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املقدمة: 

يف املقام األول علينا ان نحدد وبشكل صارم ان املرأة هي الصانع للحياة وهي محور جميع املجتمعات 

التي تريد ان تتطور وتبلغ مكانة عالية بني الشعوب، وال يخفى عىل الجميع األدوار التي تلعبها النساء 

ومدى تأثريهن البالغ عىل ما يحيط بهن من داخل االرسة إىل خارجها نحو السياسة والبيئة والتعليم حتى 

االقتصاد. 

ال يستطيع احد ان ينكر الدور القيادي الذي لعبته الفتاة العراقية يف احتجاجات ترشين، والخطوط 

الحمراء الذي تجاوزتها بهدف الوصول إىل تغيري سيايس ينقذ العراق من مأزقه السيايس. اذ لعبت الكثري 

املعنوية  بالروح  الجميع  ورفد  الحراك  ادامة  من  مبارش،  أو غري  مبارش  بشكل  التي ساهمت  األدوار  من 

ومصداقية الغايات التي خرج الجميع من أجلها.

ان ما يهمنا هنا ويف هذا البحث هو تسليط الضوء عىل الفتاة واملرأة العراقية ومشاركتها السياسية ما 

بعد احتاجات ترشين 2019م، واالدوار التي لعبتها، واآللية التي عملت بها، وإىل أي مدى تحققت أهدافها 

يف الشأن السيايس. 

الفتاة واملرأة العراقية لها اهداف واضحة ومرشوعة ضمن االطار السيايس الواقعي، والذي يتمثل بعدة 

مطالب منها ارشاك النساء يف املفاوضات والحوارات، وترشيح الناشطات املدنيات لالنتخاب ومتثيل املراة 

والالمساواة  التمييز  اشكال  كل  والقضاء عىل  املرأة،  بوزارة  العمل  وإعادة  الحقيقية،  العراقية بصورتها 

والتهميش والعنف، والعمل بعدالة اجتامعية للجميع، تسمح للعراق ان يكون مكانًا امًنا ومشرتك لكل فئاته 

واجناسه. 

بعد حراك  السيايس  املرأة  واقع  التي طرأت عىل  التغريات  بيان كمية  بحثنا هذا  سنحاول من خالل 

ترشين، وهل استطاعت املرأة أو الفتاة العراقية ان متثل نفسها بشكل واضح ورصيح، وهل استطاعت 

ان تجد لها مكان يحفظ حقوقها ويحقق لها العدالة، وما هي العقبات التي تواجهه إىل االن والتي متنع 

مشاركتها يف العملية السياسية واالنتخابية.

منهجية البحث: تم اعتامد املنهج التحلييل واالستقرايئ واالستقصايئ يف كتابة البحث، من خالل: 

• جمع البيانات النوعية والكمية املتوفرة.

• عمل لقاءات متعددة مع الفتيات والنساء ذوات الصلة، الستعايب أكرب قدر ممكن من وجهات النظر.

• تحليل النتائج وتقديم االستنتاجات والتوصيات.

العينة: تم اخذ عينات مختلفة من الواقع العراقي، متثل ناشطات مدنيات، ومشاركات يف االحتجاجات، 
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املنظامت  ضمن  والعامالت  املرأة  حقوق  عن  املدافعات  من  مجموعة  إىل  باإلضافة  سابقات،  وبرملانيات 

النسوية املحلية والدولية يف العراق. وتراوحت اعامر املشاركات بني 25 إىل 55 سنة.

التأسييس التاريخي: 

يذكر التاريخ ان املرأة العراقية قد شاركت يف العمل السيايس الحزيب ويف الفعاليات السياسية، والتي 

منها املشاركة النسوية يف انتفاضة الجرس وقدمت شهيدة يف عام 1948م عرفت بشهيدة الجرس، ويف 

عام 1952م حيث عينت يف العراق أول وزيرة للبلديات )الدكتورة نزيهة الدليمي(. من جانب آخر ضمن 

الدستور العراقي املؤقت لعام 1970م فرًصا متساوية لكال الجنسيني، لكنه مل يرش إىل اي آليات ميكن ان 

