التمكٌن السٌاسً للمرأة العراقٌة  /دراسة فً المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة االمؤثرة بعد العام ()2003
أ.م.د .صدام عبد الستار رشٌد
كلٌة العلوم السٌاسٌة  /جامعة النهرٌن
الملخص
سمحت الظروف والمتغٌرات التً جرت على الساحة السٌاسٌة العراقٌة بعد العام  2003فً فتح المجال واسعا ً امام
الحركة السٌاسٌة المرنة والواسعة للمرأة العراقٌة من خالل المشاركة السٌاسٌة والحزبٌة والسماح لها من الترشٌح
لالنتخابات وتسنم المناصب السٌاسٌة والمواقع العلٌا فً ادارة الدولة خالفا ً للمراحل التً سبقتها  ،فبعد تغٌٌر النظام
السٌاسً السابق  ،أفتتحت آفاقا ً جدٌدة وواسعة امام عامة العراقٌٌن ومنها بالخصوص المرأة كً تاخذ مكانها الطبٌعً فً
الحٌاة العامة منها والسٌاسٌة بشكل خاص  ،ذلك الحق المكتسب الذي طالما حرمت منه طٌلة الحقب السابقة رغم كونه
منصوص علٌه فً الكتب واالدٌان السماوٌة  ،لقد اختلفت تلك المؤثرات بٌن كونها خارجٌة واخرى داخلٌة االمر الذي قٌد
وعرقل كل ماٌمكن ان ٌجعل للمراة العراقٌة دور فً الحٌاة السٌاسٌة  ،وسنحاول فً سٌاق هذه الدراسة ان نخوض بشًء
من التفصٌل فً تلك العوامل.
المقدمة
تعد دراسة السلوك السٌاسً واحدة من مجاالت اهتمام علم االجتماع السٌاسً  ،التً احتلت مكانة مهمة فً الدراسات
والبحوث االنسانٌة ألنها تالمس دراسة ظاهرة مهمة على صعٌد السلوك االنسانً وسلوك المراة بشكل خاص  ،ونظرا
لتلك االهمٌة سنتناول بشا من التفصٌل دراسة السلوك السٌاسً للمراة العراقٌة وخاصة بعد العام .2003
ماٌهمنا هنا درسة واظهار الدور الذي قامت به المراة العراقٌة على الصعٌد السٌاسً  ،وماهً المحددات الداخلٌة
والخارجٌة التً اثرت على تلك التجربة الجدٌدة من نوعها فً المجتمع العراقً  ،وهل تمكنت المراة العراقٌة من تجاوز
العقبات التً وضعت امام هذه التجربة  ،هذا ما سنحول االجابة علٌه فً اطار هذه الدراسة التً تاتً اهمٌتها من ندرة
الدراسات المٌدانٌة التً تناولت السلوك السٌاسً للمراة العراقٌة رغم ان الموضوع طرح للنقاش فً اكثر من محفل
اكادٌمً او بحثً .ان اهداف الدراسة ٌمكن تحدٌدها من خالل-:
اوالً-تحدٌد مضمون السلوك السٌاسً للمراة العراقٌة بعد العام  2003حٌث انها عانت من التهمٌش السٌاسً فً ظل
الحكومات العراقٌة السابقة ولم تاخذ نصٌبها من الحقوق السٌاسٌة اال بعد العام  2003وان لم تصل هذه الحقوق الى
ماتتمناه .
ثانٌا ً -بٌان محددات مشاركة المراة العراقٌة بالعمل السٌاسً بعد العام  2003من حٌث االنفتاح على الدٌمقراطٌة الذي
حصل بعد العام ٌ 2003قابله حالة من عدم االستقرار السٌاسً الذي ٌشهده العراق ،مما اثر سلبا على وضع المراة او
على ادابها السٌاسً.
اما مشكلة الدراسة فانها تنطلق بشكل عام من ان المراة تظهر انماطا من السلوك السٌاسً تكاد تكون مختلفة نوعا ما
عن السلوك السٌاسً الذي ٌظهره الرجل  ،والمراة العراقٌة لٌست بعٌدة عن هذا الوصف  ،لكن ماٌمٌز وضع العراق بعد
العام  2003هً االستثنابٌة التً قابلت االنفتاح على الحرٌات  ،بمعنى وجود عدم االستقرار والعنف وغٌاب محدود
لتكافا الفرص وعدم وضوح الرؤى بشان المستقبل  ،وهذه كلها من القضاٌا والمتغٌرات التً التشجع المراة على اظهار
سلوكها السٌاسً وتحدٌدا على صعٌد الترشح واالنتماء الحزبً.
بالمقاب ُل تنطلق فرضٌة الدراسة من ان السلوك السٌاسً بشكل عام هو انعكاس لقٌم شخصٌة – اجتماعٌة اساسها
(شخصٌة الفرد واالنتماءات العقابدٌة والعرقٌة وغٌرها )  ،وبالنسبة للعراق فانه ٌمر بمرحلة ذات خصوصٌة سٌاسٌة فهو
انفتح على الحرٌات من جانب  ،االانه من الجانب ٌعانً من استثنابٌة متعلقة بعدم االستقرار  ،هذه االستثنابٌة والحرٌات
مع القٌم الشخصٌة واالجتماعٌة تنتج مظاهر سلوكٌة تتطلب دراستها .اما منهجٌة الدراسة فانها اعتمدت على منهج التحلٌل
النظمً من خالل تحلٌل السلوك السٌاسً للمراة العراقٌة والمحددات الربٌسة لذلك السلوك  ،فً حٌن تضمنت هٌكلٌة
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الدراسة مبحثٌن ربٌسٌٌن  :االول ٌتعلق بالمتغٌرات الداخلٌة المهمة والمؤثرة وتم تضمٌنها فً مطلبٌن االول المتغٌرات
الدستورٌة والثانً المتغٌرات السٌاسٌة  ،اما المبحث الثانً فقد تناول الموضوع من ناحٌة المتغٌرات الخارجٌة فً مطلبٌن
اٌضا االول  :تاثٌر المتغٌرات الدولٌة والثانً تاثٌر االتفاقٌات الدولٌة على سلوك المراة العراقٌة السٌاسً ( اتفاقٌة سٌداو
نموذجا )  ،ومن ثم الخاتمة واالستنتاجات.

المبحث االول  :المتغٌرات الداخلٌة
تشكل هذه المتغٌرات نقطة مهمة وحساسة فً تحدٌد سلوك المراة العراقٌة السٌاسً بعد العام  ، 2003والتً اثرت
بشكل كبٌر على دورها السٌاسً  ،وقد لعبت هذه الجزٌبٌة دورا حاسما فً تحدٌد مسارها فً العمل السٌاسً والنظام
السٌاسً بشكل عام  ،فبعد ان كان متوقعا ان تشغل المراة دورا سٌاسٌا رابدا فً العراق بعد العام  2003وضعت
مححدات ومؤثرات عدة امامها ما ادى الى تراجع واضح فً دورها ومن ثم اثر بشكل سلبً على وجودها السٌاسً
وتراجع لحساب العنصر الرجالً بحكم عدة مؤثرات سنتناولها فً سٌاق الدراسة.

المطلب االول  :المتغٌرات الدستورٌة
تشكل المتغٌرات الدستورٌة مجموعة متنوعة من المتغٌرات التً اثرت على سلوك المراة السٌاسً فً العراق  ،مما جعله
ٌتخذ مظاهر سلوكٌة محددة  ،ولعل اهم هذه المتغٌرات هً الدستور العراقً والكوتا وسنتناول هذه الجزبٌتٌن تحت
العناوٌن التالٌة :
اوال :الدستور العراقً لعام ٌ: 2005عد الدستور اساس تنظٌم الحٌاة فً اي دولة  ،فهو المسؤول عن تحدٌد حقوق
وواجبات االفراد ومسؤول عن تنظٌم اعمال الحكومة فال تستطٌع الحكومة او البرلمان سن قانون ٌتعارض معه باعتباره
القانون االعلى فً البالد  ،وهو الضمان االساس لمجتمع تسوده عالقة العدل والمساواة بٌن افراده  ،والدستور العراقً هو
دستور كل مواطن اُع َد لحماٌة حقوق الجمٌع وهو ضمانة اساسٌة لمجتمع دٌمقراطً ٌنعم به جمٌع العراقٌٌن)1(.
خطوات كتابة الدستور  :بعد ان ُ
شكلّت الحكومة العراقٌة المؤقتة رباسة ( اٌاد عالوي ) فً  1حزٌران  ، 2004واستلمت
السلطة من سلطة االبتالف المؤقتة فً  28حزٌران من العام نفسه  ،بدات االمور تسٌر وفقا للتوقٌتات التً ثبتها قانون
ادارة الدولة االنتقالً لعام  2004فً جدول زمنً محدد(.)2
وقد جرت االنتخابات االولى فً  30كانون الثانً  2005ـ على الرغم من جمٌع الظروف التً كان ٌمر بها العراق ،
واالجواء غٌر المستقرة والمشحونة بالعنف لحد ما( ، )3بعد ان توجه نحو ( )%58من الناخبٌن العراقٌٌن الى صنادٌق


) الكوتا  :كممة التينية االصل تعني حصة محددة او نصيب  ،فقد نص الدستور العراقي في الباب الثالث  /المادة ( – 49رابعا –

يستيدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل النساء التقل عن الربع من عدد اعضاء مجمس النواب ) وبذلك تم تخصيص عدد من
مقاعد مجمس النواب بنسبة محددة التقل عن  %25بغض النظر عن عدد الناخبين الذين تولوا انتخاب النساء.
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) جميورية العراق :دستورنا بين ايدينا  ،مسودة دستور جميورية العراق  ،اب  ، 2005 ،ص.2
)-1تشكيل حكومة عراقية مؤقتة تستمم السمطة من سمطة االئتالف في  30حزيران .2004

 -2اجراء االنتخابات لمجمعية الوطنية االنتقالية المكمفة بكتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه  31كانون الثاني .2005
 -3تكمل الجمعية الوطنية االنتقالية كتابة مسودة الدستور في موعد اقصاه  5اب .2005
 -4عرض مسودة الدستور الدائم عمى الشعب لمموافقة عميو باستفتاء عام في منتصف تشرين االول عام .2005
 -5عند الموافقة عمى الدستور الد ائم باالستفتاء  ،تجري االنتخابات لحكومة دائمة في موعد اقصاه  15كانون االول  ، 2005وتتولى
الحكومة الجديدة مياميا لتعمل وفقاً لمدستور الدائم.

 ،عايد خالد رسول  :الحقوق السياسية في الدساتير العراقية – دراسىة تحميمية عمى ضوء المتغيرات السياسية  ،رسالة ماجستير (غير
منشورة) كمية العموم السياسية  ،جامعة النيرين  ، 2007 ،ص ص .228 227
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) بمقيس محمد جواد  ،دور المراة العراقية في النظام الديمقراطي  ،دار الحصاد  ،دمشق  ، 2013 ،ص.33

