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تقدمي

يكون وصول نساء األقليات إىل احملافل العامة االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية حمدوداً 
النوع  فيما خيص  اجملتمع  السائدة، ونظرة  الثقافية  العوائق  لطبيعة  األقليات؛  برجال  قياساً  للغاية، 
تعليمية  إبمكانيات  األقليات  نساء  تُزوَّد  وال  األقليات،  مناطق  األميَّة يف  تنتشر  إذ  االجتماعي، 
وثقافية، فالنساء الاليت ال يتكلمَن سوى لغتهنَّ األصلية سوف يواجهَن صعوابٍت ومتييزاً حىت فيما 
خيص تلبية متطلبات العيش األساسية، ممَّا يدفعهنَّ لالنطواء على دوائرهنَّ الثقافية الضيقة، ومن 
َثَّ حيرمهنَّ من التزوُّد ابملهارات، واخلبات اليت تؤهلهنَّ لدخول سوق العمل، لذا يُعدُّ نقص التعليم 
املهين، واحلصول على شهادة جامعية، واملعرفة احملدودة ابللغة الرمسية عقبات حتول دون اخنراط نساء 

األقليات يف اجملتمع بكلِّ مفاصله.

تستقطُب مراكز صنع القرار يف العراق عموماً القوى القومية والدينية ذات الثقل األكب يف 
اجملتمع، وابلتأكيد ليسِت األقليات من ضمنهم أبيِّ صورة من الصور، ممَّا جيعل وصول املرأة املنتمية 
نظام  ُوِجَد  فقد  احلقيقة  النظام هلذه  اجملتمع، ومن  من  وإدراكاً  أشبه ابملعجزة،  أمراً  األقليات  إىل 
)الكوات(  كمحاولة لتحقيق املساواة إىل حدٍّ معقول، ومع وجود القواني اليت تضمن حق املشاركة 
السياسية جلميع العراقيي بغض النظر عن الدين أو اجلنس، إال أنَّ القانون ومؤسساته مل تكن قادرة 
على إيصال نساء األقليات إىل مراكز صنع القرار، وال إىل املناصب اإلدارية املهمة، لذا تفتقُر نساء 
األقليات إىل األمن النفسي واالجتماعي، وجتد يف هويتها الدينية أو القومية أو حىت اجلنسية عائقاً 

أمام اندماجها االجتماعي، ومشاركتها السياسية.

القانوين، وبي  النص  الفجوة بي  األقليات هي  تواجه نساء  اليت  املشكلة احلقيقية  وتبقى 
الواقع والتطبيق، ففي جمتمع يُتقدَّم فيه العرف على القانون، ومشروع القبيلة سابق على مشروع 
لنساء  والدينية  الثقافية  احلرايت  تضمن  مبواد  الدستور  حيفل  أن  اجملدي  غري  من  يصبح  الدولة، 
األقليات، ومن دون وجود ضماانت ومؤسسات تكفل تطبيق هذه القواني، ومثال ذلك أنَّ قواني 
العمل واألجور مل متيِّز بي النساء من )خمتلف األداين والقوميات( وبي الرجال، إال أنَّ املرأة املنتمية 
للمكوانت الصغرية تعاين من متييز يف اجملال الوظيفي والعمل، إذ ال تستطيع تويل املناصب املهمة 

الدور السياسي لنساء األقليات في العراق بعد عام 2003
هيام علي المرهج *

*  قسم دراسات املرأة، مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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يف ظل نظام قائم على احملاصصة الطائفية.

