثر األحوال بتنميط أدوارها  لها محاوالت لطرق أبواب العمل  

 االجتماعية على سياسات الدولة العراقية . 

ن الحاجة الماسة الستكمال العمل السياسي تتطلب جهود تشاركية واسعة تبعد فيها ميدان وأل

المي فان   ، االجتماعي  النوع  أساس  على  التمييز  لممارسة  بوابة  يكون  أن  من  ل  السياسة 

األساسي النسوي غالبا ما تماهى من تلك االطروحات االجتماعية التي عملت على تلقين أدوار  

المرأة بوصفها ادوارًا منزلية وانجابية ، وتوصيف الميدان السياسي بانه شبيه بميدان الحرب  

 . مهامه ، واقتراح سبل تطويره يمكن اال للرجال الخوض فيه وتحمل  ال

االجتماعية التي تفرز العمل السياسي وتجعله مؤطر ضمنها ، البد من    وعليه لمناقشة البيئة

تشخيص حجم الفجوات في تلك البيئة االجتماعية من اجل وضع برامج عمل تساعد النساء على  

والوصمة االجتماعية التي تشير الى النساء    طقيالتسخوض تجربة سياسية تخلصها من اهوال  

تجعل منها ضحية في احسن األحوال او انهاء أي بوادر لتجربة  العامالت في هذا الميدان ، وقد 

تعزز وجودها في ميدان يتطلب مشاركة الجميع إلقرار السياسات وفض النزاعات وبناء السالم  

بلد مثقل   االعمار في  إعادة  والمساهمة في  العنف    بأثار،  الى مزيد من  امتدت  التي  الحروب 

سواء في السياسة ام االقتصاد ام المجتمع ،  رأة العراقية  الداخلي الذي اثر على واقع حياة الم

 وغير بعيد حتى في داخل المنزل . 
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 البحثمنهجية  

وقد تم االعتماد بشكل أساسي    واآلراءانتهج البحث نهجا تشاركيا في جمع البيانات والمعلومات  

على دمج البيانات النوعية التي حصل عليها مع البيانات الكمية التي كانت حصيلة لمجموعة  

مقابالت في كل محافظة ، مع مجموعتي تركيز في منطقتين مختلفتين في    7من المقابالت  

سة رجال  كل محافظة وكانت كل مجموعة من مجموعات التركيز تتكون من عشرة اشخاص خم

وخمسة نساء وان كان هناك بعض المجموعات كانت النساء بعدد ستة . وقد وضع فريق العمل  

مجموعة من األسئلة التي عرضت للنقاش مع عدد من المختصين قبل المباشرة بالمقابالت  

لت قدر اإلمكان تغطية بعض المناطق  ومن باب التنويه فان المقابالت حاوومجموعات التركيز .  

محافظة المستهدفة ، مع مراعاة التنوع الديني والقومي في مجموعات التركيز وكذلك  من ال

تباين االعمار . كما لجأ فريق البحث الى عرض استبيان من اجل الحصول على مجموعات من  

من   إجابات  على  الحصول  استهدفت  الكترونية  استبانة  عبر  الكمية  المحافظات  البينات 

 المستهدفة من الدراسة. 
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 قسم األولال «

 ، بغداد   ( المحافظات  ضمن  االجتماعية  البيئات 

 نينوى ، ديالى ، االنبار ، صالح الدين ( 
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 قسم األولال

 ، ، االنبار  ، ديالى  ، نينوى  ) بغداد  البيئات االجتماعية ضمن المحافظات 

 صالح الدين (  

يسمى بالبيئة الشرقية التي تكون فيها    تتصف البيئة االجتماعية العراقية ، بانها تنتمي الى ما

ى مستوى اصغر  أولوية للرجال على حساب النساء ، ولكن أي عملية تشريح للبيئة االجتماعية عل 

سيظهر تباينا واسعا داخل المحافظة الواحدة ، وتشكل بغداد بسعتها االجتماعية الكبيرة مكان 

لتالقي عدة هويات ورؤى اجتماعية فمن البيئة االجتماعية الريفية في اطراف بغداد الى داخل  

بي ) سنة  العاصمة بما تشهده من تنوع ديني ) مسلمين ، مسيحيين ، صابئة ( الى تنوع مذه 

وشيعة ، كلدان ، سريان ، ارثوذكس ، انجيليون ، اشوريون ( عالوة على التنوع القومي ) عرب ،  

بها   تعصف  اجتماعية  بيئة  هكذا  مثل  يجعل  مما   ) سرياني  اشوري  كلدو   ، تركمان   ، كورد 

التغييرات بشكل مستمر ، إضافة الى ما تنعكس فيه سياسات الدولة بشكل مباشر عند كل  

 . سياسي  تغيير

وينطبق ذات الحال على نينوى ففيها عدة بيئات اجتماعية فهي خزان التنوع الديني والقومي  

والمذهبي في العراق فضال عن التباين الحاد بين بيئاتها فمن شرق نينوى ) شبك ، مسيحية ،  

الجتماعية  كاكائية ، عرب ، تركمان ، ايزيدية ( الى مدينة الموصل اذ نقطة االلتقاء مع البيئة ا 

ما الى  إضافة   ، والدينية  القومية  بيئة تتح العشائرية  بين  االمتزاج  من  الموصل  مدينة  ويه 

ال القديمة  للعوائل  واالسرية  الهرمية  التراتبية  على  تعتمد  محافظة  عشائرية  اجتماعية  ى 

 كما في مدينتي تلعفر وسنجار.  ها القيمي في غرب نينوىواضحة في طباعها ومنظور 

اما محافظة ديالى فهي خليط من التكوين القومي والديني والعشائري ، باإلضافة الى انها  

االعمال التي يقوم بها السكان تتعلق باألرض وعملية    اغلبتمتاز بانها ذات طبيعة زراعية ف

السياسي   العمل  على  االقبال  مستوى  جعلت  التي  هي  لألرض  مقارنة  استيطانهم  اضعف 

تشكل محور االرتكاز    بالمحافظات األخرى  في الدراسة ، كما ان ديالى تحوي على مراكز مدن وال

تناهز   وخانقين  والمقدادية  الخالص  مدن  هناك  المثال  سبيل  على   ، المحافظة  في  الرئيس 

 ضمن البيئات االجتماعية المحيطة بها .   التأثيربعقوبة من حيث 

 االجتماعية ضمن المحافظات ) بغداد ، نينوى ، ديالى ، االنبار ، صالح الدين (  البيئات قسم األولال  

 



10 
 

محاوت ديالى  مع  مناطق  تشابه  أربعة  او  ثالثة  تتشكل من  اذ  الدين  رئيسة    تأثيرفظة صالح 

المدن   واحدة من هذه  الى طوزخورماتو كل  باإلضافة  والدجيل  وسامراء  وتكريت  فالشرقاط 

ضمن محافظة صالح الدين تتباين طبيعتها االجتماعية ورؤيتها للشأن السياسي فضال عن  

ال فجنوب  االقتصادي  االهتمام  طبيعة  شمال  اختالف  اما  زراعي  طابع  ذو  بانه  يتميز  محافظة 

المحافظة فعملهم في وظائف في مؤسسات الدولة هو المحور الرئيس للحياة االقتصادية في 

 هذه المناطق . 

وفي االنبار التي تتشكل من جغرافية واسعة ولكن محورها الرئيس هو نهر الفرات فثمة تشابه  

االجتماعية اما اقصى غرب المحافظة فيشكل بيئة    يمتد من الفلوجة الى الرمادي في البيئة

ها  اجتماعية بحد ذاته ال تنفصل عن المنظومة القيمية الرئيسية في المحافظة ولكن تتباين عن

هناك صعوبة كبيرة في إعطاء وصف عام يمثل بشكل دقيق القيم    بشكل كبير جدا ، مما يجعل  

 السياسية واالجتماعية لهذه المحافظة . 

ف يكن  حول  لم  االجتماعية  الرؤى  وتباين  مديات  لبيان  اال  االجتماعية  البيئة  تهشيم  وارد  ي 

، العمل   المنطقة  ، أم  العشيرة  ام  خوض المرأة غمار السياسة سواء أكانت من باب المدينة 

 المهني . 

 

 االجتماعية ضمن المحافظات ) بغداد ، نينوى ، ديالى ، االنبار ، صالح الدين (  البيئات قسم األولال  
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 القسم الثاني  «

التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في 

 السياسة 
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التي النقاشات  بالدراسة    أظهرت  المستهدفة  المحافظات  في  التركيز  مجموعات  عبر  جرت 

مجموعة من التحديات فضال عن المقابالت التي قدمت رؤى كثيرة في تحديد اهم الفجوات  

الدستور   اقرها  التي  الكوتا  عبر  النسوية سواء  السياسية  التجربة  تعتري  او طريقة  25التي   %

وفق   الجديدة  االنتخابية  الدوائر  لسنة  توزيع  الجديد  االنتخابات  اجمع    .  2020قانون  وإذ 

ضمن   وواقعية  حقيقية  أدوار  للمرأة  ان  على  التركيز  مجموعات  جلسات  في  المشاركون 

العامة ، بيد أنهم ابقوا على أدوارها ضمن  الحياة  مجتمعهم المحلي او ضمن الرؤية العامة في  

أدوارها   ان  عن  فضال   ، االسرة  وجود  عماد  وهي  شريكة  او  زوجة  فهي  االجتماعي  المألوف 

المرأة الى تحديد جملة    بأدوارالسياسية بدأت في التطور التدريجي ، وقد يقود هذا االعتراف  

ض تجربة سياسية تساعد على  من التحديات التي واجهت المرأة في ميدان قدرتها على خو

 النهوض بواقع المرأة العراقية ضمن بيئة تتنوع التأثيرات فيها تبعا لتنوع التحديات : 

 أوال : التحديات المجتمعية

المجتمعية   النقاشات في مجموعات التركيز وعبر المقابالت على جملة من التحديات  كشفت 

هو كائن وما ينبغي    المقابالت " بانه يتوجب التمييز بين ماوحسب قول احد المشاركين في  

أن يكون ، المرأة كيان يشاطر الرجل يساويه ويتفوق عليه في بعض الميادين ، يوازي هذه  

للمرأة في كثير من األحيان اقتصر  هو كائن او واقع فعلي    الكينونة االجتماعية للمرأة ، ولكن ما

الوظيفة هي نتاج عوامل دينية واجتماعية ، ساهمت في تأطير    على الوظيفة االجتماعية ، وهذه

دور المرأة في الوظيفة االجتماعية وفي الحياة الشخصية المنزلية ، وكانت المرأة على مر األيام  

وكثرة التلقين لهذه الثقافة استجابت لهذا الدور ، لذلك نرى أن المرأة حتى عندما تذهب الى  

االقت أو  السياسي  أو  الميدان  االجتماعية  الوظيفة  معها  تصطحب  فهي  التعليمي  أو  صادي 

    .(1) االسرية التي أطرها المجتمع "

يسود في المجتمع العراقي من ذكورية عالية     الوظيفة االجتماعية للمرأة الى ما  تأطيرويشير  

المجتمع العراقي مجتمع قبلي ال يتقبل  هي نتاج لسيادة األعراف والتقاليد العشائرية والقبلية "  

الدين إلبعاد المرأة    استغاللأن تتقلد المرأة منصب أو تخوض في العمل السياسي, وربما تم  

 
 .  2021مقابلة مع اكاديمي  من جامعة الموصل ، اب   (1)
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السياسية وحصر دورها في مجاالت المشاركة  في     .(2)"  معينة   عن  الحال  هذا  يتوقف  ال  وقد 

" الريفية  والمناطق  المدن  مراكز  بين  واضح  تباين  ثمة  اذ  معينة  من   منطقة  الكثير  هناك 

والتقاليد   العادات  وأهمها  االستمرار  المرأة من  تعيق  ربما  التي  , ضعف  االجتماعيةالتحديات 

للمحددات   باإلضافة  الالزمة  الحماية  لها  توفر  أن  يمكن  التي  المتمثلة    االجتماعيةالقوانين 

ويمكن   للعوائق,  صورة  كأبسط  التواصل    اعتباربالعائلة  من    االجتماعيمواقع  ومشاكلها 

ولو   المشاركة سياسيا,  المرأة في  رغبة  التي تحول دون  الكبرى  بغداد    اعتبرنا العوائق  مركز 

ء خالي من المحددات فأنا أستطيع أن أؤكد بأن النساء في أطراف بغداد وبعض المحافظات  فضا

والناصرية كمثال على   األنبار وكربالء  تفرض عليهن قيود ومحددات كثيرة ويمكن أن نأخذ 