((2

االقتراع  ،بمستوى مرتفع نسبٌا من المشاركة فً المحافظات الشمالٌة التً بلغت ( )%88والمحافظات الجنوبٌة التً
بلغت ( ، )%67اما المحافظات الغربٌة والوسط فسجلت ادنى مشاركة بلغ معدله الوسطً ( ، )%19وقدرت مساهمة
المراة فً االنتخابات المذكورة كمتوسط بٌن ( )% 80 – 70من مجموع الناخبٌن)1(.
واعتمد نظام (الكوتا) لتحقٌق مشاركة المراة بنسبة التقل عن  %25من مجموع االصوات داخل البرلمان بعد االنتخابات
 ،اذ ٌوجد ثالث ناخبٌن رجال تلٌهم أمرأة من كل قابمة انتخابٌة على ان ٌوجد فً الجمعٌة الوطنٌة ماٌزٌد عن  %25من
اعضابها من النساء مهما كانت نسبة االصوات التً حصلت علٌها قٌاسا للمرشحٌن من الرجال  )2(.وقد افرزت
االنتخابات النتابج التالٌة -:
أ-كان عدد النساء المنتخبات ( )87امراة من اصل ( )275عضو منخب فً كانون الثانً .2005
ب -شغلت المراة ( )6حقابب وزارٌة من اصل ( )36حقٌبة وزارٌة فً الحكومة االنتقالٌة.
ج -لم تشغل المراة اي من المناصب السٌادٌة العلٌا ( ربٌس الجمهورٌة  ،ربٌس الوزراء  ،ربٌس البرلمان  ،الوزارات
السٌادٌة )  ،فكان التمثٌل النسبً للمراة بنسبة ( )%11فً مجلس الوزارء وبنسبة ( )%32فً الجمعٌة الوطنٌة  ،هذه
النتابج تشٌر ضمنها الى عدم وجود نص فً قانون ادارة الدولة من شانه ان ٌحدد حد ادنى لتمثٌل المراة فً السلطة
التنفٌذٌة او القضابٌة ( ، )3انما تم ضمان مشاركتها بحد الٌقل عن  %25فً السلطة التشرٌعٌة فقط.
وبعد االنتخابات بدأت عملٌة صٌاغة الدستور الدابم من قبل الجمعٌة الوطنٌة االنتقالٌة (المجلس التاسٌسً) التً انعقدت
اولى جلساتها فً 16اذار  ،2005وقررت الجمعٌة فً  15اٌار  2005تشكٌل لجنة صٌاغة الدستور( )من  55عضو
برباسة همام حمودي وضمت اللجنة ممثلٌن عن المجموعات الفابزة فً الجمعٌة على وفق االستحقاق االنتخابً  :التحالف
الكردستانً  15عضو  ،االبتالف العراقً  28عضو  ،القابمة العراقٌة  8اعضاء  ،والقوابم االخرى  4اعضاء ، )4(.اما
نسبة تمثٌل المراة فً لجنة صٌاغة الدستور فكانت 9نساء فقط من اصل  55عضو.
هذه االحداث تعطً تصور على مدى تطور دور المراة العراقٌة فً ظل التحوالت السٌاسٌة والقانونٌة التً شهدها
العراق عقب زوال النظام السٌاسً السابق  ،فالعراق تحول من نظام التعببة الجماهٌرٌة التً تحدد نسبة مشاركة المراة
على اساس الحاجة الى التعببة  ،ولٌس وفقا لنشاط وقابلٌة المراة  ،الى نظام ٌتٌح لها الوصول الى مواقع المسؤولٌة
السٌاسٌة  ،إذ اصبح لدٌها مكانة بارزة فً الساحة السٌاسٌة.
وع َد الدستور العراقً الدابم الذي صدر فً اعقاب االستفتاء الشعبً بتارٌخ  15تشرٌن االول عام  2005نقلة نوعٌة
على طرٌق التحول الدٌمقراطً  ،كما انه تضمن مبادئ واحكام جدٌد منها ماٌتعلق بحرٌة التعبٌر والرأي وحقوق االنسان
وغٌرها  ،حٌث ٌعد مرحلة متقدمة قٌاسا الى قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة  ،وعلى الرغم من التحوالت التً جاء
بها اال انه جاء ضعٌفا من حٌث اتمام ترسٌخ ثقافة وحقوق المراة وقواعد الدٌمقراطٌة  ،أهمها :
المادة االولى  /الفقرة أ ( الٌجوز سن قانون ٌتعارض مع ثوابت احكام االسالم ) .والسؤال المطروح هنا  :ماهً ثوابتاالسالم ؟
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) عايد خالد رسول  ،مصدر سبق ذكره ،ص .230
) زينب ليث عباس  ،المشاركة السياسية لممراة العراقية  ،مجمة كمية اآلداب  ،كمية اآلداب  ،اذار  ،العدد  ، 2010 ، 89ص.33
) سندس عباس حسن  ،المشاركة السياسية لمنساء في العراق  :فرص وتحديات  ،مجمة اصوات االلكترونية  ،بتاريخ ، 2010/11/6

عمى الموقع التالي http://www.aswat.com/ar/node/3916 :


) لجنة صياغة الدستور  :ىي المجنة التي قامت بوضع النصوص القانونية عكستيا عمى صورة قواعد دستورية  ،صاغتيا باسس

معينة بعد ان تم صياغة الدستور بشكمو النيائي حدد يوم  15تشرين االول  2005لالستفتاء عميو  ،وذىب الشعب الى صناديق
االقتراع لمتصويت بنعم او ال لما تم اعداد من قبل لجنة صياغة الدستور  ،عبد العظيم محمد  ،الخالفات الطائفية ومستقبل صياغة
الدستور العراقي  ،مقال منشور عمى موقع الجزيرة الفضائية مع الشيخ ىمام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي  ،بتاريخ
 ،2005/7/27عمى الرابط اآلتي https://www.aljazeera.net/programs/iraqi-scene/2005/7/27 :
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) خضر عباس عطوان ،مشروع الدستور العراقي ورىان الديمقراطية – نظرة تحميمية – مجمة اوراق عراقية  ،مركز الفجر لمدراسات

والبحوث العراقية  ،العدد  ، 2005 ، 4متاح عمى االنترنت عمى الموقع االلكتروني http://www.iraqipapers.net :

((3

حٌث ان هذه الثوابت غٌر متفق علٌها وهً تختلف حسب االجتهادات المتباٌنة السابدة فً العراق  ،فهناك من االسالمٌٌن
المتطرفٌن من ٌفسر هذه الثوابت بما ٌكرس التمٌٌز بٌن الجنسٌن)1(.
فً الحقوق والحرٌات االساسٌة جاء ماٌاتً:(-)1تنص المادة  ( 14العراقٌون متساوون امام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس او العرق او القومٌة او االصل او اللون
او الدٌن او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع االقتصادي او االجتماعً).
( -)2نصت المادة  ( 16تكافؤ الفرص حق مكفول لجمٌع العراقٌٌن وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقٌق ذلك ).
( -)3ما ٌتعلق بالمراة نصت المادة  ( 20للمواطنٌن – رجال ونساء – حق المشاركة فً الشؤون العامة والتمتع بالحقوق
السٌاسٌة بما فٌها التصوٌت واالنتخاب والترشٌح)
عند النظر فً دستور  ، 2005فالحقوق والواجبات الواردة فً نصوصه وفقراته نجدها اشارات واضحة الى حقوق المراة
مع الرجل تارة وحقوق المراة ككٌان مستقل تارة اخرى.
(-)1من حقوق المراة على الدولة االحترام والرعاٌة  ،حٌث منح الدستور العراقً لعام  2005ذلك الحق للمراة والرجل
سواء( ، )2حٌث جاء فً نص المادة  / 29الفقرة  2ماٌلً ( االحترام والرعاٌة والسٌما فً حاالت العوز والعجز
والشٌخوخة)(.)3
( -)2من حقوق المراة  ،حقها فً الضمان االجتماعً حٌث نصت المادة  / 30الفقرة 1على ذلك الحق حٌث جاء ( تكفل
الدولة للفرد واالسرة وبخاصة الطفل والمراة الضمان االجتماعً والصحً والمقومات االساسٌة للعٌش فً حٌاة كرٌمة
تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن المالبم)(.)4
( -)3من حقوق المراة اٌضا الحٌاة الكرٌمة  ،ولغرض توفٌر ذلك الحق للمراة نصت المادة  / 35الفقرة ٌ ( 3حرم العمل
القسري – السخرة – والعبودٌة وتجارة العبٌد – الرقٌق  ،وٌحرم االتجار بالنساء واالطفال واالتجار بالجنس)(.)5
(-)4جاء فً المادة /48الفقرة 4حق المراة فً التمثٌل السٌاسً داخل البرلمان حٌث كان نصه (ٌستهدف قانون االنتخابات
تحقٌق نسبة تمثٌل المراة التقل عن الربع من اعضاء مجلس النواب)( .)6ورغم كل ماذكر ومنح من حقوق للمرأة فً
الدستور العراقً،اال اننا نسترعً اهتمام المشرع العراقً إلى أن ٌكون هناك عمل سرٌع لتعدٌل النصوص الجزابٌة
واالنتباه إلى النصوص الخطرة على حقوق المرأة واألسرة والمجتمع,واالحتكام إلى لغة القانون دون االلتفات إلى
األعراف والتقالٌد البالٌة التً فٌها الكثٌرمن االنتهاكات لحقوق اإلنسان ولٌس فٌها من اإلسالم أوالقٌم أو المبادئ أوالعدالة
أواإلنصاف شًء
ثانٌا ً:الكوتا:إنَّ الكوتا فً االصل اللغوي هً كلمة التٌنٌة تستخدم بلفظها االصلً ومعناها فً اللغة العربٌة حصة او
نصٌب،وتستخدم لتوفٌر فرصة للفبات االقل حظا للوصول الى الفرص وتحقٌق قدر اكبر من المشاركة،وعرفت الكوتا
النسابٌة بانها تخصٌص عدد محدود من المقاعد للنساء فً الهٌبات التشرٌعٌةاوفً المجالس النٌابٌة ومجالس المحافظات
،وتطبٌق هذا النظام ٌتطلب الزام االحزاب السٌاسٌة بتخصٌص مقاعد لوجود المراة فً مستوٌاتها كافة  ،فهناك عدد من
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) نور عبد االلو  ،حقوق المراة في الدستور العراقي  ،نشرة تثقيفية شيرية  ،شؤون عراقية  ،مركز الدراسات القانونية والسياسية ،

جامعة النيرين  ،العدد  ، 8ايار  ، 2009 ،ص ص .28-27

2
3
4
5
6

) نور عبد االلو  ،حق المراة في الدستور العراقي  ،المصدر نفسو  ،ص 28وبعدىا.
) المادة  ، 29الفقرة ، 2دستور جميورية العراق لعام .2005
) المادة  ، 30الفقرة  ، 1دستور جميورية العراق لعام .2005
) المادة  ، 35الفقرة  ، 3دستور جميورية العراق لعام .2005
) المادة  / 48الفقرة  ، 4دستور جميورية العراق لعام .2005

