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تقدمي 
االهتمام  مبستوى  ترتبط  جندرية  فجوة  وجود  والنساء  الرجال  بي  املساواة  عدم  يعكس 
ابملعارف واملعلومات السياسية، وثقافة األحزاب األشبه »أبندية للرجال«، وكذلك الفتور السياسي 
»احلكومة احمللية اليت ال سلطة هلا«،  واالفتقار إىل الدعم من قبل احلزب، أو األسرة، وحىت حميط 
العمل، فضال عن انعدام املهارات وفسح اجملال أمام مشاركة املرأة يف شغل املناصب والوظائف يف 

اهليئات التشريعية، أو التنفيذية، أو حضورها يف اجملال السياسي.
ومع املبادرات احمللية واالتفاقيات الدولية من اتفاقية القضاء على مجيع صور التمييز ضد 
املرأة، وأهداف التنمية املستدامة ما تزال املرأة ممثلة متثياًل منخفضاً يف مجيع جماالت احلياة السياسية 
العادات  إنَّ  وانخبات.  وكمرشحات،  الدستور،  وعملية كتابة  السياسية  األحزاب  ذلك  يف  مبا 
السيئة والثقافة التقليدية واهلياكل التارخيية الذكورية والبريوقراطية من الصعب تغيريها، ولكن ليس 
ر اخنفاض متثيل املرأة يف السياسة إىل عوامل قد ترتبط يف عدم تشجيع  من املستحيل. وعليه، يفسِّ
النساء،  عليها  اليت حتصل  السياسية  املعلومات  وضعف  نسائية،  لرتشيحات  السياسية  األحزاب 

ووضعها أثناء الرتشيح يف الدوائر االنتخابية والتحدايت اليت تواجهها.
م   تتطلَّب مشكلة اتساع الفجوة بي الرجال والنساء يف اجملاالت مجيعها وضع حلول حتجِّ
الصحيحة.  ابلصورة  أدوارهم  ملمارسة  عموماً  اجملتمع  ألفراد  املشاركة  نطاق  ع  وتوسِّ الفجوة،  هذه 
تسلِّط هذه الورقة الضوَء على الفجوة النوعية بي )املرأة والرجل( على املستوى السياسي، ومعرفة 
حضور املرأة والرجل يف احلياة السياسية، وما أسباب فجوات النوع السياسي أو جذورها، وتسعى 
املستوى  على  والنساء  الرجال  بي  التفاوت  لتفسري  قياس كمي  إجراء  إىل  -أيضًا-  الورقة  هذه 
السياسي، أو َوْفق ما يطلق عليه »الفجوة بي اجلنسي«، أو فجوات النوع السياسي، واليت ُتشري 

فجوات النوع السياسي .. كيف يمكن تفسير التفاوت بين 
الرجال والنساء في المجال السياسي؟!

أحمد خضير حسين* - نور صباح إسماعيل **

* مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط - **ابحثة. 
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إىل التفاوت والتفرقة غري املتكافئة يف التعامالت بي اجلنسي، وتفرتض الدراسة وجود عالقة بي 
جذور وأسباب فجوات النوع السياسي وتصورات )إدراكات( املواطن العراقي.

حضور املرأة والرجل يف احلياة السياسية والتفاوت اجلندري.
والتشريعية  احلكومة(  بسلطة  )املتمثلة  التنفيذية  الدولة  السياسية مؤسسات  املؤسسة  تضمُّ 
)املتمثلة بسلطة جملس النواب( والقضائية )املتمثلة بسلطة القضاء( واألحزاب واملنظمات السياسية 
الرمسية... الصحفية  واملؤسسات  املدين  اجملتمع  مؤسسات  مثل  والنقاابت  الضاغطة  واجلماعات 

إخل. تكون شبكة عالقات )1( تتجسَّد ابلوظائف اليت تقوم با املؤسسة للمجتمع من حيث إدارتِه 
وحكمِه والسيطرة عليِه، وتوجيه فعالياتِه ونوِه وتطورِه. مقابل ما يقوم بِه اجملتمع من وظائف تتجسَّد 
السياسية  املؤسسة  لنجاح  املؤهلة  البشرية  ابلطاقات  الدولة  وتزويد  وتنفيذها  القواني  طاعة  يف 
وتقدِّمها، وحتقيق أهدافها القريبة والبعيدة األمد)2(. لذا فإنَّ وجود اجملتمع هو شرط أساس لقيام 
لكنَّه ضروري  اجملتمع،  لقيام  شرطاً  ليس  السياسية  املؤسسة  وجود  أنَّ  نفسه  الوقت  ويف  الدولة، 