 . (3)" ضعف المشاركة السياسية من قبل المرأة 

عراف القبلية أحيانا يتفوق حتى على  يضاف الى ذكورية المجتمع فان حكم العادات والتقاليد واأل 

حسب وصف    القانون ذاته مما يجعل من النساء المستهدف األول في هذه العادات والتقاليد

المشاركات اقوى من    احدى  والعشائرية هي   ، والتقاليد  األعراف  تحكمنا منها  هناك قضايا   "

او   الحقل  في  كعاملة  المرأة  الى  ينظر  الريفي  والمجتمع  وتستكمل  القانون   " فقط  البستان 

ما في    لتفصح عن  للعمل  عندما دخلت   " السياسي  للمجال  الدخول  قررت  عندما  له  تعرضت 

أوالد االن هم كبار كلهم ، ولكنني جوبهت بحرب كبيرة من    ألربعةالمجال السياسي وأنا أم  

انت ) مرة    ابنائي واهلي على الرغم من انني لم ارشح ، ولكنني مررت بحرب  وكانوا يقولون لي

 .(4) ( أي امرأة ويوميا ستذهبين الى مكان وهذا االمر مخالف لعاداتنا وتقاليدنا "

ومن المؤكد اذا كانت النساء تعاني من الدخول  الى العمل السياسي فان ثمة مشكلة أخرى  

تتعرض لها وهي كيف تواجه المجتمع الذي ينظر الى العمل السياسي بانه عمل خاص للرجال  

على انه هي امرأة كيف ستواجهين    المرأة يتم الحديث مع    انه وحسب وصف مشاركة " غالبا مااذ  

  ين المجتمع كما انك سوف تواجهين السياسيين الذين يرفضون المنافسة أو انك قد تتعرض

والمجتمع ال أو دون ذلك  الضغط    لالغتيال  حالة من  أي  الى  المرأة  تعرض  حالة  يتدخل في 

 
 .  2021مشارك في مجموعات التركيز في بغداد ، اب   (2)

 .  2021مشارك في مجموعات التركيز في بغداد ، اب   (3)

 .   2021مشاركة في مجموعات التركيز في ديالى ، اب   (4)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  
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عيا ان تكون ضمن  وقد تعاني المرأة نتيجة األدوار التي فرضت عليها اجتما  .(5) السياسي عليها "

أساسي وتكون  وجود    ةشراكة سياسية  من  الرغم  على   " فانه  والسياسات  القرارات  صنع  في 

طروحات للنساء بالمشاركة والتفاعل ، فان مجتمعنا كونه ذكوري يحاول قدر اإلمكان تهميش  

 .(6) ي قبول ان تكون المرأة معه شريك في صنع القرار"دور المرأة ، ويجد صعوبة ف 

واذا كان العامل االجتماعي هو المحدد الرئيسي فان المجتمع العراقي ال يختلف عن اقرانه من  

مجتمع محكوم    "  يقول رجل دين بهذا الشأن    مجتمعات الشرق األوسط العربية واإلسالمية بانه 

بالعادات   المتمسكة  المجتمعات  خاصة  تساعد  ال  المجتمعات  بعض  وأعراف  وتقاليد  بعادات 

سياسيا   المرأة  مشاركة  تبغض  والتي  عليها    باعتباره القبلية  يحتم  ألنه  ومعيب  مخالف  عمل 

لكنه يستكمل في جزء اخر    "  مجالسة الرجال وهذا ال حرج فيه إن كان ضمن الضوابط الدينية

قبل أن ندعم المرأة للمشاركة في العمل السياسي البد من السؤال هل    المقابلة ويقول "من  

هي مؤهلة لهذا العمل, من رأيي ستنجح المرأة في العمل في القطاع التربوي أو الصحي لكن  

فرص نجاحها أقل عند العمل ضمن وزارة الخارجية ربما ألن المجتمع غير متقبل لوجودها في  

اصب وأنا ال أقول بأنها ليست قادرة على النجاح فقد تمكنت من النجاح وبقوة في  مثل تلك المن

دول أخرى لكن ضمن المجتمع العراقي تواجه العديد من العراقيل, كرجل دين أعتقد بأن دورها 

ال يفلح قوم إذا  )   ساند وال يمكن أن تعطى زمام األمور ويمكن أن أستشهد هنا بحديث النبي 

 .(7) ( "  ةالمرأولو أمرهم  

تعكس   ذكورية  معايير  وفق  تدار  السياسية  الحياة  بأن  أخرى  نظر  وجهة  من  يعني  ما  وهو 

عالمات  ال تضع  الناس   " بالقول  المشاركات  احدى  له  اشارت  ما  وهو   ، بها  الخاصة  منظومة 

استفهام كثيرة على أي مشارك بالعملية السياسية وهذا االمر يجعل من النساء تتردد كثيرا في  

 .(8) الدخول للسياسة"

رؤية   طبيعة  في  واضحا  اثرا  االجتماعية  الهرمية  والتراتبية  االجتماعية  للبنى  فان   ، وعليه 

المجتمع للعاملين في الميدان السياسي ، وهذه األحوال جعلت من المجتمع ينظر الى منظومة  

 
 .   2021الفلوجة  ، اب  –مشارك في مجموعات التركيز االنبار  (5)

 .  2021نينوى  ، اب  - مقابلة مع مرشحة ايزيدية من سنجار   (6)

 .  2021مقابلة مع رجل دين بغداد ،  اب   (7)

 .   2021مشاركة في جلسات التركيز ، تكريت ، صالح الدين   ، اب   (8)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  
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  ، االسرة  هي  ثالثية  تحكمه  منظور  من  كجزء  النسوي  السياسي  العادات  العمل   ، الذكورية 

 والتقاليد . 

 ثانيا : تحديات الصور النمطية 

تراكم بموجب نظرة كما  يالمألوف االجتماعي الذي يجعل موضوع االستجابة للعمل السياسي  

قلنا تنظر بالريبة الى العمل السياسي ، مما ساعد على تكوين مجموعة من الصور الذهنية  

ل فيها بسهولة ، وهي تشكل عقبة وتحدي كبير امام اقدام  الصلبة التي يصعب تغيير وقائع الحا

النساء للدخول في السياسة سواء كمشاركة ومرشحة لالنتخابات او العمل السياسي الحزبي ،  

فضال عن توليها للمناصب القيادية ، ال بل حتى في سقف التوقعات لمتطلبات التغيير السياسي  

. 

وألن التجربة السياسية الديمقراطية تتسم بالحداثة فهي نتاج سبعة عشر عام وهي غير كافية 

اعتقد ان المرأة غير مهتمة بالسياسية  فان االنطباع العام عنها "  لتكوين نموذج يعتمد عليه  

العمل السياسي في العراقي    , ثانيااآلراءالن السياسة ال تعني سماع االخبار فقط وانما اعطاء  

من الدخول    المرأةهو عمل خطر وتحكمه احزاب قوية ودول خارجية اخرى وكل هؤالء يمنعون  

المجال,   هذا  كان    باإلضافةفي  فاذا  امنة  وليست  بيئة خطرة  السياسية  البيئة  فان  الى ذلك 

تة, كذلك النظرة  الرجال نفسهم ينهزمون منها فما حال النساء ,ليس لدينا منهجية سياسية ثاب

التي تدخل في السياسية اول جملة تقال لها انه ليس عملك وال تفهمين    للمرأة االجتماعية  

وهذا يفسر    .(9)"  او الفوز    شيئا بهذا المجال لذلك نجدها تلجا الى االحزاب لكي تستطيع الصعود

مما يقود   2003من كثير من الصور التي تبلورت عن طبيعة العمل السياسي في العراق بعد  

 الى ان كل امرأة تدخل مضمار السياسة ستواجه بمثل هذا الرأي . 

عدم قدرتها على المواجهة السياسية واذا كانت المضايف والدواوين    المرأةوقد يسجل على  

العشائرية هي التي تحكم ، فان المرأة " منذ ان دخلت عالم السياسة لم نرى إنجازات كبيرة  

عدو المرأة والنساء ال تنتخب النساء ، وألنها لم تؤدي دورها بشكل متميز من  ، والمرأة هي  لها  

ما وهو  والتشريعية  البرلمانية  أدوارها  السياسية    خالل  تجربتها  او  أدوارها  في  المرأة  يجعل 

 
 .  2021مشارك في جلسات التركيز ، الموصل ، نينوى  اب   (9)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  
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ويتعدى موضوع اإلنجاز الى وجود صورة عن ان مشاركة المرأة    .(10) معرضة لالنتقاد الدائم "

يقبل المجتمع أصال أي انجاز يكون من امرأة ويصف    ية وهي نتيجة للكوتا والهي صورية او شكل

المجتمع كونها   بها  يقبل  المرأة على مستوى مشاركتها يمكن ان ال  إنجازات   " بانه  مشارك 

، نظرة أصحاب القرار والمجتمع لمشاركة المرأة بانها اكمال الصورة فقط "  صادرة عن امرأة  

ر من الرجال يخشون من كالم الناس عنهم أي تعرضهم للتنمر في  ويضيف مشارك اخر " كثي

 .(11)حالة سماحهم للنساء بالمشاركة في العمل السياسي"

فهن لم يقدمن أداء متميزا    ،    ذاتهنالسياسيات  وجزء من الصور النمطية قد يعود الى النساء  

خالل وجودهن في مركز صنع التشريعات أي البرلمان لذلك وحسب وصف مرشحة لالنتخابات  

، وعند إقرار الكوتا الحظنا ان المرأة  وبعده    2003" رأينا نموذج فاشل لمشاركة المرأة قبل عام  

عام   وبعد   ، السياسات  في صنع  غير مشاركة  ولكن  ال   2003موجودة  زج  العمل  تم  في  مرأة 

 . (12)السياسي فقط ولكن افتقدت الى عنصر مشاركتها وقبولها في صنع القرارات الهامة "

يصف مشارك " ال نصدق    ويفسر اخرون بانه لديهم نظرة عامة في المجتمع جزء منها حسب ما

، كيف   النساء شيء  ان تحقق  ، فكيف يمكن  لنا  يفعلوا شيء  لم  الرجال  المرشحات ألن  كالم 

كن ان نثق بالمرأة ، وهناك أيضا في االنتخابات كل شخص ينتخب حسب عشيرته ، والعشيرة  يم

  .(13) تدعم التصويت للمرأة " ال

وقد يبدو أداء من يعملن في العمل السياسي وكذلك عضوات مجلس النواب فضال عن عدم  

هو الذي دفع كثير من النقاش الى تنميط صورة العمل السياسي    ألدوارهنمعرفة المرشحات 

النسوي بهذه االنطباعات عن ادوارهن المجتمعية والسياسية ، وشكل عائقا في الوقت ذاته  

نسوية يمكن ان يعتد بها او االستناد والقياس عليها . السيما ان معظم    لبلورة تجربة سياسية 

خطابات الكراهية السياسية كانت تصدر من الرجال فكان فرصة للنساء ان تقابل تلك الخطابات  

 بمزيد من العمل السياسي الذي يعزز االمل بالمستقبل .