تساعد عىل ضامن مشاركة النساء سياسيا، عىل الرغم من تواجد النساء يف املجلس الوطني العراقي خالل 

الفرتة 1995-1980م حيث بلغ حجم العضوية 9 عضوات، اذ شكل عام 1990م اعىل نسبة مشاركة، 

النساء  2000م فقد بلغ عدد  الخامسة للمجلس عام  الدورة  اما يف  بلغت %13,2من مجموع االعضاء, 

20 عضوة بنسبة %8, وتعد هذه النسبة جيدة قياًسا باملشاركة النسائية يف املنطقة العربية. اما بالنسبة 

ملشاركتها يف االحزاب التي كانت تنشط آنذاك، فقد كانت اسهاماتها محدودة مل تزد عضويتها يف الحزب 

الحاكم عن %5,4 فقط، وتم انتخاب الدكتورة هدى صالح مهدي عامش عضوا يف القيادة القطرية لحزب 

البعث.)1( 

أيضا بتاريخ 23 نوفمرب عام 1924م وبينام املعارك قامئة يف األندية واملحافل، تأسس ناٍد جديد باسم 

“نادي النهضة النسائية”، والذي تألفت هيئته اإلدارية من أسامء الزهاوي شقيقة الشاعر جميل صدقي 

الزهاوي، ونعيمة السعيد، وماري عبد املسيح، وفخرية العسكري زوجة الوزير جعفر العسكري، وسارعت 

جريدة العراق إىل الرتحيب به معتربة افتتاح النادي انتصاًرا لحرية املرأة)2( . 

املجلس  افتتاح  فعند  الرسمية؛  الجهات  إىل  املوجهة  املطالبات  أوىل  النسايئ  النادي  “افتتاح  رافق 

التأسييس عام 1924م كتبت السيدة بولينا حسون وهي ابنة أحد رجال الصحافة والفكر مقاالً يف مجلة 

املرأة  أن يقوم املجلس بواجباته تجاه  1923( وطالبت  العراق صدرت عام  ليىل )أول مجلة نسائية يف 

والدفاع عن حقوقها واستمرت هذه الرائدة بنرش مقاالتها يف الصحف العراقية وخطاباتها يف املنتديات 

والتجمعات األدبية”.)3(  

ويف عام 1958م، يف شهر مارس/آذار تحديًدا إعلن رئيس الوزراء يف تلك الفرتة نوري السعيد مبادئ 

املرأة  منح  منها  والتي  األخرية،  السنني  خالل  يف  واالجتامعي  السيايس  العراق  تطور  يقتضيها  جديدة 
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البالد االجتامعية والثقافية والنص  العراقية الحقوق السياسية وفًقا ألسس ومؤهالت معينة تالئم حالة 

عىل تلك املبادئ يف تعديل الدستور العراقي الحًقا.)4( 

2003م فهو أيضا يأخذ منحى إيجايب وسلبي، خصوصا  فيام يخص وضع املرأة العراقية بعد عام 

بعد استحداث نظام )الكوتا quota( وهو الحصة أو النصيب وهو نظام سيايس يسمى بنظام الحصص 

النسائية لتقليل الهوة بني متثيل النساء والرجال يف الربملان. يتضمن النظام تخصيص عدد محدد من 

املقاعد يف الهيئات الترشيعية للنساء. أو تخصيص مقاعد للمرأة يف املجالس النيابية، وتطبيق هذا النظام 

يتطلب إلزام األحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء يف مستوياتها التنظيمية كافة. فهناك عدد 

محدد من املقاعد يف مجلس النواب يتم شغلهن من قبل النساء، بحيث ال يجوز أن يقل عدد هذه املقاعد 

عن النسبة املقررة قانوناً.)5(  ونتيجة لتطبيق نظام الكوتا يف العراق حصلت املرأة العراقية يف الدورة 

النيابية االوىل 2010-2006م عىل 78 مقعد من أصل 275 مقعد معتمدا عىل الكوتا و21 مقعد بدون 

كوتا. اما الدورة الثانية 2014-2010م حصلت عىل 81 مقعد من أصل 325 عن طريق الكوتا و15 مقعد 

بدون كوتا. ويف الدورة الثالثة 2018-2014م استطاعت الفوز ب83 من أصل 329 بواسطة الكوتا و20 