طبيعة املشاركة السياسية لنساء األقليات

تواجه نساء األقليات عقباٍت حتول دون املشاركة الفعالة يف احلياة السياسية، منها ما يعود 
إىل احلواجز الثقافية، وال سيَّما اجملتمعات التقليدية احمللية اليت حترم النساء من النهوض بدوٍر يف 
اختاذ القرارات، ومن َثَّ يقع عبء أكب، ومتييز أعمق جتاه نساء األقليات، ممَّا حيرمنهنَّ من إبداء 
الرأي يف قرارات السياسة الوطنية؛ ألهننَّ نساء أواًل، وينتمَي إىل أقليات اثنياً، وقد تتعرَّض النساء 
إىل هتميش داخل جمتمعات األقليات اليت ينتمَي إليها، إذ كانت مشاركة األقليات غري فعالة يف 
كثري من األحيان، وذات طابع رمزي يف اهليئات الوطنية واحمللية املسؤولة عن السياسة)1(، وقد أدى 
عدم االستقرار السياسي يف حمافظة نينوى إىل زرع هاجس اخلوف فيمن يتصدى للعمل السياسي،  
 ،2009 سنة  الشبكي(  عباس  )مال  الدميقراطي  الشبك  جتمع  يف  القيادي  اغتيال  ذلك  ومثال 
وابملثل واجهت نساء الشبك الاليت حاولن تصدُّر املشهد خماطر أمنية تصل إىل حد االستهداف 
املباشر، مثاله اغتيال الناشطة الشبكية )غيداء سامل( يف شباط 2014، وتعرضت إحدى تظاهرات 
الشبك إىل حادثة إطالق عيارات انرية من جهات متنفذة يف انحية )برطلة( َوْفق شهادهتا، أمَّا 
عن اختيار النساء الاليت ميثلَن الشبك فإنَّ ذلك يكون عادًة بناًء على انصياع النساء لتوجهات 
األحزاب بصورة رئيسة، ويعود هتميش نساء الشبك من قبل رجال الشبك أنفسهم؛ لطبيعة اجملتمع 
الشبكي، وانصياع املرأة إىل التقاليد حبيث تصبح املرأة أحياانً وحبد ذاهتا مسامهة يف هتميش مكانتها 
إزاء الرجال، وينطبق هذا على أكثر من نصف النساء الشبكيات، مع حماولة قلة منهنَّ البوز يف 

شىت اجملاالت الرتبوية، والدينية، واالجتماعية، واالقتصادية.

)مثَّل املكوِّن الرتكماين -منذ بدء العملية السياسية يف العراق- يف جملس احلكم السيدة 
)صونغل جابوق( وكذلك شاركت املرأة الرتكمانية يف كل دورة انتخابية، واستطاعت الوصول 
إىل مواقع صنع القرار فقد حصلت السيدة )هيام نعمت حممود( على منصب وزيرة الدولة 
كممثلة للحكومة يف جملس النواب، وتُعدُّ مشاركة نساء الرتكمان مشاركة جيدة نسبياً، فللمرأة 
الرتكمانية حضور داخل األحزاب والربملان ويف احلكومة، على سبيل املثال تقود السيدة )جاال 
الرتكماين؛ إال  الرتكمانية، وللمرأة مكانة اجتماعية خاصة يف اجملتمع  نفطجي( حزب اإلرادة 
أنَّ الواقع االجتماعي- السياسي للمرأة العراقية عموماً، وما تواجهه من مشكالت وضغوط 