 
 .   2021مشاركة في جلسات التركيز ، ديالى  ، اب  (10)

 .  2021مشاركة في جلسات التركيز ، الرمادي ، االنبار ، اب  (11)

 .  2021مقابلة مع مرشحة من بغداد ، اب   (12)

 .   2021مشارك في جلسات التركيز ، تلعفر ، نينوى ، اب  (13)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  

 



17 
 

 ثالثا : التحديات اإلعالمية

ا المرأة  ، وهي نتاج طبيعي لثقل    ألدوارهانعكاسا  كرس االعالم صورة  االجتماعية  ووظيفتها 

الرجال   التي تقول  للرؤية  النساء  الدينية واستسلمت  والتفسيرات  والتقاليد  واألعراف  العادات 

حقوقها   المرأة  نلقن  ونحن  الزمن  قرون من  نتاج  هذا   " السياسة  وفي  المنزل  في  يحكمون 

ث اإلعالمية والدينية التي تتحدث عن المرأة من باب  كزوجة أو ربة بيت ، وحتى في االحادي

والرضا  والحضانة  النفقة  عن   ، جله  الحديث  فان   ، بحقوقها  ذات  عالتوعية  نجد  لم  ولكننا  ة 

 . (14) االهتمام بتوليها للمناصب العامة "

او وسائل   االجتماعي  التواصل  النساء سواء عبر وسائل  له  تتعرض  الذي  والتسقيط  التشهير 

األخرى المرئية والمسموعة هي التي جعلت النساء لديها ردة فعل حتى من الظهور    االعالم

  االقتراع حتى في موضوعة    واالبتزازففي الغالب يتم مهاجمتها بالتشهير والتنمر    اإلعالمي "

 كما انه "   .( 15) نرى أن األغلبية تفضل التصويت لصالح الرجال حتى من قبل النساء أنفسهن "

قد وصل التسقيط السياسي إلى التسقيط األخالقي فأظن أن المرأة ليست مستعدة لدخول  

 . (16)عملية سياسية مبنية على التسقيط والتشهير"

اإلعالمي   الظهور  قدرتهن على  على عدم  المرشحات  على  اللوم  نوع من  النقاشات  واظهرت 

اذ ال يميزن في ظهورهن اإلعالمي بين ترشيحهن لمجلس النواب  ومعرفة ادوراهن المرتقبة  

وان تكون مشرعة للقوانين مقارنة بين ما يعرضنه من وعود ال تتناسب مع المرأة اذ ال يحتل  

هناك  تقول مشاركة "    وق المرأة وبيان متطلباتها أولوية في برامجهن .مناصرة حق موضوع  

مجتمعية   وتهديدات  المرشحات،  للنساء  وتشهير  وشتم  سب  بوك  الفيس  مجاميع  في  حاليا 

وينظر أحيانا في ميدان الظهور اإلعالمي والسياسي للنساء " ينظر اليهن    .(17) "لبعض النساء

 
 .   2021مقابلة مع اكاديمي من جامعة الموصل ، اب   (14)

 .   2021مقابلة مع ناشطة في المجتمع المدني ، بغداد  ، اب  (15)

 .   2021مشارك في جلسات التركيز  ، بغداد  ، اب  (16)

 .   2021مشاركة في جلسات التركيز  ، تكريت ، صالح الدين ، اب  (17)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  
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لم تحقق شيء ولم تنفع بشيء    كعارضات أزياء والنظرة لها بأن وجودها في المجال السياسي

 .(18) ولم تقدم شيء لقضايا المرأة "

ذلك ما نتج في  موجود في المجتمع ويفسر  كامن أو  هو    تفسير ذلك التحدي ربما يعود الى ما

ل احدى الناشطات في  وق ر وتسقيط بحق النساء المشاركات تمن وجود تشهي  2018انتخابات  

المجتمع ال يشجع على المشاركة النسوية والتسقيط موجود  المجتمع وتعمل إعالمية بانه "  

كانت موجودة فيها المرأة وتعرضت الى هجمات كبيرة جدا ، سهولة استهداف   2018وتجربة 

، والحماية  المر  ، والمجتمع هو قبلي وعشائري تحكمه عادات وتقاليد واديان  أة بشكل اسرع 

االجتماعية غير موجودة للمرأة ، والمرأة عندما تتعرض للتسقيط فان حمايتها امر غير ممكن 

في مجتمعنا ، والعشائر على الرغم مما تتمتع به من نخوة وغيرة لكنها في هذه الحالة ال تحمي  

موضوع بأن الرجل ال يعيبه شيء في حين التعامل  المن التسقيط . والمجتمع يتعامل مع  المرأة  

مغاير ومختلف مع المرأة . ال األحزاب وقفت وال منظمات المرأة تعاملت بإنصاف مع قضايا المرأة  

ان   بإمكانه  عامة  ملكية  المرأة  ان  يعتبر  المجتمع  األخالقي الن  للتسقيط  تعرضها  حالة  في 

 .(19) لى صور المرشحات وفقا لذلك بكل سهولة"يعتدي ع 

  لدى المروجين للتسقيط للنساء ، يقول اكاديمي " التسقيط   لو هذا الحال من نية مسبقةوال يخ 

األخالقي والحمالت اإلعالمية لألحزاب له ، حاولت عبره األحزاب اإلسالمية تسويق االمر وكأن  

بها   يبشر  التي  والمدنية  والعلمانية  الحرية  نموذج  سيقارب  السياسي  للعمل  النساء  دخول 

، وجرى تأطير ذلك بالضد من الخاصرة الرخوة وهن النساء في مجتمع  الداعون لها والمؤيدين  

تقليدي ، وتم التركيز عليه بشكل مكثف في مواقع التواصل االجتماعي ونجحت األحزاب    محافظ

بشكل كبير في تحول الرأي العام او على األقل الهاءه عن قضايا الفساد المالي واإلداري بالفساد 

سافلة   العلمانية  ان  على  دالة  عالمة  انها  على  الفيديوهات  هذه  واستخدمت   ، اخر  نوع  من 

انها ال يمكن ان تكون بديال مناسبا للقوى التقليدية التي تعد نفسها محافظة ، وفي  وفاجرة و 

 .(20) الوقت ذاته هي تهديد مبطن الى أي مدى يمكن ان يصل الصراع"

 
 .   2021، اب    الفلوجة ، االنبارفي جلسات التركيز   ة مشارك (18)

 .   2021مقابلة مع ناشطة في المجتمع المدني وإعالمية ، نينوى   ، اب   (19)

 .  2021مقابلة مع اكاديمي ، جامعة االنبار ، اب   (20)
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وعليه فان جملة التحديات اإلعالمية التي تتأثر بالبيئة االجتماعية ، كما ان االعالم ساهم في  

ن وسائل االعالم لم تبذل جهدا في مسارات تطوير حقوق النساء  تنميط أدوار المرأة ، وكثير م

افراز طبيع لمجتمع مر بحاالت كثيرة من دورات  والمساعدة في تعزيز تجربتهن السياسية ، وهذا  

العنف واإلرهاب ساهم في تصدر الرجال لمشهد االعالم كأبطال في حين تم التركيز على النساء  

يقدم   ولم  كضحايا  او  فقط  سياسي  حراك  حتى  او  لتجربة  قائدات  بوصفهن  النساء  االعالم 

 اجتماعي يرفض النتائج التي وصلت اليها السياسات الخاصة بملف إدارة الدولة . 

 رابعا : تحديات التواصل 

الحظ المشاركون في جلسات التركيز وفي المقابالت بضعف قدرة النساء في التواصل السياسي  

ما وهو   ، المجتمع  وفي    مع  السياسي  الحقل  في   انجازاتهن  وضوح  عدم  الى  ميدان  اليشير 

السياسي ، وحتى خالل المواسم السياسية ، أي خالل فترة االنتخابات ، فان ما يسجل على نشاط  

وتشير النظرة العامة للموقف من   النساء السياسي هو عدم تواصلهن مع الجمهور النسوي .

بما إننا مجتمع    يقيس كل شيء وفق العادات والتقاليد "  النساء الى حالة مترسخة في مجتمع

يضع العادات والتقاليد مقياسا لكل فعل فأرى أن النساء أيضا يحكمن على النساء العامالت في  

العادات والتقاليد من أحكام كون المرأة ضعيفة وغير    هالمجال السياسي على أساس ما تفرض

أتكلم عن شريحة  مناسبة لألدوار السياسية وأنها ربما ال المرأة وأنا هنا   تتناسب مع طبيعة 

في حالة فوز المرشحات    وحتى  .(21) "  النساء غير الواعيات الالتي يتكلمن بلسان حال مجتمعاتهن

في بعض المناطق فان ذكورية العمل السياسي تعود من جديد وتشير احدى المشاركات الى  

تخابات يكون زوجها أو ولي امرها هو من يقوم  ذلك بالقول " حتى وان فازت المرشحة في االن

ن المرشحات  كما ا  .(22) يمكنها ان تفعل ذلك بشكل منفرد "  التواصل ومقابلة المواطنين والب

حتى في تواصلهن مع الناخبين فإنهن غالبا ما يذهبن الى الرجال والحديث مع كبار العشيرة  

تصويت عنه وعن اسرته  او رب االسرة او مختار المنطقة  ، بوصف الرجل هو من يمتلك حق ال

االسرة على  او عائلته لذلك فان " االمر يتعلق بالوعي االنتخابي اكثر مما يتعلق بسيطرة رب  

 
 .   2021مشارك في جلسات التركيز  بغداد  ، اب  (21)

 .  2021مشاركة في جلسات التركيز  تلعفر ، نينوى  ، اب   (22)
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عادة   هو  االسرة  رب  فان  الوعي  غياب  ونتيجة  لذلك   ، التصويت  عملية  عملية  يقود  من 

 .(23) التصويت"

وثمة عتب واضح من المشاركين بان النساء السياسات والمرشحات ليس لديهن القدرة على  

المجتمع  التواصل الفعال مع المجتمع يقول مشارك " المرأة ال يمكنها التواصل مع جميع شرائح  

،  ، وال يمكنها ان تحصل على دعم العشيرة بسهولة ألن المرأة حدود عملها محددة بمكان  

الرغ المرشحات ليس لديهن  ان  يخاطبن   بأقناعبة  كما  وغالبا ما   ، بالتصويت لهن  الناخبات 

 .(24) جمهور الرجال فقط "

"المرأة  ويصف مشارك ذلك بالقول  ،  وتفسير هذا الحال السياسية قد يعود الى النساء ذاتهن  

العراقية لم تصل الى مستوى تقبل نفسها في الميدان السياسي قبل عدم تقبل الرجل لها  

وبنزاعات مجتمعية جعلتها ترفض كل من في السلطة    بصراحة, المرأة العراقية تأثرت بأفكار

البتة ولو سألن النساء ليست إيجابية  أرى أن نظرة  أي  بغض النظر عن جنسه,  عن أي    امرأةا 

وإطالق   بسخط  عنها  بالتكلم  ستبدأ  أن    االتهاماتسياسية  يمكن  التي  والملفقة  الصحيحة 

وهو  نلصقها بأي سياسي, ونحن نرى أن العامل النسوي في السلطة يعاني نقص في الرؤية  

لم يفهم أو يلتمس وضع المرأة العراقية بشكل أساسي حتى يساعد في نقل معاناتها للسلطة  

تشريعية ثم التنفيذية, وربما تتفق النسوة على أن كل من تشارك في العمل السياسي هي  ال

راغبة وطامعة بمنصب أو بغاية معينة وليس هدفها اإلصالح إن صح القول. برأيي يجب أن  

دورهن  يثبتن  أن  السياسيات  النساء  وعلى  السياسيات  للنساء  النساء  من  تقبل  هناك  يكون 

 . (25)من بدعمهن"الفاعل لمساندة من ق 

وفييي جوانييب معنييية يمكيين الييذهاب الييى ان ضييعف التواصييل بييين النسيياء السياسيييات 

 المييرأةوالنسيياء فييي المجتمييع هييو الييذي يقييود الييى نتيجيية مفادهييا كمييا تصييف مشيياركة " 

فييي االنتخابييات، وقييد يعييود  امييرأة، ولييوال وجييود نظييام الكوتييا ليين تيينجح اي المييرأةتحييارب 

اغلييب  االخييرى، ولييذك تنتخييب اغلييب النسيياء رجييال. المييرأةميين  المييرأةذلييك الييى غيييرة 

 
 .  2021مشاركة في جلسات التركيز بعقوبة ، ديالى   ، اب  (23)

 .  2021مشارك في جلسات التركيز  الفلوجة ، االنبار   ، اب  (24)

 .  2021مشارك في جلسات التركيز  بغداد ، اب   (25)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  

 



21 
 

واغلييب النسيياء الفييائزات  النسيياء المرشييحات يسييتهدفن الرجييال فييي حمالتهيين االنتخابييية.

 .(26)" االحزاب وليس بسبب كفاءة المرشحةبالبرلمان نجحن بسبب دعم 

لمجموع   أولية  المرشحات  وحصيلة  بين  كبيرة  فجوة  عن  كشفت  والمقابالت  النقاشات 

ل والتجربة  حد كبير بعدم وجود معيارية للعم  ، وهذا يفسر الىهن المحلي  ع لالنتخابات ومجتم

العاملين في   المحلي جهود  المجتمع  المواطنين ضمن  السياسية يمكن ان يقيس بموجبها 

الى منافسة حزبية قد تؤدي الى حرمان  الشأن السياسي فضال عن خضوع ذلك بشكل كبير  

 التواصل بين النساء السياسات ومجتمعهن المحلي . 