الستقرار اجملتمع ودميومتِه)3(.
ا   وإذا ما نظران إىل واقع مشاركة الرجل واملرأة يف احلياة السياسية يف الوقت احلاضر، جند أنَّ
ا غاية؛ ألنَّ احلياة الدميقراطية السليمة مرتكزة على اشرتاك الرجل واملرأة  متثل غايًة ووسيلة إذ إنَّ
املشاركة  ألنَّه عن طريق جماالت  وسيلة  أجل جمتمعها، وهي  من  والعمل  التفكري  يف مسؤوليات 
يتذوَّق األفراد أمهيتها وميارسون طرائقها وأساليبها، وتتأصَّل فيهم عاداهتا، وتصبح جزءاً من ثقافتهم 
اإلنسانية وسلوكهم الدميقراطي، ويف هذا السياق جند أنَّ مفهوم املشاركة السياسية للمرأة، أو تبوئها 
ملراكز اختاذ القرار ينصب يف املسؤولية اليت تشارك فيها املرأة يف نشر مضامي مفهوم الدميقراطية 
وممارسات إنسانية غايتها التعرُّف حبقوق األنسان وتطبيقها يف أوساط اجملتمع وما حيققُه من فائدٍة 

ألفرادِه وليس جمرد إشغاهلا ملنصٍب سياسٍي معي)4(.

1. حليم بركات، اجملتمع العريب املعاصر، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ص95. 
2. خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية يف املشرق العريب املعاصر )دراسة بنائية مقارنة(، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، 

بريوت،1996، ص22. 
3. سعد الدين إبراهيم وآخرون، اجملتمع والدولة يف الوطن العريب، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،1996، ص45. 

4.بثينة شعبان، املرأة العربية واملشاركة السياسية، ط1، دار الفكر، دمشق، سوراي، 2002، ص98. 
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واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت  اليت   1954 عام  منذ  القواني  بدأت   
 1952 األول  20 كانون  املؤرخ يف  640 )د-7(  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب 
واتريخ نفاذها 7 متوز 1954 َوْفقاً ألحكام املادة )6( فضاًل عن إعالن القضاء على التمييز ضد 
املرأة يف 7 تشرين الثاين 1967 واتفاقية القضاء على مجيع صور التمييز ضد املرأة يف 16 كانون 
التمييز ضد املرأة  األول 1979 والبوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية القضاء على مجيع صور 
بتاريخ 9 تشرين األول 1999، إذ أكَّدت كل االتفاقيات يف أعاله على حق املرأة يف التصويت 
املضطردة  اجلهود  مع  لكن  الرجل،  مع  متساوية  املناصب، وبصورة  وتقلُّد  االنتخاابت،  يف مجيع 
لتطوير وضع املرأة يف وطننا العريب تظل هناك جماالت كثري تتعثَّر فيها هذه اجلهود أمهها املشاركة 

السياسية للمرأة. 
إذا تفحَّصنا الدساتري العراقية بدءاً ابلقانون األساسي )1925( الدستور الدائم الذي أقر 
عام 2005 جندها مجيعاً قد نصَّت على املساواة بي املواطني مجيعهم، بغض النظر عن اجلنس، 
ا فيما عدا قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية  أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو القومية إال أنَّ
الدائم عب املادة )47(  مل تضع آلية لتفعيل هذه املساواة، وهي اآللية اليت امتدت إىل الدستور 
رابعاً، واليت نصت على »أن يستهدف قانون االنتخاابت حتقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن 
الربع من أعضاء جملس النواب« وأعدت هذه الكوات )Quota( مكسباً للمرأة العراقية وخطوة 
مهمة يف اجتاه حصوهلا على املشاركة الفعلية يف مجيع السلطات ودوائر صناعة القرار وهو أمر تعزَّز 
والتمتع  العامة  الشؤون  املشاركة يف  ونساًء حق  للمواطني رجااًل   )1( نصَّت  اليت   )20( ابملادة 
ابحلقوق السياسية مبا فيها حق التصويت واالنتخاب والرتشيح )1(، وبفضل قانون االنتخاابت فقد 
حصلت املرأة على األرقام )3،5،8،13( يف القائمة االنتخابية وبذا فإنَّ القانون ميكن أن يؤمن 
هلا نسبة تقرتب من الثلث. يقاس التمكي السياسي َوْفق رأي الداعي إليه بعدد املقاعد البملانية 
املتاحة للرجال مقارنة ابلنساء، ومشاركة النساء يف منظمات اجملتمع املدين، كاألحزاب والنقاابت 

واملنظمات األهلية وغريها)5(. 
من  السياسي  اجملال  يف  حدث  الذي  التطور  مع  قائمة  زالت  ما  النوعية  الفجوة  أنَّ  إال   
مشاركة املرأة إال أنَّه ظل حمدوداً، إذ تشري اإلحصائيات إىل حيازة املرأة العراقية على )%8( من 