مقعد بدون كوتا. وأخريا حصلت يف عام 2018م عىل 84 مقعد من أصل 329 بكوتا و22 مقعد بدون 

كوتا ، وكلك تشغل نسبة %11 من السلطة التنفيذية بواقع أمرأتان من أصل 22 وزيراً. ويف االنتخابات 

الترشيعية 2021، فإن املرأة العراقية متكنت من الفوز بـ97 مقعدا بزيادة 14 مقعداً عن الكوتا املخصصة 

للنساء من بينها فائزتان من األقليات، فيام أظهرت هذه النتائج فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية من دون 

الحاجة إىل الكوتا)6(. 

أيضا ما قد نالته املرأة العراقية من املقاعد النسوية يف الجمعية الوطنية العراقية االنتقالية عام 2005م، 

اذ بلغ مجموع املقاعد )87( مقعد من أصل 275 مقعد أي ما يقارب الثلث. ورغم هذا العدد الكبري اال ان 

هناك الكثري من السلبيات يف العمل السيايس النسوي، حضور املرأة كان أساسه ملئ الفراغات يف القوائم 

النساء املشاركات مل يكن بالوعي السيايس املطلوب لهذه املرحلة، وال  االنتخابية، إضافة اىل الكثري من 

ميثلن واقع املرأة العراقية الحقيقي.)7( 

وخصوصا  والعام،  السيايس  الشأن  يف  والفتاة  املرأة  مشاركة  حول  استطالعية  دراسة  آخر  وعرب 

حراك ترشين، فإن التصورات النسوية حول مشاركتهن متوترة، فهناك حضور الفت ودور فعال ولكنه 

مهمش، ينقصه التشجيع، ما عدا ما تعرضت له الفتاة العراقية خالل حراك ترشين من تهديدات واضحة 

ومبارشة، واالغتياالت التي طالت الناشطات، الذي مل يثني عن املشاركة النسوية الواسعة، اذ اكدت الدراسة 
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االستطالعية عىل اتفاق اغلبية املشاركني يف االستطالع عىل ان “الفتاة العراقية قد حققت إنجازاً كبرياً 

متمثالً بتغيري نظرة املجتمع لها، وتحولت من مجرد جسد إىل انسان لديه حقوق وقادر عىل ان يطالب بها 

ويدافع عنها. حيث ساهمت مشاركتها يف زيادة الوعي لدى عامة الناس، وتحقق وجودها املساوي نوعا 

ما يف املجتمع. كذلك تغري يف الثقافة النسوية نفسها يف تبني املوقف واملبادرة الرصيحة”.)8( 

الدور النسوي السيايس العراقي عام 2021-2022

   يف هذا البحث نحاول استقطاء الدور النسوي السيايس يف العراق بعد حراك ترشين عام 2019م 

إىل اخر مستجدات الوضع السيايس املتمثل بتشكيل حكومة السوداين، عرب لقاءات واجتامعات مركزة مع 

ناشطات مستقالت ومتطوعات وعامالت ضمن املنظامت النسوية الغري حكومية. 

تم تقسيم هذا الفصل إىل محورين: 

• املحور األول: الدور النسوي العراقي يف وبعد حراك ترشين.

• املحور الثاين: بيان الحركة النسوية العراقية بعد الدورة الربملانية الحالية وانسحاب الكتلة الصدرية 

من الربملان.

• املحور الثالث: انسحاب الربملانيات العراقيات من الكتلة الصدرية وقراءة الحركة النسوية العراقية 

للواقع السيايس.

   سيتم أيضا من خالل كل محور تحليل البيانات الواردة وتقديم االستنتاجات والتوصيات املقدمة من 

قبل املشاركات.

املحور األول: الدور النسوي العراقي يف وبعد حراك ترشين

كان للمرأة العراقية حضور الفت يف احتاجات ترشين، منذ عام 2011م كان للنساء دور فعال وواضح، 

إىل ان تجسدت مشاركتها الكبرية عام 2019م، بخروج الفتيات والشابات واليافعات لساحة االحتجاج أو 

امام املدارس والجامعات، باإلضافة إىل املساندة االلكرتونية أو الدعم الرقمي. 