 خامسا : المنافسة الحزبية  

تعمل األحزاب ضمن التجارب الديمقراطية المتطورة على بناء وتقوية وتعزيز قدرات العاملين  

معها وذلك من اجل بناء قاعدة دعم شعبي، تنتفع منه األحزاب السياسية خالل فترة االنتخابات  

من اجل تحقيق فوز في االنتخابات . هذا على المستوى المعياري امر ال مفر منه ، ولكن على  

ض الواقع السياسي العراقي فان ثمة تباين كبير جدا بين المعيارية والواقع ، فتحفظ المجتمع  ار

المحلي تجاه العمل السياسي واضح وهذا يعلل في جزء منه الى ان تجربة التعدد والمنافسة  

، وكشفت النقاشات بين المشاركين في جلسات التركيز   2003بعد   الحزبية هي نتاج مرحلة ما

ال تتصف بالنزاهة وقدرتها    ألحزابفظ كبير على العمل الحزبي ، وان انضمام النساء  على تح

على خدمة المواطنين ضمن المجتمع المحلي هي نتاج رؤيتهم المتعلقة بعدم وجود رغبة في  

ان تكون النساء ضمن منصة حزبية للعمل السياسي . فالصورة لدخول المرأة لألحزاب يلخصها  

ترشح نفسها لالنتخابات وهي غير مستقلة ودائما    المرأة  بدأتمنذ ان  قول "  احد المشاركين بال

تنتمي الى احزاب وغالبا هذه االحزاب هي احزاب قذرة انا شخصيا ارفض ان اكون عضوا فيها,  

وانا كغيري نتحدث عنهن بالسوء بسبب دخولهن لمثل هذه االحزاب الفاسدة وبالتالي نعتقد  

احداهن   تأتيتريد ان تصل الى المنصب باي طريقة وبالتالي عندما ترشح نفسها  امرأةان اي 

الفكرة   تماما  والدها  يرفض  نفسها  االشخاص    ألنهالترشح  مع  الفالني  الحزب  في  ستكون 

 .(27) "  المرأةتريد ان تدافع عن حقوق    ألنهامستقلة رشحت نفسها    امرأة الفالنيين ولم نرى اي  

 
 .  2021مشارك في جلسات التركيز  تكريت ، صالح الدين   ، اب  (26)

 .   2021مشارك في جلسات التركيز  الموصل ، نينوى   ، اب  (27)
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م الحزبية  المنافسة  يأخذ طابع  قد  انه  الى  التركيز  جلسات  في  المشاركات  اراء  نحى  وأشارت 

عشائري يأخذ صيغ جديدة من التهديد والوعيد الذي تتعرض له النساء نتيجة اعالن رغبتهن  

تذكر احدى المشاركات تجربة ترشيحها  في مباشرة العمل السياسي عبر الترشيح في االنتخابات  

، وطبيعة الظروف التي مرت بها    2018ول " أنا كنت مرشحة لالنتخابات في عام  بحسرة وتق

المرأة هي التي جعلتني ارشح لالنتخابات ، وأول المعوقات التي مررت بها هي أن تكون لديك  

ذو   يكون  ان  ممكن  الرجل  هذا  ألن   ، نفسها  والمنطقة  العشيرة  رجل ضمن  مرشح  منافس 

،  إمكانية ونفوذ وممكن أن يستغ  ل عالقاته وممكن أن يستغل كل شيء حتى يسبب األذى 

وتعرضت بسببها للتهديد منه وكان بصفتي امرأة ، وأول شيء تعرضت له من العشيرة بأنه )  

عدنا امرأة تحكم ( لذلك لم احظى بدعم العشيرة ، ومن ثم ضغطوا علي اكثر بسحب    احنا ما

التفوا علي وشطبوا اسمي من الترشيح "   ترشيحي ولكنني عاندتهم في هذا األمر ، حتى انهم

مع األسف الموجود حاليا في العملية السياسية هو خيارات  مرت به "  وتستكمل وصف مرارة ما

 .(28) األحزاب فقط وال مكان للنساء المستقالت في الترشيح "

حقوق  وحتى على مستوى المنافسة الحزبية فان األحزاب السياسية بدأت باالستثمار في ملف  

ونحن نرى إن الكثير من األحزاب ال تشجع المرأة في    المرأة من اجل كسب مزيد من األصوات "

برامجها وهذا إن دل على شيء يدل على إنها ليست بالعامل األساسي وال تعتبر مجلبا لألصوات  

ورها  من قبل األحزاب لمنافع الحزب نفسه. أنا أعتقد أن د  استغاللهاوما الكوتا إال فرصة يتم  

 . (29) "اص لجذب الناخباتيجب أن يكون بعيدا عن الحزب وأن يكن لها برنامجها الخ

وى  انعكاس البيئة االجتماعية على  مستخالصة ما توصل اليه المشاركون في هذا التحدي هو  

التنافس الحزبي ، وسعي األحزاب ضمن هذا الميدان الن الحصول على مقعد الكوتا النسوية  

دها وق ال ، كما ان الكتل السياسية من يمقارنة في حجم التنافس على مقاعد الرجيعد اسهل  

، هي من جعلت   النساء وألن العراق لم يشهد والدة تجربة نسوية حزبية  الرجال وليس  هم 

األحزاب التي يقودها الرجال هي ترسم ميادين التنافس السياسي في اطار الحصول على مزيد  

 المطالبة وتعزيز حقوق النساء في العمل السياسي . من المقاعد تحت عناوين  

 
 .   2021مشارك في جلسات التركيز  بعقوبة ، ديالى    ، اب  (28)

 .   2021مشارك في جلسات التركيز  بغداد    ، اب  (29)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  
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 سادسا : تحديات العنف االنتخابي 

المشاركين   رأي  وفق  النساء  حمالت    ابانه  ،تبدو  خالل  االستهداف  من  االسهل  الجزء  هي 

  تعلق بالوصمة االجتماعية كما ذكر في التحديات اإلعالمية ات وقد يأخذ بعدا أخالقيا ياالنتخاب

على مواقعهم عبر   الهجمات  او  والمرشحين  المرشحات  تمزيق صور  الحال مع  هذا  ويتضح   ،

الحمالت   خالل  النساء  يطال  الذي  التسقيط  من  كثير  ويمارس  االجتماعي   التواصل  وسائل 

" ن   االنتخابية  ضمنها  من  العوائق  من  الكثير  الشخصيات  هناك  يطال  الذي  التسقيط  وعية 

على    االطالع السياسية فبغض النظر عن كونهم جيدين أم ال فإن التسقيط ال يكون بسبب  

فساده أو صفقاته المشبوهة بل يكون مبني على أساس    المرشح أو المرشحة بسبب   ملفات

معة هو من  حياته الشخصية وسمعته وسمعة عائلته, فأنا أعتقد أن التسقيط والتشهير بالس 

 .(30) "أعظم العوائق التي يمكن أن تجبر النساء على العزوف عن المشاركة السياسية

واثر ذلك بشكل    2014والجزء األكبر للعنف االنتخابي يعود الى هشاشة الوضع األمني قبل عام  

كبير جدا على ممارسة المرأة ألدوارها بالمشاركة السياسية وفي العمل السياسي يقول شيخ  

الى    باإلضافةنعم كانت الظروف االمنية غير مؤهلة لكي يكون للمرأة دورها السياسي    رة "عشي

التي تمتلك    الجسدية للنساء خاصة   بالتصفيةكثرة األحزاب السياسية التي لها مجاميع تقوم  

والبعض األخر يكون بتشويه سمعتها وطعنها في عرضها كوني شيخ    ة قاعده جماهيرية كبير

ال اشجع مشاركة المراه خاصه في مناطقنا كون كثرة المتنفذين فيها    ٢٠١٤عشيره كنت قبل  

على مشاركه وإثبات جدارتها في    أةكان قراري هو تشجيع المر   ٢٠١٦ي  ولكن ف  والميلشيات

 .(31)  "عمليه سياسية 

ضوع غياب االمن الذي أدى ضعف مشاركة المرأة سياسيا فانه في جزء  وحتى على مستوى مو 

قرار ذكوري وذلك بسبب الضغوطات التي يمارسها الرجال على النساء    يمكن اعتبارهكبير منه  

لمنع المشاركة السياسية يصف اكاديمي ذلك بالقول " غياب االمن يؤدي الة غياب االستقرار ،  

والمرأة يمكن ان تصنف في مجتمعنا بأنها الجزء األكثر هشاشة وعرضة للتهديد . وغياب االمن  

اب لعزوف المرأة ، كما أن عزوفها بسبب الوضع األمني كان قرارا  في مناطقنا كان احد األسب 

 
 .   2021مشاركة في جلسات التركيز  بغداد    ، اب  (30)

 .   2021مقابلة مع شيخ عشيرة في ديالى ، اب   (31)
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ضع األمني وقرارات  ذكوريا ، رجال القبيلة او االسر هي التي منعت النساء من المشاركة ، والو 

 .(32)الرجل تبعا لذلك هي التي منعت المرأة من المشاركة "

او ما السالح  استخدام  ابر  ويبدو  المنفلت من  بالسالح  العمل  يسمى  تواجه  التي  التحديات  ز 

يعني بان    السياسي بشكل عام في العراق ، والعمل السياسي النسوي بشكل خاص ، وهو ما

حد   الى  تصل  قد  وانما  تأخذ طابع سلميا  ال  قد  السياسية  القناعات  المنافسة  لتغيير  السالح 

 السياسية . 

 

 

 
 .   2021مقابلة مع اكاديمي من جامعة الموصل ، اب   (32)

 التحديات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في السياسة الثاني:قسم  ال  
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 القسم الثالث  

 فرص مشاركة المرأة ضمن البيئة االجتماعية 

اذا كانت المرأة قد واجهت مجموعة من التحديات والعقبات في اطار مشاركتها او رغبتها في  

التركيز  دخ جلسات  في  المشاركون  اليها  أشار  فرص  ثمة  فان   ، السياسي  العمل  ميدان  ول 

 والمقابالت ضمن المحافظات المستهدفة في الدراسة وهي تتمثل بما يلي : 

 المدني :   أوال : العمل في منظمات المجتمع

يعترف المشاركون/ات ضمن جلسات التركيز باألدوار الجديدة للمرأة للعمل بعيدا عن األدوار  

النمطية التي تعرف بها باألعمال المنزلية او ضمن الوظائف الحكومية في ) التربية ( و ) الصحة  

تعليم    (  ولهذا فان " المنظمات ساهمت بشكل كبير جدا في هذا المجال ، حتى في موضوع

الفتيات ، وكنا في مرحلة ما قبل داعش نعاني من اقناع المرأة حتى في العمل ضمن المجتمع  

المدني ولكن اليوم هناك مرونة كبيرة وهذا ما يساعد على توعية المرأة بمشاركتها السياسية  

"(1). 

استفدنا من    " االنبار تقول مشاركة  أخرى في كما في  الحال على مناطق  تجربة  ينطبق هذا 

العودة بعد التهجير والنزوح من العمل في منظمات المجتمع المدني ، وهذا ساهم في قبول 

 .(2) المرأة بعيدا عن أدوارها التقليدية "

النساء   توعية  في  جدا  كبير  بشكل  للنساء  القدرات  بناء  برامج  عبر  المدني  المجتمع  وساعد 

من فرصهن السياسية ، فضال عن ان    بحقوقهن وبالمشاركة السياسية ، وهذا يمكن ان يعزز

 العمل في المجتمع المدني اعطى فرصة كبيرة للنساء للعمل في ميادين جديدة . 