((4

المقاعد فً السلطة التشرٌعٌة ٌتم شغلها من قبل النساء حٌث الٌقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة دستورٌا او
قانونٌا ً(.)1
ان ماتقدم ٌعطً صورة لطبٌعة مشاركة المراة العراقٌة سٌاسٌا فً مواقع صنع القرار والتً مرت بعدة مراحل كانت
النساء فٌها مقصٌات مرة ثم مشاركات مقٌدات بدعم الحزب الواحد مرة ثانٌة  ،ثم مشاركات فً ظل تمثٌل حزبً تعددي ،
ومقٌدات هذه المرة بقابمة مغلقة واساس االختٌار غلبت علٌه الطابفٌة والعرقٌة  ،فضال عن ان نظام حصة ثابتة "الكوتا"
تعامل معه البعض داخل قبة البرلمان على ان النساء فرضن العتبارات سٌاسٌة لم تشكل اهمٌة بالنسبة الٌهم)2(.
جاءت المادة  11من قانون االنتخاب العراقً رقم  16لسنة  2005والصادر عن الجمعٌة الوطنٌة متضمنة لهذا النظام (
ٌجب ان تكون هناك امراة واحدة على االقل ضمن ثالثة مرشحٌن فً القابمة  ،كما ٌجب ان تكون ضمن اول ستة
مرشحٌن فً القابمة امراتان على االقل وهكذا حتى نهاٌة
القابمة)(.)3ان الكوتا النسابٌة كغٌرها من االلٌات لها مٌزاتها ولها عٌوبها وٌتوقف على مدى االستفادة منها على طرٌقة
استخدامها مع توفر الشروط المكملة لها  ،وهناك اكثر من طرٌقة العتماد نظام الكوتا النسابٌة كتدخل اٌجابً لضمان
دخول النساء للبرلمان والمجالس النٌابٌة ولضمان نسب التمثٌل بحدها االدنى للنساء فً تلك المجالس .لقد انقسم السٌاسٌون
الى اتجاهات عدة بٌن مؤٌد ومعارض لنظام الكوتا النسابٌة :
 -1االتجاه المؤٌد لنظام الكوتا ٌ :رى اصحاب هذا االتجاه ان من الضروري محاولة تقلٌص الفجوة بٌن الرجل والمراة
على صعٌد الترشٌح والتصوٌت بٌن الجنسٌن  ،الن الرجال ٌشاركون فً السٌاسة وٌهٌمنون اكثر من المراة فٌها ،نتٌجة
لذلك تبنت بعض الدول نظام الحصص  ،حٌث ان نظام الكوتا النسابٌة ٌسهم فً تعزٌز وتفعٌل دور المراة فً المجتمع
بشكل عام والحٌاة النٌابٌة ( البرلمانٌة ) بشكل خاص من خالل اعداد كوادر نسابٌة لها دور فً مجال عمل البرلمان ،
لذلك اكد تقرٌر البعثة الدولٌة النتخابات مجلس النواب العراقً فً  2005/12/15تاٌٌده لهذا النظام حٌث ادى الى حصول
النساء على  %25من مقاعد مجلس النواب.
 -2االتجاه المعارض لنظام الكوتاٌ :دعو معارضً هذا النظام الى عدم االخذ بمبدأ الكوتا ألخالله بمبدأ دستوري مهم وهو
مبدأ المساواة بٌن الرجل والمراة الذي اقره الدستور العراقً واقره وقبله قانون ادارة الدولة  ،حٌث جاء فً المادة  20من
الدستور الدابم وهً المادة االكثر تاكٌدا على مبدا المساواة بٌن الرجل والمراة فً مجمل عملٌة الترشٌح  ،حٌث تنص على
ماٌلً (للمواطنٌن رجاال ونساءاً حق المشاركة فً الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السٌاسٌة بما فٌها حق التصوٌت
واالنتخاب والترشٌح) )4(.وٌرى هذا االتجاه ان تطبٌق نظام الكوتا قد ٌدفع قطاعات اخرى للمطالبة بحصة مثل قطاع
الشباب  ،المعلمٌن  ،التجار  ،مما ٌفقد العملٌة الدٌمقراطٌة جوهرها وٌحولها الى تقسٌمات ادارٌة  ،كما ان هذا النظام
ٌعطً انطباع بان المراة التستطٌع ان تصل الى مركز اتخاذ القرار من خالل قدراتها الذاتٌة.
ان المعارضٌن الٌنطلقون فً معارضتهم كونهم ضد المراة فهم مقتنعون بكفاءة المراة وانها خاضت العدٌد من المٌادٌن
وووصلت الى مناصب ادارٌة وسٌاسٌة رفٌعة  ،كما اثبتت فً العدٌد من الدول نجاحها فً عضوٌة البرلمان ومناقشتها
متساو وضمن قانون واحد  ،ان
التشرٌعات االجتماعٌة من دون وجود كوتا نسابٌة  ،وانما ٌتم التعامل مع الجمٌع بشكل
ٍ
وصول المراة للبرلمان ٌجب ان ٌكون من خالل خوض االنتخابات التنافسٌة فً اطار المساواة مع الرجل فً احقٌة
الترشٌح  ،فان استطاعت ان تحصل على ربع او ثلث مقاعد البرلمان فان النسبة هذه جاءت نتٌجة لعملها الدؤوب وكفاحها
السٌاسً جنبا الى جنب مع الرجل  ،مما دفع الشعب بكافة شرابحه الى ترشٌحها بعد ان وجد فٌها خٌر من ٌمثله فً
المجلس وخٌر من ٌعبر عن اراءه وتطلعاته(.)5
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) وسناء محمد  ،المشاركة السياسية بعد  ، 2003مجمس الحكم ومجمس النواب  ،نشرة تعريفية شيرية  ،شؤون عراقية  ،مركز
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) نيمة الينداوي  ،االداء البرلماني لممراة العراقية – دراسة وتقويم  ،بغداد  ،مطبعة الطباع  ، 2010 ،ص.15
) وسناء محمد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.22
) المادة ، 20دستور جميورية العراق لعام .2005
) مناف البغدادي  ،الكوتا النسائية في البرلمان العالمي والعراقي  ،منتديات الناصرية الثقافية  ،بتاريخ  ، 2009/7/13لمتفاصيل

اكثر  :ينظر الموقع االلكتروني التالي http://www.alnasiriya.com/form/showthread.php?=4946 :

((5

االتجاه الثالث  :اتجاه ٌتوسط االتجاهٌن السابقٌن  :هذا االتجاه ضد تحدٌد نسبة للتمثٌل النسوي فً البرلمان  ،االانه ٌرى
ان نظام الكوتا النسابٌة فً الوقت الحاضر نظام ٌخدم وضع المراة فً العراق وٌفتح امامها افاق واسعة نحو التمثٌل
البرلمانً وٌساعدها على ان تثق بنفسها سٌاسٌا ً وتشارك فً العملٌة الدٌمقراطٌة والسٌاسٌة فً بلدها  ،والضرر ان تطالب
فً المستقبل بالغاء تلك النسبة وتطالب بان تكون المشاركة مفتوحة امامها .فً مجال تباٌن االراء الثالثة بشان تطبٌق
نظام الكوتا بٌن القبول والمعارضة لتطبٌق هذا النظام وما بٌن االتجاه الثالث الذي ٌرى انها مرحلة انتقالٌة ومؤقتة
وصالحة لمدة معٌنة من الزمن ٌ ،رى الباحث ان االتجاه الثالث هو االتجاه االرجح النه ٌجمع بٌن الرفض والقبول من
اجل تجاوز المرحلة الحالٌة ومن ثم ٌصار الى الغاءه  ،الن الوضع الراهن ٌحتم مشاركة النساء على الصعٌد التشرٌعً
والمحلً ( م جالس المحافظات ) وحتى فً المناصب التفنٌذٌة من اجل اٌصال صوت المراة العراقٌة الى المحافل الدولٌة
والعالمٌة بانها قادرة على القٌادة واالدارة اسوة بالرجل وقد اثبتت ذلم من خالل التجربة العملٌة  ،بل انها تفوقت على
الرجال فً موطن كثٌرة وان الساحة العراقٌة والعربٌة والعالمٌة تشهد لها ذلك.
المطلب الثانً  :المتغٌرات السٌاسٌة :الٌتوقف سلوك المراة السٌاسً على تاثٌر المتغٌرات الدستورٌة وانما ٌتاثر سلوكها
اٌضا بالمتغٌر السٌاسً والعوامل المتداخلة فٌه كالتعددٌة السٌاسٌة والمحاصصة وعدم االستقرار السٌاسً والصراع بٌن
االٌدٌولوجٌات وهذا ماسٌتم بحثه فً اطار الدراسة بهذا المطلب.
اوالً  :التعددٌة السٌاسٌة ٌ:قصد بالتعددٌة السٌاسٌة كما ٌراها محمد عابد الجابري بأنها " مظهر من مظاهر الحداثة
السٌاسٌة ،ونقصد بها أوال وقبل كل شًء ،وجود مجال اجتماعً وفكري ٌمارس الناس فٌه " الحرب " بواسطة السٌاسة،
أي بواسطة الحوار والنقد واالعتراض واألخذ والعطاء ،وبالتالً التعاٌش فً إطار من السلم القابم على الحلول الوسطى
المتنامٌة  ...والتعددٌة هً وجود صوت أو أصوات أخرى مخالفة لصوت الحاكم "( ، )1أما الدكتور سعد الدٌن إبراهٌم
فٌعرف التعددٌة السٌاسٌة على أنها " مشروعٌة تعدد القوى واآلراء السٌاسٌة وحقها فً التعاٌش والتعبٌر عن نفسها
والمشاركة فً التأثٌر على القرار السٌاسً فً مجتمعها "( . )2بٌنما عرفتها الدكتورة ثناء فؤاد عبد هللا بأنها " اإلقرار
بوجود التنوع،
وأن هذا التنوع ٌترتب علٌه اختالف المصالح واالهتمامات واألولوٌات"(، (3وعلٌه  ،تعد التعددٌة السٌاسٌة نوع من
التنظٌم االجتماعً ٌتعلق ببنٌة النظام السٌاسً وآلٌات عملٌاته المختلفة ٌُ ،سلم بضرورة وجود افكار وقٌم ومؤسسات
متعددة فً النظام السٌاسً وبتنافس مفتوح بٌنها  ،دون اي قبول سوى القبول بقواعد اللعبة الدٌمقراطٌة القابمة على
االحتكام للناخبٌن عبر صنادٌق االقتراع( .)4وبتعبٌر اخر ان التعددٌة السٌاسٌة تعنً فتح االمكانٌة الحقٌقٌة الستبدال الفبة
الحاكمة باخرى بالوسابل السلمٌة القانونٌة  ،اي ماٌسمى بالتناوب على السلطة بٌن القوى السٌاسٌة(.)5
وتظهر التعددٌة السٌاسٌة من خالل اعطاء الحق لألحزاب والحركات والمنظمات والجماعات السٌاسٌة والراي العام
ممارسة حقها فً العملٌة السٌاسٌة داخل اطار النظام السٌاسً الموحد  ،اذن فالتعددٌة السٌاسٌة بما تتٌحه من وجود
معارضة علنٌة ٌمارس المعارضون من خالل حقهم المشروع فً المعارضة والتعبٌر والسعً للدفع ببرامجهم السٌاسٌة
ورجالهم الى سدة الحكم عبر االطر الدٌمقراطٌة المتاحة لذا فهً عامالً اساسٌا ً من عوامل االستقرار فً العملٌة السٌاسٌة
ٌحول دون اعمال العنف بكل اشكاله التً تهدد استقرار المجتمع وامنه.
لذا،فان مستقبل التعددٌة السٌاسٌة مرهون بمستقبل بناء الدٌمقراطٌة والعكس صحٌح  ،فالتعددٌة السٌاسٌة والتً تتضمن
التعددٌة الحزبٌة هً ظاهرة صحٌة وهً مرتكز اساس من مرتكزات الدٌمقراطٌة الى جانً وجود تعددٌة الراي(، )6
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) رياض عزيز ىادي  ،من الحزب الواحد الى التعددية  ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ، 1995 ،ص.63
) رياض عزيز ىادي  ،من الحزب الواحد الى التعددية ،المصدر نفسو  ،ص.63
) ثناء فؤاد عبد اهلل ،الحزب والسياسة والديمقراطية ،بغداد ،مجمة االسالم والديمقراطية ،ع  ،3آب  ، 2003ص .40
) حسين عموان البيج  ،اشكالية التعددية السياسية في العالم الثالث  ،مجمة العموم السياسية  ،السنة الخامسة ،العدد، 1994 ، 12

ص.93
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) امل رؤوف محمد  ،التعددية السياسية واالستقرار السياسي ( دراسة حالة الجزائر )  ،رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية العموم

السياسية  ،جامعة النيرين  ، 2008 ،ص.9
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) مؤيد جبير محمود  ،التعددية السياسية في العراق ما بعد  ، 2003مجمة دراسات عراقية  ،مركز العراق لمبحوث والدراسات