تضمن احد أسئلة املقابالت عن سبب املشاركة النسوية يف االحتجاجات، التي تنوعت أسبابها وحسب 

رأي املشاركات يف االجتامع، يف ان االحتجاجات هي مظاهرات شعبية مجتمعية، ويف حاجة املرأة إىل 

النمطية للمرأة يف ان مكانها املطبخ،  العملية السياسية، ولكرس الصورة  التعبري عن نفسها وكجزء من 

وبأنها قوية وقادرة ولها صوت مسموع، وهناك سبب قوي جداً لخروج النساء، وهو حامية املتظاهرين 
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انفسهم من القتل والقمع والعنف، خصوصا بعد سقوط أول شهيد يف التظاهرات. باإلضافة إىل ان املرأة 

العراقية هي امرأة سياسية يف الفطرة، هي الصانع للجيل السيايس الحايل والسابق، وما ميثله الشارع 

ميثلها وقادرة عىل تغريه نحو األفضل. 

االحتجاجات،  يف  النسوية  املشاركة  طبيعة  عن  املشاركات  والفتيات  النساء  تحدثت  آخر  جانب  من 

ومالحظهنت عن طبيعة التنظيم، اذ بني بعض املشاركات ان دور الناشطات القدميات يكون محصور فقط 

بهن دون دعوة للناشطات الصغريات، وتبقى الدعوات محصورة بذات الوجوه، وهذا يؤدي إىل قوقعة 

النساء وعدم مشاركة خربتهن. اذ تحتاج العملية السياسية إىل دماء جديدة الستمرارية النشاط. باإلضافة 

إىل عدم وجود ناشطات سياسية فاعالت، إمنا فقط ناشطات مدنيات فنحن نحتاج إىل ناشطات سياسيات 

مختصات واكادمييات، والنساء التابعات لألحزاب ال ميكن االعتامد عليهن ألدلجتهن. 

الناشطات  بها  جاءت  التي  واملطالب  النسوية  املسريات  لها  دعت  التي  األهداف  مناقشة  متت  أيضا 

لساحات التظاهر، والتي اختلفت وتنوعت حسب كل فئة نسوية مشاركة، فمنها املطالبة بترشيع قانون 

حامية الطفل وقانون مناهضة العنف ضد املرأة، أو كانت مشاركة النسويات كرد فعل عىل بعض الشعارات 

والتغريدات التي تدعو إىل الحد من خروج النساء والفتيات يف التظاهر، لكن حقيقة النشاط النسوي يف 

االحتجاجات هو زيادة ثقة املرأة بنفسها وبقوتها وامكانياتها العالية للتغري الالعنفي.

الذي تركته  السيايس  األثر  املحور، فيتمثل يف  املشاركات يف هذا  التي تحدثنا بها مع  اما اإلشكالية 

ساحات االحتجاج عىل النساء، والذي لخص يف عدة نقاط مهمة واجب ذكرها: 

اللوايت رشحن لالنتخابات  النساء  اعداد  ان  • يف حال راجعنا نتائج االنتخابات االخرية سوف نجد 

اضافة إىل النائبات تتمثل بنسبة عربت الكوتا هي الـ %30، نعم هي نسبة إيجابية، اذ هناك احزاب عدد 

نساء بتزايد فيها.

• هناك نساء لهن القدرة عىل رفض انتامئها إىل حزب أو كتلة أو برنامج سيايس مل يعجبها. 

• هناك فهم مغالوط عندما نتحدث عن السياسة، فالسياسة ليست برملان ومرشحات، لكن هناك محلالت 

سياسيات، اعالميات، سياسيات باحثات، وناشطات سياسيات.

• هناك ناشطات مل يكن مهتامت بالجانب السيايس لكن رشحن يف االنتخابات وحصلن عىل نسبة 

أصوات ممتازة.

• هناك شابات بدأن باالهتامم يف االطالع عىل السياسة والشأن العام.
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استنتاجات املحور االول:  

• ما ميكن مالحظته من خالل هذا الحوار هو االمكانية التي متتلكها املرأة والتي ال تريد ان تعمل بعد 

االن يف الظل، وقابليتها عىل اسامع صوتها للعامل وفق وجودها الحقيقي يف ساحات االحتجاج.