 ثانيا : تجربة النزوح والتهجير : 

علىىى الىىرغم مىىن األلىىم الىىذل مىىرت بىىا النسىىاء والرجىىال واألطفىىال خىىالل تجربىىة النىىزوح 

اركون فىىي جلسىىات التركيىىز بىىان والتهجيىىر ، بيىىد ان ثمىىة امىىل فيهىىا، اذ اكىىد معظىىم المشىى 

 
 .   2021مشارك في جلسات التركيز  بعقوبة ، ديالى  ، اب  (1)

 .   2021مشاركة في جلسات التركيز الرمادي ،االنبار   ، اب   (2)

 فرص مشاركة المرأة ضمن البيئة االجتماعية  :الثالثقسم  ال 
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الىىذين نزحىىوا اثنىىاء دخىىول داعىىش وعىىادوا بعىىد تحريىىر المنطقىىة نعىىم تقىىول مشىىاركة " 

لىىىديهم دور ودور كبيىىىر جىىىدا لكىىىن اللىىىذين بقىىىوا فىىىي الموصىىىل لىىىي  لهىىىم ال دور الن 

اهىىىاليهم لىىىديهم الكثيىىىر مىىىن التعقيىىىدا بمىىىا معنىىىاس ان اللىىىذين نزحىىىوا اكتسىىىبوا ثقافىىىة 

هنىىىا اتحىىىدأل عىىىن األدوار الجديىىىدة للنسىىىاء فىىىي ميىىىادين عديىىىدة المجتمىىىع المضىىىيف و

  .(3)اكتسبتها من المناطق التي نزحت اليها "

االختالط مع مجتمعات أخرى خفف كثير من القيود التي كانت تفرض سابقا بناء على معطيات  

داعش  الوضع األمني وكذلك البيئة االجتماعية تقول ناشطة في المجتمع المدني بأن " دحر  

وايضًا اختلطت النساء بثقافات المدن االخرى بسبب النزوح وهذا ادى الى مشاركة اوسع من  

 .  (4) قبل المرأة "

وقد زادت رغبة مشاركة المرأة في العمل السياسي في هذس المحافظات اكثر من ذل قبل ، فقبل 

قبل التهجير كان    احتالل داعش اإلرهابي كان هاج  االمن حاضرا بالنسبة للجميع كما انا "

هناك محاوالت اغتيال واختطاف واالحداأل التي ترافقت مع تحدل عصابات داعش ساهمت في  

 . (5) تقوية شخصية المرأة "

كانت   اجتماعية  بيئة  في  النساء  لعمل  اولي  بمستوى  قبوال  والنزوح  التهجير  تجربة  وافرزت 

ع  " ألن مجتمعنا هو  المشاركون  استفدنا منا  منغلقة على ذاتها كما يذكر  شائرل والتهجير 

درس مهم وهو االختالط مع عادات وتقاليد أخرى واصبح قبول ألدوار المرأة بشكل افضل ،  

، االن هناك   المرأة للسيارة مقبوال  النزوح لم يكن موضوع قيادة  اذكر مثال قبل  ويمكن ان 

ت وهناك   ، العمل  الى  تقود سيارتها وتذهب  الرمادل  النساء في  قد  العديد من  طور ملحوظ 

 .(6) نشهدس في المستقبل طالما ابدى المجتمع استعدادس ليغادر التقاليد القديمة " 

الدين مسارات جديدة   واالنبار وصالح  ديالى  التي حدثت في كل من  التغييرات  تشكل هذس 

يمكن البناء عليها في المستقبل فيما يتعلق بمدى استعداد المجتمع لقبول التغيير السياسي  

 
 .   2021مشاركة في جلسات التركيز الموصل، نينوى    ، اب  (3)

 .   2021مقابلة مع ناشطة في المجتمع المدني ، صالح الدين ، اب   (4)

 .   2021مشاركة في جلسات التركيز بعقوبة ، ديالى  ، اب   (5)

 .   2021مشارك في جلسات التركيز الرمادي ، االنبار  ، اب   (6)

 فرص مشاركة المرأة ضمن البيئة االجتماعية  :الثالثقسم  ال 
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جرى التحوالت السياسية سواء عبر االنتخابات او عبر تشكيل  ل يمكن ان تقودس النساء في مالذ

الحكومة او غير ذلك من إقرار السياسات والمشاريع القانونية . " صار انفتاح اكبر ، في الوقت  

أدوارها تتعلق   ، جزء من تطور  الحاضر اصبح مجال واسع حتى في مجال الترشيح لالنتخابات 

 . (7) مل األمني واالختالط بمجتمعات أخرى "بالعا

 تكنولوجي واالعباء االقتصادية : ثالثا : التطور ال 

فرضت التطورات التكنولوجية واستخدامها بشكلها الحديث قبوال جديدا ألدوار المرأة بعيدا  

عن أنماط البيئة االجتماعية التقليدية ، يفسر المشاركون ذلك بانا استخدام أجهزة الهاتف  

السياسية   والتطورات  االخبار  للنساء االطالع على  عليا سهل  االنترنيت  وتوفر شبكات  النقال 

بعيدا عن ما كان يفرضا الرجال في السابق ، وقد ذلك الى استخدام التكنولوجيا حتى في بعض  

تدبير االعمال المنزلية التي أبعدت المرأة عن القيام بأعمال منزلية شاقة كما في السابق "  

 . (8)ول ثورة تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت ساهمت في تغيير النظرة الى المرأة "دخ

من جهة أخرى فان األعباء االقتصادية أيضا فرضت على قبول الرجل بان تكون المرأة شريك   

اقتصادل   مورد  عن  والبحث  التهجير  ظروف  فرضتها  التي  االقتصادية  األعباء  تحمل  في 

، حتى ان بعض الرجال هم من قاموا يساعدهم على إعادة بنا ء منازلهم وإعادة ممتلكاتهم 

التمكين   " المالي  المورد  بعض  توفير  اجل  من  للنساء  عمل  فرصة  عن  للبحث  بالمبادرة 

االقتصادل للمرأة رفع من مكانتها وعندما تبدأ بمشاركة مصروفات المنزل الرجل بدأ يحسب  

 .(9) يك ولي  كمورد اقتصادل "حساب لها ويفترض الرجل ان ينظر اليها كشر

 رابعا : االستقرار األمني : 

بعد دحر تنظيم داعش اإلرهابي ، بدأت المجتمعات المحررة في هذس المحافظات السيما في  

، باالستفادة من هذا الدرس الذل تمثل بغياب االمن وسيطرة   نينوى وصالح الدين واالنبار 

تنظيم داعش على هذس المحافظات ، ولم يعد الرجال وحدهم يتحملون كل المسؤوليات فثمة  

شاركية كالعمل ومرونة التحرك ، واالستفادة من المظالم التي تعرض لها  مسؤوليات اصبح ت

 
 .   2021جلسات التركيز تلعفر، نينوى    ، اب  مشارك  في  (7)

 .   2021مشاركة في جلسات التركيز بعقوبة ، ديالى ، اب  (8)

 .   2021مشاركة في جلسات التركيز بعقوبة ، ديالى ، اب  (9)

 فرص مشاركة المرأة ضمن البيئة االجتماعية  :الثالثقسم  ال 
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المجتمع نتيجة احتالل تنظيم داعش اإلرهابي وتجربة النزوح والتهجير ، وساهم ذلك بوجود  

، ويمكن   السياسي  الملحوظ في مرونة حتى على مستوى التحرك  نوع من االستقرار األمني 

ل على مستوى الدوائر االنتخابية في محافظة نينوى وكذلك  االستشهاد بتجربة الترشيح النسو

الحال ، في الشرقاط ضمن صالح الدين اعترف المشاركون/ات في جلسة التركيز هناك بان ثمة  

انفتاح كبير على مستوى قبول مشاركة النساء ، وحتى على مستوى قدرتها على نشر الدعاية  

لي يتصف بانا ذو بنية عشائرية بشكل كبير جدا .  االنتخابية على الرغم ان هذا المجتمع المح

وتمثل تجربة التحدل لعصابات داعش من قبل الشهيدة امية الجبارة مثال حي يستشهد با  

من تم مقابلتهم في صالح الدين وهي صورة عن القدرات التي يمكن ان تمارسها المرأة حتى  

 على مستوى التعبئة لمواجهة اإلرهاب والتطرف . 

 خامسا : تنامي الوعي بقدرات النساء وقانون االنتخابات الجديد : 

فرض قانون االنتخابات الجديد الدوائر االنتخابية على أساس الكوتا النسوية ، عزز هذا االمر  

البيئة   الى  رجوعهن  ضرورة  على  االنتخابية  الدوائر  ضمن  المرشحات  حصول  فرص  من 

المجموع من  كثير  ادركت  كما  وجود االجتماعية  بضرورة  واالسرية  العشائرية  االجتماعية  ات 

عدد  الن  للنساء  العشائر  بعض  ترشيح  الى  قاد  مما   ، فيها  والفوز  االنتخابات  في  لها  ممثل 

الناخبين ضمن الدائرة االنتخابية قد ال يساعدهم على الظفر بأحد مقاعد الرجال تقول مرشحة  

السياسية المشاركة  على  المرأة  يساعد  المجتمع  المجتمع    "  رغبة  على  بناًء  شاركت  والمرأة 

وحاجتا وثقتا بالمرأة فالمجتمع متفهم وبحاجة لمشاركة المرأة ألن المرأة مخلصة وصادقة  

المجتمع بضرورة   المنشود واصبح وعي لدى  عالية وتستطيع تحقيق هدفها  انسانية  ولديها 

المجتمع وفرصة  وتولي مسؤوليات في  للصعود  النساء  ودعم  اكبر من فرصة    التغيير  المرأة 

كما ان االعالم كان لا دور كبير في ضرورة دعم مشاركة    2014الرجل وخصوصا بعد احداأل  

" في (10) المجتمع  " ايزيدية  أخرى فتذكر مرشحة  اجتماعية  بيئات  والحال ذاتا ينطبق على   .

أة ان تغير  سنجار حدأل تغيير في نظرة المجتمع ، وتغيرت باالتجاس الذل رسخ بأنا يمكن للمر

وتشارك واجد سهولة كبيرة جدا في الصول الى الناخبات ، كما انني اجد مصداقية في الكلمة  

 
 .   2021مقابلة مع مرشحة من الشرقاط  ، صالح الدين ، ، اب   (10)

 فرص مشاركة المرأة ضمن البيئة االجتماعية  :الثالثقسم  ال 
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نتخابي  في أل تجمع ا  مجتمعي التي تعطيها ، كما انني اصر على حضور الناخبات االيزيديات من  

"(11). 

ء على خوض  تشكل هذس الفرص الخمسة دروسا مستفادة يمكن بناء برامج لتعزيز قدرات النسا 

 تجارب سياسية تنفع لتكون مسار عمل لتخفيف حدة تأثير البيئة االجتماعية . 

 

 
 .  1202مقابلة مع مرشحة ، سنجار ، نينوى ، اب  (11)

 فرص مشاركة المرأة ضمن البيئة االجتماعية  :الثالثقسم  ال 
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 : مؤشرات أولية لقياس مدى مشاركة المرأة في العمل السياسي  القسم الرابع 

عمل الفريق البحثي للدراسة على اجراء استبيان للمحافظات المستهدفة في الدراسة والنية كانت لبيان  

السياسية   المشاركة  األولية على  الفعل  األولية عن مجموعة من    للمرأة وقدردود  المؤشرات  تلك  عبرت 

 النتائج على شكل محورين وكما يلي : 

   

 71، نسبة االناث %  29نسبة الذكور %

 

%( للييذكور ويعييود اللييك العتميياد 29%( مقابييل  71يشييير الرسييم التو يييحي الييى ان تمثيييل المييراءة فييي  العينيية بليي   

 اسلوب العينة العشوائية وهو احد افضل االساليب في اختيار العينات البحثية .

 االسئلة:نسب االجابة عن 

 -تحليل النظرة السلبية لمكانة المراة في المجتمع :  : 1

يتفييق ن يير افييراد العينيية علييى ان هنييا  نظييرة سييلبية وا ييحة لمكانيية المييرأة فييي المجتمييع العراقييي عمومييا وفييي 

مجتمعييات البحييت التييي شييملتها عينيية الدراسيية وتييرتبل هييذ  النظييرة السييلبية بسيييادة وتيي  ير قيييم الييذكورة وسييي رة 

تمييع الشييرقي المحيياف  وهييذا يعييود سييلبيا علييى مشيياركة  المييرأة السياسييية النيي  سيييبقيها فييي مكانيية الرجييل فييي المج

%( مييين العينييية وجيييود هيييذ  النظيييرة 30متراجعييية ال تسيييمف لهيييا فيييي المشييياركة الفاعلييية بيييالمجتمع ، بينميييا رفييي   

يوجيييد ميييا يعييييق السيييلبية عليييى مكانييية الميييرأة ويعتقيييدون انهيييا تحتيييل مكانييية مناسيييبة لو يييعها االجتمييياعي وال 

29%

71%

ذكر

انثى

 القسم الرابع : مؤشرات أولية لقياس مدى مشاركة المرأة في العمل السياسي   
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ن العينيية عيين مييوقفهم الحيييادال تجييا  االجابيية علييى هييذا %( ميي 20مشيياركتها فييي العمييل السياسييي ، واخيييرا اعليين  

 السؤال . 