5. اجلهاز املركزي لإلحصاء،2011، ص 22.
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املقاعد البملانية عام 2001، وُعيِّنت أول امرأة لتكون قائمقام ملقاطعة كردية عام 2003، وكان 
هناك ثالث نساء من األعضاء )25( يف جملس احلكم االنتقايل، وشغلت املرأة العراقية ما نسبته 
عام   )27.3%( النسبة  وأصبحت    ،1990 سنة  النواب  جملس  يف  املقاعد  من   )13.2%(
 )87.5%( مقابل   )12.5%( بلغت  البملان  داخل  اللجان  رائسة  يف  نسبتها  لكن   ،2008
للرجال وكان هناك أربع وزارات من أصل )32( وزارة تتوالها النساء و)8( من النساء بدرجة وكيل 
وزير، و)86( بدرجة مدير عام، و)215( امرأة يف منصب خبري أو معاون مدير عام، و)33( 
يف منصب مستشار أو مفتش عام، ومن جانب آخر فإنَّ نسب حتقيق إجناز األلفية كان حوايل 
)%38( لتمثيل النساء يف البملان للعام نفسه. وبقي اجملال السياسي ضمن الفضاء الذكوري حصراً، 
الدور األسري،  القطاعات فضاًل عن  اللوايت يكافحَن ويبذلَن اجلهد يف خمتلف  النساء  وكثري من 
واألدوار الوظيفية لتوفري الوقت الكايف للمشاركة يف مستوايت مماثلة يف العمل السياسي واحلزيب)6(.

املنظمات على  السياسي، وتعمل عديد من  املرأة  تعزيز دور  الدساتري والقواني إىل  تشري 
الصعيدين الوطين والدويل على تعزيز املشاركة السياسية للمرأة. كما أنَّ مجيع األدلة والدراسات 
الدولية تظهر أنَّه حينما تشكِّل النساء »كتلة وطنية« كافية للتأثري بصورة فعالة يف صنع القرار؛ فإنَّ 
ذلك ينعكس إجيابياً على تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز الصحة، والرفاه االقتصادي، 

والتعليم، والسالم، واالستقرار.
العالقة الفعلية بني املعرفة السياسية والنوع االجتماعي

وإاناثً، ويفسر هذا االهتمام  السياسية مبستوى االهتمام بي اجلنسي ذكوراً  املعرفة  ترتبط 
مستوى التمثيل السياسي من حيث نسبة تفاوت النساء والرجال يف جملس النواب، وكذلك تويل 
املناصب الوزارية وينطبق األمر نفسه على حضورهم يف اجملال السياسي، مع األخذ بنظر االعتبار 

ح ذلك إىل أسباب وعوامل عديدة تتمثَّل مبا يلي: اخنفاض متثيل النساء يف البملان، ويرجِّ
فإذا ما نظران إىل . 1 النساء،  يُعدُّ ظاهرة منتشرة بي أوساط  الذي  السياسي:  الوعي  قلة 

 Almond and( )ِي )أملوند وفرياب
َ
ثقافة املرأة السياسية جند أن ينطبق عليها رأي كل من العامل

Verba( فيما أمسياه ابلثقافة السياسية الضيقة، أو احمللية، إذ يتسم الفرد يف هذا النوع من الثقافة 

6.هويدا عديل، املشاركة السياسية للمرأة، ط1، مؤسسة فريدريش إيبت، مصر 2017، ص19.
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بقلة املعلومات، وضيق املدرك الفكرية اخلاصة مبجتمعِه وعدم وضع الوعي ابألمور السياسية)7(، 
ا ال تتخطَّى خبات مجاعتها الصغرية لتتفاعل مع  وهذه الصورة تنطبق على املرأة يف جمتمعنا؛ ألنَّ
خبات ومشكالت اجملتمع السياسي الكلي، النشغاهلا مبشاكل احلياة اليومية اليت أثقلت من كاهلها 

وجعلتها ضمن الذين ال اهتمام لديهم بتطوير قدراهتم ومهاراهتم يف العمل السياسي)8(.
ممَّا خلق لديها نوعاً من الرتدُّد واخلوف من اخلوض يف األمور السياسية اليت غالباً ما تنظر 
ا أمور توكل إىل الرجل؛ ألنَّ مسات شخصيته اليت رسختها عمليات التنشئة االجتماعية  إليها على أنَّ
يف ذهن كل من املرأة والرجل من حزم وقوة وقدرة على مواجهة الصعاب؛ لتسنُّم املناصب القيادية، 
والعادات  واملعتقدات  القيم  من  جمموعة  طياهتا  يف  حتمل  للمرأة  االجتماعية  التنشئة  طبيعة  وألنَّ 
واملورواثت الثقافية اليت حتدد مركز اهتمامها املتمثل ابألسرة والبيت، ممَّا يؤدِّي إىل تطوُّر اجتاهات 
سلبية لديها حنو مفهوم املتعلق بنفسها، ممَّا ينعكس على اخنفاض دوافع املرأة وطموحاهتا يف الدفاع 

عن حقوقها وقريناهتا عن طريق إشغال مراكز اختاذ القرار)9(.
البناء السياسي على   وال يقتصر حتديد دوافع املرأة إلشغال مراكز اختاذ القرار يف ضمن 
أدوار  تعزز  اليت  القواني  ببعض  يتحدَّد  بل  السياسي،  اجملال  يف  العمل  من  وخماوفها  وعيها  قلة 
القرار  اختاذ  مراكز  يف  التعيي  وشروط  سياسات  طريق  عن  اجملتمع  مؤسسات  يف  التقليدية  املرأة 