الواقع  لنداءات  االستجابة  الفعالة عىل  وقدرتها  وبلدها،  ذاتها وشعبها  اتجاه  باملسؤولية  • شعورها 

السيايس.

هناك حاجة  امنا  الطويل،  السيايس  النسوي  النضال  تاريخ  من  فقط  ينشأ  ال  السيايس  الوعي  ان   •

فطرية سياسية الجتامع برشي يتضمن كل رشوط التعاون والعدالة واملساواة والسالم. 

• هناك فجوة كبرية بني الناشطات النسويات من أجيال مختلفة، اذ ال يوجد تواصل مستمر بني األجيال 

املختلفة وعدم توحيد الصفوف أو األهداف.

املجتمعي  العمل  يف  ادماجهم  أو  احتوائهن  لعدم  واالقصاء  بالغنب  الفتيات  من  الناشطات  شعور   •

بشكل واضح وكبري.

• عدم توحيد املطالب، وتنوعها حسب كل جهة نسوية، اذ ال يوجد متثيل رسمي واحد لكل الناشطات 

النسويات العراقيات.

املحور الثاين: بيان الحركة النسوية العراقية بعد الدورة الربملانية الحالية وانسحاب الكتلة 

الصدرية من الربملان

يف هذه املرحلة السياسية الحرجة، قدمت الحركة النسوية بيان حول ازمة نظام الحكم وتهديد السلم 

املجتمعي، بعد سلسلة من االجتامعات والتحالفات النسوية من هذا العام 2022م. دعى البيان إىل اتخاذ 

إجراءات رسيعة وحل مجلس النواب، لعدم إمكانية الربملانيني متثيل الشعب العراقي وعدم اتفاقهم عىل 

رؤية وطنية واحدة. أيضا دعت احد الناشطات النسويات إىل صياغة دستور جديد ومشاركة النساء يف 

صياغته مع تغيري قانون االنتخابات، فالجميع يعلم نقاط ضعف الدستور الذي صورتها احد الناشطات 

بااللغام. يجب أيضا متثيل املرأة العراقية يف حراك متوز 2022م دون االنخراط مع أي جهة حزبية.

احد الناشطات املشاركات يف االجتامع شددت عىل رضورة العودة إىل املادة )81( التي تنص عىل 

)عند تنحي رئيس الوزراء يقوم رئيس الجمهورية مبهامه ملدة ١٥ يوم لحني اختيار رئيس جديد( لذا اكدت 

عىل رضورة الضغط نحو تغيري وتشكيل حكومة، والعمل عىل تهيئة خارطة طريق منهجية بخطوات 
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سليمة تضمن التواجد النسوي لغرض تنفيذ مطالب املجتمع.

أيضا هناك استثامر للجهود واضح ودعوات للتوحيد والخروج مبطالب نسوية تخص الجانب القانوين 

والدستوري والسيايس لغرض رفعها خالل الحراك، وسط مطالب من بعض الناشطات الستحداث قانون 

لضامن  األحزاب  داخل  للنساء  كوتا  وجود  عىل  التأكيد  مع  األحزاب  قانون  وتطبيق  هذا؟(  لك  أين  )من 

مشاركتهن الفاعلة.

بعض الناشطات املشاركات يف مجموعات الرتكيز ركزن عىل الغاء الكوتا وتعديل قانون االنتخابات 

الخايل من ضامنات للنساء وعدم توفري تخصيص مايل للمرشحات خالل الدعم املجتمعي لهن، مام يقلل 

من فرص فوزها وتقليص دورها. ورصحت احد املشاركات عىل وجود ضعف يف فهم املفاهيم التي تطرح 

من الناحية القانونية والدستورية.

استنتاجات املحور الثاين:  

• عدم توحيد الرؤية فيام يخص الكوتا، فهناك من يريد االستبقاء عليها وهناك من يريد الغاءها.

• أيضا عدم توحيد الرؤية حول الدستور العراقي ومجلس النواب وتداعيات الدعوة إىل ذلك.

• قانون األحزاب يحتاج إىل إعادة قراءة والرتكيز عىل نقاط القوة وتلخيص نقاط الضعف ومناقشتها.