1  سعد سلوم: نساء األقليات أصوات منسية، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية، بريوت، 2017، ص49. 
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حتدُّ من مشاركتها وحضورها السياسي ال ينفصل عن واقع نساء الرتكمان اليت تعيش يف بيئة 
اجتماعية تقليدية ضاغطة تؤثِّر على حضورها يف احلياة العامة مبختلف صورها()2(، فنجد أنَّ 
الرتكمانية دورها يف  املرأة  إذ مل أتخذ  الرتكمانية ما زال شكلياً،  للمرأة  السياسي والوظيفي  الدور 
إدارة الدوائر واملؤسسات احلكومية، ويرتبط هذا األمر جبملة أسباب، منها التحدايت اليت تواجهها 
املرأة الرتكمانية داخل اجملتمع الرتكماين نفسه، إذ مل يقتصِر النشاط السياسي التنظيمي الرتكماين 
منذ  الرتكمانية  السياسية  احلركات  صفوف  إىل  املرأة  وانضمت  اشرتكت  بل  فقط،  الرجال  على 
بداايت أتسيس هذه احلركات؛ إال أنَّ صورة النضال واملشاركة السياسية لدى املرأة الرتكمانية بقيت 
مرهونة ابلتقاليد االجتماعية السائدة إىل حدٍّ كبري، وأنَّ أحزاب األقليات كانت جمبة على إدخال 
ولكن هذه  الرتكمانية،  األحزاب  ومنها  األخرى،  األحزاب  من  بغريها  أسوًة  األحزاب  النساء يف 
النتيجة لزايدة متثيل املرأة يف السلطة التشريعية كانت على حساب هتميشهنَّ يف التمثيل يف السلطة 
التنفيذية، وهو مؤشر واضح على أنَّ متثيل النساء ال يتعدَّى دوراً مرسوماً كواجهة شكلية؛ إلضفاء 
التنوع على متثيل األحزاب من انحية اجلندر، وعند مقارنة متثيل النساء والرجال، وأثره على هوية 
الرتكمان، سوف جند مقدار التشظي الذي حلَّ بتمثيل املكوِّن الرتكماين)3( ، كما أنَّ الدور النساء 
السياسيات الرتكمانيات مل يكن ابملستوى املطلوب، إذ ال توجد أصوات نسائية تطالب داخل قبة 
البملان حبقوق املفقودين واملغيبي من الرتكمان، وابألخص ما يتعلق مبلف الناجيات واملختطفات 
الرتكمانيات على يدي داعش، حىت أنَّ قانون الناجيات مل يكن ألي سياسية من الرتكمان دور 
فيه، حىت أنَّه يف قراءته األوىل كان حتت مسمى قانون الناجيات اإليزيدايت؛ إال أنَّ الناشطات 
الرتكمانيات قدَّمَن طلباً للمشاورة، وتسليط الضوء على نساء الرتكمان الناجيات، فُعدَِّل القانون؛ 
ليشمل مجيع النساء الناجيات، وذُِكَر هذا يف ديباجة القانون، ويُعدُّ دور منظمات اجملتمع املدين 
ضعيفاً يف املناطق الرتكمانية، وتقتصر نشاطاهتا على األعمال التقليدية كاخلياطة والطبخ، وكأنَّ دور 
املرأة يقتصر على هذه اجلوانب، إذ ليس هناك ورش تدريبية لزايدة الوعي السياسي لنساء الرتكمان، 
املشاركة  على  يؤثِّر  املدين  اجملتمع  منظمات  دور  الضعف يف  وهذا  القيادية،  مهاراهتن  لتطوير  أو 

السياسية للمرأة الرتكمانية)4(.

2  مقابلة الباحثة مع السيد طورهان املفيت بتاريخ 15/3/2022. السيد طورهان هو سياسي تركماين حصل على مناصب سياسية 
عديدة، منها وزير الدولة لشؤون احملافظات، ووزير االتصاالت وكالة، ومستشار رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم وغريها.

3  سعد سلوم: نساء األقليات يف العراق أصوات منسية، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص50-51.
4  مقابلة الباحثة مع الناشطة الرتكمانية هيمان رمزي بتاريخ 14/3/2022.
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املرأة اإليزيدية

نساء  أربعة  وقد وصلت   ،2003 بعد  )الكوات(  منصب  إىل  اإليزيدية  امرأة  أي  تصل  مل 
إيزيدايت وهنَّ: )فيان دخيل، وأمينة سعيد، وخالدة خليل، ورونزا زايد(، ومجيعهنَّ وصلَن عن طريق 
الغطاء احلزيب الكردي، لكن ما بعد 2014، وبعد دخول داعش وما تعرضت له املرأة اإليزيدية من 
انتهاك صارخ حلقوقها، بدأت تنشط املرأة اإليزيدية وظهرت عديد من النساء اإليزيدايت الناشطات 
الاليت انقشَن قضااي إنسانية وسياسية، مثل السيدة )اندية مراد( اليت دوَّلت القضية اإليزيدية يف 
جملس األمن أمام األمم املتحدة والبيت األبيض، ففي اجملتمع اإليزيدي هناك عديد من الطاقات 
النسائية القادرة على التصدِّي للمشهد السياسي، ولكن طبيعة اجملتمع العراقي عموماً، واإليزيدي 
خصوصاً حتكمه العادات والتقاليد والصور النمطية للمرأة اليت تعمل يف اجملال السياسي، وكذلك 
األحزاب املسيطرة على السلطة ال متنح نساء األقليات الفرصة للتمثيل، بغض النظر عن الدين؛ 