السياسي)10(.
كما أنَّ سيطرة الشخصيات السياسية من الذكور على مصادر القوة ومن َثَّ سيطرهتم على 
املراكز االجتماعية املرموقة يف اجملتمع وتعزيزهم املستمرة لقوهتم يزيد من صعوبة اخرتاق املرأة هلذِه 
املختلفة من القوة، وحيد من قدرهتا أبن تستخدم إمكانيات لتحسي مراكزها، وتصبح هذه املصادر 
يف غاية الصعوبة لوضع املرأة إذا ما نظران إىل التكلفة العالية؛ لتشكيل منظمة إنسانية، أو نسوية، 

7. Michel Tom Pson and other، Cultural Theory، )Son Francisco، West View 
Press(، 19990، P85. 

8.بثينة شعبان، املرأة العربية واملشاركة السياسية، مصدر سابق، ص96. 
9. ليلى عبدالوهاب، ازدواجية الفكر وأتثريه يف الوعي عند املرأة العربية، الدار القومية للطباعة والنشر، ط1، القاهرة، 2004، 

ص2. 
10. بثينة شعبان، املصدر السابق، ص112.
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واحلمالت الدعائية هلا وغريها من اجلوانب اليت تتطلب توفر مصادر كافية إلدارهتا بنجاح )11(.
السياسة . 2 على  هتيمن  اليت  السياسية  األحزاب  تُعدُّ سيطرة  السياسية:  األحزاب  سيطرة 

العراقية، اليت غالباً ما تركِّز على الوالءات العرقية أو الدينية، وغالباً ما تكون ذكورية إىل حدٍّ كبري. 
وقد يكون من الصعب على املرشحات احلصول على املناصب، والدعم داخل هذه اجملموعات، 
بل أصعب من ذلك تقدمي ترشيحهنَّ حتت راية مستقلة، كما أنَّ النساء ال حيصلَن عادًة على 
التمويل، وهذا األمر أساس جلذب املؤيدين السياسيي يف العراق. ويف بعض احلاالت حَتُْجم النساء 

عن الرتشيح لالنتخاابت يف نظام سياسي قائم على احملسوبية)12(.
العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية: متيِّز التقاليد الذكورية النابعة من الثقافة القبلية . 	

ضد املرأة وترفض قيادهتا، وهذا التميز ممزوج مع النظام السياسي القائم، ومن َثَّ تدار احلياة السياسية 
على  بناًء  لالنتخاابت  املرشحي  السياسية  األحزاب  ختتار  ما  وكثرياً  ذكورية.  وقيم  ملعايري  َوْفقاً 
انتماءاهتم القبلية، وهو نظام متحيز للرجال. ويف بعض احلاالت يطلب من املرشحات احملتمالت 
احلصول على موافقة األسرة املوسعة لرتشيحهنَّ ملناصب منتخبة، وقد ينظر إىل ترشيحهنَّ، ومن 
َثَّ إىل توليهنَّ دوراً سياسياً )مبا يف ذلك مواقفهن من القضااي( على أنَّه يؤثِّر أتثرياً اجتماعياً سلبياً 

على أسرهنَّ املباشرة. 
التمويل املايل واالقتصادي: تواجه املرشحات عقبات مالية يف متويل محالهتنَّ السياسية، . 4

للمرشحي  منه  األكب  اجلزء  تقدِّم  ملرشحيها،  السياسية  األحزاب  ختصصه  الذي  املايل  فالدعم 
الذكور. وحيد النقص يف ميزانية احلمالت االنتخابية من وصول املرشحات إىل الشبكات السياسية 
واملنابر اإلعالمية والناخبي. وبصورة منفصَّلة، قد حتتاج املرشحات )أكثر من الذكور( إىل توفُّر 
صورة من صور احلماية ألسرهنَّ أثناء احلمالت االنتخابية، فتكلفة السالمة الباهظة ميكن أن جتعل 

ترشيحهنَّ مستحياًل)13(.
11. حممد سيد فهمي، املشاركة االجتماعية والسياسية للمرأة يف العامل الثالث، دار الرواق للطباعة والنشر، ط2، مصر، 2012، 

ص115. 
الكويت،  املعرفة،  عامل  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطنية  اجمللة  الثالث،  العامل  السياسية يف  األحزاب  الغزايل حرب،  أسامة   .12

1987، ص 101.
املتعددة  للدميقراطية  اهلولندي  املعهد  العملية،  املمارسة  من  رؤى  السياسية  األحزاب  متويل  تنظيم  ماغولووندو،  أوغسطين   .13