 

 

 : االجابة على سؤال عدم المساواة بين الرجل والمراة ؟  2

ل والمييرأة %( يقييرون بوجييود عييدم مسيياواة بييين الرجيي 60ميين الرسييم السييابق ن حيي  ان اكثيير ميين ن يير العينيية  

مسييتندين علييى قييراءتهم للواقييع االجتميياعي الييذال يميييم بييين الرجييل المييرأة فييي منتليير مجيياالت الحييياة فييي انحيييا  

وا ييف للرجييل الييذال ينفييرد بحقيي  فييي العمييل السياسييي الييذال يتيييف ليي  احييت ل منتليير المنا ييب السياسييية والعمييل 

عييدم مسيياواة بييين الرجييل والمييرأة فييي المجتمييع %( ميين العينيية االقييرار بوجييود 21بحرييية تاميية  ، بينمييا يييرف   

العراقييي وان كييي  الجنسييين قيييد ح يي  عليييى حقوقهمييا وواجباتهميييا بشييكل متسييياوال وعييادل بشيييكل يسييمف لهميييا 

 %( من العينة بالحياد على هذا السؤال .19بالعمل في المجال السياسي مثل أال مجال اخر ، واجاب  

 

 ة ؟: االلتمامات العائلية كعائق للمراء 3

%( ميين العينيية ان االلتمامييات العائلييية تعييد احييد اهييم العوائييق التييي تقيير امييام مشيياركة المييرأة فييي العمييل 67يييرى  

السياسييي نظييرا لكثييرة االلتمامييات الملقيياة علييى عاتقهييا والتييي ال تمنحهييا الوقييت الكييافي للتفيير  للعمييل السياسييي 

جييا   وجهييا وابنائهييا وهييو اميير ربمييا اكثيير  ييعوبة ميين السيييما وانهييا متموجيية م لييوب منهييا العديييد ميين االلتمامييات ت

المييرأة التييي تكييون عمبيياء والتييي تعيياني ايضييا ميين مجموعيية ميين االلتمامييات االجتماعييية تجييا  اسييرتها تحييد ميين 

%( ميين العينيية اعتبييار ان االلتمامييات العائلييية تشييكل عييائق امييام دخييول 12دخولهييا العمييل السياسييي ،  بينمييا يييرف   
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%( ميين 21السياسييي ويعتبييرون ان اللييك امييرا  بيعيييا ال يييؤ ر علييى ادائهييا السياسييي ، واخيييرا اعليين   مييلالمييرأة فييي الع

 العينة موقفهم المحايد تجا  المو وع .

 

 

 : النوف عليها من تبعات العمل السياسي ؟ 4

معتيير   %( علييى ان النييوف ميين تبعييات العمييل السياسييي يشييكل عييائق مهييم امييا دخولهييا71يتيير  لثييي العينيية تقريبييا  

العمييل السياسييي واللييك لكييون  بيعيية العمييل السياسييي فييي العييرا  تكييون خ ييرة وحساسيية فضيي  عيين التسييقيل 

السياسييي والو ييمة االجتميياعي لميين يفشييل فييي العمييل السياسييي ومييا يترتييب علييى هييذا العمييل ميين خ فييات سياسييية 

ا النييوف كييونهم ينظييرون الييى انيي  ال %( االقييرار بهييذ11او مشيياكل قييد تييؤ ر علييى حياتهييا االجتماعييية ، بينمييا  رفيي   

 %( بالحياد على السؤال .18توجد مناوف من دخول للعمل السياسي ، واجاب  

 

 :  بع  القيم العشائرية تمنعها من اللك ؟ 5

%( بجييود مجموعيية ميين القيييم العشييائرية والتقاليييد االجتماعييية التييي تمنعهييا ميين دخييول 70يقيير  لثييي العينيية تقريبييا  

لسياسييي واللييك الن  بيعيية المجتمييع العراقييي المحافظيية ال تحبييذ مشيياركة المييرأة فييي مجيياالت العمييل مجييال العمييل ا

السياسييي الييذال يمتييا  بيي مور عديييدة منهييا  االخييت خ واالحتكييا  واالخييت ف وال ييراع وتقييديم التنييا الت وت ليييب 

تسييمف بقيييادة المييرأة للعمييل  الم ييالف وت يييير التوجهييات ( فضيي  عيين بعيي  التقاليييد االجتماعييية التييي ال تر ييب او

%( اال ييييرون ان المجتميييع العراقيييي مجتميييع 16السياسيييي او احت لهيييا مراتيييب سياسيييية علييييا ، بينميييا رفييي  الليييك   
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رأة فييي السياسيية واالن يمكنهييا اللييك متحضيير تيييرت فييي  القيييم التقاليييد االجتماعييية التييي كانييت تعيييق عمييل الميي 

 هم في االجابة على المو وع .%( حياد14بشكل مسموح ب  اجتماعيا ، واعلن  

 

 

 

 : خ ورة العمل في المجال السياسي ؟ 6

%( علييى ان خ ييرة 64( اال اتفييق اكثيير ميين ن يير العينيية  4تؤكييد نتييائج االجابيية علييى هييذا السييؤال مييا جيياء فييي السييؤال  

سييي العمييل السياسييي تعييد ميين اهييم معييرق ت دخييول المييرأة فييي المجييال السياسييي واللييك بسييبب خ ييورة العمييل السيا

الييذال قييد يييؤدال بهييا الييى المييوت نتيجيية انتشييار اال تييياالت فييي العمييل السياسييي فضيي  عيين ال ييراعات السياسييية 

%( ميين العينيية االقييرار 19االنق بييات والثييورات التييي شييهدها التيياريف السياسييي فييي العييرا  منييذ ع ييور ، بينمييا رفيي   

بييل ربمييا تكييون هنييا  اسييباب اخييرى تمنعهييا  بوجييود خ ييورة فييي العمييل السياسييي تمنعهييا ميين دخييل المجييال السياسييي

 %( بالحياد على هذا السؤال . 17من اللك ، واخيرا اجاب  

 

 : عدم وجود فرص متكافئة بين الرجل والمرأة في السياسة  ؟ 7

%( ان هنييا  تحييدال كبييير يمنييع المييرأة ميين دخييل المجييال السياسييي   عييدم تكييافؤ 69يييرى  لثييي العينيية تقريبييا  

الفيييرص بيييين الرجيييل والميييرأة فيييي العميييل السياسيييي وان  البيييية الفيييرص يسيييتحوال عليهيييا الرجيييال يحتكرونهيييا وال 

عتقييدون بوجييود فييرص %( هييذا الكيي م وي17يسييمحون بنلييق فييرص للمييرأة اال فييي ن ييا   يييق ، بينمييا يييرف   
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%( حيييادهم عيين 14ظلوميية فييي اللييك ، واعليين  متكافئيية او مناسييبة للمييرأة فييي العمييل السياسييي العراقييي وال يرونهييا م

 هذا المو وع .

 

 

 

 

 :  ال ورة النم ية عن عمل المرأة ؟ 8

.. الييف ( هييي %( ميين العينيية علييى ان ال ييورة النم ييية لعمييل المييرأة فييي مجيياالت  البيييت ، ال ييحة، التعليييم62يتفييق  

السييائدة فييي الييذاكرة المجتمعييية وهييذا بييدور  يشييكل عائقييا امييام دخولهييا للعمييل فييي مجيياالت جديييدة ال يتقبلهييا 

المجتمييع مثييل  العمييل السياسييي( الييذال ال تحييتف  الييذاكرة المجتمعييية ب ييور كثيييرة عنيي  قياسييا ب ييور عمييل المييرأة 

ا قييد يولييد لييديها منيياوف ميين الفشييل فييي  او حتييى عييدم فييي التعليييم وال ييحة او الييدور االساسييي لهييا فييي المنييمل مميي 

%( بييالرف  علييى هييذا الموقيير الييذال يرونيي  ال يشييكل عييائق امييام دخلهييا 19التفكييير فييي دخوليي  اساسييا ، بينمييا اجيياب  

للعمييل السياسييي السيييما ان تيياريف العييرا  المعا يير يحتييوال ق يير نجيياح عديييدة للمييرأة فييي هييذا المجييال ، واجيياب 

 ى هذا السؤال .%( بالحياد عل19 
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 : عدم  قة المرأة بقدرتها على العمل السياسي؟ 8

%( الحكييم بييان سييبب عييدم دخييول المييرأة فييي العمييل السياسييي يرجييع لعييدم  قتهييا 50يييرف  ن يير افييراد العينيية   

بقييدراتها للعمييل فييي هييذا المجييال فهييي تمتلييك الكثييير ميين القييدرات التييي تؤهلهييا للعمييل السياسييي بشييكل يقييل عيين 

بييل تتفييو  فييي بعيي  االحيييان لكيين هنييا  مسييببات تحييديات اخييرى تحييد ميين دخولهييا هييذا المجييال وتمنعهييا الرجييل 

%( اال يعتقييدون بييان لهييا قييدرات ومهييارات لعبييداع فييي اعمييال 31التميييم فييي  ، بينمييا وافييق علييي   لييت العينيية تقريبييا 

قييد تنسيير فييي  او تفشييل ، واخيييرا اخييرى تتقنهييا اكثيير ميين العمييل السياسييي لييذلك ال تر ييب هييي فييي الييدخول الييى مجييال 

 %( حيادهم عن هذا المو وع .19اعلن  

 

 

 : توجهات المرأة بعيدة عن السياسة ؟ 9

%( ميين العينيية القييول بييان المييرأة ال تهييتم بالسياسيية وانهييا تشيي ل عقلهييا وتفكيرهييا فييي اهتمامييات اخييرى 42يييرف   

اسييي وهييذا يجعهييا  ييير واقعييية والات دور اجتميياعي بعيييدة ممييا يييدفعها ل بتعيياد عيين الييدخول فييي معتيير  العمييل السي

%( ميين العينيية علييى ان اللييك 40مهمييب بعيييد عيين التيي  ير فييي القييرار السياسييي لكيين الحقيقيية  ييير اللييك ، بينمييا وافييق  

اميير واقييع وان ميين معييرق ت دخييل العمييل السياسييي انهييا بعيييدة عنيي  وال تهييتم  بيي  بقييدر اهتمامهييا ب مورهييا الحياتييية 

%( حيييادهم فييي اجابيية هييذا السييؤال 18القت ييادية لييذا فهييي ال تييدخل فييي مجييال ال تهييتم بيي   ، واعليين  االجتماعييية وا

 . 
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 .: تعاني المرأة من  عوبة التوا ل المباشر مع القاعدة الجماهيرية  10

%(عليييى ان الميييرأة تعييياني مييين  يييعوبة وا يييحة فيييي التوا يييل ميييع قواعيييدها 55يتفيييق اكثييير مييين ن ييير العينييية  

والمجتمعيييية وهيييو اسييياس مييين اسييي  العميييل السياسيييي النييياجف وهيييذا يجعلهيييا فيييي شيييب  عملييية عييين   الجماهيريييية

%( 30الجميياهير التييي تفتقييد وجودهييا بييينهم وهييذا بييدور  سيشييكل عائقييا كبيييرا فييي العمييل السياسييي ، بينمييا يييرف   

 ئق امام دخولها من العينة اعتبار ان هذا الضعر في التوا ل مع القواعد الجماهيرية والمجتمعية يشكل عا

للعمييل السياسييي ووان هنييا  وسييائل منتلفيية تمكنهييا ميين االقتييراب والتوا ييل مييع المجتمييع وقواعييد  ، واخيييرا اجيياب 

 %( بالحياد عن هذا المو وع .15 

 

 :   عر الوعي المجتمعي بحقو  المرأة؟ 11

المييرأة وحقوقهييا السياسييية  %( علييى ان  ييعر الييوعي المجتمعييي الوا ييف بقضييايا77يجمييع اكثيير ميين  لثييي العينيية   

يشييكل اكبيير عييائق امييام دخييول المييرأة للعمييل السياسييي اال كييير سييتتمكن ميين المشيياركة السياسيية وتييدخل الييى 

العميييل السياسيييي والمجتميييع ال يفقييي  ابسيييل حقوقهيييا وال يهيييتم بميييا تعانيييي  مييين مشييياكل تحيييد مييين فاعليتهيييا 

امييام عمييل المييرأة فييي السياسيية ألننييا نعيييب اليييوم فييي  %( ميين العينيية اعتبييار اللييك عييائق12المجتمعييية ، بينمييا رفيي   

ع يير االت يياالت والت ييور والت ييير االجتميياعي السييريع الييذال  اد ميين وعييي المجتمييع بكافيية فئييات بمنتليير الحقييو  

 %( عن حيادهم في االجابة على السؤال . 11ومنها حقو  المرأة السياسية ، واخيرا اعلن  
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 تنابات ؟ء إلى جانب المرأة والت ويت ل الحها في االن: عدم وقوف الناخبات النسا 12

%( ميين افييراد العينيية علييى ان عييدم مسيياندة المييرأة الناخبيية للمييرأة المرشييحة فييي االنتنابييات يعييد عييائق 66يجمييع  

مهييم فييي ابتعيياد المييرأة عيين الييدخول فييي العمييل السياسييي لكونهييا ال تجييد لهييا مسيياندة ميين بنييات جنسييها نتيجيية 

ف بييينهن ممييا افيير  ق يعيية  ييير مبييررة بييين المرشييحة والناخبيية نييتج عنهييا  ييعر اال ييوات التييي ل نقسييام الوا يي 