االستراتيجية  ،العدد الرابع  ، 2006 ،ص.192

((6

فاالولى تتصل بضرورة وجود احزاب سٌاسٌة والثانٌة تتصل بوجود صحافة حرة ووجود مؤسسات مجتمع مدنً اخرى
وهذه بمجموعها تشكل اهم الٌة للعمل السٌاسً التعددي(.)1
كما ان التعددٌة السٌاسٌة لها اثر فعال فً توجٌه الراي العام فً اثناء عملٌة االنتخابات بما تقوم به من استشفاف المٌول
والتطلعات والرغبات الفردٌة والعمل على بلورتها فً صورة اتجاهات عامة تكون اكثر وقعا ً وارجى قبوال لدى
الحكام(، )2انعكس ذلك على المشاركة السٌاسٌة للمرأة العراقٌة بعد عام  2003من خالل-:
-1وصل التمثٌل النسوي الى( )%33من عدد مقاعد البرلمان وهً أكثر نسبة حصلت علٌها المرأة العراقٌة فً تارٌخ
مشاركتها السٌاسٌة وبفضل النظام الجدٌد لمبدأ الحصة النسابٌة (الكوتا) والتً شكلت اشارة لدعم هذه المشاركة وتمكنت
المرأة من توسٌع مشاركتها(.)3
 -2نتٌجـة إلقـرار النظـام الجدٌـد التـداول السـلمً للسـلطة مـن خـالل نظـام االقتـراع العـام ،وللمسـاحة الكبٌـرة مـن
حرٌـة االختٌـار بســبب التعددٌـة الحزبٌــة التــً سـادت النظــام العراقــً ،شـاركت النســاء أٌضــا بنشاط فً دورتً
االنتخابات اللتٌن عقدتا بعد عام ، ٣٠٠٢وبشكل غٌر مسبوق أٌضا فـــً تــارٌخ العــراق ،علــى الــرغم مــن التهدٌــدات
األمنٌــة الخطــرة التــً رافقــت العملٌــة.
 -3لقد شهدت الساحة العراقٌـة بمجـرد سـقوط النظـام السٌاســً الســابق ظهوراً غٌــر مســبوق لعــدد كبٌــرمــن
منظمــات المجتمــع المــدنً للخوض فً مختلف مجاالت االهتمام ،و تشٌر اإلحصابٌات إلى أن من بـٌن (( ٣٠٠٠
منظمــة عراقٌــة فــً مجــال حقــوق اإلنســان موجــود ( ) ٣٠٠منظمــة مختصــة بالعمــل النسوي ( ، )4وال بد هنا
من اإلشارة إلى أن انتشار هذا العدد من المنظمات النسوٌة له العدٌـد مــن االٌجابٌــات والسـلبٌاتٌ ،مكــن التــدلٌل علـى
أهــم اٌجابٌاتــه أنـه رغــم حداثــة التجربة بالنسبة للعمل المدنً فـً العـراق كانـت الحركـات النسـوٌة قـد ركـزت فـً
أهمٌـة العالقـة بـٌن النظـام السٌاسـً وضـمان حقـوق النسـاء ،فـً سـبٌل مشـاركة فاعلـة للنسـاء فـً عملٌـة التغٌٌـر
وبنـاء دولـة دٌمقراطٌـة مدنٌـة ،وفـً هـذا االتجـاه وبـدعم مـن سـلطات االبتالف تبلور مطلب الكوتا ،والمطالبة بإدخاله
فً قانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌـة الـذي كـان قٌـد الصـٌاغة آنـذاك .وحـددت الحركـة النسـابٌة نسـبة ال
تقـل عـن ( ( %٠٠لتمثٌل النساء فـً مواقـع صـنع القـرار ،وتضـمنت الحملـة لتحقٌـق هـذا الهـدف أنشطة متنوعة ،مثل
جمع تواقٌع على مذكرة ،اعتصـامات ،ولقـاءات مـع عـدد مـن قـادة األحزاب السٌاسـٌة وممثلـً األمـم المتحـدة
والمنظمـات الدولٌـة والسـفٌر األمرٌكـً بـول برٌمــر ممثــل ســلطة االبــتالف ،فضــالً عــن اللقــاءات مــع وســابل
اإلعــالم المختلفــة.
وارتبطت حملة (الكوتا) بحملة أخرى خاضتها المنظمات النسابٌة باالحتجاج على القرار الـــذي ألغـــى قـــانون
األحـــوال الشخصـــٌة .فتشـــابكت الفعالٌـــات واألنشـــطة النسـابٌة حـول الموضـوعتٌن "إلغـاء قـرار ( )5(٧٢١وتبنـً
وتبنـً (الكوتـا)" ،إذ ٌمكـن عـد الموقـف مــن هــذا القــرار أول فعــل جســد وحــدة وفاعلٌــة العمــل النســابً فــً
العــراق فــً بداٌــة انطالقته بعد عام ، ٣٠٠٢وبإلغاء قرار  ٧٢١فً ، ٣٠٠٠/٣/٣١وإدخال نسبة ال تقل عــن % ٣٢
لتمثٌــل النســاء فـــً الجمعٌــة الوطنٌــة فـــً قــانون إدارة الدولــة للمرحلـــة االنتقالٌـة ،الـذي صـدر فـً ٣٠٠٠/٢/٨
،برهنـت الحركـة النسـابٌة علـى مسـتوى عـالً فً الوعً ،والتنظٌم ،والمبادرة .إن هــذه األنشــطة والمطالــب شــكلت
بــال شــك داللــة علــى وعــً مــن المــرأة العراقٌــة لمكانتهــا والــدور الــذي ٌجــب أن تحتلــه واآللٌــات الالزمــة
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) امل رؤوف محمد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص.11-10
) ىدى محمد مثنى ،المشاركة السياسية لممرآه العراقية ما بعد  ،2003ط ،1بيروت  ،2012 ،ص .301
) إحصـائيات و ازرة الدولـة لشؤون المجتمع المدني لممنظمات المسجمة لدييا لغاية عام 02008
) صدر القرار رقم (  )٧٣١في جمسـة مجمـس الحكـم المنعقـدة فـي - ٩٢كـانون األول، ٩٠٠٣ -وقـد نـص القـرار عمـى والمحرمات،

وزواج الكتابيات ،والحقوق الزوجية من مير ،ونفقة ،وطـالق ،وتفريـق شـرعي ،أو خمـع العـدة ،والنسـب.1 " ،تطبي ــق أحك ــام الشـ ـريعة
اإلس ــالمية فيم ــا يخ ــص الـ ـ زواج ،والخطب ــة ،وعق ــد ال ــزواج ،واألىمي ــة ،واثب ــات ال ــزو اج ،والرضـاعة ،والحضـانة ،ونفقـة الفـروع واألصـول
واألقـارب ،والوصـية وااليصـاء ،والوقـف ،والميـراث ،وكافـة المحـاكم الشـرعية (األحـوال الشخصـية) وطبقـاً لفـرائض مذىبـو. ٩ .إلغـاء كـل

القـوانين والقـ اررات والتعميمـات والبيانـات وأحكـام المواد التي تخالف الفقرة ()٧من ىذا القرار ".
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ألداء هــذا الــدور خصوصا ً من خالل ربطه بـالحقوق السٌاسـٌة ،وٌمكـن اإلشـارة هنـا إلـى دور المنظمـات النسـابٌة
التـً كانـت تعمـل خـارج العـراق ،باإلضـافة إلـى المنظمـات النســـــوٌة فـً إقلـٌم كوردسـتان فـً بلـورة هــــذا الـوعً
نظـراً الن تجربـة العمـل النسـوي فـً إقلـٌم كوردسـتان .
غٌـر أننـا ال ٌمكـن أن نتحـدث عـن هـذا الـوعً بـدون ذكـر دور الجانـب األمرٌكـً فـً هـذا المجـال ،ذلـك أن العمـل
المـدنً ٌتطلـب إلـى جانـب الوقـت واالسـتعداد إمكانٌـات مادٌـة ال تقـدر اغلـب النسـاء فـً ظـل األوضـاع االقتصـادٌة
المتردٌـة والواقـع األمنـً المتقلـب والتحـوالت االجتماعٌـة الكبٌـرة مــــــــن النهـوض بأعبابـه بـدون مســــاعدة مالٌـة.
وقـد شـكل هـذا الـدعم علـى الـرغم ممـا قدمه من إسناد لهذه المنظمات فً بداٌة عملها سلبٌات ارتبطت بهذا العمـل وأدت
إلـى عزوف الكثٌر من النساء عـنه نتٌجـة هـذا االرتبـاط مـن ناحٌـة ،كمـا انـه مـن ناحٌـة أخـرى وفـً مقابـل الـدعم
المـالً األمرٌكـً ظهـر نـوع آخـر مـن الـدعم تمثـل فـً ظهور منظمات المجتمع المدنً الممولة من قبل األحزاب،
والتـً تكـون بطبٌعـة الحـال تابعـة لهـذه األحـزاب بشـكل تـام وتمثـل وجهـة نظرهـا ،إذ أن هنـاك نسـبة غٌـر قلٌلـة مـن
المنظمات النسـابٌة العاملـة فـً العـراق هـً ولٌـدة أحـزاب سٌاسـٌة (وهـذا ال ٌعنـً إنكـار وجود منظمات نسابٌة كثٌرة
نشأت دون أن ٌكون لها أي صفة سٌاسٌة) (.)1
فً ضوء ما تقدم نضع سؤال هل ان عمل المرأة السٌاسً ٌقترن بتحررها االجتماعً؟ فالجواب هو ان المرأة فً عملها
السٌاسً ٌتوقف على قضٌة تحررها اجتماعٌا ً الن تطور مكانه المرأة سٌاسٌا ً ال ٌمكن ان تتحقق اال بتحرر المجتمع من
القٌود االجتماعٌة واالقتصادٌة وان التحرر االجتماعً الواعً الملتزم ٌحفظ للمرأة قٌمتها وكرامتها وٌجعلها موضع
احترام المجتمع اي ٌجعل المرأة انسانا ً محترما ً ال مجرد سلعة او مجرد اداة للجنس او االثارة  ،وهذا ٌعنً ان المرأة فً
نضالها التحرري تتحول النظرة الٌها من مجرد جسد الى انسان كامل ٌتمتع بكافة حقوقها مقابل اداء التزامها تجاه االسرة
والمجتمع والوطن(.)2
من خالل ما طرحناه نستنتج ان دور المرأة العراقٌة فً الحٌاة السٌاسٌة اصبح اكثر فاعلٌة بعد العام  2003من خالل
دخولها البرلمان ومشاركتها فً الحٌاة السٌاسٌة والتقدٌم لالنتخابات والترشٌح للمجالس النٌابٌة والمحلٌة وتولً الوظابف
العامة وأدراه الشؤون التً تخص مجتمعنا اال انها مازالت لٌست كبٌرة مقارنة بمشاركة الرجل ،فلذلك اشراك المرأة فً
العملٌة السٌاسٌة هو جزء تكاملً لعملٌة بناء الدٌمقراطٌة ,وان دورها فً السٌاسة مهم جداً ألنها مدافع أساسً عن الطفولة
والتعلٌم والرعاٌة الصحٌة..الخ.
وتواجه دراسة التعددٌة السٌاسٌة فً العراق وعالقتها بالواقع السٌاسً تعقٌدات كثٌرة من الناحٌة العلمٌة والعملٌة
لغموض المفهوم وحداثة العمل بالدٌمقراطٌة وارتباط الظاهرة الحزبٌة بها فضال عن التعددٌة او الثنابٌة الحزبٌة فنحن امام
ازمة فكرٌة تجتاح الفكر السٌاسً الحزبً العراقً ناتجة عن البناء على الحزب الواحد واالنتقال الفجابً الى العمل
بالتعددٌة الحزبٌة فً ظل العمل بالدٌمقراطٌة فً الواقع العراقً مع تعدد االحزاب العراقٌة منذ نشاتها حتى الٌوم وهً
لٌست ولٌدة المرحلة السابقة بل لها امتداداتها التارٌخٌة  ،واالمر منوط بمدى تجذر الحالة السابقة فً الواقع السٌاسً
العراقً وبما وصل الٌه البناء الفكري لالحزاب السٌاسٌة العراقٌة كال او بعضا او حتى اعضاء فً احزاب وهذا كله
ٌجعل البٌانات حول تقٌٌم الواقع السٌاسً الحزبً الحالً غٌر دقٌقة وٌصعب الوصول الٌها.
ثانٌا  :المحاصصة:إن فكرة المحاصصة لم ٌقرحها مفكر سٌاسً معٌن ولم تكن مبادرة من حزب ما فً دولة محددة وإنما
هً ضرورة موضوعٌة أفرزتها عملٌة التطور المادي للمجتمعات العرٌقة بممارساتها الدٌمقراطٌة منذ عقود من الزمن ،
كما أصبحت هذه الظاهرة فً كثٌر من الدول تهدد استقرارها وعلٌه  ،تعرف المحاصصة السٌاسٌة  :بأنها نظام ٌطبق
فً بعض الدول على أالقلٌات العرقٌة والدٌنٌة أو اللغوٌة وتنتهجه غالبٌة األنظمة السٌاسٌة ذات الكثافة السكانٌة العالٌة وما
شابه ذلك(. )3إن مصطلح المحاصصة حسب تعرٌف بهنام عطا هللا هو مشتق من الحصة والمحاصصة بمعىنى
المقاسمة ،أي االستحواذ على المناصب واألموال بطرٌقة فنٌة حدٌثة .فهناك المحاصصة السٌاسٌة والطابفٌة والحزبٌة
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) الحركـة النسـوية فـي العـراق :مسـيرتيا وتطورىـا ،صـندوق األمـم المتحـدة اإلنمـائي لممـرأة (يـونيفيم)،الطبعـة األولـى ،األردن٩٠٠١ ،
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والعشابرٌة ومسمٌات كثٌرة  ،وبهذا نرى ان منظروا المحاصصة ٌعملون على محاصصة أومقاسمة خٌرات البالد الى
فبات او مجامٌع معٌنة لالستحواذ علٌها سواء كانت مالٌة او ثقافٌة او اجتماعٌة وحتى التراثٌة)1(.
وكلمة – محاصصة – فً جمٌع اللغات التتعدى كونها عملٌة تقسٌم الكل على مكوناته حسب االستحقاق الكمً
لالطراف المشاركة فٌه  ،وفً العملٌة السٌاسٌة فان كلمة المحاصصة التقف عند حدود العملٌات الحسابٌة وانما هً
مصطلح سٌاسً بمضامٌن عمٌقة جمٌعها تنبثق من نقطة مركزٌة وتلتقً عندها  ،هذه النقطة المحورٌة اسمها الوطن ،
فالمحاصصة هنا منهج سٌاسً تسمح بموجبه لجمٌع المكونات الحزبٌة الفابزة عبر انتخابات دٌمقراطٌة نزٌهة فً
المشاركة فً الحكومة وفً تحمل مسؤولٌة تضامنٌة فً قٌادة دفة البالد وادارة شؤون الدولة(.)2
عرف العراق نظام المحاصصة بصورة طابفٌة ( مذهبٌة – عرقٌة – دٌنٌة ) منذ انشاء مجلس الحكم عام  ، 2003اي
بعد انهٌار النظام السٌاسً السابق  ،حٌث تم تشكٌل هذا المجلس على اساس المحاصصة السٌاسٌة الطابفٌة والعرقٌة بعد
ان منح الحاكم المدنً (بول برٌمر) لكل مكون حصة تتناسب مع نسبته التً ٌمثلها  ،حٌث خصص للشٌعة  13مقعدا
وللعرب السنة  5ومثلها للكرد  ،ومقعد واحد للتركمان ومثله لالشورٌٌن  ،لٌعلن بداٌة مرحلة جدٌدة لنظام حكم ٌعتمد
الطابفٌة والعرقٌة فً توزٌع المناصب وٌشرع لتقسٌم السلطة حسب هذه المحاصصة الطابفٌة(.)3
وعلى الرغم من معرفة القوى الوطنٌة العراقٌة المشاركة فً مجلس الحكم خطورة هذه الخطوة ،اال انهم رضوا بهذه
القسمة التً كانت منطلقا لترسٌخ مفهوم المحاصصة فً العملٌة السٌاسٌة العراقٌة والتً الزمتها لحد الٌوم مع سلبٌاتها
على الساحة السٌاسٌة باختالف تسمٌاتها  ،ومع مرور الوقت تحولت المحاصصة الطابفٌة الى حكومة شراكة وطنٌة او
التوافقٌة وكلها تحمل ذات المضمون .بِمعنى ان التوافقٌة أحتفظت بنفس مضمون المحاصصة الذي ٌفرض حصول
االشخاص والمكونات على مناصب على اساس طابفً ( دٌنً – مذهبً – عرقً ) بعٌدا عن الكفاءة واالخالص والنزاهة
ومفاهٌم اخرى كثٌرة كان المفروض ان تتوفر بمن ٌتولون المناصب(.)4
ورغم أن العراق ٌملك حزمة من التشرٌعات واآللٌات والمؤسسات الوطنٌة المعنٌة بالمرأة (كوزارة الدولة لشؤون
المرأة سابقاً) ودابرة الرعاٌة االجتماعٌة للمرأة وقسم المرأة الموجود فً كل وزارات الدولة ومؤسساتها وقسم الرصد فً
(وزارة حقوق اإلنسان سابقاً) ولجنة المرأة واألسرة فً مجلس النواب العراقً ولجان المرأة فً كل مجالس المحافظات،
إال أن التوجّه السٌاسً والعقابدي والعشابري ،فضال عن التخلف االجتماعً الذي ساد فً البالد نتٌجة المحاصصة فً
الحكم ،تعدّى على حقوق النساء التً كفلها لهنّ الدستور.وٌمكن حصر تراجع المرأة نتٌجة المحاصصة السٌاسٌة بعدة
عوامل واسباب منها-:
-1تأثٌر الحروب وأزمة الحصار االقتصادي انعكست على المجتمع العراقً بصورة عامة ووضع المرأة بصورة خاصة
وكانت تعانً المرأة من مشكلة اقتصادٌة حٌث أن الوضع االقتصادي ٌؤثر على المرأة وحٌاتها بصورة عامة وهذا ما
ٌنعكس أٌضا و بشكل كبٌر على ممارسة المرأة للسٌاسة بشكل عام.
-2أن الطابع الحزبً للمرأة العراقٌة ٌختلف عن الرجل العراقً فهً تمٌل بطبعها للسلوك المحافظ والمتدٌن أكثر من
الرجل 0وهً بعٌدة عن االرتباط باالحزاب ولهذا نرى المرأة اقل مٌالً لالرتباط السٌاسً على الرغم من تهٌبة الفرص
المناسبة لها  ،كون العمل الحزبً اظهر نوعا من عدم االستقرار( )5االمر الذي جعل الحٌاة الحزبٌة فً العراق غٌر
واضحة المعالم.
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) بينام عطااهلل ،المحاصصة وما أدراك ما المحاصصة ،لممزيد ينظر  :الموقع االلكتروني االتيhttp://www.ankawa.com :
) ميران موشيخ  ،مفيوم المحاصصة في القاموس السياسي العراقي المعاصر  ،مجمة الحوار المتمدن االلكترونية  ،العدد  1934في