األحزاب،2012، ص14ـ15.
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السياسة مشكلة خطرية يف . 	 املرأة يف  ميارس ضد  الذي  العنف  االنتخاابت:  العنف يف 
االنتخاابت الوطنية لعام 2018. فقد واجهت املرشحات عنفاً اختلف من حمافظة إىل أخرى، 
وتنوع من حيث االنتشار والنوع واملصدر، ومن األمثلة اليت حتدثت عنها أعضاء البملان البلطجية، 
والرتهيب املوجَّه هلنَّ من أفراد أسرهنَّ، والتهديد املوجَّه إىل أفراد أسرهنَّ، واالهتامات االجتماعية 

والسياسية اليت تضر ابلسمعة، والتهديدات املتعلِّقة ابلرهاب يف احملافظات.
نقص اإلعداد والتدريب: من العقبات اليت حتد من الفرص املتاحة للنساء لشغل مناصب . 	

قيادية، وتقوية ثقتهنَّ أبنفسهنَّ، تؤثِّر أتثرياً رئيساً على املرشحات اجلدد احملتمالت، واالفتقار إىل 
الوعي السياسي، أو التجربة يف اجملال السياسي، وإىل إمكانية بناء املهارات الالزمة للخوض يف 

الشؤون االجتماعية العامة.
العامل البيئي والتعليمي: له التأثري الكبري يف اختاذ قرار املرأة واالختالف واضح من أنَّ . 	

متكي املرأة خياري، فكلَّما ارتفع املستوى التعليمي ارتفع مؤشر التمكي اخلياري هلا، وكلما اقرتبت 
املرأة يف مكان إقامتها من البيئة احلضرية كلما ارتفع مؤشر متكينها ومستواه، وحتررها خيارايً.

ا ستبقى يف أغلب . 	 رؤية املرأة ملستقبلها: ما زالت يف حالة تشاؤم فهي ما زالت ترى أنَّ
التوقعات يف حالة من الرتاجع والتبعية لآلخر، وهي متتلك قناعة اتمة أبنَّ هذا السياق أو السلوك 
احليايت طبيعي حبق املرأة. فهي تلجأ إىل الداخل احليايت من حيث األسرة والبيت فقط يف أغلب 
األحيان، ويكون مستوى النشاط اخلارجي الداعي إىل متكينها اقتصادايً، وسياسياً، واجتماعياً قليل 

النمو)14(.

التفاوت بني الرجال والنساء وحضورهم على املستوى السياسي.
الرمسية،  املؤسسات  يف  املوظفي  من  لعينة  االجتماعي  املسح  منهج  احلالية  الورقة  تبنَِّت 
النتائج  بتعميم  يسمح  بنحو  املتباينة  والثقافات  املختلفة،  اجلغرافية  والرقع  التوجهات،  ومبختلف 

عليهم، عن طريق البياانت اليت مجَُِعت، وحلََّلِت اآلراء.

14.عالء زهري الرواشدة، أمساء رحبي العرب، املعوقات اليت حتد من مشاركة املرأة األردنية يف احلياة السياسية يف ضوء بعض املتغريات 
اجمللد13،  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  جملة  الشمال-،  إقليم  الرائدات يف  النساء  من  عينة  على  ميدانية  االجتماعية -دراسة 

2016، ص1356. 
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 استهدف الورقة احلالية فئة املوظفي يف مؤسسات الدولة العراقية عن طريق استبانة تكونت 
َه إىل عينة يبلغ عددها )250( مبحواث/ة، اختريوا بطريقة العينة  من أربعة عشر سؤااًل رئيساً ُوجِّ
القصدية َوْفق الوزارات املختارة )وزارة الرتبية، ووزارة التعليم العايل، ووزارة التخطيط، ووزارة العمل 
اخلمس،  الوزارات  من  بطريقة عشوائية يف كل  ُوّزِعوا  وقد  الصحة(  ووزارة  االجتماعية،  والشؤون 
وتضمنت العينة اليت ُحِصَل عليها مواصفات دميوغرافية مطمئنة من حيث مشول األعمار والفئات 
املتنوعة للكشف عن مواقف املواطني وإدراكاهتم من القضااي املرتبطة بذا الشأن، وُحدَِّد اجملتمع 
املستهدف لعينة من املوظفي واملسؤولي العاملي يف املؤسسات العامة، و لكثرة عدد العاملي يف 

الوزارات ُوّزِعِت العينة بصورة عشوائية، واليت متثلت بـ)250( استبانة، َوْفقاً لآليت:

العينة املستهدفةاملؤسسات العامة
50وزارة الرتبية

50وزارة التعليم العايل
50وزارة التخطيط

50وزارة العمل والشؤون االجتماعية
50وزارة الصحة

	 العمر
يُعدُّ العمر من املتغريات املهمة ملعرفة الفئات العمرية داخل املؤسسات العامة وملعرفة أعمار 
وبلغ  تكراراً،  األكثر  الفئة  هي  سنة   )29-39( العمرية  الفئة  مثَّلِت  الفئات.  وأكثر  املبحوثي 
الفئة  على حي جاءت  العينة،  من جمموع وحدات   )48%( بنسبة  مبحوث   )120( عددهم 
العمرية )50-40( سنة يف املرتبة الثانية، إذ بلغ عددهم )76( مبحواثً، بنسبة )%30.4( من 
جمموع وحدات العينة، كما جاءت الفئة العمرية )28-18( سنة ابملرتبة الثالثة، إذ بلَغ عددهم 
)29( مبحواثً، بنسبة )%11.6( من جمموع وحدات العينة. تلتها الفئة العمرية تلتها الفئة العمرية 
)61-51( ابملرتبة الرابعة، إذ بلغ عددهم )24( مبحواثً، بنسبة )%9.6( من جمموع وحدات 
العينة، وأخرياً جاءت الفئة العمرية )62 فأعلى( بواقع )1( مبحوث، وبنسبة )%0.4( من جمموع 

وحدات العينة.
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ويتضح أنَّ أكثر الفئات العمرية العاملة يف مؤسسات الدولة هي فئة )39-29( سنة بنسبة 
)%48(، وعن طريق املالحظة اليسرية، واملقابالت اليت أجرهتا الباحثة مع العاملي يف املؤسسات 
العامة إنَّ أغلب الفئات العمرية املوجودة يف تلك املؤسسات هي من الشباب، وتتميَّز هذه الفئة 
ابلطموح واحليوية مع مشاركة الكبار، وهذا ما ميثِّل دور الفئات األعلى من الرجال والنساء هم من 

أكثر الفئات تقدمي اخلدمات يف هذه املؤسسات. 
	النوع االجتماعي

ُتشري بياانت الشكل يف أدانه إىل توزيع املبحوثي َوْفق النوع االجتماعي، وقد تبي أنَّ نسبة 
املبحوثي من النساء قد بلغت )139( أنثى، بنسبة )%55.6( من جمموع وحدات العينة، على 
حي بلغ عدد املبحوثي من الرجال )111( ذكر، بنسبة )%44.4( من جمموع وحدات العينة. 

ويتضح أنَّ الفئة األكب من العينة هم من النساء.
اثلثاً: احلالة االجتماعية

عازبي  إن كانوا  الدراسة  عليها  تقوم  اليت  املؤسسات  تلك  يف  عماًل  الفئات  أكثر  ملعرفة 
بلغ )196(  العازبون  املبحوثي  أنَّ عدد  أدانه  الشكل يف  يبيِّ  أم مطلِّقي... إخل.  أم متزوجي 
مبحوث، بنسبة )%67.6( من جمموع وحدات العينة، أي: إنَّ أكثر املبحوثي من العازبي، إذ 
بلغ أكثر من نصف العينة، فيما بلغ عدد املتزوجي )62( مبحواثً بنسبة تقرب من )24.8%( 
من جمموع وحدات العينة، أمَّا عدد األرامل فقد بلغ )12( مبحواثً، بنسبة )%4.8( من جمموع 
وحدات العينة، على حي تظهر نتائج الدراسة عدد املطلقي/ة )6(، بنسبة )%2.8( من جمموع 

وحدات العينة.
ويتبيَّ أنَّ أغلب أفراد العينة العاملي يف املؤسسات العامة هم من العازبي، إذ بلغ عددهم 

)196( مبحوث بنسبة )%67،6( من جمموع وحدات العينة.
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رابعاً: التعليم 
ُتشري البياانت أنَّ أكثر عدد أفراد العينة هم الذين حصلوا على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس 
)158( مبحوث، وبنسبة )%63.2( من جمموع وحدات العينة، أمَّا عدد الذين حصلوا على 
شهادات عليا )ماجستري أو دكتوراه( )67( مبحواثً بنسبة )%26.8( من جمموع وحدات العينة، 
بنسبة  يف حي بلغ عدد الذين حصلوا على الشهادة املتوسطة أو اإلعدادية حنو )23( مبحواثً 
بلغ )2( من  فقد  االبتدائية  الشهادة  احلاصلون على  أمَّا  العينة،  )%9.2( من جمموع وحدات 

املبحوثي بنسبة )%0.8( من جمموع وحدات العينة.
ويتبيَّ أنَّ أكثر أفراد العينة هم من الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس )158(، وبنسبة 

.)63،2%(

	الوضع املعاشي لألسرة
ُتشري بياانت الشكل يف أدانه إىل أنَّ عدد الذين وصفوا دخلهم الشهري أبنَّه يكفي لتدبري 
األمور العائلية لكن بعيد عمَّا هو كمايل فقد بلغ )135( مبحوث بنسبة )%54( من جمموع 
وحدات العينة. أمَّا الذين وصفوا دخلهم الشهري غالباً ما يكون غري كاٍف لسد حاجاهتم األساسية 
)82( مبحواثً بنسبة )%32.8( من جمموع وحدات العينة، يف حي وصف )33( مبحواثً أنَّ 

دخلهم يكفيهم للعيش برخاء، وبنسبة )%13.2( من جمموع وحدات العينة. 