%( ميين العينيية االقييرار بعييدم المسيياندة بييين 17تح ييل عليهييا المييرأة عمومييا وميين النسيياء خ و ييا ، بينمييا رفيي    

لبديليية ميين الرجييال الناخبييات والمرشييحات وان اللييك ليين يييؤ ر علييى دخييول المييرأة للعمييل السياسييي لوجييود اال ييوات ا

او النسيياء المؤيييدات علييى قلييتهن وان اللييك سيت شييى مييع الوقييت وتييمداد مسيياندة الناخبييات للمرشييحات تييدريجيا 

 %( حيادهم في اجابة هذا السؤال .17بميادة الوعي عن النساء ، واخيرا اعلن  

 

  انيا  : تحليل نتائج محور الفرص :

 :  وجود نظام الكوتا ؟1

العينيية علييى ان وجييود نظييام الكوتييا يسيياعد علييى تشييجيع المييرأة الييى العمييل السياسييي كونيي  يشييكل %( ميين 68يؤكييد  

 ييمانة لهييا بالح ييول علييى حقهييا االنتنييابي باالحتفييا  بمقعييد يمثلهييا فييي البرلمييان اال ان تحديييد نسييبة معينيية 

ون الو ييول الييى مقعييد لمقاعييد النسيياء يحفمهييا بقييوة علييى المشيياركة السياسييية ويع يهييا دافييع لتجربيية هييذا العمييل كيي 

الكوتييا اكثيير  ييمانة ميين الترشيييف االعتيييادال وفييق الظييروف السياسييية والمجتمعييية التييي قييد ال تييوفر للكثيييرات الفييو  

%( ميين العينيية ان يكييون نظييام الكوتييا هييو العامييل المسيياعد لييدول المييرأة للعمييل السياسييي 10بيي  ، بينمييا يييرف   

%( ميييوقفهم 22انييية االجتماعيييية و يرهيييا مييين العواميييل ، واعلييين  قياسيييا بعواميييل اخيييرى تمتلكهيييا كالكفييياءة والمك

 الحيادال من هذا السؤال .
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 : تحرر المجتمع من بقايا الفكر المت رف ؟ 2

%( علييى ان تحييرر المجتمييع ميين الفكيير المت ييرف يعييد العامييل االبيير  فييي تشييجيع 77يجمييع اكثيير ميين  لثييي العينيية  

المييرأة علييى الييدخول الييى العمييل السياسييي واللييك لمييا شييهد  المجتمييع عمومييا والمييرأة خ و ييا ميين تراجييع دورهييا 

 سييت  ل ال تمتلييك اال راال او دور واسييت  لها ب بشييع ال ييور ميين قبييل هييذا الفكيير المييري  الييذال حولهييا الييى سييلعة ل

او حرييية اجتماعييية ونظيير اليهييا نظييرة سييلبية بحتيي  ترب هييا بتبعييية الرجييل فييي كييل المواقيير االجتماعييية ، بينمييا رفيي  

%( فقييل ميين العينيية ان يكييون تحييرر المجتمييع ميين االف ييار المت رفيية عامييل محفييم للمييرأة للمشيياركة فييي العمييل 9 

يهم مييرتبل بعوامييل اخييرى تنيير المييرأة وفر ييها السياسييية ، واكنييت نسييبة السياسييي وربمييا يكييون المحفييم لييد

 %( فقل وهي نسبة قليلة ايضا .14المحايدين في اجابة السؤال  

 

 : وجود المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بشؤون المرأة ؟ 3

المهتميية بشييؤون المييرأة يعييد العامييل %( علييى ان وجييود المنظمييات الدولييية والمحلييية 83يتفييق  البييية افييراد العينيية  

االبيير  فييي تشييجيعها علييى الولييو  فييي العمييل السياسييي وممارسييت  بشييكل يييوا ال الرجييل الن اللييك حييق ميين حقوقهييا 

المشييروعة اال اسييهمت هييذ  المنظمييات الييى حييد كبييير فييي نشيير الييوعي المجتمعييي بقضييايا المييرأة وتحررهييا وح ييولها 

منتليير اال ييعدة ومنهييا الجانييب السياسييي السيييما بعييد الت يييير فييي  علييى حقوقهييا و يييادة دورهييا االجتميياعي فييي

والييدور االكبيير للمنظمييات بعييد عمليييات التحرييير ميين سييي رة داعييب علييى بعيي  المحافظييات ، بينمييا يييرف   2003
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فييراد العينيية النظيير الييى ان وجييود وانتشييار المنظمييات النا يية بييالمرأة كمحفييم لهييا لييدخولها للعمييل %( فقييل ميين ا6 

 %( فقل .11، وكانت نسبة المحايدين في هذا السؤال قليلة ايضا اال بل ت    السياسي

 

 : تشجيع وسائل االع م  على تحرر المرأة ؟ 4

ويجمييع ايضييا  البييية افييراد العينيية علييى الييدور الكبييير الييذال تلعبيي  وسييائل االعيي م المحلييية والعربييية فييي تشييجيع المييرأة 

توعييية المجتمييع ككييل ب همييية مسيياهمة المييرأة فييي منتليير مجيياالت  علييى نيييل حقوقهييا وتوعيتهييا بييذلك فضيي  عيين

الحييياة االجتماعييية كشييريك اساسييي اال كييان النتشييار بييرامج التوعييية فييي منتليير الفضييائيات ووسييائل االعيي م االخييرى 

الييدور الكبييير عقنيياع المجتمييع بحقييو  المييرأة وت يييير نظرتيي  السييلبية اليهييا بدرجيية كبيييرة حفمتهييا علييى الييدخول 

عمييل السياسييي واالن يي   منيي  النتييماع حقوقهييا المجتمعييية ، وكانييت نسييبة الرافضييين لوجهيية النظيير هييذ  قليليية لل

 %( من المحايدين في االجابة على هذا السؤال .11%( من افراد العينة مقابل  8جدا ال تتعدى  

 

 : انتشار افكار تمكين المرأة ومساواتها بالرجل ؟ 5

ة علييى ان انتشييار افكييار تمكييين المييرأة ومسيياواتها بالرجييل لعبييت دورا كبيييرا فييي تشييجيعها يتفييق اكثيير ميين  لثييي العينيي 

علييى دخييول العمييل السياسييي السيييما فييي السيينوات االخيييرة التييي شييهدت انتشييارا واسييعا لهييذ  االفكييار التييي عييم ت 

التييدريجي ألفكييار  مكانيية المييرأة ومنحتهييا  قيية كبيييرة فييي المشيياركة السياسييية والمجتمعييية نظييرا لتقبييل المجتمييع
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رتبل بنييواحي المسيياواة وفسييح  المجييال لهييا لييدخولها الييى كافيية الميييادين التييي كانييت حكييرا علييى الرجييل وهييو اميير ميي 

كثيييرة مثييل  انتشييار المنظمييات المدافعيية عيين المييرأة ونشيياخ وسييائل االعيي م فييي التوعييية والييتنلر ميين الت ييرف 

فقييل ربييل انتشييار افكييار التمكييين والتحييرر والمسيياواة بتحفيييم %( 10ويرهييا ميين العوامييل المسيياعدة ( ، بينمييا رفيي   

 %( من العينة كانوا محايدين في االجابة . 15المرأة على دول العمل السياسي مقابل  

 

 : برو  بع  التجارب الناجحة للمرأة في العمل السياسي ؟ 6

ناجحيية فييي مجييال العمييل السياسييي فييي %( علييى ان بييرو  بعيي  التجييارب النسييائية ال82يجمييع  البييية افييراد العينيية  

السيينوات االخيييرة حفييم الكثييير ميين النسيياء علييى الييدخول الييى العمييل السياسييي بييالر م ميين قلتهييا اال انهييا اسييهمت 

بشييكل كبييير فييي ت يييير النظييرة القا ييرة علييى المييرأة ومسيياهمتها فييي العمييل السياسييي وشييجعت الكثييير ميين النسيياء 

%( فكييرة ان هييذ  التجييارب 9افضييل مييا عنييدهن للنجيياح فييي  ، بينمييا رفيي    علييى خييو تجربيية العمييل السياسييي وتقييديم

القليليية الناجحيية كانييت وراء تحفيييم النسيياء للعمييل السياسييي بييل رب تيي  بعوامييل اخييرى تييم الكرهييا سييابقا ، واخيييرا اعليين 

 %( فقل الحياد عن االجابة على هذا السؤال .8 
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 ستواها التعليمي ؟:  يادة وعي المرأة وم 7

%( ان  يييادة وعييي المييرأة وارتفيياع مسييتواها التعليمييي كييان المحفييم االكبيير لهييا 92ال البييية السيياحقة ميين العينيية   تييرى

فييي دخييول العمييل السياسييي اال ادركييت ان دورهييا فييي العمييل السياسييي ال يقييل اهمييية عيين بيياقي ادوارهييا االجتماعييية 

حقوقهييا االخييرى كونهييا تحتييل مكانيية سياسييية ال بييل يفوقهييا اهمييية حاليييا كونيي  يسييهم بشييكل كبييير فييي انتماعهييا ل

مييؤ رة فييي اتنيياال القييرار وتشييريع القييوانين والرقابيية علييى تنفيييذها السيييما مييا يتعلييق منهييا بييالمرأة  اال ان ارتفيياع 

المسييتوى التعليمييي و يييادة الييوعي االجتميياعي للمييرأة يسيييران بشييكل متييوا ال ومكمييل لبعضييهما االخيير ، بينمييا اجيياب 

 %( من العينة اعلنوا حيادهم عن االجابة في هذا السؤال .7هذ  الفكرة مقابل  %( فقل ب  على  1 

 

 : وجود العديد من االحماب والحركات السياسية ؟ 8

%( علييى ان تعييدد االحييماب والحركييات السياسييية فييي المجتمييع العراقييي فييي السيينوات 55يتفييق اكثيير ميين ن يير العينيية  

رأة لليييدخول للعمييل السياسيييي الن التنيييوع فييي االفكيييار واالتجاهيييات االخيييرة اسيييهم بشييكل كبيييير عليييى تشييجيع المييي 

السياسييية يتيييف مجيياالت اوسييع الختيييار مييا يناسييبها وي ئييم توجهاتهييا السياسييية ويبعييدها عيين التقيييد بفكيير محييدد 

%( ميين العينيية اعتبييار التعددييية الحمبييية وتنييوع الحركييات السياسييية كمحفييم 23واحييد ربمييا ال ي ئمهييا ، ويييرف   

 %( من العينة اجابتهم بالحياد على هذا السؤال .22مرأة للدول للعمل السياسي ، واخيرا اعلن  لل
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  : ظهور رد فعل اجتماعي ايجابي تجا  المرأة في السنوات االخيرة ؟9

%( ميين العينيية ان هنييا  رد فعييل ايجييابي فييي السيينوات االخيييرة تجييا  قضييايا المييرأة ممييا ولييد حييافما قويييا 75يؤكييد   

دى النسيياء ل شييترا  فييي العمييل السياسييي اال اسييتثمرت النسيياء هييذا المنييا  االيجييابي الييذال حييرر المييرأة ميين قيييود ليي 

كثيييرة وفييتف لهييا مجيياالت واسييعة فييي العمييل والتعليييم والحريييات االخييرى التييي شييهدت تقييدما كبيييرا بفضييل تنييامي 

ل فييي مسيييرة العمييل النسييوال فييي العييرا  ، الييوعي المجتمعييي تجييا  قضييايا المييرأة وكانييت السيينوات االخيييرة نق يية تحييو

%( ميين العينيية االعتييراف بوجييود هييذا المنييا  االيجييابي تجييا  قضييايا المييرأة ، واخيييرا كييان الحييياد موقيير 10بينمييا رفيي   

 %( المتبقين من العينة حول هذا الموقر .15 

 

 : توافر القوانين والتشريعات المحفمة لحقو  المرأة ؟ 10

%( عليييى ان القيييوانين والتشيييريعات العراقيييية الموجيييودة تشيييكل حيييافما قوييييا لنييييل الميييرأة 73 يوافيييق  لثيييي العينييية 

حقوقهييا فهنييا  مجموعيية ميين القييوانين والتشييريعات التييي ان ييفتها قانونيييا لكيين المشييكلة  البييا مييا تكييون فييي 

ة ومنحتهييا ت بيييق القييوانين ، لكيين فييي المجمييل القييوانين العراقييية اسييهمت بشييكل كبييير فييي تعميييم حرييية المييرأ

حقوقهييا فييي منتليير المجيياالت المجتمعييية وهييذا شييجعها للييدخول الييى سيياحة العمييل السياسييي كمنيياف  للرجييل فييي 

%( ميين العينيية اعتبييار ان القييوانين الموجييودة فييي المجتمييع العراقييي  هييي مييادة محفييمة 11هييذا الميييدان ، ينمييا رفيي   

%( 16انين ، وكييان المحايييدون فييي هييذا السييؤال  للمييرأة السيييما وان هنييا  خروقييات كبيييرة فييي ت بيييق هييذ  القييو

 فقل .
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 : قانون الدوائر االنتنابية  اد من فر ة مشاركة المرأة السياسية؟ 11

%( ان قييانون الييدوائر االنتنابييية الجديييد  اد ميين فر يية مشيياركة المييرأة سياسيييا 66يعتقييد اكثيير ميين ن يير العينيية  

ول الييى مقاعييد البرلمييان بشييكل افضييل ميين القييوانين االنتنابييية كونيي  اتيياح لهييا منافسيية عادليية تمكنهييا ميين الو يي 

السييابقة وهييذا حفييم الكثيييرات ميين النسيياء للييدخول الييى معتيير  العمييل السياسييي وخييو  هييذ  التجربيية الجديييدة 

السيييما وان هنييا  قييوانين اخييرى داعميية مثييل الكوتييا النسييائية التييي تميين ح ييول عييدد ميين النيياء علييى مقاعييد  ابتيي  ، 

%( ميين افييراد العينيية اعتبييار ان مييواد قييانون الييدوائر االنتنابييية يشييكل اال حييافم لميييادة فر يية المييرأة 11 بينمييا رفيي  

%( ميين 23فييي العمييل السياسييي وان هنييا  عوامييل اخييرى تييم الكرهييا مسييبقا هييي التييي ا ييرت علييى اللييك ، واخيييرا اعليين  

 العينة موقفهم المحايد تجا  هذا السؤال . 