النسوية  الحركة  وقراءة  الصدرية  الكتلة  من  العراقيات  الربملانيات  انسحاب  الثالث:  املحور 

العراقية لالنسحاب

ان القلق املنترش يف الشارع اليوم مربر من عملية االنسحاب هذه، فإن انسحاب كتلة بحجم كبري ذات 

قاعدة جامهريية يعرقل من عملية تشكيل حكومة بعد سبعة اشهر من االنتخابات املبكرة هذا بحد ذاته 

يشكل خطر مجتمعي.

ذكرت احد النساء املشاركات يف االجتامع ان انسحاب الكتلة األكرب كان انسحاب سلبي، اما االيجايب 

فكان صعود نساء مستقالت جدد. وذكرت أخرى ان انسحاب نساء الكتلة األكرب اثر عىل عميل النسوي 

الشخيص، فالربملانيات يساعدن يف تسهيل الكثري من االمور يف ما يخص العمل، ويف طرح املواضيع 

داخل قبة الربملان، مثل موضوع مخاطر املخدرات، اذ عملت احد النائبات عليه، واالن لدينا مستشفى تأهيل 

الربملانيات  الظاهر من عمل  السلبيات  املخدرات. فرغم كل  االدمان من  الصدر ملعالجة حاالت  يف مدينة 

النساء يف الربملان اال ان هناك نساء متمكنات، وينجزن الكثري من االعامل.
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استنتاجات املحور الثالث:  

• عىل الرغم من الدور الضعيف الذي تلعبه املرأة الربملانية يف الواقع السيايس، اال ان وجودها مهم 

ويؤيت مثاره وان كانت قليلة.

• هناك عالقات طيبة تربط الناشطات بالربملانيات العراقيات يجب الحفاظ عليها لضامن استمرارية 

النشاط النسوي يف العراق.

التوصيات:

1. ال يجب حرص العمل النسوي عىل الربملانيات النساء امنا يجب مشاركة الرجل أيضا، فهناك رجال 

مؤمنني بالعمل النسوي. 

2. يجب توفري آليات تعاون لضم نساء االحزاب السياسية اىل الحراك النسوي العام، اضافة إىل أهمية 

انشاء عالقات طيبة مع جميع السياسيات الربملانيات.

3. رضورة متكني النساء املشاركات يف العملية السياسية من جانب قانوين وسيايس عام.

4. رضورة ارشاك االعالم وتوجيهه لدعم النشاط النسوي والحركة النسوية يف العراق.

5. االهتامم بالنساء االكادمييات من كليات القانون والعلوم السياسية ودمجهم يف العمل السيايس.

6. العمل عىل النساء املستقالت لتشجيع بقية النساء االخريات للمشاركة يف العملية السياسية.

7. توفري موارد للنساء يف املناطق العشوائية والتي تعاين من تضييق حول حقوق النساء ورفع بيانات 

بها لضامن العدالة االجتامعية .

8. متكني املرأة اقتصاديًا يف املشاريع الصغرية والرتكيز عىل قوانني البنك املركزي حول دعم املرأة.

9. استحداث وزارة للمرأة غري منتمية لحزب معني وفاعلة.

10. الدعوة إىل اقامة دولة مدنية تراعي حقوق اإلنسان تقوم عىل العدالة االجتامعية وحقوق النساء، سياسة واضحة 

ملكافحة العنف القائم عىل النوع، إعطاء ادوار فاعلة وواسعة للنساء يف ادارة الحوارات الوطنية والتفاوضات الحكومية.

11. تفعيل السلم األهيل من قبل النساء وعمليات بناء السالم.

بالتمسك  واملطالبة  البيانات،  ورصانة  الحوارات  تعزيز  يف  يساهم  نسوي  موقف  إىل  الدعوة   .12

بالدستور واملبادئ الدميوقراطية ومطالب ترشين وبناء دولة مدنية تعني بحقوق املرأة .

13. تفعيل املراقبة الدولية من خالل دعوة لالتفاقيات والدعم الدويل، والعودة إىل االتفاقيات املوقع 

عليها من قبل العراق واملواد الدستورية لغرض الضغط باتجاه الخروج بنتائج.
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