العبارات
البدائلت
ينطبق جدًا ينطبقحمايدال ينطبقال ينطبق جدًا%

ما تزال املمارسة السياسية تقتصر 
على الرجال دون النساء

9417		2361ت
%9.224.42237.666.8

ما تزال املشاركة يف اجملاالت السياسية 
تقتصر على الرجال دون النساء

10620		1750ت
%	.	2022.842.48

ما تزال املناقشة يف األمور السياسية 
تقتصر على الرجال دون النساء

6410217		14ت
%	.	21.225.640.86.8
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العبارات
البدائلت
ينطبق جدًا ينطبقحمايدال ينطبقال ينطبق جدًا%

ما يزال االنتماء السياسي للمرأة 
حمدد ابلعادات والتقاليد دون الرجل

5813		9			ت
%14.827.629.223.25.2

ما يزال الدور السياسي حكراً على 
الرجال دون النساء

9820		2749ت
%10.819.622.439.28

ما يزال املنصب الوظيفي يقتصر على 
الرجال دون النساء

10731		9	20ت
%	15.621.242.812.4

ما يزال القرار السياسي يقتصر على 
الرجال دون النساء

7620						ت
%13.223.225.230.48

ما تزال التنشئة السياسية تعزز من 
أمهية الرجل يف املواقع السياسية دون 

املرأة

9625317	9	ت

%15.631.624.821.26.8

ما تزال النصوص الدستورية متيز بني 
الرجال والنساء

3451727320ت
%13.620.428.829.28

	الفجوات السياسية 
القرارات  صنع  عملية  يف  معيناً  دوراً  يؤدي  أن  يف  املواطن  حق  السياسية  املمارسة  تُعدُّ 
احلاكم، وتبي  والضبط عقب صدورها من جانب  القرارات ابلتقومي  يراقب هذه  السياسية، وأن 
النتائج أنَّ )94( مبحواثً من جمموع وحدات العينة، بنسبة )%37.6( يروَن أنَّ املمارسة السياسية 
تقتصر على الرجال دون النساء. وَوْفق املقابلة اليت ُأجريت مع النائب وصفية15∗، إذ وضَّحت أنَّ 
نسبة مشاركة املرأة يف اجملال السياسي وجملس النواب حوايل )%25( َوْفق نظام الكوات العاملي، 
النساء تتخوَّف  الرجل وهناك كثري من  بيد  الدولة تقع  السياسية وقيادات  أي: ما تزال املشاركة 

15∗. مقابلة مع النائبة وصفية حممد شيخوا، الساعة )11( صباحاً.
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الذكورية، فضاًل عن الصعوابت  السياسي بسبب ثقافة األحزاب  املناصب، ودخول اجلانب  من 
والتحدايت اليت تواجهه املرأة منها األسرة، وختوُّف األهل على مشاركة ابنتهم يف مناصب عليا يف 
الدولة، وكثري من النساء تتعرض للعنف والتشهري يف احلمالت االنتخابية، وحتول كل هذه األسباب 

دون مشاركة املرأة يف اجملال السياسي. 
ح أنَّ املشاركة يف اجملاالت السياسية تقتصر على  تبي نتائج اإلجابة عن الفقرة اليت توضِّ
الرجال دون النساء أنَّ )106( مبحوث من جمموع وحدات العينة، بنسبة )%42.4(. هي أعلى 
الوعي  برفع  السياسية  براجمها  اهتمام احلكومة يف  ينطبق، وهو مؤشر على عدم  نسبة عن خيار 
السياسي، ومتكي املرأة سياسياً، وتتفق هذه اإلجاابت مع الفقرة اليت توضح أنَّ )102( مبحوث 
من جمموع وحدات العينة، بنسبة )%40.8( يؤكِّدون أنَّ املناقشة يف األمور السياسية تقتصر على 

الرجال دون النساء، ومن َثَّ ميكن أن تشكل العادات والقيم احملدد األساس يف هذا الشأن.
السؤال املتعلق ابالنتماء السياسي للمرأة حمدَّد ابلعادات والتقاليد دون الرجل، إذ أشارت 
رون  البياانت اإلحصائية إىل أنَّ )58( مبحواثً من جمموع وحدات العينة، بنسبة )%23.2( يفسِّ
العادات والتقاليد يف جمتمعاتنا حتدِّد من دخول املرأة يف العملية السياسية؛ بسبب الثقافة التقليدية 
والعادات السيئة واالفتقار إىل الدعم من قبل األهل وكذلك نظرة اجملتمع، وسلطة الرجل وهيمنته. 
ومع نسبة النساء يف جملس النواب تشكِّل )%25( َوْفق نظام الكوات إال أنَّ الدور السياسي ما 
زال حكراً على الرجال دون النساء، وهذا ما أفاد به حنو )98( مبحواثً بنسبة )%39.2(، ممَّا 
يعين وجود ضعف يف متثيل النساء داخل بىن األحزاب، ورمبا هذا يعود إىل سيطرة األحزاب ذات 
التوجهات الدينية على احلياة السياسية يف العراق، واليت ال تنظر إىل إشراك املرأة عموماً يف بنيتها 