ا أحزاب ال تقوم على روابط وطنية. ألهنَّ

كان لنساء األقليات دور مهم يف مناقشة نصوص قانون الناجيات، وإبداء آرائهن ومقرتحاهتن 
إزاء هذا القانون، ويُعدُّ القانون األول الذي يعاجل موضوع العنف اجلنسي، وقضااي الناجيات من 
عنف داعش، وضمن هلم أجور شهرية، وحقوق يف التعليم، والتأهيل الصحي، والنفسي بعد تقدميه 
من قبل منظمات اجملتمع املدين إىل رائسة اجلمهورية برائسة )برهم صاحل( الذي رفعه إىل البملان، 
ا يشمل كل النساء الناجيات من أسر تنظيم داعش،  وهذا القانون ال خيتص ابإليزيدايت فقط، وإنَّ
وقد ُعيَِّنت امرأة أيزيدية من سنجار مبنصب مدير عام لتنفيذ هذا القانون، وهي السيدة )سراب 

إلياس(؛ ألنَّ معظم النساء الناجيات من تنظيم داعش هنَّ نساء إيزيدايت)5(.

الفوَز  العراقية-  متكنت مرشحتان من املكون الكاكائي -ألول مرة يف اتريخ االنتخاابت 
مبقعدين نيابيي عن حمافظيت كركوك ونينوى، ومها )أحالم رمضان، وجنوى كاكية(، إذ استطاعِت 
املرشحتان احلصول على مقعد نيايب، بغض النظر عن انتمائهنَّ الكاكائي، ومن دون احلاجة لوجود 
نَّ استطعَن كسر القيود اليت كانت حتول دون مشاركة الكاكائية عموماً؛ لعدم  )كوات(، ممَّا يعين أهنَّ

وجود )كوات( خاصة بم، ونساء الكاكئية خصوصاً بوصفهنَّ نساء ومن األقليات.

كان اجملتمع الكاكائي إجيابياً وداعماً حلملتهن االنتخابية ومشاركتهن السياسية، وكان للمرأة 

5  مقابلة الباحثة مع السيد صائب خدر انيف ممثل الكوات اإليزيدية يف البملان العراقي يف الدورة السابقة، بغداد، 16/1/ 2022.
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الكاكائية دور كبري يف دعم ترشحهنَّ للمجلس النيايب، إذ متتلك املرأة الكاكائية الوعي السياسي، 
ثقة  استطعَن كسب  إذ  االنتخابية،  محلتهنَّ  يف  عليه  ركزَن  ما  وهو  التوجيه،  إىل  حباجة  ولكنَّها 
الناخبات الكاكائيات بنَّ كمرشحات عن طريق استنادهن على الوعي السياسي لنساء الكاكائية، 
ويف السياق نفسه، فال خيلو دخول نساء الكاكائية العمل السياسي من التعرُّض لنوع من التمييز؛ 
نَّ نساء ومن الكاكائية، ولكن االنتماء احلزيب كان كفياًل بدعمهنَّ فاستطعَن احلصول على  ألهنَّ
املؤيِّدة للحزب  الكاكائية، بل من خمتلف اجلماعات  انتخابية ال تقتصر على األصوات  أصوات 

الذي ينتمَي إليه)6(.