 

 االستقرار االمني اسهم في تعميم مشاركة المرأة سياسيا ؟ : 12

%( ميين العينيية ان تحسيين الظييروف االمنييية واسييتقرارها بعييد القضيياء علييى االرهيياب و ييرد فلوليي  اسييهم 65يؤكييد  

بشييكل كبييير فييي تحفيييم المييرأة علييى المشيياركة فييي العمييل السياسييي بشييكل كبييير الن الهيياج  االمنييي كييان اكثيير 

ة للنسيياء والييذال ابعييدهن عيين العمييل السياسييي بعييد انتشييار القتييل وال يير واالبتييما  والتهديييد لكييل العوامييل المقلقيي 

ميين تحيياول االشييترا  فييي العمييل السياسييي الييذال راح  ييحيت  نسييبة كبيييرة ميين النسيياء خيي ل  سيينوات نشيياخ االرهيياب 

%( ميين العينيية 17نمييا رفيي   وعيير الدوليية وعييدم االسييتقرار وهييو اهييم العوامييل ال يياردة للنسيياء فييي هييذا المجييال ، بي

% ( ميين العينيية 18ربييل مو ييوع  يييادة مشيياركة المييرأة فييي العمييل السياسييي باالسييتقرار االمنييي  ، واخيييرا اعليين   

 موقفهم الحيادال من هذا السؤال .
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 تكون النساء اكثر جراءة و قة عند المشاركة في تجمعات كبيرة ؟ : 13

%( ميين العينيية علييى ان النسيياء تشييعر بالثقيية واال مئنييان وتييمداد جييرأتهن علييى العمييل السياسييي كلمييا  اد 63يتفييق  

حجييم النيياس المشيياركين فييي هييذا العمييل اال تع ييي التجمعييات الكبيييرة فييي االعمييال السياسييية شييعورا وا ييحا بالثقيية 

واالميين واالسييتقرار لييدى النسيياء وهييذا بحييد الاتيي  يشييكل عييام  محفييما للمييرأة للعمييل فييي هييذا المجييال السيييما وان 

%( ميين العينيية هييذا 15العمييل السياسييي يرتكييم فييي ا لييب نشييا ات  علييى التجمعييات البشييرية الكبيييرة ، بينمييا رفيي   

%( ميين العينيية الحييياد علييى هييذا 22، ويعليين   الييراال وال يرونيي  مييؤ را علييى تحفيييم المييرأة للنييول فييي العمييل السياسييي

 السؤال.

 

وعلي  فان المؤشرات التي قدمها االستبيان تمنف مؤشرات إيجابية الى حد كبير فيما يتعلق بمشاركة  

المرأة في العمل السياسي ، وفي الات الوقت يمنف مؤشرات ينب ي العمل على تذليل التحديات فيها عبر  

 التي تساهم في تعميم مكانة المرأة وأدوارها في المجتمع والسياسة . إقرار جملة من السياسات  
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   الخاتمة والنتائج والتوصيات :

ثمة أدوار فرضت على المرأة نتيجة المألوف االجتماعي وحداثة التجربة للعمل السياسي النسوي ، فضال  

واستمر هذا   2003عن ، ان مرور المجتمع بدورات من العنف المتكرر سواء عنف الدولة والمجتمع قبل عام 

يسمى عنف هيكلي على الرغم من إقرار نسبة الكوتا النسوية التي  وتحول الى ما    2003الحال بعد عام  

عززت من مكانة المرأة كمرحلة أولى بشكل كبير ولكنها قد ال تفي بطموحات المرأة العراقية ، ولتستكمل  

والناشطات   النسوية  المنظمات  بها  تقوم  كبيرة  اعمال  هناك  فان  التدابير  كل  إقرار  في  المرأة جهودها 

بر حمالت المدافعة والضغط ساهمن فيها في إقرار القضايا اإلجرائية التي تخص تمكين النساء  النسويات ع

والمحافظات   الوزارات  وفي  الوزراء  لمجلس  العامة  األمانة  في  المرأة  تمكين  دائرة  استحداث  عبر  سواء 

 .  1325وكذلك تشكيل الفريق الوطني للقرار 

شكل جلي ان إقرار السياسات التي تعزز من مكانة المرأة ال  وعليه فان الحاجة األساسية تبدو واضحة وب 

يمكن ان يكتب لها النجاح واالستمرار الى بتذويب البيئة االجتماعية عبر القوانين التي تحمي تلك الحقوق  

وتقوية سلطة القانون ومنع االعتراف باي إجراءات خارج سلطة القانون . وهو ما يجعل من قدرة المرأة على  

رة والمبادرة في العمل السياسي تتوفر لها حماية قانونية تجنبها التعرض للضغط او منع العمل  المباش

 وغيرها من الوسائل التي تمارس عبر البيئة االجتماعية التي كبلت النساء بمجموعة من القيود . 

، صالح    لذا فان ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة التي شملت المحافظات ) بغداد ، نينوى

 الدين ، االنبار ، ديالى ( كما يلي : 

أن ثمة تحديات تعددت وتنوعت ال بل وتباينت بين المحافظات التي استهدفت في الدراسة وانعكس    أوال : 

المشاركون/ات عبر   اثارها  التي  التركيز  اآلراء التي كانت حصيلة للمقابالت ومجموعات  التباين على  هذا 

النمطي  الصور  على  ،  التأكيد  السياسي  العمل  مستوى  على  حتى  العشائري  الطابع  وغلبة  المرأة  ألدوار  ة 

 والتسقيط الذي تتعرض له المرشحات خالل الحمالت االنتخابية . 

: ثمة بيئات اجتماعية تغيرت بشكل كبير جدا فمنطقة الشرقاط في صالح الدين على الرغم من انها   ثانيا

قبولية الترشيح ومبادرة النساء للعمل السياسي اكثر مرونة اذا  تتصف بانها ذات طابع عشائري لكن مدى م

 ما قورنت ببيئات اجتماعية تصنف على انها ذات طابع ريفي او عشائري . 
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: ُعدت الدوائر االنتخابية في داخل المدن األكثر مرونة من حيث التعامل مع ترشيح النساء وقدرتها    ثالثا 

يعة المرونة خضعت من جانب اخر الى ما مرت به المجتمعات من  على الدخول الى الحقل السياسي ، وطب

حاالت العنف اإلرهابي والنزوح والتهجير بوصفها درسا استفادت منه قسم من المحافظات ، ليشكل دخول  

المرأة الى العمل للمرة األولى بمرنة مقبولة نوعا ما ، اذا ما قورنت في الظرف األمني الذي كان سائدا في  

 .  2014ل عام مرحلة قب

: الحاجة الماسة الى تقوية المبادرة النسوية لتمكين النساء عبر بناء قدراتهن في العمل السياسي ،    رابعا 

 وإقرار السياسات والقوانين ، فضال عن إقرار اإلجراءات التي تتيح لهن المشاركة السياسية . 

يات التي تقترحها هذه الدراسة  واستنادا الى اهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ، فان التوص 

 على صناع القرار والسياسات والجهات المانحة والداعمة تتمثل بما يلي : 

: بناء االساس الثقافي للمجتمع العراقي عن طريق ادراج  مفاهيم الديمقراطية ضمن المناهج    أوال 

ة والمتوسطة الدراسية و ادراج مواد تخص النوع االجتماعي ابتداًء من المراحل االبتدائي  

: التمكين االقتصادي واالستقاللية المالية لتوفير مساحة أكبر لفرص مشاركة النساء في االنتخابات   ثانيا

 والحياة السياسية . 

: الحاجة الى صناعة خطاب سياسي مؤثر للنساء إليجاد  مساحة من التواصل الناجح مع الجمهور   ثالثا 

خابية . والقدرة  على التأثير في البيئة االنت   

: الزام االحزاب بتوفير الدعم الكامل للنساء على مستوى المشاركة السياسية في االنتخابات لتحقيق   رابعا 

 العدالة في فرص التقدم . 

: مد جسور التواصل مع النساء والفتيات وتمكينهن سياسيًا لبناء ) جيل الناخبات المستقبلي ( و   خامسا

قدرات نساء أخريات لزيادة المشاركة السياسية للمرأة. عبر وضع   تشجيع الكفاءات النسوية في تنمية

برامج توعوية هادفة تسبق الحملة االنتخابية تكون كافية لدعم النساء والتصويت لهن . وذلك بتضمين  

 برامج المرشحات والقوائم االنتخابية مشاريع وقوانين داعمة للنساء . 
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عي تلزم االحزاب ببناء قيادات نسوية في مستويات اعلى  : وضع سياسة مستجيبة للنوع االجتما  سادسا

 وتكون صاحبة قرار وهذا يتطلب )تعديل قانون االحزاب ( بما يضمن حق النساء السياسيات . 

: زيادة البرامج االعالمية التي تساهم في خلق وعي كامل بأدوار النساء بعيدًا عن االدوار النمطية   سابعا 

عن النساء وأدوارهن . وذلك بتوفير سبل الحماية والوقاية الكاملة  للنساء من  وتغيير الصورة المجتمعية  

 العنف االنتخابي .   

: تخليص قانون االنتخابات من كافة الثغرات التي تعيق زيادة نسبة النساء الفائزات في االنتخابات   ثامنا

تحقق تمكين النساء في    وذلك بإقرار نظام العد والفرز وحساب األصوات للفائزين بالطريقة التي

 االنتخابات مراعاة التمييز االيجابي للمرأة واعتبار الفائزة بأصواتها خارج احتساب الكوتا . 

: تحديد سقف االنفاق على الدعاية االنتخابية وتحديد مصادرها بما يضمن العدالة بين الجنسين   تاسعا 

مالت االنتخابية . والحاجة هنا الى وضع إجراءات  في الدعاية االنتخابية بالتالي المشاركة الكاملة في الح 

 داعمة تمنع استغالل المال العام والنفوذ السياسي والحكومي في الحمالت االنتخابية . 

: دعم المراكز التي تهتم بشؤون المرأة وزيادة عددها مع توحيد الجهود بما يعزز تحقيق االهداف    عاشرا 

في المجال السياسي يرتبط بمفوضية االنتخابات او دائرة  وذلك بإنشاء مركز خاص لتدريب النساء 

 تمكين المرأة في األمانة العامة لمجلس الوزراء  . 

: مراعاة تمثيل المرأة في التعيين كموظفة اقتراع بنسبة النصف مع الطلب من االحزاب  حادي عشر  

بين الرجل والمرأة . ومنظمات المجتمع المدني ووسائل االعالم بأن يكون عدد المراقبين مناصفة   

: تعزيز الدراسات والبحوث المبنية على االستقصاء الميداني وتحليل البيانات وهو ما يحتاج    اثنا عشر 

 شفافية لبيانات مفوضية االنتخابات والجهاز المركزي لإلحصاء . 

 عنف االسري : تجريم خطابات التمييز ضد المرأة والعنف االسري  عبر إقرار قانون مكافحة ال   ثالثة عشر 

 

 