 ، 2007/6/2عمى الموقع االلكتروني التالي http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98423 :
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) ميعاد الطائي  ،المحاصصة وتقاسم السمطة  ،جريدة االتحاد  ( ،الصحيفة المركزية لالتحاد الوطني الكردستاني )  ،السبت  ،العدد

 ، 2975السنة الثامنة عشرة .2012/5/19 ،
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) المصدر نفسو .
) رغد نصيف جاسم ،المشاركة السياسية الحزبية لممرأة العراقية بعد العام ، 2003رسالة دكتوراه ،العموم السياسية ،جامعة بغداد،

ص.77
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 -3أن الثقافة الدٌنٌة تلعب دورا أساسٌا فً التأثٌر فً السلوك السٌاسً للمرأة خاصة وأن بعض الجماعات المتشددة دٌنٌا
التً التعترف بحق المرأة فً المشاركة السٌاسٌة عرض الكثٌر من النساء الناشطات فً منظمات المجتمع المدنً إلى
التهدٌد والقتل مما ٌؤثر فً مشاركتهن فً الحٌاة السٌاسٌة.
 -4بسبب تدهور الوضع األمنً والتفجٌرات المتكررة أدى إلى تزاٌد عدد الضحاٌا فً المدنٌٌن ومنها النساء أو من جراء
الهجمات العشوابٌة فً االسواق.
 -5اختطاف النساء فً العراق والذي ٌبث الرعب فً نفوس األسر وٌحول دون مشاركة المرأة فً مجاالت الحٌاة
المختلفة ،إضافة إلى ذلك أن العنف السٌاسً واإلجرامً المسلح نتٌجة النزاعات الطابفٌة أدى إلى حالة عدم االستقرار
السٌاسً وهذا ما ٌؤثر فً البٌبة التً تسودها الفوضى األمنٌة ما ٌنعكس على نفسٌة المرأة العراقٌة وعزوفها عن
المشاركة فً العمل السٌاسً نتٌجة األوضاع األمنٌة المتردٌة)1(.
 -6أن ضعف الدور السٌاسً للمرأة العراقٌة ٌرجع إلى طبٌعة المعتقدات األجتماعٌة والثقافٌة والنفسٌة أي أن الموروث
من المعتقدات واألعراف والتقالٌد والقٌم مؤثر فً الحٌاة األجتماعٌة التً تعٌشها المرأة حٌث الكثٌر من النساء ٌعارضن
دابما الحٌاة السٌاسٌة وٌفضلن أعمال أخرى أكثر مالبمة لشخصٌة المرأة وكٌانها  ،وكما أن العادات والتقالٌد والنظرة
الذكورٌة التً تتبنى رأي أن مثل هذه األعمال تناسب الرجال والتناسب المرأة.
مما تقدم ٌمكن القول  ،ان المحاصصة بكافة اشكالها وانواعها وصورها قد اثرت بشكل واضح على مجمل العملٌة
السٌاسٌة العراقٌة  ،كما انها اسهمت فً تحٌٌد المشاركة النسابٌة فً كثٌر من المناصب العلٌا والسٌادٌة فً الدولة العراقٌة
 ،فلم تتمكن اي امراة عراقٌة بعد العام  2003من تولً منصب رباسً مهم والحتى منصب سٌادي  ،علما ان هناك الكثٌر
من النساء القٌادٌات الالتً ٌتفوقن على كثٌر من اصحاب المناصب العلٌا والسٌادٌة فً الدولة العراقٌة.
ثالثا ً  :عدم االستقرار السٌاسً ُتعرف ظاهرة عدم االستقرار السٌاسً على انها حالة تتجسد فٌها التهدٌدات الداخلٌة
والخارجٌة بوجود قوى سٌاسٌة متصارعة تؤثر على صنع القرار مع اختالف االٌدٌولوجٌات السٌاسٌة لها ووجود اطماع
خارجٌة فً اراضً الدولة او خٌراتها او فً وحداتها السٌاسٌة او الناجمة عن صراع الدول الكبرى او الحفاظ على
مصالحها وحماٌة حلفابها  ،كما ٌمكن تعرٌفها على انها حالة ناتجة عن وجود قوى سٌاسٌة متصارعة ذات امكانٌات
وطاقات عالٌة وقوة فابضة وقٌادة تقنٌة تستطٌع من خاللها التاثٌر على النظام السٌاسً ومجرٌات االحداث السٌاسٌة
باسالٌب مختلفة  ،وهو اٌضا عدم قدرة نظام سٌاسً على التعامل مع االزمات التً تواجهه بنجاح  ،وهناك من عرف عدم
االستقرار بانه عدم مقدرة النظام على تعببة الموارد الكافٌة الستٌعاب الصراعات فً داخل المجتمع بدرجة تحول دون
وقوع العنف فٌه(.)2
أسهمت هذه الظاهرة فً التاثٌر على سلوك المرأة السٌاسً من خالل ماتتعرض له من تقلبات سٌاسٌة تترافق معها تقلب
االمزجة السٌاسٌة لدى صاحب القرار ومن ثم لدى المواطن البسٌط من عدم قدرة المراة على مواجهة هذه الظروف
السٌاسٌة وبالتالً الخشٌة من تولٌها مناصب قد التستطٌع مجاراة الوضع السٌاسً العام فً البلد ومن ثم وضعها كأمراة
ٌنظر لها المجتمع بعٌن الضعف وعدم القدرة على تجاوز الظروف التً ٌمر بها البلد.
رابعا ً  :الصراع االٌدٌولوجً الدٌنً /العلمانً:أسهم الصراع االٌدٌولوجً بشقٌه الدٌنً والعلمانً فً التاثٌر المباشر على
الممارسة السٌاسٌة للمراة العراقٌة بعد العام  ، 2003ومما زاد من حدة هذا التاثٌر هو وقوع المراة العراقٌة بٌن فكً
االحزاب والقوى الدٌنٌة واللٌبرالٌة  ،وصار لزاماعلى المراة العراقٌة ان تنخرط فً صفوف االحزاب السٌاسٌة سواء
كانت علمانٌة او دٌنٌة من اجل المساهمة فً ممارسة حقها السٌاسً المتمثل بالمشاركة االنتخابٌة والسٌاسٌة  ،االمر الذي
ادى الى خضوعها الى تاثٌرات القوى الدٌنٌة المنتمٌة الٌها وصار لزاما علٌها ان تسٌر فً فلكها وان تطبق برامجها التً
جاءت بها  ،كل هذا أسهم فً تقلٌص وتحٌٌد دورها كامرأة مستقلة ترٌد ان تمارس حقها الطبٌعً فً التعبٌر عن ماٌجول
فً داخلها طموحات ومشارٌع ترٌد تحقٌقها  .وعلٌه فقد تراجع دورها نتٌجة الصراع المحموم بٌن القوى الدٌنٌة والعلمانٌة
والذي لم ٌقتصر على الساحة السٌاسٌة وانما امتد الى الشارع العراقً واكتوى به معظم العراقٌٌن ومنهم المراة العراقٌة.
ٌتضح مما تقدم ان االتجاه الدٌنً لعب دوراً مهما ً فً تحٌٌد المشاركة السٌاسٌة للمرأة العراقٌة وذلك من خالل استغالل
ضعف الدور السٌاسً لها بسبب عدم تمكنها من تشكٌل حزب سٌاسً او تشكٌل سٌاسً خاص بها انما بقٌت تحت رحمة
1
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) رغد نصيف جاسم ،المصدر نفسو ،ص.222
) التقرير االستراتيجي العراقي  ،مركز حمورابي لمبحوث والدراسات االستراتيجية  ،بغداد  ، 2008 ،ص ص.185-184
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االحزاب الدٌنٌة التً تنظر الى المرأة بنظرة ضٌقة ومتخلفة وانها غٌر قادرة على القٌام بدور سٌاسً مهم ٌمكن النهوض
به ،فقد حصل خالف حول تولٌة المرأه للوالٌة العامة فقد رأى البعض ان التولٌة تخص الرجل دون المرأه لما فً الرجل
من فضل التدبٌر و الرأي والقوة فً النفس والطبع بعكس المرأه التً ٌغلب علٌها اللٌن والضعف متحججٌن باآلٌة القرانٌة
الكرٌمة (الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) ( ، )1كما ان المرأة اٌضا ً
لم تستطع كذلك من االنخراط فً صفوف االحزاب العلمانٌة بشكل كبٌر ٌمكنها من التعبٌر عن وجهة نظرها الن نظرة
المجتمع العراقً عموما ً للمرأة ولالحزاب العلمانٌة هً واحدة  ،فهم ٌنظرون لتلك االحزاب على انها خارجة عن الدٌن
االسالمً وانها تخالف الشرٌعة االسالمٌة وبالتالً فان المراة الٌمكن لها ان تنخرط فً صفوفها  ،وهً بالتاكٌد محاولة
الضفاء نظرة غٌر صحٌحة علٌها كً تبقى وحدها متحكمة بالساحة السٌاسٌة مستغلة الوازع الدٌنً فً ذلك.
فً ختام هذا المبحث ،البد لنا من القول بان المتغٌرات الداخلٌة لعبت دورها الكبٌر فً التاثٌر على مستوى المشاركة
السٌاسٌة للمراة العراقٌة بعد العام  ، 2003وقد تعددت االسباب المؤدٌة لذلك كما بٌنا سابقا  ،فكانت النتٌجة هً انحسار
دور المراة العراقٌة بفعل نظام ( الكوتا ) الذي هو غٌر مطبق تماما ً الن المادة الدستورٌة تقول اكثر من ( )%25ولٌس
( )%25بمعنى اكثر منها وهو ماانعكس على المشاركة السٌاسٌة لها خالل المدة من  2003الى ٌومنا هذا ،وقد التقتصر
هذه المحدودٌة فً المشاركة والتاثٌر السٌاسً على المتغٌرات الداخلٌة بل قد تتعداها الى المتغٌرات الخارجٌة وهذا
ماسنوضحه فً المبحث الثانً.
المبحث الثانً :المتغٌرات الخارجٌة
الٌتغٌر سلوك المراة العراقٌة السٌاسً بالمتغٌرات الداخلٌة فحسب انما تغٌر بمؤثرات خارجٌة عدة  ،ولعل من اهمها
تاثٌر الوالٌات المتحدة واالتحاد االوروبً واالمم المتحدة  ،فكلها دعت العراق الى دعم قدرات النساء العراقٌات على
ممارسة اداورهن السٌاسٌة  ،كما ان االتفاقٌات التً انظم الٌها العراق عدت من عوامل الضغط من اجل تشجٌع انخراط
النساء فً العمل السٌاسً وفً اتاحة الفرصة للنساء على مباشرة انواع مختلفة من السلوك السٌاسً.
اوالً  :تاثٌر المتغٌرات الدولٌة:ان ابرز مالمح سٌاسات اواخر القرن العشرٌن وبداٌة القرن الحادي والعشرٌن هو احترام
مفهوم حقوق االنسان وحقوق المراة تحدٌدا  ،وهو احدى الرؤى االخالقٌة القلٌلة التً ٌسلم بها جمٌع الناس واالمم فً
جمٌع انحاء العالم( ، )2وعلى الرغم من انه لٌس ثمة اجماع حول المساحة التً تحتلها هذه الحقوق  ،اال ان هذه الرؤٌا
تجد صدى عمٌقا لدى كل فرد منا  ،ان االٌمان بالحقوق السٌاسٌة االساسٌة لالنسان الٌمثل فقط واحدا من االهداف العامة
التً تلقى قبوال عاما من المجتمع الدولً ومن معظم حكومات العالم  ،وانما ٌشكل اٌضا االساس التً بنٌت علٌه االمم
المتحدة اهدافها .وفً هذا السٌاق صنف ستٌف سمث  Steve smithاربع اتجاهات ربٌسة ضمن االتجاه النسابً العام
وهً(: )3
االتجاه االول  /النسابً اللٌبرالً  :هذا االتجاه ٌسلط الضوء على سؤال مفاده اٌن كانت النساء من السٌاسة العالمٌة ؟ اي
بمعنى اخر  ،اٌن النساء من السٌاسة المحلٌة والدولٌة ؟ ومن هذا المنطلق ٌرى انصار هذا االتجاه بان ٌبحثوا فً الطرق
التً استثنٌت فٌها النساء من السلطة  ،والهدف من ذلك ان ٌتساوى الرجال والنساء فً الحقوق نفسها والفرص المتاحة
وتبوء المواقع فً هرمٌة النظام الدولً.
االتجاه الثانً  /النزعة النسابٌة االشتراكٌة ٌ :ؤكد هذا االتجاه الدور االولً للقوى المادٌة االقتصادٌة فً تحدٌد حٌاة النساء
 ،والجل تحقٌق المساواة مع النساء فان التخلص من الراسمالٌة امر ضروري وزٌادة على ذلك التخلص من النظام االبوي
االجتماعً بالنسبة لالشتراكٌٌن النسابٌٌن  ،وٌرجعون السبب فً ذلك الى عوامل بنٌوٌة قام علٌها النظام العالمً
الراسمالً والنظام االبوي  ،ادى بالمراة الى فقدانها االمتٌازات فً بنٌة االدوار االجتماعٌة والسٌاسٌة(.)4
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) سورة الفتح  ،االية 10:
) جميل مطر واخرون  ،االداء البرلماني لممراة العربية  ،دراسة حاالت مصر وسوريا وتونس  ،بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية

 ، 2005 ،ص.55

3

) Steve smith : "Reflective and Constructive Approaches to international theory " in the Globalization

(of world politics : An introduction to international Relations ,ed. Johan Bailys and Steve smith ,2 nd,

4

New york :Oxford University ,press .2001) ,p231
) عامر مصباح  ،نظرية العالقات الدولية  ،دار الكتاب الحديث  ،القاىرة  ، 2001 ،ص ص .195-194
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االتجاه الثالث  /المذهب النسابً مابعد الحداثة  :ارتبط هذا االتجاه باالفكار التً تناقض التراث االجتماعً وتركز على
الهوٌة والنوع ( الجندر/الجنس )  ،بمعنى التركٌز على نوع االدوار االجتماعٌة بٌن النساء والرجال(.)1
االتجاه الرابع  /وجهة نظر المذهب النسابً  :لهذا االتجاه افكار اكثر رادٌكالٌة ( جذرٌة او ثورٌة ) قابمة على اساس ان
العالم المُسٌطر علٌه من الرجال وحدهم بواسطة افكارهم وخبراتهم  ،مما اضحت افكار وخبرات النساء مهملة مما جعلهم
ٌدعون الى نوع من التوازن واعادة الصٌاغة التً تؤدي الى تصوٌر السٌاسة الدولٌة بناء على خبرة كل من النساء
والرجال معا(.)2
وعلى الرغم من تحقٌق بعض االنجازات القانونٌة والسٌاسٌة فً البٌبة الدولٌة  ،اال ان غالبٌة نساء العراق الٌزلن
محرومات من امتالك رؤٌا تتعلق بحقوقهن االنسانٌة  ،وقد ٌعزي البعض ذلك السباب دولٌة  ،حٌث ٌعد الضعف فً
ضغط البٌبة الدولٌة على العراق احد العوامل المساهمة فً عدم تطبٌق بعض القوانٌن الدولٌة المتعلقة بحقوق المراة
بصورة خاصة وحقوق االنسان بصورة عامة  ،بثبات وبفعالٌة كافٌة لمواجهة المساوئ والظلم الواقع على النساء بسبب
جنسهن  ،وهناك عقبات ربٌسٌة لذلك هً(:)3
-1ان هذه الحقوق التً اقرت كحقوق دولٌة لالنسان والتً تم اعطاء النساء فرصة متساوٌة للحصول علٌها فانها التشمل
بالضرورة جمٌع التجارب التً تتعرض لها النساء  ،ونتٌجة لذلك التهتم هٌبات ومؤسسات حقوق االنسان ( باستثناء تلك
المختصة بحقوق المراة ) بالتعامل مع مشكالت النساء من منظور حقوق االنسان ولم تتم معالجتها بشمولٌة وجدٌة.
 -2ان االطار الحالً لحقوق المراة ٌطرح الحقوق بشكل حذر  ،لذا ٌبقى عاجزا عن التعامل مع حقوق المراة فً ظل
ضواهر العنف التً تتعرض لها المراة فً اكثر من مكان.
 -3المؤسسات التً تعنى بالقضاٌا المهمة للمراة تعانً من قلة الموارد والتجهٌزات بالمقارنة مع هٌبات حقوق االنسان
االخرى  ،وقد ادى ذلك الى ضعف الٌات التنفٌذ وعدم فاعلٌتها ووضوحها .والبد من ذكر جهود االمم المتحدة لمساعدة
نساء العراق للنهوض بواقعهن عبر اجراءات وتوجهات بمختلف الجوانب منها )2(:
أ-ضمان حق المراة فً ممارسة الحقوق السٌاسٌة بما فٌها حق التصوٌت والترشٌح للمجالس التشرٌعٌة واجهزة الحكم
المحلً  ،وضمان تمثٌلها بنسبة التقل عن  %25كحد ادنى فً تلك الهٌبات على ان الٌتعارض ذلك مع دستور الدولة.
ب -تشجٌع المراة على خوض االنتخابات وذلك عبر تقدٌم الدعم المؤسسً لها واقامة دورات تدربٌبة لتهٌبتها لتولً
المناصب القٌادٌة فً مختلف المستوٌات السٌاسٌة واالدارٌة)4(.
ج -تقدٌم العون الالزم من قبل المنظمات والهٌبات االقلٌمٌة والدولٌة الى المنظمات والهٌبات المحلٌة المعنٌة بشؤون المراة
العراقٌة  ،ورفع درجة كفابتها لتتمكن من ممارسة حقوقها السٌاسٌة والمشاركة فً صنع القرار.
د -قٌام منظمة االمم المتحدة بزٌادة نسبة تمثٌل المراة فً المالك العامة وفً الوظابف العلٌا ومناصب
اتخاذ القرار الخاصة عن طرٌق التوظٌف التفضٌلً والترقٌة وغٌر ذلك من التدابٌر الخاصة)5(.
ه -منح االولوٌة لالنفاق على تنفٌذ الزامٌة التعلٌم للفتٌات والفتٌان حتى نهاٌة السنوات العشر االولى من الدراسة وخاصة
فً المناطق الرٌفٌة)6(.

1

) المصدر نفسو  ،ص.195

3

) منال محمود المشني  ،حقوق المراة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع االسالمي ،عمان ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،الطبعة

) 2) Steve smith, op.cit…, p232.