النساء،  على  اجتماعية  قيوداً  ويفرض  نفسه،  على  منغلقاً  جمتمعاً  الكاكائي  اجملتمع  كان 
ويرفض تعليمهنَّ، لكن اآلن أصبحِت كثري من نساء الكاكائية متعلمات ومطلعات على العامل 
اخلارجي عن طريق ما وفرته وسائل التواصل االجتماعي من انفتاح على ثقافات وجتارب خمتلفة، 
ممَّا أسهم يف تطوُّر الوعي السياسي لدى نساء الكاكائية، لكن هذا التغيري ما زال يسرياً ونسبياً، إذ 
ما زالت املرأة الكاكائية تـُْغَصب على الزواج، وتنشر بينهم حاالت االنتحار واألمية، فضاًل عن أنَّ 
هناك نظرة سلبية من اجملتمع الكاكائي جتاه املشاركة السياسية للمرأة، وخصوصاً ما يتعلق بدخوهلا 

مضمار العملية السياسية، وهذا ينطبق حىت على دخوهلا احلياة الثقافية والعلمية عموماً.

تُعدُّ العائلة املعوِّق األول للمشاركة السياسية للمرأة عموماً، وأنَّ وجود امرأة الكاكائية حتت 
قبة البملان مهم يف الدفاع عن حقوق نساء الكاكائية بصورة خاصة، وحقوق الكاكئية بصورة عامة 
كأقلية غري معرتف با دستورايً وقانونياً، وهذا هو املشروع األساسي الذي يعمل عليه السياسيون 
القائمة  نظام  بسبب  تتشتَّت؛  الكاكائي  الناخب  أصوات  نساًء ورجااًل. وقد كانت  الكاكائيون 
الفردي أسهم يف أن يكون هناك  املتعددة، والرتشيح  الدوائر  اليوم يف ظل نظام  االنتخابية لكن 
ممثلي حقيقيي عن الكاكائية من دون االعتماد على نظام )الكوات()7(، أمَّا عن توقعات اجملتمع 
الكاكائي لقدرة املرشحتي يف الدفاع عن مصاحل اجملتمع الكاكائي؛ فتشري اآلراء إىل عدم تفاؤل 
ورغبات  األحزاب  لتوجهات  وخاضع  حزيب  متثيل  ابلنتيجة  ألنَّه  التمثيل؛  بذا  الكاكائي  اجملتمع 
رؤساء الكتل، وال يعتقدون بقدرهتن على تقدمي مشروع احلصول على اعرتاف ابلكاكائية كأقلية 

6  مقابلة أجرهتا الباحثة مع النائب جنوى محيد الكاكئية بتاريخ 28/12/2021.
* جنوى محيد الكاكائية انئب عن احلزب الدميقراطي الكردستاين.

7  مقابلة أجرهتا الباحثة مقابلة مع السيدة أحالم رمضان بتاريخ 28/12/2021.
*أحالم رمضان انئب كاكائية عن حزب االحتاد الوطين الكردستاين.
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دينية، وبتمثيل برملاين )كوات( خاص بم)8(.

فاضل مغامس( على  فقد حصلت )اندية  املندائية  للمرأة  السياسية  يتعلق ابلتجربة  وفيما 
منصب مدير عام، وهناك صعوبة مركبة واجهتها السيدة اندية؛ بسبب انتمائها إىل أقلية تُعدُّ من 
ا امرأة من نساء  أقل املكوانت عدداً مقارنة ابملسيحيي واإليزيديي وهي األقلية املندائية، واثنياً ألهنَّ
األقليات، وهو ما جعل تسنمها املنصب يكتنفه عديد من الصعوابت، لوجود احملاصصة داخل 
ديوان األوقاف املسيحية واإليزيدية والصابئة املندائية أيضاً بوصفه أحد مؤسسات الدول، كما مل 
ْحت امرأة ألي منصب مهم يف مؤسسات الدولة، كما أنَّه  يسبق لطائفة الصابئة املندائية أن ُرشِّ
من الناحية التارخيية مل يسبق يف اتريخ الدولة العراقية املعاصرة أن تتوىلَّ امرأة منصب مدير عام وقف 

أليٍّ من الطوائف الدينية)9(.