الداخلية. 
أمَّا الفقرة اليت توضح أبنَّ املنصب الوظيفي ما يزال يقتصر على الرجال دون النساء، فقد 
جاءت نتائجها أبنَّ )107( مبحوث بنسبة )%42.8( يؤكِّدون ذلك، وهذه داللة واضحة على 
ا أقل كفاءة، وتفتقر إىل القدرة على  نظرة الناس إىل املرأة وموقفهم منها- والنظرة إىل املرأة على أنَّ

القيادة مقارنة ابلرجل.
تبي نتائج اإلجابة عن الفقرة اليت توضح أنَّ القرار السياسي ما زال يقتصر على الرجال دون 
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النساء، إذ إنَّ )76( مبحواثً بنسبة )%30.4( أكَّدوا ذلك، ويعبِّ هذا املؤشر عن الصورة النمطية 
اليت تصدِّر فكرة أنَّ املرأة ليس عليها أن تفهم، أو تناقش، أو تعطي قراراً سياسياً، كما تبي نتائج 
الفقرة املتعلقة ابلتنشئة السياسية اليت تعزز من أمهية الرجل يف املواقع السياسية دون املرأة أنَّ )79( 
مبحواثً بنسبة )%31.6( هي أعلى نسبة عن خيار ال ينطبق، أمَّا أدىن إجابة فكانت عن خيار 
ينطبق جداً، إذ بلغ عددهم )17(، أي: بنسبة )%6.8(، ممَّا ُيشري إىل وجود تردُّد يف خيارات 

املبحوثي، ويعود هذا الرتدُّد إىل غياب البامج اليت من شأنا رفع الوعي السياسي والدميقراطي.
تظهر نتائج الفقرة التاسعة اليت تبيِّ أنَّ النصوص الدستورية متيِّز بي الرجال والنساء، أي: 
إنَّ )73( مبحواثً من جمموع وحدات العينة، بنسبة )%29.2( تنطبق عليهم هذه الفقرة اليت ترى 
أنَّ التشريعات الدستورية ما زالت تقتصر على الرجال دون النساء، ممَّا يعين أنَّ هناك مؤشراً على 

النصوص الدستورية متيِّز بي النساء والرجال يف تقلُّد املناصب والرتشيح يف االنتخاابت.
اخلالصة

ر هذه الورقة وجود الفجوة بي اجلنسي يف اجملال السياسي، وحتقيقاً هلذه الغاية فإنِّه  تفسِّ
يعرض عديداً من التساؤالت واليت ُأِجيب عليها مع التعريج على اإلشكالية اليت تعرضها صياغة 
األسئلة، واليت أاثرت الكيفية اليت يفصح با املستجيبي عن إجاابهتم، وعليه ال بدَّ من العمل على 

ما يلي:
	 ضرورة إقرار إسرتاتيجية وطنية متنع التمييز ضد املرأة، وإنشاء أجهزة تنفِّذ ما ورد بتلك

اإلسرتاتيجيات وتتابع تطبيقها.
	 العمل على تطوير قواني وتشريعات تضمن الرتشيح وتقلد املناصب السياسية ومتثيل املرأة

يف املواقع اإلدارية، وإعادة النظر بنظام الكوات عن طريق:
1. عدم احتساب النساء اللوايت يصلَن إىل جملس النواب أبصواهتنَّ عن استحقاق تنافسي، 

ضمن نظام كوات َوْفق نسبة )25%(.
2. تطوير نظام الكوات مبا يضمن وجود املرأة يف الوزارات والدرجات اخلاصة.
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	 تشريع قانون ينظم الفقرة الدستورية املتعلقة حبماية النساء من العنف والتمييز، ال سيَّما
قانون مناهضة العنف األسري، ووضع آليات الزمة للرقابة على مظاهر التمييز والعنف اليت تتعرض 

إليها النساء.
	 توفري دعم حكومي يهتم بتقدمي برامج سياسية من شأنا رفع الوعي السياسي، ومتكي

املرأة سياسياً.
	 توفري الغطاء األمين الكايف ملشاركة املرأة يف العمل السياسي، ومحايتها من االنتهاكات 

اليت تتعرض إليها أثناء االنتخاابت.
	 تشريع نص دستوري يتعلَّق إبشراك املرأة يف بنية األحزاب السياسية، وضمان متثيلها يف 

العضوية وتقلد املناصب اإلدارية لألحزاب.
	 تتعلَّق تدريبية  وبرامج  ورش  تقدمي  مواصلة  والدولية  احمللية  املدين  اجملتمع  منظمات  على 

ابلشأن السياسي تستهدف فئة النساء ترفع من الوعي السياسي لتمكينهم على التمثيل يف اجملال 
السياسي.