االولى  ، 2011 ،ص ص.335-333

4
5

) المصدر السابق  ،ص.7
) المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا  ،خطة العمل العربية لمنيوض بالمراة حتى عام  ، 2005نيويورك  ،االمم المتحدة ،

، 1994ص ص.9-8

6

) المصدر نفسو ،ص11
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و -تنشٌط تشكٌل اللجان النسوٌة فً النقابات والمنظمات الغٌر حكومٌة لتوفٌر فرصة مساهمة المراة فً سوق العمل
وخاصة فً القطاع الصناعً والخاص ولمشاركتها فً المواقع القٌادٌة واتخاذ القرار ودعم وتحسٌن ضروف عملها
وزٌادة وعٌها بحقوقها فً العمل من انشاء مكاتب للتوظٌف تسعى جاهدة للحد من بطالة الشباب)1(.
ز -اشراك النساء فً مفاوضات السالم وحل المنازعات وفً عملٌة االغاثة االنسانٌة)2(.
وبما ان التحدٌات التً تواجه المراة العراقٌة كثٌرة  ،فكلما ارتقت المراة بواقعها كلما ازدادت هذه التحدٌات ،هذه طبٌعة
الحٌاة فال ٌمكن الفصل بٌن مستوى الصعود ودرجة التحدي فبمقدار ماٌكون فعل االنسان كبٌرا كلما تكون ردودافعاله
كثٌرة)3(.
ثانٌا ً  :تاثٌر االتفاقٌات الدولٌة على سلوك المراة العراقٌة السٌاسً ( اتفاقٌة سٌداو انموذجا )
شكل تبنً اتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز العنصري ضد المراة ( سٌداو ) ( ،)عالمة فارقة فً تارٌخ الحقوق
االنسانٌة للمراة  ،وقد جمعت هذه االتفاقٌة بٌن المبدا العام لعدم التمٌٌز القابم على الجنس وبٌن المعاٌٌر االخرى المتعلقة
بالنساء.
وتعد اتفاقٌة سٌداو فً جوهرها اعالنا عالمٌا لحقوق المراة  ،وتقر االتفاقٌة ان مرد التسلٌم بانسٌابٌة المراة لم ٌعد كافٌا
لضمان حماٌة حقوقها حسب المعاٌٌر الدولٌة الحالٌة والٌات حقوق االنسان  ،فان بنودها تجمع فً اتفاقٌة واحدة شاملة بٌن
جمٌع التعهدات التً اقرتها االمم المتحدة فً مضمار التمٌٌز القابم على اساس الجنس  ،معلنة بذلك مٌالد اداة جدٌدة
للقضاء على التمٌٌز ضد المراة)4(.
وٌعد العراق من ضمن  12دولة انضمت لالتفاقٌة  ،حٌث انضم فً  13اب  ، 1986وعلى اساس هذا اإلنضمام ٌحق
للدولة العضو بموجب نص المادة  28من االتفاقٌة " السماح للدول االعضاء بابداء التحفظات وقت التصدٌق او االنظمام
الى االتفاقٌة  ،اال انه الٌجوز ابداء اي تحفظ ٌكون منافٌا لموضوع هذه االتفاقٌة وغرضها "  ،حٌث وافق العراق على
اغلب بنود االتفاقٌة  ،وابدى تحفظات على اربع مواد هً :
-1المادة ( : )2وتتعلق بالمساواة امام القانون وحضر التمٌٌز ضد المراة فً الدساتٌر والتشرٌعات الوطنٌة .
 -2المادة ( )9اوال  " :تمنح الدول االطراف المراة حقا مساوٌا لحق الرجل فً اكتساب جنسٌتها او االحتفاظ بها او
تغٌٌرها  ،وتضمن بوجه خاص اال ٌترتب على الزواج من اجنبً او تغٌٌر جنسٌة الزواج اثناء الزواج،ان تتغٌر تلقابٌا
جنسٌة الزوجة وتصبح بال جنسٌة اوان تفرض علٌها جنسٌة الزوج".
ثانٌا :تمنح الدول االطراف المراة حقا مساوٌا لحق الرجل فٌما ٌتعلق بجنسٌة اطفالها .
 -3المادة ( : )16وتتعلق بالزواج والعالقات االسرٌة .
اوال  :تتخذ الدول االطراف جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المراة منها االمور المتعلقة بالزواج
والعالقات االسرٌة  ،وبوجه خاص تضمن الحق االساس لتساوي الرجل والمراة.
أ-الحق نفسه فً عقد الزواج.

2

3) Economic and social commission for western Asia, p-p 16-17.
) المصدر نفسو  ،ص.24

3

) ابراىيم الجعفري،المراة ..معركة اليوية،الطبعة الثانية  ،بغداد  ،مؤسسة الكتاب الثقافية  ، 2012 ،ص.21



) اتفاقية سيداو ) the Convention on the elimination of Discrimination against Women ( :ىي معاىدة دولية

مكرسة لحقوق المراة ووقف التمييز ضدىا ومساواتيا بالرجل  ،اعتمدتو االمم الجمعية العامة لالمم المتحدة وعرضتيا لمتوقيع والتصديق
في كانون االول  ، 1979وتم بدء العمل بيا في ايمول  ، 1981عنت االتفاقية بكل جوانب شؤون المراة وكل نواحي حياتيا.
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
4

) منال محمود المشني  ،حقوق المراة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع االسالمي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .209
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ب -الحق نفسه فً حرٌة اختٌار الزوج  ،وفً عدم صحة عقد الزواج اال برضاها الحر الكامل.
ت -الحقوق نفسها والمسؤولٌات اثناء الزواج وعند فسخه.
ث -الحقوق نفسها والمسؤولٌات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجٌة فً االمور المتعلقة باطفالها  ،وفً جمٌع االحوال
تكون مصالح االطفال هً الراجحة.
ج -الحقوق نفسها فً ان تقرر بحرٌة وبشعور من المسؤولٌة عدد اطفالها  ،والفترة بٌن انجاب طفل واخر  ،وفً
الحصول على المعلومات والتثقٌف والوسابل الكفٌلة بتمكٌنها من ممارسة هذه الحقوق.
ح -الحقوق نفسها والمسؤولٌات فٌما ٌتعلق بالوالٌة والقوامة والوصاٌة على االطفال وتبنٌهم ،او ماشابه ذلك من االنشطة
المؤسسٌة االجتماعٌة حٌن توجد هذه المفاهٌم فً التشرٌع الوطنً  ،وفً جمٌع االحوال تكون مصالح االطفال هً
الراجحة.
خ -الحقوق الشخصٌة نفسها للزوج والزوجة  ،بما فً ذلك الحق فً اختٌار اسم االسرة والمهنة والوظٌفة.
د -الحقوق نفسها لكال الزوجٌن فٌما ٌتعلق بملكٌة وحٌازة الممتلكات واالشراف علٌها وادارتها والتمتع بها والتصرف فٌها
سواء بال مقابل او مقابل عوض ذي قٌمة.
ثانٌا  :الٌكون لخطوبة الطفل او زواجه اي اثر قانونً  ،وتتخذ جمٌع االجراءات الضرورٌة  ،بما فٌها التشرٌع  ،لتحدٌد
سن ادنى للزواج ولجعل تسجٌل الزواج فً سجل رسمً امرا الزامٌا.
 -4المادة :29المتعلقة بالتحكٌم بٌن الدول.
اما عن خطورة مواد االتفاقٌة على المراة المسلمة ومنها المراة العراقٌة فتكمن فً :
-1المادة  : 2وتكمن خطورة هذه المادة فً فرض ثقافة العولمة( )1واعتبار االتفاقٌة المرجع الوحٌد للدول فً قضاٌا
المراة  ،ورفض االختالف التشرٌعً والقانونً لكثٌر من الدول  ،ومع ان هذا االلتزام ٌتعارض مع مٌثاق االمم المتحدة
نفسه الذي ٌنص على احترام التنوع الثقافً والدٌنً للشعوب)2(.
 -2المادة  :9نادت هذه المادة من االتفاقٌة بالمساوة بٌن الجنسٌن فً حق اكتساب الجنسٌة واالحتفاظ بها  ،وان الٌفرض
على الزوجة تغٌٌر جنسٌتها اذا غٌر الزوج جنسٌته وكذلك بالنسبة لالطفال  ،والحقٌقة ان هذا المطلب مطلب محق وهو
الٌتنافى مع الرؤٌة االسالمٌة التً التعترف بالحدود بٌن االوطان االسالمٌة ،والسبب االساسً فً حرمان المراة من هذا
الحق الٌعود للشرٌعة االسالمٌة انما ٌعود السباب سٌاسٌة ترتبط بالمصلحة الوطنٌة)3(.



) ثقافة العولمة  :تعني ببساطة جعل الشئ عالمي االنتشار في مداه أو تطبيقو وىي ايضا العممية التي تقوم من خالليا المؤسسات

سواء التجارية ام غير التجارية .بتطوير تأثير عالمي أو ببدء العمل في نطاق عالمي،
وىي افكار ىجينة اليمكن لمعقل العربي المسمم استيعابيا وخاصة نحن امة ليا عاداتيا وتقاليدىا واعرافيا مما يحمل االسرة اعباء
ويجعميا امام تحديات جمة في كيفية السيطرة عمى تربية ابنائيا وحمايتيم من كل ما ىو مستورد من عادات وقيم وافكار التمت لواقعنا
وافكارنا بأية صـمة .لممزيد ينظر :منى عبدالستار محمد حسن،البعد االجتماعي لمعولمة وتأثيراتيا عمى األسرة العراقية دراسة ميدانية /
،2013-2012مجمة جامعة بابل  ،العموم االنسانية،المجمد ،22العدد،2014 ،2ص.514-487
2

) نيى القاطرجي  :قراءة اسالمية في اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو) ،بحث مقدم لمؤتمر احكام االسرة

بين الشريعة االسالمية واالتفاقات واالعالنات الدولية  ،جامعة طنطا  ،مصر  9- 7 ،تشرين الثاني  ، 2008ص.22

3

) المصدر نفسو  ،ص .25
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لقد نجح البرلمان العراقً برفع تحفظ على هذه المادة وذلك باعطاء المراة جنسٌتها لطفلها المولود من أب اجنبً بجهود
مقدرة من لجنتً المراة واالسرة والطفل والعالقات الخارجٌة فً البرلمان  ،هذه الخطوة جاءت لتؤكد على احترام الحقوق
ض َمنة فً بنود الدستور العراقً لعام )1(.2005
الدستورٌة للمراة العراقٌة ال ُم َّ
المادة  :16تعتبر هذه المادة من اخطر مواد االتفاقٌة  ،حٌث انها تمس قانون االحوال الشخصٌة المستمد احكامه من
الشرٌعة االسالمٌة  ،ومن المالحظ ان هذه المادة تمس كل ماٌتعلق بنظام االسرة المسلمة متجاهلة القٌم االسالمٌة فٌما
ٌخص حدود الرجل وواجباته وحقوق المراة وواجباتها)2(.
 -4المادة / 29اوال :تضمنت تحفظات العراق على هذه المادة  ،وهوماٌعنً ان المصادقة على االتفاقٌة الٌعنً باي حال
من االحوال الموافقة على اقامة عالقات من اي نوع مع اسرابٌل)3(.
اما عن خطر المصادقة على اتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المراة (سٌداو) من وجهة نظر اسالمٌة  ،فقد
جاءت الوثٌقة الختامٌة الجتماع لجنة المراة فً االمم المتحدة عام  ،2009بالكثٌر من البنود والدعوات التً تتعارض
تعارضا صرٌحا وواضحا مع الشرٌعة االسالمٌة  ،وتضمن دعوة صرٌحة للدول االعضاء بضرورة ازاحة كل العقبات
الثقافٌة والقانونٌة والفكرٌة التً تتعارض مع تنفٌذ االتفاقٌة.
مما تقدم ٌتضح لنا  ،ان المؤتمرات العالمٌة الخاصة بالمراة والتً تدور فً اروقة االمم المتحدة تنشط فً هذا المجال
وتعمل على تمرٌر مقرراتها فً المجتمعات االسالمٌة وتعد (اتفاقٌة سٌداو) واحدة من تلك االتفاقٌات التً ٌرسمها مشروع
الشرق االوسط الكبٌر للمراة المسلمة وٌعمل بكل جد لتحقٌقها على ارض الواقع حٌث ٌرٌدها امراة مسلمة على الطرٌقة
االمرٌكٌة بفكرها وسلوكها ولباسها ( ، )4والننسى ان هناك ضغوطا من قبل البٌبة الخارجٌة تمارس على العراق من اجل
ان ٌعطً حرٌات اوسع للمراة لمباشرة حقوقها السٌاسٌة ومن اجل توسٌع مدى سلوكها السٌاسً  ،سواء كان هذا الضغط
بتاثٌر من الوالٌات المتحدة او من االمم المتحدة.
الخاتمة واالستنتاجات
تبٌن لنا من خالل هذه الدراسة ان السلوك السٌاسً للمراة العراقٌة قد تاثر بشكل كبٌر بالعوامل الداخلٌة والخارجٌة ،
وقد الحضنا مدى االثر الواضح للمتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة علٌها مما انعكس على ادابها السٌاسً فً مجمل النظام
السٌاسً العراقً  ،فعلى الرغم من التغٌرات الدستورٌة والقانونٌة المهمة فً العراق بعد العام  ، 2003اال انه مازال
سلوك المراة العراقٌة ٌتعرض لضاغط ٌقٌد حرٌته وهذا االمر متعلق بموروثات ثقافٌة واجتماعٌة الٌمكن تجاوزها ،
اضافة الى تسلط القادة السٌاسٌٌن باتخاذ القرارات والثقافة الذكورٌة وتبعٌة المراة للرجل فً اغلب االحٌان وهو ماتتصف
مجمل البٌبة االجتماعٌة والسٌاسٌة العراقٌة  .وقد توصلت الدراسة لالستنتاجات التالٌة :
-1العمل على اعادة تاهٌل المجتمع وفق االسس الصحٌحة التً تكفل التعاٌش السلمً بٌن كافة مكوناته  ،ألن البٌبة السلمٌة
ستعطً للمراة فسحة اوسع لممارسة اغلب مظاهر السلوك السٌاسً المكفولة دستورٌا.
 -2العمل على انجاح الدعوات التً تدعوا الى تقلٌل الفارق القانونً والعملً بٌن الرجل والمراة من خالل نشر الوعً
بٌن اطٌاف المجتمع كافة.
 -3نشر وتاصٌل مفهوم النوع االجتماعً (الجندر) فً مناهج التعلٌم وخصوصا فً المراحل االبتدابٌة والثانوٌة ،اي
تضمٌن المساواة فً قٌمة االدوار التً ٌقوم بها الجنسان  ،والٌكون هناك موقف معٌاري على القٌادة والتبعٌة .