الكردي  التحرُّري  النضال  يف  الفاعلة  مسامهتها  جرَّاء  الفيلية  الكردية  املرأة  استطاعت    
من الوصول إىل املراكز القيادية مثل السيدة )زكية إمساعيل حقي( اليت كانت رئيسة الحتاد نساء 
اللجنة املركزية يف احلزب، وبذا تكون سابقة اترخيية، إذ مل يسبق  كردستان اثين امرأة عضو يف 
أن تقلَّدت امرأة كردية قبل هذا التاريخ منصباً قيادايً يف األحزاب السياسية الكردستانية، وشغلت 
منصب عضو يف جملس النواب، وكذلك أول قاٍض تعيَّنت يف العراق، واملنطقة العربية؛ ممَّا يدلُّ على 
وعي املرأة الكردية الفيلية وقدرهتا على خوض غمار السياسية، كما أصبحت السيدة )هناء بيك 

مراد( أول مديرة مكتب رئيس وزراء يف العراق احلديث.

اخلالصة   

 نستنتج ممَّا تقدَّم أنَّ النظام السياسي العراقي مبينٌّ على أسس قانونية ومؤسساتية متوازنة، 
فعلية؛  وإرادة سياسية  إىل جهود مضاعفة  اآلن، وحتتاج  إىل  التكامل  مرحلة  إىل  تصل  مل  لكنَّها 
إلحداث تغيريات تنعكس على حنو إجيايب على واقع األقليات عموماً يف العراق، إذ تكمُن املشكلة 
األساسية يف اإلرادة السياسية يف استثمار البىن املؤسساتية، وتطبيق القواعد القانونية؛ ملنح اآلخرين 
تعيشه  الذي  املرتدي  الواقع  ومع  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  صورها  مبختلف  حقوقهم 
اجملتمع  على مستوى  أم  نفسها  األقلية  مستوى  على  ذلك  سواًء كان  اجتماعياً  األقليات  نساء 

8  مقابلة أجرهتا الباحثة مع انشطي من الكاكائية يف بغداد بتاريخ 11/1/2022
9  سعد سلوم: املشاركة السياسية لألقليات يف العراق، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص121.
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إىل  داعش  بعد دخول  هلا  تعرضت  اليت  اجلرائم  النساء، فضاًل عن  الفئة من  يهمش هذه  الذي 
مناطقهم، وعلى املستوى السياسي حتتكر األحزاب الكبى الساحة السياسية؛  إال أنَّ كثرياً من 
نساء األقليات استطعَن كسر احلواجز االجتماعية  والسياسية، وخضَن غمار العمل السياسي بكل 
ا جتربة مهمة أثبتت قدرة تلك النساء على اخرتاق العملية  تعقيداته، ومع ُيْسِر هذه التجربة؛ إال أهنَّ
السياسية، ورفع أصواهتنَّ للدفاع عن حقوقهنَّ وتسليط الضوء على فئة من اجملتمع تتعرَّض لإلمهال 

والتهميش على كلِّ املستوايت.

التوصيات:

_توفري )كوات( للنساء داخل الوزارات واهليئات اإلدارية، وتعتمد على عدد النساء داخل 
العليا، ووضع )كوات( لنساء األقليات داخل كوات  الوزارات لتساعدهنَّ يف الوصول إىل املناصب 

النساء. 

_ تُعدُّ األحزاب السياسية وسيلة مهمة يف متكي النساء عموماً، ونساء األقليات خصوصاً، 
واملناصب  القرار،  مواقع صنع  إىل  الوصول  من  النساء  تتمكَّن  السياسية  االحزاب  طريق  عن  إذ 
املنتخبة، ومراكز القيادات السياسية، لذا من الضروري توفري )كوات( النساء داخل هياكل األحزاب 

السياسية.

_ الدفع مبنظمات اجملتمع املدين؛ لزايدة املشاريع املهتمة بتمكي نساء األقليات سياسياً؛ 
لرفع مستوى وعيهنَّ السياسي؛ لكي يصبحَن أكثر قدرة على املشاركة يف احلياة العامة.