1

) كاثرين ميخائيل  ،المراة مابعد  ، 2003الحوار المتمدن  ، 2013/3/30 ،عمى الرابط االلكتروني االتي :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=350669

2
3

) منال محمود المشني  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.80
) فائزة جبار بابا خان  ،القوانين العراقية الخاصة بحقوق المراة في ضوء اتفاقية سيداو  -دراسة مقارنة  ، -دار الرواد المزدىرة

لمطباعة والنشر  ،بغداد  ، 2009 ،ص.62

4

) ليمى محمد غميون  ،المراة المسممة في فقو مشروع الشرق االوسط الكبير  ،موقع الجمك االلكتروني  ، 2013 ،عمى الرابط

االلكتروني التالي http://www.pls48.net/for you /mod=articles:
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 -4التقلٌل من جور العادات والتقالٌد البالٌة التً تهدد امن المجتمع  ،واتباع االسس العلمٌة واالسالمٌة فً التنشبة
االسرٌة.
 -5ضرورة تفعٌل االجتهادات فً مضمار حقوق المراة ومكانة المراة واستخدام التشرٌع االسالمً لتفعٌل مبدا المساواة
االجتماعٌة بٌن المراة والرجل والتوعٌة به  ،الن االسالم فً جوهره ٌدعو الى العدالة فً الحٌاة.
 -6الكف عن رفع الشعارات (قول بال فعل) والعمل على اعادة بناء المجتمع من خالل اٌجاد فرص العمل ورفع المستوى
المعٌشً لالفراد بما فٌه المراة.
 -7ضرورة قٌام رجال الدٌن والمثقفٌن بتخلٌص الدٌن من الموروث الثقافً والتقالٌد التً تسللت عبر التارٌخ لتحل محل
االحكام والنصوص الشرعٌة والتً تقلل من مكانة المراة وتحد مشاركتها فً الحٌاة العامة والحٌاة السٌاسٌة خاصة.
 -8البد للحكومة ان تعطً للمراة فرصة متساوٌة مع الرجل لتولً مناصب سٌاسٌة مختلفة بما فٌها المناصب السٌادٌة
بشكل ٌتناسب مع حجم تمثٌلها البرلمانً.
 -9ضرورة وضع منهج دراسً للسلوك السٌاسً لطلبة المدارس والجامعات لتعمٌق الوعً السٌاسً والفكر التعددي
وتقبل الراي االخر.
المصادر
اوالً :القران الكرٌم.
ثانٌاً :الوثابق.
-1جمهورٌة العراق :دستورنا بٌن اٌدٌنا  ،مسودة دستور جمهورٌة العراق  ،اب .2005 ،
 -2المادة  ، 29الفقرة ، 2دستور جمهورٌة العراق لعام .2005
-3المادة  ، 30الفقرة  ، 1دستور جمهورٌة العراق لعام .2005
-4المادة  ، 35الفقرة  ، 3دستور جمهورٌة العراق لعام .2005
-5المادة  / 48الفقرة  ، 4دستور جمهورٌة العراق لعام .2005
 -6المادة ، 20دستور جمهورٌة العراق لعام .2005
ثالثا ً :الكتب باللغة العربٌة
-1ابراهٌم الجعفري،المراة ..معركة الهوٌة،الطبعة الثانٌة  ،بغداد  ،مؤسسة الكتاب الثقافٌة .2012 ،
-2الحركـة النسـوٌة فـً العـراق :مسـٌرتها وتطورهـا ،صـندوق األمـم المتحـدة اإلنمـابً للمـرأة (ٌـونٌفٌم) ،الطبعـة
األولـى ،األردن.٣٠٠١ ،
-3بلقٌس محمد جواد  ،دور المراة العراقٌة فً النظام الدٌمقراطً  ،دار الحصاد  ،دمشق .2013 ،
 -4جمٌل مطر واخرون  ،االداء البرلمانً للمراة العربٌة  ،دراسة حاالت مصر وسورٌا وتونس  ،بٌروت  ،مركز
دراسات الوحدة العربٌة .2005 ،
 -5رٌاض عزٌز هادي  ،من الحزب الواحد الى التعددٌة  ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة .1995 ،
 -6عبد السالم ابراهٌم البغدادي ،المرأة والدور السٌاسً ،ط ،2010 ،1مطبعة الشعب – أربد ،بغداد.
-7عامر مصباح  ،نظرٌة العالقات الدولٌة  ،دار الكتاب الحدٌث  ،القاهرة .2001 ،
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-8منال محمود المشنً  ،حقوق المراة بٌن المواثٌق الدولٌة واصالة التشرٌع االسالمً ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع
 ،الطبعة االولى .2011 ،
-9فابزة جبار بابا خان  ،القوانٌن العراقٌة الخاصة بحقوق المراة فً ضوء اتفاقٌة سٌداو  -دراسة مقارنة  ، -دار الرواد
المزدهرة للطباعة والنشر  ،بغداد  ، 2009 ،ص.62
-10نهلة الهنداوي  ،االداء البرلمانً للمراة العراقٌة – دراسة وتقوٌم  ،بغداد  ،مطبعة الطباع .2010 ،
-11هدى محمد مثنى ،المشاركة السٌاسٌة للمرآه العراقٌة ما بعد  ،2003ط ،1بٌروت .2012 ،
رابعا ً  :الدورٌات والبحوث باللغة العربٌة
 -1خضر عباس عطوان ،مشروع الدستور العراقً ورهان الدٌمقراطٌة – نظرة تحلٌلٌة – مجلة اوراق عراقٌة  ،مركز
الفجر للدراسات والبحوث العراقٌة  ،العدد .2005 ، 4
 -2حسٌن علوان البٌج  ،اشكالٌة التعددٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث  ،مجلة العلوم السٌاسٌة  ،السنة الخامسة ،العدد، 12
.1994
 -3ثناء فؤاد عبد هللا ،الحزب والسٌاسة والدٌمقراطٌة ،بغداد ،مجلة االسالم والدٌمقراطٌة ،ع  ،3آب .2003
 -4زٌنب لٌث عباس  ،المشاركة السٌاسٌة للمراة العراقٌة  ،مجلة كلٌة اآلداب  ،كلٌة اآلداب  ،اذار  ،العدد .2010 ، 89
 -5نور عبد االله  ،حقوق المراة فً الدستور العراقً  ،نشرة تثقٌفٌة شهرٌة  ،شؤون عراقٌة  ،مركز الدراسات القانونٌة
والسٌاسٌة  ،جامعة النهرٌن  ،العدد  ، 8اٌار .2009 ،
 -6وسناء محمد  ،المشاركة السٌاسٌة بعد  ، 2003مجلس الحكم ومجلس النواب  ،نشرة تعرٌفٌة شهرٌة  ،شؤون عراقٌة
 ،مركز الدراسات القانونٌة والسٌاسٌة ،جامعة النهرٌن  ،العدد  ، 8آٌار .2009
 -7مؤٌد جبٌر محمود  ،التعددٌة السٌاسٌة فً العراق ما بعد  ، 2003مجلة دراسات عراقٌة  ،مركز العراق للبحوث
والدراسات االستراتٌجٌة  ،العدد الرابع .2006 ،
 -8منى عبدالستار محمد حسن،البعد االجتماعً للعولمة وتأثٌراتها على األسرة العراقٌة دراسة مٌدانٌة -2012 /
،2013مجلة جامعة بابل  ،العلوم االنسانٌة،المجلد ،22العدد.2014 ،2
 -9نهى القاطرجً  :قراءة اسالمٌة فً اتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المراة (سٌداو) ،بحث مقدم لمؤتمر
احكام االسرة بٌن الشرٌعة االسالمٌة واالتفاقات واالعالنات الدولٌة  ،جامعة طنطا  ،مصر  9- 7 ،تشرٌن الثانً .2008
خامسا ً  :الرسابل واالطارٌح الجامعٌة
 -1امل رؤوف محمد  ،التعددٌة السٌاسٌة واالستقرار السٌاسً ( دراسة حالة الجزابر )  ،رسالة ماجستٌر (غٌر منشورة)
 ،كلٌة العلوم السٌاسٌة  ،جامعة النهرٌن .2008 ،
 -2رغد نصٌف جاسم ،المشاركة السٌاسٌة الحزبٌة للمرأة العراقٌة بعد العام ، 2003رسالة دكتوراه ،العلوم السٌاسٌة،
جامعة بغداد.
-3عاٌد خالد رسول:الحقوق السٌاسٌة فً الدساتٌر العراقٌة– دراسىة تحلٌلٌة على ضوء المتغٌرات السٌاسٌة  ،رسالة
ماجستٌر (غٌر منشورة) كلٌة العلوم السٌاسٌة  ،جامعة النهرٌن .2007 ،
سادسا ً :التقارٌر -1اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا  ،خطة العمل العربٌة للنهوض بالمراة حتى عام ، 2005
نٌوٌورك  ،االمم المتحدة .1994 ،
سابعاً :الصحف
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 -1عامر حسن فٌاض  ،االحزاب السٌاسٌة فً العراق  :الواقع والمستقبل  ،صحٌفة السٌادة  ،السنة االولى  ،العدد ، 25
بغداد .2003/9/13 ،
 -2مٌعاد الطابً  ،المحاصصة وتقاسم السلطة  ،جرٌدة االتحاد  ( ،الصحٌفة المركزٌة لالتحاد الوطنً الكردستانً ) ،
السبت  ،العدد  ، 2975السنة الثامنة عشرة .2012/5/19 ،
ثامناً :البحوث والمقاالت بالشبكة الدولٌة للمعلومات
 -1بهنام عطاهللا ،المحاصصة وما أدراك ما المحاصصة ،للمزٌد ٌنظر  :الموقع االلكترونً االتً:
http://www.ankawa.com
-2سندس عباس حسن  ،المشاركة السٌاسٌة للنساء فً العراق  :فرص وتحدٌات  ،مجلة اصوات االلكترونٌة  ،بتارٌخ
 ، 2010/11/6على الموقع التالً http://www.aswat.com/ar/node/3916 :
-3عبد العظٌم محمد  ،الخالفات الطابفٌة ومستقبل صٌاغة الدستور العراقً  ،مقال منشور على موقع الجزٌرة الفضابٌة
مع الشٌخ همام حمودي ربٌس لجنة صٌاغة الدستور العراقً  ،بتارٌخ  ،2005/7/27على الرابط اآلتً :
https://www.aljazeera.net/programs/iraqi-scene/2005/7/27
-4مناف البغدادي  ،الكوتا النسابٌة فً البرلمان العالمً والعراقً  ،منتدٌات الناصرٌة الثقافٌة  ،بتارٌخ ، 2009/7/13
للتفاصٌل اكثر ٌ :نظر الموقع االلكترونً التالً :
http://www.alnasiriya.com/form/showthread.php?=4946
-5معاجم اللغة العربٌة ٌ ،نظر الموقع االلكترونً االتً http://www.maajim.comhgl;ru
-6مهران موشٌخ  ،مفهوم المحاصصة فً القاموس السٌاسً العراقً المعاصر  ،مجلة الحوار المتمدن االلكترونٌة  ،العدد
 1934فً  ، 2007/6/2على الموقع االلكترونً التالً :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98423
 -7كاثرٌن مٌخابٌل  ،المراة مابعد  ، 2003الحوار المتمدن  ، 2013/3/30 ،على الرابط االلكترونً االتً :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=350669
-8لٌلى محمد غلٌون  ،المراة المسلمة فً فقه مشروع الشرق االوسط الكبٌر  ،موقع الجلك االلكترونً  ، 2013 ،على
الرابط االلكترونً التالً http://www.pls48.net/for you /mod=articles:
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